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ÚVOD 
 

Zborník záverečných prác Katedry psychológie a patopsychológie vydávame už piaty 

rok. Napriek tradícii vzdelávania a vyučovania na našej katedre bol rok 2020 pre nás ale 

aj pre našich študentov a študentky nový, zvláštny a predovšetkým poznačený 

pandemickou situáciou. Hneď na začiatku letného semestra bola Univerzita 

Komenského a s ňou aj Pedagogická Fakulta a Katedra psychológie a patopsychológie 

uzatvorená. V priebehu letného semestra bolo presunuté celé vyučovanie, skúšanie, 

obhajoby záverečných prác a štátne skúšky do prostredia MS Teams, MS Forms a 

Moodle. Pre všetkých to bolo obdobie učenia sa pracovať s novými technológiami. Čo 

bolo pred rokom nepredstaviteľné sa stalo teraz skutočnosťou. Konferencia, na základe 

ktorej vzniká tento zborník, bola rovnako ako vyučovanie presunutá do on-line 

priestoru. Obavy z nedostatočnej účasti študentov a študentiek – tých čo prednášali ale 

aj tých, čo si prišli vypočuť prezentácie, sa nenaplnili a v MS Teamse nás bolo viac 

pripojených, ako nás bolo kedykoľvek predtým usadených v Š-60tke. Ďakujeme. 

Na konferencii odznelo 6 príspevkov z magisterského ale aj bakalárskeho stupňa 

vzdelávania. Nie všetky sú uvedené v tomto zborníku. Tak ako sú rôznorodé záverečné 

práce našich študentov, tak sú rozmanité aj tu uvedené príspevky, ktoré prezentujú 

prierez viacerých výskumných dizajnov. Môžete sa zahĺbiť do teoretickej práce, práce s 

kvalitatívnym aj kvantitatívnym výskumným dizajnom, štatistické analýzy a zaujímavé 

experimenty.  

Prvý príspevok napísali autorky Miroslava Kostková a Miroslava Lemešová s názvom 

Špecifiká poradenských kompetencií pri práci s osobami s mentálnym a telesným 

postihnutím. Autorky viedli hĺbkové interview so štyrmi participantkami, u ktorých 

zisťovali aké kompetencie by mali mať poradcovia pri práci s klientmi. V spolupráci s 

Dr. Lemešovou prispela do zborníka Simona Lacková s teoretickou štúdiou Menej 

tradičné metódy skúmania sociálno-psychologických kompetencií učiteľov a učiteliek. 

Autorky analyzovali 16 výskumných štúdií a našli v nich dve menej tradičné metódy 

výskumu ako biofeedback a eye-tracking. Ak tieto metódy nepoznáte, potom ste na 

správnom mieste, aby ste sa o nich dozvedeli viac.  

Možno aj Vám pri čítaní príspevkov napadne otázka, ako napísať vedeckú štúdiu, ako 

formulovať myšlienky a citovať? Odpoveď prináša náš kolega Dr. Juraj Petrík, ktorý v 

bakalárskom seminári učí študentov (okrem iného) aj reflexívne písanie. V príspevku, 

ktorý prináša s Lívou Kernovou Metóda reflektívneho písania vo výučbe akademického 

písania u študentov psychológie: obsahová analýza osvojených zručností, si môžete 

prečítať, nielen ako napredovali študenti a študentky na jeho hodinách a ako sa 

zdokonaľovali v reflektívnom písaní, ale aj čo všetko je potrebné pri reflektívnom písaní 

dodržať.  

Následne sú uvedené príspevky, ktoré využívajú kvantitatívny výskumný dizajn. V 

článku Silvie Schrötterovej a Zlatici Jursovej Zacharovej, sa snažia autorky na základe 

analýzy dotazníkového zberu dát odpovedať na otázku: Aký je vplyv používania 

smartfónov na sociálne právanie adolescentov? Výskum sa konal ešte pred pandemickým 
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obdobím, no poukázal na veľké množstvo času, ktoré mladí ľudia strávili pred 

obrazovkami svojich smartfónov. Príspevok prepája používanie internetu a smarftónov 

s poznatkami z neurovied a pomaly Vás vovádza do problematiky neuropsychológie, 

ktorej sa venujú nasledujúce dva články. V prvom sa oboznámite s impulzívnym 

správaním v kontexte emócií, rozhodovania a fyziológie. Tému rieši trojica autoriek 

Zuzana Kučerová, Nora Volnová a Silvia Harvanová. Ide o zaujímavý experiment, v 

ktorom autorky sledovali, ako ľudia menia výber vhodných a nevhodných balíkov kariet 

na základe predchádzajúcich informácií o výhre.  Výskumný článok Simony Tothovej a 

Silvie Harvanovej Sémantický priming a skreslenia pri reprodukcii z dlhodobej pamäti 

vychádza z poznatkov kognitívnej psychológie a určite pred jeho prečítaním 

odporúčame aspoň prelistovať učebnicu Kognitívnej psychológie od Roberta 

Sternberga. Autorky realizovali experiment, v ktorom participanti sledovali krátke 

násilné video a potom odpovedali na otázky, ktoré boli odlišne podľa toho, či Vás 

zaradili do skupiny 1 alebo skupiny 2. Spôsob akým boli položené otázky, mal viac alebo 

menej zviesť participantov na nesprávne odpovede. Skupinu príspevkov uzatvára 

prieskumná štúdia kolegu docenta Basaliukova, ktorý sledoval socializáciu a sociálnu 

adaptáciu mladých ľudí v kontexte stresu pomocou štandardizovaných metód 

používaných v klinickej praxi. Článok nás opätovne privádza k téme pandémie Sars-

Cov19, ktorú na konci roka 2020 opäť intenzívne prežívame.  

Tejto téme sa venujeme aj v druhej oveľa kratšej časti, kde Vás informujeme, o tom 

ako situáciu vidíme z pohľadu vyučujúcich a ako z pohľadu študentov a študentiek. 

Krátky prehľad on-line vyučovania na základe odpovedí vyučujúcich KPP zhrnula 

Zlatica Jursová Zacharová. So svojimi vlastnými skúsenosťami z on-line vyučovania sa 

podelila Dr. Harvanová a názory a postrehy študentov a študentiek zachytila z pohľadu 

študijnej poradkyne Dr. Lemešová. 

 

Niektorí si pravdepodobne všimnú, že v zborníku sú citácie uvádzané inak, ako sa 

vyžaduje v norme pre záverečné práce (STN ISO 690). Je to z dôvodu použitia noriem 

APA (American Psychological Asociation), ktoré sa v zahraničí, predovšetkým v 

anglosaským krajinách, pri písaní odborných textov bežne používajú. Predchádzajúci 

zborník bol napísaný a vydaný v norme APA 6, no od roku 2020 platí norma APA 7, 

ktorá okrem spôsobu citovania upravuje aj spôsob štylistiky, skreslení týkajúcich sa 

používania jazyka pri opisovaní veku, postihnutia, pohlavia, rasy či etnickej identity. Ak 

by ste si chceli naštudovať normu APA 7 (predtým ako sa zmení na APA 8), môžete tak 

urobiť na stránke APA Style (link získate Ctrl + klik na text). 

 

 

 

                                        

zostavovateľka 

  

https://apastyle.apa.org/
https://apastyle.apa.org/
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ŠPECIFIKÁ PORADENSKÝCH KOMPETENCIÍ PRI PRÁCI S 
OSOBAMI S MENTÁLNYM A TELESNÝM POSTIHNUTÍM  

SPECIFICATIONS OF ADVISORY COMPETENCES IN WORKING 
WITH PEOPLE WITH MENTAL AND PHYSICAL DISABILITIES 
 

Miroslava Kostková1, Miroslava Lemešová2 

 
1Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
kostkovamiroslava7@gmail.com 
 
2Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
lemesova@fedu.uniba.sk 
 
Abstrakt 
Príspevok sa zaoberá špecifikami poradenských kompetencií pri práci s klientmi 
s mentálnym a telesným postihnutím ako z teoretického tak aj z empirického hľadiska. 
Zámerom teoretickej časti je oboznámiť čitateľov s  problematikou poradenských 
kompetencií pomocou poznatkov a teórií, na základe ktorých sú prezentované. 
Empirická časť vychádza z teoretickej časti a zameriava sa predovšetkým na špecifické 
kompetencie osôb poskytujúcich poradenstvo pri práci s mentálne a telesne 
postihnutými jednotlivcami. Cieľom príspevku je tieto špecifiká zmapovať a odhaliť 
kľúčové oblasti profesijných kompetencií pre poskytovanie psychologického 
poradenstva. Výskumné zistenia boli realizované formou rozhovoru, prostredníctvom 
ktorého boli odhalené kľúčové oblasti profesijných kompetencií. Výsledky analýz 
poukazujú na dôležitosť empatie, komunikácie, odbornosti a taktiež ďalšieho 
vzdelávania. 
 

Kľúčové slová: kompetencie, psychologické poradenstvo, psychologický poradca, klient, 
mentálne postihnutie, telesné postihnutie 
 
Abstract 
The article is focused on specific counsellor’s competencies within the work with 
mentally and physically disabled clients, both from theoretical and empirical point of 
view. Intention of the theoretical part is to introduce the reader with the problems of 
counsellor’s competencies by the means of relevant findings and theories in the field. 
The practical part is based on the theoretical part and focuses rather on the specific 
competencies of psychological counsellors at work with mentally and physically 
disabled individuals. The main aim of the article is to review and analyze key areas of 
professional competencies, fundamental for psychological counselling. Data were 
collected in the form of interviews which revealed key areas of professional 

mailto:kostkovamiroslava7@gmail.com
mailto:lemesova@fedu.uniba.sk
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competencies. Results stress out the importance of empathy, communication, expertise 
and also further education. 
 
Keywords: competencies, psychological counselling, psychological counsellor, client, 
mental disability, physical disability 
 

Ľudia sú vo všeobecnosti emocionálnymi tvormi. Cítia sa šťastní, zamilovaní, smutní, 

nahnevaní, vystrašení. Tieto emócie sú súčasťou toho, čo z nás robí človeka. 

Psychologické poradenstvo je typ aplikovanej psychológie, ktorú možno použiť na 

pomoc ľuďom získať kontrolu nad svojimi emóciami (,,Counseling psychology careers“, 

n. d.). Psychologickí poradcovia zvažujú, ako ľudia cítia, myslia, správajú sa v rôznych 

situáciách a ako skúsenosti zo sveta pôsobia na ich každodenný život. Vzťah medzi nimi 

a klientmi sa považuje za ústredný, pretože pomáha informovať o pochopení 

konkrétnych psychologických problémov, ktoré sa klientov týkajú (,,Counselling 

psychologist“, n. d.). Tento typ práce preto kladie na osoby poskytujúce psychologické 

poradenstvo vysoké nároky, a to nielen z hľadiska znalostí a zručností, ale 

predovšetkým osobnostných kvalít (Procházka et. al., 2014). Rola psychologického 

poradcu v poradenskom procese vo veľkej miere závisí od toho, aký poradenský prístup 

si vyberie. Akú rolu ale v poradenstve zohráva typ klientely, s ktorou pracuje? Je istá 

oblasť kompetencií nadradená inej vo vzťahu k špecifikám klientely? Aj na tieto otázky 

sa pokúsime odpovedať. 

 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Do procesu psychologického poradenstva vstupujú rôzni klienti a s nimi spojené aj 

ich špecifické potreby. Preto si každý typ klientely vyžaduje iný prístup k riešeniu 

problému. Psychológ, ktorý poskytuje poradenstvo či už utečencom, týraným ženám, 

drogovo závislým osobám, nepočujúcim alebo jednotlivcom s telesným alebo mentálym 

postihnutím, musí mať určité predpoklady, vlohy či schopnosti, ktorými dokáže posunúť 

klienta tým správnym smerom. Vo všeobecnej rovine sa zdôrazňuje 

v rámci  poradenských kompetencií (Hargašová, 2008): porozumenie faktorom, ktoré 

ovplyvňujú vývin osobnosti klientov a ich správanie,  empatiu, rešpekt ku každému 

klientovi a schopnosť vytvárania vzťahov, využívanie techniky individuálneho i 

skupinového poradenstva, pomoc klientom pri prevencii problémov, v osobnostnom 

rozvoji, pri riešení osobných problémov, rozhodovaní, formovaní identity, rozvíjaní 

sociálnych zručností, osvojovaní princípov zdravého spôsobu života a pri využívaní 

voľného času, práca s rizikovými klientmi, pomoc formulovať životné plány a 

poskytovanie informácií a zabezpečenie kontaktov s inými zdrojmi pomoci a 

špecializovanými službami.  

Z osobnostného hľadiska by mala osoba poskytujúca  psychologické poradenstvo 

spĺňať nasledujúce štyri kritériá: 
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 Poskytovať klientovi niečo, čo klient nemá, ale chce získať v rôznych oblastiach 

vedomostí, odborných znalostí, skúseností alebo know-how. Pri práci musí 

poradca venovať celú pozornosť klientovmu problému (Bobysudová, 2011). 

 Poznať spôsoby ako spolupracovať s klientom, pomôcť mu identifikovať a riešiť 

problém. Uvedomuje si, že klienti majú rôzne potreby, predstavujú rôzne 

osobnosti a majú rôznu skúsenosť s poradcami (Bobysudová, 2011). Poradca 

ovláda zákonitosti psychického a fyzického vývinu, pozná vývinové úlohy 

a potreby žiakov príslušného vývinového obdobia, ovláda metodológiu 

výchovného ovplyvňovania správania detí (Smiková, 2007). 

 Byť nezávislý a objektívny. Musí byť schopný povedať klientovi pravdu a 

poskytnúť mu nezávislé a nezaujaté stanovisko (Bobysudová, 2011). Pomáha mu 

prekonávať sociálnu izoláciu, rozvíja sebahodnotenie, podporuje zdravé 

sebavedomie a koriguje komplexy menejcennosti (Smiková, 2007). 

 Byť odhodlaný riadiť sa pravidlami profesionálnej etiky a profesionálneho 

správania (Bobysudová, 2011). Je schopný zvládať svoje emócie, dodržiava 

racionálny prístup k riešeniu problémov, je dobre informovaný a neustále sa 

vzdeláva (Smiková, 2007). 

 

Ide o veľmi všeobecné poradenské kompetencie. Ako je to ale v poradenstve pre 

osoby s nejakým typom postihnutia? Na Slovensku sa tejto problematike venuje 

v praktickej a výskumnej rovine napr. Výskumný ústav detskej psychológie 

a patopsychológie, ktorý aktuálne pracuje na výskumnej úlohe s názvom ,,Komplexné 

metodické usmerňovanie a vzdelávanie všetkých zložiek systému výchovného 

poradenstva a prevencie.“ Ďalším významným a na Slovensku jedinečným pracoviskom, 

a to najmä svojim zameraním na jednotlivcov s postihnutím, je Katedra psychológie 

a patopsychológie Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Ide 

o pracovisko, na ktorom vznikla i definícia jednotlivca s postihnutím, ktorá je aj pre náš 

príspevok kľúčová. Podľa Požára (2006, s. 13) ho možno charakterizovať ako ,,človeka, 

u ktorého existuje zjavný nedostatok či deficit orgánu, alebo jeho funkcie, ktorý modifikuje 

procesy poznávania, nadobúdania sociálnych spôsobilostí a ich uplatňovania, a u ktorého 

sa súčasne vyskytujú špecifické osobitosti v genéze, štruktúre a dynamike osobnosti“. Ide 

teda o osobu, človeka, žiaka a až druhotne o jednotlivca, u ktorého sa vyskytlo určité 

postihnutie (Požár, 2006). To znamená, že ide o jednotlivca, ktorý má niečo naviac 

špecifické, a to z neho robí jedinečného človeka.  

Historicky sa psychologické vzdelávanie o rôznych postihnutiach úzko zameriavalo 

najmä na psychiatriu. Okrem toho sa na postihnutie nazeralo, a ešte stále často i nazerá, 

skôr z pohľadu patológie než z modelu sociálneho. V psychologických programoch je 

veľa informácií o rôznych druhoch postihnutia nedostatočne zastúpených a lekársky 

model naďalej prevláda (Rosa et. al., 2015). Poradcovia, ktorí pracujú s postihnutými 

osobami, musia porozumieť skúsenostiam a procesu postihnutia. Ich cieľom by malo byť 

zvýšiť prežívanie osobnej pohody u ľudí s postihnutím tým, že im pomôžu určiť 

konkrétne ciele, ktoré sa snažia dosiahnuť, a spôsoby ich dosiahnutia,  umožniť im 

prístup k zdrojom v prostredí, ktoré potrebujú, aby mohli dosiahnuť ciele, ktoré si sami 
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vybrali a naučiť ich zručnostiam v oblasti samoobsluhy (,,Person with Disabilities“, n. d.). 

Bohužiaľ, veľa poradenských a psychologických programov neponúka rozsiahle 

zaškolenie v tejto oblasti (Stuntzner, Hartley, 2014). A pritom sa javí ako nesmierne 

dôležité vedieť pri práci s postihnutými jednotlivcami používať zrozumiteľný jazyk 

a adekvátnu slovnú zásobu. Ale zároveň podporovať ľudskú dôstojnosť a udržiavať 

vedeckú a odbornú úroveň práce (Wilbur et. al,. 2019). Psychologické poradenstvo pre 

klientov so špecifickým typom postihnutia je náročné, ale zároveň prináša veľa nových, 

nepreskúmaných oblastí. Vychádzať by malo pritom zo špecifík jednotlivého typu 

postihnutia, ktoré následne kladú na osobu poskytujúcu poradenstvo a jej kompetencie 

zvýšené nároky. 

V našom príspevku venujem veľkú pozornosť najmä osobám s telesným a mentálnym 

postihnutím. Švarcová (2000) definuje mentálne postihnutie ako zníženie intelektu, 

ktoré sa prejaví v kognitívnej, rečovej, motorickej, ale i sociálnej zložke osobnosti. Hoci 

je tento stav trvalý a nemožno ho vyliečiť, nadobudnutím vhodných prístupov môže 

dôjsť k zlepšeniu stavu. Pre cieľovú skupinu ľudí s mentálnym postihnutím je kľúčová 

sociálna rehabilitácia tak, ako je popísaná v zákone o sociálnych službách č. 448/2008 

a jeho novelách. Najväčší dôraz je kladený najmä na podporu samostatnosti, 

aktivizovanie schopností a sociálnu komunikáciu. Vzťah medzi spoločnosťou a ľuďmi 

s telesným postihnutím prešiel rôznymi fázami, od výsmechu a odsúdenia až po súčasnú 

snahu vytvoriť podmienky na integráciu osôb s rôznymi znevýhodneniami do 

normálneho života spoločnosti. U detí s telesným postihnutím predstavuje významnú 

úlohu rodina, ktorá sa s touto situáciou musí vyrovnať a často čeliť vnútorným 

problémom, ako aj nepriaznivým situáciám v okolí (Vitoň, 2015). Aj tieto poznatky istým 

spôsobom naznačujú, ktoré z kompetencií sú pri poradenskom kontakte s jednotlivcom 

s mentálne či telesne postihnutým jednotlivcom zapojené v prvej línii. 

 

METODIKA VÝSKUMU 

Psychologické poradenstvo je veľmi rozmanité. Špecifiká jednotlivých cieľových 

skupín kladú rôzne požiadavky na profesijné kompetencie osôb poskytujúcich 

psychologické poradenstvo. Vo výskume sme sa zamerali na dva typy postihnutia – 

mentálne a telesné. Hlavným cieľom výskumu je tieto špecifiká zmapovať a odhaliť 

kľúčové oblasti profesijných kompetencií pre poskytovanie psychologického 

poradenstva. Stanovili sme si tieto výskumné otázky: 

 Ako hodnotia osoby poskytujúce psychologické poradenstvo úroveň svojich 

profesijných kompetencií vo vzťahu k špecifikám klientov s mentálnym 

a telesným postihnutím? 

 Ktoré kompetenčné oblasti považujú za dôležité pri práci s klientmi s mentálnym 

a telesným postihnutím a ako ich rozvíjajú? 

 V čom vidia rozdielnosť pri poskytovaní psychologického poradenstva pre osoby 

s mentálnym a telesným postihnutím/prípadne pre osoby bez postihnutia? 
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Metódy výskumu 
Pre skúmanie špecifických kompetencií pri práci s rôznym typom klientely sme si 

zvolili kvalitatívny prístup a metódu rozhovoru. Pomocou neho sme sa snažili zachytiť 

názory na profesijné kompetencie pri práci so špecifickým druhom postihnutia 

účastníčok nášho výskumu, ako aj ich skúsenosti pri práci s rôznym typom klientely. 

V rozhovoroch, ktoré boli realizované osobne, sme použili rôzne, najmä, otvorené typy 

otázok (zameriavali sa na pripravenosť na poradenskú prax, kompetencie súvisiace 

s typom klientely, rozvoju jednotlivých oblastí kompetencií a pod.) a následne 

sme  v rámci rozhovorov kládli doplňujúce otázky, ktoré boli svojím poňatím široké 

a neobmedzovali účastníčky (Miovský, 2006). Ako ďalšiu metódu sme popri rozhovore 

použili kompetenčnú pyramídu, ktorú sme vytvorili na základe štandardov 

povolania/špecializácie (Smiková, 2007). Kompetencie sme kvôli zjednodušeniu 

rozdelili do štyroch oblastí (osobnostné, odborné vedomosti a zručnosti, sociálne a 

špeciálne kompetencie), ktoré obsahovali ďalšie podkategórie. Kompetenčná pyramída 

bola len doplnkovou metódou k rozhovoru a jej cieľom bolo získať poradie 

kompetenčných oblastí, ktoré účastníčky považujú za nevyhnutné, alebo naopak 

za menej dôležité pri práci s klientmi s mentálnym a telesným postihnutím. 

 

Účastníčky výskumu 
Výskumu sa zúčastnili 4 účastníčky, ktoré boli do výskumu vybrané na základe 

metódy zámerného výberu. Išlo aj o dostupný výber. Oslovili sme štyri psychologické 

poradkyne, ale nakoľko sa nám ozvali len dve účastníčky, výber sme doplnili aj 

o riaditeľky so špeciálnopedagogickým vzdelaním. Účastníčkam sme pridelili 

pseudonym, v rámci zachovania anonymity. 1 Priemerný vek účastníčok bol 45,5 rokov 

a ich priemerný počet rokov poradenskej praxe 17,9. Všetky účastníčky pochádzajú 

z Trenčianskeho samosprávneho kraja. V  tabuľke 1 sú uvedené pseudonymy účastníčok, 

ich funkcia v systéme zariadenia, vek a počet rokov poradenskej praxe. 

 

Tabuľka 1 
Pracovná pozícia účastníčok (vlastné spracovanie) 
Pseudonym Pracovná pozícia Vek Počet rokov 

poradenskej 
praxe 

PANI MONOLÓG  riaditeľka, špeciálna pedagogička 58 22 

PANI PÍSANÁ riaditeľka, špeciálna pedagogička 50 26 
PANI DIALÓG psychologička 44 21 

PANI INTERNETOVÁ  psychologička    30      2,5 

                                                      
1Pseudonymy sme vytvárali na základe toho, akým spôsobom sme s účastníčkami viedli 
rozhovor. To znamená, že pani Internetovej sme dali tento pseudonym preto, lebo sme dáta 
získali prostredníctvom internetu, pri jednej účastníčke sme niektoré odpovede zaznamenávali 
aj na papier pre lepšie porozumenie súvislostí, preto sme sa rozhodli dať pseudonym pani 
Písaná, a takto sme postupovali i pri ďalších účastníčkach. 
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Spôsob spracovania a analýza výsledkov 
Kvalitatívne dáta, získané od účastníčok, sme zaznamenávali počas rozhovoru 

pomocou záznamového zariadenia. Následne boli rozhovory prepísané. Naším prvým 

krokom pri spracovávaní dát bolo otvorené kódovanie, pomocou ktorého sme získané 

údaje analyzovali, konceptualizovali a opäť skladali novým spôsobom (Miovský, 2006). 

Po vytvorení zoznamu sme začali zlučovať pojmy, ktoré sa zdali byť príslušné k danému 

javu (Švaříček, Šeďová et al., 2007). V závere kódovania sme nadobudli 42 kódov, ktoré 

sme zlúčili do kľúčových oblastí (významových kategórií).Na zlúčenie kódov sme použili 

techniku ,,vyložených kariet“  a poslednou fázou, ktorú sme použili pri otvorenom 

kódovaní, bol jednoduchý popis kľúčových oblastí a vzťahov medzi nimi. Táto fáza sa 

nazýva kostra analytického príbehu.  Taktiež bolo potrebné vyhodnotiť a spracovať 

kompetenčnú pyramídu. Všetky kompetenčné pyramídy usporiadané účastníčkami sme 

uložili vedľa seba a analyzovali ich. Všetky metódy, ktoré sme pri zaznamenávaní 

a spracovávaní dát použili, nám pomohli vyhodnotiť a dospieť k štyrom kľúčovým 

oblastiam:  

 kľúčové kompetencie, 
 špecifické kompetencie, 
 pripravenosť na psychologické poradenstvo, 
 spôsoby rozširovania profesijných kompetencií. 

 
VÝSLEDKY VÝSKUMU 

Ako významné sa  teda ukázali tieto štyri oblasti, v rámci ktorých naše výskumné 

zistenie predstavíme.  

Problémy súvisiace s poradenskou starostlivosťou a psychologickou diagnostikou 

detí s mentálnym a telesným postihnutím dnes už nie sú aktuálne len pre úzky okruh 

odborníkov špeciálne sa zaoberajúcich touto profesionálnou oblasťou. Týkajú sa 

psychológov z praxe pôsobiacich v rôznych typoch štátnych aj súkromných 

poradenských zariadení. Psychologické poradenstvo pre osoby s mentálnym a telesným 

postihnutím je procesom, v ktorom prebiehajú fázy od diagnostikovania až po ukončenie 

psychologického procesu a zároveň jednotlivé fázy na seba nadväzujú (,,Výskumný ústav 

detskej psychológie a patopsychológie“, 2014). 

V oblasti špecifických kompetencií možno konštatovať, že väčšina účastníčok 

považuje individuálny prístup za nevyhnutný. Je to celkom pochopiteľné, pretože klienti 

s mentálnym či telesným postihnutím majú špecifický zdravotný problém, ktorý im 

môže brániť v socializácii. Naše zistenie potvrdzuje aj výskum, v ktorom sa zistilo, že 

ľudia s postihnutím sú osamelejší v dôsledku postihnutia v porovnaní s jednotlivcami 

bez postihnutia (Maes et. al., 2017).  

Medzi špecifickými kompetenciami, ktoré nesmú chýbať žiadnemu psychológovi 

alebo špeciálnemu pedagógovi pri práci s mentálne alebo telesne postihnutým 

jednotlivcom, uvádzali účastníčky nášho výskumu: 

 individuálny prístup - ,,Každé dieťa je individuálne ...“ (Pani Písaná).   Účastníčky 

musia viesť rodičov, aby sa venovali svojim deťom aj doma. 
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 vedomosti o zákonitostiach psychického a fyzického vývinu - väčšina 

účastníčok si najskôr odhadne klienta fyzicky a mentálne, a podľa toho sa mu 

prispôsobuje. ,,Keď mi príde 10 ročné dieťa s postihnutím, tak ja neviem či je na 

úrovni iba 8 ročného alebo je na úrovni 3 ročného...“ (Pani Dialóg). 

 schopnosť pozitívne ovplyvňovať osobnostný vývin - patrí sem sebadôvera, 

zdravé sebavedomie, začlenenie sa do kolektívu a akceptácia. 

 schopnosť primeranej komunikácie s rodičmi - účastníčky musia dbať na to, 

aby rodičom oznámili negatívne zistenia primeraným spôsobom. 

Práca so špecifickým typom klientely je veľmi rozmanitá. Špecifiká jednotlivých typov 

klientely si vyžadujú iný prístup psychologického poradenstva, a preto nás zaujímalo, 

v čom je to iné ak účastníčky pracujú s klientmi, ktorí majú mentálne alebo telesné 

postihnutie, a ktorí túto špecifickú odlišnosť nemajú. Účastníčky vypovedali, že rozdiely 

vidia najmä v/vo: 

 komunikácii - jednotlivci s mentálnym postihnutím môžu mať aj verbálny 

problém. Účastníčky si musia dávať pozor na komunikáciu s takýmto klientom 

a čakať, ako klient odpovie a následne či si môže dovoliť, napr. odľahčenie 

situácie. 

 fáze kontaktu, v ktorej sa psychologický poradca práve nachádza - 

kompetencie, ktoré väčšina účastníčok používa, závisia od toho, v akom štádiu 

práve pracujú s klientom. ,,...napr. ak príde dieťa, nadväzujem s ním kontakt 

a nepotrebujem ešte špeciálne kompetencie, tie využijem až neskôr, ak zistím, o čo 

ide...“ (Pani Monológ). 

 náročnosti - keď je klient bez postihnutia, účastníčky vychádzajú z toho, že sa 

bude správať štandardne z hľadiska vývinu. Keď je napr. mentálne postihnutý 

klient, tak prvoradé je zistiť, na akej mentálnej úrovni klient je. 

 jedinečnosti - na klienta sa musí pozerať ako na jedinečnú a individuálnu 

osobnosť. So žiadnym klientom sa nedá pracovať podľa nejakej príručky. 

,,Rovnako ako musím vnímať prežívanie dieťaťa s postihnutím, musím si ho všímať 

aj u „zdravého“ dieťaťa“ (Pani Internetová). 

 osobnej väzbe - účastníčky sa zhodujú, že práca s mentálne a telesne 

postihnutými klientmi je rôznorodejšia, zaujímavejšia, tvorivejšia a milšia. „Viacej 

vás potrebujú, je tam osobnejšia väzby“ (Pani Písaná). 

Účastníčky nášho výskumu tiež vytvárali vlastnú kompetenčnú pyramídu (viď. obr. 

1). Ako vidieť na obrázkoch, väčšina účastníčok radí na prvé miesto odborné 

kompetencie, pretože od nich závisí celkové psychologické poradenstvo. Pani Písaná 

považuje špeciálne kompetencie za dôležitejšie ako osobnostné a odôvodňuje to tým, 

že: ,,.. som v pozícii riaditeľa. Najskôr musím ovládať odborné kompetencie, musím 

ovládať špecifiká jednotlivých postihnutí“ (Pani Písaná). ,,V prvom rade musím myslieť 

na toho klienta“ (Pani Písaná). Zaujímavým je pozícia sociálnych kompetencií na konci 

pyramídy, nakoľko sme predpokladali, že tento druh kompetencií sa bude nachádzať 

v prvej polovici 
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Obrázok 1  

Poradie kompetenčnej pyramídy podľa účastníčok (vlastné spracovanie) 

 

 
 

 

Pani Monológ 

1. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
ku klientovi. 

2. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k práci. 

3. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k sebe.  

4. Osobnostné kompetencie vo vzťahu ku 
klientovi. 

5. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k 
práci. 

6. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k sebe. 

7. Sociálne kompetencie. 

8. Špeciálne kompetencie - poradenstvo vo 
vzdelávacom vývine žiakov.  

9. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
osobnostnom vývine žiakov. 

10. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
kariérovom vývine žiakov. 

 

Pani Dialóg 

1. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
ku klientovi. 

