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ÚVOD 

Aktuálna situácia v systéme svetového a európskeho vzdelávania, 
ktoré deklarujú potrebu vzdelávať študentov pre uplatnenie sa vo 
vedomostnej spoločnosti, vedie mnohých výskumníkov k tomu, aby sa 
zaoberali problematikou kompetencií a kľúčových kompetencií pre 
uplatnenie sa v znalostnej spoločnosti. Ako cieľ vzdelávania sa 
zdôrazňuje schopnosť absolventov uplatniť sa a byť na jednej strane 
konkurencieschopným na trhu práce, a na strane druhej využívať nielen 
nadobudnuté znalosti, ale aj dokázať vytvárať nové znalosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre rozvoj znalostnej spoločnosti. 

V tomto kontexte považujeme za dôležité venovať sa výskumu 
kompetencií zo zorného uhla psychológie, s uplatnením vedeckých metód 
posudzovania kompetencií a využívaním súdobých vedeckých 
paradigiem. Úvodom monografie predstavíme koncept kompetencií 
s uvedením aktuálnych prístupov k ich vymedzovaniu, a to ako z pohľadu 
vedeckej psychológie, tak z pohľadu oficiálnych dokumentov Európskej 
Únie. V nasledujúcich troch kapitolách na kompetencie nazrieme cez 
prizmu vybraných kompetencií, ktorých úroveň u vysokoškolských 
študentov sme sledovali. Prvou oblasťou záujmu bude sebaregulácia 
a sebarozvoj. Tieto pojmy najprv predstavíme, následne uvedieme ich 
vzájomné prepojenie, metódy ich skúmania a uplatnenie 
u vysokoškolských študentov – vývinové aspekty s dôrazom na obdobie 
adolescencie a súvislosti s procesom učenia. V tretej časti prezentujeme 
základné poznatky o rozhodovacích kompetenciách – čo je potrebné pod 
nimi rozumieť, ako sú zisťované, aká je ich úroveň v období adolescencie 
a ich vzťahy s vybranými premennými. Tie budú zahŕňať ich potenciálne 
determinanty (inteligenciu, exekutívne funkcie a pamäť), spôsoby 
spracovania informácií (rozhodovacie štýly a kognitívne funkcie) 
a výsledky rozhodnutí (buď objektívne sledované, alebo subjektívne 
hodnotené). Objektom záujmu štvrtej kapitoly budú sociálne 
a metakognitívne kompetencie, sledované budú aj príbuzné pojmy 
sociálna inteligencia či sociálne schopnosti. Pri metakognitívnych 
kompetenciách bude pozornosť venovaná ich klasifikácii a meraniu, 
takisto však aj prokrastinácii ako následku nízkych metakognitívnych 
kompetencií. 
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Monografia predstavuje výsledok výskumného úsilia troch autorov, 
ktorí sa dlhodobejšie zaoberajú problematikou kompetencií, a to najmä 
kognitívnych, metakognitívnych a rozhodovacích. Spoločnou platformou 
bol projekt VEGA č. 1/0849/14 Kognitívne, metakognitívne kompetencie,  
sebaregulácia a sebaúčinnosť  študentov vo vzťahu k motivácii a výkonu 
(2014-2016), ktorého vedúcou bola Margita Mesárošová. 

Veríme, že predkladaný text splní svoj cieľ – rozšíriť poznatkovú bázu 
v oblasti kompetencií so zameraním na špecifické obdobie 
vysokoškolského štúdia. 

 

 

Autori 
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1 PODSTATA A ŠTRUKTÚRA KOMPETENCIE 
 

 

1.1 Vymedzenie pojmu kompetencia 
 

Podstata a štruktúra kompetencie doposiaľ nie je dostatočne 
odhalená z pohľadu psychológie.  Oxfordský slovník (Oxford Advanced 
Learner's Dictionary, 2005, s. 307) vysvetľuje kompetenciu ako 
spôsobilosť potrebnú v určitej práci pre určitú úlohu.  Medzi prvými pojem 
kompetencia (angl. competence) vymedzil McClelland (1973, uvedené 
podľa  McClellanda,1998). Neskôr McClelland (1999) charakterizoval 
kompetenciu ako základnú charakteristiku jednotlivca, ktorá je 
v kauzálnom vzťahu so štandardom efektívnosti a vynikajúcim výkonom 
v práci či určitej situácii.  McClelland (1973) navrhol, aby sa testovali  
kompetencie namiesto inteligencie, pretože umožňujú vyššiu validitu 
predpovedania výkonu v práci.  Spencer, McClelland a Spencer (1992) 
vymedzujú kompetenciu širšie; za základ  kompetencií považujú motívy, 
črty, sebapoňatie, obsahové znalosti, ako aj kognitívne a behaviorálne 
spôsobilosti.  Heinsmanová et al. (2007) upozorňujú, že kompetencia nie 
je totožná s výkonom ani so správaním. Kompetencia je teda kombináciou 
vzájomne prepojených mentálnych prerekvizít, ktorými sú kognitívne a 
praktické spôsobilosti, znalosti (vrátane tacitných znalostí), motivácia, 
hodnotová orientácia, postoje a emócie. Kognitívna psychológia 
vysvetľuje rozpor medzi chápaním pojmov kompetencie ako výkonu a 
potenciálu dvomi teóriami - Piagetovou teóriou kompetencie v zmysle 
toho, čo sme potenciálne schopní urobiť a Sternbergovou teóriou výkonu, 
hovoriacou o tom, čo ľudia prirodzene robia (Sternberg,  2002). 

Mnoho výskumníkov (Winterton J., Delamare-Le Deist F., 
Stringfellow E., 2005; Elleström, 1997; Robotham a Jubb, 1996 a ďalší), 
prezentuje názor, že pojem “competence“ je taký nejasný a diskutabilný, 
že je nemožné identifikovať alebo aplikovať koherentnú teóriu alebo 
dopracovať sa k definícii, ktorá by zohľadňovala všetky mnohopočetné 
spôsoby jeho použitia. Ak však akýkoľvek výskum má zámer získať 
vedecký status,  je nevyhnutná jasná definícia pojmu (javu), ktorá odráža 
hlavné črty javu presne, a nie je protirečivá alebo neduplikuje  mená 
a definície iných pojmov (javov). Pojmy musia byť systematizované – 
priradené  k iným pojmom oblasti, ako aj k pojmom v príbuznej oblasti. 
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Pojem sa zvyčajne na rozdiel od termínu používa v sociálnych vedách na 
označenie javu, ktorý podlieha permanentnej zmene, kým termín skôr 
v technických vedách na označenie nemenných javov (napríklad železo).  

Oba pojmy označujúce kompetencie ako competency a competence, 
ktoré sa používajú v Európe vo vysokoškolskom vzdelávaní,  sa využívajú 
a chápu odlišne v rôznych výskumných statiach alebo politických 
dokumentoch,  čo nevytvára predpoklad vzájomného porozumenia. Z toho 
dôvodu v ďalšom texte podrobnejšie objasníme chápanie pojmov 
kompetencia a kompetentnosť. 

Kompetencia – Competency – ako schopnosť osoby potvrdená 
určitou autoritou, dokumentom vykonávať určitú platnú (relevantnú, 
primeranú, kvalifikovanú, na určitej úrovni kvality) a spoľahlivú (presnú 
a rýchlu) časť (operáciu alebo úlohu) pracovnej profesionálnej aktivity 
v nepredvídateľnej pracovnej situácii opísanú v pracovnom štandarde. 
Kompetencia je merateľný fenomén. Súbor kompetencií, ktorý je pre 
profesionálnu aktivitu podstatný, je kombinovaný do systému a tvorí 
profesionálny štandard.  

Kompetencia – Competence – spoľahlivá a kvalitná (efektívna 
a účinná) pracovná aktivita osoby v nepredvídateľnej situácii garantovaná 
získanou kvalifikáciou a pracovnou skúsenosťou nadobudnutou v praxi 
(potvrdená schopnosť v nepredvídateľnej situácii alebo praxi povolania). 

Pre pochopenie pojmu kompetencia je dôležité poznať vzťah medzi 
kompetenciou a kvalifikáciou. Kvalifikácia – Qualification – sa považuje za 
formálny dokument, ktorý naznačuje validitu (vhodnosť, relevanciu, nie 
však spoľahlivosť) schopností osoby v určitej profesionálnej aktivite. 
Kvalifikácia je pridelená osobe, ak dosiahne učebné alebo študijné  
výsledky v akreditovanom učebnom alebo študijnom odbore. 

Kompetencia – Competency – na rozdiel od kvalifikácie je schopnosť 
osoby formálne potvrdená nejakým dokumentom vykonávať určitú platnú 
(relevantnú, kvalifikovanú na konkrétnej kvalitatívnej úrovni)  a spoľahlivú 
(precíznu a rýchlu) časť alebo funkciu povolania alebo profesie. 
Kompetencia (plurál competencies) je prvok profesionálneho štandardu  
(štandardu povolania), opísaný v ňom, berúc do úvahy striktné pravidlá 
opisu (Moon J., 2002).  Kompetencia je súbor požiadaviek na schopnosť 
osoby opísaný v štandarde  povolania. Súbor určitých kompetencií 
zoskupený  do primeraného systému vytvára štandard povolania. 
Kompetencia je „spôsobilosť, ktorú človek potrebuje  v určitom 
zamestnaní pre určitú jednotlivú úlohu (Oxford..., 2005, s. 307). 
Competency môže byť dosiahnutá rozvojom určitých schopností podľa 
určitých pravidiel. Dôležitou súčasťou kompetencie je schopnosť osoby 
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riešiť istú časť pracovného  problému alebo problémov 
v nepredvídateľných (reálnych pracovných) situáciách. Takže 
kompetenciu (v zmysle competency) možno považovať za potvrdenú 
schopnosť, základ kompetencie  (competence) osoby.  Je dôležité si 
uvedomiť, že nie kompetencie osoby, ale jej schopnosti definované 
v štandarde povolania sú rozvíjané procese vzdelávania a prípravy 
(formálnom, neformálnom a informálnom). Nie kompetencie osoby sú 
hodnotené alebo diagnostikované, ale súlad schopností osoby 
s kompetenciami opísanými v štandarde povolania.  Schopnosť osoby 
buď zodpovedá, alebo nezodpovedá určitej kompetencii štandardu 
povolania.  

Kompetencia samotná môže byť  rozvíjaná iba ako súčasť štandardu 
povolania. To sa môže urobiť výskumom potrieb práce (zamestnania) 
a prispôsobením štandardu povolania podľa novo formulovaných 
kompetencií zodpovedajúcich potrebám trhu práce. Rozvoj kompetencie 
v skutočnosti je procesom obnovenia požiadaviek na schopnosti osoby 
a nahradenia neaktuálnych kompetencií štandardu povolania novými. 
Rozvoj schopností osoby sa vyskytuje vo vyučovacom/učebnom procese 
založených na učebných/študijných výsledkoch.  Kompetencia v zmysle 
competenc–y je teda kategóriou pracovného trhu.  

Kompetencia (Competence). Kompetencia je vlastnosťou, atribútom 
osoby, nemôže bez nej existovať. Je rozdiel medzi kvalifikovanou  
a kompetentnou osobou. Kvalifikácia je titul udelený osobe potvrdený 
dokumentom, diplomom. Kompetencia je pozícia osoby v organizácii 
podľa udeleného titulu (kvalifikácie) a reálne prejavených schopností riešiť 
problém v nepredvídateľných pracovných situáciách.  

Pojem kompetencia je zložitý a má mnoho významov.  V rôznych 
kontextoch a oblastiach odbornej prípravy a vzdelávania, ako aj 
hodnotenia môže znamenať spôsobilosť, schopnosť, zručnosť, ale aj 
kvalifikáciu. Najčastejšie býva pojem kompetencia synonymom pre 
schopnosti a spôsobilosti. Zdôrazňuje sa však pritom jeho komplexnosť.  
Kompetencia je považovaná za širší pojem než len znalosť alebo 
spôsobilosť. Zahrnuje schopnosť spĺňať náročné komplexné požiadavky 
využívaním a mobilizovaním psychosociálnych zdrojov (spôsobilostí 
a postojov) v určitej situácii. Napríklad schopnosť komunikovať efektívne 
je kompetenciou, ktorá môže využívať individuálne znalosti jazyka, 
praktické spôsobilosti z oblasti informačných technológií a postojov 
k ľuďom, s ktorými sa komunikuje.  

Kompetencie predstavujú podľa nášho názoru komplexný súbor 
dispozícií budujúci na dvoch základných zložkách, mohli by sme ich 
pomenovať ako výkonovú zložku a osobnostnú, ku ktorým je žiadúce 
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dodať aj zložku metakognitívnu. Podstatnú súčasť kompetencií teda 
reprezentujú na jednej strane schopnosti, znalosti, spôsobilosti ako 
výkonové charakteristiky kompetencie osobnosti, na strane druhej stoja 
postoje a osobnostné vlastnosti ako osobnostné charakteristiky, ako sa 
domnievajú C. Carraccio et al. (2002). Podobný názor prezentuje aj J. R. 
Frank (2005), ktorý chápe kompetencie ako významné pozorovateľné 
znalosti, spôsobilosti a postoje, pričom zdôrazňuje, že tieto kompetencie 
sú nevyhnutné pre prax, uplatnenie na trhu práce v rôznych oblastiach – 
v zdravotníctve, v podnikateľskej sfére a pod. E. Lasnier (2000) poníma 
kompetenciu ako komplexnú pracovnú schopnosť - výkonnosť, ktorá je 
výsledkom integrácie, mobilizácie a dispozície súboru schopností 
a výkonností (možností a výkonností) kognitívneho, psychomotorického 
a sociálneho druhu a znalostí (deklaratívnych znalostí), využitých 
efektívnym spôsobom v určitých situáciách. V podobnom duchu sa 
pokúša vymedziť pojem kompetencia R. Sandberg (2000), ktorý považuje 
kompetenciu za integrovanú aplikáciu znalostí, spôsobilostí, hodnôt, 
skúseností, kontaktov, externých znalostných zdrojov a nástrojov buď na 
vyriešenie problému, alebo na vykonanie aktivity, alebo zvládnutie 
situácie.  

Kompetencie bývajú definované ako schopnosti aplikovať znalosti a 
spôsobilosti na riešenie úlohy takým spôsobom, že  je splnený 
požadovaný výkonový štandard v danej situácii, a na základe toho je 
osoba hodnotená ako kompetentná. Kompetencie sú považované za 
kvalifikáciu aplikovanú na riešenie problémov v praxi. Kompetencie 
študentov sa posudzujú vo vzťahu k samotnej úlohe a požadovanému 
štandardu výkonu. Študent, ktorý plní úlohy počas štúdia, môže byť 
považovaný za spôsobilého a kompetentného v kontexte vysokej školy; 
ak však nastúpi do podniku po ukončení vysokej školy, je spôsobilý riešiť 
úlohy na základe svojich teoretických modelov a metodologických 
postupov, avšak môže  byť považovaný za nekompetentného, pretože je 
hodnotený podľa iných štandardov, ako bol hodnotený počas 
vysokoškolského štúdia. 

 

1.2 Tri hlavné prístupy k vymedzovaniu pojmu kompetencia 
 

Tri hlavné prúdy charakterizujúce definovanie kompetencií možno 
označiť ako edukačné štandardy, psychologický prístup (správanie), 
organizačné kompetencie.  
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1.  Edukačný prístup (rozvoj spôsobilostí, dosiahnutie štandardov, 
udelenie diplomu) The Educational Approach (The development of skills, 
achievement of standards, award of credentials) 

Moderné kompetenčné hnutie má pôvod v pedagogickej disciplíne. 
V USA je jeho základom analýza funkčnej roly a je opísané  ako výstupy 
roly alebo znalosti, spôsobilosti a postoje, ktoré sú potrebné pre výkon roly 
a sú hodnotené  prostredníctvom kritéria, ktorým je obvykle štandard 
správania. Vo Veľkej Británii vytvorili industriálne subjekty  súbor 
štandardov  založených na očakávaných pracovných výsledkoch 
(Fletcher, 1992).  Kompetencia - competence bola definovaná úzko ako 
akcia, správanie alebo výsledok, ktorý má byť demonštrovaný, alebo ako 
minimálny štandard s rozdielnou úrovňou ovládania definovanými 
odlišnými výrokmi (Bourke et al., 1975, Elam, 1971). 

2. Psychologický prístup (repertoár správania) The Psychological 
Approach  - (Behavioural repertoires) 

V r. 1973 David McClelland napísal článok o osobných 
kompetenciách, ktoré definoval ako motívy a osobnostné črty, ktoré 
sú lepším spôsobom  predpovedania úspechu v povolaní než tradičné 
psychometrické parametre, ako sú IQ a testy schopnosti. Zvláštnu 
pozornosť si zaslúži idea, že faktory alebo vstupy spojené s individuálnym 
úspechom by mohli byť identifikované a potom  vyučované. McClelland a 
Boyatzis (1980) vytvorili metodológiu pre identifikovanie kompetencií 
založenú na poznaní repertoáru správania najschopnejších pracovníkov 
vnútri určitých organizácií. Definovali kompetencie ako všeobecný súbor 
znalostí, motívov, čŕt, sebaobrazov,  ako aj sociálnych rolí a spôsobilostí, 
ktoré sú v kauzálnom vzťahu s vynikajúcim alebo efektívnym výkonom 
v práci, s. 369). 

3. Podnikateľský  prístup (Organizačné kompetencie pre 
konkurenčnú výhodu) The Business Approach (Organisational 
competencies for competitive advantage) 

 

1.3 Stručná charakteristika ôsmich kľúčových kompetencií 
v dokumentoch Európskej únie 

 

Európska komisia (2002, 2006) definuje kľúčové kompetencie ako 
prenosný a multifunkčný súbor vedomostí, zručností a postojov, ktoré 
potrebuje každý jedinec pre svoje osobné naplnenie a rozvoj, pre 
zapojenie sa do spoločnosti a úspešnú zamestnateľnosť. Problém v tejto 
definícii predstavuje jej vágnosť, spočívajúca v chápaní pojmov prenosný 
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(myslí sa tým zo situácie na situáciu alebo prenos cez vzdelávanie?). 
Multifunkčnosť môže byť pochopená takisto rôzne. Z toho potom plynú aj 
problémy v meraní kompetencií, o ktorých sa zmieňujú najnovšie 
dokumenty Komisie Európskych spoločenstiev (2009). 

Tento rámec stanovuje osem kľúčových kompetencií a opisuje 
základné vedomosti, zručnosti a postoje súvisiace s každou z nich. Tieto 
kľúčové kompetencie sú (Európska rada, 2006):  

• Komunikácia v materinskom jazyku je schopnosť vyjadrovať 
a vysvetľovať koncepty, myšlienky, pocity, fakty a názory ústnou a 
písomnou formou (počúvať, hovoriť, čítať a písať) a lingvisticky 
interakovať primeraným a kreatívnym spôsobom v celom rade 
spoločenských a kultúrnych súvislostí.  

• Komunikácia v cudzích jazykoch, ktorá zahŕňa, okrem základnej 
zručnosti ako komunikácia v materinskom jazyku, aj sprostredkovanie a 
medzikultúrne porozumenie. Úroveň osvojenia závisí od viacerých 
faktorov. Jej súčasťou sú komunikačné spôsobilosti, ako je počúvanie, 
hovorenie, čítanie a písanie. 

• Matematické zručnosti a základné zručnosti v oblasti vedy a 
techniky. Matematická kompetencia je schopnosť rozvíjať a používať 
matematické myslenie na riešenie rôznych problémov v každodenných 
situáciách, s dôrazom na proces, aktivitu a poznanie. Základné zručnosti 
v oblasti vedy a techniky sa týkajú zvládnutia a používania poznatkov a 
metód, ktoré vysvetľujú prirodzený svet.  

• Práca s digitálnymi technológiami (digitálna kompetencia) 
znamená sebaisté a kritické používanie technológií informačnej 
spoločnosti, a teda základné zručnosti v oblasti informačných a 
komunikačných technológií.  

• Schopnosť naučiť sa učiť sa vzťahuje na učenie, schopnosť 
sledovať a organizovať vlastné učenie, a to buď jednotlivo alebo v 
skupinách, v súlade s vlastnými potrebami, ako aj znalosti metód 
a príležitostí učenia.  

• Sociálne a občianske schopnosti. Sociálne kompetencie sa 
vzťahujú na osobné, medziľudské a medzikultúrne kompetencie a všetky 
formy správania, ktoré jednotlivec využíva na efektívnu a konštruktívnu 
interakciu v spoločenskom a pracovnom živote. Občianske kompetencie, 
a to najmä poznatky sociálnych a politických konceptov a štruktúr 
(demokracia, spravodlivosť, rovnosť, občianstvo a občianske práva), 
slúžia na aktívne zapojenie sa do demokracie. 
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• Zmysel pre iniciatívu a podnikanie je schopnosť prenášať 
myšlienky do praxe. Zahŕňa tvorivosť, inováciu a schopnosť prevziať 
riziko, rovnako ako aj schopnosť plánovať a riadiť projekty za účelom 
dosiahnutia cieľov. Jednotlivec je schopný pochopiť súvislosti práce a je 
schopný využiť príležitosti, ktoré vzniknú. To je základom pre získanie viac 
špecifických zručností a vedomostí, ktoré sú nevyhnutné k sociálnej alebo 
obchodnej činnosti.  

• Kultúrne povedomie a vyjadrenie. Kultúrna kompetencia 
obsahuje posúdenie významu kreatívneho vyjadrovania myšlienok, 
skúseností a emócií rôznymi formami (hudby, divadelného umenia, 
literatúry a výtvarného umenia).   

Tieto kľúčové schopnosti sú vzájomne závislé, a dôraz v každom 
prípade je na kritické myslenie, tvorivosť, iniciatívu, riešenie problémov, 
hodnotenie rizika, rozhodovania a ovládanie pocitov. Viaceré z týchto 
kompetencií sú prepojené, napríklad kompetencia zvládnuť cudzí jazyk 
zahrňuje v sebe aj kultúrnu kompetenciu - interkultúrnu spôsobilosť. 
Špecifické postavenie v štruktúre kompetencií má kompetencia naučiť sa 
učiť, ktorá je dôležitá pre úspešnú manifestáciu ostatných kompetencií, 
podobne aj digitálna má širší dosah. 

 

1.4 Štrukturálny rozbor systému kľúčových kompetencií 
 

Európska únia vyčlenila osem základných kompetencií pre 
celoživotné vzdelávanie, ktoré sú podrobne charakterizované 
v dokumentoch Európskej rady (2002, 2006). Pri preskúmaní tejto 
taxonómie prichádzame k poznatku, že je vytvorená nesystémovo. 
Taxonómia neobsahuje logiku, nie je rešpektovaný princíp ich 
kategorizácie podľa základnej klasifikácie schopností a spôsobilostí. 
Obsahuje tak kognitívne, metakognitívne, ako aj osobnostné súčasti, ktoré 
nie vždy možno nazvať v pravom slova zmysle kompetenciou.  

Ďalším problémom je, že tieto kompetencie sú zoradené lineárne, 
horizontálne bez vzájomných vzťahov, bez naznačenia hierarchického 
usporiadania. Vzťahy medzi jednotlivými kompetenciami sú síce 
postulované, ale nie sú explicitne  charakterizované, čo si vyžaduje 
následné  overovanie. 
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Obrázok 1  Kľúčové kompetencie charakterizované v dokumentoch Európskej únie (spracované podľa 
dokumentov Európskej únie) 

 

1.5 Meranie kľúčových kompetencií 
 

Psychologická a pedagogická veda poskytuje stále viac dôkazov o 
tom, že správne hodnotenie prispieva k efektívnemu učeniu a zvyšuje 
motiváciu (R. Slavin, 2006). Kompetencie pre celoživotné vzdelávanie ako 
merateľné konštrukty môžu byť hodnotené, a tým sa ich postavenie 
v učebných osnovách stane jasnejšie prepojeným s cieľmi vzdelávania. 
Meranie kľúčových kompetencií predstavuje novú, nedostatočne rozvinutú 
oblasť. Ťažkosti spojené s meraním kľúčových kompetencií vyplývajú 
podľa nášho názoru z viacerých príčin. Po prvé, kompetencie nie sú 
dostatočne poznané v celej svojej komplexnosti, a že nemáme dostatočne 
jasno v tom, aká je ich štruktúra a ktoré podstatné zložky ich utvárajú. Istá 
zhoda je v tom, že kompetencie sú tvorené znalosťami, schopnosťami, 
spôsobilosťami, ako aj osobnostnými vlastnosťami, ako sú postoje, 
motivácie a pod. Druhým dôvodom spôsobujúcim náročnosť merania je 
komplexnosť (zložitosť) kompetencií, ktoré okrem kognitívnych 
a výkonových zložiek zahrnujú aj osobnostné, postojové súčasti. 