2. Osobnostné kompetencie vo vzťahu ku 
klientovi. 

3. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k 
práci. 

4. Špeciálne kompetencie - poradenstvo vo 
vzdelávacom vývine žiakov.  

5. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k práci. 

6. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
kariérovom vývine žiakov. 

7. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
osobnostnom vývine žiakov. 

8. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k sebe. 

9. Sociálne kompetencie. 

10. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k sebe.  

 

Pani Písaná 

1. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
ku klientovi. 

2.  Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k práci. 

3. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k sebe.  

4. Osobnostné kompetencie vo vzťahu ku 
klientovi. 

5. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
osobnostnom vývine žiakov. 

6. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k 
práci. 

7. Špeciálne kompetencie - poradenstvo vo 
vzdelávacom vývine žiakov.  

8. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k sebe. 

9. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
kariérovom vývine žiakov. 

10. Sociálne kompetencie. 

 

Pani Internetová  

1. Osobnostné kompetencie vo vzťahu ku 
klientovi. 

2. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k sebe. 

3. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
osobnostnom vývine žiakov. 

4. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
ku klientovi. 

5. Osobnostné kompetencie vo vzťahu k 
práci. 

6. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k práci. 

7. Špeciálne kompetencie - poradenstvo vo 
vzdelávacom vývine žiakov.  

8. Odborné vedomosti a zručnosti vo vzťahu 
k sebe.  

9. Špeciálne kompetencie - poradenstvo v 
kariérovom vývine žiakov. 

10. Sociálne kompetencie. 
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Všetky účastníčky vychádzali pri zoraďovaní kompetenčnej pyramídy 

z psychologickej praxe. ,,Lebo sa mi to osvedčilo. Mám to odpozorované z praxe“ (Pani 

Monológ). Zaujímalo nás, či by kompetenčná pyramída vyzerala inak pri jednotlivcoch 

bez postihnutia. Účastníčky vypovedali, že kompetenčná pyramída by vyzerala 

rovnako aj u intaktných klientov. ,,Takto by som to uložila pri mentálne postihnutých 

klientoch, telesne postihnutých a aj pri klientoch bez postihnutia“ (Pani Monológ). 

V rámci rozhovoru naopak uviedli, že tam odlišnosti v postupe práce a využívaní 

kompetencií nejaké sú, ale pri kompetenčnej pyramíde to však neuvádzajú, 

pretože  položky kompetenčnej pyramídy sú viac všeobecné. 

 

ZÁVER 

Výsledky nášho výskumu ukazujú, že v oblasti kľúčových kompetencií u osôb 

poskytujúcich psychologické poradenstvo hrajú významnú rolu empatia, komunikácia 

a odbornosť. Tieto pojmy považujú naše účastníčky za základné kompetencie, ktoré 

by sa mali vyskytovať u všetkých psychologických poradcov. Nepochybne môžeme 

povedať, že naše zistenie dospelo k podobným záverom ako výskum, ktorý realizovali 

Wilbur, Kuemmel a Lacker (2019). Výskumníci tvrdia, že psychologickí poradcovia 

musia vedieť používať zrozumiteľný jazyk a udržiavať odbornú prísnosť. Platí to ako 

pri práci s klientmi s mentálnym či telesným postihnutím, tak aj pri práci 

s jednotlivcami bez postihnutia. Naše zistenie taktiež korešpondujú s Americkou 

psychologickou asociáciou, ktorá vo svojom kódexe pre psychológov zaraďuje na 

prvé miesto odborné vedomosti a zručnosti (American Psychological Association, 

2017). 

Za pozornosť stojí zistenie, že naše účastníčky vidia rozdiel pri práci s klienti 

s mentálnym a telesným postihnutím v porovnaní s jednotlivcami bez postihnutia 

v komunikácii, v náročnosti, jedinečnosti a osobnejšej väzbe. Je tomu tak i preto, že 

klienti s postihnutím môžu mať aj problém verbálny, ktorý bráni v efektívnej 

komunikácii a niektorí jednotlivci s postihnutím potrebujú väčšiu starostlivosť 

v dôsledku zdravotného znevýhodnenia ako bežní klienti. Jedným z našich záverov je 

aj to, že účastníčky zaraďovali v rámci kompetenčnej pyramídy odborné a osobnostné 

kompetencie vo vzťahu ku klientovi najvyššie, považovali ich teda za najdôležitejšie 

pri práci so špecifickým typom klientely. Zaujímavým zistením pre nás bolo, že 

účastníčky vďaka samovzdelávaniu, vzdelávacím aktivitám a psychologickej praxi 

dokážu úroveň svojich profesijných kompetencií neustále zvyšovať. Tu však treba 

zdôrazniť aj financie, ktoré do značnej miery ovplyvňovali výber vzdelávacích aktivít 

u účastníčok po ukončení vysokoškolského štúdia. Napriek tomu výsledky poukazujú 

na potrebu ďalšieho vzdelávania a vzdelávacích aktivít. Výsledky tiež poukazujú na 

potrebu spolupráce s rodičmi a odbornými lekármi, ktoré by zvýšili úroveň 

diagnostických záverov a odstránili nepriaznivé vplyvy pôsobiace na klienta.  

Na základe výsledkov sme presvedčení, že psychologické poradenstvo má 

nevyčerpateľné zásoby profesijných kompetencií. Psychologickí poradcovia by si mali 

byť vedomí, že proces psychologického poradenstva si vyžaduje veľkú zodpovednosť. 
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Preto je dôležité, aby sa psychologickí poradcovia neustále rozvíjali a snažili sa 

zvyšovať profesionálnu úroveň psychologického poradenstva. 
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Abstrakt 
Príspevok má za cieľ zosumarizovať doterajšie postupy a výsledky menej tradičných 
výskumov orientovaných  na sociálno-psychologické kompetencie učiteľov a učiteliek. 
Text obsahuje teoretické vymedzenia profesijných kompetencií v učiteľstve, vrátane 
podrobnejšej charakteristiky sociálno-psychologických kompetencií a ich rozličných 
členení. Z hľadiska metód sa zameriavame predovšetkým na dve menej tradičné metódy 
výskumu, a to biofeedback a eye-tracking. Pre porovnanie sme uviedli i príklady 
najvyužívanejších tradičných metód. Oba typy výskumov sú rozčlenené na základe 
modelu sociálno-psychologických kompetencií Lemešovej a Sokolovej (Lemešová, et al., 
2012), ktorý je tvorený intrapersonálnymi kompetenciami, interpersonálnymi 
kompetenciami, kompetenciami spojenými s riadením triedy a sociálno-inkluzívnymi 
kompetenciami. Na záver sme uviedli hlavné zistenia súvisiace s najčastejšie 
skúmanými javmi a najvyužívanejšími tradičnými i menej tradičnými metódami z 
každej oblasti modelu. 
 
Kľúčové slová: kompetencie, sociálno-psychologické kompetencie učiteľov a učiteliek,  
menej tradičné výskumné metódy, biofeedback, eye-tracking 

 
Abstract 
Present article aims to summarize current procedures and results of less traditional 
research focused on teachers‘ socio-psychological competencies. Our study focuses on 
theoretical definitions of professional competencies in teaching, including more detailed 
characteristics of socio-psychological competencies and their classifications. In terms of 
methods, we focus mainly on two less traditional research methods, namely 
biofeedback and eye-tracking. For comparison, we have also provided examples of the 
most commonly used traditional methods. Both types of research approaches are 
classified based on the model of socio-psychological competencies of Lemešová and 
Sokolová (Lemešová, et al., 2012), which consists of intrapersonal competencies, 
interpersonal competencies, competencies associated with classroom management and 
socio-inclusive competencies. Lastly, we present main findings related to the most 
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frequently investigated phenomena and the most used traditional and less traditional 
methods from each model section. 
 
Key words: competencies, teachers´ socio-psychological competencies, non-traditional 
research methods, biofeedback, eye-tracking 

 
V súčasnosti pojem kompetencia patrí vďaka vzrastajúcemu významu medzi 

najpoužívanejšie pojmy v pedagogickej sfére. I keď nie je jednoznačne vymedzený, často 

označovaný aj synonymami ako schopnosť, zručnosť, spôsobilosť na vykonávanie 

určitej činnosti, efektívnosť, požadovaná kvalita atď., vyjadruje zjednodušene vlastnosti 

jednotlivca, sociálnej skupiny alebo inštitúcie, potrebné pre správne plnenie 

stanovených požiadaviek (Turek, 2003). Kompetencie tvoria predpoklad profesijnej 

úspešnosti, čo platí i v prípade učiteľstva. Ide o špecifický súbor zručností v 

pedagogickej činnosti, ktoré nesúvisia ani s aprobáciou, ani so stupňom vzdelávania, na 

ktorom učiteľ pôsobí. Ich rozvoj si vyžaduje špecifické postupy, ktoré sú 

spravidla časovo náročné. Napriek všetkým vymoženostiam, ktoré dnešná doba ponúka, 

sú na učiteľov kladené stále vyššie nároky. Vyžadujú sa nové spôsoby myslenia, 

vnímania i konania. Nestačí iba odovzdávať žiakom ako pasívnym príjemcom fakty 

(Bettini et al., 2014). Pre maximálny rozvoj osobnosti žiaka, nie iba z kognitívneho, ale i 

osobnostného hľadiska, je potrebné mať dobre rozvinuté sociálno-psychologické 

kompetencie (Marquès Graells, 1999). Nezriedka sa preto možno stretnúť s tým, že 

budúci absolventi učiteľstva sú výborne pripravení po odbornej stránke, no zlyhávajú v 

oblasti sociálno-psychologických kompetencií, čo sa výrazne odzrkadľuje v kvalite ich 

výučby. Počas štúdia sa totiž dostanú do kontaktu iba so značne limitovanou 

pedagogickou praxou, či už z hľadiska rozsahu alebo kvality, pri ktorej nepreberajú 

zodpovednosť v plnom rozsahu (Sokolová et al., 2015). Dôkazom dôležitosti sociálno-

psychologických kompetencií je i množstvo výskumov zaoberajúcich sa danou 

problematikou. V tomto príspevku sa zameriavame na predstavenie výskumov, v rámci 

ktorých boli pri odhaľovaní sociálno-psychologických kompetencií použité metódy 

považované za netradičné.  

 

SOCIÁLNO-PSYCHOLOGICKÉ KOMPETENCIE  
 

Průcha et al. (2009) chápe učiteľstvo ako sociálno-pracovnú rola, ktorá je spojená s 

výkonom súborov činností. Ich zmyslom je pôsobiť na správanie, presvedčenie a cítenie 

žiakov a odovzdávať im vedomosti, zručnosti a návyky vytvorené kultúrou 

predchádzajúcej generácie. Na takýto typ práce sú podľa neho potrebné isté 

kompetencie, ktoré predstavujú nielen súbor vedomostí a zručností, ale i postojov a 

hodnôt vzťahujúcich sa k profesijnej, obsahovej a osobnostnej zložke štandardov 

učiteľstva. Najmä v posledných rokoch sa začína klásť dôraz na sociálno-psychologický 

aspekt výučby. Napriek kvalitnej odbornej príprave učitelia, najmä tí začínajúci, 

nezvyknú byť na svoje povolanie adekvátne pripravení. Ide predovšetkým o nedostatky 

v sociálno-psychologických kompetenciách, nakoľko edukačný proces prináša so sebou 
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množstvo situácií, s ktorými sa počas svojej vysokoškolskej prípravy nemali možnosť 

stretnúť (Lemešová, Sokolová, 2012). Lemešová a Sokolová (2012) rozlišujú 

v učiteľstve štyri roviny sociálno-psychologických kompetencií, a to intrapersonálne 

kompetencie, interpersonálne kompetencie, kompetencie spojené s riadením triedy 

a sociálno-inkluzívne kompetencie. Každá z nich pozostáva z hierarchie jednotlivých 

oblastí predstavujúcich postupný prechod od základných ku komplexným 

kompetenciám (Obr. 1). Súčasné psychologicky orientované výskumy sa venujú 

odhaľovaniu jednotlivých aspektov sociálno-psychologických kompetencií, pričom 

používajú celý rad metód, od tých tradične zaužívaných až po menej tradičné, ktorým 

budeme v príspevku venovať viac priestoru.  

 

Obrázok  1 
Model sociálno-psychologických kompetencií učiteľov a učiteliek  (Lemešová, 
Sokolová, 2012) 
 

 
 

NETRADIČNÉ VÝSKUMNÉ NÁSTROJE  

Nie je prekvapujúcim zistením veľký nepomer v počte výskumov s využitím 

tradičných a netradičných metód. Z tradičných nástrojov skúmajúcich sociálno-

psychologické kompetencie v učiteľstve sú najväčšmi zastúpené dotazník (79%), 

rozhovor (9%) a posudzovacia škála (6%), pričom najväčšia pozornosť je venovaná 

osobnostným (68%) a sociálnym (64%) kompetenciám (Frey, 2006). Pre účely 

príspevku sme vyhľadávali výskumné štúdie, ktoré používali iné ako vyššie uvedené 

nástroje na skúmanie sociálno-psychologických kompetencií v učiteľstve, napĺňali teda 

tak kritérium „netradičnosti“. Kľúčovou tiež bola aktuálnosť zdroja (max. 5 rokov od 

vydania) a samozrejme jeho plnotextová dostupnosť. Z analýzy 16 výskumných štúdií 

odhaľujúcich sociálno-psychologické kompetencie sme zistili, že medzi najčastejšie 
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používané netradičné výskumné nástroje patria biofeedback a eye-tracking. Ich 

zastúpenie bolo v pomere 7:9 a prehľadne ich uvádzame v Tabuľke 1, ktorá obsahuje 

základné informácie o analyzovaných výskumoch (oblasť kompetencií, konkrétny 

skúmaný jav, využitú metódu, rok, krajinu a autorov).  

 

Tabuľka  1 
Menej tradičné výskumy zamerané na učiteľské sociálno-psychologické kompetencie 

 
 

Ako môžeme vidieť v tabuľke 1, najviac sledovaných výskumov sa venovalo 

intrapersonálnym kompetenciám v učiteľstve, a to predovšetkým v oblasti psychickej 

záťaže povolania, ktorá postupne vedie až k syndrómu vyhorenia. V súvislosti s 

interpersonálnymi a sociálno-inkluzívnymi kompetenciami boli predmetom záujmu 

výskumníkov skôr žiaci ako učitelia, preto daných výskumov bolo značne menej.  

 

BIOFEEDBACK –METÓDA ZALOŽENÁ NA PRINCÍPE SPÄTNEJ VÄZBY 
 

V súčasnosti si človek dokáže pomocou modernej elektroniky uvedomiť svoje telesné 

aj psychické stavy lepšie ako s jeho vlastnými senzorickými orgánmi (Nieto, Vega, 

2017). Prístroje biofeedbacku monitorujú a merajú fyziologické procesy, ktoré úzko 

súvisia s prežívaním i správaním človeka. Tie sú okamžite pretransformované na súvislé 

zvukové alebo vizuálne signály. Monitorovaný jednotlivec sa ich teda pomocou 

aktuálnych presných informácií  učí usmerňovať na základe metódy pokusu a omylu.  

Postupne sa bude zlepšovať a nakoniec ich bude schopný vedome ovládať aj bez 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

21 
 
 

sledovania spätnej väzby (McKee, 2008). Podľa Ptáčka a Novotného (2017) sú 

typickými merateľnými fyziologickými veličinami:  

 elektrodermálna aktivita (EDA), 

 dychová frekvencia, 

 elektrická aktivita mozgu (EEG), 

 povrchová teplota, 

 srdcová frekvencia (HRV) a  

 svalové napätie (EMG).  

 

Napriek tomu, že v súčasnosti je v Českej i Slovenskej republike mnoho odborníkov 

venujúcich sa metóde biofeedbacku, na vysokých školách ani vo výskumným 

zariadeniach nie je možné nájsť centrum, ktoré by sa danou problematikou 

systematicky zaoberalo. Okrem toho neexistujú formálne pravidlá pre jej využívanie, 

nakoľko existuje iba niekoľko súkromných inštitúcií bez odbornej garancie (Ptáček, 

Novotný, 2017). 

 

 

EYE-TRACKING – METÓDA ZALOŽENÁ NA MONITOROVANÍ OČNÝCH 

POHYBOV 
 

Eye-tracking je výskumná metóda sledujúca pohyby očí pomocou špeciálneho 

zariadenia – eye-trackeru. Zameriava sa na centrálne videnie, kedy sú objekty videné 

ostro. Pozorovanie nie je plynulý pohyb, ale sekvencia veľmi rýchlych pohybov očí 

(tisíciny – stotiny sekundy) a krátkych zastavení – fixácií (väčšinou desatiny sekundy).  

Je potrebné si uvedomiť, že ľudský mozog nedokáže spracovať všetky videné 

informácie. Do pamäti sa uloží iba veľmi malá časť z toho, čo jedinec vidí, a to častokrát 

v nepresnej podobe (Říhová, 2017). Najbežnejšími typmi eye-trackerov sú okuliarový 

eye-tracker a vzdialený eye-tracker. Najväčšou výhodou eye-trackingových okuliarov je 

ich všestranné využitie, nakoľko sa dajú použiť prakticky všade. Nevýhodou je nutnosť 

nasadenia sledovanej osobe a zložitejšie zobrazovanie získaných údajov. Pri tomto type 

je potrebné mapovať i pozorované prostredie, preto je eye-tracker tvorený až dvomi 

kamerami. Obidva záznamy sa potom zlúčia do jedného obrazu.  

Vzdialené očné kamery môžu byť priamo zabudované v ráme premietajúceho 

zariadenia alebo sú naň pripevnené. Respondentove očné pohyby sú teda 

zaznamenávané na diaľku. Zariadenie je v tomto prípade samotnou sledovanou 

scenériou a vďaka nemeniacemu sa zornému poľu je schopné dáta takmer okamžite 

spracovať (Říhová, 2017). V súčasnosti popularita eye-trackingu narastá v mnohých 

disciplínach, či už v psychológii, neurovedách, medicíne, psycholingvistike,  ekonómii i 

marketingu (Gutiérrez de Piñeres Botero, 2019). Jednou z jeho najväčších nevýhod je 

určite cena eye-trackerov, ktorá sa pri tých najkvalitnejších pohybuje okolo 45 000€ 

(Godín Lorenzo, 2018). 
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DISKUSIA A ZÁVER 
 

Sociálno-psychologické kompetencie v učiteľstve predstavujú významný faktor 

kvality edukačného procesu. I keď sme sa venovali v príspevku najmä ich skúmaniu 

pomocou menej tradičných metód, je treba podotknúť, že stále ešte prevládajú skôr 

tradičné výskumné dizajny. Ak sa pozrieme na prvú skupinu modelu sociálno-

psychologických kompetencií Lemešovej a Sokolovej (2012), teda na intrapersonálne 

kompetencie zahŕňajúce učiteľovo prežívanie, sebapoznanie, sebareflexiu 

i sebaakceptáciu, zistíme, že najvyužívanejšou metódou v tejto oblasti sú osobnostné 

dotazníky a spomedzi netradičných metód jednoznačne vedie biofeedback.  Všetky nami 

analyzované výskumy poukazovali na efektívnosť tréningu pomocou biofeedbacku pri 

snahe zmierniť intenzitu prežívaného stresu. Výnimku predstavovala iba štúdia 

Horgana et al. (2018).  Ako sme už spomenuli, práve stres, jeho činitele, výrazný vplyv 

na výchovno-vzdelávací proces a hľadanie spôsobov jeho zmiernenia sú hlavným 

predmetom záujmu celej rady výskumov, nakoľko práve on negatívne ovplyvňuje 

učiteľovo prežívanie, a tým aj kvalitu edukačného procesu. Okrem toho sa u čoraz 

mladších učiteľov objavuje syndróm vyhorenia, ktorý bol v tejto kategórií kompetencií 

sledovaný pomocou eye-trackingu (Bianchi, Laurent, 2015). Autori svojou štúdiu 

potvrdili podobnosť s depresiou, nakoľko i jednotlivci zažívajúci vyhorenie venujú 

zvýšenú pozornosť negatívnym javom.  

Najčastejším skúmaným javom z druhej skupiny, a to z interpersonálnych 

kompetencií, je komunikácia prebiehajúca predovšetkým medzi učiteľom a žiakmi. Je 

pochopiteľné, že v tomto prípade býva spomedzi tradičných metód preferované najmä 

pozorovanie, či už priame alebo nepriame. Predmetom pozorovania sa stáva verbálna i 

neverbálna komunikácia. Okrem toho, niektorí výskumníci venovali pozornosť 

komunikácii prostredníctvom počítača. Z hľadiska netradičných metód sa využil iba 

jedenkrát eye-tracking (Villalta et al., 2019). Išlo o porovnávaciu štúdiu, pri ktorej sa 

zistilo, že počet žiakov v triede nemá vplyv na dĺžku fixácie pohľadu na jedného žiaka.  

Kompetencie spojené s riadením triedy predovšetkým súvisia s pozitívnou triednou 

klímou. Nami analyzované výskumy z tejto skupiny boli orientované hlavne na 

učiteľovo profesijné videnie, ktoré je jedným zo základných predpokladov úspešného 

riešenia nežiaducich situácií v triede. Tie totiž predstavujú ďalšiu permanentnú súčasť 

pedagogickej činnosti. Z dôvodu veľkej rozmanitosti výskumov sa nedalo presne určiť, 

ktorá metóda sa z tých tradičných využívala najčastejšie. Prekvapivým zistením však  

bolo, že eye-tracking, hoci nepatrí medzi tradičné metódy, sa v tejto skupine v 

posledných rokoch aplikoval najčastejšie.  

Poslednú skupinu modelu sociálno-psychologických kompetencií, o ktorý sa 

v príspevku opierame, tvorili sociálno-inkluzívne kompetencie. Najčastejšie sa 

výskumníci analyzovaných štúdií v tomto prípade zameriavali na postoje učiteľov voči 

inklúzii i voči samotným žiakom so znevýhodnením. Z tradičných metód sa 

administrovali najmä rôzne posudzovacie škály a dotazníky, ale ešte častejšie boli 

realizované kvalitatívne rozhovory. Z menej tradičných metód sa stretávame len 

s využitím eye-trackingu (Ruscitti, 2017; Hendrickson & Cortin, 2018). V prvom prípade 
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slúžil eye-tracking na overenie, či učitelia naozaj venujú pozornosť materiálu 

zameranému na rozvoj sociálno-inkluzívnych kompetencií. Zistilo sa, že nie každý z 

učiteľov sa reálne o nové poznatky o inklúzii zaujímal. Okrem toho, u učiteľov, ktorí 

venovali pozornosť materiálu, bol potvrdený i pozitívnejší postoj voči inklúzií, nakoľko 

súčasťou výskumu bol i dotazník zisťujúci ich postoje k téme. V druhom prípade sa 

sledovalo nespravodlivé posudzovanie učiteľom z hľadiska pohlavia a rasy žiaka.  

Napriek tomu, že počet menej tradičných výskumov je obmedzený, podarilo sa nám 

aj s ich pomocou zmapovať javy súvisiace so sociálno-psychologickými kompetenciami 

učiteľov a učiteliek, ktorým je v súčasnosti venovaná najväčšia pozornosť. Nakoľko 

sociálno-psychologické kompetencie predstavujú veľmi širokú oblasť, nepopierame 

fakt, že naše zistenia sa môžu od skutočnosti odlišovať a sú zúžené len na údaje z nami 

sledovaných výskumov. 
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Abstrakt  

Cieľom prezentovanej štúdie je preskúmať možnosti využitia reflektívneho písania pri 
výučbe akademického písania, štandardnej zručnosti vyučovanej v odbore psychológia. 
Vychádzajúc z predošlých štúdií poukazujúcich na pozitívne vplyvy reflektívneho 
písania sme systematicky, počas doby jedného semestra, študentom zadávali reflektívne 
úlohy viazané k vlastným textovým portfóliam. Záverom semestra 8 študentov 
vyprodukovalo spätné väzby na predmet výučby akademického písania, čím poskytli 
kvalitatívny datový súbor k hlbšej obsahovej analýze. Zaujímalo nás (1) aké sú kľúčové 
osvojené poznatky o akademickom písaní; (2) aké primárne chyby študenti tvorili 
v pôvodných textoch; (3) aké sú ich súčasné najväčšie slabiny v písaní; (4) v čom u seba 
vnímajú najväčší progres v zručnosti písania odborného textu medzi prvým 
a posledným textom. Zistenia potvrdzujú predošlé výskumy o benefitoch využitej 
metódy. Študenti vnímali najmä posun v schopnosti argumentovať, dodržiavať systém 
zdrojovania textu a dodržiavať formálne úpravy. Medzi slabšie osvojenými zručnosťami 
sa objavovala najmä práca s vyhľadávaním zdrojov a štylistickými úpravami textu. 
Záverom práce odporúčame budúce zameranie výskumu na vplyv reflektívneho písania 
na zvýšenie kritického zmýšľania.  
 
Kľúčové slová:  reflektívne písanie, výučba psychológie, akademické písanie 
 
Abstract  
The aim of the presented study is to evaluate possibilities of reflective writing method 
in teaching of academic writing, the standard skill regularly taught at psychology field. 
Based on previous studies showing positive effect of reflective writing, we 
systematically, during one semester, gave students the tasks of reflective writing 
connected to their text portfolios. At the end of the semester, eight students produced 
feedback on the course, which provided us with qualitative data for further content 
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analyses. We focused on (1) the main received knowledge about academic writing; (2) 
what were the primary mistakes made in original texts; (3) what are the current weak 
points in academic writing; (4) what is the biggest self-perceived progress students can 
think of between original and current text portfolio. Findings confirm the previous 
research on reflective writing and its benefits. Students perceived the biggest growth in 
the capability for argumentation, citing the sources, and formatting. Finding the sources 
and text styling were mentioned among current weak points. At the end of the study, we 
recommend future research to be focused on the effect of reflective writing on critical 
thinking.   
 
Key words: reflective writing, teaching psychology, academic writing 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Písanie predstavuje účinný mechanizmus na transformáciu poznatkov, čím výrazne 

prispieva k procesu učenia (Maclellan, 2004). Medzi jeho formy môžeme zaradiť aj 

akademické písanie vyučované na vysokých školách (Rodgers, 2002). Akademické 

písanie sa vyznačuje explicitnými kvalitatívnymi podmienkami a štruktúrou textu 

(Paltridge, 2004). K zvýšeniu kvality písania napomáha schopnosť študenta využívať 

reflexiu (Moon, 2013; Rogers, 2001). Je charakterizovaná ako forma individuálnej 

spätnej väzby, pričom reflektujeme za účelom naučiť sa niečo alebo sa učíme ako 

výsledok reflexie (Charon & Hermann, 2012).   

Reflektívne písanie je metódou reflektívneho procesu. Jeho praktikovanie vedie 

jedinca k hlbokej reflexii, ktorá výrazne napomáha zlepšeniu jedincových schopností 

nielen v procese učenia, ale aj v dosahovaní lepších študijných výsledkov (Moon, 2013). 

Jednou z najjednoduchších foriem reflektívneho písania je vedenie si denníka (Bruno & 

Dell’Aversana, 2017). Mnohí autori (napr. Farrell, 2012; Rogers, 2001; Russell, 2005; 

Ryan, 2011) považujú za kľúčové východisko reflektívnej praxe publikáciu Schöna 

(1983). Ten vo svojej publikácii vysvetľoval ako „reflektívneho praktikanta“ dokáže 

ovplyvniť „reflexia v akcii“ a dopomôcť tak odbornému vzdelávaniu. Publikácia taktiež 

rozoberá vzťah, medzi študentom a vyučujúcim, založený na reflexii (Schön, 1983). 

Medzi ďalšie výhody reflektívneho písania patrí rozvíjanie kritického myslenia, 

argumentácie, integrácie rôznych stránok problému a tvorba odôvodneného záveru 

(Nussbaum, 2008). Reflektívne písanie ďalej poskytuje jedincovi pohľad na jeho 

predošlé prežívanie, zvolené postupy riešenia problémov a podáva výpovede 

o pozorovaných javoch (Kosová & Tomengová, 2015). Medzi nevýhody patrí možná 

absencia objektívnosti pri reflexii (Reidsema & Mort, 2009).  

Ústredným pracovným odborom, v  ktorom je kladený veľký dôraz na schopnosť 

reflektovať, je učiteľstvo (Alger, 2006; Collin, Karsenti, & Komis, 2013; Russell, 2005). 

S týmto prístupom sa stretávame aj v medicínskych odboroch (Charon & Hermann, 

2012; Shapiro, Kasman, & Shafer, 2006; Song & Stewart, 2012; Wald, Borkan, Taylor, 

Anthony, & Reis, 2012) a žurnalistike (Niblock, 2007; Sheridan Burns, 2004). Pri 

reflektívnom učení sa často využívajú reflektívne otázky, ktoré by mali doviesť osobu 

podávajúcu aj prijímajúcu reflexiu k vysvetleniam a riešeniam problému (O’Donnell, 
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Reeve, & Smith, 2009). Schopnosti reflektovať sa dá naučiť. Pre študentov však môže 

byť náročné reflektívne písanie zvládnuť, pokiaľ nie je vyučované systematickým 

spôsobom (Orland-Barak, 2005; Ryan, 2011). Zároveň sa ukazuje, že dôležitejšie ako 

oboznamovať študentov o samotnej reflexii, je zadávanie im úloh na rozvíjanie 

reflektovania. Takýmto spôsobom nadobudnú oveľa rýchlejšie reflektívnu prax. 

Obzvlášť efektívne je navracanie sa k produktom študentovej činnosti v rôznych 

intervaloch, či už reprezentovaných dňami alebo týždňami (Russell, 2005).  

V rámci reflexie je výborným spôsobom uplatňovanie portfóliového prístupu k učeniu, 

ktorý sa zdá byť efektívny aj v oblasti diskutovaného akademického písania (Jones & 

Shelton, 2011; Orland-Barak, 2005).  Kathpalia a Heah (2008) realizovali výskum 

s cieľom poukázať na kľúčové komunikačné kompetencie, ktoré študenti nadobudli 

počas kurzu Umenie akademického písania2. Študenti vytvorili portfólio textov, ktoré 

bolo počas 13-týždňovej výučby recenzované a  pravidelne hodnotené. Na konci kurzu 

mali študenti za úlohu odpovedať na otázky: (1) ako sa zlepšili ako spisovatelia; (2) 

s čím sa stretli počas kurzu (e.g. najnáročnejšia úloha, najjednoduchšia úloha, čo sa 

naučili); (3) aké nadobudli spisovateľské zručnosti; (4) aké zručnosti, ktoré im pomôžu 

v budúcom štúdiu. Dáta boli následne sumarizované do týchto dimenzii: (1) lingvistickú 

tvorili konkrétne jazykové zručnosti; (2) kognitívna sa týkala rozvoja kritického 

myslenia pri písaní a čítaní textov; (3) afektívna sa vzťahovala na prežívané pocity 

a postoje pri tvorbe textov; (4) sociálna predstavovala pojem písania ako sociálny akt.  

Študenti získali jazykové zručnosti napríklad v kontexte písania, gramatiky, rétorickej 

štruktúry, súdržnosti diskurzu a používaní zdrojov. Na kognitívnej úrovni sa učili 

pomocou vlastných chýb, spätnej väzby od vyučujúceho, nadobudli povedomie o ich 

silných a slabých stránkach. Z afektívneho pohľadu študenti vykazovali koncovú 

spokojnosť s ich výsledkom. V rámci sociálnej dimenzie získali pohľad na užitočné 

stratégie pri písaní textov a trénovali sa v skupinovej práci.  

Podobným prípadom ako bol výskum od autorov Kathpalia & Heah (2008) je práca 

zameraná na skúmanie výhod využívania spätnej väzby u študentov psychológie od 

Bruna & Dell’Aversana (2017). Táto výskumná štúdia rozoberá priebeh kurzu 

organizačnej psychológie na magisterskom stupni. Študenti boli vyzvaní k písaniu si 

denníka bez špecifickejšieho zadania počas desiatich týždňov. V štvrtom týždni im bola 

poskytnutá spätná väzba od vyučujúceho. Potom znova v šiestom týždni a naďalej každý 

ďalší týždeň. Spätná väzba prebiehala individuálnou formou rozhovoru, ktorý trval 10-

15 minút. Zadaná úloha a obsah kurzu bol na jeho konci hodnotený študentami 

pozitívne. Písanie si denníka a následná spätná väzba im napomáhala pri osvojovaní si 

reflexívnych postupov, ale v kognitívnej a emočnej oblasti.  

V oblasti psychológie sa môžeme ďalej stretnúť s využívaním reflektívneho procesu 

aj pri psychológií športu (Cropley, Miles, Hanton, & Niven, 2007; Knowles, Gilbourne, 

Tomlinson, & Anderson, 2007; McGannon & Johnson, 2009).  Reflektívne písanie sa 

rovnako využíva aj v terapeutickom procese. Klientovo expresívne a reflexívne písanie 

môže vzniknúť spontánne z potreby klienta alebo ho k tomu požiada terapeut. 

                                                      
2 V orig. jazyku The Art of Academic Writing 
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Praktikuje sa individuálne aj skupinovo. Je to vynikajúci spôsob budovania 

sebapoznania (Bolton, 2004).   

 Celková schopnosť reflektovať sa ukázala ako efektívny prostriedok k zvyšovaniu 

kvality učenia (Moon, 2013; Rogers, 2001) a dosahovaniu lepších študijných výsledkov 

akademického písania (Kathpalia & Heah, 2008). V dôsledku nácviku reflektívneho 

písania si študent osvojuje kritické myslenie (Kennison, 2006; Naber & Wyatt, 2014; 

Nussbaum, 2008). Zároveň je reflektívne písanie vynikajúcim predpokladom pre 

individuálnu reflexiu (Kosová & Tomengová, 2015) a tým napomáha k sebapoznaniu 

(Bolton, 2004; Bruno & Dell’Aversana, 2017).  

 

VÝSKUM 

 
Výskumy z psychológie (Bruno & Dell’Aversana, 2017) a iných vedných odborov 

(Kathpalia & Heah, 2008) ukazujú na benefity reflektívneho písania vo výučbe. Cieľom 

prezentovaného výskumu je realizovať obsahovú analýzu finálnych reflexií študentov 

predmetu Akademického písania v psychológií. Študenti počas kurzu pracovali metódou 

reflektívneho písania na tvorbe textových portfólií (Jones & Shelton, 2011; Orland-

Barak, 2005), na zlepšovaní svojej zručnosti písať vedecký text v psychológii. Cieľom 

analýzy je identifikovať odpovede na otázky upravené podľa (Kathpalia & Heah, 2008): 

(1) aké sú kľúčové osvojené poznatky o akademickom písaní, (2) aké primárne chyby 

študenti tvorili v pôvodných textoch, (3) aké sú ich súčasné najväčšie slabiny v písaní; 

(4) v čom u seba vnímajú najväčší progres v zručnosti písania odborného textu medzi 

prvým a posledným textom. 

 

Metódy výskumu 
Výskum bol realizovaný vyučujúcim kurzu akademického písania v spolupráci 

s oslovenou študentkou na slovenskej vysokej škole. Zvolenou metódou 

vyhodnocovania výskumných dát bola obsahová analýza (Miovský, 2006), ktorú sme 

použili za cieľom získať odpovede na vyššie uvedené otázky. Východiskovou bola štúdia 

autorov Kathpalia a Heah (2008).   

Výskumu sa zúčastnilo 8 participantov. Daní študenti navštevovali kurz 

akademického písania. Počas neho im bola päťkrát po sebe zadaná úloha 

reprezentujúca reflektívne písanie. Stretnutia sa konali raz do týždňa. V priebehu týchto 

stretnutí mali študenti za úlohu splniť počas vyučovacej hodiny zadania uvádzané 

v Tabuľke č. 1. 

Na vyučovaní vždy pracovali s vlastnými textami alebo s textami svojich spolužiakov 

z kurzu. Texty spolužiakov revidovali a poskytovali im spätnú väzbu. Rovnako aj oni 

sami obdržali spätnú väzbu k vlastnému textu. Do budúceho stretnutia boli vyzvaní 

o úpravu svojich textov na základe spätnej väzby od príslušného kolegu. Takýmto 

spôsobom sa študenti učili spätnú väzbu poskytovať aj prijímať. Pravidelné navracanie 

sa k svojmu portfóliu a jeho následná úprava u nich budovala reflektívne zručnosti. Dáta 

boli tvorené záverečnými reflexiami študentov na predmet a osvojené zručnosti. Zber 

dát prebiehal na záverečnom stretnutí kurzu, kde mali študenti zadané dve úlohy. 
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V prvej mali reflektovať vlastné portfólio a v rámci spätnej väzby boli požiadaní o 

odpovedanie na štyri skúmané otázky. Druhá úloha pozostávala z heslovitého 

vymenovania ich najčastejších chýb v prvotnom texte a zhrnutia osvojených poznatkov. 

Výskumné dáta tvorili odpovede študentov na otázky viažuce sa na: (1) osvojené 

poznatky o akademickom písaní; (2) chyby v prvotných textoch; (3) súčasné slabiny 

v písaní; (4) vnímaný progres a nadobudnuté zručnosti.  

 

 

Výskumná vzorka  
Nášho výskumu sa zúčastnilo 8 študentov psychologického odboru v programe 

učiteľstva psychológia tretieho ročníka bakalárskeho stupňa na slovenskej vysokej 

škole v bratislavskom kraji. Všetci študenti navštevovali rovnaký študijný odbor 

prepojený s psychológiou a boli zapísaní do kurzu akademického písania v treťom 

stupni bakalárskeho štúdia. 

 

 

Výsledky výskumu   
Odpovede študentov na otázku (1) aké sú kľúčové osvojené poznatky 

o akademickom písaní, najčastejšie pokrývali vnímané osvojené poznatky týkajúce sa 

práce so zdrojmi. Tie tvoria správne zapisovanie citácií, používanie väčšieho množstva 

Tabuľka 1 

Priebeh vyučovacích hodín reprezentujúcich reflektívne písanie 

 

Týždeň Zadanie Práca na hodine 

0 napísať vedecký psychologický text na 

ľubovoľnú tému (rozsah 3-4 

normostrany, zakomponovať hlavný 

argument, dodržať formu podľa APA 7) 

odovzdať text do dvoch týždňov  

1 

2 

reflexia jednotného textu* 

reflexia náhodného textu** 

revidovať štylistiku, formálnu úpravu textu 

a obsah textu  

3 

4 

reflexia jednotného a náhodného textu  

 

popísať hlavný argument textu, hlavnú 

myšlienku jednotlivých odsekov, sledovať 

logické prepojenie textu 

5 reflexia vlastného textu a záverečná 

reflexia kurzu 

reflektovať vlastný text, napísať odpovede na 

štyri skúmané otázky a heslovité zhrnutie 

Pozn. Zadania v 1. a 2. týždni tvorili: (1) štylistika – úprava v oblastiach: gramatika, slovosled, dĺžka viet; 

(2) formálna úprava textu – úprava v oblastiach: titulná strana, číslovanie strán, odsadenie od okrajov, 

nadpisy a podnadpisy, riadkovanie, typ písma, označovanie kľúčových slov kurzívou, rozsah textu, zdroje; 

(3) obsah textu – úprava v oblastiach: sledovať, či text obsahuje hlavný argument, logickú následnosť, 

obsahovú hodnota pre čitateľa, členenie na úvod, jadro a záver, prepojenie argumentácie v závere 

s úvodom. 

 

*Všetci študenti reflektovali rovnaký text.  

**Každý študent reflektoval náhodne vybratý text svojho spolužiaka. 
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literatúry v argumentácii, vrátane zahraničnej literatúry a tvrdenia v texte odkazujúce 

na príslušných autorov. Jedna študentka sa vyjadrila takto: „Myslím si, že môj najväčší 

pokrok je v písaní citácií. Predtým som o tom mala mylné poznatky a domnienky. Nevedela 

som, ako na to.“ 

Ďalšou kategóriou je formálna úprava textu, do ktorej patrí napr. tvorba titulnej strany, 

číslovanie strán, riadkovanie, písanie nadpisov a podnadpisov a dodržiavanie stanovených 

okrajov.  

V otázke (2) aké primárne chyby študenti tvorili v pôvodných textoch, najčastejšie 

pochybili v uvádzaní zdrojov, ktoré nezapisovali podľa APA 7. Príklad: „...mal som zle 

citácie, taktiež nezazdrojované tvrdenia“; „...vôbec som nepísala autorov do textu, čo si 

myslím, že je najväčšia chyba.“ 

Nedodržiavali formálnu stránku textu, z toho najmä titulnú stranu, riadkovanie 

a číslovanie strán.  

Ďalej medzi objavené vnímané chyby patril nedostatok pozornosti na gramatiku, 

štylistiku a písali zbytočne dlhé vety.  

Študenti na otázku (3) aké sú ich súčasné najväčšie slabiny v písaní, skonštatovali, že 

k nim patrí práca s malým množstvom odbornej literatúry, čo sa týka hlavne 

zahraničnej literatúry a vyhľadávania kvalitných zdrojov.  

Niektorí študenti majú pretrvávajúce rezervy v gramatike, štylistike a odbornom 

vyjadrovaní: „Za moju súčasnú najväčšiu slabinu v akademickom písaní odborného textu 

považujem zložitejšie vyjadrovanie myšlienok a konštruovanie viet.“; „Niekedy sa zastavím 

pri tom, ktorý rod používam, či raz nehovorím „my“, potom „vy“...“. 

Participanti tiež uviedli (4) v čom u seba vnímajú najväčší progres v zručnosti písania 

odborného textu medzi prvým a posledným textom. Najvýraznejší progres badajú 

v uvádzaní zdrojov podľa APA 7, písaní titulnej strany, nadpisov a podnadpisov, 

číslovaní strán, riadkovaní, gramatike a štylistike. Jedna študentka uvádza: „Progres 

taktiež vidím v používaní zahraničnej literatúry.“ 

Celkovo študenti hodnotia kurz Akademického písania v psychológii za prínosný.  

„Vďaka spätnej väzbe, ktorú sme dostávali, som sa zamerala na chyby, ktoré sa v mojom 

texte nachádzali a myslím si, že konečná verzia môjho textu nepatrí medzi tie najhoršie.“  

„Keby som to mala celé zhodnotiť, môj posun od prvej hodiny je značne výrazný. Je vidieť, že 

sa v písaní práce viem viac pohybovať.“ 

„Som rada za tieto hodiny, pretože kritiku som prijala a nebrala si nič osobne. Tá ma 

posunula a práve pri tejto kritike som si viac zapamätala, čo zlepšiť, čo ako má byť...“ 

Tabuľka 2 pozostáva z heslovitých výpovedí študentov viažucich sa k druhej zadanej 

úlohe.  
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Tabuľka 2 
Chyby tvorené v prvotných textoch a osvojené poznatky na konci kurzu 
 

Študent Prvotné chyby Osvojené poznatky 
1 odbornosť textu, málo zdrojov, odsek 

netvoril ucelenú myšlienku  
sumarizácia, parafrázy, štruktúra textu, 
formulácia hlavných myšlienok, odseky, 
logické delenie textu  

2 dlhé vety, gramatika, nesprávne 
citácie, nevyvážené odseky, zbytočné 
slová, nedodržaná formálna stránka, 
nesprávna titulná strana   

kvalitné písanie textu, vizuálna stránka, 
citovanie, formulovanie viet, jedna 
myšlienka na jeden odsek, titulná 
strana, číslovanie strán, číslovanie 
odrážok  

3 zložité a dlhé vety, gramatika, 
nelogické delenie odsekov, 
chronológia textu, jeden zdroj na 
jeden odsek, riadkovanie, nadpisy 
a podnadpisy, nesprávne uvádzanie 
zdrojov a citácií, zlá štylistika, málo 
zahraničnej literatúry   

menej zložité vety, lievikový systém, 
dodržiavanie gramatiky, logické 
členenie odsekov a ich nadväznosť, 
chronologická postupnosť textu, viac 
autorov na jedno tvrdenie, používanie 
zahraničnej literatúry, formálna 
stránka (medzery, riadkovanie, 
nadpisy, podnadpisy), správne 
uvádzanie citácií   

4 riadkovanie, titulná strana,   nadpisy, 
neuvádzanie citácii v texte, číslovanie 
strán, nesprávne uvedené zdroje  

zdroje, formulácia viet, delenie 
odsekov, nadpisy, riadkovanie, 
číslovanie strán, okraje  

5 titulná strana, poprehadzované 
citácie, riadkovanie, jeden autor na 
jeden odsek, slabá argumentácia 
v závere nepodporená tvrdeniami z 
úvodu   

uvádzanie citácií, číslovanie strán, viac 
autorov na jeden odsek, nadväznosť 
odsekov, používanie kvalitných 
výskumov, zhrnutie v závere   

6 necitované všetky tvrdenia, málo 
citácií v odsekoch, dlhé vety   

citovanie, viac zdrojov v jednom 
odseku, riadkovanie, nadpisy, titulná 
strana, číslovanie strán, hlavný 
argument textu   

7 dlhé vety, titulná strana, číslovanie 
strán, nesprávne uvedené zdroje, 
riadkovanie, nadpisy a podnadpisy  

odbornosť textu, používanie kvalitných 
zdrojov, hlavný argument textu, 
formálna stránka textu, štylistika  

8 titulná strana, nadpisy a podnadpisy, 
citovanie v texte, nesprávne 
uvádzanie zdrojov, číslovanie strán, 
prepojenie záveru s úvodom  

práca s odborným textom, správne 
uvádzanie citácií a zdrojov  

 

 

DISKUSIA 

 
Cieľom daného výskumu bolo vyhodnotiť prínos reflektívneho písania vo výučbe 

akademického písania v psychológii. Vychádzali sme z minulých výskumov popisujúcich 

benefity takejto metódy výučby (Moon, 2013; Rogers, 2001).  

Predmetom záujmu boli odpovede na nami stanované otázky v štyroch kategóriách: 

(1) aké sú kľúčové osvojené poznatky o akademickom písaní, (2) aké primárne chyby 

študenti tvorili v pôvodných textoch, (3) aké sú ich súčasné najväčšie slabiny v písaní; 
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(4) v čom u seba vnímajú najväčší progres v zručnosti písania odborného textu medzi 

prvým a posledným textom  

Výsledky obsahovej analýzy záverečných reflexií odhalili nasledujúce zistenia: (1) 

študenti si osvojili správne zapisovanie citácií, používanie väčšieho množstva literatúry 

v argumentácii a formálnu úpravu textu; (2) k ich najčastejším prvotným chybám 

patrilo nesprávne uvádzanie zdrojov podľa APA 7, nedodržanie stanovenej formálnej 

úpravy a nepozornosť voči gramatike a štylistike; (3) súčasné slabiny vnímajú v práci 

s malým množstvom odbornej literatúry, vo vyhľadávaní kvalitných zdrojov a štylistike; 

(4) najväčší progres je u nich možno badať v správanom zapisovaní zdrojov, zlepšení si 

formálnej úpravy a odbornosti textu. Tieto zistenia sú v súlade s výskumom od autorov 

Kathpalia a Heah (2008), ktorí sa zameriavali na nadobudnuté kľúčové komunikačné 

kompetencie študentov počas kurzu Umenia akademického písania. Výsledky tohto 

výskumu, podobne ako u našich participantov, naznačujú, že zvolená metóda 

reflektívneho písania poskytla študentom efektívnu spätnú väzbu, vďaka ktorej sa ich 

zručnosti v písaní výrazne zlepšili. Schopnosť študentov vytvoriť záverečnú reflektívnu 

reflexiu na predmet a zosumarizovať svoje portfólio tvoreného textu je v súlade s inými 

autormi (Orland-Barak, 2005; Ryan, 2011), ktorí tvrdia, že schopnosti reflektovať sa dá 

naučiť a pri reflektívnom písaní je potrebné postupovať systematicky.   

Za limity výskumu považujeme predovšetkým to, že ako jeho autori sme zároveň boli 

účastníkmi kurzu Akademického písania v psychológii v pozíciách študentka v vyučujúci. 

Tento fakt môže vplývať na interpretáciu výsledkov želaným smerom. Ďalším limitom je 

malé množstvo zúčastnených participantov.  

Budúci výskum by mal do meraných premenných zakomponovať vplyv reflektívneho 

písania na kritické myslenie u študentov, vzhľadom na to, že sa táto premenná v spojení 

s predmetnou metódou často objavuje v literatúre Kennisona (2006), Nabera a Wyatta 

(2014) a Nussbauma (2008). 

 

ZÁVER  

 
Reflektívne písanie rozvíja argumentáciu, integruje rôzne stránky problému.  Ďalej 

poskytuje jedincovi pohľad na jeho predošlé prežívanie, zvolené postupy riešenia 

problémov. Náš výskum hľadal odpovede na otázky týkajúce sa študentských 

osvojených poznatkov o akademickom písaní, chýb v prvotných textoch, súčasných 

slabinách študentov pri písaní a vnímaného progresu medzi prvým a záverečným 

textom. Medzi hlavné zistenia patrí, že schopnosti reflektovať sa dá naučiť a reflektívne 

písanie sa ukazuje ako efektívna vyučovacia metóda v oblasti akademického písania.  
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Abstrakt 

 Smartfóny sú našimi každodennými spoločníkmi. Pred 20 rokmi sme mobilné telefóny 
používali takmer výhradne na telefonovanie či posielanie SMS správ a dnes disponujú 
funkciami, vďaka ktorým sú použiteľné pri takmer akýchkoľvek aktivitách. Síce nám 
digitálne technológie v mnohom uľahčujú život, je dôležité pozerať sa na ich používanie 
kriticky a venovať pozornosť vplyvom, ktoré môžu mať na naše zdravie a vývin. Cieľom 
tejto empirickej práce je zistiť, ako adolescenti používajú smartfóny a aký to má vplyv na 
ich sociálne správanie a vzťahy. K preskúmaniu tejto problematiky bol zostavený 
dotazník so zmiešaným dizajnom, ktorý bol medzi adolescentov distribuovaný on-line. 
Výskumnú vzorku tvorilo 92 respondentov. Výsledky ukázali, že čas strávený pred 
obrazovkou nemá dopad na to, ako často sa jednotlivec stretáva so svojimi priateľmi. 
Vplyv, ktorý má používanie smartfónu na napĺňanie sociálnych potrieb, ako aj na vzťah 
adolescenta ku škole, nie je možné jednoznačne hodnotiť, pretože je moderovaný 
voľnočasovými aktivitami dotyčného a ostatnými aspektmi jeho života. 
 
Kľúčové slová: adolescencia, digitálne technológie, smartfóny, sociálne správanie 
 
Abstract 
Smartphones are our everyday companions. Twenty years ago, we used cell phones 
almost exclusively for calling or sending text messages and nowadays they have features 
which make them serviceable in almost any kind of activity. Even though digital 
technologies make our lives easier in many ways, it is important to be critical of them 
and to pay attention to impact which they can have on our health and development. The 
aim of this empirical study is to find out how adolescents use smartphones and what 
impact does it have on their social behaviour and relationships. To examine this issue a 
mixed-design questionnaire was compiled and then distributed online among 
adolescents. The research group consisted of 92 respondents. Results have shown that 
neither screen time nor frequency of smartphone use have impact on how often an 
individual meets with their friends in person. It is not possible to clearly assess the 
impact of smartphone use on either fulfilling adolescents’ social needs or their 
commitment to school, because this impact is moderated by leisure activities as well as 
other aspects of life of each individual.   
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Rok 2020 sa vzhľadom na celosvetovú pandémiu stáva rokom online komunikácie. 

Hoci za posledných 15 rokov, odkedy sa stali smartfóny dostupné pre širšiu verejnosť,  

prudko rozbehla digitalizácia, rok 2020 donútil takmer všetkých jedincov, aby sa stali jej 

súčasťou. Za posledných 5 rokov použilo po prvýkrát v živote internet priemerne 27000 

ľudí každú hodinu (Roser et al., 2020), už v januári 2020 bolo celosvetovo 4,18 miliardy 

užívateľov mobilného internetu (Clement, 2020). Internet v telefóne sa stal bežnou 

záležitosťou. Mladí ľudia využívajú smartfón prevažne na rýchlu komunikáciu pomocou 

krátkych správ cez aplikácie, fotografovanie, videohovory, či jednoduché hry. Po roku 

2000 sa začal rozširovať fenomén sociálnych sietí. Najväčšiu sociálnu sieť Facebook v 

súčasnosti používa až 2,5 miliardy ľudí (Roser et al., 2020). Zatiaľ čo Facebook alebo 

Youtube zaujmú aj staršie generácie ľudí do 64 rokov, sociálne siete orientované najmä 

na zdieľanie fotografií (Instagram a Snapchat) sú používané jednotlivcami do 24 rokov 

(Anderson & Jiang, 2018). Aj medzi pohlaviami sa dajú nájsť rozdiely v používaní 

sociálnych sietí. Zatiaľ čo Instagram, Facebook či Pinterest sú obľúbené prevažne medzi 

ženami, na fóre Reddit či v službe WhatsApp a stránke Youtube prevažujú mužskí 

používatelia. V bohatých krajinách, medzi ktoré sa radí aj Slovensko, používajú sociálne 

siete takmer všetci (90,2 %) mladí ľudia (Roser et al., 2020). Viacerí autori (Dalton, 

2013; Spitzler, 2014; Marty_Duaglas et al., 2018) uvádzajú, že práve nadužívanie 

digitálnych technológií môže negatívne pôsobiť na dozrievanie mozgu u mladých 

jedincov a následne negatívne ovplyvňovať ich sociálne správanie. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Komunikáciu cez internet jednoznačne nemožno považovať za rovnocennú s 

interakciou tvárou v tvár. Najbližšie k „normálnej“ socializácii je videohovor, ktorý 

zachytáva mimiku, intonáciu, do istej miery aj gestikuláciu či očný kontakt. Rozhovor 

počas neho prebieha v reálnom čase a všetky zúčastnené strany sú nútené reagovať 

okamžite. Oproti interakcii tvárou v tvár však pri takomto rozhovore chýbajú mnohé 

ďalšie dôležité súčasti neverbálnej komunikácie, ako je držanie tela, vzdialenosť medzi 

ľuďmi, či dotyky..  

Odborníci sa zhodujú, že úľava od psychických problémov, ako je osamelosť, je 

jedným zo základných motívov používania internetu za cieľom socializácie (Durak, 

2017; Kim et al., 2009). Napĺňanie sociálnych potrieb ako je láska, náklonnosť, 

spolupatričnosť a prijatie možno spájať s problematickým používaním smartfónov 

(Suki, 2013). Prostredníctvom fór, na ktorých sa združujú ľudia so spoločnými 

záujmami, zdieľajúci príspevky na rovnakú tému je ľahké cítiť spolupatričnosť. Na 

sociálnych sieťach ako Facebook či Instagram, ale aj mnohé iné, ktoré sú často spájané 

so závislosťou na smartfónoch (Roberts, 2014), funguje funkcia tzv. „lajkov“ (angl. „like“ 

= páčiť sa/páči sa mi to), prostredníctvom ktorých užívateľ vyjadruje súhlas alebo istú 

náklonnosť k danému príspevku. Tieto lajky možno vnímať ako menu online sociálnych 

sietí (Rosenthal-von der Pütten, 2019). Čím viac ľudí človeku za jeho príspevky na 
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internete takýmto spôsobom „platí“, tým ľahšie sa mu napĺňajú potreby prijatia či 

náklonnosti, ba dokonca aj vnímania lásky.  

Okrem negatív na kognitívne schopnosti mladých ľudí a zhoršenie koncentrácie 

pozornosti (Marty-Douglas et al., 2018; Spitzler, 2014) sa môže nadužívanie internetu 

a smartfónov negatívne odraziť aj pri utváraní sebaobraze o sebe, vnímanej psychickej 

pohody (Babic et al., 2017; Chen, 2020) ale aj k zvýšenej úzkosti až depresii, či sociálnej 

fóbii (Zink et al., 2019; Abu-Shanab, Haddad, 2015). Autori Stiglic a Viner (2019) 

udávajú, že tvrdenia o pozitívnej asociácii medzi časom stráveným pred obrazovkou a 

úzkosťami sú len slabo podložené, rovnako ako aj tie o čase pred obrazovkou a 

hyperaktivite a nízkom sebavedomí. 

S využívaním smartfónu sa v poslednom čase začína používať aj pojem nomofóbia.  

Nomofóbia pomenúva strach byť bez mobilného telefónu. Podľa Durak (2017), ktorá 

skúmala tento jav u adolescentov, sa úzko spája s osamelosťou jednotlivca. Vplyv 

medziľudských vzťahov na problematické používanie smartfónov a rolu osamelosti v ich 

používaní sledovala aj štúdia z roku 2019 (Zhen et al, 2019.), ktorej výsledky preukázali, 

že problematické používanie smartfónov môže byť dôsledkom problémov vo vzťahu 

medzi rodičmi a dieťaťom a že mobil je v tomto prípade prostriedkom pre únikové 

správanie a zníženie osamelosti. Podobné výsledky možno nájsť v štúdii zameranej na 

závislosť od internetu (Milani et al., 2009), podľa ktorej majú jednotlivci vykazujúci 

znaky závislosti od internetu kvalitatívne horšie interpersonálne vzťahy ako tí, ktorých 

používanie internetu je v norme. Približne 4-9% slovenských vysokoškolákov v štúdii 

Holdoša (2013) prejavuje nadužívanie internetu až internetovú závislosť, ktorá je 

pravdepodobne spôsobená túžbou po sociálnom spojení (Plavnická & Šlosár, 2019; 

Roberts et al., 2013; Holdoš, 2013).  
 

Mozog a digitálne technológie 
Dozrievanie mozgu počas adolescencie závisí aj na podnetoch z vonkajšieho 

prostredia stimulujúcich rozvoj príslušných funkcií. V tomto období dochádza 

k zefektívneniu neurónového prepojenia, čo umožňuje rýchlejšie spracovanie informácií 

a aktivizáciu viacerých oblastí (Konrad et al., 2013). Zároveň dochádza k zmene 

produkcie neurotransmiterov, ale aj dozrievania prefrontálnej mozgovej kôry a centra 

rozhodovania, čo podporuje napríklad kontrolu impulzivity. Tiež sa ukončuje maturácia 

limbického systému, ktorý je centrom emócií. Jednotlivé oblasti mozgu majú odlišné 

tempo zrenia, a ak k zmenám v limbickom systéme dochádza skôr, ako k tým 

v prefrontálnom kortexe, môže mať jedinec ťažkosti v ovládaní emócií a s nimi 

spojeného správania, čo vedie k skratovému či rizikovému reagovaniu na podnety 

(Konrad et al. 2013). Anglickí vedci Powell, Lewis a kol. (2012) skúmali pomocou MRI 

mozgy dospelých jedincov a zistili významný lineárny vzťah medzi objemom 

orbitálneho prefrontálneho kortexu a veľkosťou sociálnej siete daného jedinca. 

Jednotlivci s väčším objemom prefrontálneho kortexu majú vyšší počet pravidelných 

sociálnych kontaktov. Na sociálnom správaní je zapojená amygdala, orbitofrontálny 

kortex a temporálne laloky (Adolphs, 2009; Kanai et al., 2012; Sallet, 2011; Bickart et al., 

2011). Kanai a kolektív (2012) zistili, že nielen veľkosť reálnej sociálnej siete, ale aj 
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počet priateľov na online sociálnych sieťach predikuje hustotu sivej hmoty, a to najmä v 

oblasti gyrus temporalis, entorinálneho kortexu a pravého sulcus superior temporalis, 

ktorý hrá podstatnú rolu v rámci teórie mysle (Kanai et al., 2012; Haitová et al., 2011). 

Nerovnomerný vývin mozgovej kôry ovplyvňuje aj spôsob spracovania problémov: síce 

je u adolescentov rozvinuté logické myslenie a schopnosť brať do úvahy viacero 

aspektov, sú toho však schopní len v situáciách bez emočného významu (Vágnerová, 

2012).  

Pri používaní internetu možno sledovať rozdiel v aktivizácii mozgových oblastí medzi 

skúsenými užívateľmi internetu a nováčikmi v tejto oblasti (Small, 2009). Small (2009) 

sledoval MRI pri čítaní textu a pri hľadaní informácií pomocou internetového 

vyhľadávača Google. Tí jednotlivci, ktorí nemali s Googlom predchádzajúce skúsenosti, 

zapájali pri vyhľadávaní rovnaké oblasti mozgu ako pri čítaní – oblasti jazyka, čítania, 

pamäti a vizualizácie, na druhú stranu skúsení používatelia internetu zapájali oblasti 

dorsolaterálneho prefrontálneho kortexu, zodpovedné za rozhodovanie a racionalizáciu. 

Neskúsení užívatelia internetu mali za úlohu po dobu 5 dní aspoň 1 hodinu byť na 

internete a využívať vyhľadávacie služby. Pri opätovnom skenovaní aktivity mozgu po 

týchto 5 dňoch mali nováčikovia v používaní internetu aktivované oblasti mozgu zhodné 

s tými, ktoré boli zapájané u skúsených užívateľov. Zmeny spôsobené digitálnymi 

technológiami však nemusia byť len pozitívne. Podľa Daltona (2013) pri ich používaní 

dochádza ku kognitívnemu preťaženiu, pretože do mozgu nám neustále prúdia 

informácie, najmä prostredníctvom vizuálneho, somatosenzorického a auditívneho 

kortexu. Človek nie je schopný všetky tieto informácie spracovať a uložiť do pamäti. 

Nadmerná stimulácia potom spôsobuje stres, ktorý má za následok netrpezlivosť, 

impulzívnosť, zabúdanie a tiež oslabuje spojenia zodpovedné za sociálnu interakciu. 

 

 

VÝSKUM 
 

Cieľom výskumu je zistiť aký vplyv má používanie smartfónov adolescentmi na ich 

sociálne správanie a interpersonálne vzťahy. Pre dosiahnutie tohto cieľa boli vytýčené 

nasledujúce 4 výskumné otázky, ktorých zodpovedanie nám pomôže lepšie porozumieť 

problematike vzťahu medzi používaním smartfónov a sociálnym správaním. 

 O1: Ako často používajú adolescenti smartfóny a koľko času trávia pred ich 

obrazovkami?  

 O2: Ovplyvňuje vek a pohlavie používanie smartfónu a pripútanosť k nemu?  

 O3: Akú rolu hrá používanie smartfónu v uspokojovaní sociálnych potrieb?  

 O4: Aký spôsob komunikácie je uprednostňovaný medzi adolescentnými 

používateľmi smartfónov?  