Problémy sú s meraním jednotlivých kľúčových kompetencií, ako na 
to upozornila Komisia európskych spoločenstiev v dokumente 
„Oznámenie Komisie európskemu parlamentu, rade, európskemu 
Hospodárskemu a sociálnemu výboru a výboru regiónov“ pri hodnotení 
pracovného programu „Vzdelávanie a odborná príprava 2010”  prijatom v 
Bruseli 25.11.2009. V súčasnosti sa vo väčšine krajín používajú na 
hodnotenie osvojovania kľúčových kompetencií na porovnateľnom 
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základe minimálne štandardy a centralizované metódy hodnotenia, v 
rámci všeobecného vzdelávania. 

Najčastejšie metódy hodnotenia však kladú silný dôraz na znalosti a 
pamäťové schopnosti a v dostatočnej miere nezachytávajú 
najpodstatnejší rozmer kľúčových kompetencií, ktorý tvoria zručnosti a 
postoje. Podobne sa javí ako nedostatočné hodnotenie prierezových 
kľúčových kompetencií a hodnotenie v súvislosti s interdisciplinárnou 
činnosťou. Mali by sa podrobnejšie preskúmať skúsenosti krajín, ktoré 
používajú doplnkové metodiky, ako napríklad vzájomné hodnotenie, 
portfóliá, individuálne učebné plány a (alebo) plány hodnotenia škôl a 
hodnotenie na základe projektu, a z týchto metodík by sa malo vychádzať. 

V súlade s naším stanoviskom, ktoré spočíva v chápaní kompetencií 
ako merateľných atribútov výkonu, sme charakterizovali základné princípy 
týkajúce sa merateľnosti a merania kompetencií. Kompetencie je možné 
merať (hodnotiť) vtedy, ak sú formulované tak, že vyjadrujú: 

1. dosiahnutie cieľového správania alebo cieľa stanoveného pre 
vyučovanie, 

2. očakávanie, ktoré je aplikáciou toho, čo bolo naučené priamo na 
vyučovaní, 

3. merateľné správanie, ktoré charakterizuje osobu ako kompetentnú 
alebo  nekompetentnú, 

4. štandardy na posúdenie kompetencie, ktoré nie sú závislé od 
výkonu iných, ale od stanoveného kritéria,   

5. informáciu pre študentov, čo má byť naučené, v jasných, 
jednoduchých pojmoch.  

 

V roku 1997 členské krajiny OECD spustili program medzinárodného 
hodnotenia študentov, s cieľom monitorovať pokrok, ktorý študenti 
dosahujú pri ukončovaní vzdelávania  meraný znalosťami a 
spôsobilosťami  (Programme for International Student Assessment -
PISA). Výskumy PISA sa približujú k  meraniu kľúčových kompetencií 
nielen prostredníctvom  klasických testov statického charakteru, ktoré sa 
sústreďujú predovšetkým na znalosti a schopnosti narábať s jazykom, 
symbolmi a textami, ale orientujú sa predovšetkým na reflektovanie 
a praktickú aplikáciu znalostí. Pokrok v meracích procedúrach, ktorý 
badáme v aktivitách PISA, je vyjadrený v testoch, ktoré umožňujú posúdiť, 
zmerať, či sú hodnotení žiaci schopní reflektovať hlbší význam a stavbu 
písaného textu (porozumieť významu čítaného textu hlbšie, vyvodiť si 
vlastné poznatky z daného textu a pod.). Práve v tom tkvie jadro 
kompetencie, ktorá na rozdiel od jednotlivých schopností a spôsobilostí 
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predstavuje komplexnejší útvar a obsahuje aj tzv. metakognície, 
kognitívne stratégie, ako zvládať danú úlohu. Teda nejde len o to, či žiaci 
vedia danú vedomosť nájsť a vysvetliť, ale aj vyvodiť si  z textu 
samostatne nový poznatok, ako aj o to, či ju vedia reflektovať (premýšľať 
o nej) a zhodnotiť, čo prečítali.  

Kompetencie predstavujú podľa nášho názoru komplexný súbor 
dispozícií budujúci na dvoch základných zložkách, mohli by sme ich 
pomenovať ako výkonovú zložku a osobnostnú, ku ktorým je žiaduce 
dodať aj zložku metakognitívnu. Podstatnú súčasť kompetencií teda 
reprezentujú na jednej strane schopnosti, znalosti, spôsobilosti ako 
výkonové charakteristiky kompetencie osobnosti, na strane druhej stoja 
postoje a osobnostné vlastnosti ako osobnostné charakteristiky. 

 

1.6 Navrhovaný model štruktúry kompetencie a kľúčových 
kompetencií 

 

Kompetencia predstavuje zložitý, štruktúrovaný komplex individuálne 
odlišných dispozícií osobnosti, ktorými sú schopnosti, vedomosti, 
spôsobilosti, zručnosti ako kognitívne komponenty, na strane druhej sú to 
zložky osobnostné, medzi ktoré sa najčastejšie zaraďujú postoje 
a motivácia. Centrálnou zložkou kompetencie v našom poňatí je jadro 
kompetencie, ktoré je prienikom všetkých jej zložiek a umožňuje 
integrovaný prejav kompetencie vo výkone (Obrázok 2).  

schopnosti

vedomosti

spôsobilosti

motivácia

postoje

zručnosti

Jadro 

kompetencie

 

Obrázok 2  Štruktúra kompetencie 
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Ako teoretické východisko pri vytvorení modelu a taxonómie 
rozhodujúcich kompetencií a schopností sme postulovali tieto základné 
kompetencie a črty: kognitívne kompetencie a schopnosti (schopnosti, 
spôsobilosti a znalosti všeobecné a z oblasti prírodných a spoločenských 
vied, pritom môže ísť o všeobecné a špeciálne kognitívne schopnosti), 
sociálnopsychologické črty správania (sociálne spôsobilosti, 
interpersonálne a intrapersonálne črty, komunikačné spôsobilosti), 
motivačno-vôľové komponenty (výkonovú a vnútornú motiváciu, vôľové 
komponenty), praktické zručnosti a spôsobilosti, osobnostné črty 
(sebareguláciu, aktívny prístup a flexibilitu).  

Za centrálnu pokladáme kompetenciu konať autonómne, 
sebaregulovane a sebadeterminujúco. Ide o dispozíciu osobnosti, ktorá 
spočíva v nezávislom konaní, s vysokou mierou sebakontroly a vierou 
v to, že osoba môže vlastným konaním dospieť k úspešnému výsledku. 
Táto kompetencia ovplyvňuje presadenie ostatných kompetencií 
v činnosti a súvisí s úspešným  výkonom. Na ňu nadväzuje kompetencia 
naučiť sa učiť, ktorá tvorí základ budovania ostatných kognitívnych 
a nonkognitívnych kompetencií, ako aj sebautvárania osobnosti. Na 
presadení kompetencií ako integrovaného celku sa podieľa kompetencia 
tvorivého – originálneho a flexibilného riešenia  problémov, spolu so 
schopnosťou vytvárať nové poznatky. Napomáha uplatniť sa 
naakumulovaným znalostiam, ktoré sú bez praktickej realizácie iba 
tzv.inertnými znalosťami bez skutočného využitia. Podkladom, na ktorom 
sú utvárané tieto tvorivé schopnosti a spôsobilosti, sú kognitívne 
kompetencie, ku ktorým možno podľa nášho názoru zaradiť predovšetkým 
verbálnu kompetenciu, matematickú a digitálnu kompetenciu. Verbálnu 
kompetenciu chápeme širšie, ako schopnosť porozumieť, vyjadriť 
a komunikovať v porozumiteľnej forme svoje myšlienky a využiť ich na 
riešenie problémov, spolu s vedomosťami. Je to súbor čiastkových 
spôsobilosti, ktoré sa prejavujú v komunikácii vo viacerých modalitách – 
tak v slovnej hovorenej a písanej podobe, ako aj v čítaní a porozumení 
textu. Tvorí základ nadobúdania matematickej a digitálnej kompetencie. 
Tento širší základ budovaný na kognitívnych a metakognitívnych 
kompetenciách sa môže realizovať, len ak sú rozvinuté aj tzv. 
nonkogitívne kompetencie, ku ktorým možno zaradiť sociálne a občianske 
kompetencie, zmysel pre iniciatívu a podnikanie. 
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2 SEBAREGULÁCIA A SEBAROZVOJ  
 

 

Schopnosť riadiť svoje konanie a vedome dosahovať ciele je logicky 
nevyhnutne spätá s konštruktom sebarozvoja. Sebarozvoj je vo 
všeobecnosti považovaný za životný cieľ, za vytúžený stav, kedy človek 
naplní svoj potenciál. Vo filozofickom ponímaní hovoríme o stave, kedy sa 
človek stáva tým, čím sa môže stať. Nie je to však neriadený, náhodný 
proces. K jeho dosiahnutiu či aspoň priblíženiu sa je potrebné množstvo 
špecifických aktivít, ktoré sú človekom vedome riadené. Dôležitá je aj iná 
schopnosť, bez ktorej by sebarozvoj nebol možný, a tou je sebaregulácia. 
Práve tomuto vzťahu sa venuje táto časť monografie. Odhaľujeme, 
nakoľko sú tieto dva konštrukty späté a aká je povaha ich vzťahu. Nejde 
však o povahu vzťahu v bežnej populácií, tieto konštrukty nás totiž 
zaujímajú v kontexte intelektového nadania, a to u študentov stredných 
škôl, ako aj  v kontexte pomáhania iným, teda u študentov pomáhajúcich 
profesií. Aký je vzťah medzi sebareguláciou a sebarozvojom? Práve týmto 
otázkam a ich zodpovedaniu sa venuje táto časť monografie. V 
nasledujúcich kapitolách si priblížime teoretický základ z ktorých sme 
odvodili naše predpoklady a následne analýzou zozbieraných údajov 
odhalíme, či platia, alebo nie.  

 

2.1 Sebaregulácia 
 

Sebaregulácia predstavuje  významný osobnostný proces, v rámci 
ktorého sa ľudia snažia získať kontrolu nad svojimi myšlienkami, pocitmi, 
impulzmi a svojim výkonom. Sebaregulácia sa vzťahuje na procesy, ktoré 
umožňujú jednotlivcovi dosiahnuť svoje ciele, zamerať sa na aktivity v 
priebehu času, vrátane modulácie ovplyvniť poznanie a správanie (Karoly, 
1993). Napriek rôznorodosti prístupov k chápaniu sebaregulácie sa 
nespochybňuje, že je to jedna zo základných schopností človeka, ktorými 
riadi svoje konanie a vedome sa usiluje o dosiahnutie cieľa, ako na to 
poukazujú Hartl a Hartlová (2010). Jej chápanie sa pohybuje od 
biologickej organizmickej po psychologickú a sociálnu úroveň, pričom sa 
rozlišuje aj rôznymi termínmi – pre biologickú alebo kybernetickú oblasť je 
špecifický skôr pojem autoregulácia (samoregulácia), kým pre 
psychologickú a sociálnu oblasť je rezervovaný konštrukt sebaregulácia. 
Sebaregulácia v biologickom a kybernetickom prístupe sa vníma ako 
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autoregulácia (samoriadenie, samoregulácia), teda proces úpravy a 
usmerňovania správania živých i neživých systémov založený na spätnej 
väzbe (Slovník cudzích slov [akademický] 2005). Priebeh sebaregulácie 
môže byť nevedomý, ako pri metabolických pochodoch, alebo vedomý, 
ako pri psychologickom zameraní činnosti. 

Sebaregulácia ako schopnosť ovládať svoje správanie a emócie 
predstavuje jednu z rozhodujúcich kompetencií, ktorá sa prejavuje ako 
špecificky ľudská a je oveľa komplexnejšia než to, čo možno nájsť u iných 
živočíšnych druhov, ako tvrdí Baumeister (2005).  Úmyselná 
sebaregulácia je základným aspektom ľudského fungovania, ktorá zahŕňa 
úpravu vlastných myšlienok, pozornosti, emócií a taktiež správania ako 
reakciu na požiadavky z prostredia (Blatný a kol., 2014). Lovaš (2011) 
zdôrazňuje, že v širšom chápaní sebaregulácia je kompetenciou 
regulovať svoje správanie, zatiaľ čo príbuzným pojmom sebakontrola 
označuje konkrétne vedomé procesy, ktoré jedinec uplatňuje pri kontrole 
svojho správania. To je v súlade aj s tvrdeniami Carvera a Scheiera 
(2011), ktorí upozorňujú na to, že mnohí autori zaoberajúci sa 
problematikou sebaregulácie ponímajú sebareguláciu skôr ako 
sebakontrolu. Pôvodne sa sebaregulácia ponímala ako na cieľ 
orientované správanie so spätnou väzbou a jeho dosahovanie (Karoly, 
1993). Sebakontrola bola chápaná ako vedomé ovládanie vnútorných a 
vonkajších impulzov (Fedáková, Výrost, 2011).  

Komplexnosť sebaregulácie je podľa Gestsdóttirovej et. al. (2009) 
v tom, že sebaregulácia je multidimenzionálny konštrukt, ktorý zahŕňa 
takmer všetky formy správania organizmu od fyziologických funkcií až po 
zložité úmyselné myšlienkové procesy. Vedomá sebaregulácia 
predstavuje podľa Gestsdottirovej  a Lernera (2008) súhrn úkonov 
zameraných na harmonizovanie požiadaviek a zdrojov v kontexte 
osobných cieľov. Cieľom je dosiahnuť lepšie fungovanie a sebarozvoj. 
Vedomá sebaregulácia je prístupná uvedomovaniu v oveľa vyššej miere 
v porovnaní s procesmi a štruktúrami organizmickej regulácie, ktoré 
zahrnujú biologické a fyziologické štruktúry a funkcie (Gestsdottir, Lerner, 
2008). Tieto organizmické štruktúry a charakteristiky (napr. hypotalamus 
a jeho kontrola nad teplotou tela, denný rytmus, načasovanie dospievania 
a temperamentové atribúty) jedinec z veľkej časti nedokáže kontrolovať a 
prebiehajú bez jeho vedomého zasahovania.  

Sebaregulácia býva vyústením sebauvedomenia, a ľudia, ktorí majú 
vytvorenú schopnosť sebaregulácie, dokážu cieľavedome usmerniť svoje 
reakcie, zvládať svoje emócie, aby odpovedali situácii (Lahnerová, 2012). 
Sebaregulácia je ponímaná ako pojem na označenie procesov, 
prostredníctvom ktorých ľudská psychika vykonáva kontrolu svojich 
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funkcií, stavov a vnútorných procesov (Baumeister, Vohs, 2004). 
Považuje sa za  kapacitu organizmu (človeka) premôcť a upraviť svoje 
odpovede, za proces, vďaka ktorému si ľudia dokážu podmaniť neželané 
pudy a tým získať kontrolu nad prvotnými odpoveďami (Baumeister, Vohs, 
2007). Regulácia predstavuje zmenu správania tak, aby bolo v súlade s 
rôznymi štandardmi, napríklad cieľmi či ideálmi. 

 

2.2 Sebarozvoj 
 

Sebaregulácia je založená na teoretickom predpoklade že jednotlivci 
sú významnými aktérmi svojho vlastného vývinu (sebarozvoja). 
Sebaregulácia totiž zahrnuje aj sebamodifikačné, resp. sebakorekčné 
spôsobilosti, ktoré usmerňujú osobu k dosahovaniu cieľov a prekonávaniu 
rozdielov medzi súčasným stavom a cieľom. Úspešný rozvoj osobnosti je 
spojený s maximalizáciou želateľných cieľov a výsledkov 
a minimalizáciou nežiadúcich výsledkov výberom dosiahnuteľných cieľov. 

Sebarozvoj je v súčasnosti z psychologického hľadiska pojem málo 
preskúmaný a absentujú výskumné štúdie na túto tému. V Spojených 
štátoch je veľmi populárna svojpomocná literatúra (ang. self-help), ktorá 
ľuďom pomáha k osobnostnému rozvoju, určená je pre laické publikum.  

Filozofické korene pojmu sebarozvoj nachádzame už v starovekej 
filozofii. V svojej Etike Nikomachovej Aristoteles definoval osobný rozvoj v 
kategórii praktickej múdrosti, kde praktizovanie cností vedie k eudaimonii 
alebo plnému ľudskému rozkvetu. V súlade s tým tvrdí, že popri 
starostlivosti venovanej morálke nesmieme zabúdať na rozvoj intelektu; a 
popri starostlivosti o telo musíme dbať aj o dušu (Aristoteles, 1979). Je 
zaujímavé, že na základe Aristelových ideí sa prepracovala C. D. Ryffová  
(1989) k faktorovej štruktúre šťastia (eudaimonie), v ktorej je práve osobný 
rast - popri autonómii, sebaakceptácii, zmysle života, ovládaní prostredia 
a pozitívnych vzťahoch s inými - súčasťou šťastia (well-beingu). V čínskej 
filozofii Konfucius v svojom spise “Veľké učenie” vyslovil myšlienku 
dôležitosti poznania pre kultiváciu vlastnej osobnosti, a poukázal na 
súvislosť kultivácie vlastnej osoby s utváraním a usmerňovaním rodiny, 
pričom kultiváciu vlastnej osoby charakterizuje nielen ako poznávaciu 
aktivitu, ale zasahuje aj citovú oblasť („usmerniť svoje srdcia“). 

Myšlienky sebarozvoja sú reflektované aj v prácach Johna Deweyho. 
V ponímaní J. Deweyho je sebarozvoj zmyslom života, ako to komentuje 
Savage  (2002). Dewey mienil pojmom sebarozvoj rozvoj schopností (u 
ľudí schopností kognitívnych, tvorivých, morálnych a pod.) v čo najvyššej 
možnej miere. Chápal sebarozvoj ako kontinuálny proces, pričom podľa  
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neho neexistuje žiadny bod, v ktorom by bol optimálny rozvoj kapacít 
jednotlivca už dosiahnutý. Taktiež za sebarozvoj považoval realizáciu 
ľudského života tak, aby bol zmysluplný a uspokojujúci, čo možno 
dosiahnuť jedine rozvíjaním intelektuálnych a morálnych kapacít alebo 
cností (podľa Savagea, 2002).  

V psychológii sa spája chápanie sebarozvoja s viacerými 
synonymickými, ale aj obsahovo podobnými pojmami, napr. osobným, 
resp. osobnostným rastom, sebarealizačnou a sebaaktualizačnou 
tendenciou, sebanaplnením, ale aj vývinom ega, rozvojom self (JA), 
vývinom identity, na ktoré poukázali viaceré smery, najmä psychoanalýza 
a humanistická psychológia.  

K problematike osobného rozvoja svojím poňatím individualizácie 
prispel Jung (1971), ktorý vnímal individualizáciu ako potrebu jednotlivca 
dosiahnuť celistvosť a rovnováhy Ja, ako proces psychologickej 
diferenciácie, ktorej cieľom je rozvoj individuálnej osobnosti. V Jungovom 
ponímaní (1994) ľudská osobnosť vo svojom vývine neustále podlieha 
procesom dozrievania a vnútorného poznania. Tento proces nazýva 
individuácia a chápe ho ako vrodený vzor pre rast. Je to diferenciačný 
proces, prostredníctvom ktorého osobnosť nachádza seba samú a zlaďuje 
obsahy vedomé aj nevedomé. Loevingerova teória vývinu ega (Hy a 
Loevinger, 1996), ktoré predstavuje holistický konštrukt reprezentujúci 
fundamentálnu štrukturálnu jednotu osobnostnej organizácie, považuje 
rozvoj ega za proces zahrnujúci kognitívny, morálny, interpersonálny 
vývin, ako aj vývin JA a charakteru. Ego sa rozvíja progresívne smerom 
ku komplexnejším úrovniam utvárania významu, kontroly impulzov, pocitu 
„majstrovstva“, ako aj integrácii.  

Za významných teoretikov zaoberajúcich sa procesom osobnostného 
rastu a sebarozvoja možno bezpochyby považovať predstaviteľov 
humanistickej psychológie, Abrahama H. Maslowa a Carla R. Rogersa, 
pre ktorých osobnostný rast je základnou úlohou a motívom ľudského 
života. Osobnostný rast ponímajú ako prejavenie základnej 
sebaaktualizačnej alebo sebarealizačnej tendencie, ktorá je inherentná 
každej ľudskej bytosti a vyjadruje využívanie vlastného potenciálu ako 
hlavného prostriedku k osobnostnému rastu a sebarozvoju. U Rogersa 
(1969) sa stretávame s pojmom sebarozvoj ako aktualizačnou tendenciou, 
vníma ju ako motivačnú silu ľudského rozvoja, ako vrodenú tendenciu 
organizmu rozvíjať všetky svoje možnosti a kapacity spôsobom slúžiacim 
k udržiavaniu alebo rastu. Táto aktualizačná tendencia je univerzálnou 
biologickou vlastnosťou jedinca rásť a rozvíjať sa. Rogers (1969) 
zdôrazňoval vplyv prostredia na vývin JA (self), pritom však jednotlivec má 
schopnosť si voliť odozvy na prostredie, a tak si udržať vedomie osobnej 

http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychological_differentiation&action=edit&redlink=1
http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Psychological_differentiation&action=edit&redlink=1
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kontroly. Zdroje rastu, adaptácie a sebarealizácie (sebaaktualizácie)  
v svojom vnútri má každá ľudská bytosť. Rogers (1961) načrtol 
koherentnú a premyslenú predstavu  optimálnej ľudskej bytosti, alebo plne 
fungujúcej osoby (the fully functioning person). Takáto plne fungujúca 
osoba je otvorená voči skúsenosti, zvyšuje uvedomovanie si vlastných 
citov, je schopná robiť zdravé a rast podporujúce rozhodnutia, zahrnuje 
súčasne aj rozvíjajúcu sa dôveru vo vlastnú bytosť. Podľa Maslowa 
sebaaktualizácia je túžba po sebanaplnení, presnejšie tendencia človeka 
„byť všetkým, čím môže byť“, a to na základe dostupného potenciálu. 
Rozvoj tejto potreby je viazaný na uspokojenie potrieb vzdelávania, 
poznávania, ale aj potreby tvoriť a potreby usilovať sa o pravdivé 
medziľudské vzťahy (Maslow, 2001). Medzi sebarealizačné potreby patrí 
aj rozvíjanie schopností a potenciálov. Maslow však svoje teoretické 
postuláty nepovažoval za potrebné overovať, pretože sa týkajú 
jedinečných ľudských bytostí, a tak Sheldon (2004) vyjadril potrebu 
„objektívnej“ charakteristiky pojmu optimálna ľudská bytosť/bytie svojou 
definíciou, v ktorej uvádza, že optimálna ľudská bytosť je indexovaná 
stupňom integrácie medzi mnohými rôznymi úrovňami analýzy, ktoré 
utvárajú ľudskú bytosť, pohybujúc sa od neurobiologického ku 
kognitívnemu, ku osobnému, k sociálnemu, ku kultúrnemu (Sheldon, 
2004, s. 12).  

Svoj význam v porozumení sebarozvoja zohralo aj ponímanie 
existenciálnej psychológie, ktorá považuje osobnostný rast za dôležitý 
aspekt v súvislosti so zmyslom života. Pojem zmysel života sa vzťahuje k 
prežívaniu svojho života ako zmysluplného a hodnotného, týka sa 
odpovedí na existenciálne otázky ohľadom smerovania a naplnenia 
svojho života (Halama, 2000).  

Bandura (2005) z pozície  sociálnokognitívnej teórie považuje 
sebarozvoj  za aktívny proces. Aktivita predpokladá zámerné 
ovplyvňovanie svojho fungovania a životných podmienok. Z tohto pohľadu 
sú ľudia sebaorganizujúci, proaktívni, sebaregulujúci a sebareflektujúci. 
Sebarozvoj teda možno považovať za súbor aktivít, ktoré sú zamerané na 
kreovanie vlastných schopností, motivácie a kreativity. 