 O5: Ovplyvňuje čas strávený na smartfóne emocionálny záväzok mladých ľudí 

voči škole? 

Pred spracovaním dát boli postulované nasledovné hypotézy:  

H1: Jednotlivci, ktorí trávia používaním smartfónu viac času, sa osobne stretávajú s 

priateľmi menej často ako tí, ktorí používajú smartfón menej.  
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H2: Jednotlivci tráviaci viac času používaním smartfónu majú rovnaký emocionálny 

záväzok voči škole ako tí, ktorí používajú smartfón menej. 

 
Metódy výskumu 

Zisťovanie malo kvantitatívny výskumný dizajn. K zberu dát bol použitý dotazník 

obsahujúci celkovo 70 otázok otvorených otázok a hodnotiacich výrokov. Výroky 

respondenti hodnotili na 7 bodovej Likertovej stupnici. Škály boli prebraté z výskumu 

Marty-Dougas a kol. (2018) (Používanie smartfónu a Bezmyšlienkové používanie 

smartfónu – celkovo 21 položiek, Chronbachova alpha  = 0,885) a z výskumu Potorski 

(2016). Pri položkách prebratých z výskumu Potorski (2016) vyjadrovali respondenti 

súhlas v rámci sledovaných oblastí: Pripútanosť k smartfónu (5), Sociálne prepojenie 

s rovesníkmi (9), Vylúčenie (4), Sociálna sebaistota (7), Úzkosť zo školy (5) 

a Emocionálny záväzok voči škole (6). Táto časť mala 36 položiek s celkovou hodnotou 

Cronbachovej alphy pre tento výskumný súbor 0,883. Niektoré položky dotazníka boli 

v reverznom znení. Dotazník bol administrovaný online prostredníctvom systému 

Tefnet cez webovú stránku havava.sk a bol šírený medzi respondentov viacerými 

kanálmi. Priemerná doba vplnena celého dotazníka aj s otvorenými otázkami bola 16 

minút aj 27 sekúnd.  

Dáta boli spracované pomocou MS Excel a programu IBM SPSS 20. 

 

Výskumná vzorka 
Výskumu sa zúčastnilo 92 adolescentov (31 mužov) s priemerným vekom 19,32 (min. 

13, max. 25) rokov. Išlo predovšetkým o študentov a študentky gymnázia a vysokej 

školy. Dvaja najmladší respondenti nemali dokončenú ešte ani základnú školu, najviac 

respondentov (44,4%) malo dokončené stredoškolské vzdelanie s maturitou, 30 

respondentov malo dokončené základné vzdelanie.  

 

Výsledky výskumu 
Čas, ktorý adolescenti trávia pred obrazovkou smartfónu sa pohyboval v rozmedzí 15 

minút až 450 minút denne. Priemerne však respondenti trávili pred obrazovkami 

201,41 minút, čo je 3,36 hodiny denne. Viac času stráveného na internete udávali ženy 

(207,82) ako muži (188,81). Užívanie aplikácie Instagram zabralo všetkým 

respondentom priemerne necelú 1 hodinu denne, pričom ženy strávili na Instagrame 

v priemere 69,1 minúty a muži 29,8 minúty. Frekvencia používania smartfónu bola 

udávaná v rozmedzí od 3 po 1631-krát denne. Priemerne respondenti použili smartfón 

74,8-krát denne, no ženy ho použili 93,43-krát kým muži 40,2-krát. 

Napriek týmto rozdielom nevykazovali premenné čas strávený na internete 

a frekvencia kontrolovania smartfónu signifikantné rozdiely medzi pohlavím. Použitie 

Instagramu (graf 1) u dievčat bolo v priemere signifikantne vyššie ako u chlapcov 

(t85.179 = 2.797, p < 0.01).  
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Graf 1  

Čas, ktorý adolescenti strávia na Instagrame počas jedného dňa v minútach 

 

 
 

Pri subjektívnom hodnotení používania smartfónu neboli medzi respondentmi 

výrazné rozdiely z hľadiska pohlavia, no rozdiely sa prejavili pri otázkach, ktoré tvorili 

kategóriu bezmyšlienkovitého používania smartfónu (Marty-Dougas a kol. 2018). 

Pomocou T-testu pre dva nezávislé výbery bolo zistené, že dievčatá v priemere 

signifikantne častejšie uvádzali, že bezmyšlienkovite kontrolujú svoj smartfón ako 

chlapci (t90 = 2.818, p < 0.01). Adolescenti, ktorí vykazujú vyššou mieru pripútanosti 

k smartfónu majú aj zvýšenú bezmyšlienkovú kontrolu smartfónu (r = 0,297, p < 0,01) 

a prítomnosť a používanie smartfónu im signifikantne koreluje s oblasťou otázok 

zameriavajúcich sa na Sociálnu sebaistotu (r = -0,484, p < 0,001) (tab. 1). 
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oblastiach života adolescentov 

  
Používanie 
smartfónu 

Bezmyšlienkovité 
používanie 
smartfónu 

Pripútanosť 
k smartfónu Vylúčenie 

Sociálna 
sebaistota 

Emocionálny 
záväzok voči 

škole 
Požívanie smartfónu  ,570** ,372**  -,442**  

Bezmyšlienkovité 
používanie 
smartfónu 

,570**  ,297**  -,484**  

Pripútanosť k 
smartfónu 

,372** ,297**   -,416**  

Sociálne prepojenie   ,261* ,679**   

Úzkosť zo školy      -,432** 

**Korelácia je signifikantná na p < 0.01.       * Korelácia je signifikantná na p < 0.05 

 

Žiaci častejšie odpovedali, že takmer vždy kontrolujú svoj smartfón (5,7), pričom 

s vekom klesala odpoveď adolescentov ako často kontrolujú svoj mobil (4,2) ako aj 

bezmyšlienkovité používanie smartfónu (3) (Graf 2). 

 

Graf 2  
Používanie smartfónu a bezmyšlienkovité používanie smartfónu u mladých ľudí podľa 
veku pri odpovedi 1 = nikdy a 7 = vždy 

 
 

Vyhodnotenie jednotlivých skupín položiek prebratých z Potorsky (2016) 

nepreukázalo pokles, alebo zvýšenie súhlasu v jednotlivých oblastiach lineárne s vekom 

respondentov (Graf 3). Z odpovedí je badateľný mierne znižovanie pripútania 

k smartfónu počas obdobia puberty (od 14 do 18 rokov) a následné mierne zvýšenie 

záujmu pri vstupe na vysokú školu (19-20 rokov). Podobnú tendenciu je možné sledovať 

aj u ostatných skupín sledovaných premenných.  
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Graf 3  
Používanie smartfónu a jeho vplyv na sociálne správanie adolescentov. Respondenti 
hodnotili výroky na škále kde 1 = súhlasím a 7 = nesúhlasím 

 
 

Najvýraznejšie zmeny v priebehu času je badať v rámci položiek týkajúcich sa Úzkosti 

zo školy, čo môže kopírovať aj zmeny typov škôl a teda úzkosť študentov končiacich, 

prípadne začínajúcich ročníkov. Najstabilnejší sa z pohľadu času javí komponent 

Emocionálny záväzok voči škole, kde od začiatku vysokoškolského štúdia nedochádza 

k zmenám. V každom veku respondenti odpovedali, že využívanie smartfónu je dôležité 

pre nich predovšetkým v rámci komponentu Sociálna sebaistota. 

Respondenti v otvorených otázkach uvádzali ako často komunikujú so svojimi 

priateľmi, akým spôsobom a čo sú ich hlavné témy komunikácie a ako často sa chodia 

von. Ich verbálne výpovede boli zosumarizované a na základe obsahovej analýzy 

prebehlo ich kódovanie a boli rozdelené do viacerých skupín. Zistili sme, že pred 

pandemickou situáciou sa respondenti relatívne často stretávali a chodili von. Približne 

tretina (32,6 %) opýtaných chodila von s priateľmi každý deň alebo takmer každý deň. 

A rovnaký počet opýtaných chodilo von s priateľmi často, čo sami označili za 1-2x 

týždenne. Títo respondenti označujú svoje prieteľské vzťahy za výborné. Menej často 

(dva až tri krát do mesiaca) chodí von s priateľmi 13 % opýtaných, ktorí svoje vzťahy 

označujú za dobré. Časť opýtaných (14,2 %) chodia von s priateľmi zriedka až vôbec, 

pričom sa nevyjadrili k tomu, aký majú vzťah s priateľmi, prípadne uviedli, že nemajú 

priateľov. Čím častejšie sa respondenti stretávajú s priateľmi vonku, tým pozitívnejšie 

hodnotia svoje vzájomné vzťahy (R = 0,589; p < 0,0001). Frekvencia stretnutí 

s priateľmi je u opýtaných v negatívnom vzťahu s pripútanosťou k smartfónu (R = -

0,257; p < 0,05). Na kvalitu vzťahov mladých ľudí a frekvenciu ich stretávania nemá 

dopad spôsob komunikácie (osobná, telefonická alebo bez sociálne médiá). Najčastejšie 
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mladí ľudia komunikujú osobne (61), využívajú socialne siete – Messenger a pod. (52) 

a najmenej využívajú telefonovanie (45). Mladí ľudia, ktorí častejšie komunikujú osobne 

zároveň využívajú viac telefonickú komunikáciu (R = 0,537; p < 0,01) ako komunikáciu 

cez socialne siete.  

 

Graf.  4  
Voľnočasové aktivity mladých ľudí v období pred pandémiou Covid-19 

 
 

Väčšina mladých ľudí sa vo voľnom čase venuje pohybovým a voľnočasovým 

aktivitám (62) alebo umeleckým aktivitám a čítaniu (48), prípadne trávia čas s priateľmi 

(42). Päť respondentov uviedlo, že vo voľnom čase sa vzdeláva a pripravuje do práce 

a 12-ti uvideli, že svoj voľný čas trávia hraním hier alebo na mobile. Piati respondenti 

uvideli, že nemajú žiadne voľnočasové aktivity. 

 

DISKUSIA 
 

Podľa výsledkov je používanie smartfónov skôr cielené, ako zo zvyku. Štúdia z roku 

2019 zameraná na kompulzívne používanie mobilných telefónov študentmi a 

študentkami slovenských vysokých škôl (Plavnická & Šlosár, 2019) ukázala, že problémy 

sprevádzajú používanie mobilného telefónu až u 27,7% respondentov. V tomto výskume 

sa problémy s používaním mobilných telefónov častejšie prejavovali u žien, ako u mužov. 

Podobné závery ukázali aj naše výsledky, kde ženy trávia pred obrazovkami viac času 

ako muži, používajú smartfóny častejšie a aj viac automaticky, omnoho viac času tiež 

trávia používaním aplikácie Instagram. Plavnická a Šlosár (2019) tiež uvádzajú, že 41% 

ich výskumnej vzorky používa mobil stále, keď sa však pozrieme na našu výskumnú 

vzorku a jednotlivcov, ktorých hodnota pri položke zameranej na to, ako často smartfón 

používajú, presahuje hodnotu aspoň 5,5 (kde 1= nikdy a 7= vždy), ich počet je 17, čo 

predstavuje 18,48% vzorky. V porovnaní so závermi týchto výskumníkov teda naši 

respondenti používajú smartfóny omnoho menej. 
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Respondenti so záujmom o technológie vedú aj v priemernej hodnote pre skupinu 

položiek Pripútanosť ku smartfónu. Nakoľko však táto nameraná hodnota, po 

skorigovaní reverzných položiek, je blízko pri priemere 3,83, nemožno ich považovať za 

pripútaných k smartfónu, rovnako ako ani ostatných respondentov. Korelácie medzi 

položkami však ukázali, že pripútanosť k smartfónu stúpa s rastúcou frekvenciou 

používania smartfónu a tento vzťah bol najsilnejší u skupiny jednotlivcov, ktorí 

neefektívne využívajú svoj voľný čas. Túto skutočnosť možno interpretovať tak, že 

pokiaľ sa jednotlivec nevenuje voľnočasovým aktivitám, častejšie siaha po smartfóne ako 

po prostriedku k zahnaniu nudy. Pripútanosť ku smartfónu stúpa tiež s tým, ako často 

má počas bežného dňa jednotlivec pri sebe mobilný telefón a ako často ho používa 

bezmyšlienkovito, zo zvyku. Aj keď by sme mohli očakávať opak, medzi časom 

stráveným pred obrazovkou smartfónu a pripútanosťou k smartfónu nebol v celkovej 

vzorke dokázaný vzťah, avšak pri časti vzorky so záujmom o sociálne kontakty bola 

medzi týmito položkami slabá pozitívna korelácia. S časom stráveným pred obrazovkou 

a frekvenciou používania smartfónu tiež stúpa čas strávený používaním aplikácie 

Instagram. Používanie Instagramu sa ukazuje byť často bezmyšlienkovité, automatické a 

tento vzťah bol najsilnejší u jednotlivcov so záujmom o technológie. Zároveň boli zistené 

u žien častejšie bezmyšlienkovité používanie smartfónu a používanie aplikácie 

Instagram. Tieto výsledky len potvrdzujú zistenia Robertsa, Yaya a Manolis (2014), ktorí 

uvádzajú, že ženy trávia používaním mobilných telefónov omnoho viac času ako muži a 

že ženy sú k smartfónom pripútané silnejšie, ako muži. AlBarashdi (2015) uvádza, že 

ženy častejšie používajú mobilný telefón zo zvyku a tvrdí, že motiváciou pre používanie 

smartfónu môže byť napĺňanie sociálnych potrieb. Vo výsledkoch z  nášho výskumu sa 

ukázalo, že jednotlivci, ktorí mobil používajú zo zvyku, bezmyšlienkovito a trávia pred 

obrazovkami viac času, ho zároveň potrebujú na dosiahnutie pocitu prepojenia a 

sociálnej sebaistoty. Podľa Oravcovej (2004) je jednou zo sociálnych potrieb západnej 

kultúry, do ktorej sa radíme aj my, potreba spolčovania sa, ktorú možno chápať ako 

potrebu sociálneho kontaktu, byť s niekým, k niekomu patriť. Dôležitým predpokladom 

pre naplnenie tejto potreby je fyzická blízkosť, vizuálny kontakt a osobná interakcia. 

Podobne aj v našom výskume, v časti, ktorá sa venuje voľnočasovým aktivitám, sa ukázal 

vzťah, podľa ktorého čím menej často sa jednotlivec stretáva so svojimi priateľmi, tým 

viac potrebuje smartfón aby sa cítil prepojený s ostatnými. Pozitívna korelácia medzi 

používaním smartfónu a pocitom prepojenia sa objavila tiež vo viacerých štúdiách, ktoré 

uvádza Potorski (2016). Tento výskum ale ukázal, že smartfón ako prostriedok na 

naplnenie potreby k niekomu patriť funguje len pri jedincoch s nižším vzdelaním. Vyššie 

vzdelaní jednotlivci vykazovali nižšiu potrebu mať pri sebe smartfón na dosiahnutie 

pocitu prepojenia, dokonca v tomto prípade je efekt úplne opačný. Pokiaľ oni alebo 

niekto v ich prítomnosti používa smartfón, cítia sa na základe toho vylúčení. Vylúčení sa 

pri používaní smartfónov cítia aj jednotlivci z časti vzorky venujúcej sa osobnostnému 

rozvoju, ktorí majú vysoký emocionálny záväzok voči štúdiu. Naopak, nižšiu tendenciu 

cítiť sa vylúčení kvôli smartfónom majú muži z časti vzorky venujúcej sa osobnostnému 

rozvoju.  
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Vek a vzdelanie hrajú významnú rolu v používaní smartfónu. Spolu so stúpajúcim 

vekom a vzdelaním klesá čas, ktorý jednotlivec trávi pred obrazovkou. Chóliz (2012) 

uvádza niekoľko dôvodov, prečo sú mobilné telefóny pre adolescentov tak lákavé. 

Jedným z nich je, že jednotlivcom dodávajú pocit osobnej autonómie, rodičia majú vyšší 

pocit bezpečia, keď sa vedia potomkom dovolať a tak nad nimi nemusia mať neustály 

dohľad. Ďalej smartfón pomáha dotvárať identitu, navodzuje adolescentom pocit 

prestíže medzi ostatnými rovesníkmi, zároveň prostredníctvom rôznych funkcií 

napomáha v udržiavaní alebo vytváraní sociálnych vzťahov. Výsledky podporujúce tieto 

závery priniesla aj štúdia na viac ako 30000 participantoch (Andone, Błaszkiewicz, Eibes, 

Trendafilov, Montag & Markowetz 2016), ktorej autori uvádzajú, že jednotlivci vo veku 

12-17 rokov trávia spomedzi všetkých vekových kategórií na smartfónoch najviac času. 

 

Limity štúdie 

Jednotlivé otázky a odpovede hodnotené na 7 bodovej Likertovej škále mohli byť 

každým jednotlivcom posúdené subjektívne a nemožno očakávať, že dvaja rôzni 

respondenti rozumejú pod tým istým hodnotením na škále rovnakú odpoveď. Taktiež 

výskumnú vzorku tvorilo len 92 respondentov, pričom muži zastávali len tretinu 

z výskumnej vzorky, čo nekopíruje normálne rozloženie v populácii.  

 

ZÁVER 

 
Celková životná pohoda jednotlivca a naplnenie sociálnych potrieb sú komunikáciou 

výhradne prostredníctvom digitálnych technológií ohrozené. Na základe nášho výskumu 

však nemožno potvrdiť ani vyvrátiť, či má spôsob, akým madí ľudia komunikujú s 

priateľmi priamy dopad na ich mentálnu pohodu a zdravie, pretože položky v dotazníku 

neboli na tieto životné oblasti zamerané. Budúce výskumy v tejto oblasti však môžu 

priniesť zaujímavé výsledky. Nakoľko aktuálne čelí veľká časť populácie sociálnej 

izolácii, bude určite prínosné sledovať, aký má dlhodobé nahrádzanie osobnej interakcie 

socializáciou prostredníctvom digitálnych technológií dopad na psychické zdravie a 

napĺňanie sociálnych potrieb človeka. 

 

Referencie 
 

Abu-Shanab, E., & Haddad, E., (2015). The Influence of Smart Phones on Human Health 
and Behavior: Jordanians´ Perceptions. International Journal of Computer 
Networks and Applications, 2(2), 52-56. 
https://www.ijcna.org/Manuscripts/Volume-2/Issue-2/Vol-2-issue-2-M-03.pdf  

Adolphs, R. (2009). The Social Brain: Neural Basis of Social Knowledge. Annual Review of 
Psychology, 2009. 60, 693-716. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2588649/  

AlBarashdi, H. S. A. (2015). Smartphone usage, gratifications and addiction among Sultan 
Qaboos University undergraduates: A mixed-approach investigation. Sultan 
Qaboos University. https://doi.org/10.9734/BJESBS/2015/18753  

https://www.ijcna.org/Manuscripts/Volume-2/Issue-2/Vol-2-issue-2-M-03.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2588649/
https://doi.org/10.9734/BJESBS/2015/18753


Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

47 
 

Andone, I., Błaszkiewicz, K., Eibes, M., Trendafilov, B., Montag, Ch. & Markowetz, A. 
(2016). How Age and Gender Affect Smartphone Usage. UbiComp 2016, 
https://doi.org/10.1145/2968219.2971451 

Anderson, M., &  Jiang, J. (2018). Teens, Social Media & Technology 2018. 
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-
technology-2018/  

Bickart, K.C., Wright, C.I., Dautoff, R., Dickerson, B.C., & Barrett, L.F. (2011). Amygdala 
Volume and Social Network Size in Humans. Nature Neuroscience 14, 163–164. 
DOI: https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1599-12.2012  

Clement, J. (2020). Worldwide digital population as of January 2020. Statista.com. 
3.2.2020. https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-
worldwide/#statisticContainer   

Csibi, S., Griffiths, M. D., Demetrovics, Z., & Szabo, A. (2019). Analysis of Problematic 
Smartphone Use Across Different Age Groups within the „Components Model of 
Addiction“. International Journal of Mental health and Addiction, 2019. DOI: 
https://doi.org/10.1007/s11469-019-00095-0  

Dalton, K. M. (2013). Their Brains on Google: How Digital Technologies Are Altering the 
Millennial Generation's Brain and Impacting Legal Education. Science and 
Technology Law Review, 16(3), 409 – 438. 
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=scitech  

Durak, Y. H. (2017). What Would You Do Without Your Smartphone? Adolescents´ Social 
Media Usage, Locus of Control, and Loneliness as a predictor of Nomophobia. 
Addicta: The Turkish Journal on Addictions. 5(3): 543–557. 
https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.003 

Haitová, P., Mareček, R., Mikl, M., Zelinková, J., & Brázdil, M. (2011). Sulcus Temporalis 
Superior a jeho funkční význam. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 
2011. 75/108(2), 154–158. https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-
neurologie/2012-2-7/sulcus-temporalis-superior-a-jeho-funkcni-vyznam-37555 

Holdoš, J. (2013). Závislosť vysokoškolákov od internetu. Psychológia a patopsychológia 
dieťaťa. 47(2), 162-174. 

Chen, J. (2020). Social media demographics to inform your brand’s strategy in 2020. 
Sproutsocial. 15.1.2020. https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-
demographics/   

Chóliz, M. (2012). Mobile-phone addiction in adolescence: The Test of Mobile Phone 
Depencence (TMD). Progress in Health Science, 2(1).  

Kanai, R., Bahrami, B., Roylance, R., & Rees, G. (2012). Online social network size is 
reflected in human brain structure. Proceedings of the Royal Society, 279, 1927-
1994. https://www.scn.ucla.edu/pdf/Krol(2018)AHBP.pdf 

Kim, J., LaRose, R., & Peng, W. (2009). Loneliness as the Cause and the Effect of 
Problematic Internet Use: The Relationship between Internet Use and 
Psychological Well-Being. CyberPsychology & Behavior, 12(4), 451-455. 
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/cpb.2008.0327  

Konrad, K., Firk, C., & Uhlhaas, P.J. (2013). Brain development during adolescence: 
neuroscientific insights into this developmental period. Deutsches Ärzteblatt 
International, 110(25): 425–31. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705203/   

Marty-Dugas, J., Ralph, B., Oakman, J. & Smilek, D. (2018). The relation between 
smartphone use and everyday inattention. Psychology of Consciousness: Theory, 

https://doi.org/10.1145/2968219.2971451
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://www.pewresearch.org/internet/2018/05/31/teens-social-media-technology-2018/
https://doi.org/10.1523/JNEUROSCI.1599-12.2012
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/#statisticContainer
https://www.statista.com/statistics/617136/digital-population-worldwide/#statisticContainer
https://doi.org/10.1007/s11469-019-00095-0
https://scholar.smu.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1206&context=scitech
https://doi.org/10.1016/j.soscij.2018.09.003
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2012-2-7/sulcus-temporalis-superior-a-jeho-funkcni-vyznam-37555
https://www.csnn.eu/casopisy/ceska-slovenska-neurologie/2012-2-7/sulcus-temporalis-superior-a-jeho-funkcni-vyznam-37555
https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
https://sproutsocial.com/insights/new-social-media-demographics/
https://www.scn.ucla.edu/pdf/Krol(2018)AHBP.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3705203/


Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

48 
 

Research, and Practice, 5(1), 46–62. 
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fcns0000131  

Milani, L., Osualdella, D., & Blasio, P.D. (2009). Qualituy of Interpersonal Relationships 
and Problematic Internet Use in Adolescence. CyberPsychology & Behavior, 12(6), 
681-684. https://doi.org/10.1089/cpb.2009.0071    

Oravcová, J. (2004). Sociálna psychológia. Univerzita Mateja Bela  
Plavnická, J., & Šlosár, D. (2019). Kompulzívne používanie mobilných telefónov 

študentmi vysokých škôl. Sociálne riziká v spoločnosti XXI. storočia. Košice: UPJŠ. 
2019. https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/socialne-rizika-spolocnosti-
21-st-web.pdf#page=75   

Potorski, E. (2016). Smartphone Technology and Social Interference. Honors Theses. 
Salem State University 
https://digitalcommons.salemstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&conte
xt=honors_theses   

Powell, J., Lewis, P. A., Roberts, N., Garcia-Fiñana, M., & Dunbar, R. I. M. (2011). Orbital 
prefrontal cortex volume predicts social network size: an imaging study of 
individual differences in humans. Proceedings of the Royal Society: Biological 
Sciences, 279(1736), 2157-2162. 
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspb.2011.2574    

Prensky, M. (2001). Digital Natives, Digital Immigrants Part 2: Do They Really Think 
Differently? On the Horizon, 9(6), 1–6. 
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-
%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf   

Roberts, J. A., Yaya, L. H., & Manolis, C. (2014). The invisible addiction: cell-phone 
activities and addiction among male and female college students. Journal of 
behavioral addictions, 3(4), 254–265. https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.015   

Rosenthal-von der Pütten, A. M., Hastall, M. R., Köcher, S. Meske, Ch., Heinrich, T., 
Labrenz, F., & Ocklenburg, S. (2019). “Likes” as social rewards: Their role in 
online social comparison and decisions to like other People's selfies. Computers in 
Human Behavior, 92, 76-86. https://www.bio.psy.ruhr-uni-
bochum.de/papers/2019_Rosenthal-von_der_puetten.pdf   

Roser, M., Ritchie, H., & Ortiz-Ospina, E. (2020). World Population Growth. 
OurWorldInData.org. 5/2019. https://ourworldindata.org/world-population-
growth   

Sallet, J., Mars, R. B., Noonan, M. P., Andersson, J., O´Reilly, J. X., Jbabdi, S., Croxson, P. L., 
Jenkinson, M., Miller, K. L., & Rushworth, M. F. S. (2011). Social Network Size 
Affects Neural Circuits in Macaques. Science, 334(6056), 697-700. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22053054/  

Small, G. W., Moody, T. D., Siddarth, P., & Bookheimer, S. Y. (2009). Your brain on Google: 
patterns of cerebral activation during internet searching. The American journal of 
geriatric psychiatry : official journal of the American Association for Geriatric 
Psychiatry, 17 (2), 116-26.  

Spitzer, M. (2014). Digitální demence: jak připravujeme sami sebe a naše děti o rozum. 
Host.  

Stiglic, N., & Viner, R. M. (2019). Effects of screentime on the health and well-being of 
children and adolescents: a systematic review of reviews. BMJ Open 2019, 9: 
e023191 https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e023191   

https://doi.org/10.1089/cpb.2009.0071
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/socialne-rizika-spolocnosti-21-st-web.pdf#page=75
https://unibook.upjs.sk/img/cms/2019/FF/socialne-rizika-spolocnosti-21-st-web.pdf#page=75
https://digitalcommons.salemstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=honors_theses
https://digitalcommons.salemstate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1146&context=honors_theses
https://royalsocietypublishing.org/doi/pdf/10.1098/rspb.2011.2574
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf
https://www.marcprensky.com/writing/Prensky%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part2.pdf
https://doi.org/10.1556/JBA.3.2014.015
https://www.bio.psy.ruhr-uni-bochum.de/papers/2019_Rosenthal-von_der_puetten.pdf
https://www.bio.psy.ruhr-uni-bochum.de/papers/2019_Rosenthal-von_der_puetten.pdf
https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://ourworldindata.org/world-population-growth
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/22053054/
https://bmjopen.bmj.com/content/9/1/e023191


Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

49 
 

Suki, M. N. (2013). Students’ dependence on smart phones: The influence of social needs, 
social influences and convenience. Campus-Wide Information Systems, 30(2), 124 
– 134. https://doi.org/10.1108/10650741311306309   

Vágnerová, M. (2012). Vývojová psychologie: dětství a dospívání (2., rozšíř. a přeprac. 
vyd).  Karolinum.  

Zhen, R., Liu, R. D., Hong, W., & Zhou, X. (2019). How do Interpersonal Relationships 
Relieve Adolescents' Problematic Mobile Phone Use? The Roles of Loneliness and 
Motivation to Use Mobile Phones. International journal of environmental research 
and public health, 16(13), 2286. 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650804/ 

 Zink, J., Belcher, B., Kechter, A., Stone, M., & Leventhal, A. M. (2019). Reciprocal 
associations between screen time and emotional disorder symptoms during 
adolescence. Preventive Medicine Reports, 13, 281-288. 
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335519300075?via%
3Dihub  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://doi.org/10.1108/10650741311306309
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650804/
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335519300075?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2211335519300075?via%3Dihub


Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

50 
 

IMPULZÍVNE SPRÁVANIE V KONTEXTE EMÓCIÍ, 
ROZHODOVANIA A FYZIOLÓGIE3 
 
IMPULSIVE BEHAVIOR WITHIN EMOTIONS, DECISION-MAKING 
AND PHYSIOLOGY 

Zuzana Kučerová1, Nora Volnová2, Silvia Harvanová 1  

 
1Katedra psychológie a patopsychológie, Pedagogická fakulta 
Univerzita Komenského v Bratislave 
zuzana.kucerova222@gmail.com  
 
2Katedra psychológie,  
Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  
 
 
Abstrakt 

V súčasnosti sa viaceré výskumné štúdie zaoberajú neuroetiológiou impulzívnych 
tendencií v období adolescencie. Východiskom je nerovnomený proces maturácie 
mozgových štruktúr, ktorý úzko súvisí s impulzívnym správaním aj s procesom 
rozhodovania. Táto výskumná štúdia je zameraná na neurovývinovú determináciu 
mechanizmov impulzívneho správania a afektívneho rozhodovania so zreteľom na 
neurálne štruktúry podieľajúce sa na daných procesoch. Zaoberáme sa otázkami typu do 
akej miery zrelosť prefrontálneho kortexu (PFC) ovplyvňuje preferenciu impulzívneho 
správania alebo do akej miery trajektória vývinu PFC reguluje správanie smerom k 
okamžitému zisku. Predkladaný text predstavuje čiastkové výstupy pilotnej 
kvantitatívnej štúdie so zmiešaným intersubjektovým a intrasubjektovým dizajnom. 
Porovnávané boli dve homogénne skupiny participantov (N=60), a to adolescenti vo 
veku 18 až 20 rokov (N=30) a dospelí vo veku 28 až 30 rokov (N=30). Impulzívne 
správanie bolo operacionalizované ako tendencia uprednostniť okamžitý zisk s rizikom 
vyšších strát v úlohe Iowa Gambling Task (IGT). Predpokladali sme, že adolescenti 
preukážu impulzívnejšie tendencie ako dospelí, a teda i vzťah medzi týmito vývinovými 
obdobiami a výkonom v úlohe IGT. Výsledky preukázali efekt bloku a interakcie bloku a 
pohlavia pre vybrané fázy úlohy. Hypotéza ohľadom interskupinových rozdielov podľa 
veku nebola potvrdená, no vývinový trend áno, čo naznačuje súlad s literatúrou. 
 