Na praktický význam sebarozvoja poukazuje aj jeho chápanie 
u  Zwella (2002). Sebarozvoj (self-development) vymedzuje Zwell (ibid.) 
ako kompetenciu, ktorou ľudia prejavujú svoju túžbu neustále rásť, učiť sa 
a rozvíjať. Táto kompetencia je  podstatná a prirodzená pre všetky ľudské 
bytosti. Ľudia majú schopnosť spracovávať informácie, učiť sa a tvoriť 
originálne, neštruktúrované odozvy na prostredie v takom rozsahu, ktorý 
sa nevyskytuje u inej formy života na našej planéte. Táto túžba učiť sa 
a rásť je vrodenou črtou všetkých ľudských bytostí. Ľudia, u ktorých 
sebarozvoj dospel do vyššieho stupňa, hodnotia svoje aktuálne 
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schopnosti presnejšie, takisto aj to, ktoré schopnosti potrebujú pre 
zvýšenie svojho úspechu v práci. Často iniciatívne identifikujú, ktoré 
schopnosti budú potrebovať pre budúce pozície a čo je potrebné pre 
získanie týchto schopností. Hodnotia sa presnejšie v kompetenciách 
dôležitých pre ich súčasné a budúce pozície, a teda investujú  rozumný 
čas a zdroje do zlepšenia týchto kompetencií. Tí, ktorých sebarozvoj 
dospel do vyššieho štádia, takisto neustále vyhľadávajú príležitosti, ktoré 
pomáhajú rozvíjať ich rast a rozvoj.  

Pri štúdiu sebarozvoja (Mesárošová, 2014) sme vychádzali z 
humanistických teórií a teórií osobnostného rastu ako základu pre 
skúmanie sebarozvoja. Vymedzili sme  sebarozvoj ako súbor aktivít, ktoré 
ľudia realizujú preto, aby osobnostne rástli. Ako dôležitú súčasť 
sebarozvoja vnímame aj sebaúčinnosť, ktorú Bandura (1994) definuje ako 
vieru človeka vo vlastné schopnosti a v to, že ich snaženie bude mať 
žiaduci efekt. Považuje ju totiž za nevyhnutnú vlastnosť, ak má človek 
naplniť svoj potenciál a rozvíjať sa. Náš výskum poukázal na to, že 
sebarozvoj má niekoľko dimenzií:  nezávislosť, starostlivosť o sociálne 
vzťahy, edukačný rozvoj, rozvoj religiozity, sebaprojektovanie, rozvoj 
osobnosti, dosahovanie autonómie, rozvoj zdravia a zodpovednosť. 
Taktiež boli odhalené súvislosti medzi dimenziami sebarozvoja a 
sebareguláciou v oblasti starostlivosti o seba - sebaregulácia v 
starostlivosti o seba korelovala najmä s dimenziou nezávislosť, rozvoj 
osobnosti, sociálne vzťahy, edukačný rozvoj a rozvoj zdravia 
(Mesárošová, 2014). Môže to viesť k domnienke, že starostlivosť o 
sebarozvoj a starostlivosť o seba sú vo viacerých aspektoch konštrukty 
navzájom sa prelínajúce. Môžeme teda skonštatovať, že tak 
sebaaktualizácia, ako aj sebarozvoj vyžadujú aktívne konanie človeka, 
konanie, ktoré je vedome regulované. Možno teda usudzovať, že medzi 
sebarozvojom a sebareguláciou je úzke prepojenie.  

Podľa Ryffovej (1989) optimálne psychologické fungovanie si 
vyžaduje okrem iného rozvíjanie potenciálu jednotlivca, teda rásť a 
rozvíjať sa ako osoba. Centrálnu rolu zohráva  potreba sebaaktualizácie 
a schopnosť uvedomiť si svoj potenciál. Napríklad otvorenosť k skúsenosti 
je kľúčovou charakteristikou plne fungujúcej osoby. Ryffová opisuje, že 
takýto jednotlivec sa radšej neustále rozvíja, než dosahuje nemenný stav, 
v ktorom sú všetky problémy vyriešené.  Ryffová (1989) hovorí o viacerých 
dimenziách well-beingu, no osobný rast považuje za dimenziu, ktorá sa 
najviac približuje Aristotelovmu pojmu eudaimonia. 

 Ryffová (1989) opisuje 6 dimenzií well-beingu, medzi ktoré patrí aj 
osobný rast. Pre každú dimenziu definovala vysoké a nízke skóre a 
charakteristiky, ktorými sa vyznačujú. Vysoké skóre znamená, že 
jednotlivec má pocit neustáleho rozvoja, vidí seba ako rastúceho a 
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rozširujúceho sa, je otvorený novým skúsenostiam, má zmysel 
pre uvedomenie si svojho potenciálu, vidí zlepšenie u seba a v správaní v 
priebehu času. Mení sa spôsobom, ktorý reflektuje viac sebapoznanie a 
účinnosť. Ak má jednotlivec nízke skóre v tejto dimenzii, potom má dojem 
osobnej stagnácie, nedostatok zmyslu pre zdokonalenie a rozvoj v 
priebehu času, cíti sa znudene a ľahostajne v živote, cíti sa neschopný 
rozvíjať nové postoje a správanie. 

 Bauer a kol. (2008) poskytli prehľad výskumných zistení, podľa 
ktorých jednotlivci s vysokou úrovňou eudaimonického well-beingu majú 
tendenciu rámcovať náročné udalosti v ich životných príbehoch ako 
transformatívne epizódy, počas ktorých zažili silnú bolesť a utrpenie, no 
zároveň vďaka ktorým sa naučili novým životným lekciám, získali nový 
pohľad na seba, prehĺbili sa ich vzťahy a získali hlbšie porozumenie sveta, 
v ktorom žijú. 

Podľa Banduru (2001) zohrávajú dôležitú úlohu v tvarovaní smeru 
života „efficacy presvedčenia“ (presvedčenia o vlastnej účinnosti). Tieto 
presvedčenia ovplyvňujú typy aktivít a prostredia, ktoré si ľudia vyberajú. 
Každý faktor, ktorý ovplyvňuje výber, môže ovplyvniť smer osobného 
rozvoja. Bandura to vysvetľuje tým, že sociálne vplyvy fungujúce 
vo vybranom prostredí ďalej podporujú určité kompetencie, hodnoty a 
záujmy a to dlho potom, čo rozhodujúci vplyv spôsobil počiatočný efekt. 
Tým, že si vyberáme a tvarujeme naše prostredie, ovplyvňujeme to, čím 
sa staneme (Bandura, 2001). 

 

2.3 Osobný rast a iniciatíva 
 

Podnetom pre osobnostný rast môže byť aj emocionálne prežívanie. 
Allard a White (2015) skúmali vplyv emócií na túžbu po zlepšovaní 
samého seba v spotrebiteľskej oblasti. Z neutrálnych emócií 
a negatívnych emócií – vina, smútok, hanba, rozpaky – sa ako jediná 
emócia, ktorá mala vplyv na preferenciu sebazdokonaľujúcich produktov, 
preukázala vina. Pritom výber produktu, ktorý slúži na sebautváranie, 
nezmenšuje pocit viny, ale skôr redukuje túžbu po sebazdokonaľovaní. 
Zdá sa, že tento efekt je výlučne sebamotivovaný, teda vyskytuje sa len 
vtedy, ak sa týka samotnej osoby, nie ostatných. Preferencia produktov 
slúžiacich k zlepšeniu, na pozadí ktorej boli pocity viny, sa totiž objavila 
len pri nákupe pre samého seba a nie pre iných. Túžba po zlepšovaní 
samého seba vyvolaná pocitom viny je oslabená, ak sú jednotlivci 
presvedčení, že vlastné vlastnosti sú stabilné a že ich nie je možné 
zmeniť, akokoľvek by sa o to usilovali. 

Nielen emócia, ale aj postoj, ktorý zaujmeme voči sebe samému, 
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môže mať dopad na snahu zlepšiť sa. Breines a Chen (2012) 
prostredníctvom experimentov zistili, že súcit so sebou samým vedie 
k zvýšenej motivácii k sebazdokonaľovaniu. Tí jednotlivci, ktorí reagovali 
na morálny priestupok, osobnú slabosť alebo na zlyhanie v teste so 
súcitom voči sebe samému, boli následne viac motivovaní zlepšiť seba 
samých a svoj výkon. Autori poukazujú na jedinečnosť súcitu, ktorá 
spočíva v tom, že poskytuje bezpečný kontext bez odsudzovania 
pre konfrontáciu negatívnych aspektov seba a snahu tieto aspekty zlepšiť. 
Tieto zistenia môžu byť prínosom vo vzdelávacej sfére v situáciách, keď 
je potrebné zlepšiť spôsobilosti zvládania. Po zlyhaní, práve pomocou 
súcitu so sebou samým môžu, študenti podporiť rast a zlepšovanie sa 
(Breines a Chen, 2012). 

 K podpore osobného rastu môže dôjsť aj vďaka partnerovi v rámci 
romantických vzťahov. Jednotlivcom, ktorým sa dostáva viac pomoci od 
svojich partnerov pri snahe zlepšovať sa, sa viac darí pri 
sebazdokonaľovaní a aj v samotnom vzťahu. Partneri, ktorí poskytovali 
viac starostlivú podporu (t. j. utešenie a povzbudenie) a podporu činnosti 
partnera (t. j. priama pomoc v podobe rady alebo hmotnej pomoci), boli 
viac nápomocní svojim partnerom. Avšak, tí, ktorí kritizovali 
a znehodnocovali záujmy svojich partnerov, znížili mieru, ktorou boli 
nápomocní pre partnera a to bez ohľadu na to, ako veľmi poskytovali 
starostlivú podporu či podporu činnosti svojho partnera (Overall a kol., 
2010).  

Iniciatíva v osobnostnom raste (Personal Growth Initiative) je aktívny, 
zámerný záväzok jednotlivca v procese osobného rastu (Robitschek, 
1998). Iniciatíva v osobnom raste môže byť aj prediktorom mentálneho 
zdravia. Túto problematiku skúmali Robitscheková a Keyes (2009). Zistili, 
že študenti, ktorí dosahovali vysoké skóre v iniciatíve osobného rastu, 
v porovnaní s rovesníkmi, ktorí dosahovali nízke skóre, sa akceptovali vo 
väčšej miere, mali lepšie vzťahy s inými, vo väčšej miere chápali význam 
života, vnímali väčšiu kontrolu a vládu nad svojím prostredím, disponovali 
väčšou autonómiou alebo sebariadením ich života a každodenných 
volieb. V sociálnej oblasti pociťovali väčšie prepojenie so svojou 
komunitou, viac porozumenia sociálneho sveta okolo seba, na spoločnosť 
sa dívali z perspektívy budúcnosti a vo všeobecnosti mali priaznivý 
pohľad na ľudí. V citovej oblasti uvádzali, že sa cítia šťastnejšie, prežívali 
väčšiu spokojnosť so životom a celkovo prežívali viac pozitívnych pocitov. 
Respondenti, ktorí mali vyššie skóre v iniciatíve osobného rastu, boli 
mentálne zdravší než tí, ktorí mali nízke skóre (Robitschek a Keyes, 
2009). 

Medzi ďalšie výskumy, ktoré zahŕňajú skúmanie iniciatívy osobného 
rastu, patrí výskum Ivtzana a kol. (2013), ktorí sa dotkli témy náboženstvo 
a spiritualita. Výsledky výskumu naznačujú, že iniciatíva osobného rastu 
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je najvyššia, ak sa jednotlivec vo veľkej miere angažuje v náboženstve 
a zároveň je vo veľkej miere spirituálny, v porovnaní s jednotlivcami, ktorí 
sa len v malej miere angažujú v náboženstve a v spiritualite. Výsledky tiež 
naznačujú, že prostredie, ktoré znamená spiritualitu a náboženstvo, je 
priaznivejšie pre oblasť iniciatívy osobného rastu.  

 

2.4 Sebarozvoj a sebadeterminácia 
 

Teória sebadeterminácie sa zaoberá tromi príbuznými ľudskými 
potrebami, ktorými sú potreba kompetencie, vzťahovosti a potreba 
autonómie. Pokiaľ sú tieto potreby naplnené, subjektívna pohoda (well-
being) a sociálny vývin sú optimalizované. V týchto podmienkach je osoba 
vnútorne motivovaná, schopná naplniť svoj potenciál a schopná 
vyhľadávať postupne väčšie výzvy (Seligman a Csikszentmihalyi, 2000). 

 Deci a Ryan (2000a) charakterizujú človeka ako zvedavého, 
vitálneho a sebamotivovaného. V najlepšom prípade sú ľudia činní, 
inšpirovaní, snažiaci sa učiť, rozvíjajúci sami seba, osvojujúci si nové 
zručnosti a uplatňujúci svoje talenty zodpovedne. Deci a Ryan (2000a) 
sa sústredili na sociálne podmienky, ktoré podporujú alebo znižujú aktivitu 
a zvedavosť, označovanú ako vnútorná motivácia. Zistili, že podmienky, 
ktoré podporujú autonómiu a kompetenciu, napomáhajú prejaveniu 
ľudskej tendencie k rastu. Na druhej strane podmienky, ktoré kontrolujú 
správanie a bránia vnímanému uplatneniu, oslabujú prejavenie  ľudskej 
tendencie k rastu. Sociálny kontext zohráva úlohu aj pri osvojovaní a 
regulácii správania, ktoré nie je vnútorne motivované, pričom sociálny 
kontext zvyšoval alebo bránil organizmickej tendencii integrovať okolité 
sociálne hodnoty a zodpovednosti. Kontext, ktorý zvyšuje autonómiu, 
kompetenciu a vzťahovosť, podporil väčšiu internalizáciu a integráciu než 
kontext, ktorý bráni naplneniu týchto potrieb. Teda, ak sociálny kontext, 
v ktorom sa jednotlivec nachádza, je citlivým voči jeho základným 
psychologickým potrebám, potom tento kontext poskytne vhodnú 
vývinovú štruktúru, v rámci ktorej môže rásť aktívna, prispôsobivá 
a integrovaná povaha. Protipólom je excesívna kontrola, nevhodné výzvy 
a nedostatok prepojenosti narúšajú inherentné aktualizujúce a 
organizačné tendencie v povahe. Dokonca tieto faktory majú za následok 
nielen nedostatok iniciatívy a zodpovednosti, ale aj distres a 
psychopatológiu (Deci a Ryan, 2000a). 

Podľa Deciho a Ryana (2000b) sú vnútorné životné ciele pozitívne 
asociované s mentálnym zdravím, pričom sa očakáva, že vo väčšej miere 
prinášajú uspokojenie základných psychologických potrieb. Dosiahnutie 
vnútorného životného cieľa zvyšuje well-being. Na druhej strane vonkajšie 
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životné ciele, ktoré sa definujú ako antagonistické alebo nesúvisiace so 
základnými potrebami, sú negatívne asociované s mentálnym zdravím 
a na well-being majú len malý vplyv. 

 

2.5 Inteligencia a sebaregulácia 
 

V posledných rokoch si odborníci začali viac uvedomovať dôležitosť 
vzťahu nekognitívnych čŕt, ako je sebaregulácia, a intelektových 
schopností ľudí.  

Duckworth a Seligman v roku 2005 realizovali experiment, v ktorom 
bola ôsmakom na základnej škole darovaná obálka s jedným dolárom, 
pričom tieto peniaze mohli buď minúť alebo o týždeň vymeniť za obálku s 
dvoma dolármi. Okrem tejto experimentálnej metódy boli použité aj iné 
štandardizované metódy na zistenie jedincovej schopnosti 
sebadisciplinovanosti. Výsledky preukázali, že schopnosť regulovať sa má 
výrazný vplyv na neskorší akademický výkon študentov, na druhej strane, 
inteligencia mala len polovičný vplyv (Duckworth, Seligman, 2005).  

Shamosh a Gray (2008) vo svojich štúdiách objavili, že jedinci, ktorí 
boli viac schopní ovládať svoje emócie a odložiť uspokojenie na neskôr 
(čo je základná súčasť sebakontroly), skórovali v inteligenčnom teste 
vyššie než impulzívnejší jedinci. Calerová a kol. (2007) vo svojom 
experimentálnom výskume zistili, že študenti s nadpriemernou 
inteligenciou mali vyšší výkon v teste sebaregulácie než priemerní 
študenti, čo vysvetľujú vyššie rozvinutou schopnosťou nadpriemerne 
schopných študentov sústrediť sa na kroky potrebné na dosiahnutie cieľa 
a zároveň aj ich vyššou schopnosťou inhibovať správanie nesúvisiace s 
úlohou, ktoré sa objavuje pri výskyte distraktorov (Calero a kol., 2007). 
Protikladné zistenia poskytol výskum Shamosha a Graya (2007), v ktorom 
sa preukázal významný vzťah medzi rozdielmi v inteligencii a oslabením 
sebaregulačných schopností. V štúdii jedinci s vyššou inteligenciou 
preukázali väčšie zníženie sebaregulácie v situácií, keď museli regulovať 
svoje emócie.  

Na doplnenie pochopenia vzťahu sebaregulácie a inteligencie možno 
uviesť výskumné zistenia Nader-Grosboisovej (2014), ktorá poskytla 
dôkazy, že študenti s intelektovým postihnutím vykazujú nižšiu úroveň 
sebaregulácie a metakognícií než študenti bez intelektového postihu. 
Špecifickým prínosom je odhalenie vzťahu verbálnej inteligencie a 
zníženej agresivity u študentov s dobre vyvinutou sebareguláciou, 
o ktorom referujú Ayduk a kol. (2007), pričom u študentov s nedostatočne 
vyvinutou sebareguláciou bol tento vzťah výrazne slabší.  
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Situáciu osvetľuje aj bádanie orientované na vzťah medzi 
sebareguláciou a akademickým výkonom intelektovo nadaných 
študentov. Podľa štúdie realizovanej u matematicky nadaných jedincov 
neexistuje významný vzťah medzi sebareguláciou a matematickým 
výkonom (Malpass a kol., 1996). Pri študentoch prírodných vied bol však 
zistený opak – intelektovo nadaní prejavili vyššie sebaregulačné 
schopnosti pri štúdiu prírodných vied než priemerní študenti (Tortop, 
2015). Morosanova a kol. (2015) zistila súvislosť inteligencie a 
sebaregulácie s koncoročnými známkami študentov, pričom skonštatovali, 
že aj napriek tomu, že je jedinec intelektovo nadaný, vysoký študijný výkon 
by nebol možný bez vedomej sebaregulácie.  

Povaha vzťahu inteligencie a sebaregulácie ostáva naďalej 
diskutabilnou témou. Nisbett (2012) vyčlenil tri možné vysvetlenia tohto 
vzťahu: 1.) Schopnosť regulovať vlastnú aktivitu je pravdepodobne prejav 
inteligencie. 2.) Inteligencia aj sebaregulácia môžu závisieť od tretieho 
faktora a 3.) Vedomá sebaregulácia môže byť jeden z faktorov určujúcich 
vývin sebaregulácie. Preto považujeme skúmanie danej problematiky za 
opodstatnené a jeho výsledky za prínosné. 

 

2.6 Sebaregulácia v adolescencii 
 

Sebaregulácia hrá dôležitú úlohu v období adolescencie, vzhľadom 
na to, že predpovedá úspech jedinca v štúdiu alebo v sociálnych 
vzťahoch, ktoré sú v tomto citlivom období kľúčové a môžu ovplyvniť 
budúce fungovanie jedinca. Tak ako počas celého života, aj v adolescencii 
sú ľudia produktom prostredia a zároveň ho sami ovplyvňujú (Bandura, 
2001). V období základných adaptačných nárokov, v dospievaní,  je 
sebaregulácia dôležitejšia a niekedy problematickejšia než v iných 
obdobiach.  

Veľa pozornosti bolo venovanej najmä vývinu kapacity sebaregulácie 
v priebehu detstva, no novšie štúdie potvrdzujú fakt, že behaviorálny a 
neurobiologický vývin tejto schopnosti pokračuje aj v adolescencii (King a 
kol., 2013). Vo všeobecnosti sa výraznejšie poklesy impulzívnosti a 
zvýšenie regulácie vyskytujú najmä koncom detského veku. Čím sú tieto 
schopnosti začiatkom adolescencie viac vyvinuté, tým viac sa vyskytuje  
oslabenie externalizovanej psychopatológie, vyššia sociálna kompetencia 
a celkový well-being (Farley, Kim-Spoon, 2014).  

Gestsdottirová a Lerner (2007) vychádzajú z modelu SOC (Selekcia, 
optimalizácia a kompenzávia), keď vysvetľujú, že zámerná sebaregulácia 
podlieha počas adolescencie istým zmenám.  Baltes a Freund (2002), z 
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ktorých vychádzajú, tvrdia, že procesy SOC majú v detstve a skorej 
adolescencii globálnu a nediferencovanú štruktúru, pričom v druhej 
dekáde života sa táto štruktúra rozvíja, až sa vyvinú tri zložky, selekcia, 
optimalizácia a kompenzácia. Z toho vyplýva, že deti a mladí adolescenti 
majú pravdepodobne obmedzené schopnosti a príležitosti k tomu, aby 
selektovali ciele a udávali smer svojmu rozvoju, než starší adolescenti a 
dospelí. Výskum Gestsdottirovej a Lernera (2007) túto teóriu potvrdil, keď 
zistili, že u žiakov 5. a 6. triedy sa nevyskytujú trojité procesy 
sebaregulácie, na rozdiel od starších adolescentov. 

Štúdie odhaľujú, že sebaregulácia má v adolescencii silný vplyv 
najmä na študijný výkon (Williams, 2004). Je podľa výskumov spojená s 
motiváciou , podnecovaním a udržiavaním na cieľ zameraného správania. 
Môžeme teda pozorovať spojitosť s výberom aktivít, vynaloženou snahou, 
vytrvalosťou a celým učebným procesom (Veas, 2016). Raffaelli a 
Crockett (2003) zdôrazňujú kritickosť adolescentného obdobia, počas 
ktorého sa vytvárajú dlhodobé vzory zdravého alebo škodlivého 
správania. Jedinci spoznávajú sami seba tým, že sledujú vlastné 
fungovanie a fungovanie ostatných v rôznych interakciách a poznatky a 
úsudky, ktoré z toho získajú, ovplyvňujú vývin sebaregulačných 
schopností. Adolescenti si zvnútorňujú rôzne štandardy a mechanizmy 
pozorované v okolí, čo vedie k pretransformovaniu vonkajšej regulácie na 
vnútornú a zmysluplnú (Demetriou, 2000). Moilanen a kol. (2009) vo 
svojom výskume zaoberajúcom sa vplyvom rodičovského pôsobenia na 
adolescentovu sebaregulačnú schopnosť potvrdili, že vysoká kvalita 
vzťahu rodič-dieťa, podporujúce rodičovstvo a nízka miera 
antagonistického rodičovstva majú významný vzťah s vyššou 
sebareguláciou.  