Kľúčové slová: impulzivita, rozhodovanie, afektívne rozhodovanie, PFC, Iowa Gambling 

Task 

 

Abstract 

Nowadays, a lot of research have been focused on the neuroetiology of impulsive 
tendencies in adolescents. A different brain structures maturation time frames could be 
closely related to the impulsive behavior and the process of decision-making. Present 
research study is focused on the neurodevelopmental determination of the impulsive 
behavior mechanisms and affective decision-making with regard to brain structures 

                                                      
3 Práca bola spracovaná pod vedením Mgr. Silvie Harvanovej, PhD. 
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participating in the processes. The authors consider questions such as to what extent 
does the prefrontal cortex (PFC) influence the preference for impulsive behavior or to what 
extent does the development of PFC regulate the behavior towards immediate profit. As a 
result, a partial report from more complex pilot quantitative study with mixed design 
(intersubjective and intrasubjective) is presented here. Participants (N=60) were 
divided into two matched age groups. Adolescents of 18 to 20 years (N=30) have been 
compared with adults of 28 to 30 years of age (N=30). Operationally, impulsive behavior 
has been defined as a tendency to prefer immediate profit with a higher risk rate in the 
Iowa Gambling Task (IGT). We hypothesized that adolescents will show more impulsive 
tendencies than adults and predicted a relation between the two stages of development 
and their performance in the IGT. Results showed the effect of block and the interaction 
of block and gender for specific parts of the task. Hypothesis regarding intergroup age 
differences was not confirmed. However, the developmental trend was, which stands in 
accordance with literature. 
 

Key words: impulsiveness, decision-making, affective decision-making, PFC, Iowa 

Gambling Task 

 

Pokrok vo výskume v oblasti afektívnych a kognitívnych neurovied v období 

posledných rokov výrazne ovplyvnil viaceré neuroetiologické a behaviorálne 

perspektívy determinácie správania v jednotlivých vývinových obdobiach. Podľa 

neurovývinových štúdií sa v správaní adolescentov v dôsledku nerovnomerných 

časových rámcov dozrievania mozgových štruktúr a ich konektivity prejavujú 

výraznejšie impulzívne tendencie ako u dospelých (Baker & Galván, 2020; Ernst, 2014; 

Steinberg, 2010). 

V prvých fázach výskumu v tejto oblasti dominovalo neuroetiologické vysvetlenie, 

zdôrazňujúce oneskorenú maturáciu prefrontálneho kortexu4 (PFC) (Steinberg & Chein, 

2015). Novšie štúdie ukazujú, že ide zjavne o komplexnejšiu sieť vzájomných interakcií 

viacerých kortikálnych a subkortikálnych limbických a frontálnych neurálnych obvodov 

(Casey et al. 2019; Pfeifer & Allen, 2012). Oneskorená maturácia PFC je v období ranej 

a strednej adolescencie (Ernst, 2014) umocnená zvýšenou aktiváciou striata5 

a amygdaly6. Tieto zistenia nám ponúkajú nový pohľad na neuroetiológiu „typického“ 

správania adolescentov a sú v značnom rozpore s v minulosti dominujúcou tézou 

o stabilizácii maturačných procesov na úrovni CNS práve v období adolescencie 

(Blakemore, 2018; Casey et al., 2019). 

 

 

 

 

                                                      
4 Oblasť, spájaná s kontrolou impulzívnych tendencií a hodnotením následkov správania 
v procese rozhodovania, aj v emocionálnych kontextoch (Blakemore, 2012). 
5 Kľúčový komponent systému odmien. 
6 Štruktúra limbického systému, spájaná so strachovou reakciou a spracovaním averíznych 
podnetov. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Impulzivitu je vo všeobecnosti možné definovať ako oslabenú kapacitu sebakontroly, 

ktorá sa prejavuje rýchlym rozhodovaním, bez prvotného zváženia potenciálnych 

následkov svojho konania (Dalley et al., 2011; Dalley & Roiser, 2012). Medzinárodná 

spoločnosť pre výskum impulzivity (International Society for Research on Impulsivity) 

(2020, odsek 1) definuje impulzivitu ako „správanie bez adekvátneho premyslenia, 

tendenciu konať bez dostatočného uváženia, na rozdiel od väčšiny jednotlivcov rovnakej 

úrovne schopností a vedomostí, alebo ako predispozíciu k unáhleným, neplánovaným 

reakciám na vnútorné či vonkajšie stimuly bez ohľadu na negatívne následky daných 

reakcií.“ Impulzivitu je v psychologickej terminológii možné ďalej kategorizovať;7 

mnohé konceptualizácie sú však dodnes problematické (Steinberg & Chein, 2015) najmä 

v dôsledku potreby presnejšej definície vzťahov medzi impulzivitou a rozličnými 

príbuznými konceptmi ako kognitívna kontrola, exekutívne funkcie8 alebo vyhľadávanie 

zážitkov (tzv. sensation seeking) či senzitivita voči odmene. Niektorí autori  napríklad 

zaraďujú ku komponentom impulzivity aj netrpezlivosť (ďalej konanie bez premyslenia 

a vyhľadávanie zážitkov); podľa Steinberga a Cheina (2015) však netrpezlivosť môže byť 

aj vedľajším produktom nedostatočnej sebakontroly a senzitivity voči odmene. Iní autori 

hovoria aj o kognitívnej impulzivite v zmysle neschopnosti oddialenia uspokojenia 

(Ernst, 2014). 

V tomto kontexte je potrebné spomenúť proces zvaný inhibícia. Akonáhle chceme 

iniciovať novú činnosť, táto akcia si vyžaduje ukončenie alebo inhibíciu pôvodnej akcie. 

Práve inhibícia umožňuje kontrolu neželaných impulzov či oddialenie uspokojenia 

(Blakemore & Robbins, 2012; Bari & Robbins, 2013). Empirická evidencia naznačuje, že 

adolescenti majú tendenciu konať impulzívnejšie s cieľom získať odmenu aj v prípadoch, 

keď sa usilujú toto konanie nerealizovať (Blakemore, 2018). Adolescenti dokonca musia 

zachádzať do rizikovejších, vzrušujúcejších situácií, aby dosiahli rovnaké množstvo 

uspokojenia ako dospelí pri vykonávaní bežných činností. Tento jav je možné objasniť 

zníženou senzitivitou voči odmene u adolescentov v dôsledku zmien v neurónových 

obvodoch (Vaidya et al., 2004) a hyperaktivitou oblastí, spájaných so spracovaním 

odmien v tomto vývinovom období (Baker & Galván, 2020; Ernst, 2014). Zameranosť na 

odmenu súvisí so zvýšenou mierou vyhľadávania zážitkov (sensation seeking) a býva 

spájaná aj s dopaminergným systémom, ktorý počas adolescencie rovnako prechádza 

sériou zmien, pričom vyššie množstvo dopamínu a intenzívnejšia dopaminergná 

reaktivita vo ventrálnom striate sú spájané s vyššou mierou vyhľadávania zážitkov aj 

riskovania (Baker & Galván, 2020).  

Významnou vývinovou oblasťou, prepojenou s tendenciou riskovať v období strednej 

až neskorej adolescencie, je proces rozhodovania, najmä v podmienkach emocionálnej 

                                                      
7 Hovoríme napríklad o impulzivite voľby, impulzivite rýchlej odpovede, motorickej impulzivite 
či nevýhodnom rozhodovaní (Fineberg et al., 2014; Brooks et al., 2017). 
8 Kognitívna kontrola, zahŕňajúca reguláciu procesov myslenia, správania aj emocionálneho 
prežívania býva skupinovo označovaná ako exekutívne funkcie. Začína sa vyvíjať v priebehu 
detstva, no vývinovo presahuje obdobie adolescencie (Cauffman et al., 2010).  
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zaangažovanosti či neistých výstupov prijatých rozhodnutí (Cauffman et al., 2010). Ide o 

komplexný proces, podmienený interakciou viacerých čiastkových procesov9 a socio-

emocionálnych faktorov. U adolescentov sa typicky prejavuje tzv. časové znehodnotenie 

odmeny (temporal discounting of reward), ktoré sa prejavuje preferenciou rozhodnutia, 

vedúceho k okamžitej odmene na rozdiel od vyššej, no oddialenej odmeny (Blakemore & 

Robbins, 2012). Veľmi podstatné v procese rozhodovania sú i emocionálne faktory, 

ktoré podmieňujú horúce (hot – vyvoláva vzrušenie, pod vplyvom emócií) a studené 

(cold - nevyvoláva vzrušenie, bez emocionálneho podtónu) rozhodovanie (Kennerley et 

al., 2011; Prencipe et al., 2011). Neschopnosť kontroly nad rozhodnutiami v intenzívne 

emocionálne podmienených kontextoch je spájaná so zvýšenou mierou riskovania 

adolescentov (Somerville et al., 2010). Dáta naznačujú, že tento fenomén je spojený skôr 

s emocionálnymi a sociálnymi ako s kognitívnymi vplyvmi. Akonáhle úlohy zamerané na 

proces rozhodovania obsahujú emocionálne stimuly ako napr. riziko alebo odmenu, 

objavujú sa rozdiely vo výkone medzi adolescentmi a dospelými aj v laboratórnych 

podmienkach (Cauffman et al., 2010). Podľa niektorých zistení sa exekutívne riadenie 

spojené s horúcim kontextom vyvíja neskôr ako v studených kontextoch (Prencipe et al., 

2011). Tieto rozdiely nemusia reflektovať proces rozhodovania vo všeobecnosti, ale 

špecificky afektívne rozhodovanie. Rozhodovanie adolescentov tak môže byť priamo 

ovplyvnené potenciálnou okamžitou odmenou, súvisiacou aj s riskovaním. 

Z neuroanatomického hľadiska je na afektívne rozhodovanie zameraná napríklad 

Hypotéza somatických markerov (Damasio, 1996; Bechara et al., 2000; Poppa & Bechara, 

2018),10 ktorá spája dysfunkciu ventromediálnej prefrontálnej kôry s dysfunkciami 

v systéme afektívneho rozhodovania.11 Prefrotnálna oblasť (PFC) zohráva kľúčovú 

úlohu vo využití emocionálne nabitej informácie v špecifickom kontexte s cieľom viesť 

efektívne rozhodovanie, no nejde o jedinú oblasť, ktorá je v tomto procese dôležitou 

(Cauffman et al., 2010; Overman et al., 2004). Novšie štúdie podporujú myšlienku 

dynamických neurálnych sietí, ktoré zahŕňajú limbický systém (spolu s jeho kortikálnymi 

i subkortikálnymi štruktúrami), dopaminergný systém a frontálny kortex. Kortikálne 

štruktúry, ktoré v rozhodovaní hrajú podstatnú úlohu, sú dorsolaterálny prefrontálny 

kortex (dlPFC), ventromediálny prefrontálny kortex (vmPFC), orbitofrontálny kortex (OFC) 

a anteriórny cingulárny kortex (ACC); a medzi podporné subkortikálne štruktúry patrí 

amygdala, talamus a mozoček (Broche-Pérez et al., 2016). 

                                                      
9 Ako sú napr. reprezentácia hodnôt, výber odpovede, učenie. 
10 Podľa HSM sa v mozgu vytvára prepojenie medzi predpokladom ohľadom určitej situácie 
a tendenciou k špecifickej emocionálnej reaktivite, ktorá bola v minulosti s danou situáciou 
asociovaná. Keď sa jednotlivec ocitne v situácii, ktorej aspekty už boli v minulosti 
kategorizované, nastane rekonštrukcia predtým naučeného reálno-emocionálneho komplexu. 
Uvedený proces je do veľkej miery spájaný aj s aktiviou ventromediálnej prefrontálnej kôry 
(vmPFC). Tento proces sa deje za pomoci somatických markerov, ktoré vychádzajú 
z bioregulačných procesov zahrňujúcich i tie, priamo podmienené emóciami a pocitmi (Damasio, 
1996; Bechara et al., 2000; Poppa & Bechara, 2018).  
11 Dysfunkcia vmPFC  a amygdaly je u ľudí, opíc i potkanov je spájaná s narušením schopnosti 
použiť informáciu o pozitívnych alebo negatívnych dôsledkoch rozhodnutí, ktorá je potrebná 
pre efektívne riadenie nášho správania a efektívne rozhodovanie (Overman et al., 2004).  
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Aktivita orbitofrontálneho kortexu pravdepodobne súvisí s moduláciou odpovedí 

v subkortikálnych oblastiach a organizáciou emocionálnych stimulov s cieľom 

determinovať správanie (Cauffman et al., 2010). Ako ukazujú štúdie interhemisferálnej 

konektivity, synaptickej hustoty, vývinových zmien v myelinizácii a metabolickej 

elektrickej aktivity, prefrontálna kôra v období detstva a adolescencie prechádza 

množstvom zmien (Kerr & Zelazo, 2004). Existujú určité čiastkové indície, že vývinové 

zmeny v rámci orbitofrontálnej kôry sú stabilizované skôr ako v prípade prefrontálnej 

kôry, potrebujeme však omnoho viac dát a intenzívnejšie zameranie na 

interindividuálne rozdiely (Blakemore, 2018). Aktivita PFC je spájaná s hodnotením 

potenciálnych dôsledkov našich rozhodnutí, emocionálnou aj behaviorálnou reguláciou 

impulzov (Blakemore, 2012; Galván, 2013; Galván & McGlennen, 2013).  

V neuroetiológii riskovania adolescentov isté obdobie prevládal tzv. model duálneho 

systému (Steinberg, 2010), ktorý je dnes niektorými autormi považovaný za značne 

simplistický (Pfeifer & Allen, 2012). V skratke, model duálneho systému dáva do 

kontrastu nedostatočnú zrelosť systému kognitívnej kontroly a inhibície impulzov, 

reprezentovanú PFC; s hyperaktivitou emocionálneho systému, zameraného na okamžitú 

odmenu a vyhľadávanie zážitkov (sensation seeking), reprezentovaného aktivitou 

limbických regiónov (ventrálneho striata, amygdaly a oblasti nucleus accumbens) 

(Crone & Dahl, 2012; Galván, 2012; Somerville & Casey, 2010; Steinberg, 2010). 

V kontexte neurobehaviorálnych hypotéz v tejto oblasti boli formulované aj ďalšie, 

komplexnejšie modely, ako napr. model nerovnováhy (Casey et al., 2019), ktorý 

zdôrazňuje nelineárne vývinové zmeny v emocionálnej reaktivite a regulácii, založené 

na interakciách a zmenách v konektivite subkortikálnych a kortikálnych neurálnych 

okruhov. Podľa tejto skupiny autorov je relatívna zrelosť subkortikálnych systémov 

a nezrelosť prefrontálnej kôry kľúčovou pri oslabení kognitívnej kontroly, pričom táto 

nerovnováha vývinových trajektórií by  mohla viesť k zvýšenej tendencii riskovania 

a vyhľadávania zážitkov u adolescentov (Sturman & Moghaddam, 2011). Zdôrazňujú aj 

vplyv ďalších neurobiologických procesov, ako synaptogenéza či synaptická eliminácia 

alebo axonálna myelinizácia. 

Triadický model (Ernst, 2014) je založený na aktivite 3 zložiek, korešpondujúcich 

s konkrétnymi oblasťami mozgu:  

a) ventrálne striatum, regulujúce približovanie sa voči odmenám;  

b) amygdala, regulujúca vyhnutie sa trestu;  

c) modulačná oblasť, reprezentovaná PFC, ovplyvňujúca rovhováhu medzi a) a b).   

Podľa tohto modelu je u adolescentov apetitívny systém „a)“ dominantnejším (v 

porovnaní s averzívnym systémom „b)“), môže však byť modulovaný inhibičnou aktivitou 

PFC, ktorá je v tomto období podľa autorov nedostatočne vyvinutá (Sturman & 

Moghaddam, 2011).  

Vývin v období adolescencie je tak možné charakterizovať ako kaskádu maturačných 

zmien na telesnej, hormonálnej, psychologickej, neurálnej aj sociálnej úrovni (Ladouceur 

et al., 2019). Ako však v súvislosti s oneskorenou maturáciou PFC poznamenávajú 

viacerí autori (Blakemore, 2018; Cauffman et al., 2010), je potrebné, aby budúce 

výskumy bližšie špecifikovali, v akom vzťahu je neurálna aktivita PFC z funkčného 
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hľadiska vo vzťahu k jednotlivým vývinovým zmenám a vývinovým trajektóriám ďalších 

neurálnych štruktúr, nakoľko aj tu dochádza z hľadiska časových rámcov zrenia 

k významných interindividuálnym rozdielom, s možnými presahmi do dospelosti.  

 

METÓDY 

 
Cieľom realizovaného výskumu bolo na základe prezentovaných teoretických 

východísk vytvoriť experimentálnu paradigmu pre skúmanie rozdielov v kognitívnom 

výkone na behaviorálnej úrovni. Zamerali sme sa na sledovanie zmien v stratégii 

rozhodovania participantov a participantiek prostredníctvom výkonovej úlohy Iowa 

Gambling Task (IGT). Neurovývinová perspektíva bola do interindividuálneho 

experimentálneho dizajnu zakomponovaná prostredníctvom porovnania výkonu dvoch 

vekových skupín, dospelých a adolescentov.  

Výskumné otázky a hypotézy bola formulované na základe východiskových 

výskumných štúdií (najmä Hooper et al., 200412). Zaujímalo nás, ako sa bude meniť 

stratégia výberu výhodných a nevýhodných balíkov počas piatich blokov úlohy. 

Predpokladali sme tiež, že adolescenti budú vo vyššej miere preferovať výber 

z nevýhodných balíkov v porovnaní s dospelými, ako aj efekt nezávislej premennej veku, 

pohlavia a bloku úlohy na NET skóre.13 

 

Výskumná vzorka 
Výskumu sa zúčastnilo 60 participantov a participantiek, kategorizovaných na 

základe veku a pohlavia, prostredníctvom metódy dostupného výberu. Skupinu 

adolescentov (N=30) tvorili osoby vo veku 18-20 rokov (M=18.63, SD=.89). Skupinu 

dospelých (N=30) osoby vo veku 28-30 rokov (M=29.23, SD=.81). Obe skupiny boli 

vyvážené z hľadiska pohlavia (matching). Súbor tak tvorila skupina adolescentiek 

(N=15, M=18.73, SD.88), skupina adolescentov (M=15, M=18.53, SD=.74), skupina žien 

(N=15, M=29.20, SD=.86) a skupina mužov (N=15, M=29.27, SD=.80). Výskumný súbor 

tvorilo 55 participantov s preferenciou pravej ruky a 5  preferenciou ľavej ruky.14 

 

Výskumná metóda 
Iowa Gambling Task (Bechara et al., 1994) je hazardná hra, zameraná na stratégie 

afektívneho rozhodovania pri posudzovaní potenciálneho zisku a strát v okamžitom 

a dlhodobom časovom horizonte. Pôvodne bola vytvorená za účelom posúdenia 

deficitov v rozhodovaní pacientov s poškodením ventromediálnej prefrontálnej kôry 

                                                      
12

 Autori a autorky štúdie sa sústredili na vývin vmPFC a rozhodovanie u zdravých 9 až 17 
ročných jednotlivcov, ktoré boli rozdelení na 3 skupiny. Okrem úlohy IGT pracovali aj s ďalšími 
metódami (Hooper et al., 2004).  
13 NET skóre znamená rozdiel volieb výhodných a nevýhodných balíčkov. 
14 Z výskumného súboru nebol vylúčený nijaký participant, nakoľko všetci spĺňali exkluzívne 
kritériá (prítomnosť neurologického ochorenia alebo poruchy zraku; užívanie návykových 
látok). 
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(VmPFC). Títo pacienti sa zvyčajne v neuropsychologickej diagnostike vyznačovali 

zachovanou globálnou intelektovou funkciou (IQ) a v úlohách zameraných na frontálne 

funkcie (napr. Wisconsinský test triedenia kariet) podávali relatívne dobrý výkon. Úloha 

IGT však podľa Hooper et al. (2004) zasadzuje rozhodovanie do špecifického kontextu, 

nakoľko umožňuje zachytenie pôsobenia individuálne podmienených motivačných 

premenných na správanie participantov. Zhoršený výkon v IGT bol u dospelých spájaný 

s impulzivitou a u adolescentov s vyhľadávaním zážitkov (sensation-seeking) (Hooper et 

al., 2008). V našom výskume bola IGT operacionalizovaná ako nástroj na kvantitatívne 

hodnotenie tzv. impulzívnych tendencií, ktoré sme spájali s vyššou mierou preferencií 

balíkov kariet, predstavujúcich okamžité zisky aj na úkor vyšších strát.  

IGT vyžaduje kontinuálne rozhodovanie, teda výbery z viacerých balíčkov kariet, 

ktoré reprezentujú rozličnú mieru odmien a trestov. Niektoré balíky obsahujú v úvodnej 

fáze hry vysokú mieru odmeny, ale ich výber postupne vedie k vyšším trestom 

a z dlhodobého hľadiska ich môžeme označiť za nevýhodné. Ďalšia skupina balíkov 

naopak obsahuje nižšie počiatočné odmeny, ale i nižšiu mieru trestov, z dlhodobého 

hľadiska sú teda výhodnými (Hooper et al., 2004; Steinberg, 2010). 

V našom výskume bola použitá štandardizovaná softwarová verzia IGT, 

administrovaná prostredníctvom programu Inquisit Lab. Úlohou respondentov bolo 

opakovane vyberať 1 kartu zo 4 vizuálne rovnakých balíčkov (označených ako A, B, C, 

D). Zvolením karty participant získal alebo stratil herné peniaze, a to i simultánne (napr. 

vyhral 100€ a zároveň prišiel o 350€). Každý participant začínal s virtuálnymi 2000€ a 

mal 100 pokusov (ťahov). Úlohou respondenta bolo voliť kartu z balíka, o ktorom si 

myslel, že reprezentuje najvyšší zisk, resp. najnižšie straty.15 IGT je s cieľom sledovania 

zmien vo výkone počas jednotlivých fáz úlohy  rozdelená na 5 blokov po 20 výberov 

(ťahov jednej karty). Dva balíky zo štyroch sú v programe kategorizované ako výhodné, 

dva ako nevýhodné, pričom straty nie sú jednoducho predvídateľné. Výhodné balíky 

obsahujú  menšie výhry a častejšie straty, no v menšom rozsahu v porovnaní 

s nevýhodnými balíkmi.  

Testovanie prebiehalo simultánne v dvoch testovacích miestnostiach16. Participanti 

boli testovaní individuálne v tichej, dostatočne osvetlenej miestnosti za prítomnosti 

experimentátorky. Pred testovaním boli participanti rozdelení na základe veku 

a pohlavia do 4 skupín (A-D). Každý participant mal pridelený kód, pozostávajúci 

z číselnej kombinácie a príslušnej skupiny. Úvodnou časťou testovacej procedúry bolo 

vstupné interview17 18. Inštrukcie k úlohe boli preložené do slovenského jazyka 

                                                      
15 Participanti o tom, ktoré balíky sú dlhodobo výhodné alebo nevýhodné, nevedeli. Cieľom 
úlohy je prostredníctvom adekvátnej aplikácie rozhodovacej stratégie v tomto kontexte na danú 
skutočnosť postupne, v priebehu jednotlivých fáz úlohy, prísť a následne jej adaptívne 
rozhodovanie (pre dlhodobo výhodné balíky) prispôsobiť. 
16 V Martine testovala Nora Volnová (N=30), v Bratislave, na Pedagogickej fakulte Univerzity 
Komenského, Zuzana Kučerová (N=30). 
17 Súčasťou boli otázky, zamerané na problémy so zrakom, laterálnu preferenciu ruky, 
prítomnosť neurologického ochorenia a požitia návykových látok pred testovaním. 
18 Keďže predkladaná štúdia je zameraná na čiastkové výsledky realizovaného výskumu (len 
úloha IGT), je dôležité spomenúť, že participantom boli jednotlivé metódy (dve výkonové úlohy 
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(Kučerová, 2020). Výsledné dáta boli z programu Inquisit Lab exportované a následne 

spracované v programe IBM SPSS Statistics 24.  

 

VÝSLEDKY  

 
Rozdiel medzi celkovým počtom výhodných a nevýhodných výberov kariet vyjadruje 

v IGT tzv. NET skóre. V IGT je možné pracovať s tzv. celkovým NET skóre (100 výberov) 

alebo čiastkovým NET skóre (20 výberov v priebehu 5 blokov úlohy). Kladné NET skóre 

je výsledkom uprednostňovania výberu z výhodných balíkov pred nevýhodnými, 

a naopak.  

Pri analýze dát bol použitý zmiešaný model ANOVA19, vychádzajúc z faktoriálneho 

výskumného dizajnu 2x2x5, pričom vek a pohlavie participantov reprezentovali 

nezávislé kategorické premenné a NET skóre závislú pomerovú premennú. Nezávislá 

premenná BLOK reprezentovala 5 fáz úlohy, pričom každý z piatich blokov pozostával 

z 20 výberov (schéma 1). 

 
 

Schéma 1  
Operacionalizácia premenných 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
a dotazník) administrované v náhodnom poradí, na základe výberu čísla, reprezentujúceho 
rôzne kombinácie poradia administrácie jednotlivých metód (napr. 123 alebo 312 atď). 
Randomizácia poradia mala zamedziť skresleniam v dôsledku fixnej administrácie jednotlivých 
metód.  
19 Podmienky normality a homogenity variancie boli splnené. Podmienka sféricity pri premennej 
BLOK nebola splnená, pri posudzovaní hodnôt boli použité korekcie Greenhouse-Geisser a 
Huynh-Feldt.  
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Tabuľka 1  
Priemerné celkové skóre v blokoch 1-5 podľa veku a pohlavia. 

 

V deskriptívnej rovine (tabuľka 1) skupina adolescentov vykazovala nižšie hodnoty 

NET skóre v porovnaní so skupinou dospelých; obdobný deskriptívny trend sa prejavil 

na úrovni interpohlavných rozdielov, s nižším priemerným NET skóre mužov 

v porovnaní so skupinou žien (hodnoty p sa však blížia k štatistickej signifikancii len 

v prvom prípade). 

 

Ako signifikantné faktory sa preukázali efekt BLOKu (F (4,53)= 3.903, p < .05); 

intrasubjektovo opäť efekt BLOKu (F (3.64, 53)= 5.878, p < .001). Z uvedeného je možné 

usudzovať na vplyv priebehu úlohy na výkon participantov v úlohe (deskriptívne 

parametre viď. tabuľka 2). 

 

Tabuľka 2  
Priemerné NET skóre participantov, vývoj podľa blokov 1-5. 
 

BLOK M SE 

95% konfidenčný interval 

Dolná 

hranica 

Horná 

hranica 

1 -2.133 .759 -3.654 -.613 

2 -2.733 1.012 -4.762 -.705 

3 -.333 1.086 -2.510 1.843 

4 -.500 1.100 -2.703 1.703 

5 2.400 1.212 -.029 4.829 

 

Ako štatisticky významné sa ukázali rozdiely medzi blokom 1 a 5, F (1,56)= 10.757, p 

< 0.5;  blokom 2 a 5: F (1,56)= 14.910, p< .001; rovnako medzi blokmi 3 a 5: F (1,56)= 

6.253, p< .05 a blokom 4 a 5: F (1,56)= 8.066, p< .05. Pri analýze interakcie premenných 

BLOK a pohlavie participantov sa ako štatisticky významné ukázali rozdiely medzi 

blokom 3 a 5 (F (1,56)= 8.571, p< .05) a blokom 4 a 5 (F (1,56)= 5.679, p< .05).  

Ak neberieme do úvahy jednotlivé bloky úlohy, ale celkové priemerné NET skóre 

u štyroch skupín participantov, najnižšie sa pohybovala skupina adolescentných mužov 

(M=-2.99, SE=1.48), nasleduje skupina adolescentiek (M=-.93, SE=1.48), dospelí muži 

VEK M SE 

95% konfidenčný interval 

Dolná 

hranica 

Horná 

hranica F p 

adolescenti -1.960 1.048 -4.059 .139   

dospelí .640 1.048 -1.459 2.739 3.078 .085 

POHLAVIE 

muži -1.413 1.048 -3.512 .686   

ženy .093 1.048 -2.006 2.192 1.034 .314 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

59 
 

(M=.16, SE=1.48) a dospelé ženy s celkovo najvyšším priemerným NET skóre počas IGT 

(1.12, SE=1.48).  

Na deskriptívne dáta sa pozrieme aj pohľadu priebehu úlohy, priemerné NET skóre 

počas BLOKu 1-5 u adolescentov a dospelých podľa pohlavia vizualizujú graf 1 a 2. 

Skupina adolescentných mužov dosahovala v priebehu blokov 1-4 najnižšie hodnoty 

priemerného NET skóre, od bloku 3 malo skóre stúpajúcu tendenciu. Najvyššie hodnoty 

priemerného NET skóre dosahovali v blokoch 1-4 dospelé ženy, krivka reprezentujúca 

túto skupinu graduálne rastie, aj keď východisková pozícia v bloku 1 bola napr. nižšia  

(M=-2.67, SE=1.52) ako v prípade skupiny adolescentných žien (M=-.27, SE=1.52). 

Vyššiu hodnotu NET skóre ako skupina dospelých žien (M=3.87, SE=2.42) dosiahla 

v bloku 5 len skupina dospelých mužov (M=5.60, SE=2.43), ktorí však počas ostatných 

blokov 1-4 skórovali nižšie. Zaujímavým pri skupine dospelých mužov je práve výrazný 

rozdiel medzi zápornými hodnotami NET v blokoch 1-4 a výrazný nárast s najvyššou 

priemernou NET hodnotou v celej vzorke v bloku 5. Jediná krivka, ktorá v blokoch 4-5 

nevykazuje nárast, reprezentuje skupinu adolescentných žien. Krivka, pripomínajúca 

tvar dvojitého w najprv oproti bloku 1 (M=-.27, SE=1.52) v bloku 2 (M=-2.67, SE=2.03) 

klesá, následne v bloku 3 výrazne rastie (M=1.73, SE=2.17), pričom v bloku 3 ide 

o najvyššie priemerné NET skóre v rámci celej vzorky. V bloku 4 (M=-2.00, SE=2.20) 

však opäť výraznejšie klesá a dostáva sa takmer na úroveň skóre adolescentných mužov 

(M=-2.27, SE=2.20), ktorí v blokoch 1-4 vykazovali najnižšie hodnoty NET skóre.  

 

Graf 1 a 2.  
Vizualizácia priemerných hodnôt NET skóre v priebehu BLOKu 1-5 podľa veku a pohlavia. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Kým u adolescentných mužov však krivka od bloku 3 postupne rastie, v prípade 

adolescentných žien sa už v bloku 5 skóre pohybuje najnižšie vo vzorke (M=-1.47, 

SE=2.43), aj v porovnaní s adolescentnými mužmi (M=1.60, SE=2.43).  

Adolescentky sú tak jedinou skupinou, ktorá v záverečnom bloku 5 skórovala 

v zápornom spektre, s prevažujúcou voľbou nevýhodných balíkov kariet. Obe skupiny 

mužov spája pretrvávanie v zápornom spektre počas blokov 1-4 s presunom do 
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kladného v bloku 5. Skupina dospelých žien sa nachádzala v kladnom spektre, 

s prevažujúcou voľbou výhodných balíkov, oproti nevýhodným v priebehu blokov 3-5, 

interskupinovo ide o najplynulejší postupný nárast výberov výhodných balíkov vo 

vzorke. Skupina adolescentných žien skórovala v kladnom spektre len v rámci bloku 3. 