Podľa iných výskumných štúdií zaoberajúcich sa sebareguláciou 
v adolescencii, bolo preukázané, že jej vyššia miera je spájaná s menším 
užívaním škodlivých látok. Zistenia štúdie Gardnera (2008) naznačujú, že 
vôľová kontrola pozornosti a správania ochranou pred antisociálnym 
správaním je zdrojom odolnosti voči deviantnemu pôsobeniu rovesníkov 
na jedinca. Adolescenti s lepšou sebaregulačnou schopnosťou sa s 
menšou pravdepodobnosťou púšťajú do aktivít porušujúcich zákon a 
častejšie prejavujú prosociálne správanie (Bandura, 2001, Carlo a kol., 
2012). Gestsdottirová a kol (2010) potvrdili, že všetky štruktúry 
sebaregulačného systému mali silný vzťah s indikátormi pozitívneho 
vývinu adolescentov, a naopak, slabý vzťah s užívaním škodlivých látok, 
delikvenciou či dokonca depresívnymi symptómami. Rodové rozdiely sa 
preukázali podľa McManusa (1993), ktorý  zistil, že chlapci prejavujú viac 
sebaregulačného prosociálneho správania než dievčatá. 
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Objasnenie povahy sebaregulácie v kontexte sociálneho sveta 
adolescentov sprostredkúvajú vo svojej práci Farley a Kim-Spoon (2014). 
Zatiaľ čo najviac pozornosti sa podľa nich sa venovalo najmä vplyvu 
rodičov a ich výchovy na sebareguláciu adolescentov, menej jej bolo 
venované rovesníckym vzťahom či začínajúcim partnerským vzťahom a 
dostupné výskumy a štúdie túto skutočnosť potvrdzujú. Podľa autorov má 
sebaregulácia významný vplyv na mentálne aj fyzické zdravie 
adolescentov a preto je nevyhnutné preskúmať aj jej spojitosť so vzťahmi. 
Pri vysvetľovaní sebaregulácie v súvise s rôznymi typmi vzťahov v živote 
jedinca autori vyzdvihujú najmä obojstranný vzťah medzi sebareguláciou 
a kvalitou vzťahov a teda, že sa ovplyvňujú navzájom. V štúdii skúmajúcej 
12-ročných adolescentov sa zistilo, že dobrá sebaregulácia negatívne 
predikuje prísne rodičovstvo o rok neskôr, čo nám naznačuje obojstranný 
vzťah medzi sebareguláciou a rodičovským správaním (Brody, 2001). 
Obojstrannosť vzťahu bola potvrdená aj výsledkami štúdie Moilanena 
(2010) naznačujúcimi pozitívnu asociáciu medzi rodičovským teplom a 
behaviorálnou kontrolou detí s dlhodobou sebareguláciou, naopak výskyt 
psychologickej kontroly v rodičovskom správaní bol negatívne spojený s 
krátkodobou sebareguláciou. Obojstranný vzájomný charakter 
rodičovských vzťahov s adolescentmi je zrejmý tým, že jedinci so slabou 
sebaregulačnou schopnosťou sú nároční na výchovu a to môže pôsobiť 
negatívne na povahu vzťahu s rodičmi. Dospievajúci s kvalitným vzťahom 
s rodičmi majú lepší základ pre vývin dobrých sebaregulačných kapacít, 
čo potvrdili Farley a Kim-Spoon (2014). Výsledky štúdie taktiež naznačujú, 
že deti, ktoré vnímali rodičov ako prísnych a využívajúcich viac fyzických 
trestov, prejavovali menej impulzívnosti v správaní.  Williams (2004) 
upozorňuje na to, že rodičovské správanie má výrazný vplyv na vznik 
sebaregulovaného učenia u adolescentov, a to najmä prostredníctvom 
vyšších očakávaní ohľadom známok a monitorovania učebných aktivít 
adolescenta.  

Napriek dôležitosti vplyvu rovesníkov a kamarátov na adolescentov, 
je literatúry, zaoberajúcej sa vzťahom ich sebaregulácie a rovesníckych 
vzťahov, nedostatok. Vo výskume zaoberajúcim sa sociálnou 
kompetenciou adolescentov (McKown, 2009) bolo potvrdené, že tí, ktorí 
sú sociálne kompetentnejší, sa vyznačujú vyššou sebareguláciou. 
Poukazuje to na to, že nielen kvalitné vzťahy s rovesníkmi sa v tomto 
období spájajú so zvyšovaním sebaregulácie, ale taktiež môžu slabé 
vzťahy znižovať túto schopnosť (Carlo a kol., 2012).  Silný rovesnícky 
vplyv majú na adolescenta aj priatelia s deviantným správaním. Čím má 
takýchto vzťahov jedinec viac, tým slabšia je jeho sebaregulácia, a teda 
sa aj viac zapája do antisociálneho správania o dva roky neskôr (Gardner, 
2008).  Autor však upozorňuje, že dôležitú úlohu hrá v týchto prípadoch aj 
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povaha vzťahu s deviantnými priateľmi. Dobrá kvalita týchto vzťahov totiž 
môže jedincove sebaregulačné schopnosti  podporovať, zatiaľ čo zlá 
kvalita sebareguláciu znižuje. Výskumy tiež ukazujú, že čím viac 
sociálnych vzťahov adolescent má a čím viac je začlenený medzi 
rovesníkmi, tým je jeho emocionálna sebaregulácia silnejšia neskôr 
(Dhariwal a kol., 2009). 

Adolescentné vývinové obdobie je charakterizované taktiež tým, že 
mladí ľudia začínajú nadväzovať romantické vzťahy (Carver a kol., 2003). 
Je teda namieste sa domnievať, že kvalita ich behaviorálnej sebaregulácie 
má výrazný vplyv na tieto vzťahy. Dôležitú úlohu zohráva najmä plnenie 
sľubov, ktoré partnerovi dajú, čo veľmi záleží od úrovne ich sebaregulácie 
(Ritter a kol., 2010). Taktiež výskumy naznačujú, že dobrá sebaregulačná 
schopnosť pôsobí na to, či budú jedinci so svojím momentálnym 
partnerom spokojní a budú sa vyhýbať romantickým kontaktom s inými 
osobami a ostanú verní (Pronk, 2011, Ritter a kol., 2010).  Môže to byť 
čiastočne vysvetlené aj tým, že sebaregulovaní jedinci majú tendenciu 
svojich partnerov akomodovať a to tak, že pri nezhodách reagujú skôr 
konštruktívne než deštruktívne (Finkel, Campbel, 2001). Na druhej strane 
však pri skúmaní rôznych typov romantických vzťahov odborníci došli k 
záveru, že slabé, negatívne vzťahy, v ktorých absentuje podpora, sú 
spájané so znížením sebaregulácie, zatiaľ  čo láskyplné a vrelé vzťahy 
majú opačný efekt (Moilanen, 2010).  

Štúdia Penga (2012) skúmala sebaregulačné správanie u 
vysokoškolákov prírodných vied a vzťahy medzi sebaregulovaným 
učením a ich študijnými výkonmi. Výsledky poukázali na to, že akademický 
výkon prírodovedných študentov úzko súvisí s motivačnými komponentmi, 
sebaúčinnosťou. Zistilo sa, že sebaregulácia a kognitívne stratégie sú 
dôležitými indikátormi výkonnosti u vysokoškolákov (Peng, 2012).  
Aghajani et. al. (2012) prezentovali výsledky štúdie, ktorá  sa zaoberala 
otázkou, či sa študenti (367 vysokoškolákov) odlišujú v úrovni 
sebaregulácie na základe demografických faktorov, ako sú rod a odbor 
(sociálno-vedný a technický). Zistili, že existuje štatisticky významný 
rozdiel v sebaregulácii (p < 0,05) v prospech vyššej sebaregulácie žien 
a technických odborov v porovnaní s humanitnými odbormi (p <  0,05). 
Problematikou, či existuje štatisticky významný rozdiel medzi sociálno-
vednými a technickými odbormi, sa zaoberal aj ďalší výskum, ktorý sa 
uskutočnil v Malajzii na vzorke 436 vysokoškolákov, ktorý objasnil, že 
úroveň sebaregulácie u vysokoškolákov sociálno-vedných odborov je 
nižšia ako u študentov technických odborov (Hashemyolia et.al., 2015).  

Sebaregulované učenie je aktívny proces, ktorý riadi študent, a tak 
reguluje svoju vlastnú učebnú činnosť, ciele, poznávanie, motiváciu a 
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taktiež aj správanie (Nikos, George, 2005). Preto môžeme povedať, že u 
študentov hrá dôležitú úlohu sebaregulácia pri dosahovaní študijných 
výsledkov. 

 

2.7 Sebaregulované učenie 
 

Pojem sebaregulované učenie sa používa na opísanie učenia 
riadeného metakogníciou (uvažovaním, rozmýšľaním o svojom myslení), 
strategickými aktivitami (plánovaním, monitorovaním, a hodnotením 
osobného pokroku voči štandardom) a motiváciou učenia, ako tvrdia 
Perryová et. al. (2006). Sebaregulovaní žiaci si uvedomujú svoje študijné 
silné stránky a slabiny a majú repertoár stratégií, ktoré primerane aplikujú 
na zvládnutie školských úloh. Úspech či neúspech pri riešení úloh pripisujú 
faktorom, ktoré sú kontrolovateľné (množstvo úsilia venované úlohe, 
efektívne využitie stratégií). Sebadeterminačná teória (SDT; Ryan a Deci, 
2000a) rozlišuje typy regulácie správania podľa stupňa, v akom 
reprezentujú autonómnu alebo sebadeterminovanú versus kontrolovanú 
činnosť. Vnútorná  motivácia je prototypom autonómnej aktivity, keď sú 
ľudia vnútorne motivovaní, teda sebadeterminovaní. V protiklade s tým, 
vonkajškovo motivovaná aktivita je viac kontrolovaná (t. j. menej 
autonómna). Avšak SDT rozlišuje aj typy vonkajšej motivácie podľa 
stupňa, v ktorom bola internalizovaná (zvnútornená), predpokladajúc, že 
čím viac je internalizovaná a integrovaná s jednotlivcovým self (JA), tým 
viac tvorí základ autonómneho správania. Deci a Ryan postulovali štyri 
odlišné typy regulácie správania, definované  podľa stupňa, v ktorom 
regulácia vonkajškovo motivovanej aktivity bola zvnútornená a 
integrovaná. Medzi ne zaradili externú, introjikovanú, identifikovanú a 
integrovanú reguláciu, v poradí od najmenej po  najviac internalizovanú. 
Introjekcia sa vzťahuje na zapojenie sa do regulácie, ale nejde ešte o jej 
akceptovanie ako vlastnej, identifikácia je akceptovanie hodnoty aktivity 
ako osobne dôležitej, a nakoniec integrácia, ktorá sa vzťahuje na 
integrovanie tejto identifikácie s inými aspektmi jednotlivcovho JA.  
Externá a introjikovaná regulácia sú považované za relatívne 
kontrolované formy vonkajšej motivácie, kým identifikovaná a integrovaná 
regulácia sú chápané ako relatívne autonómne.  V rámci SDT sa 
stretávame aj s pojmom amotivácia, ktorá znamená nebyť ani vnútorne 
ani vonkajškovo motivovaný, teda bez intencie alebo motivácie k určitému 
správaniu. 

V teórii očakávania a hodnoty (Pintrich, 1999) je motivácia študenta 
priamo spojená so  schopnosťou sebaregulovať učebné aktivity. 
Sebaregulované učenie je chápané ako metakogitívne, motivačné 
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a behaviorálne aktívne zapojenie do vlastného procesu učenia 
a dosahovania cieľov. Model Pintricha a De Grootovej (1990) postuluje tri 
motivačné komponenty, ktoré môžu byť spojené s tromi komponentmi 
sebaregulovaného učenia: a) očakávanie, zahrnujúce presvedčenie 
študenta o jeho schopnosti vykonať úlohu; b) hodnota, ktorá zahŕňa ciele 
a presvedčenie študenta o význame a záujem o úlohu, ako aj c) afektívna 
zložka predstavujúca emocionálnu odozvu študenta na úlohu.  Teoretický 
rámec predpokladá, že motivácia a učebné stratégie nie sú statické črty 
študenta,  motivácia sa považuje za dynamickú a kontextovo viazanú 
a súčasne sa uvažuje o tom, že učebné stratégie môžu byť naučené  
a  kontrolované študentom. Motivácia je situačne variabilná, v závislosti 
od predmetu, efektivity a sebaúčinnosti pri jeho zvládaní, spoločne s 
variáciami učebných stratégií. Z tohto sa potom odvíjala konštrukcia 
MSLQ Pintricha a De Grootovej (1990),  utvoreného na meranie motivácie 
a sebaregulácie univerzitných študentov vo vzťahu k určitému predmetu 
štúdia.  

 

2.8 Metódy merania sebaregulácie a sebaregulovaného učenia 
 

Sebaregulačné dotazníky založené na sebadeterminačnej teórii majú 
za úlohu posúdiť doménovo špecifické individuálne rozdiely v typoch 
motivácie alebo regulácie. Ich položky sa týkajú regulácie určitého 
správania (pravidelného cvičenia) alebo triedy správania (účasti na 
náboženskom správaní). Regulačné štýly, i keď sa považujú za 
individuálne rozdiely, nie sú črtové  koncepty, pretože nie sú všeobecné 
ani nie sú stabilné. Ale nie sú to ani "stavové" koncepty, pretože sú 
stabilnejšie než typické stavy, ktoré kolíšu v závislosti od času a miesta. 
Formát  dotazníkov bol zavedený Ryanom a Connellom (1989). Každý 
dotazník sa pýta, prečo respondent vykonáva isté správanie a ponúka 
možné dôvody, ktoré boli vopred vybrané, aby reprezentovali rôzne štýly 
regulácie alebo motivácie. Dva dotazníky boli vyvinuté pre žiakov  
základných a stredných škôl a týkajú sa školskej práce (SRQ-Academic) 
a prosociálneho správania (SRQ-Prosocial).  

 

Dotazník študijnej sebaregulácie  

Dotazník študijnej sebaregulácie (Academic Self-Regulation 
Questionnaire, skrátene SRQ-A) Ryana a Connella (1989)  pozostáva 
z 32 položiek v štyroch subškálach  merajúcich vonkajšiu, introjikovanú, 
identifikovanú reguláciu a vnútornú motiváciu vo vzťahu k školskému 
prospechu. Skúma dôvody, prečo vykonávajú žiaci školskú prácu. Dve 
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verzie škály SRQ-A vznikli pre žiakov mladšieho a staršieho školského 
veku. Prvá je zameraná na skúmanie príčin školského správania bežnej 
populácie žiakov,  jej validizácia je prezentovaná v štúdii Ryana a 
Connella (1989). Alternatívna vznikla pre žiakov s učebnými poruchami. 
Položky sú preformulované do jednoduchšieho znenia, podobne aj 
odpoveďový formát je zjednodušený na „vždy“ (4) až po „nikdy“ (1).   Na 
základe priemerného skóre v jednotlivých subškálach je možné určiť index 
relatívnej autonómie (RAI), ktorý sa počíta ako 2x vnútorná motivácia  + 
identifikovaná regulácia – introjikovaná regulácia – 2x vonkajšia regulácia. 
Ak dosahuje index relatívnej autonómie zápornú hodnotu, prevládajú 
kontrolované regulačné štýly, a ak má index relatívnej autonómie kladnú 
hodnotu, prevláda autonómny štýl. Čím vyššie číslo, tým viac prevažuje 
buď kontrolujúci alebo autonómny štýl.  

Pre potreby porovnania výsledkov autorov dotazníka Ryana 
a Connella (1989), ktorí predpokladali v skrátenej verzii dotazníka štyri 
hlavné faktory, sme vykonali konfirmačnú analýzu, ktorá nepodporila 
pôvodnú faktorovú štruktúru dotazníka v našej gymnaziálnej vzorke, ktorá 
pozostávala z 280 študentov gymnázií; indexy tradične používané 
v konfirmačnej analýze mali neakceptovateľné hodnoty: χ² = 1791,29, p≤ 
0,001; Steiger-Lind RMSEA  0,13; Bentler-Bonettov normovaný index 
zhody 0,602. V exploračnej faktorovej analýze Dotazníka študijnej 
sebaregulácie sme použili analýzu primárnych komponentov, s  rotáciou 
varimax. Ukazovateľ Kaiser-Meyer-Olkino  (KMO) potvrdil primeranosť 
vzorky; KMO = 0,78. Bartlettov test sféricity χ² = 3721,641, p ≤ 0,001 
indikoval dostatočnú úroveň korelácie medzi jednotlivými položkami. 
Vyextrahované  štyri faktory vysvetľujú  44 % celkového rozptylu. Vnútornú 
reliabilitu celého dotazníka sme odhadli ako Cronbachovu alfu 0,855, pre 
jednotlivé  faktory sa pohybovala od 0,626 po 0,798. Ako ilustráciu 
uvedieme príklady na vyextrahované jednotlivé faktory a položky: Faktor 
1: Vnútorná motivácia, sýtený 12 položkami (napr. Baví ma pracovať na 
úlohách počas hodiny, pol. 15). Faktor 2: Identifikovaná regulácia, sýtený 
8 položkami (napr. Chcem porozumieť predmetu, pol. 5), Faktor 3:  
Introjikovaná regulácia, sýtený 6 položkami (napr. ..aby si o mne učiteľ 
myslel, že som dobrý študent, pol. 1). Faktor 4: Externá regulácia, sýtený 
6 položkami (napr. ...je to moja povinnosť, pol. 20).  Aplikáciou dotazníka 
v populácii gymnazistov sme zistili priemerne hodnoty indexu relatívnej 
autonómie poukazujúce  na prevládajúci kontrolovaný regulačný štýl 
študijnej sebaregulácie, pričom hodnoty sa pohybujú na úrovni od RAI = -
0,376 po RAI = -0,231. U študentov gymnázií s vyššou úrovňou 
intelektového nadania bola zistená vyššia úroveň vnútornej motivácie (t = 
1,995, p =  0,049), ako aj externej regulácie v porovnaní s priemerne 
nadanými (t = 2,313, p =  0,023). 
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Skrátený dotazník sebaregulácie  

Dotazník s-SRQ je skrátenou verziou 63-položkového Dotazníka 
sebaregulácie (angl. Self-regulation Questionnaire - SRQ), ktorý bol 
vytvorený v roku 1999 Brownom, Millerom a Lawendowskim (Vosloo a 
kol., 2013). Skrátená verzia spracovaná Careyovou, Nealom a Collinsom 
(2004) obsahuje 31 položiek týkajúcich sa schopnosti sebaregulácie 
(napríklad „Pri dosahovaní svojich cieľov zvyčajne sledujem svoj pokrok.“ 
alebo „Ľahko sa dám odradiť od svojich plánov.“), ktoré respondenti 
hodnotia na 5-bodovej likertovskej škále (1 - vôbec nesúhlasím, 5 - úplne 
súhlasím). Pri skórovaní je potrebné prepólovať položky 4, 6, 7, 10, 11, 
16, 19, 22, 23, 27 a 31. Dotazník s-SRQ sýtia podľa Careyovej a Neala 
(2005) dva faktory, a to ovládanie impulzov a stanovovanie cieľov, autori 
však odporúčajú pracovať s celkovým spoločným skóre. Platí teda, že čím 
vyššie celkové skóre osoba v dotazníku dosiahne, tým je jej schopnosť 
sebaregulácie lepšie vyvinutá.  

 

Sebaregulácia v učení  

Na posúdenie sebaregulácie v učení sa využíva dotazník 
sebaregulácie v učení (Learning Questionnaire, SRQ-L, Williams a Deci, 
1996). Ide o dotazník zisťujúci autonómnu a kontrolovanú sebareguláciu 
v učení, ktorý obsahuje tri skupiny výrokov, pričom vždy na začiatku 
každej skupiny sa nachádza jeden hlavný výrok, ktorý sa týka výrokov 
v danej skupine. Celý dotazník tak obsahuje 14 položiek a úlohou 
respondenta je označiť nakoľko ho daný výrok vystihuje na 7-bodovej 
škále, pričom hodnota 1 vyjadrovala nesúhlas s výrokom a hodnota 7 
veľmi vysoké stotožnenie s výrokom. Dotazník SRQ-L sme preložili 
z anglického jazyka do slovenského, pričom sme obsah položiek 
modifikovali pre účel nášho výskumu tak, aby boli aplikovateľné aj pre 
študentov orientovaných poradensky. Reliabilitu celého dotazníka sme 
odhadli pomocou Cronbachovho alfa koeficientu, ktorého hodnota je 
0,785. 

 

Dotazník starostlivosti o sebarozvoj 

 Dotazník starostlivosti o sebarozvoj (Jureková, Mesárošová, 2014, 
Mesárošová) bol pôvodne utvorený ako 29-položkový. Dotazník 
starostlivosti o sebarozvoj sme vytvorili na základe repertoárovej mriežky. 
Repertoárová mriežka je metóda, pri ktorej sa žiada od respondenta, aby 
sám uviedol pre neho dôležité alternatívy, preto je táto technika vhodná, 
keď potrebujeme zistiť pohľad jednotlivca na veci (Mesárošová a  kol., 
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2008). Prostredníctvom tejto metódy sme skúmali, aký je pohľad na 
sebarozvoj,  v akých oblastiach sa rozvíjajú, ktoré aktivity vykonávajú pre 
svoj sebarozvoj a nakoľko každá aktivita pomáha v konkrétnej oblasti 
sebarozvoja. Exploračná faktorová analýza odhalila  9 dimenzií 
sebarozvoja, a to nezávislosť (5 položiek), starostlivosť o sociálne vzťahy 
(4 položky), edukačný rozvoj (4 položky), rozvoj religiozity (2 položky), 
sebaprojektovanie (2 položky), rozvoj osobnosti (3 položky), dosahovanie 
autonómie (3 položky), rozvoj zdravia (3 položky) a zodpovednosť (3 
položky). Pre každú z dimenzií sa počíta skóre, s jeho výškou stúpa miera 
súhlasu s využívaním danej aktivity sebarozvoja. Koeficienty vnútornej 
konzistencie sa pre jednotlivé škály pohybovali medzi 0,768 po 0,897. Po 
doplnení o nové položky sme opätovne zrealizovali exploračnú faktorovú 
analýzu, ktorej výsledkom bolo  7 faktorov (všeobecný rozvoj, intelektuálny 
rozvoj, nezávislosť, medziľudské vzťahy, študijný rozvoj, rozvoj zdravia 
a samostatnosť). Reliabilitu jednotlivých faktorov a všetkých položiek sme 
odhadli na základe Cronbachovho alfa koeficientu, ktorý sa pohyboval pre 
jednotlivé subškály od 0,680 po 0, 891. V tabuľke 1 sú prezentované 
výsledky faktorovej analýzy. 

 

2.9 Empirické skúmanie vzťahu medzi sebareguláciou 
a sebarozvojom 

 

 Empirické overovanie vzťahov medzi sebareguláciou 
a sebarozvojom sme realizovali vo viacerých výskumných vzorkách, a to 
na úrovni strednej a vysokej školy. Spolu s Fačkovou (2016) sme skúmali 
tento vzťah u študentov s vysokou a priemernou úrovňou intelektových 
výkonov. Cieľom výskumu v skupine stredoškolských študentov  (N = 156; 
63 mužov a 93 žien; priemerný vek 16,8; nadpriemerný intelektový výkon 
N = 94; priemerný výkon N = 62) bolo odhaliť povahu vzťahu 
sebaregulácie a dimenzií sebarozvoja u študentov. V skúmanom súbore 
všetci študenti dosiahli strednú, priemernú úroveň sebaregulácie. V 
dimenziách sebarozvoja sme medzi intelektovo nadanými a priemernými 
študentmi  neobjavili  významné  rozdiely. Vo všeobecnosti skórovali obe 
skupiny v každej dimenzii nadpriemerne, s výnimkou rozvoja religiozity, 
kde skórovali priemerne. Výsledky naznačujú že adolescenti sa vo 
všeobecnosti nadpriemerne starajú o svoj sebarozvoj bez rozdielu, či 
patria k intelektovo nadaným alebo priemerným. Toto zistenie je v zhode 
s teoretickými predpokladmi, napr. Lenesque (2011), že v adolescencii 
ešte jedinci sebaaktualizáciu neprežívajú naplno, no stavajú základy pre 
jej rozvoj v dospelosti. 

 



37 
 

Tabuľka 1 Výsledky faktorovej analýzy dotazníka starostlivosti o sebarozvoj 

Faktory Položky Faktorové náboje 

1.  
 

28. Pozerám videá a filmy, ktoré mi pomáhajú zlepšovať sa v rôznych 
oblastiach. 

0,718 

29. Snažím sa rozvíjať svoje jazykové schopnosti. 0,665 

27. Cestovanie mi pomáha v sebarozvoji. 0,659 

25. Rozvíjam sa aj v oblastiach, ktoré sa netýkajú môjho študijného 
odboru. 

0,599 

30. Navštevujem kurzy. 0,552 

26. Čítam knihy, aby som sa zlepšoval/a v určitej oblasti. 0,524 

2.  
 

1. Vzdelávam sa, aby som osobnostne rástol/rástla. 0,705 

9. Štúdium na VŠ mi pomáha osobnostne rásť.  0,643 

5. Snažím sa rozvíjať všeobecné vedomosti. 0,601 

4. Snažím sa o zdokonaľovanie vlastného ja. 0,554 

16. Snažím sa byť zodpovedný/á. 0,546 

11. Rozvíjam svoj potenciál. 0,359 

3.  

3. Snažím sa mať svoj život plne pod vlastnou kontrolou. 0,748 

7. O svojom živote rozhodujem predovšetkým sám/sama.  0,676 

19. Snažím sa byť nezávislý/á vo všetkých smeroch. 0,663 

24. Robím všetko pre to, aby som dosiahol/dosiahla svoje ciele. 0,578 

4.  

14. Snažím sa byť milším človekom.  0,690 

18. Snažím sa byť empatický/á. 0,637 

10. Snažím sa pristupovať k iným ľuďom bez predsudkov. 0,631 

23. Snažím sa odolávať tlakom okolia. 0,419 

5.  
 

20. Snažím sa vyprofilovať v rámci odboru, ktorý študujem. 0,757 

12. Snažím sa byť aktívny/a na školských seminároch. 0,708 

21. Snažím sa aplikovať teoretické vedomosti do praxe. 0,691 

6.  
 

13. Zdravé stravovanie je dôležité pre môj osobnostný rozvoj. 0,778 

22. Športovanie (cvičenie, tancovanie) mi pomáha v sebarozvoji. 0,658 

2. Dbám o svoje zdravie, pretože je dôležité pre môj sebarozvoj. 0,562 

6. Dávam si pozor na to, aby som neochorel/a, pretože choroba mi bráni v 
sebarozvoji. 

0,547 

17. Snažím sa mať primeranú váhu. 0,510 

7.  
 

15. Nenechám sa ľahko ovplyvniť názormi iných ľudí. 0,764 

8. Nenechám sa ľahko odradiť od svojich cieľov. 0,721 

 
Vysvetlivky: 1 Všeobecný rozvoj, 2 Intelektuálny rozvoj, 3 Nezávislosť, 4 Medziľudské vzťahy,  5 Študijný rozvoj,  
6 Rozvoj zdravia, 7 Samostatnosť 
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Významný vzťah u študentov s vysokou úrovňou intelektových 
schopností bol zistený medzi celkovou sebareguláciou a viacerými 
dimenziami sebarozvoja, a to rozvojom osobnosti, kde sa preukázal 
najsilnejší vzťah, ako aj rozvojom zdravia, nezávislosťou, edukačným 
rozvojom, zodpovednosťou a dosahovaním autonómie. Sebaregulácia  
študentov s priemernou úrovňou intelektových výkonov predikuje podobne 
viacero dimenzií sebarozvoja, a to nezávislosť, edukačný rozvoj, rozvoj 
osobnosti, rozvoj zdravia a zodpovednosť (Tabuľka 2).  Tieto zistenia sú 
v zhode s výsledkami skoršej štúdie  Mesárošovej (2014), kde boli 
nájdené vzťahy medzi sebareguláciou a vyššie uvedenými  dimenziami 
sebarozvoja. 

U priemerných študentov nebol pozorovaný vzťah sebaregulácie s 
dimenziou dosahovanie autonómie, pričom u nadpriemerných bol tento 
vzťah výrazný.  Zistenie, že všetci študenti dosiahli strednú, priemernú 
úroveň sebaregulácie, naznačuje, že sebaregulácia je ešte v procese 
vývinu a štrukturalizuje sa, čo je v súlade s poznatkami iných štúdií, napr. 
King a kol. (2013) a Gestsdottirová a Lerner (2007).  

Dosiahnuté výsledky pri skúmaní  vzťahu starostlivosti o sebarozvoj 
a sebaregulácie u študentov s vysoko rozvinutými schopnosťami môžeme 
vysvetliť tým, že starostlivosť o sebarozvoj je širším konceptom než 
sebaregulácia. Taktiež prepojenie týchto konštruktov podporuje teóriu 
Kuhla, ktorý tvrdí, že sebaregulácia je nevyhnutná pre dosiahnutie 
sebaaktualizácie, no ide skôr o sebareguláciu emócií (Kuhl, Fuhrmann, 
1998). S inými výskumami, ktoré by naše zistenia mohli podporiť či 
vyvrátiť, sme sa zatiaľ nestretli, no môžeme konštatovať, že keďže je 
sebarozvoj komplexný a zložitý proces a jeho naplnenie vyžaduje zo 
strany jedinca niekoľko typov špecifického správania, sebaregulácia tohto 
správania je podľa našich zistení nevyhnutná.  
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Tabuľka 2  Podiel sebaregulácie na predikcii dimenzií sebarozvoja u študentov s vysokou a priemernou úrovňou 
intelektových výkonov 

Dimenzie sebarozvoja 
vysoká úroveň schopností priemerná úroveň schopností 

R2 β t p R2 β t p 

Nezávislosť 0,122 0,349 3,570 0,000* 0,288 0,537 4,931 0,000* 

Sociálne vzťahy 0,030 0,174 1,693 0,094 0,028 0,168 1,323 0,191 

Edukačný rozvoj 0,109 0,330 3,355 0,001* 0,080 0,284 2,291 0,026* 

Rozvoj religiozity 0,015 0,124 1,200 0,233 0,020 -0,14 -1,099 0,276 

Sebaprojektovanie 0,009 0,094 0,904 0,369 0,002 0,042 0,324 0,747 

Rozvoj osobnosti 0,306 0,553 6,365 0,000* 0,321 0,567 5,331 0,000* 

Dosahovanie autonómie 0,279 0,528 5,969 0,000* 0,029 0,169 1,329 0,189 

Rozvoj zdravia 0,087 0,295 2,963 0,004* 0,077 0,278 2,238 0,029* 

Zodpovednosť 0,108 0,328 3,329 0,001* 0,088 0,296 2,403 0,019* 

*p < 0,05 

Zdroj: Fačková, M. (2016) Sebaregulácia študentov s vysokou úrovňou inteligencie vo vzťahu k sebarozvoju. 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Diplomová práca. 

 

2.10 Vzťah medzi starostlivosťou o sebarozvoj a sebareguláciou 
v učení 

 

Cieľom nášho skúmania v spolupráci s Lipovou (2016)  bolo aj 
odhalenie vzťahu medzi starostlivosťou o sebarozvoj a sebareguláciou 
v učení s skupine vysokoškolských študentov (N = 213; 108 študentov 
medicíny a 105 študentov sociálnej práce, vek v rozmedzí od 20 do 32 
rokov). Na základe výsledkov môžeme konštatovať, že vyššia miera 
autonómnej sebaregulácie v učení súvisí s vyššou mierou starostlivosti 
o sebarozvoj v oblastiach, ako sú starostlivosť o všeobecný rozvoj, 
intelektový rozvoj, študijný rozvoj, rozvoj medziľudských vzťahov, rozvoj 
nezávislosti, samostatnosti a zdravia (Tabuľka 3). V porovnaní 
s uvedenými zisteniami je kontrolovaná sebareguácia prediktorom iba 
sebarozvoja v oblasti nezávislosti, rozvoja medziľudských vzťahov 
a zdravia, čo naznačuje tesnejšie prepojenie medzi autonómnou 
sebareguláciou učenia a starostlivosťou o sebarozvoj u študentov týchto 
dvoch pomáhajúcich profesií. 
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Tabuľka 3 Vzťah starostlivosti o sebarozvoj a dimenzií sebaregulácie  

 Autonómna sebaregulácia Kontrolovaná sebaregulácia 

Faktor Beta F pα Beta F pα 

1 - Všeobecný rozvoj ,186 7,538 ,007 ,033 ,232 ,630 

2 - Intelektuálny rozvoj ,493 67,851 ,000 ,023 ,108 ,743 

3 - Nezávislosť ,319 23,823 ,000 ,177 6,821 ,010 

4 - Medziľudské vzťahy ,388 37,471 ,000 ,161 5,619 ,019 

5 - Študijný rozvoj ,511 74,559 ,000 ,056 ,674 ,413 

6 - Rozvoj zdravia ,428 47,229 ,000 ,144 4,454 ,036 

7 - Samostatnosť ,217 10,382 ,001 -,046 ,441 ,507 

Zdroj: Lipová, V. (2016) Starostlivosť o sebarozvoj vo vzťahu k sebaregulácii u študentov pomáhajúcich profesií. 

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Košice. Diplomová práca. 

 

2.11 Komparácia starostlivosti o sebarozvoj a sebaregulácie 
v učení u študentov medicíny a sociálnej práce 

 

Pri porovnávaní miery starostlivosti o sebarozvoj sa štatisticky 
významné rozdiely ukázali vo faktore intelektuálny rozvoj, faktore študijný 
rozvoj a faktore  rozvoj zdravia (p < 0,05). V uvedených faktoroch študenti 
odboru medicíny dosahovali v priemere vyššie hodnoty, teda v týchto 
oblastiach vykazovali väčšiu starostlivosť o svoj sebarozvoj než študenti 
odboru sociálnej práce. Výsledky naznačili, že prejavovali 
najvyššiu   starostlivosť o intelektuálny rozvoj a najmenej sa venovali 
starostlivosti o všeobecný rozvoj. 

Výsledky ďalej naznačili, že študenti medicíny sú viac autonómne 
regulovaní v učení než študenti sociálnej práce. U oboch študijných 
odborov sme však zistili prevahu autonómnej sebaregulácie učenia,  teda 
aj u študentov medicíny aj u študentov sociálnej práce dominuje viac 
autonómna regulácia v učení než kontrolovaná. Môžeme teda 
skonštatovať, že hoci sa líšia v miere regulácie, nelíšia sa v type regulácie. 

Vedecké dôkazy o vzťahu starostlivosti o sebarozvoj a sebaregulácie 
v učení chýbajú, preto naše zistenia nemôžeme konfrontovať s inými 
vedeckými štúdiami, ktoré by sa zaoberali rovnakou témou. Je však 
niekoľko podobných výskumov, ktoré merali reguláciu vo všeobecnosti, 
s ktorými môžeme naše výsledky porovnať. Podľa výskumu, ktorý 
zrealizovali Ratelle a kol. (2007), tí študenti, ktorí sú autonómne 
motivovaní, sú aj najviac vytrvalí jedinci vo svojom vzdelávaní v porovnaní 
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s tými, ktorí sú kontrolovane motivovaní. V našom výskume dimenzie 
sebarozvoja Študijný rozvoj a Intelektuálny rozvoj mali v porovnaní 
s ostatnými faktormi najsilnejší vzťah s autonómnou reguláciou. Podľa 
iných výskumných zistení, autonómne formy motivácie sú viac pozitívne 
asociované so subjektívne vnímaným školským výkonom v porovnaní 
s kontrolovanou sebareguláciou (Jeno a Diseth, 2014). Podobne aj 
v našom výskume sa mohlo prejaviť to, že autonómne regulovaní študenti 
vnímajú svoj sebarozvoj pozitívnejšie, a tak hodnotili lepšie svoju 
starostlivosť o sebarozvoj. Vzťah oblasti Nezávislosť a autonómnej 
regulácie učenia je v súlade s východiskom, že práve autonómne 
správanie je vnímané ako vybrané a dobrovoľné, naopak kontrolované 
správanie je sprevádzané skúsenosťou tlaku požiadaviek a možností. 
Náš výsledok, že Rozvoj zdravia môže súvisieť s autonómnou reguláciou 
je v zhode so zisteniami, ktorých autormi sú Morgan a kol. (2012). Zistili, 
že študenti s vysokou mierou autonómnej motivácie si s väčšou 
pravdepodobnosťou udržali percento telesného tuku počas štúdia. 

 

2.12 Zhrnutie 
 

V tejto časti monografie sme sa venovali teoreticky a výskumne 
kompetencii, ktorú v rámci nášho modelu kompetencií považujeme za 
významnú, a to sebaregulácii vo vzťahu k sebarozvoju. Teoreticky sme 
vychádzali zo súčasných teórií sebaregulácie a sebadeterminácie, ako aj 
z chápania sebarozvoja v psychológii. Obohatili sme poznanie 
o odhalenie vzťahu medzo sebareguláciou a sebarozvojom, resp. 
starostlivosťou o sebarozvoj v dvoch skupinách študentov – 
stredoškolských a vysokoškolských. 

Podarilo sa nám odhaliť, že vzťah medzi sebareguláciou 
a sebarozvojom je dostatočne silný, a zvlášť je významný medzi 
autonómnou sebareguláciou a sebarozvojom. Tieto poznatky majú svoju 
implikačnú rovinu v skvalitňovaní stredoškolského a vysokoškolského 
vzdelávania. 
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 3 ROZHODOVACIE KOMPETENCIE 
 

 

Býva vyčleňované veľké množstvo zručností a kompetencií, ktoré 
pomáhajú v lepšom prispôsobovaní sa meniacim sa podmienkam 
prostredia, pričom kým pozitívny vplyv niektorých sa dá očakávať skôr len 
v istých oblastiach (napr. akademická, zdravie, financie), pri 
kompetenciách správne sa rozhodovať sa zdá oprávnené predpokladať, 
že sa prejavia v širokom spektre ľudského konania. Jedným z období, 
ktoré je spojené s výraznými zmenami a kladie tak aj zvýšené nároky na 
rozhodovanie, je aj obdobie štúdia na vysokej škole prinášajúce nové 
riziká, ktorým študenti dovtedy nemuseli byť vystavení vôbec alebo nie až 
v takej miere. Tieto zmeny sú spojené najmä s nižšou kontrolou zo strany 
rodičov či učiteľov (nepravidelná kontrola školských výsledkov, štúdium 
ďaleko od miesta bydliska a zriedkavejší priamy kontakt s rodinou) 
a zvyšujúcimi sa nárokmi na samostatné zvládanie bežných i záťažových 
situácií, teda aj na rozhodovanie. Hlavnou otázkou sa v tejto súvislosti 
stáva to, aké sú schopnosti študentov tieto rozhodnutia vykonať, aký majú 
dané rozhodnutia vplyv na ich budúcnosť a či ich je možné zlepšovať. To 
sú aj kľúčové otázky, ktorým sa budeme v tejto časti venovať. Najprv 
predstavíme koncept rozhodovacích kompetencií, čo je do tejto skupiny 
kompetencií radené a ako je možné ich zisťovať, pričom sa pokúsime 
načrtnúť aj základné vývinové charakteristiky daného obdobia s možným 
presahom do oblasti rozhodovania. Následne uvedieme poznatky zo 
svetových i nami realizovaných výskumov sledujúcich vzťahy 
rozhodovacích kompetencií s inými premennými, pričom ich rozdelíme do 
troch hlavných skupín. Prvými premennými budú kognitívne 
charakteristiky osobnosti, ktoré sú s rozhodovacími kompetenciami 
spojené alebo ich môžeme dokonca považovať za ak nie príčinné faktory, 
tak aspoň prediktory alebo vysvetľujúce premenné rozhodovacích 
kompetencií (inteligencia, exekutívne funkcie, pamäť). Druhú skupinu 
budú predstavovať charakteristiky spracovania informácií (rozhodovacie 
štýly, kognitívne funkcie), ktoré hovoria o preferovanom spôsobe prístupu 
k informáciám a rozhodovacím situáciám. Tretiu skupinu premenných 
budú tvoriť potenciálne dôsledky uplatnenia rozhodovacích kompetencií, 
ktoré môžu poskytnúť informácie o tom, nakoľko sa ich úroveň 
identifikovaná pomocou diagnostických metód prejavuje v skutočnom 
správaní a jeho následnom hodnotení (výsledky rozhodnutí, životná 
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spokojnosť). V závere kapitoly načrtneme hlavné výzvy, ktoré sa dajú vo 
výskume rozhodovacích kompetencií z pohľadu súčasného stavu 
poznatkov identifikovať. 

Pohľad na rozhodovacie kompetencie vysokoškolských študentov je 
potrebné zarámovať nielen cez charakteristiky rozhodovania, ale aj 
v širšom kontexte vývinového obdobia a hlavných úloh a medzníkov 
v rámci tohto obdobia. Vysokoškolské štúdium sa odohráva v priebehu 
adolescencie a ranej dospelosti (v súčasnosti sa presadzuje najmä termín 
tranzícia do dospelosti, resp. vynárajúca sa dospelosť, Arnett, 2000), ktoré 
sú charakterizované zmenami ako v kognitívnej, tak v sociálnej či 
emocionálnej oblasti. V rámci kognitívneho vývinu, ktorý má k 
rozhodovacím kompetenciám najbližšie, za základnú zmenu možno 
považovať prechod od formálneho myslenia charakteristického pre 
adolescenciu k postformálnemu spôsobu myslenia, ktorý je do veľkej 
miery ovplyvnený pribúdajúcimi skúsenosťami (Vágnerová, 2000). Pri 
riešení problémov sa do úvahy už berie viacero ich zložiek, viac sa 
zohľadňuje celkový kontext a mladý dospievajúci človek sa kritickejšie 
stavia aj k vlastným kognitívnym schopnostiam a je schopný pracovať s 
protikladmi. Za najdôležitejšie vývinové úlohy sa v mladej dospelosti 
považujú dosiahnutie profesnej, manželskej a rodičovskej roly, v prípade 
univerzitných študentov je to však vo väčšine prípadov posunuté. Aj 
napriek tomu ale rozhodnutia vykonané v tomto období (výber smeru 
štúdia a tým ovplyvnené profesijné zameranie, voľby týkajúce sa 
partnerského spolužitia, bydliska) môžu mať dlhotrvajúce následky 
a v niektorých prípadoch je už neskôr ťažké ich zmeniť. Albert a Steiberg 
(2011) v prehľade toho, čo vieme o posudzovaní a rozhodovaní v období 
adolescencie uvádzajú, že kým väčšinou sa výskum v tejto oblasti 
sústredil na to, v čom je ešte potrebné sa zlepšiť, už v tomto období je u 
väčšiny adolescentov úroveň rozhodovacích kompetencií na vysokej 
úrovni. Toto presvedčenie sa zdá byť zdieľané vo väčšine svetových 
krajín, ktoré považujú vek 18 rokov za dosiahnutie plnoletosti a s tým 
spojenej zodpovednosti za svoje rozhodnutia prejavujúcej sa napr. 
v práve uzatvárať manželstvo, voliť, či mať vodičský preukaz. Za 
najdôležitejšie trendy v skúmaní charakteristík posudzovania 
a rozhodovania v tomto období považujú prechod od poukazovania na 
kognitívne insuficiencie v porovnaní s dospelosťou k tvorbe prediktívnych 
modelov zahŕňajúcich množstvo heterogénnych faktorov ovplyvňujúcich 
rozhodovanie. Predchádzajúci výskum sa sústredil najmä na vysvetlenie 
väčšieho výskytu rizikového správania v období približne do 25 rokov, 
postupne však bolo zistené, že adolescenti sa len veľmi málo odlišujú od 
dospelých v schopnosti racionálne posudzovať informácie o riziku 
a dôvody tejto tendencie je potrebné hľadať v iných oblastiach. Tu sa 
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prejavili aj dva ďalšie trendy – väčšie presadzovanie teórie duálnych 
procesov a zvýšená pozornosť venovaná sociálnym a emocionálnym 
faktorom a sebaregulácii. Teórie duálnych procesov (Betsch & Kunz, 2008; 
Stanovich & West, 2000) rozlišujú dva spôsoby spracovávania informácií 
– afektívny (experienciálny, intuitívny) a racionálny (deliberatívny). Kým 
afektívny mód je rýchly, nevyžaduje úsilie, založený na emocionálne 
kódovaných skúsenostiach a môže v ňom prebiehať viac procesov naraz, 
racionálny mód vyžaduje logické myslenie, teda je pomalší a 
s potrebou vynaloženia úsilia, pričom procesy prebiehajú sériovo 
(postupne). Dve z hlavných vysvetlení rizikového správania adolescentov 
vychádzajúce z teórií duálnych procesov za kľúčovú považujú úlohu 
skúseností, ktoré ešte nie sú na takej úrovni ako v dospelosti. Dôsledkom 
toho je podľa prvého vysvetlenia (fuzzy-trace theory, Reyna & Farley, 
2006) nižšie využívanie intuície v adolescencii, podľa toho druhého 
(prototype-willingness theory) naopak sa s dospievaním zvyšuje 
porozumenie vlastným behaviorálnym tendenciám a kontrola 
rozhodovania. Je teda zrejmé, že aj keď sa množstvo poznatkov neustále 
zvyšuje, jednoznačné príčiny vývinových zmien a ich psychologické 
pozadie sú stále nejasné. To je reflektované aj v treťom sledovanom 
trende, ktorý do výskumu adolescentného rozhodovania priniesol 
zdôrazňovanie emocionálnych faktorov (emócie prežívané počas 
rozhodovania či anticipované emócie) a vývinu sebakontroly 
pozorovateľnému aj v rámci neurofyziologických zmien (napr. väčšie 
zapájanie prefrontálnych oblastí zodpovedných aj za potláčanie 
impulzívneho reagovania). To sa prejavuje napr. aj väčším vplyvom 
zohľadňovania benefitov ako nákladov pri rozhodovaní (Gardner & 
Steinberg, 2005) a podceňovaním škodlivých či dlhodobých dôsledkov 
(Reyna & Farley, 2006), čo má za následok zvýšenú tendenciu riskovať 
v  období adolescencie a nastupujúcej dospelosti. V priebehu 
adolescencie a mladej dospelosti sa zvyšuje koordinácia kognitívnych 
a afektívnych procesov (Steinberg, 2008) rezultujúca v lepšiu reguláciu 
sociálnych a emocionálnych vplyvov. To sa dá vysvetliť tým, že kým už 
približne vo veku okolo 15 rokov je úroveň logického usudzovania 
a spracovania informácií porovnateľná s dospelými, zlepšovanie vyšších 
exekutívnych funkcií prebieha až do ranej dospelosti. Takisto bolo zistené, 
že v období nástupu na vysokú školu (18 – 22 rokov) majú vrstovníci väčší 
vplyv na rizikové správanie mladých ľudí ako v neskoršom veku (24 a viac 
rokov; Gardner & Steinberg, 2005). Už z tohto prehľadu je tak zrejmé, že 
rozhodovacie kompetencie, aj keď sú v súčasnosti veľmi širokým pojmom, 
budú môcť vysvetliť skutočné rozhodovanie v akomkoľvek veku len 
obmedzene a na rozhodnutiach sa okrem nich podieľa široké spektrum 
iných skupín faktorov.  
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3.1 Vymedzenie, klasifikácia a identifikácia rozhodovacích 
kompetencií 

 

Vymedzenie rozhodovacích kompetencií je veľmi široké, keďže tvoria 
početnú skupinu veľmi rôznorodých zručností. Stránka americkej 
Spoločnosti pre posudzovanie a rozhodovanie (The Society for Judgment 
and Decision Making, www.sjdm.org) uvádza šesť kategórií výskumných 
nástrojov používaných pri zisťovaní charakteristík rozhodovania, pričom 
prvá skupina nazvaná veľmi všeobecne nástroje zisťujúce rozhodovanie 
(decision-making measures) je rozdelená na štýly rozhodovania 
a prístupy k rozhodovaniu. Rozhodovacie kompetencie sú zaradené 
v kategórii prístupov k rozhodovaniu, aj keď termín rozhodovacie 
kompetencie je v literatúre venovanej posudzovaniu a rozhodovaniu 
relatívne zriedkavý, rovnako sa zriedkavo stretávame s jeho definovaním. 
Dôvodom je najmä všeobecnosť daného pojmu. Rozhodovacie 
kompetencie tvoria heterogénnu skupinu viacerých zručností, ktoré aj keď 
navzájom do istej miery súvisia, v niektorých znakoch sú veľmi špecifické. 
Kim, Karlawish, a Caine (2002) poukazujú na dôležitosť rozlišovania 
pojmov rozhodovacia kapacita, kompetencia a schopnosť. Kým prvé dva 
pojmy sa týkajú kategorického statusu (osoba v istej situácii je alebo nie 
je kompetentná sa rozhodnúť), rozhodovacie schopnosti opisujú funkčné 
elementy rozhodovania, ktoré môžu varírovať. Ako najlepší príklad tohto 
prístupu uvádzajú „model štyroch schopností“ (Grisso & Appelbaum, 
1998) zahŕňajúci schopnosti porozumieť, ohodnotiť, zdôvodniť a vyjadriť 
voľbu. Z toho vyplýva, že väčšina metodík zisťujúcich kapacitu 
a kompetencie sú chápané ako metodiky zisťujúce schopnosti, ktoré sú 
súčasťou kompetencií. Miller a Byrnes (2001) definovali rozhodovacie 
kompetencie široko ako schopnosť alebo kapacitu vytvárať flexibilné 
a efektívne plány zvládania rôznych situácií ako prostriedok dosiahnutia 
vlastných cieľov. Podľa Beyth-Maron et al. (1993) v normatívnych 
modeloch existuje 5 súčastí kompetentného rozhodovania vyjadrených 
v piatich krokoch: a) identifikácia dostupných možností, b) identifikácia 
možných rizík a benefitov spojených s každou možnosťou, c) zhodnotenie 
žiadúcnosti každého dôsledku, d) posúdenie pravdepodobnosti každého 
dôsledku, e) kombinácia všetkých týchto informácií použitím pravidiel 
rozhodovania a identifikácia najlepšej možnosti. O význame uvedenej 
problematiky v súčasnosti hovorí aj to, že rozhodovacím kompetenciám 
bolo nielenže venované jedno špeciálne číslo jedného z najdôležitejších 
svetových časopisov venovaných rozhodovaniu (Journal of Behavioral 
Decision Making, 4/2012), ale aj sekcia v rámci časopisu venovaného 
všeobecne psychológii (Frontiers in Psychology). 
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Nejednotnosť prístupu k rozhodovacím kompetenciám sa prejavuje 
aj v tom, že väčšina starších štúdií sa sústredila len na jednu či 
obmedzené množstvo kompetencií a snahy o ich ucelené teoretické 
vymedzenie a identifikovanie boli zriedkavé. Prvé príznaky zmeny je 
možné pozorovať koncom 20. storočia, kedy Keith Stanovich a Richard 
West (Stanovich & West, 1998, 2002; Stanovich, 1999) ponúkajú tzv. 
prístup individuálnych rozdielov v rozhodovaní – snahu vysvetliť 
a zosumarizovať veľké množstvo čiastkových výsledkov zistených v rámci 
rôznorodých rozhodovacích (najmä experimentálnych) úloh sledujúcich 
ako charakteristiky bežného rozhodovania, tak sklony k rozhodovacím 
omylom. Práve do tohto prístupu je možné zaradiť aj snahu o vytvorenie 
diagnostických nástrojov schopných identifikovať rozhodovacie 
kompetencie ako latentnú premennú vysvetľujúcu systematické, 
individuálne konzistentné rozdiely v rozhodovaní a racionálnom myslení. 
V súčasnosti najviac používaným diagnostickým nástrojom je metodika 
Rozhodovacie kompetencie dospelých (Adult – Decision-making 
competence, ďalej len A-DMC), pričom snaha o vymedzenie meraných 
premenných bola sprevádzaná aj potrebou ich teoretického ukotvenia. 
V nasledujúcom texte sa tak v prevažnej miere budeme venovať práve 
tomuto nástroju – v nadväznosti na teoretický základ predstavíme jeho 
subškály a spôsob vyhodnocovania a uvedieme výsledky získané 
pomocou tejto metodiky. O postavení tejto metodiky hovorí nielen 
frekvencia jej používania, ale u niektorých autorov aj jej považovanie za 
tzv. „zlatý štandard“ identifikovania úrovne rozhodovacích kompetencií 
(Shields et al., 2016), aj keď tento pojem je možno až príliš nadnesený 
(Weller et al., 2014). 