 

DISKUSIA 
 

Pilotná štúdia bola zameraná na interskupinové porovnanie výkonu skupiny 

adolescentov a dospelých v behaviorálnej úlohe Iowa Gambling Task (IGT), vychádzajúc 

z neurovývinovej perspektívy. Výkon v IGT sa podľa štúdií s vekom zlepšuje (Cauffman et 

al., 2010). V našej štúdii výkon v IGT u skupiny adolescentov v deskriptívnej rovine 

potvrdil tento vývinový trend (Hooper et al., 2004; Steinberg, 2010), teda tendenciu 

adolescentov inklinovať v priebehu úlohy k nevýhodným balíkom kariet v porovnaní s 

dospelými. Priemerné skóre skupiny adolescentov bolo - na rozdiel od skupiny dospelých 

– negatívne; v „horúcich“ (hot) kontextoch afektívneho rozhodovania teda uprednostnili 

okamžitú odmenu napriek riziku vyšších strát, v porovnaní s vyššou potenciálnou 

odmenou v budúcnosti. Interskupinové rozdiely sa však k štatistickej signifikancii len 

blížili, v budúcich výskumoch navrhujeme realizovať korekcie v rámci experimentálneho 

dizajnu, ktorým sa venujeme podrobnejšie nižšie. 

V rovine trendu sa v našej štúdii v súlade s literatúrou prejavili aj interpohlavné 

rozdiely, s tendenciou inklinovať k nevýhodným balíkom viac u mužov ako žien v rámci 

celej vzorky, ako i v rámci skupiny adolescentov a dospelých mužov (Cauffman et al., 

2010; Hooper et al., 2004; Overman, 2004; Overman et al., 2004). Pri sledovaní 

deskriptívnej krivky priemerných skóre v priebehu piatich blokov úlohy je zaujímavé 

uvažovať aj nad rozhodovacími stratégiami, ktoré v úlohe muži a ženy používali, čo 

naznačuje reportovaná štatisticky signifikantná interakcia faktorov blok a pohlavie pri 

porovnaní blokov 3 a 5, ako aj blokov 4 a 5. Zaujímavým je v tomto smere „prechod“ do 

kladného spektra skóre u mužov v bloku 5, pričom ide o jediný blok, kedy v tejto skupine 

môžeme hovoriť o kladných hodnotách NET. Výraznejší nárast bolo v porovnaní 

s blokom 3 a 4 vidieť najmä u skupiny dospelých mužov. V súvislosti so štúdiami, ktoré 

hovoria o zvýšenej tendencii mužov k riskovaniu (Hooper et al., 2004), je zaujímavé 

položiť si otázku, do akej miery skupina dospelých mužov v našom výskume síce 

racionálne hodnoty balíkov interpretovala adekvátne (ako výhodné alebo nevýhodné), 

no napriek tomu sa usilovali riskovať až do poslednej chvíle, kedy sa rozhodli pre „aspoň 

istú mieru garancie zisku“. V tomto kontexte sú veľmi zaujímavými aj zistenia Hooper et 

al. (2004), ktoré naznačujú, že vo vývine existujú rozdiely medzi dievčatami a chlapcami 

v snahe vyhnúť sa trestu, ktoré môžu motivovať afektívne rozhodovanie v úlohách ako 

IGT. Uvedené bolo v štúdii Korucuoglu et al. (2020) podporené zvýšenou mierou 

aktivácie niektorých oblastí CNS, súvisiacimi s negatívnymi dôsledkami rozhodnutí (ako 

napr. insula) v skupine adolescentných žien.  Štúdie v oblasti interpohlavných rozdielov 

v rozhodovaní v úlohách typu IGT však zatiaľ priniesli rôznorodé zistenia, a to aj 

v súvislosti s vývinovou trajektóriou týchto rozdielov a spôsobom ich interpretácie 

(Cauffman et al. 2010; Overman, 2004). Ako perspektívne a dôležité sa v tomto smere 
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javia dáta z neurozobrazovacích štúdií, ktoré môžu pomôcť bližšie objasniť, ako 

hormonálne zmeny v období dospievania reflektujú rozličné vzorce neurálnej aktivity 

pri riskovaní u mužov a žien (Overman, 2004; Korucuoglu et al., 2020).  

Jednotlivé fázy úlohy (blok 1-5) mali podľa našich zistení v súlade s literatúrou 

v oblasti vplyv na výkon participantov a participantiek (Hooper et al., 2004). 

Najplynulejší postupný nárast NET skóre sa prejavil v skupine dospelých žien, čo 

naznačuje nižšiu mieru riskovania, najmä v porovnaní so skupinou dospelých mužov, ale 

i so skupinou adolescentov. Otázky ohľadom zvolenej rozhodovacej stratégie však 

vyvoláva krivka skupiny adolescentiek, ktorá v priebehu úlohy ako jediná klesá 

v blokoch 4 a 5 v porovnaní s blokom 3: šlo o nedostatočné porozumenie úlohe, 

nedostatok motivácie alebo iné faktory, nezahrnuté do nášho dizajnu? V budúcnosti by 

bolo vhodné doplniť úlohu o krátky formulár, v ktorom by participanti odpovedali na 

otázky, týkajúce sa rozhodovacích stratégií, ktoré v úlohe použili. Niektoré štúdie 

naznačujú, že v IGT a podobných úlohách by mohlo zohrávať určitú úlohu aj učenie 

(najmä pri opakovanej administrácii) (Overman, 2004), výkon by sa v priebehu úlohy 

teda mal u klinicky zdravej populácie zlepšovať, nie naopak. 

Zásadným nedostatkom našej štúdie bol nízky počet participantov v jednotlivých 

skupinách, výsledky však výrazne mohla ovplyvniť aj štruktúra vzorky a sampling. Do 

úvahy by bolo vhodné v tomto smere brať aj ďalšie kognitívne premenné ako napr. IQ 

(Steinberg, 2010) či kognitívny výkon v úlohách, zameraných napr. na pracovnú pamäť20 

(Cauffman et al., 2010; Hooper et al., 2004); ďalej, osobnostné premenné21 (Hooper et al., 

2008; Icellioglu & Ozden, 2012), prípadne zahrnúť do dizajnu mieru impulzivity ako 

samostatnú osobnostnú premennú. 

Väčšina štúdií v tejto oblasti má žiaľ stále skôr prierezový charakter (Blakemore, 

2018), pracujú však zvyčajne s viacerými vekovými skupinami participantov (Percipe et 

al. 2011). Špecifikom našej štúdie je zameranie sa na skupinu adolescentov vo veku 18-

20 rokov, kým najvýraznejšie impulzívnejšie tendencie sú v literatúre spájané najmä 

s vekom medzi 15-18 rokov (Cauffman et al., 2010). Aj obdobie postadolescencie však 

bolo, podobne ako v našej štúdii, asociované s horším výkonom v IGT, v porovnaní so 

skupinou dospelých (Icellioglu & Ozden, 2012). Nakoľko prefrontálne oblasti mozgu, 

vrátane ventromediálneho kortexu sa však vyvíjajú ešte v tretej dekáde života, 

považujeme podobne ako Blakemore (2018) za dôležité zamerať sa aj v budúcnosti na 

vývinové obdobia, presahujúce základný rámec adolescencie a neskorej adolescencie, 

prostrecníctvom úloh zameraných na frontálne podmienené funkcie. Aj naše dáta sú 

v súlade s popísaným vývinovým trendom zlepšujúceho sa výkonu v IGT s vekom, aj 

napriek relatívne menším vekovým rozdielom medzi skupinami adolescentov 

a dospelých.  

                                                      
20 Aj keď dáta naznačujú, že výkon v IGT je nezávislý od výkonu v úlohách, zameraných na 
pracovnú pamäť, inhibičnú kontrolu či induktívne usudzovanie (Cauffman et al., 2010), 
domnievame sa vzhľadom k našim zisteniam, že uvedené by mohlo byť vhodné zohľadniť pri 
štrukturovaní vzorky, prípadne by mohli slúžiť ako exkluzívne kritériá pri zaradení do výskumu. 
21 V štúdii Hooper et al. (2008) napríklad u mužov neuroticizmus negatívne koreloval práve 
s výkonom v IGT. 
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Otvorenou otázkou však zostáva v úvode analyzovaná problematická 

operacionalizácia jednotlivých konceptov. Do akej miery zohráva v úlohách zameraných 

na afektívne rozhodovanie význam senzitivita voči odmenám a do akej miery miera rizík, 

ktoré sú s danou situáciou spojené? Vystihujú úlohy typu IGT dostatočne kontext reálnych 

životných situácií, s ktorými sa adolescenti môžu stretnúť? Ako sa vyhnúť „falošne 

pozitívnym“ výsledkom pri interpretácii dát v súlade so simplexnejšími neurokognitívnymi 

paradigmami? Uvedené a množstvo ďalších otázok by mali byť predmetom budúcich 

výskumov, s potenciálom širších aplikácií s významnou spoločenskou hodnotou, ako sú 

otázky riskantného správania chudobných detí (Urschache & Raver, 2015), trestoprávny 

kontext riskovania adolescentov (Steinberg & Chein, 2015) či vzťah impulzívnych 

tendencií a klinických syndrómov a závislostí, ako gambling (Cosenza, Ciccarelli, & 

Nigro, 2019).   
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Abstrakt 

Cieľom nášho výskumného projektu bolo zamerať sa v exploračnej rovine na pamäťové 
skreslenia, vyvolané pôsobením efektu dezinformácie, so zameraním na dlhodobý 
sémantický priming (LTSP) a lokalizácie kontroly (LOC). Opierali sme sa o zistenia 
Shermanovej a Jordana (2011), ktoré naznačujú, že dlhodobý sémantický priming 
(LTSP) je znásobený efektom dezinformácie. Realizovali sme kvázi-experiment s dvomi 
skupinami participantov (N = 29), ktorým bolo prezentované krátke video s vypnutým 
zvukom a emocionálne ladeným obsahom s priestorom pre viacero interpretácií diania 
v ukážke. Následne bola každej skupine administrovaná odlišná 16 položková škála, 
zameraná na pamäťovú reprodukciu diania vo videu a dotazník LOC. Výsledky poukázali 
na potenciál zakomponovania osobnostných premenných pri posudzovaní pamäťových 
skreslení pri reprodukcii ako i rekonštrukcii epizodických spomienok z dlhodobej 
pamäte. Efekt dlhodobého sémantického primingu sa vo výkone neprejavil. V závere je 
diskutovaný potenciál konštrukcie obdobnej škály pre budúce výskumy, so zameraním 
na efekt dezinformácie. 
 
Kľúčové slová: sémantický priming, pamäťová reprodukcia, pamäťové skreslenia, 
falošná pamäť, efekt dezinformácie 
 
Abstract 
The aim of our exploratory study was to focus on memory biases, induced by the 
misinformation effect and long-term semantic priming (LTSP) within the context of 
Locus of control (LOC) as an important attribution theory personality concept. Study 
design was based on Sherman and Jordan‘s (2011) findings, implying that long-term 
semantic priming (LTSP) can be amplified by the misinformation effect. We performed 
a quasi-experiment with two independent groups of parcitipants (N = 29). Firstly, 
participants watched a short video with sound off  and intense emotional stimuli. 
Immediately after viewing the video, participants had to fill in a 16 - item scale, focused 
                                                      
22 Práca bola napísaná pod vedením Mgr. Silvie Harvanovej, PhD. 
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on the recall of video events. Lastly, LOC questionnaire was administered. Results 
suggest potential benefits in implying personality variables in future memory biases 
study designs, focused on long-term episodic memory reconstructive as well as 
reproductive processes.  The long-term semantic priming effect was not observed. In 
conclusion, potential of memory scale construction for future research in the field is 
discussed, with an emphasis on the misinformation effect. 
 
Key words: semantic priming, memory reproduction, memory biases, false memory, 
misinformation effect 
 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 

Pamäť, resp. vybavovanie z pamäti má rekonštruktívnu povahu. Podľa Roedigera a 

DeSota (2015) sa v pamäti objavujú rekonštrukčné chyby pre udalosti a základné 

objekty (obrázky, slová). K skresleniam pri pamäťovej reprodukcii môže dochádzať aj 

na základe vplyvu emócií, ktoré následne môžu viesť k rekonštrukcii našich spomienok 

(Zheng et al., 2019). Vo všeobecnosti môžeme povedať, že emocionálne nabité stimuly si 

zapamätáme lepšie (Levine, et al., 2018; Rubin & Bernsten, 2003), no i v tomto prípade 

je pamäťová reprodukcia senzitívna voči skresleniam.  

Falošné spomienky predstavujú typ zrekonštruovaných spomienok, ktoré sa nevyskytli, 

ale boli reprodukované (Solso, 2001), s dôsledkami pre každodenný život (Laney & 

Loftus, 2008).  

Priming uľahčuje vybavenie podobného alebo rovnakého podnetu, ktorý sme už pred 

tým spracovali. V priebehu primingu jednotlivé podnety aktivujú mentálne dráhy, ktoré 

zvyšujú vybavovanie alebo kognitívne spracovanie informácie (Sternberg, 2002). 

K primingu tiež dochádza, keď je naša pozornosť obmedzená, pričom obdobnú štúdiu 

uskutočnili napr. Beffa et al. (2000). Dôležitým konceptom našej štúdie je sémantický 

priming. Galotti (2007) definuje sémantický priming ako fenomén, v ktorom vystavenie 

jednému slovu (napr. zdravotná sestra), uľahčuje rozpoznávanie sémanticky príbuzných 

slov (napr. lekár). „Všadeprítomnosť“ sémantického primingu naznačuje, že je 

spôsobený základnými mechanizmami vybavovania z pamäti (McNamara, 2005). Podľa 

Weisa (2011) je kategorická príbuznosť mentálnych reprezentácií jedným z 

organizujúcich princípov sémantickej pamäti. Vo výskumoch sémantického primingu sa 

tiež využívajú lexikálne rozhodovacie úlohy, ktorú použili napr. aj Sherman a Jordan 

(2011), ktorí hovoria o existencii tzv. efektu dlhodobého sémantického primingu (LTSP). 

Dôležitým konceptom v súvislosti s pamäťovými skresleniami, je efekt dezinformácie. 

Efekt dezinformácie (The Misinformation Effect) sa týka zhoršenia pamäti, ku ktorému 

dôjde po vystavení zavádzajúcim informáciám, pričom najväčší vplyv na pamäťový 

výkon má dĺžka retenčného intervalu a čas, ktorý ubehne medzi prezentáciou 

dezinformácie a pamäťovým testom23 (Loftus, 2005). Podľa Cochrana et al. (2016) efekt 

dezinformácie reflektuje zistenie, že ľudia, ktorým je poskytnutá skreslená informácia 

                                                      
23

 Čím je retenčný interval dlhší (teda čas, ktorý má byť daná spomienka podržaná v pamäti) a čím 

kratší čas pred pamäťovým testom je dezinformácia prezentovaná, tým výraznejšie sú podľa Cochrana 

et al. (2016) spomienky skreslené. 
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o udalosti, ktorej boli v minulosti svedkami, majú tendenciu túto dezinformáciu 

zakomponovať do svojej spomienky na túto udalosť.   

Loftus (2005) v súvislosti s dezinformačným efektom upozorňuje aj na význam 

osobnostných premenných. Čím viac ovplyvňujú pamäťové a pozornostné procesy, tým 

výraznejšie sú participantí citliví na efekt dezinformácie. V našom projekte tento 

koncept analyzujeme v exploračnej rovine prostedníctvom zapojenia osobnostnej 

dimenzie LOC (Locus of Control – Lokalizácia kontroly) (Rotter, 1966). Osoby s interným 

LOC vychádzajú zo seba, z vlastných schopností, výsledok ich rozhodovania a činnosti je 

závislý na nich samých. Ľudia s externým LOC vychádzajú z toho, že sú ich úspechy alebo 

neúspechy ovplyvňované vonkajšími udalosťami, výsledok ich činnosti alebo 

rozhodovania je závislý od externých faktorov (Rotter, 1966).  

 

VÝSKUM 

 
Cieľom nášho výskumného projektu bolo zamerať sa v exploračnej rovine na 

pamäťové skreslenia pri reprodukcii z dlhodobej pamäte pod vplyvom emocionálne 

významných stimulov. Ako s nezávislou premennou sme pracovali s paradigmou 

dlhodobého sémantického primingu (LTSP), pričom jej manifestácia mala byť posilnená 

efektom dezinformácie (Sherman & Jordan, 2011). Kvázi-experimentálny intersubjektový 

dizajn s dvomi skupinami participantov sme doplnili o koncept lokalizácie kontroly 

(LOC). Zaujímalo nás či sa u participantov v experimentálnej skupine prejaví efekt 

dlhodobého sémantického primingu (LTSP) na základe sémantickej manipulácie položiek 

nami zostavenej odpoveďovej škály, administrovanej po prezentácii videa s intenzívnym 

emocionálnym obsahom. Rovnako sme sa zamerali na otázku, či sa efekt dezinformácie, 

použitý pri zostavovaní odpoveďovej škály prejaví v interskupinových rozdieloch 

v pamäťovom výkone participantov.  

Zaujímalo nás či v interskupinovom porovnaní skupina 2 v dôsledku dezinformácií 

poskytne viac nesprávnych odpovedí, podá horší pamäťový výkon a v položkách 

kódujúcich efekt sémantického primingu poskytne častejšie odpovede „áno“. 

V exploračnej rovine sme sa tiež rozhodli zamerať na intrasubjektovú zhodu 

v kategorizácii participantov na základe skóre v dotazníku LOC a v položke nami 

vytvorenej škály, zameranej na posudzovanie pôvodcu konfliktu. Presné znenie 

formulovaných výskumných otázok a hypotéz pre prehľadnosť a lepšiu zrozumiteľnosť  

uvádzame v časti Výsledky.  

 

Metódy výskumu 
V našej exploračnej štúdii boli použité tri metódy: video, nami zostavená škála 

a dotazník LOC (Rotter, 1966).  

Video24 ako vizuálny podnetový materiál obsahovalo emocionálne stimuly, s trvaním 

1min. a 6s. Znározňovalo neštrukturovaný konflikt medzi dvomi skupinami mužov 

                                                      
24 Jednalo sa o scénu z filmu Never Back Down („Nikdy to nevzdávaj“), zostrihanú v programe 
FilmoraGO.  
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s prvkami fyzickej agresie. Video bolo prehrávané bez zvuku s cieľom umocniť potenciál 

pamäťového skreslenia, nakoľko rozhovory postáv by v tomto prípade umožnili 

jednoduchšie interpretovať a špecifikovať kontext príbehu. 

Nami zostavená 16-položková škála (odpoveďový hárok) pozostávala z otázok 

a výrokov, zameraných na dianie vo videu. Škála bola vytvorená v dvoch verziách, 

pričom verzia 1 mala podľa zámeru autoriek hodnoverne reflektovať dianie vo videu, 

kým verzia 2, administrovaná participantom skupiny 2, obsahovala dezinformácie a 

formulácia otázok mala sémanticky smerovať k vyššej miere interpretácie udalostí vo 

videu ako závažnejších, s výraznejšími prejavmi agresívneho správania aktérov. Škála 

bola operacionalizovaná25, v zmysle obsahového zamerania jednotlivých položiek, typu 

produkovaných odpovedí a typu položiek – vmedzerené, referenčné a bez efektu.26 

V tabuľke 1 uvádzame ukážky kategorizácie položiek škály na základe kódovania 

položiek (zameranie na pamäťový výkon, priming, LOC, vmedzerené 

položky);  v tabuľke č. 2 uvádzame ukážky kategorizácie položiek škály podľa typu 

odpovedí.  

 

Tabuľka 1 
 Kategorizácia položiek škály na základe kódovania položiek (príklady). 

Dotazník LOC pozostáva z 29 položiek, s výberom jednej z možností a) alebo b).  

Maximálne dosiahnuteľné skóre je 23 bodov. Čím vyšší počet bodov participant 

dosiahol, tým viac sa na kontinuu interná – externá lokaliácia kontroly približuje 

k externému pólu a naopak.  

Participanti boli testovaní individuálne v tichej miestnosti, testovanie trvalo v priemere 

45 min. Po úvodnej inštrukcii boli participanti náhodne zaradení do skupiny 1 alebo 2. 

Participantom bolo najprv na monitore s rozlíšením 1366 x 768 prehrané video, 

následne im bol administrovaný odpoveďový hárok v tlačenej verzii 1 alebo 2, podľa 

zaradenia do príslušnej skupiny. O rozdielnych verziách hárku participanti neboli 

                                                      
25 Realizovali ju autorky ako dve nezávislé kódovateľky, na základe samostatných výstupov 
následne došlo k zhode. 
26 Operacionalizované ako vmedzerené boli položky, ktoré neboli obsahovo zamerané na 
pamäťový výkon ani priming či LOC. Ako bez efektu boli označené položky, ktoré obsahovo 
priamo nenadväzovali na iné položky, kým za referenčné boli označené položky, ktoré priamo 
nadväzovali na predchádzajúce/ mali umocniť sémantický efekt nasledujúcej položky.   

SKUPINA 1 SKUPINA 2 KATEGÓRIA 

POLOŽIEK 

1. Kto koho napadol ako prvý?  1. Kto zaútočil ako prvý?  Pamäťový výkon 

5. Kto bol podľa vás agresor a 

kto obeť?  

5.Kto bol podľa Vás agresor a kto 

obeť?  

LOC 

12. Videli ste pri drgnutí osôb 

krv ?  

12. Videli ste pri úderoch do 

hlavy krv?  

Priming 

3. Konal agresor útočným 

spôsobom?  

3. Konal agresor nepriateľským 

spôsobom?  

Vmedzerené 

položky 



Psychológia a patopsychológia: študentská vedecká konferencia 2020 

  

70 
 

informovaní. Po jeho vyplnení bol administrovaný dotazník LOC. Testovaniu 

predchádzal predvýskum (N = 3), zameraný na zrozumiteľnosť a formuláciu položiek 

odpoveďovej škály. 

 
 
Tabuľka 2  
Kategorizácia položiek škály podľa typu odpovedí (príklady). 
 

SKUPINA 1  SKUPINA 2  ODPOVEDE KATEGÓRIA TYPU 

ODPOVEDE 

1. Kto z osôb vyvolal 

konflikt?  

1. Kto z osôb 

vyvolal spor? 

A)Chlap z čierneho 

auta  

B)Chlap zo žltého 

auta 

otázka na výber 

z odpovedí 

6. Bolo pri náraze vo 

videu rozbité sklo? 

6. Bolo pri 

nabúraní vo videu 

rozbité sklo? 

Áno      

Nie 

zatvorená otázka s 

dichotomickou ponukou 

10. Čo podľa vás 

viedlo k vzniku 

bitky? 

10. Čo podľa Vás 

predchádzalo 

sporu? 

....................... otvorená otázka 

s možnosťou voľnej 

odpovede 

 

Výskumná vzorka 
Našu výskumnú vzorku (N = 29) tvorilo 14 žien a 15 mužov.  Skupinu 1 (N = 14) 

tvorilo 6 mužov a 8 žien, skupina 2 (N = 15) pozostávala z 9 mužov a 6 žien. Najnižší vek 

participantov bol 19 rokov a najvyšší 26 rokov. Priemerný vek všetkých účastníkov 

výskumu bol 23.76 rokov (SD = 2,13, MED = 24).  

 

Výsledky  
V prvej časti sú v rovine trendov prezentované odpovede na výskumné otázky, 

získané prostredníctvom deskriptívnej frekvenčnej analýzy. V druhej časti prezentujeme 

výstupy testovania 3 formulovaných hypotéz, zameraných na efekt dlhodobého 

sémantického primingu (LTSP).27  

VO1: Podá vzhľadom k pôsobeniu efektu dezinformácie skupina 1 lepší pamäťový výkon v 

porovnaní so skupinou 2?  

Rozdiel medzi skupinami 1 a 2 sme posudzovali pri položkách 1,2,4,7,13, 15b a 15c, 

ktoré v škále spolu kódovali pamäťový výkon participantov. Medzi skupinami sa 

nevyskytol rozdiel v pamäťovom výkone: X2  (1, N = 208) = 0,033, p= 0,857 (tabuľka 3). 

 

 

 

 

                                                      
27 Kompletné výstupy projektu sú prezentované v diplomovej práci Simony Tóthovej, v tomto 
texte prezentujeme výber deskriptívnych analýz. O kompletné výstupy ide len v prípade 
formulovaných H1-H3. 
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Tabuľka 3  
Pamäťový výkon participantov. 
 
    pamäťový výkon 

  
nesprávne správne  SPOLU 

  

N % N % N % 

skupina 
skupina 1 39 40,2 58 59,8 97 100 

skupina 2 46 41,4 65 58,6 111 100 

  SPOLU 85 40,9 123 59,1 208 100 

*N označuje celkový počet správnych alebo nesprávnych odpovedí participantov danej skupiny spolu 
vo všetkých  položkách kódujúcich pamäťový výkon.  

 

Môžeme teda konštatovať, že efekt dezinformácií, prítomných v škále skupiny 2 sa 

v pamäťovom výkone participantov neprejavil. 

 

VO2: Vyskytne sa u participantov v skupine 2 vyšší počet nesprávnych odpovedí v dôsledku 

efektu dezinformácie pri položke 9? 

Formulácia položky 9 v skupine 1 znie Drgnutím začal ako prvý bitku?, v skupine 2 

bolo slovo „drgnutie“ nahradené slovom „úder päsťou“. Úderom päsťou sa však bitka vo 

videu nezačala, správnou odpoveďou teda bolo „nikto“ alebo akýkoľvek typ odpovede, 

ktorý označil, že k tejto udalosti vo videu nedošlo. Správnou odpoveďou v skupine 1 

bolo akékoľvek označenie agresora, napr. „chlap z čierneho auta“. Odpovede 

participantov tak boli najskôr kódované a následne kategorizované ako správne/ 

nesprávne. Počet nesprávnych odpovedí v skupine 2 bol vyšší v porovnaní so skupinou 1 

(tabuľka 4). Môžeme konštatovať, že v tejto položke efekt dezinformácie mohol viesť 

k vyššiemu počtu nesprávnych odpovedí v skupine 2: X2  (1, N = 29) = 10,076, p = 0,002. 
 

Tabuľka 4  
Výkon participantov v položke 9, zameranej na vyvolanie konfliktu vo videu. 

 

    položka 9 

  
nesprávne správne  SPOLU 

  

N % N % N % 

skupina 
skupina 1 4 28,6 10 71,4 14 100 

skupina 2 13 86,7 2 13,3 15 100 

  SPOLU 17 58,6 12 41,4 29 100 

 

 

VO3: Do akej miery bude kategorizácia participantov podľa miesta riadenia v položke 16 

intrasubjektovo zhodná s kategorizáciou na základe skóre v dotazníku LOC? 

Na základe skóre participantov v dotazníku LOC boli kategorizovaní na škále I-E LOC 

(tabuľka 5).  
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Tabuľka 5  
Kategorizácia participantov na kontinuu I-E LOC. 
 

LOC 

  

I-LOC E-LOC SPOLU 

skupina 
skupina 1 5 9 14 

skupina 2 4 11 15 

  SPOLU 9 20 29 

 

V našej vzorke tak prevažovala externá lokalizácia kontroly, s relatívne rovnomernou 

interskupinovou distribúciou I-LOC a E-LOC.  

Položka 16 v odpoveďovej škále k videu bola zameraná na interpretáciu, kto 

z aktérov vo videu bol podľa participantov agresorom a kto obeťou. Keďže vyžaduje 

spôsob interpretácie, ktorý je príbuzný typu atribúcií spájaných s LOC, zaujímalo nás, do 

akej miery bude intrasubjektovo v súlade skóre v dotazníku LOC a odpoveď na položku 

16. Položka 16 bola formulovaná nasledovne: Ak sa v mojom živote dostanem do nejakého 

konfliktu, väčšinou je príčina vzniku sporu: a/ na mojej strane, b/ na strane druhého. 

K intrasubjektovej zhode v kategorizácii podľa dotazníka a položky 16 došlo u 17 z 29 

participantov, zhoda tak predstavovala 58.6%. 

 

Testovanie hypotéz 

Predpokladali sme, že pri položkách 6, 12 a 15a budú participanti v skupine 2 častejšie 

odpovedať „áno“ v porovnaní so skupinou 1 (H1- H3). Keďže znenie týchto položiek je 

pre porozumenie výsledkom kľúčové, uvádzame ich v tabuľke č.6. Participanti mali 

možnosť označiť jednu z odpovedí áno/nie. Nižšie prezentujeme distribúciu odpovedí 

pre jednotlivé položky (tabuľka 7-9)28. 

 

Tabuľka 6  
Formulácia položiek 6, 12, 15a v škále pre obe skupiny. 
 

  skupina 1 skupina 2 

6 Bolo pri náraze vo videu rozbité sklo?  Bolo pri nabúraní vo videu rozbité sklo?  

12 Videli ste pri drgnutí osôb krv ?  Videli ste pri úderoch do hlavy krv?  

15a 
Útočník počas bitky zvalil súpera na 

zem. Útočník počas bitky sotil súpera na zem.  

 
 
 

                                                      
28 Pre použitie chí-kvadrát testu boli splnené nasledujúce podmienky: aspoň 2 úrovne nezávislej 
premennej; participanti boli pridelení do skupiny náhodne; ide o nominálne premenné. Okrem 
VO1 v ostatných prípadoch vzhľadom na nízky počet participantov (N<50) nebola splnená 
podmienka, týkajúca sa počtu odpovedí na rôznych úrovniach merania. Nakoľko v literatúre 
v tomto smere neexistuje jednoznačná zhoda, vzhľadom na exploračný charakter štúdie sme sa 
rozhodli test použiť. 
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Tabuľka 7-9  
Distribúcia odpovedí áno-nie pri položkách 6, 12, 15a. 

  
 

Videli respondenti vo videu rozbité sklo? (pol. č. 6) 

  
áno nie  SPOLU 

  

N % N % N % 

skupina 
skupina 1 2 14.3 12 85.7 14 100 

skupina 2 2 13.3 13 86.7 15 100 

  SPOLU 4 13.8 25 86.2 29 100 

        

    Videli respondenti vo videu krv? (pol. č 12) 

  
áno nie  SPOLU 

  

N % N % N % 

skupina 
skupina 1 0 0 14 100 14 100 

skupina 2 2 13.3 13 86.7 15 100 

  SPOLU 2 6.9 27 93.1 29 100 
  
 

  Bol súper na zemi? (položka 15a) 

  
áno nie  SPOLU 

  

N % N % N % 

skupina 
skupina 1 9 64.3 5 35.7 14 100 

skupina 2 13 86.7 2 13.3 15 100 

  SPOLU 22 75.9 7 24.1 29 100 

 

Interskupinové rozdiely sa nevyskytli v žiadnej z položiek. V položke 6 (X2  (1, N = 29) 

= 0,006, p = .941) navyše v oboch skupinách výrazne prevažovali odpovede nie.  

V položke 12 (X2  (1, N = 29) = 2.005, p = 0,157) konštatujeme obdobný trend ako 

v položke 6, v skupine 2 sa však nachádzajú dve odpovede áno, kým v skupine 1 ani 

jedna. Jedine v prípade položky 15a bol deskriptívny trend v smere našich predpokladov, 

s prevahou odpovedí áno v skupine 2, ani tento však nebol štatisticky významným (X2  

(1, N = 29) = 1,981, p= 0,159). Treba však skonštatovať, že odpovede áno oproti nie pri 

tejto položke prevažujú aj v skupine 1.  