Ako už bolo vyššie spomínané, všeobecná definícia rozhodovacích 
kompetencií sa kvôli ich heterogenite v literatúre neobjavuje. Dokonca aj 
autori v texte prevládajúceho prístupu ich nedefinujú priamo, ale cez štyri 
základné rozhodovacie zručnosti. Tým pádom je otázny aj rozdiel medzi 
pojmami kompetencia a zručnosť (skill), keďže kým výskumný nástroj A-
DMC má v názve slovo kompetencie, to, čo meria, označujú aj jeho autori 
ako zručnosti. Keďže otázka teoretického vymedzenia jednotlivých 
zručností a ich zisťovania je veľmi úzko previazaná, aj v nasledujúcom 
texte budú tieto dva aspekty rozhodovacích kompetencií rozoberané vo 
vzájomných súvislostiach. Ešte predtým je však užitočné pozrieť sa na to, 
aké prístupy k skúmaniu rozhodovania sa uplatňujú a čo ich vymedzenie 
znamená pre výskum rozhodovacích kompetencií. Pri výskume 
rozhodovania sa v rámci historického vývinu objavili a doteraz zohrávajú 
významnú úlohu tri základné prístupy – deskriptívny, normatívny 
a preskriptívny. Deskriptívny prístup sa sústreďuje na opis reálne 
prebiehajúceho posudzovania a rozhodovania, na druhej strane 
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normatívny prístup uvádza, ako by rozhodovanie malo vyzerať. Poskytuje 
kritériá, na základe ktorých by malo byť posudzovanie a rozhodovanie 
považované za správne a tým pádom stanovuje aj požiadavky na 
jednotlivcov či skupiny, u ktorých dané procesy prebiehajú. Tretí, 
preskriptívny prístup, sa snaží nájsť nástroje, ktoré by mohli rozhodovanie 
zlepšiť. Do veľkej miery sa opiera o normatívny prístup, ktorý preň 
predstavuje akýsi ideál, ku ktorému by sme sa mali snažiť priblížiť. A práve 
normatívny prístup je východiskom aj pre koncept rozhodovacích 
kompetencií. Tie sa stále posudzujú na základe objektívnych kritérií, 
ktorými sú práve normatívnym prístupom presadzované pravidlá štatistiky 
či logiky. Vysoká úroveň rozhodovacích kompetencií je tak chápaná ako 
čo najväčšia zhoda s uvedenými kritériami. To sa však do istej miery môže 
javiť ako limitujúce, keďže rozhodovacie kompetencie tak zachytávajú len 
schopnosť dodržiavať racionálne pravidlá a zohľadňovanie sociálnych či 
emocionálnych aspektov situácie je v nich zahrnuté len v malej miere. 

Fischhoff, Parker a Bruine de Bruinová (Bruine de Bruin et al., 2007; 
Parker & Fischhoff, 2005) na základe normatívnych teórií vyčleňujú štyri 
zručnosti uplatňujúce sa v rozhodovaní – hodnotenie presvedčení (belief 
assessment), hodnotenie hodnôt (value assessment), integrácia 
presvedčení a hodnôt a metakognícia, z ktorých každá sa manifestuje 
viacerými čiastkovými zručnosťami a pri rozhodovacích úlohách môžu 
interagovať. Pri kompetenciách sa môže hodnotiť ako presnosť (kvalita 
vzhľadom na externé kritérium), tak konzistencia (zhoda alebo 
nevylučovanie sa vybraných možností). Prvá zručnosť, hodnotenie 
presvedčení, zahŕňa posúdenie pravdepodobností výskytu udalostí, či 
všeobecne pravdepodobností, že výroky sú pravdivé, čo zohráva kľúčovú 
úlohu v deskriptívnych i normatívnych teóriách rozhodovania a rizikového 
správania. V rámci metodiky A-DMC je táto zručnosť operacionalizovaná 
prostredníctvom troch komponentov – Konzistencia vo vnímaní 
rizika, Rozpoznávanie sociálnych noriem a Podceňovanie/preceňovanie. 
V rámci Konzistencie vo vnímaní rizika sú participanti vyzvaní poskytnúť 
odhadovanú pravdepodobnosť, že sa u nich v priebehu jedného alebo 
piatich rokov vyskytne vybraných desať udalostí (napr. smrť následkom 
teroristického útoku, byť obeťou krádeže, zmena trvalého bydliska do 
iného kraja). Z týchto 20 výrokov je následne vytvorených 20 párov, 
v ktorých sa sleduje dodržiavanie základných pravidiel štatistiky – 
konkrétne porovnanie pravdepodobnosti v rámci jedného roka a piatich 
rokov (10 párov), porovnanie pravdepodobnosti všeobecnejšej 
a konkrétnejšej udalosti (6 párov – napr. návšteva zubára a plombovanie 
zuba) a porovnanie pravdepodobností dvoch komplementárnych udalostí, 
ktorých súčet by mal byť 100% (4 páry – napr. byť a nebyť účastníkom 
automobilovej nehody). Výsledné skóre je percento správne 
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zodpovedaných párov. Druhý komponent sledujúca hodnotenie 
presvedčení – Rozpoznávanie sociálnych noriem – sleduje to, do akej 
miery vie jednotlivec odhadnúť normy platné v danej sociálnej skupine. 
Najprv tak odpovedá na to, či je podľa neho niekedy v poriadku zapojiť sa 
do 16 rôznych druhov negatívneho správania (napr. neukázať niekomu 
smer cesty, nevrátiť požičané, šoférovať po užití alkoholu), následne aké 
percento ľudí z jeho vekovej skupiny odpovie, že dané správanie je 
niekedy prijateľné. Skóre v tomto komponente je korelačným koeficientom 
vzťahu medzi odhadovaným a skutočným percentom ľudí odpovedajúcich 
kladne pri uvedených druhoch správania. Tretí komponent – 
Podceňovanie/preceňovanie – je bližšie opísaný pri metakognícii ako 
štvrtej sledovanej zručnosti. 

Ohodnotenie hodnôt, alebo inak povedané prisúdenie hodnoty 
(úžitku) jednotlivým možnostiam je veľmi subjektívne, preto ani nie je 
možné stanoviť externú normu pre to, ako ohodnotíme jednotlivú 
možnosť. Operacionalizácia tejto kompetencie preto zahŕňa ako 
porozumenie sociálnym normám preferovaným inými, čo zachytáva už 
vyššie opísaný komponent Rozpoznávanie sociálnych noriem, tak 
odolnosť voči vplyvu rôzneho opisu objektívne totožných možností, čo je 
obsiahnuté v komponentoch Odolnosť voči rámcovaniu a Odolnosť voči 
vynaloženým nákladom. Prvý komponent, Odolnosť voči rámcovaniu, 
ktorý jeho autori považujú za hlavný indikátor kompetencie ohodnotenie 
hodnôt, pracuje s efektom rámcovania, ktorý tvoril jeden z prvých 
a najvýznamnejších prejavov predpokladanej iracionality ľudského 
rozhodovania v prístupe heuristík a omylov (heuristics and biases 
approach). V rámci metodiky je prezentovaných dvakrát 7 situácií, 
v ktorých si respondenti vyberajú z dvoch ponúkaných možností ich 
riešenia a sedem opisov situácií, ktoré majú ohodnotiť na príslušnej škále 
na základe vybraného kritéria (pravdepodobnosť, úspešnosť). Každá zo 
14 položiek je uvedená dvakrát s odlišným opisom (napr. ako možnosť 
straty či možnosť zisku – určite zachránite 200 ľudí zo 600 (zisk) alebo 
určite zomrie 400 ľudí zo 600 (strata). Výsledné skóre tohto komponentu 
predstavuje rozdiel vo výbere možností či posúdení situácie v dvoch 
odlišne opísaných verziách tej istej udalosti. V ďalšom komponente 
sledujúcom prisudzovanie hodnôt – Odolnosť voči vynaloženým nákladom 
– je sledované, nakoľko sme pri rozhodovaní ovplyvnení predtým 
vynaloženými nákladmi (čas, úsilie, financie) spojenými s vybranou 
možnosťou. Normatívy prístup predpokladá, že pri rozhodovaní sa medzi 
viacerými možnosťami by sme nemali byť pod vplyvom toho, že do istej 
možnosti sme už niečo investovali, ale rozhodovať sa len na základe 
budúcich dôsledkov. Príkladom je situácia, kedy sme už zaplatili nevratnú 
zálohu 100 eur za prsteň, ale keď ideme doplatiť zvyšných 100 eur, 
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zistíme, že daný prsteň môžeme mať v inom obchode za 90 eur – 
zaplatíme radšej 100 eur za už rezervovaný alebo 90 eur za iný, pričom 
oželieme predtým zaplatených 100 eur? 

Kompetencia integrácie zahŕňa kombinovanie presvedčení a hodnôt 
pri rozhodovaní, čo by malo viesť k výberu vhodných pravidiel 
rozhodovania. To je zisťované najmä komponentom Používanie pravidiel 
rozhodovania, v ktorom sú prezentované preferencie desiatich fiktívnych 
ľudí pri výbere DVD prehrávačov (napr. chce len DVD prehrávač s veľmi 
vysokým hodnotením v kritériu „spoľahlivosť značky“). Každý z piatich 
prehrávačov je v štyroch posudzovaných kritériách ohodnotený na 
stupnici od 1 do 5 (najvyššie), pričom existujú jednoznačné správne 
možnosti výberu pre každého prezentovaného zákazníka. Za ukazovateľ 
kompetencie integrácie je tiež možné považovať vyššie opísanú subškálu 
Odolnosť voči rámcovaniu. 

Posledná rozhodovacia kompetencia – metakognícia – zahŕňa čo 
najobjektívnejšie poznanie vlastných kompetencií. Táto zručnosť je 
overovaná komponentom Podceňovanie/preceňovanie pozostávajúcim 
z 34 tvrdení o všeobecných znalostiach (napr. Obezita zvyšuje riziko 
cukrovky 2. typu). Respondenti najprv uvádzajú, či je daný výrok podľa 
nich pravdivý alebo nie a následne, nakoľko sú si istí svojou odpoveďou. 
Výsledné skóre odráža rozdiel medzi percentom správnych odpovedí 
a priemernou udávanou pravdepodobnosťou poskytnutej odpovede. 
Podobne ako v predchádzajúcich komponentoch sú výsledky kódované 
tak, aby vyššie skóre znamenalo vyššiu úroveň v danej kompetencii. 
V pôvodnej verzii A-DMC, ako aj vo verzii pre nedospelých Y-DMC, bola 
zahrnutá aj škála Nezávislosť na ceste (Path independence), ktorá 
sledovala to, do akej miery sme ovplyvnení spôsobom, ako dospejeme 
k výsledku, na základe neuspokojivých psychometrických vlastností 
(najmä slabých vzťahov s ostatnými komponentmi či test-retestovej 
reliability, Bruine de Bruin et al., 2007) sa však už nepoužíva. Prehľad 
kompetencií, ich merania a hodnotenia poskytuje Tabuľka 4. 

  



50 
 

Tabuľka 4 Komponenty A-DMC (podľa Strough, Parker, & Bruine de Bruin, 2015) 

Komponent A-DMC Čo je hodnotené Rozhodovacia 
zručnosť 

Kritérium 

Odolnosť voči 
rámcovaniu 

Konzistencia pri výbere medzi 
ekvivalentnými, pozitívne 
a negatívne formulovanými 
otázkami 

Ohodnotenie hodnôt, 
integrácia 

Konzistencia 

Rozpoznávanie 
sociálnych noriem 

Korelácia vnímaných 
a skutočných sociálnych noriem 

Ohodnotenie 
presvedčení, 
ohodnotenie hodnôt 

Presnosť 

Podceňovanie/prece
ňovanie 

Zhoda medzi ohodnotením 
vlastných vedomostí a ich 
skutočnou úrovňou 

Ohodnotenie 
presvedčení, 
metakognícia 

Presnosť 

Používanie pravidiel 
rozhodovania 

Správne používanie 
špecifikovaných pravidiel 
rozhodovania pri voľbách medzi 
možnosťami s viacerými 
vlastnosťami 

Integrácia Presnosť 

Konzistencia vo 
vnímaní rizika 

Posúdenie rizika je v zhode 
s teóriou pravdepodobnosti 

Ohodnotenie 
presvedčení 

Konzistencia 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

Ochota pri rozhodovaní 
zohľadňovať len budúce dôsledky 

Ohodnotenie hodnôt Presnosť 

 

Keďže v tejto časti sa budeme venovať najmä výskumom pracujúcimi 
s uvedenými komponentmi, je potrebné uviesť aj to, čo presne je v nich 
sledované a aké aspekty rozhodnutí je možné zachytiť. Prvý komponent, 
Odolnosť voči rámcovaniu, sleduje, do akej miery sme ovplyvnení opisom 
rozhodnutia. Prvýkrát naň upozornili D. Kahneman a A. Tversky v už 
klasickom príklade Ázijskej chrípky (Tversky & Kahneman, 1981). 
Prezentovaný hypotetický scenár zahŕňal príchod nezvyčajnej choroby, 
ktorá môže usmrtiť 600 ľudí a sú dve možnosti, ako proti nej bojovať. 
V prípade voľby A zachránime určite 200 ľudí, v prípade voľby B 
s pravdepodobnosťou 1/3 zachránime všetkých 600 ľudí, ale 
s pravdepodobnosťou 2/3 nezachránime nikoho z nich. Druhej skupine 
ľudí bola prezentovaná tá istá situácia, kedy v prípade voľby C by určite 
zomrelo 400 ľudí a v prípade voľby D by s pravdepodobnosťou 1/3 
nezomrel nikto a s pravdepodobnosťou 2/3 by zomrelo všetkých 600 ľudí. 
Kým v prvom prípade si voľbu A zvolilo 72% respondentov, v druhom 
prípade voľbu C len 22%, čo je prekvapujúce, ak si uvedomíme, že ako 
možnosti A a C, tak B a D sú identické, len opísané inými slovami. Tversky 
a Kahneman vysvetlili tento jav averziou k riziku v situáciách zisku (pri 
možnom zisku radšej stavíme na istotu) a vyhľadávaním rizika pri stratách 
(uprednostníme možnú vyššiu stratu pred istou menšou stratou). Odvtedy 
sa objavilo množstvo štúdií, ktoré sa snažili preukázať efekt rámcovania 
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v rôznych prostrediach a populáciách a boli vyčlenené tri jeho druhy 
(Levin, Schneider, & Gaeth, 1998). Vyššie prezentovaný problém patrí 
k rámcovaniu rizikovej voľby, kde sa vyberá medzi možnosťou s istým 
výsledkom a možnosťou, kde sú výsledky možné s istou 
pravdepodobnosťou. Pri atributívnom rámcovaní je úlohou účastníkov 
výskumu posúdiť objekt či situáciu, ktorá môže byť opísaná pozitívne 
alebo negatívne. Úlohou, ktorá je použitá aj v A-DMC, je uvedenie 
percenta podvádzajúcich študentov ako 35% alebo nepodvádzajúcich 
65% a sleduje sa, či respondenti hodnotia mieru podvádzania na danej 
škole v oboch prípadoch rovnako. Tretím typom je rámcovanie cieľov, 
kedy je ponúknutá jedna možnosť uvedená ako šanca niečo získať alebo 
niečo stratiť. Klasickým príkladom je informácia poskytovaná ženám 
o vlastnostiach kontroly prsníkov, ktorú ženy vykonávali viac vtedy, ak 
informácia zdôrazňovala negatívne dôsledky (zníženie šance nájsť nádor 
v skoršom štádiu, kedy sa ľahšie lieči) ako pozitívne dôsledky (zvýšená 
šanca zachytiť nádor v liečiteľnom štádiu, Meyerowitz & Chaiken, 1987). 
Ktorýkoľvek z uvedených typov efektov rámcovania sa zisťuje dvomi 
spôsobmi – porovnávaním skupín, z ktorých jedna dostala pozitívne 
a jedna negatívne formulované informácie, alebo sú oba typy informácií 
podané tej istej skupine ľudí. Druhý spôsob je uplatnený aj A-DMC, ktorý 
obsahuje 7 dvojíc úloh sledujúcich rámcovanie rizikovej voľby a 7 dvojíc 
úloh zisťujúcich atributívne rámcovanie, pričom pozitívne a negatívne 
formulované položky sú oddelené ostatnými komponentmi. Výsledné 
skóre je rozdielom medzi odpoveďami na 6-bodovej škále a prepólované, 
takže sa môže pohybovať od 0 do 5. 

Komponent Rozpoznávanie sociálnych noriem do veľkej miery čerpá 
z klasickej témy sociálnej psychológie – sociálnych noriem. Klasicky sa 
rozlišujú dva základné typy sociálnych noriem – deskriptívne (čo sa robí) 
a injunktívne (ako by sme sa mali správať). Vnímanie toho, ako sa 
správajú iní, má veľký vplyv aj na naše vlastné konanie, pričom práve 
v období adolescencie a mladšej dospelosti je vyšší ako v neskoršom 
období (Vágnerová, 2000). Vplyv sociálnych noriem bol pozorovaný v tak 
rôznorodých oblastiach ako jedenie (Higgs, 2015), užívanie alkolohu 
(Brutovská et al., 2015), v inom rizikovom správaní (Hamilton & Mahalik, 
2009), ale aj pri pomáhaní iným (Berkowitz, 1972) či spotrebiteľskom 
správaní (White & Simpson, 2013). Komponent Rozpoznávanie 
sociálnych noriem sleduje to, do akej miery sa to, čo si myslia ľudia 
o výskyte daného správania, zhoduje s jeho skutočným výskytom. Keďže 
na posúdenie správnosti sociálnych noriem je potrebné poznať skutočné 
správanie, respondenti uvádzajú, či je podľa nich niekedy v poriadku 
vykonávať dané správanie a tiež to, koľko percent ľudí ich veku (tzv. 
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referenčná skupina) aj povie, že to je v poriadku. Výsledné skóre 
(korelačný koeficient) sa pohybuje od -1 do 1. 

Komponent Preceňovanie/podceňovanie čerpá z dlhej tradície 
výskumov poukazujúcich na všeobecnú tendenciu preceňovať vlastné 
schopnosti či vedomosti (overconfidence bias), ktorá sa prejavuje v troch 
rôznych typoch úloh. Najčastejšie sa pozornosť venuje tomu, čo by sa dalo 
nazvať ako preceňovanie (overestimation) – myslíme si, že v niečom sme 
lepší ako naozaj. Študenti si myslia, že majú lepší výsledok zo skúšky ako 
je reálny (Clayson, 2005), lekári preceňujú správnosť ich diagnózy 
(Christensen-Szalanski & Bushyhead, 1981), všeobecne preceňujeme 
rýchlosť, ako niečo spravíme (Buehler, Griffin, & Ross, 1994). V druhom 
type tohto efektu si myslíme, že sme lepší ako istá skupina všetkých 
ostatných – napr. 93% amerických a 69% švédskych študentov si myslelo, 
že patria k 50% lepších vodičov (Svenson, 1981) a používa sa pojem 
overplacement, ktorý by sme mohli preložiť ako nadmerné umiestňovanie. 
Tretím typom preceňovania je prílišná presnosť (overprecision), pri ktorej 
respondenti uvádzajú odpovede tak, aby si boli s istou 
pravdepodobnosťou (väčšinou 90 alebo 95%) istí, že ich odpoveď bude 
v danom intervale. V skutočnosti množstvo štúdií ukazuje, že do 90% 
intervalov spoľahlivosti spadá menej ako 50% odpovedí (Klayman et al., 
1999; Soll & Klaymann, 2004). Už z uvedených príkladov je zrejmé, že 
opäť ide o jav vyskytujúci sa v širokom spektre oblastí ľudského 
správania. Komponent Preceňovanie/podceňovanie pracuje práve 
s prvým typom efektu nadmernej sebadôvery – po zodpovedaní otázok 
(áno/nie) respondenti uvádzajú, nakoľko sú si istí správnosťou odpovede. 
Následne je porovnávané percento správne zodpovedaných odpovedí 
a priemerná dôvera, pričom skóre sa pohybuje od 0 do 1 (úplne presný 
odhad). 

Komponent Používanie pravidiel rozhodovania sa dá považovať za 
veľmi všeobecný a zachytáva ani nie tak špecifické charakteristiky 
rozhodovania, ale logického uvažovania. Najprv sú prezentované rôzne 
typy DVD prehrávačov s rôznymi vlastnosťami, z ktorých si majú 
respondenti zvoliť na základe uvedených kritérií jeden alebo viacero 
prehrávačov. Využívajú sa teda najmä myšlienkové operácie 
porovnávanie, analýza a syntéza, ktoré patria k tým základným. Na 
základe toho sa dá predpokladať, že daný komponent bude korelovať 
najmä s kryštalickou inteligenciou, ktorá sa zisťuje pomocou podobne 
zameraných otázok (napr. ktorý z uvedených štyroch pojmov nepatrí 
k ostatným).  

Otázky vnímania pravdepodobnosti tvorili dlho jednu z hlavných tém 
v rámci výskumu posudzovania a rozhodovania, pričom pozornosť bola 
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venovaná najmä presnosti subjektívnej pravdepodobnosti a faktorom, 
ktoré ju ovplyvňujú. Dlhodobo od prác A. Tverskeho a D. Kahnemana 
(Tversky & Kahneman, 1975) sa sledovali odchýlky od objektívnej 
pravdepodobnosti spôsobené používaním heuristík. Často používaným 
príkladom je Lindin problém (na základe opisu mladej ženy prisudzovanie 
väčšej pravdepodobnosti prieniku dvoch tvrdení - že je zamestnaná 
v banke a zároveň sa angažuje vo feministickom hnutí ako len izolovanej 
udalosti – že je len pracovníčkou v banke). Keďže objektívnu 
pravdepodobnosť reálne sa vyskytujúcich situácií je väčšinou ťažké zistiť, 
jeden z prístupov merania pravdepodobnostného usudzovania je 
porovnávanie viacerých generovaných pravdepodobností, čo je využívané 
v komponente Konzistencia vo vnímaní rizika. Jeden z princípov 
sledovaných v tomto komponente A-DMC je ten istý ako v Lindinom 
probléme – dodržiavanie princípu konjunkcie: pravdepodobnosť 
všeobecnejšej udalosti (napr. aj výskytu niečoho za dlhšie obdobie) 
nemôže byť nižšia ako pravdepodobnosť výskytu špecifickejšej udalosti. 
Okrem toho sa sleduje ešte dodržiavanie jedného jednoduchého pravidla 
– súčet pravdepodobností dvoch opačných udalostí má byť 100%. 

Sklon zohľadňovať vynaložené investície (financie, čas, úsilie) pri 
rozhodovaní sa o budúcich možnostiach  sa prejavuje v širokom spektre 
oblastí (napr. Roth, Robbert, & Straus, 2015). Máme tendenciu vnímať 
tieto vynaložené investície ako súčasť jednej možnosti, takže často 
nezvažujeme len to, čo je ešte pre získanie niečoho vynaložiť, ale aj čo už 
vynaložené bolo. Táto tendencia sa objavuje nielen u ľudí, ale aj u zvierat 
(Sweis et al., 2018). V A-DMC je sledovaná hypotetickými úlohami, 
v ktorých po vynaložení prvotnej investície sa objaví iná možnosť, ktorá je 
z normatívneho hľadiska výhodnejšia (menšie celkové investície). 

Vzhľadom na významnú pozíciu A-DMC v identifikovaní 
rozhodovacích kompetencií v celosvetovom meradle sme sa aj my 
rozhodli pre jej použitie v našich výskumoch. Kým pôvodná štúdia 
sledujúca psychometrické charakteristiky A-DMC bola vykonaná na 
vzorke pokrývajúcej vekové rozpätie od 18 do 88 rokov (Bruine de Bruin 
et al., 2007), výsledky slovenskej štúdie pokrývali vekové spektrum 18 až 
26 rokov s približne rovnomerným zastúpením stredoškolských 
a vysokoškolských študentov. Základné číselné ukazovatele 
v komponentoch poskytuje tabuľka 5. 
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Tabuľka 5: Deskriptívna štatistika komponentov A-DMC 

Komponent A-DMC Rozsah Medián x SD Cronbach. alfa 

Odolnosť voči rámcovaniu 1,79-5,00 

1,00-4,92 

4,00 

3,83 

3,95 

3,72 

0,55 

0,61 

0,72 

0,62 

0,07-2,32 - 0,97 0,40 0,48 

1,90-5,00 3,90 3,83 0,63 0,62 

Rozpoznávanie sociálnych noriem -0,65-0,99 

-0,59-0,84 

0,52 

0,34 

0,49 

0,33 

0,28 

0,26 

0,54 

0,64 

-0,05-0,87 - 0,51 0,19 0,77 

-0,64-0,90 0,52 0,43 0,31 0,89 

Podceňovanie/preceňovanie 0,50-1,00 

0,50-1,00 

0,91 

0,93 

0,89 

0,91 

0,09 

0,08 

0,56 

0,77 

0,53-1,00 - 0,83 0,12 0,87 

0,53-1,00 0,86 0,85 0,11 0,74 

Používanie pravidiel rozhodovania 0,00-1,00 

0,00-1,00 

0,60 

0,44 

0,59 

0,44 

0,24 

0,24 

0,79 

0,73 

0,10-1,00 - 0,64 0,20 0,65 

0,00-1,00 0,60 0,58 0,21 0,66 

Konzistencia vo vnímaní rizika 0,25-1,00 

0,20-1,00 

0,80 

0,70 

0,79 

0,70 

0,16 

0,16 

0,76 

0,72 

0,35-1,00 - 0,75 0,12 0,64 

0,00-1,00 0,70 0,66 0,22 0,83 

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom 

1,00-6,00 

1,00-6,00 

4,30 

4,50 

4,25 

4,40 

0,84 

0,77 

0,72 

0,54 

2,30-6,00 - 3,97 0,67 0,45 

1,20-6,00 3,80 3,76 0,82 0,50 

Poznámka: Prvý riadok v každej subškále uvádza výsledky slovenskej (Bavolar, 2013), druhý riadok 
pôvodnej americkej štúdie (Bruine de Bruin et al., 2007), v treťom riadku sú výsledky talianskej (del 
Missier et al., 2012), v štvrtom riadku čínskej štúdie (Liang & Zou, 2018) 

 

Výsledky nielen pôvodnej americkej a slovenskej, ale aj všetkých 
štyroch vzoriek vykazujú vysokú mieru podobnosti, takže A-DMC sa javí 
byť vhodným nástrojom zisťovania základných rozhodovacích 
kompetencií aj v slovenských podmienkach. Vzhľadom na predpoklad, že 
rozhodovacie kompetencie v A-DMC budú zachytávať aj spoločnú 
schopnosť rozhodovať sa, bola overená aj faktorová štruktúra metodiky. 
Pozitívne a väčšinou stredne silné korelácie medzi komponentmi A-DMC  
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Tabuľka 6 Korelácie subškál A-DMC 

  1 2 3 4 5 

Odolnosť voči rámcovaniu (1)           

Rozpoznávanie sociálnych noriem 
(2) 

0,25***         

0,15**     

0,16**     

0,28*     

Podceňovanie/preceňovanie (3) 0,12** 0,08       

0,23*** 0,17**    

-0,09 0,00    

0,14* 0,17*    

Používanie pravidiel rozhodovania 
(4) 

0,42*** 0,33*** 0,07     

0,39*** 0,28*** 0,31***   

0,36** 0,27** 0,00   

0,29* 0,16* 0,12*   

Konzistencia vo vnímaní rizika (5) 0,36*** 0,22*** 0,15** 0,38***   

0,25*** 0,25*** 0,17** 0,43***  

0,11* 0,04 0,07 0,22**  

0,18* 0,16* 0,09 0,22*  

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom (6) 

0,35*** 0,25*** 0,14** 0,42*** 0,43*** 

-0,01 0,23 -0,01 0,20*** 0,18** 

0,04 0,09 -0,11 0,16** 0,01 

0,14* 0,15* 0,12* 0,24* 0,17* 

*p <0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Poznámka: Prvý riadok v každej subškále uvádza výsledky slovenskej (Bavolar, 2013), druhý riadok 
pôvodnej americkej štúdie (Bruine de Bruin et al., 2007), tretí riadok z čínskej (Liang & Zou, 2018), štvrtý 
z iránskkej štúdie (Piryaei et al., 2017). 

(Tabuľka 6) nasvedčujú prítomnosti spoločného faktora zodpovedného za 
ich variabilitu, pričom okrem našej a pôvodnej štúdie uvádzame aj 
výsledky dvoch novších výskumov realizovaných v Iráne (Piryaei et al., 
2017) a Číne (Liang & Zou, 2018). Kým v pôvodnej vzorke v USA 
u dospelých vo veku 18 až 88 rokov bola nájdená dvojfaktorová štruktúra 
A-DMC (Bruine d e Bruin et al., 2007), v slovenskej verzii (508 študentov 
stredných a vysokých škôl) boli okrem škály Podceňovanie/Preceňovanie 
všetky ostatné škály zaradené do prvého faktora (Bavolar, 2013). 
Vzájomná súvislosť komponentov sa odzrkadľuje aj v tom, že okrem 
šiestich čiastkových skóre je počítané aj celkové skóre. To je priemerom 
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štandardizovaných skóre všetkých komponentov, keďže ich výsledky sa 
pohybujú v rôznych intervaloch. 

Okrem A-DMC, ktorý je určený pre dospelú populáciu a bol 
overovaný na vzorke do neskorej staroby, existuje aj verzia pre mladých 
(Y-DMC, Youth – Decision Making Competence, Parker & Fischhoff, 
2005), ktorá obsahuje veľmi podobné úlohy a bola overovaná na vzorke 
18-19 ročných študentov, Weller et al. (2012) ponúkli aj verziu určenú pre 
deti (overovaná na vzorke 10-11 ročných detí – PA-DMC, Preadolescent 
Decision Making Competence). Mierne odlišný prístup identifikácie 
rozhodovacích kompetencií prezentujú Finucane a Gullion (2011), ktorí pri 
sledovaní rozhodovacích kompetencií v staršom veku vyčleňujú tri hlavné 
oblasti – porozumenie, váženie dimenzií a kognitívna reflexia, tieto sa 
však do značnej miery prekrývajú s kompetenciami sledovanými v A-
DMC.   

 

3.2 Zmeny rozhodovacích kompetencií počas vývinu 
 

Keďže rozhodovacie kompetencie sú spojené s množstvom iných 
premenných a predpokladá sa pri nich dôležitá úloha inteligencie či 
exekutívnych funkcií, ktoré s vekom môžu klesať, v rámci niektorých štúdií 
boli sledované aj zmeny rozhodovacích kompetencií počas života. 
Obrázok 3 ukazuje trendy šiestich komponentov A-DMC v americkej 
populácii podľa Stroughovej et al. (2015). Najnižšie skóre v období okolo 
20 rokov dosahovali subškály Odolnosť voči rámcovaniu a Odolnosť voči 
vynaloženým nákladom, v období strednej dospelosti sa však už všetky 
skóre pohybovali na približne rovnakej úrovni a najvýraznejšie zmeny je 
možné sledovať v období staroby – kým skóre v Odolnosti voči 
vynaloženým nákladom je v tomto období najvyššie, v ostatných 
komponentoch klesá, najvýraznejšie v Odolnosti voči rámcovaniu 
a Používaní pravidiel rozhodovania. Sú to však zároveň aj jediné dva 
komponenty, kde sa skóre dostáva pod úroveň dosahovanú v období 
mladej dospelosti. Je teda možné zovšeobecniť, že medzi obdobím mladej 
a strednej dospelosti dochádza najmä k zlepšovaniu rozhodovacích 
kompetencií. Ako bolo uvedené vyššie, sú to výsledky americkej štúdie, 
takže je potrebné brať ich s istou opatrnosťou, môžu však naznačovať 
trendy prítomné aj na Slovensku. Aj keď niektoré položky obsiahnuté v A-
DMC sú kultúrne poznamenané, ich skórovanie je do veľkej miery 
nezávislé na kultúrnom vzorci. Nedávnym doplnením tohto výskumu je 
nedávna štúdia sledujúca zmeny len v období mladej dospelosti (medzi 
19-tym a 30-tym rokom života), kde bola zistená korelácia s vekom r = 
0,50 pri celkovom skóre rozhodovacích kompetencií (pri kontrolovaní 
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kognitívnych schopností korelácia klesla na r = 0,33; Parker et al., 2018). 
Pri sledovaní stability jednotlivých komponentov boli medzi uvedenými 
dvomi časovými obdobiami významné vzťahy zistené v prípade štyroch 
komponentov – Odolnosť voči rámcovaniu (r = 0,17, p < 0.05), Odolnosť 
voči vynaloženým nákladom (r = 0,18, p < 0,05), Používanie pravidiel 
rozhodovania (r = 0,55, p < 0,001) a Rozpoznávanie sociálnych noriem (r 
= 0,29, p < 0,01), u dvoch komponentov boli vzťahy veľmi slabé a 
nevýznamné – Podceňovanie/preceňovanie ( r = -0,03) a konzistencia vo 
vnímaní rizika (r = 0,07; Parker et al., 2018). Na vzorke lídrov rôznych 
tímov a spoločností bola zistená významnejšia korelácia veku len 
s jedným komponentom A-DMC – odolnosťou voči rámcovaniu (r = -0,42; 
Pugliese & Senna, 2018), Rossi et al. (2017) zase pri porovnaní mladšej 
(priemerný vek 23 rokov) a staršej (priemerný vek 72 rokov) vekovej 
skupiny v komponente Používanie pravidiel rozhodovania zistili, že efekt 
veku spôsobujúci nižší výsledok staršej skupiny bol mediovaný úrovňou 
(teda poklesom) exekutívnych funkcií. 

 

 

Obrázok 3 Vekové zmeny v štandardizovanom skóre komponentov A-DMC (podľa Strough et al., 2015) 

 

Zistené trendy rozhodovacích kompetencií viedli k vytvoreniu 
modelu, ktorý sa snaží o vysvetlenie ich celoživotných zmien (Strough et 
al., 2015). Z viacerých premenných s priamym či nepriamym efektom na 
rozhodovacie kompetencie sa ako najužitočnejšie javia tri oblasti, zmeny 
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v ktorých sa prejavujú v rozhodovacích kompetenciách – uvažovanie 
(deliberation), emócie a skúsenosť. Uvažovanie je spojené s kognitívnymi 
funkciami, ktoré nemôžeme ovplyvniť, ako sú fluidná inteligencia, 
pracovná pamäť, epizodická pamäť a exekutívne funkcie. V týchto 
funkciách je práve obdobie vysokoškolského štúdia obdobím dosahovania 
najvyššieho výkonu. K emocionálnym faktorom podieľajúcim sa na 
rozhodovaní sú zaradené ako emócie zažívané počas rozhodovania, tak 
aj anticipované emócie, pričom však výsledky o och vplyve na 
rozhodovanie sú značne heterogénne. Tu na rozdiel od kognitívnych 
funkcií sú vo výhode starší dospelí, ktorí môžu využívať svoje celoživotné 
skúsenosti (Weller, Levin, & Denburg, 2011). Skúsenosti sú zároveň aj 
treťou oblasťou s vplyvom na rozhodovacie kompetencie, pričom okrem 
všeobecných životných skúseností sú sem zaradené aj doménovo 
špecifické skúsenosti (spotrebiteľské správanie, ekonomické 
rozhodovanie, sociálne poznávanie) a kryštalická inteligencia, pričom je 
zrejmé, že tieto faktory naberajú na dôležitosti so zvyšujúcim sa vekom. 
Z uvedeného modelu vyplýva to isté, čo z časti venovanej všeobecne 
charakteristikám rozhodovania na prelome adolescencie a mladej 
dospelosti – ako úroveň rozhodovacích kompetencií, tak všeobecne 
proces rozhodovania je pod vplyvom množstva rôznorodých faktorov, 
v ktorých je možné zaznamenať vysokú interindividuálnu variabilitu a ich 
dôležitosť sa mení aj v závislosti na veku. Aj vzhľadom na vyššie uvedené 
trendy je však potrebné poukázať aj na iné ako vekové špecifiká výskumu 
rozhodovacích kompetencií u vysokoškolských študentov v porovnaní 
s inými skupinami. Jedným z najvýznamnejších je predpokladaná nižšia 
variabilita mnohých kognitívnych premenných (inteligencia, exekutívne 
funkcie). Štúdium na vysokej škole je len ťažko možné pre jednotlivcov 
s nízkou úrovňou týchto schopností, takže výskumy zameriavajúce sa na 
tieto potenciálne faktory rozhodovacích kompetencií musia zohľadňovať 
do veľkej miery obmedzené rozpätie dát. V porovnaní s celou populáciu 
u vysokoškolskej populácie je tiež očakávaná vyššia homogenita 
sociokultúrnych vplyvov, na čom sa podieľa aj efekt školského 
vzdelávania, ktorému sú vystavení dlhšie obdobie ako zvyšná populácia. 

Špecifickejšie sa na zmeny rozhodovacích kompetencií počas 
jednotlivých vývinových období zamerali Bruine de Bruinová a Parker 
(2016) v prehľade doterajších výskumov s poukázaním na to, že tradičné 
očakávania predpokladali trend týchto zmien sledujúci vývinové zmeny 
fluidných kognitívnych schopností ako sú rýchlosť spracovania a pracovná 
pamäť, ktorý sa mal prejaviť v postupnom prechode z intuitívneho 
myslenia v detstve k „vedeckému“ usudzovaniu v dospelosti s poklesom 
od mladej k staršej dospelosti. Uvedení autori ponúkajú aj prehľad 
doterajších zistení vývinových zmien v štyroch kompetenciách 
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vyčleňovaných A-DMC, ktorého časti zamerané na obdobie do mladej 
dospelosti tu prezentujeme. V rámci prvej kompetencie – ohodnotení 
presvedčení – bola venovaná pozornosť napr. zhode očakávaných 
pravdepodobností so skutočným výskytom cieľových udalostí. Adolescenti 
tieto pravdepodobnosti odhadovali relatívne presne (zhoda so skutočnými 
proporciami v populácii), takisto sa u tých ktorí uvádzali vyššie 
pravdepodobnosti, v budúcnosti daná udalosť aj častejšie vyskytla 
(Fischhoff et al., 2000; Bruine de Bruin et al., 2010). Aj napriek tomu však 
niektoré výskumy poukazujú na isté nedostatky adolescentov v porovnaní 
s dospelými, keď napr. títo výrazne preceňovali svoju pravdepodobnosť 
úmrtia, pravdepodobne najmä kvôli zvýšeným obavám týkajúcim sa 
zdravia a bezpečnosti (Fischhoff et al., 2010), tiež preceňovali 
pravdepodobnosti negatívnych dôsledkov rezultujúcich z užívania 
alkoholu, z nechráneného sexuálneho styku a iného rizikového správania 
(napr. Quadrel, Fischhoff, & Davis, 1993). Výskumy sledujúce koherenciu 
uvádzaných pravdepodobností boli realizované na mladších vzorkách (11-
16 rokov) so zmiešanými výsledkami, často bez zistenia rozdielov 
v skupinách vekovo sa len mierne odlišujúcich. 

V druhej kompetencii – ohodnotení hodnôt – je tiež možné stretnúť 
sa s nejednoznačným opisom vývinových zmien. Kým deti vo veku okolo 
5 rokov sa viac vyhýbali efektu vynaložených nákladov v porovnaní 
s dospelými (Arkes & Ayton, 1999), porovnanie adolescentov a dospelých 
neukázalo žiadne rozdiely medzi nimi (Klaczynski, 2001). podobne to 
vyzerá aj pri efekte rámcovania – kým niektorí autori uvádzajú lepšie 
výsledky starších detí oproti mladším (Toplak et al., 2014), výsledky iných 
naznačujú najlepšie výsledky u 4-5 ročných detí nasledovaných 
adolescentmi (Reyna & Ellis, 1994) a dospelými (Reyna et al., 2011). 
Jednoznačnejší pohľad sa ponúka pri tretej kompetencii – integrácii 
presvedčení a hodnôt, kde doterajšie výskumy nasvedčujú pozitívny 
vývinový trend. Deti si volili menej výhodné možnosti ako ich rodičia (Levin 
et al., 2007), takisto adolescenti v menšej miere zohľadňovali riziká 
a výhody ako dospelí (Beyth-Marom et al., 1993). Uvedené poukazuje na 
to, že adolescenti síce môžu mať dostatočné kognitívne schopnosti pre 
logické pochopenie rizík a výhod, chýbajú im však skúsenosti v odolávaní 
sociálnym a emocionálnym vplyvom (Reyna & Farley, 2006). V rámci 
metakognície ako štvrtého komponentu je obraz vývinových zmien 
podobne nejednoznačný ako v prípade prvých dvoch komponentov – kým 
niektoré štúdie poukazujú na lepší odhad starších detí v odhade ich 
vlastných výsledkov v porovnaní s mladšími deťmi (Desoete & Royers, 
2006) a znižovanie preceňovania medzi adolescenciou a dospelosťou 
(Klaczynski, 2001), iní autori neuvádzajú existenciu rozdielov týchto 
skupín (napr. Beyth-Marom & Fischhoff, 1997). 
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Na základe prehľadu týchto vývinových zmien rozhodovacích 
kompetencií a doterajších vysvetlení navrhli Bruine de Bruinová a Parker 
(2016) štyri kategórie determinantov, ktoré môžu pomôcť pri ich 
vysvetlení. Sú nimi  fluidné kognitívne schopnosti, kryštalické kognitívne 
schopnosti, emócie a motivácia. Medzi fluidné kognitívne schopnosti sú 
okrem fluidnej inteligencie zaraďované aj pamäťové schopnosti či 
spracovanie informácií, pričom tieto schopnosti stúpajú do obdobia ranej 
dospelosti, po čom nasleduje ich postupný pokles, teda podobný trend by 
sa mal prejavovať aj v rozhodovacích úlohách vyžadujúcich si ich 
zapojenie. To je viditeľné v úlohách vyžadujúcich integráciu presvedčení 
a hodnôt. Kryštalické kognitívne schopnosti, na rozdiel od fluidných, 
závisia na skúsenosti a na tréningu v špecifickej oblasti, čo naznačuje ich 
závislosť na individuálnej histórii každého človeka. To bolo často 
sledované pri rozhodovaní expertov vo vybraných oblastiach, ktorí ku 
konečným rozhodnutiam dospejú zvyčajne rýchlejšie a s menším počtom 
krokov (Hershey et al., 1990). Rozhodovacie kompetencie takisto môžu 
byť pravdepodobne osvojené v rámci školskej triedy (Jacobson et al., 
2012), aj keď práve kvôli menším skúsenostiam sa musia deti 
a adolescenti nad svojimi rozhodnutiami viac zamýšľať (Reyna & Ellis, 
1994). S vekom spojené zlepšenia v kryštalických schopnostiach sú 
pravdepodobne zodpovedné aj za to, že napriek poklesu fluidných 
schopností sa u starších dospelých neobjavuje pokles napr. v oblasti 
finančného rozhodovania (Li et al., 2015). Za vrchol rozhodovacích 
schopnosti je tak možné považovať obdobie okolo 50-tych rokov života, 
kedy sú kryštalické schopnosti už dostatočné a pokles fluidných 
schopností je zatiaľ ešte len obmedzený. Na druhej strane, opačný trend 
pri efekte vynaložených nákladov poukazuje na to, že pravidlá osvojené 
v priebehu vývinu nás môžu viesť k nenormatívnym rozhodnutiam 
(zohľadňovanie predchádzajúcich nákladov bez ohľadu na celkovú 
výhodnosť alternatív). 

Okrem zmien v kognitívnych schopnostiach upozorňujú Bruine de 
Bruinová a Parker (2016) aj na úlohu nekognitívnych faktorov – emócií 
a motivácie. Kým prvotné pohľady vymedzovali emócie ako ohrozenie 
racionálneho rozhodovania, súčasný pohľad ich vníma ako prostriedok 
doplnenia informácií, zdôrazňujúci osobne relevantné informácie 
a zvyšujúci motiváciu. Dobre opísaným znakom adolescencie je 
prítomnosť a menlivosť výrazných emócií, čo sa prejavuje aj zvýšeným 
riskovaním. Zvýšená emočná regulácia v staršom veku tak môže 
vysvetľovať niektoré pozitívne trendy v rozhodovaní spojené so starnutím. 
Jednou zo základných motivačných tendencií spojených s rozhodovaním 
je potreba poznania (Cacioppo & Petty, 1982) vymedzujúca motiváciu 
venovať komplexným úlohám potrebné kognitívne úsilie, ktorá môže 
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spôsobovať aj u ľudí s vyššími (aj rozhodovacími) kompetenciami nízke 
skóre v použitých testoch. Zmeny tejto charakteristiky však boli zatiaľ 
sledované len u ľudí vyššieho veku, kde u mladších dospelých bola vyššia 
motivácia zapojiť sa do kognitívne náročných úloh ako u starších 
dospelých, u ktorých sa však dala zvyšovala pri osobne relevantných 
úlohách, takisto ak boli žiadaní vysvetliť ich voľby (Hess, Queen, & Ennis, 
2012; Kim et al., 2008). 