 

DISKUSIA  

 
Cieľom nášho výskumného projektu bolo zamerať sa v exploračnej rovine na 

pamäťové skreslenia, vyvolané pôsobením viacerých faktorov. Medzi tieto sme zahrnuli 

efekt dezinformácie, dlhodobý sémantický priming (LTSP), koncept LOC a neštrukturovaný 

obsah videa, ktorý mohol viesť k viacerým interpretáciám diania v ukážke a následným 

chybám v pama ťovom výkone participantov. Opierali sme sa o zistenia Shermanovej a 

Jordana (2011), ktoré naznačujú, že dlhodobý sémantický priming (LTSP) je znásobený 

efektom dezinformácie, pričom v našom výskume sa tento trend neukázal. Nakoľko sme 

realizovali exploračný výskumný plán s prevahou výskumných otázok a zapojením 
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viacerých premenných, s potenciálom vyvolať pamäťové skreslenia, v rámci diskusie sa 

zameriavame prevažne na limity výskumu, ktoré vyplývajú z analyzovaných dát. 

Kľúčovým faktorom, na základe ktorého sme posudzovali pamäťový výkon 

participantov, je nami zostavená odpoveďová škála, vytvorená na mieru 

k administrovanému videu. Na základe dát sa javí, že táto škála obsahovala príliš veľa 

premenných súčasne, pričom bola použitá bez akýchkoľvek psychometrických údajov - 

pomohli by aspoň dáta o vnútornej konzistencii. Otázna je tiež validita škály - do akej 

miery skutočne reflektuje pamäťové skreslenia v zmysle rekonštruktívnej povahy 

pamäte, ktorá je kľúčová pri ich vzniku? Kódujú na základe operacionalizácie jednotlivé 

položky výlučne priradené kategórie alebo združujú aj ďalšie, neoperacionalizované 

intervenujúce vplyvy? Kriticky treba posudzovať aj zvolené poradie položiek a ich 

nadväznosť vo vzťahu k efektu dezinformácie a následnému efektu LTSP. Za zváženie 

tiež stojí rôznorodosť odpovedí, ktoré participanti mohli poskytovať (od výberu medzi 

áno/nie, cez viaceré možnosti odpovede po voľné odpovede, ktoré boli následne ďalej 

kategorizované). V kontexte vyššie uvedeného by bolo relatívne odvážne púšťať sa do 

jednoznačnej interpretácie zistení, zameriame sa teda len na niektoré zo zachytených 

trendov.  

Štatisticky významné interskupinové rozdiely v položke 929 otvárajú otázku, do akej 

miery boli spôsobené efektom dezinformácie (takto bola položka v našej škále 

operacionalizovaná) a do akej miery ide jednoducho o efekt formulácie otázky, ktorá je 

kontextuálne sugestívna a navádza participanta na to, aby odpovedal, kto vyvolal bitku 

ako prvý. Rámcovanie otázky je tak fokusované na aktéra konfliktu, nie na samotnú 

dezinformáciu (teda úder päsťou v skupine 2, ktorý sa vo videu pri vyvolaní konfliktu 

neobjavil). Zvolený jazyk a formulácia položiek sa teda javia ako kľúčové v prípade 

zostavovania obdobnej škály v budúcnosti (Loftus & Palmer, 1974). V budúcnosti by 

bolo vhodné obdobný dizajn doplniť aj o meranie reakčného času, ako to urobili napr. 

Lam, Dijkstra a Reuschmeyer (2015) alebo Madden, Pierce a Allen (1993). K 

rekonštrukčným chybám pri reprodukcii z dlhodobej pama te mohol viesť aj  

emocionálny obsah videa, nie len samotná formulácia a poradie položiek (Rubin & 

Bernsten, 2003), keďže emocionálne stimuly majú tiež vplyv na sémantické asociačné 

procesy (Sass et al., 2012). 

Zaujímavosťou projektu je zakomponovanie osobnostnej dimenzie prostredníctvom 

konceptu LOC, ktoré by v budúcnosti malo byť rovnako prepracovanejšie. Ak však 

uvažujeme o pamäti ako rekonštruktívnom procese (Loftus, 2005), je potrebné brať do 

úvahy, že z dlhodobého hľadiska do interpretácie epizodických spomienok môžu 

vstupovať aj osobnostné premenné, vrátane atribúcií. Keďže epizodická rekonštrukcia 

prispieva k falošným spomienkam a ďalším pamäťovým skresleniam (Zheng et al., 

2019), považujeme realizáciu obdobne zameraných výskumov v budúcnosti za dôležitú, 

aj v kontexte množstva aplikácií od klinickej praxe po oblasť vzdelávania, zameranú 

napríklad na informačnú gramotnosť a odolnosť voči dezinformáciám. 

                                                      
29

 Položka 9 bola zameraná na otázku, kto z aktérov vo videu vyvolal konflikt, pričom v skupine 1 šlo 

o formuláciu „drgnutím začal bitku“ a v skupine 2 „úderom päsťou začal bitku“. 
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Abstrakt 
Príspevok sa venuje súčasnému problému dopadu pandémie na proces socializácie 
mládeže. Ukazuje úlohu úrovne stresu na proces socializácie osobnosti v podmienkach 
pandémie Covid-19. Proces socializácie jednotlivca je spojený s adaptáciou jedinca na 
nové sociálne podmienky a hlavným kritériom adaptability je miera integrácie 
jednotlivca a sociálneho prostredia. Výsledky pilotnej štúdie medzi mladými ľuďmi 
počas pandémie naznačujú priamy vzťah medzi úrovňou stresu a stupňom sociálno-
psychologickej adaptácie jednotlivca. Odhaľuje sa vplyv výberu mechanizmov 
psychologickej ochrany a stratégií zvládania, ktoré jednotlivec uplatňuje na úrovni 
sociálno-psychologickej adaptácie osobnosti. 
 
Kľúčové slová: socializácia, osobnosť, sociálna a psychologická adaptácia, stres. 
 
Abstract 
The article considers the current problem of the impact of pandemic on the process of 
socialization of youth and emhpasizes the role of the stress level on the process of 
personality socialization in the novel stressful conditions of the Covid-19 pandemic. The 
process of the individual’s socialization is associated with the adaptation to new social 
conditions and the main criterion of adaptability is the degree of integration of the 
individual and his social environment. The results of present pilot study among young 
people during the pandemic indicate a direct relationship between the stress level and 
the degree of socio-psychological adaptation of the individual. The influence of the 
choice of psychological protection mechanisms and coping strategies applied by the 
individual on the level of socio-psychological adaptation of the personality is manifested. 
 
Key words: socialization, personality, social and psychological adaptation, stress. 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Teória socializácie zažíva posledné desaťročie „druhé narodenie“. To prispelo k 

zintenzívneniu výskumu foriem socializácie nielen detí, ale aj iných vekových skupín. 
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Realizuje sa myšlienka kontinuity procesu socializácie, ktorá prebieha počas celého 

života. 

Socializácia z pohľadu kognitívnej teórie je proces, ktorý zahŕňa pripravenosť 

jednotlivca pohybovať sa v nových situáciách sociálneho rozvoja (Rotter, 1954).  

Rozvoj kognitívnych teórií v sociálnej psychológii priviedol k vzniku nových 

charakteristických trendov v teórii socializácie, z ktorých hlavnou je dominancia 

konštruktivistického prístupu v analýze socializácie (Kohlberg, 1982). 

Konštruktivistický prístup by mal vyriešiť problém hľadania osobnostných 

charakteristík, ktoré zabezpečia budúci úspech. V procese socializácie sa formujú 

predpoklady na plnenie úloh ďalšej etapy rozvoja osobnosti (Vygotskij, 2004). 

Existujú rôzne prístupy k definícii pojmu socializácie.  

V rámci teórie sociálneho učenia je socializácia definovaná ako proces sociálneho 

učenia Banduru (1963). Z pozície štrukturálneho funkcionalizmu Parsons (1978) 

socializáciu definuje ako proces úplnej integrácie jednotlivca do sociálneho systému 

adaptáciou alebo prispôsobením sociálnemu systému. 

Z pohľadu biológie adaptácia predstavuje proces prispôsobenia organizmu na 

vonkajšie prostredie alebo na zmeny v organizme. Podľa názoru Meersona (1981) 

оkrem genotypovej adaptácie, ktorá bola vyvinutá v procese evolučného vývinu a je 

zdedená, existuje aj fenotypová adaptácia získaná počas života jednotlivca, počas jeho 

socializácie. Shibutani (1961) tvrdí, že medzi pojmami sociálna adaptácia a socializácia 

nie sú zásadné rozdiely, z čoho vyplýva, že tieto javy sú založené na procese akumulácie 

rôznych zručností jednotlivcom. 

Kým si niektorí autori (Parygin, 1971)myslia, že adaptácia je súčasťou socializácie 

ako „mnohostranný proces humanizácie človeka, ktorý zahŕňa tak biologické 

predpoklady, ako aj samotný vstup jednotlivca do sociálneho prostredia“, iní (Andreeva, 

1988) považujú adaptáciu a socializáciu za jediný proces interakcie medzi jednotlivcom 

a spoločnosťou. V tomto prípade je podmienkou socializácie a je chápaná ako proces 

stávania sa osobnosťou. 

Zdá sa, že socializácia a sociálna adaptácia jednotlivca sú nerozlučne spojené. 

Sociálno-psychologicku adaptáciu možno ocharakterizovať ako adaptáciu človeka na 

existenciu v spoločnosti v súlade s požiadavkami tejto spoločnosti a jeho vlastnými 

motívmi, potrebami a záujmami. Sociálno-psychologická adaptácia  je proces aktivneho 

prispôsobovania psychiky človeka stresujúcim vplyvom a ochrana psychiky pred 

nadmerným stresom prostredníctvom formovania optimálneho fyzického a 

neuropsychického stavu, ktorý je pre normálny život človeka nevyhnutný. 

Proces socializácie je výsledkom asimilácie a následnej aktívnej reprodukcie 

nahromadenej skúsenosti jednotlivcom, je neoddeliteľne spojený s komunikáciou a 

spoločnými aktivitami ľudí (Nikolskaya et al., 2008). V procese socializácie dochádza k 

vnútornému konfliktu medzi prispôsobením jednotlivca spoločnosti a mierou jeho 

autonómie v spoločnosti. Socializácia preto predstavuje určitú rovnováhu medzi týmito 

dvoma charakteristikami (Teslenko, 2010). 

V procese socializácie každý jednotlivec prechádza dvoma fázami: sociálnou 

adaptáciou (prispôsobenie jednotlivca určitým sociálno-ekonomickým podmienkam, 
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pôsobiacim ako prostredie pre jeho život) a internalizáciou (zložitejší proces 

znamenajúci zahrnutie sociálnych noriem a hodnôt do vnútorného sveta) (Vygotskij, 

2004). A vždy v novom sociálnom prostredí si musí človek na niečo zvyknúť, a naopak, 

niečo si opäť osvojiť. Preto proces socializácie v novom sociálnom prostredí zahŕňa dve 

etapy: desocializácia - odvykanie od starých hodnôt, noriem, rolí a pravidiel správania a 

ďalšia, dôležitejšia etapa - resocializácia, tj. osvojenie si nových hodnôt a rolí, ktoré majú 

nahradiť predtým nedostatočne zvládnuté alebo nezodpovedajúce novej situácii.  

Sociológ Irwin Goffman zaznamenal, že v extrémnych podmienkach desocializácia 

môže byť taká hlboká, že pozitívna resocializácia už nie je možná a začína sa negatívna 

resocializácia, ktorá vedie k deviantnému a delikventnému správaniu. Za takýchto 

podmienok sa jedinec stáva dezorientovaným a časom sa morálne degraduje. Je to 

spôsobené tým, že v procese socializácie mnohé osoby  nie sú pripravené na prežitie v 

takýchto podmienkach. Všetky tieto príznaky negatívnej resocializácie možeme 

pozorovať v extrémnych podmienkach počas pandémii a vojen (Manning, 1992). 

Naliehavosť problémov socializácie mladých ľudí je spojená s hlbokými a prchavými 

spoločenskými zmenami, zmenami ideových orientácií vo výchove jednotlivca a 

posilňovaním prírodných faktorov, ktoré ovplyvňujú formovanie moderného človeka 

ako sociálnej osobnosti.  

Podľa Lisovského (1996) sú mladí ľudia generáciou ľudí, ktorí prechádzajú stupňom 

socializácie, zvládnutie a v zrelšom veku už majú zvládnuté sociálne funkcie - 

vzdelávacie, profesionálne, kultúrne a iné spoločenské. 

Nové prístupy k riešeniu problémov socializácie mládeže sú dôsledkom rastúceho 

záujmu rôznych odvetví humanitných poznatkov o problém vzťahu „spoločnosť - dieťa“. 

Sociálna situácia vo vývine moderných detí sa zmenila ešte pred pandémiou. 

Spoločné aktivity, hry, spolupráca s rovesníkmi a dospelými sa stali „časovo 

obmedzenými alebo neprístupnými pre mladších študentov“ Rôzne obmedzenia v živote 

dieťaťa významne komplikujú rozvoj morálnych a etických noriem a vzťahov, 

komplikujú formovanie komunikačných schopností, tolerancie, emočnej odozvy, prejav 

dobrých pocitov voči iným ľuďom (Matveeva, 2010).  

Sociálne zmeny, ku ktorým dôjde v modernej spoločnosti počas pandémie a po nej, 

budú mať ešte silnejší dopad na všetky zložky a priebeh socializácie jednotlivca. 

 

VÝSKUM  

 
Cieľom  výskumu  je  zistiť vlastnosti procesu socializácie mládeže, predovšetkým 

sociálnej adaptácie a aká je úroveň stresu v období pandémie Covid-19. Pandémia 

zohráva významnú úlohu vo vytváraní nových podmienok socializácie a sociálnej 

adaptácie mládeže a detí, keďže predstavuje multistresor v živote jednotlivca.  
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Metódy výskumu  
Pre uskutočnenie nášho výskumu sme zvolili dotazníkovú metódu diagnostiky 

sociálnej a psychologickej adaptácie Rogersa a Dymond (1954), pretože „sociálno-

psychologická adaptácia“ v tradícii psychológie pôsobí ako synonymum pre slovo 

„socializácia“ v najširšom zmysle slova. 

Metóda diagnostiky sociálnej a psychologickej adaptácie (Rogers & Dymond, 1954) je 

založená na koncepcii medziľudských vzťahov s prostredím a so sebou samým ako s 

predmetom vlastného rozvoja, schopným niesť zodpovednosť za svoje správanie. 

Zároveň umožňuje určiť úroveň sociálno-psychologickej adaptácie na základe 

nasledovných parametrov (škál):  

1) Škála „adaptácia“ odhaľuje úroveň adaptácie človeka na existenciu v spoločnosti 

v súlade s požiadavkami tejto spoločnosti a s jeho vlastnými potrebami, motívmi 

a záujmami; 

2) Škála „sebaprijatia“ určuje sebahodnotenie a mieru spokojnosti človeka s jeho 

vlastnosťami; 

3) Škála „prijatia druhých“ odráža mieru individuálnej potreby komunikácie, 

interakcie, spoločných aktivít; 

4) Škála „emočného pohodlia“ meria emocionálny postoj človeka k realite, 

spoločnosti, okolitým objektom a javom; 

5) Škála „lokalizácie kontroly“ určuje predispozíciu jednotlivca k určitej forme 

lokusu kontroly (vnútornej a vonkajšej). S vnútornou lokalizáciou kontroly 

jedinec preberá zodpovednosť za udalosti v živote vo väčšej miere na seba a 

výsledky svojej činnosti vysvetľuje svojim správaním, charakterom a 

schopnosťami. Pri vonkajšej lokalizácii kontroly dominuje tendencia presunúť 

zodpovednosť na ostatných, udalosti sa dejú z vonkajších faktorov (prostredie, 

osud alebo náhoda); 

6) Škála „sklon k dominancii“ odhaľuje úroveň ašpirácií na vedenie, podriadenie sa 

a egocentrizmus. 
 

Dotazník  obsahuje 101 otázok, z ktorých 36 spĺňa kritériá sociálno-psychologickej 

adaptability jednotlivca, 37 položiek sa týka kritérií maladaptácie, 28 otázok je 

neutrálnych. Rovnako obsahuje aj kontrolnú škálu  tzv. „škálu lži“. 

Získané ukazovatele boli porovnané s normou v diagnostickom manuáli. Výsledky 

„pred“ zónou neistoty boli interpretované ako veľmi nízke a „po“ najvyššom ukazovateli 

v zóne neistoty boli hodnotené ako veľmi vysoké. 

Popísaná diagnostika tiež umožňuje vypočítať integrované ukazovatele v percentách, 

čo umožňuje stanoviť nízku (menej ako 40%), strednú (40 -70%) a vysokú (viac ako 

70%) úroveň sociálno-psychologickej adaptácie mladých ľudí. 

Ako druhý psychodiagnostický nástroj bola použitá Škála vnímaného stresu 

(Perceived Stress Scale – ďalej PSS-10) (Cohen et al.,1988), ktorá je najbežnejšie 

používaná ako psychologický nástroj na meranie vnímania stresu. Zisťuje, do akej miery 

sú situácie v živote človeka hodnotené ako stresujúce. PSS-10 tiež obsahuje množstvo 

priamych dotazov na súčasnú úroveň prežívaného stresu. 
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Výskumná vzorka  
Výskumnú vzorku tvorilo 24 mladých ľudí 12 (50 %) chlapcov a 12 dievčat (50 %), 

u ktorých sme sledovali, ako sa im zmenil život v súvislosti s prvou vlnou pandémie. 

Vzorka dát bola získana v procese poradeneckej činnosti. 14 mladých ľudí navštevovalo 

počas výskumu vysokoškolské štúdium a 10 participantov štúdium už ukončilo. 

Priemerný vek  participantov bol  20 rokov (rozptyl 1,5 roka).  

Participanti boli vyberaní zámerným výberom a osobne súhlasili s účasťou na 

výskume. Je dôležité spomenúť, že participanti výskumu sa navzájom nepoznali a všetci 

žijú v krajinách, v ktorych sa zaviedli karanténne opatrenia.  

 

Výsledky výskumu  
Hlavnou úlohou výskumu bolo určiť všeobecnú úroveň socializácie mladých ľudí v 

období pandémie prostredníctvom diagnostiky. Analýza súboru integrovaných 

indikátorov socializácie (sociálnej a psychologickej adaptácie) nám umožnila dospieť k 

záveru o úrovni adaptácie participantov. 

Z dotazníkového prieskumu sme zistili, že v našom výskumnom súbore úroveň 

socializácie mužov a žien vo veku od 17 do 24 rokov je takmer rovnaká (tabuľka 1). 

 

Tabuľka 1 
Rozdelenie participantov podľa úrovne sociálno-psychologickej adaptácie a podľa 
pohlavia 
 

Pohlavie Úroveň sociálno-psychologickej adaptácie 

nízka stredná vysoká 

% % % 

muž 16,7 

8,3 

33,3 

50 

50 

41,7 žena 

Spolu 12,5 45,8 41,7 

 

Všeobecná analýza získaných údajov všetkých participantov ukázala, že 45,8 % 

participantov má vysokú úroveň sociálno-psychologickej adaptácie, 41,7 % všetkých 

participantov má priemernú úroveň sociálno-psychologickej adaptácie a 12,5 % 

všetkých participantov má nízku úroveň sociálno-psychologickej adaptácie. 

Získané výsledky naznačujú, že polovica mužov má vysokú úroveň sociálnej a 

psychologickej adaptácie a polovica žien má priemernú úroveň sociálno-psychologickej 

adaptácie. 

Výsledky diagnostiky sociálnej a psychologickej adaptácie sledujúce jednotlivé škály 

adaptácie podľa Rogersa a Dymonda sú uvedené na obr. 1. Údaje sú v stredných 

hodnotách pre nasledovné škály: adaptabilita, sebaprijatie, prijatie iných, emočné 

pohodlie, lokalizáciu kontroly, snaha o dominanciu.  
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Obrázok 1  
Priemerné ukazovatele na integrovaných škálach metódy sociálno-psychologickej 
adaptácie  Rogersa a Dymonda (1954) 

 
 

Podľa Škály vnímaného stresu (PSS) boli zaznamenané nasledujúce zistenia: 25 % 
participantov vykazuje nízku úroveň stresu, 54,2 % všetkých participantov vykazuje 
priemernú úroveň stresu, 20,8 % participantov vykazuje vysokú úroveň stresu. 

 

Tabuľka 2 
Rozdelenie participantov podľa úrovne stresu a podľa pohlavia 

Pohlavie Úroveň stresu 

nízká stredná vysoká 

% % % 

muž 33,3 

16,7 

50 

58,3 

16,7 

25 žena 

Spolu 25 54,2 20,8 

 

Získané výsledky naznačujú, viac ako 30% participantov mužského pohlavia má nízku 

úroveň stresu a viac ako 50% participantov ženského pohlavia vykazuje priemernú 

úroveň stresu. 

V závislosti od úrovne stresu sa ukazuje nasledujúci trend - čím vyšší je priemer škály 

„lokalizácie kontroly“ tým nižšia je úroveň stresu. Je tiež potrebné poznamenať, že miera 

úniku, tzn. vyhýbanie sa problémom, sa zvyšuje so znižovaním odolnosti voči stresorom 

(graf 2). 
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Graf 2 

Priemerné ukazovatele na integrovaných škálach metódy sociálno-psychologickej 
adaptácie C. Rogersa a R. Dymonda v závislosti od úrovne stresu. 

 
 

Výsledky výskumu naznačujú, že čím je nižšia úroveň stresu, tým vyššia je úroveň 

sociálno-psychologickej adaptácie jednotlivca (a naopak), aj keď treba poznamenať, že 

túto závislosť môžu sprostredkovať psychologické mechanizmy zvládania stresu s 

nízkou úrovňou adaptácie. 

 

DISKUSIA  
 

Vplyv stresu na proces socializácie sa líši medzi pohlaviami v dôsledku rozdielov vo 

vnímaní stresu. Ženy majú tendenciu cítiť sa emocionálne vyčerpané, zatiaľ čo muži sa 

cítia viac neosobne, to iste uvádza Purvanova a kol. (2010). Aj keď Cohen (1983) vo 

svojej štúdii nezistil žiadne rozdiely medzi mužmi a ženami, v našej štúdii vyššia úroveň 

stresu u žien je v súlade s výsledkami iných štúdií v rôznych krajinách pred pandémiou 

(Nordin & Nordin, 2013, Hewitt, Flett & Mosher, 1992; Remo, 2006; Barbosa-Leiker, 

2013; Lesage, Berjot, & Deschamps, 2012).  

Vo výskume Hogan, Carlson a Dua (2002) bolo zistené,  že pracujúce mladé ženy 

zažívajú v nepracovných situáciách väčší stres ako muži, čo znamena že zo sociálno-

psychologického hľadiska môžu určité sociálne role v spoločnosti ovplyvňovať úroveň 

stresu a mať silnejší vplyv na proces socializácie mladých ľudí v obdobie pandémii. 
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ZÁVER 
 

Na základe teoretických analýz a výsledkov výskumu medzi mladými ľuďmi možno 

vyvodiť nasledujúce závery: 

Po prvé, o procese socializácie mládeže pri pandémii je potrebné uvažovať cez 

prizmu sociálno-psychologického prispôsobenia jednotlivca novým sociálnym 

podmienkam. 

Po druhé, výsledky psychodiagnostického výskumu medzi mladými ľuďmi naznačujú, 

že čím nižšia je úroveň stresu pri pandémii, tým vyššia je úroveň sociálno-

psychologickej adaptácie jednotlivca, tj. môžeme hovoriť o priamej závislosti. Prebytok 

počtu respondentov so strednou úrovňou stresu nad počtom respondentov so strednou 

úrovňou sociálno-psychologickej adaptácie však naznačuje, že dlhé pandemické obdobie 

vedie k zníženiu adaptačnej kapacity psychiky u mladých ľudí a k jej prechodu do núdze. 

Stav núdze zase povedie k rôznym psychopatologickým a sociálno-patologickým 

prejavom v pandemickom období a v postpandemickom období k zvýšeniu deviantného 

správania a patologických foriem socializácie. 

Sľubnou oblasťou ďalšieho výskumu môže byť identifikácia dopadu pandémie ako 

stresového faktora na proces socializácie a výber psychologických mechanizmov na 

prekonanie stresu v rôznych vekovych skupinách. 
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ONLINE VÝUČBA NA KATEDRE PSYCHOLÓGIE A 
PATOPSYCHOLÓGIE 
 

Zlatica Jursová Zacharová 

 
Rozhodnutie zatvoriť budovy univerzity a vyučovať on-line bolo pre väčšinu pedagógov 

náročné. V médiách sa na jar, počas prvej vlny, riešili predovšetkým základné a stredné 

školy. Vyzeralo to, že na univerzitách prebieha všetko bez problémov a všetci vieme ako 

vyučovať on-line. No nebolo to tak. Pre vyučujúcich to znamenalo učiť sa za pochodu (v 

tejto situácii je asi lepšie napísať za sedu pred obrazovkou). Každý využil to čo už poznal, 

niektorí posielali zadania mailom, niektorí používali Moodle, iní rýchlo prešli do prostredia 

cez MS Teams, Zoom, Skype, WhatsApp alebo inej aplikácie, v ktorej mohli byť v kontakte 

so študentmi. Podobne realizovali vyučovanie viacerí kolegovia nielen na Slovensku. Počas 

prvej vlny, v apríli až v júni 2020 realizovala EFPA (European Federation of Psychologists’ 

Associations) v spolupráci s EFPTA (European Federation of Psychology Teachers´ 

Associations a s ESPLAT (European Society for Psychology Learning and Teaching) 

prieskum ako učitelia psychológie vyučujú. Administrovali on-line dotazník učiteľom 

psychológie v celej EU (28 krajín) vrátane Japonska. Autorky výskumu Ioulia Papageorgi a 

Lenka Sokolová (2020) uvádzajú, že najviac (74 %) učiteľov psychológie využívalo počas 

vzdelávania e-mail, 54 % používalo univerzitný akademický nástroj (napr. AIS) a rovnaké 

percento učiteľov využilo ZOOM. Z opýtaných učiteľov psychológie 38 % využívalo Moodle 

a 30 % MS Teams. Najmenej učiteľov (13 %) využívalo kvízové aplikácie (učitelia mohli 

zaškrtnúť viac odpovedí). Celkovo z pedagógov na Univerzite Komenského približne 

polovica učila synchrónne alebo asynchrónne on-line na najvyššej úrovni (Kovačičová, 

2020 v rozhovore pre UK). Kým pre niektorých pedagógov bolo v letnom semestri 

2019/2020 ešte náročné využívať napr. MS Teams a zadávali viac úlohy študentom cez AIS 

alebo cez mail, počas druhej vlny v zimnom semestri 2020/2021 už takmer všetci 

vyučujúci absolvovali školenia pre on-line vzdelávanie a prešli na platformu MS Teams 

alebo Moodle, ktoré boli CIT-om odporúčané pre realizáciu on-line vzdelávania. Realizácia 

on-line vzdelávania priniesla ako pozitívne, tak aj negatívne momenty. Papageorgi 

a Sokolová (2020) uvádzali ako bariéry učiteľov nasledovné: zvýšená pracovná záťaž, 

občasné problémy s internetovým pripojením, participácia a motivácia študentov, 

spoľahlivosť technológií, nie optimálne podmienky pre prácu z domu, problémy 

s vyučovaním niektorých psychologických tém, schopnosti práce s IT a technologické 

vybavenie študentov alebo samotných učiteľov.  

Rozhovory s kolegami na katedre sa niesli v podobnom znení. Viacerí si na novú situáciu 

ťažšie zvykali: „Môj prechod na on-line vyučovanie bol stresujúci, negatívny“. Na druhej 

strane vyučujúci hodnotia pozitívne, že aspoň prvé 2-3 týždne sme mohli pripraviť 

študentov na nasledujúce obdobie.  

„Pozitívne vnímam možnosť prvých dvoch týždňov ZS pripraviť seba aj študentov na iný 

spôsob práce. Bolo to dôležité najmä pre prvé ročníky, v ktorých mám najviac 

študentov.“ 

http://www.efpa.eu/
http://www.efpta.org/home/
https://www.esplat.org/
https://www.esplat.org/post/online-teaching-of-psychology-during-covid-19-a-survey-by-the-efpa-board-of-educational-affairs
https://www.esplat.org/post/online-teaching-of-psychology-during-covid-19-a-survey-by-the-efpa-board-of-educational-affairs
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/browse/7/back_to_page/aktuality-43/article/skusenost-s-distancnym-vzdelavanim-urcite-zuzitkujeme/
https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-aktuality/browse/7/back_to_page/aktuality-43/article/skusenost-s-distancnym-vzdelavanim-urcite-zuzitkujeme/
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Počas rozhovorov sa časť pedagógov vyjadrila k on-line vzdelávaniu negatívne. 

Sťažovali sa na technické problémy, vypadávanie internetu ale aj nemožnosti sledovať 

porozumenie látky v skupine a na základe neverbálnych prejavov študentov a študentiek 

korigovať, dopĺňať informácie. Taktiež sa sťažovali na menšiu kooperáciu študentov, menej 

kladených otázok ako počas prezenčného vzdelávania. Kolega to zhrnul nasledovne:  

„On-line vzdelávanie je len doplnkovým nástrojom a nemôže nahradiť prezenčnú formu 

v akademickom prostredí, v ktorom prebieha formácia odborníkov. Rovnako sa znížila 

aj efektívnosť komunikácie so študentmi v procese učenia a to z dôvodu neschopnosti 

reagovať na skupinovú dynamiku”.  

Niektorí vyučujúci uvažovali, či sú študenti len prihlásení na hodinu a venujú sa niečomu 

inému (sledovanie videí, hranie PC hier, alebo vysávanie, žehlenie, varenie obedu 

a podobne) alebo pred monitorom aj reálne sedia a počúvajú prednášku. Každý túto 

situáciu vyriešil ako najlepšie vedel. Niektorí sa pýtali študentov, či ich počujú a čakali, kým 

sa ozve aspoň pár študentov, iní priebežne zisťovali situáciu krátkymi Formsovými 

zisťovaniami priamo v Chate (obrázok 1): 

 

Obrázok 1 

Priebežné dotazovanie študnetov počas prednášky v chate MS Teams cez integrovaný MS Forms  

 
Prípadne využili aj iné aplikácie na získanie spätnej väzby ako Mentimeter alebo Kahoot. 

Ďalším využívaný spôsob spätnej väzby bolo zadávanie úloh. Tieto mohli byť zadané 

štandardne cez AIS, e-mail, ale aj efektívnejšie napríklad v systéme Moodle (obr 1), alebo 

v MS Teamse (obr 3). V zadaní cez systémy mohli automaticky nastaviť čas odkedy ich 

študenti majú odovzdať a počet bodov, ktoré za zadanie môžu získať. V prípade, ak ide 

o krátky kvíz, študenti automaticky videli aj získané body (obr 2).  

 

Obrázok 2 

Zadanie priebežných úloh v systéme Moodle (Zadania vypracovala Dr. Lemešová) 

 
  hyperlink 
 

 

 

 

https://moodle.uniba.sk/
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V prípade otvorených odpovedí, kde sa očakáva, aby študenti naformulovali svoj názor, 

bolo potrebné, aby vyučujúci tieto úlohy najskôr obodoval (Priradené úlohy v MS Teams – 

obr 3). Samozrejme takéto zadanie vyžadovalo vysvetliť študentom, čo a kde majú hľadať. 

Za negatívum práce s viacerými systémami naraz možno považovať, že nebolo možné v MS 

Teams študentom zdieľať link s úlohami v systéme Moodle. Pri používaní iných aplikácií – 

vlastné stránky alebo kvízové aplikácie ako napr. Kahoot (obr 4) mohli vyučujúci zdieľať 

link v Teamsovom okne. 
 

Obrázok 3 
Zadanie priebežných úloh týkajúcej sa analýzy videa (Priradené úlohy) v systéme MS Teams, tak ako 
ho vidia študenti: 

 
 

Na rozdiel od zadaných úloh, ktoré boli bodované a povinné, kvízové úlohy počas 

prednášok prinášali študentom viac zábavy a súťaživú atmosféru, ktorá ich dokázala 

zaktivizovať (obr 5). Ak bola kvízová úloha poskytnutá na konci prednášky (prednášanej 

témy) študenti si mohli priamo overiť, koľko si toho zapamätali z prednášky. Aj pedagóg si 

takto overil, ktorým témam študenti rozumeli, ktoré boli náročné a mohol sa po 

vyhodnotení výsledkov k týmto témam vrátiť a dovysvetľovať ich (obr 4). 
 

Obrázok 4 
Kvízová aplikacia Kahoot zadanie cez chat priamo počas prednášky a následné zdieľanie a diskusia 
k výsledkom kvízu: 

 
 

 
 
 
 
 
 

              hyperlink 

https://kahoot.com/schools-u/
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Obrázok 5 
Spätná väzba študentov k použitiu Kahoot počas vyučovania 

 
 

Priebežné testovanie bolo realizované vyučujúcimi v prostredí MS Forms (obr 6) alebo 

Moodle. Výhodou MS Forms bolo, že v tom istom prostredí, kde prebiehali prednášky, boli 

linky a študenti ihneď po odoslaní testu videli získané body a správne odpovede. V prípade 

ak nesúhlasili, alebo mali pripomienky, mohli sa vyučujúceho opýtať. Ak sa v teste 

nachádzali aj otvorené otázky, študenti museli počkať na ich vyhodnotenie a vyučujúci ich 

mohol po opravení zdieľať študentom. Podobne ako pri kvízovej aplikácii mnohí vyučujúci 

sa vrátili k testu a prípadne dovysvetľovali študentom, kde a prečo urobili chyby (obr 6 – 

dole).  

 

Obrázok 6 
Oznámenie o realizácii priebežného testu v prostredí MS Teams, link na priebežný test v prostredí MS 
Forms a ukážka súhrných výsledkov testu 
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Medzi ďalšie aktivity, ktoré boli v roku 2020 realizované so študentmi a študentkami 

našej katedry, bolo aj zadanie od kolegu Petríka vytvoriť Pecha Kucha prezentácie. 

Najlepšie z nich ste mohli vidieť na Facebookovej stránke Katedry psychológie 

a patopsychológie (obr 7). Tieto krátke trojminútové videá prezentujú pútavou formou 

zaujímavé psychologické výskumy širokej verejnosti a niektoré boli narozprávané 

v anglickom jazyku. 

 

Obrázok 7 
Pecha Kucha prezentácie našich študentov  

 

 
Pozn.: hyperlinky, prezentácie môžete otvoriť pomocou Ctrl + klik,  uverejnené na Facebooku so súhlasom študentiek 

 

Realizácia on-line vzdelávania od vyučujúcich vyžadovala viac pripravovania a viac času 

ako realizácia prezenčného vyučovania: „Pracujem cez MS Teams, prednášky trvajú ešte 

dlhšie ako normálne vyučovanie, neviem si to nejako načasovať, používam MS Teams a testy 

cez MS Forms“. Kým počas prezenčnej výučby by vyučujúci priamo so študentmi diskutovali 

o videách, teóriách, či prečítaných publikáciách, v on-line prostredí, kedy vyučujúci 

nevedel, či študent naozaj sledoval video a študenti sa menej hlásili do diskusií dostávali 

študenti viac úloh na vypracovanie. Následne vyučujúci potrebovali viac času na prečítanie 

a ohodnotenie zadaní, či zaslaní spätnej väzby. Spätná väzby sa síce dala pri zadania v MS 

Teams a urobiť jednoducho, no čítanie v on-line priestore je časovo a predovšetkým 

kognitívne náročnejšie ako čítanie z papiera alebo ohodnotenie aktivity študenta na 

hodine.  

Práve doba, ktorú vyučujúci strávili v roku 2020 za počítačom patrí medzi silne vnímané 

negatívum on-line vzdelávania. Z toho vyplývali aj bolesti chrbta, rúk, očí či celková 

unaviteľnosť. On-line vzdelávaním trpí aj vedecko-výskumná činnosť, na ktorú už 

vyučujúci nemali energiu, či možnosti (zatvorené školy, obmedzená možnosť terénnej 

práce).  

Napriek prevažne negatívnemu vnímaniu boli ale vyučujúci schopní nájsť aj viacero 

pozitív on-line vyučovania z domu. Na prvom mieste to bol čas, ktorý ušetrili cestovaním na 

univerzitu a presúvaním sa z kancelárie do vyučovacích miestností. Tiež ako pozitívum 

vnímajú zlepšenie svojich technických znalostí a používanie MS Office 365. 

 

https://www.pechakucha.com/
https://www.facebook.com/Katedra-psychol%C3%B3gie-a-patopsychol%C3%B3gie-PdF-UK-457141824493934
https://www.facebook.com/Katedra-psychol%C3%B3gie-a-patopsychol%C3%B3gie-PdF-UK-457141824493934
https://youtu.be/PYkvFOckDOA
https://youtu.be/7ns1kYOwzAQ
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Obrázok 7 
Zhodnotenie pozitív a negatív on-line vzdelávania z pohľadu vyučujúcich 
 

 
 

Vyučujúci zároveň spozorovali, že úroveň odpovedí a vypracovaných zadaní bola na vyššej 

úrovni ako v minulosti a hoci vyučovanie nebolo podľa ich predstáv, bolo to „lepšie ako 

nič“: „aspoň takouto formou sa stretnem so študentmi, lepšie ako nič. Zdá sa mi, že úroveň 

študentov je vyššia, odovzdávajú lepšie práce, nemám problémy s nimi“.  

Iný kolega to zhodnotil nasledovne:  

„Študenti s vysokou a strednou motiváciou študovať, sa dobre adaptovali.  Študenti s 

nízkou motiváciou študovať, sa neadaptovali dobre a pociťujú veľký diskomfort z hľadiska 

obmedzenia aktivity. Nie sú dobre organizovaní”.  

Z diskusií so študentami viacerí vyučujúci zistili, že technologický stres a online 

vzdelávanie je náročné aj pre mladšiu generáciu. Kým sa študenti zo začiatku cítili relatívne 

„v pohode“, ku koncu semestra sa sťažovali podobne ako vyučujúci na zvýšenú záťaž, príliš 

veľa úloh a nedostatok času na ich vypracovanie. Vyučujúci zaznamenali aj 

pokles motivácie o predmet a samotné štúdium. Podobne to videli aj samotní študenti:  

„Myslím si, že s každým ďalším dňom stráveným pred obrazovkou laptopu som strácal 

motiváciu a schopnosť sústrediť sa na školu“.  

S postupným predlžovaním online vzdelávania sa študenti sťažovali aj na nedostatočný 

kontakt so spolužiakmi ako aj s vyučujúcimi:  

„Tiež mi chýbala väčšia komunikácia medzi nami (študentami) a Vami. Viem, že ste sa nás 

dosť často pýtali rôzne otázky a že ste sa snažili s nami komunikovať. Ale veľmi málo nás 

odpovedalo. Možno keby nás vyvolávate, tak by sme viac sa vyjadrovali. Niektorí sme sa 

možno hanbili alebo báli niečo povedať. To hovorím hlavne za seba, že mam niekedy stres 

rozprávať pred ostatnými. Preto som radšej ticho, aj keď niečo viem alebo chcem povedať. 

Bohužiaľ, počas online výučby sa mi stalo, že som dosť zlenivela a bola som natoľko lenivá, 

že sa mi nechcelo odpovedať“. 

Iní študenti boli však radšej, keby bolo na prednáškach menej otázok na študentov: 

„Nemala som rada tie priame otázky. Bála som sa odpovedať, pretože moje internetové 

pripojenie je hrozné a pravdepodobne by ste počuli každé moje tretie slovo. Plus moje 

sebavedomie je nízke, tak preto nerada hovorím pred ľuďmi. Takéto otázky by boli skôr 

Pozitíva online 
vzdelávania 

Negatíva online 
vzdelávania 
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lepšie  pri prezenčnej výučbe, kde by ľudia určite radšej odpovedali na to ako sa majú, než 

cez internet.“  

 Zvýšenú mieru záťaže spomínali študenti aj pri prezentácií seminárnych prác, ktoré 

prezentovali v závere semestra spolužiakom. Tiež sa objavili informácie, že si ťažšie 

osvojovali učivo počas on-line hodín. Napriek prevažujúcim negatívam on-line vzdelávania 

nakoniec hodnotili študenti vzdelávanie, ktoré bolo realizované v rámci možností ako 

pozitívne: 

„Prednášky v Teamse boli všelijaké, teraz na to však hľadím zo všeobecného hľadiska. Boli 

predmety, ktoré som síce zo začiatku celkom počúvala, avšak postupom času som len 

pustila prednášku a spala ďalej. Ale teraz naozaj neklamem, psychológiu som vždy 

počúvala od začiatku dokonca“. 

Dokonca pre niektorých študentov, bolo práve on-line vzdelávanie vyhovujúcejšie, 

nakoľko im vadili malé prednáškové miestnosti či nedostatok priestoru okolo seba: 

 „Prednášky realizované v Teams som vnímala veľmi pozitívne. Neboli sme všetci 

v priamom kontakte, nemuseli sme sedieť v triede a nemusela som cestovať do školy čo 

mne úplne vyhovovalo. Výhodou v Teams je že sa dá zdieľať obrazovka, mohli sme sa 

prihlásiť pomocou „rúčky“ čiže si nik neskákal do reči a že je v ňom chat, ktorý nám 

umožňuje komunikáciu medzi spolužiakmi a profesormi. Distančná forma výučby mi veľmi 

vyhovovala. Popri prednáškach som si mohla zacvičiť, piť kávu, jesť a hlavne ležať v posteli 

keď som bola unavená. Určite keď sa tieto prednášky odohrávali on-line formou, tak pre 

mňa bolo ťažšie pochopiť a predstaviť si niektoré veci, ale k tomu mi dopomohli práve 

aktivity.“   

Lenže pandémia zasiahla aj negatívne. Niektorí študenti sa rozhodli opustiť štúdium, iní 

choreli na Covid-1, báli sa o svoje rodiny, prípadne niekto z ich rodiny ochorel na Covid-19. 

Kolegyňa to komentovala nasledovne: 

„Ostávala som v kanáli posledná a po výučbe som riešila ich osobné a rodinné problémy 

individuálne, mimo KH. Niekoľkí mali v rodinách Covid a dosť ťažko to znášali. Boli však 

veľmi vďační za každé povzbudenie a rozhovor“.   

Zdá sa, že „covidová doba”, počas ktorej sa technológie a on-line vzdelávanie stalo 

bežnou súčasťou každodenného života preverila nielen naše technické zručnosti a 

schopnosť technologickej a kognitívnej flexibility, ale aj naše manažérske kvality a 

schopnosť zorganizovať si prácu či naplánovať časové postupy v jej realizácii. Všetci sme 

vnímali veľký nedostatok prevažne v rovine sociálnych vzťahov a nedostatočnej osobnej 

komunikácie. Napriek tomu, niektoré metódy radi využijeme aj v prezenčnom vyučovaní. 

 

Referencie: 
Papageorgi, I  & Sokolová, L (2020). Online Teaching of Psychology during Covid-19: A Survey by the EFPA 

Board of Educational Affairs. https://www.esplat.org/post/online-teaching-of-psychology-during-
covid-19-a-survey-by-the-efpa-board-of-educational-affairs  

Hubčíková E. 2020. Skúsenosť s dištančným vzdelávaním určite zužitkujeme (rozhovor s prorektorou 
Zuzanou Kovačičovou https://uniba.sk/spravodajsky-portal/detail-
aktuality/browse/7/back_to_page/aktuality-43/article/skusenost-s-distancnym-vzdelavanim-urcite-
zuzitkujeme/  
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AKO ON-LINE VZDELÁVANIE OVPLYVNILO MOJE VYUČOVANIE 

A PRÁCU SO ŠTUDENTMI A ŠTUDENTKAMI 
  

Silvia Harvanová 

 

V prvej vlne pandémie bol prechod náročný, nakoľko sa univerzity zatvorili prakticky 

"z nedele na pondelok", nikto s tým nepočítal a celá situácia bola okrem nedostatku času 

na prípravu spojená aj s výrazným emocionálnym vypätím, obavami a veľkou mierou 

neistoty. Istý čas mi trvalo, kým sa mi podarilo adekvátne a efektívne fungovať on-line, 

takže rozbeh bol relatívne pomalý. V druhej vlne počas zatvorenia univerzít po prvých 

dvoch týždňoch semestra bola situácia úplne iná, so zatvorením sme počítali ako s 

variantou fungovania a bolo možné sa na ňu v dostatočnom časovom predstihu aj 

pripraviť. Tento faktor bol pre mňa kľúčovým, pretože som sa obávala najmä toho, ako 

budeme fungovať na seminároch, ktoré fungujú veľmi interaktívne, so zameraním na 

rôzne aktivity a rozvoj zručností, ktoré nadväzujú alebo ďalej rozvíjajú témy z 

prednášok. Usilovala som sa pripraviť si fungujúci systém a po ukončení semestra túto 

zmenu vnímam pozitívne v tom, že som sa veľa naučila - mnohé z technológií plánujem 

zaradiť do bežného fungovania v rámci kurzov aj po /vytúženom/ skončení pandémie. 

Hlavným nástrojom, s ktorým pracujem, je MS Teams. Každý kurz funguje ako 

samostatný tím, do ktorého sa študenti v prvých dvoch týždňoch semestra pridali a 

nastavili sme pravidlá on-line fungovania. Kurz má viacero kanálov, ktoré som 

priebežne pridávala podľa obsahového zamerania analyzovaných tém - niekedy bol 

nový kanál vytvorený každý týždeň, inokedy, ak boli témy dostatočne prepojené, zostali 

napríklad 2-3 týždne v jednom kanáli a až následne bol vytvorený nový, atď. Vizuálne 

členenie na kanály považujem za výhodu, kurz je sprevádzaný množstvom doplňujúceho 

obsahu, či už ide o rozširujúce texty na doštudovanie alebo o rôzne linky na zaujímavé 

články, videá, prednášky, obrazový materiál, filmy. V príslušnom kanáli si študenti našli 

"po kope" nie len meeting na daný týždeň, ale aj ďalší obsah, naviazaný na preberané 

témy (obr 1). Obsah v jednotlivých kanáloch som sa snažila upravovať a členiť tak, aby 

bol prehľadný, vizuálne pútavý a obsahovo zaujímavý, prípadne mohol byť pomôckou k 

príprave napr. na priebežný test.  

Študenti v rámci anonymnej spätnej väzby k jednému z kurzov toto členenie hodnotili 

veľmi pozitívne: 16 z 20 hodnotiacich označilo, že členenie na kanály s doplňujúcim 

obsahom bolo prehľadnejšie, 8 veľmi ocenili spôsob spracovania on-line kurzu a 

doplňujúci obsah s priestorom na diskusiu, ktorý považovali za oživenie on-line 

prostredia (obr 2). 7 sa dokonca vyjadrili, že sa k obsahu chcú vrátiť alebo im pomohol v 

príprave na test - keď sa nevládali učiť, sledovali videá alebo iný doplňujúci obsah ku 

kurzu (obr 3). 
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Obrázok 1 
Zadanie pre študentov týkajúce sa jednotlivých tém v samostatnom kanáli 
 

 
 

Obrázok 2 
Podklady pre študentov k analýze videa a porozumeniu výskumnej štúdie 
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Obrázok 3 
Informácie pre študentov k príprave na skúšku 

 
 

 Kanál "general"/"všeobecné" bol priestorom, kam boli pridávané organizačné 

oznamy, s príspevkom, ktorý zhŕňal postup k príprave na priebežný test a skúšku 

- tento bol priebežne aktualizovaný. Výborné sú aj sekcie "súbory"/"files" v 

jednotlivých kanáloch, ktoré umožňujú prehľadne distribuovať doplňujúce 

dokumenty a texty k jednotlivým témam, prípadne zadaniam. 

 Semináre k jednému z kurzov boli takisto na týždennej alebo niekoľko týždennej 

báze členené do kanálov s pridaným obsahom. V prípade, že sme potrebovali 

pracovať v menších skupinách, boli vopred vytvorené aj samostatné menšie 

meetingy, do ktorých som sa podľa zadania pripájala a facilitovala spoluprácu 

študentov. Usilovala som sa prispôsobiť priebeh seminárov on-line prostrediu, 

no bez znižovania nárokov na kvalitu - aktivity aj forma ich priebehu boli každý 

týždeň odlišné, zakončené "mini" on-line prezentačným blokom, kde 8 skupín 

odprezentovalo skupinovo on-line spracované zadania, ktorým sa venovali 

posledných 6 týždňov semestra v trojčlenných tímoch. 

 

V MS Teams sme teda využívali možnosti tvorby samostatných kanálov, zdieľanie 

doplňujúceho obsahu, ktorý mohli pridávať aj študenti /s možnosťou zisku bonusových 

bodov za aktivitu/, sekcie "files", on-line meetingy, vrátane meetingov v menších 

skupinách. Použitie MS Teams tak minimalizovalo priebežné posielanie informácií 

mailom a umožnilo nám flexibilnejšiu komunikáciu. Veľký prínos v tomto systéme vidím 
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aj vo vzdelávaní študentov externého štúdia, ktorým v tejto podobe vieme aspoň 

čiastočne priniesť množstvo doplňujúceho obsahu a informácií, rozvíjajúcich dané témy 

a tým ich aspoň o niečo viac priblížiť k forme denného štúdia. Nie všetky /aj keď 

väčšina/ prednášok prebiehali live, v každom kurze boli 1-2 témy spracované formou 

video prednášky, ktorú si v danom týždni študenti pozreli cez MS Stream. Na anonymné 

hodnotenie kurzu ale aj spätnú väzbu k priebežnému on-line testu som používala MS 

Forms, testy boli spracované prostredníctvom Moodle, ktorá poskytuje širšie možnosti 

dizajnu testu a kontroly správania sa otázok, v porovnaní s MS Forms. Do prednášok 

bola zakomponovaná aplikácia Mentimeter, s cieľom pozrieť sa v reálnom čase na 

reakcie študentov ako skupiny - čo mohlo pomôcť najmä im, pozrieť sa, kde sa "vidia" vo 

svojich odpovediach v porovnaní s ostatnými. 

 

 Za pozitíva on-line vyučovania považujem vyššiu časovú flexibilitu a dostupnosť 

pre všetkých účastníkov. Tiež časovo menej náročné vyhodnocovanie on-line 

testov, viac priestoru na prípravu na prednášky, jednoduchšie zdieľanie 

doplňujúceho obsahu ku kurzu, nahrávanie videoprednášok, ku ktorým sa 

študenti môžu kedykoľvek vrátiť, a mnohé ďalšie. 

 Za negatíva považujem menšiu kontrolu nad tým, ako študentov/tky "vtiahnuť" 

do diania na hodine, napriek snahe, menšiu mieru interakcie (hlavne počas 

prednášok), časovo náročnejšiu prípravu niektorých aktivít a nutnosť 

jednoznačne a vopred definovaných pravidiel komunikácie - menej spontánnosti, 

menej schopnosti rýchlo reagovať na dianie v triede "tu a teraz", absencia 

sociálnej skupinovej dynamiky "sme tu spolu, ale vlastne každý sám vo svojom 

štvorčeku na obrazovke". Za najväčšie negatívum považujem nedostatok 

osobného kontaktu a možnosť viac motivovať študentov k príprave a 

sústredenosti počas on-line prednášok. Sami podľa výstupov on-line hlasovania 

cez Mentimeter tvrdili, že bolo pre nich náročné sa na vyučovanie sústrediť a to 

dokonca aj vtedy, ak sa o to úprimne usilovali a hodina pre nich bola zaujímavá 

(obrázok 4 - ružovou - "označte, čo pre vás platilo pri sústredení sa počas týchto 

on-line prednášok"). Obdobné výstupy priniesol aj "cloud": študenti sa mali 

vyjadriť k tomu "čo ich napadne pri spojení on-line vyučovanie a pozornosť" 

(obrázok 5 - fialová). Prevažovali pojmy ako ťažkosť sústrediť sa, mind-

wandering, ale aj technické problémy, sociálne siete, iné činnosti.. z uvedeného 

možno usudzovať, že vo všeobecnosti pre nich on-line vyučovanie nebolo 

komfortné najmä v rámci vytvorenia adekvátneho domáceho študijného 

prostredia, kde by vedeli podať obdobný výkon, ako na pôde univerzity. Výsledky 

priebežných on-line testov uvedené potvrdili - celkovo bol výkon horší v 

porovnaní s priemermi z minulých rokov. Navyše, on-line vzdelávanie vyžaduje 

tráviť celý deň za displejom, čo predstavuje záťaž pre oči, zvyšuje riziko migrén a 

znižuje množstvo aktívneho pohybu počas dňa. 
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Obrázok 4 
Odpovede študentov a študentiek v Metrimetri počas prednášky 

 
Pozn: Odpovede študentov z ľava do prava: a/zvyčajne sa mi darilo koncentrovať len na dianie počas online 
prednášky a tému; b/snažil/a som sa koncentrovať, ale nikdy som nevydržal/a celý čas roviť 1 vec; c/je to 
super spôsob, ako stihnúť popri prednáške robiť aj niečo iné; d/úprimne? s vypnutou kamerou je to aj tak 
jedno a dosť mi chýba motivácia; e/neviem, nejako som to moc neriešil/a, ani si nepamätám 
 

Obrázok 5 
Odpovede študentov a študentiek v Metrimetri - cloud 

 
 

Chcem veľmi oceniť disciplinovanosť a odhodlanosť väčšiny študentov pri prechode 

na on-line systém. Zaujímavé bolo sledovať najmä postupné zmeny v správaní v 

priebehu semestra, o to viac, že som pracovala výlučne s prvákmi. Skupiny boli veľmi 

pozitívne nastavené a motivované (ako to už býva) v prvých dvoch týždňoch semestra, 

kedy sme sa videli osobne. Tento prístup bol citeľný aj v prvých týždňoch on-line 

vyučovania, no postupne, teda čím dlhšie sa učili z domu, tým viac sa prehlbovali 

rozdiely medzi veľmi aktívnymi študentmi/tkami, ktorí/é sa zapájali takmer neustále a 

tými, ktorí/é by boli angažovanejší/ie, ak by som mala priestor viac ovplyvniť mieru ich 

sústredenosti počas priebehu on-line stretnutí. Dalo by sa teda povedať, čím dlhšie 

fungovalo vzdelávanie on-line, tým náročnejšie bolo z môjho pohľadu pre mnohých 

udržať si pracovné tempo, návyky a zostať motivovaní/é. 

Na túto tému sme sa viackrát rozprávali, prepojená bola s témou kognitívneho 

výkonu, kognitívneho preťaženia, efektivity spracovania informácií ak čítame v tlačenej 
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vs elektronickej podobe. Zamerali sme sa tiež na multitasking, mind-wandering a 

pozornostné procesy, aj v kontexte neustálej potreby byť on-line, škodlivých 

notifikáciách a ich neustálom kontrolovaní na mobiloch (obrázok 6), a pod. Študentom 

bola poskytnutá ponuka na podporu, ak by čokoľvek potrebovali. Rovnako som spísala 

odporúčania, ako efektívne študovať on-line a vytvoriť si dobré návyky pri práci z domu 

(áno, "off screen time" je v odporúčaniach zahrnutý:). 

 

Obrázok 6 
Prepojenie multitaskingu, potreby byť on-line a kognitívneho výkonu 

 
 

Napriek uvedenému, študenti v anonymnom dobrovoľnom hodnotení kurzu na konci 

semestra veľmi pozitívne hodnotili aj prostredie MS Teams - takmer všetci s 20 

hodnotiacich označili buď možnosť, že "Teams by mal byť normálnym doplnkom k 

bežnému vyučovaniu a má veľa výhod" alebo  že si vedia predstaviť využívať Teams aj v 

bežných podmienkach, keďže všetky informácie nájdu na jednom mieste. 

Za veľmi pekné momenty semestra považujem niekoľko diskusií, kde sa mnohí 

aktívne zapojili s viacerými príspevkami. Tieto diskusie spájali jasne nastavené pravidlá 

ako, kedy a k čomu sa vyjadrovať, prípadne umožňovali motivačný zisk bonusových 

bodov. Zaujímavo sa vyvinula aj on-line diskusia o dvoch filmoch, ktoré istým spôsobom 

rozvíjali obsah prednášky, študenti si mohli jeden alebo oba pozrieť a odpovedať na 

priložené otázky  "v zadaní". Mnohí priniesli veľmi motivujúce podnety, ktoré nám 

myslím spoločne vzájomne pomáhali zvládať túto - pre obe strany - novú a náročnú 

situáciu. 
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● čas 

● príprava 

● porozumenie a 
podpora 

● čas 

● náročnosť 

● sociálny dištanc 

 

ONLINE VÝUČBA OČAMI ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK  
Úvaha študijnej poradkyne 

 

Miroslava Lemešová 

 
Rok 2020 nás všetkých donútil (a stále ešte núti) vykročiť zo svojej komfortnej zóny plnej 

pohodlia a známych vecí do zóny predstavujúcej učenie. I keď vykročiť do nej si mnohokrát 

netrúfame, umožňuje nám vyskúšať si nové vzorce správania, rozšíriť zručnosti 

a kompetencie. Pravdu povediac sme však tentoraz nemali príliš na výber. Pandémia nás 

jednoducho posúvala ako figúrky na hracej ploche hry Človeče nehnevaj sa z jedného 

políčka na ďalšie a my sme museli bojovať, aby sme z hry nevypadli či ju nevzdali 

predčasne. Tak, ako neľahko sa snažili nájsť si systém v online vzdelávaní študenti 

a študentky našej katedry, rovnako sme na tom boli i my, osoby, ktoré sme ich učili. Okrem 

výučby sme museli vyriešiť ešte ďalšie ťažkosti, ktoré so sebou online prostredie prinieslo 

– konzultovanie záverečných prác, skúšanie, štátne skúšky či našu pravidelnú študentskú 

vedeckú konferenciu, ktorej zborník práve držíte v rukách. To všetko boli výzvy, s ktorými 

sme sa nakoniec nejako – viac či menej úspešne – popasovali. Ďalšie výzvy nás ale čakali 

opäť od septembra. Boli a sme síce viac pripravení, no pandémia s nami opäť hrá hru, ktorú 

dokážeme len minimálne ovplyvniť. Zážitky z tejto hry umiestňujeme na pomyselnej čiare 

od tých „strašných“, „neuveriteľných“ až po také, na ktorých sa dá zasmiať či, div sa svete, 

zážitky pozitívne. Ako ale vnímajú študenti a študentky našej katedry online výučbu? V čom 

vidia pozitíva a čo naopak hodnotia ako negatívne? Ako študijná poradkyňa som zozbierala 

od študentov a študentiek bakalárskeho stupňa štúdia učiteľstva psychológie v kombinácii 

v druhom a vyšších ročníkov spätnú väzbu pomocou online dotazníka. Pomocou ich 

odpovedí, v ktorých hodnotili letný a zimný semester roku 2020, sa pokúsim 

sprostredkovať ich pohľad na výučbu.  

 
Obrázok znázorňuje hlavné pozitíva 

a negatíva online výučby a semestra na 

diaľku tak, ako ich opisovali študenti a 

študentky. V oboch skupinách sa stal 

kľúčovou premennou čas. Ako pozitívne 

bolo hodnotené jeho lepšie využitie 

vzhľadom na domáce prostredie výučby, 

eliminácia strát vznikajúcich cestovaním 

ale i  väčšia sloboda organizovania 

vlastného času, najmä pri práci na úlohách či už v prostredí MS Teams alebo Moodle. Toho 

istého času však bolo zároveň málo, lebo v online výučbe „plynul akosi rýchlejšie“ a bol 

vyplnený úlohami, ktorých by, z pohľadu študentských výpovedí, nebolo počas prezenčnej 

výučby také množstvo. Rovnako bol obsah trávenia času vnímaný študentmi a študentkami 

ako jednotvárny, neumožňujúci klasické študentské aktivity a kontakt s inými: „Najviac ma 

trápi, že my-študenti prichádzame o najkrajšie študentské časy, pretože nemôžeme byť tak v 
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interakcii ako by sme chceli a s kým by sme chceli.“ Možnosť byť v kontakte s ostatnými, 

zdieľať zážitky a zúčastňovať sa prezenčnej výučby sa práve nariadením sociálneho 

dištancu značne obmedzila: „Najväčšie ťažkosti mi robí, že som celý deň na jednom mieste. 

Ráno si sadnem za počítač a večer vstanem. Aj keď cestovanie do/zo školy nejaký čas zaberie, 

aj tak mám teraz pocit, že nemám na nič čas, je toho priveľa. Som smutná, že sa nestretávam 

so spolužiakmi.“ S výučbou v čisto online prostredí stúpa fyzická i psychická náročnosť, 

ktorú si tento spôsob vzdelávania vyžaduje, ale i potreba lepšieho časového manažmentu či 

zvládania stresu, ktorý so sebou moderné technológie prinášajú.  

Spomedzi pozitívnych faktorov, ktoré študenti a študentky vo svojich vyjadreniach 

menovali, prevládala najmä lepšia pripravenosť vyučujúcich na online výučbu oproti 

letnému semestru, a to nielen po stránke formálnej ale i obsahovej. Oceňujú pútavosť 

a zážitky, ktoré vyučujúci prinášali: „Páči sa mi, že v tomto semestri už máme online 

vyučovacie hodiny podľa rozvrhu. Niektoré predmety, sú naozaj zaujímavé a plné zážitkov aj 

v takejto forme výučby.“ A v neposlednom rade si vážia ústretovosť, podporu 

a porozumenie: „Som rada, že sa na našej fakulte nájdu stále aj takí vyučujúci, ktorí "netlačia 

na pílu" a snažia sa porozumieť aj našim pocitom mimo školského prostredia, vedia nás 

povzbudiť a hlavne aj čas, strávený bohužiaľ takto online, čo najlepšie uľahčiť a prispôsobiť, 

čo najlepším možným spôsobom momentálnej situácii.“ 

 

Koniec online vzdelávania je zatiaľ v nedohľadne a ťažko predvídať, ako bude vyzerať letný 

semester v roku 2021. Môžeme len veriť v prevahu pozitívnych zážitkov tohto obdobia 

a bojovať, nech už sa nachádzame na ktoromkoľvek políčku hracej dosky. Myslím, že to 

cítime rovnako, či už vyučujeme alebo sa učíme: „Potreboval by som úspešný koniec 

semestra, lebo už som veľmi unavený zo všetkého alebo aspoň ohľaduplnosť a empatiu od 

niektorých vyučujúcich. Ale plánujem naďalej bojovať.“  
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