V rámci našich výskumov sme vekové aspekty rozhodovacích 
kompetencií zisťovali len v rámci jednej štúdie (Szilágyiová, 2011), v ktorej 
bolo porovnaných 52 študentov psychológie (47 žien, priemerný vek 20 
rokov) a 50 študentov Univerzity tretieho veku (47 žien, priemerný vek 
58,1 roka) v jednom komponente A-DMC  - Odolnosti voči rámcovaniu. Na 
obrázku 1 vidieť, že v americkej vzorke sa tieto vekové skupiny pohybovali 
na podobných hodnotách, a rovnaké výsledky sme zaznamenali aj my. 
Ako mladšia (x = 3,50), tak staršia vzorka (x = 3,28) zaznamenali strednú 
úroveň odolnosti voči rámcovaniu, pričom rozdiel nebol štatisticky 
významný (t = 1,371, p > 0,05). 

 

3.3 Vzťahy rozhodovacích kompetencií s inými premennými 
 

Rozhodovacie kompetencie boli sledované z rôznych uhlov pohľadu, 
pričom premenné, vzťahy s ktorými boli skúmané, je možné rozdeliť do 
troch hlavných skupín, ktorým sa budeme aj v tejto kapitole venovať. 
Prvou skupinou sú premenné, o ktorých sa dá predpokladať (aj keď s istou 
dávkou opatrnosti kvôli chýbajúcim longitudinálnym štúdiám) kauzálny 
vzťah, mali by teda vystupovať ako determinanty rozhodovacích 
kompetencií. Sem môžeme zaradiť najmä dve skupiny premenných. Tou 
prvou je všeobecná kognitívna schopnosť – inteligencia – s jej rôznymi 
obmenami (najmä rozlíšenie fluidnej a kryštalickej inteligencie). Druhú 
skupinu tvoria exekutívne funkcie ako procesy podieľajúce sa na riadení 
a monitorovaní prebiehajúcich kognitívnych procesov, kam bývajú 
zaradené najmä prepínanie a inhibícia a pamäťové funkcie, ktoré sa 
s exekutívnymi funkciami do značnej miery prekrývajú. Druhou oblasťou, 
na ktorú sa sústredila pozornosť pri výskume rozhodovacích kompetencií, 
sú rozhodovacie a kognitívne štýly – spôsoby, akými prijímame 
a spracovávame informácie a dospievame k rozhodnutiam. Kým pri 
rozhodovacích kompetenciách je sledovaný súlad s istým kritériom 
(daným externe či ako konzistencia odpovedí respondenta), pri 
kognitívnych a rozhodovacích štýloch je možné len opísať prevládajúci 
spôsob správania v situáciách vyžadujúcich rozhodnutie, pričom otázka 
užitočnosti jednotlivých kognitívnych a rozhodovacích štýlov zostáva stále 
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otvorená. Treťou oblasťou, ktorá tvorí náplň tretej podkapitoly tejto časti, 
sú možné dôsledky využívania rozhodovacích kompetencií. Tu je 
potrebné odpovedať na otázku, v ktorých oblastiach sa tieto dôsledky 
prejavujú a aká veľká je úloha jednotlivých rozhodovacích kompetencií, 
ale aj ich súhrnného pôsobenia. Okrem sledovania veľkej množiny 
rôznorodých dôsledkov rozhodnutí sem môžeme zaradiť aj mieru životnej 
spokojnosti. 

 

3.3.1 Potenciálne determinanty  rozhodovacích kompetencií – 
inteligencia, exekutívne funkcie, pamäť 

 

3.3.1.1 Rozhodovacie kompetencie a inteligencia 
Rozhodovacie kompetencie je možné zaradiť medzi kognitívne 

zručnosti, ako je zrejmé už z ich vyššie uvedeného opisu, a teda je možné 
predpokladať, že budú súvisieť aj s inými kognitívnymi charakteristikami. 
Takéto jednoduché vysvetlenie viedlo autorov A-DMC k tomu, aby 
sledovali vzťah rozhodovacích kompetencií a inteligencie, pričom tá bola 
rozdelená na fluidnú a kryštalickú inteligenciu. V súlade s klasickým 
členením Cattella (1963) fluidná inteligencia odráža vrodené schopnosti 
a kryštalická inteligencia schopnosti získané počas života. V súvislosti 
s našim zameraním na obdobie vysokoškolského štúdia je 
povšimnutiahodné, že kým najvyššia úroveň fluidnej inteligencie je 
zaznamenaná v období mladej dospelosti, teda práve počas nami 
sledovaného obdobia, už z podstaty kryštalickej inteligencie vyplýva, že 
pri vhodnej stimulácii môže stúpať až do neskorého veku. Vzťah 
inteligencie s rozhodovacími kompetenciami bol sledovaný ako v prípade 
Y-DMC (vek vzorky 18-19 rokov, Parker & Fischhoff, 2005), tak A-DMC 
(vek vzorky 18-88 rokov, Bruine de Bruin et al., 2007), pričom výsledky 
boli veľmi podobné – prevažovali stredne silné pozitívne vzťahy 
jednotlivých komponentov A-DMC (Y-DMC) s indikátormi ako fluidnej, tak 
kryštalickej inteligencie. Kým v prípade Y-DMC sa veľmi slabé (ale stále 
pozitívne) vzťahy objavili pri Konzistencii vo vnímaní rizika a Odolnosti 
voči vynaloženým nákladom, pri A-DMC už len v druhom uvedenom 
komponente. Vyššie uvedené vzťahy boli zistené na vzorke pochádzajúcej 
zo Spojených štátov amerických, výskum realizovaný v Taliansku (Del 
Missier, Mäntylä, & Bruine de Bruin, 2012) však poukázal na možnú 
kultúrnu podmienenosť či vplyv vekovej štruktúry. Vzťahy Ravenových 
progresívnych matíc ako ukazovateľa fluidnej inteligencie a numerácie 
ako ukazovateľa kryštalickej inteligencie získané na vzorke 
vysokoškolských študentov s rozhodovacími kompetenciami boli síce tiež 
až na jednu výnimku pozitívne, ale najnižšie a nevýznamné boli v troch 
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vyššie neuvedených komponentoch – Odolnosť voči rámcovaniu, 
Rozpoznávanie sociálnych noriem a Podceňovanie/preceňovanie. Je tak 
možné usudzovať na to, že vzťahy môžu závisieť aj od vekového zloženia 
vzorky či sociokultúrnych podmienok. Pri analyzovaní vzoriek 19 a 30 
ročných participantov však bol výsledok v Slovníku Wechslerovho 
inteligenčného testu (WISC-R) silne asociovaný s celkovým skóre v Y-
DMC, resp. A-DMC (r = 0,46 - 0,47; Parker et al., 2018). 

V rámci našich výskumov boli vzťahy inteligencie a rozhodovacích 
kompetencií zisťované v dvoch rôznych výskumoch, pričom raz to bolo 
jadro daného výskumu (Žiaková, 2011), druhýkrát súčasť sledovania 
úlohy exekutívnych funkcií (Maciková, 2013). V prvom výskume na vzorke 
vysokoškolských študentov (N = 170, 125 žien) bolo použitých 5 subtestov 
Testu úrovne rozumových funkcií (Vonkomer, 2002) zachytávajúcich 
rôznorodé aspekty inteligencie. Boli nimi subtesty A (poskladanie slov 
z dostupných hlások), C (jednoduché numerické operácie), D (verbálno-
numerické úlohy), K (dopĺňanie číselného radu) a L (vytvorenie vety 
z prezentovaných slov s vynechaním troch slov). Zistené vzťahy (Tabuľka 
7) však boli oveľa slabšie ako vo vyššie uvedených zahraničných 
výskumoch a podobné to bolo aj v druhom výskume realizovanom na 
študentoch psychológie (N = 59, 56 žien), kde boli na meranie inteligencie 
použité Ravenove Štandardné progresívne matice. Je zrejmé, že výsledky 
v troch uvádzaných vzorkách (americká, talianska, slovenská) vykazujú 
dosť  veľké  diskrepancie  a  je   možné   zovšeobecniť   len   tvrdenie,   že 
prevažujú pozitívne vzťahy, ale ich sila a výskyt pri jednotlivých 
komponentoch rozhodovacích kompetencií sa môžu výrazne odlišovať. 
Dôvodom môžu byť ako kultúrne rozdiely, ktoré sa prejavujú v odpovedaní 
v položkách A-DMC, tak rozdielne vekové zloženie vzoriek. Je tak zrejmé, 

 

Tabuľka 7 Korelačné koeficienty rozhodovacích kompetencií a subtestov Testu úrovne rozumových 
schopností 

Komponent A-DMC SubtestyTURS Raven 

 A L C K D 

Odolnosť voči rámcovaniu 0,19* 0,07 0,06 -0,06 0,07 -0,05 

Rozpoznávanie sociálnych noriem -0,04 0,05 -0,07 -0,10 -0,16* -0,01 

Podceňovanie/preceňovanie 0,04 -0,10 0,15* 0,04 -0,05 -0,07 

Používanie pravidiel rozhodovania 0,02 0,14 0,12 0,24** 0,10 0,14 

Konzistencia vo vnímaní rizika 0,17* 0,07 0,13 0,12 0,03 0,19 

Odolnosť voči vynaloženým nákladom -0,05 -0,07 0,01 -0,03 -0,06 -0,06 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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že úroveň  fluidnej či kryštalickej inteligencie sa podieľa na výsledku 
v rozhodovacích kompetenciách, dá sa však očakávať aj výrazný podiel 
iných faktorov. Medzi ne možno zaradiť aj exekutívne funkcie, ktorým sa 
venujeme v nasledujúcej podkapitole. 

 

3.3.1.2 Rozhodovacie kompetencie a exekutívne funkcie 
 

Teórie duálnych procesov (napr. Epstein & Pacini, 1999; Evans, 
2003; Kahneman, 2003) predpokladajú, že ako všeobecne kognitívne 
procesy, tak aj procesy rozhodovania môžu prebiehať dvomi spôsobmi. 
Kým intuitívne (heuristické, afektívne) procesy sú rýchle, automatické, 
vyžadujú málo úsilia a sú založené na skúsenostiach často emocionálne 
kódovaných, racionálne (deliberatívne, analytické) procesy sú pomalšie a 
vyžadujú viac času a úsilia, keďže požadujú spracovanie informácií podľa 
logických pravidiel, ktoré je často sériové. Prezentovaná klasifikácia je 
veľmi široká a do oboch tried procesov je možné zradiť ich väčšie 
množstvo, je preto potrebné bližšie špecifikovať, ktoré sú to procesy či 
zručnosti, ktoré sa na riešení rozhodovacích úloh podieľajú. V rámci 
druhého uvedeného – racionálneho módu sa ako sľubný smer výskumu 
javí sledovanie exekutívnych funkcií. Tento termín sa používa pre skupinu 
funkcií podieľajúcich sa na riadení iných kognitívnych funkcií 
a zabezpečujúcich komplexné aktivity ako plánovanie, radenie aktivít, 
riešenie problémov, verbálne uvažovanie, reagovanie na neznáme 
podnety, udržanie pozornosti či využitie spätnej väzby (Chan et al., 2008). 
Už z tohto výpočtu zabezpečovaných aktivít je zrejmé, že sa dá očakávať 
ich výrazný podiel nielen všeobecne na rozhodovaní, ale aj na výkone 
v testoch rozhodovacích kompetencií. Tento podiel však pravdepodobne 
výrazne závisí aj na tom, ktorým exekutívnym funkciám sa budeme 
venovať, keďže ich je vyčleňovaných väčší počet. Kým predchádzajúce 
štúdie sa líšili ako v počte, tak v definovaní exekutívnych funkcií, my 
budeme venovať pozornosť trom z nich, ktoré sa nachádzajú 
v trojzložkovom modeli (Miyake et al., 2000) a ktorých úloha 
v rozhodovacích kompetenciách bola aj sledovaná (Del Missier, Mäntylä,  
& Bruine de Bruin, 2010; Del Missier, Mäntylä,  & Bruine de Bruin, 2012). 
Sú nimi aktualizácia, flexibilita a inhibícia. Aktualizácia je schopnosť 
aktívneho monitorovania a prepracovania reprezentácií v pracovnej 
pamäti. Zahŕňa schopnosť vhodne upraviť či nahradiť položky 
nachádzajúce sa v pamäti podľa toho, nakoľko sú relevantné práve 
riešenému problému. Mentálna flexibilita je schopnosť opakovane 
prepínať z jednej úlohy alebo mentálnej reprezentácie na druhú, opäť 
v závislosti na požiadavkách práve riešenej úlohy. Inhibícia sa týka vzťahu 
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automatických a kontrolovaných procesov – je to schopnosť potlačiť 
automatické alebo iným spôsobom dominantné odpovede, ak to je 
potrebné pre riešenie problému (Miyake et al., 2000). 

Doteraz boli realizované dve štúdie sledujúce vzťah exekutívnych 
funkcií a rozhodovacích kompetencií, na základe opisu vzorky je však 
pravdepodobné, že šlo o dve do veľkej miery sa prekrývajúce vzorky 
z dvoch talianskych univerzít. V oboch prípadoch bolo použitých šesť úloh 
sledujúcich exekutívne funkcie (dve úlohy pre každú funkciu uvedenú 
vyššie), pričom daná štruktúra so vzťahmi medzi exekutívnymi funkciami 
bola potvrdená aj štrukturálnym modelovaním (Del Missier et al., 2010). 
V tejto štúdii bola sledovaná úloha exekutívnych funkcií v dvoch 
komponentoch A-DMC – Používanie pravidiel rozhodovania 
a Konzistencia vo vnímaní rizika. V prvom prípade sa preukázalo, že 
najväčší vplyv na výsledok mala funkcia inhibície a najmenej sa zapája 
flexibilita. Opačný vzorec bol pozorovaný v komponente Konzistencia vo 
vnímaní rizika, kde sa na výsledku najviac podieľala práve flexibilita, kým 
pri inhibícii a aktualizácii sa nepreukázali významné efekty. Heterogénne 
výsledky bolo možné pozorovať v oboch spomínaných štúdiách aj pri 
koreláciách exekutívnych funkcií a rozhodovacích kompetencií, kedy 
jedna úloha sledujúca nejakú exekutívnu funkciu mohla významne 
súvisieť len s jedným či dvomi komponentmi A-DMC. Detailnejší pohľad 
na  uvedené  vzťahy  poskytla  ďalšia  štúdia  (Del  Missier  et  al.,  2012), 
v ktorej už boli zahrnuté všetky komponenty A-DMC, pričom však 
aktualizácia a inhibícia boli v modeloch sledujúcich aj úlohu fluidnej 
inteligencie ponímané ako jedna latentná premenná. Prehľad toho, ktoré 

 

Tabuľka 8 Úloha exekutívnych funkcií v komponentoch A-DMC (spracované podľa Del Missier et al., 
2012) 

Komponent A-DMC Aktualizácia/ 

inhibícia 

Flexibilita Mediácia fluidnou 
inteligenciou 

Odolnosť voči rámcovaniu áno nie nie 

Rozpoznávanie sociálnych noriem nie nie nesledovaná 

Podceňovanie/preceňovanie nie nie nesledovaná 

Používanie pravidiel rozhodovania áno nie áno 

Konzistencia vo vnímaní rizika nie áno nesledovaná 

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom 

nie nie nesledovaná 
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exekutívne funkcie sa ukázali ako významné pri jednotlivých 
komponentoch A-DMC, podáva tabuľka 8. 

Uvedené výskumy nás viedli k tomu, že sme sa snažili overiť úlohu 
exekutívnych funkcií v teste rozhodovacích kompetencií aj na vzorke 
slovenských študentov. Vzhľadom na časovú náročnosť procedúry zberu 
dát, dobrovoľnosť výskumu bez poskytnutia protihodnoty a nutnosť 
použitia psychologického laboratória sme sa zamerali na študentov 
psychológie (Maciková, 2013). Z pôvodnej vzorky 102 študentov bolo kvôli 
rôznym dôvodom (neabsolvovanie všetkých úloh, chyby pri odpovedaní, 
chyby v počítačovom programe zbierajúcom dáta) nakoniec možné použiť 
údaje 59 študentov (56 žien, priemerný vek 21,6). Na sledovanie inhibície, 
aktualizácie a flexibility boli použité po dva úlohy, ktoré boli vytvorené 
v programe SuperLab 4.5. Inhibícia bola sledovaná úlohami Antisaccade 
a Stroopov test. V úlohe Antisaccade  sa respondentom postupne vo 
veľmi krátkych časových intervaloch zobrazil na jednej časti obrazovky 
čierny štvorec a krátko na to šípka vždy na opačnej strane ako štvorec. 
Hneď po zobrazení šípky sa na jej mieste objavil štvorec so šrafovaným 
vzorom. Úlohou bolo potlačiť prvotnú tendenciu pozrieť sa na čierny 
štvorec a rýchlo zamerať svoju pozornosť na opačnú stranu, aby stihli 
vidieť smer šípky, kým sa neprekryje štvorcom so vzorom. Smer šípky mali 
následne určiť stlačením tlačidla na klávesnici. Stroopov test pozostával 
zo štyroch častí. V Čítaní subjekty stlačili klávesu podľa toho, názov akej 
farby čítali, v Menovaní farieb podľa toho, štvorec akej farby videli. V časti 
Inhibícia boli slová napísané v inej farbe ako bol ich význam (napr. slovo 
modrá napísané zelenou), pričom mali stlačiť kláves zodpovedajúci farbe, 
nie významu slova. V poslednej časti Inhibícia/flexibilita na rozdiel od časti 
Inhibícia boli niektoré slová podčiarknuté, pri ktorých bolo potrebné stlačiť 
nie kláves zodpovedajúci farbe, ale významu slova. V každej úlohe bolo 
50 podnetov. 

Exekutívna funkcia aktualizácia, ktorú je možné stotožniť 
s pracovnou pamäťou, bola meraná úlohami Letter memory a Keep track. 
V prípade Letter memory boli subjektom zobrazované rôzne počty 
písmen, pričom si mali zapamätať tie štyri, ktoré sa objavili ako posledné. 
To, ktoré budú posledné, však nevedeli, bolo potrebné zoznam 
pamätaných čísel neustále obnovovať. Výsledné skóre v tejto úlohe bolo 
podielom správne zapamätaných písmen v správnom poradí. V úlohe 
Keep track sa na obrazovke postupne zobrazovali slová z rôznych 
kategórií (štáty, príbuzní, kovy, vzdialenosti, zvieratá, farby), pričom si mali 
pamätať a následne zapísať posledné slovo z každej kategórie. Na 
meranie flexibility boli použité úlohy Plus-minus a Number-letter. V úlohe 
Plus-minus boli subjektom prezentované náhodné čísla, ku ktorým mali 
pripočítavať alebo od ktorých mali odčítavať číslo 2, prípadne sa tieto dve 
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operácie mali striedať. Skóre v tejto úlohe bolo rozdielom reakčných časov 
pri odpovedaní so striedaním a bez striedania sčítania a odčítania. 
V úlohe Number-letter sa postupne v miestach blízko štyroch rohov 
obrazovky zobrazovali páry číslo-písmeno, pričom ich úlohou bolo a) 
v prvej časti stlačiť klávesu v závislosti od toho, či je číslo párne alebo 
nepárne (páry číslo-písmeno sa zobrazovali len v hornej polovici 
obrazovky), b) v druhej časti stlačiť klávesu podľa toho, či je písmeno 
samohláska alebo spoluhláska (páry sa teraz zobrazovali len v dolnej 
polovici obrazovky), a c) stlačiť klávesu v závislosti na čísle, ak sa pár 
objavil v hornej polovici obrazovky a v závislosti na písmene, ak v dolnej 
polovici obrazovky (jednotlivé kvadranty obrazovky sa objavovali vždy 
v tom istom poradí – proti smeru hodinových ručičiek). Skóre v danej úlohe 
bolo opäť počítané ako rozdiel v reakčných časoch v prvých dvoch 
úlohách nevyžadujúcich striedanie a v tretej úlohe vyžadujúcej zapájanie 
flexibility. 

Úloha exekutívnych funkcií vo výkone v komponentoch 
rozhodovacích kompetencií bola sledovaná prostredníctvom viacnásobnej 
lineárnej regresie, do ktorej pri vysvetľovaní každého komponentu 
vstupoval aj výsledok v Ravenových Štandardných progresívnych 
maticiach, čím bol kontrolovaný efekt fluidnej inteligencie. Nasledujúca 
tabuľka 9 uvádza ako štandardizované regresné koeficienty, tak korelačné 
koeficienty testov sledujúcich exekutívne funkcie a rozhodovacie 
kompetencie. 

 

Tabuľka 9 Štandardizované regresné koeficienty a korelačné koeficienty fluidnej inteligencie a testov 
exekutívnych funkcií v modeloch vysvetľujúcich rozhodovacie kompetencie 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

SPM – Štandardné progresívne maice, AS – Antisaccade, ST – Stroopov test, LM – Letter memory, KT 
– Keep track, PM – Plus-minus, NL – Number-letter 

 Odolnosť 
voči 
rámcovaniu 

Rozpoznáva
nie 
sociálnych 
noriem 

Podceňovani
e/preceňova
nie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovani
a 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť 
voči 
vynaloženým 
nákladom 

β r β r β r β r β r β r 

SPM -0,06 -0,05 -0,01 -0,01 -0,12 -0,07 0,13 0,14 0,14 0,19 -0,06 -0,06 
AS 0,23 0,18 0,07 0,06 -0,02 -0,01 0,27 0,17 -0,07 0,06 0,14 0,10 
ST -0,17 -0,10 0,10 0,08 -0,10 -0,09 -0,08 -0,08 -0,01 0,03 -0,01 0,02 
LM 0,08 0,04 -0,04 -0,01 -0,10 0,04 -0,12 0,05 0,19 0,23 0,05 0,16 

KT 
-0,16 -0,09 0,10 0,11 0,39*

* 
0,31*

* 
0,20 0,21 0,18 0,26* 0,14 0,15 

PM 0,03 0,01 0,08 0,08 -0,12 -0,06 -0,13 -0,08 0,05 -0,01 -0,11 -0,14 
NL -0,06 -0,09 0,11 0,05 0,12 0,13 0,27 0,17 -0,01 -0,11 0,23 0,18 

F 0,68 0,27 1,39 1,42 1,01 0,83 

R2 0,09 0,04 0,16 0,16 0,12 0,10 
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Výsledky korelačnej aj regresnej analýzy v našom výskume v rozpore 
s predchádzajúcimi dvomi reportovanými štúdiami nenasvedčujú tomu že 
by sa na výkone v teste rozhodovacích kompetencií podieľali exekutívne 
funkcie. Už samotné korelačné koeficienty sú prevažne slabé a pri 
zohľadňovaní súhrnného vplyvu všetkých testov sledujúcich exekutívne 
funkcie v rámci regresie sa preukázala ako významná len úloha Keep 
track pri vysvetľovaní kompetencie Podceňovanie/preceňovanie, s ktorou 
nebola v predchádzajúcom talianskom výskume spojená žiadna 
exekutívna funkcia. 

Aj keď to vyvoláva pochybnosti o úlohe exekutívnych funkcií či vôbec 
o zmysluplnosti snahy venovať sa im vo vzťahu k rozhodovacím 
kompetenciám, poukázanie na veľkosť vzorky môže vysvetliť veľké 
množstvo pozorovaných diskrepancií. Korelácie exekutívnych funkcií 
a rozhodovacích kompetencií v predchádzajúcom výskume (Del Missier 
et al., 2012) boli takisto väčšinou veľmi nízke a nevýznamné a len dva 
z celkového počtu 36 korelačných koeficientov boli vyššie ako 0,20, kým 
v našom prípade to boli až štyri koeficienty. Aj napriek štatisticky 
nevýznamným výsledkom korelačnej a regresnej analýzy sa im teda 
budeme aspoň v skratke venovať, keďže môžu poukazovať aspoň na 
všeobecné tendencie a potvrdzovať či vyvracať predchádzajúcim 
výskumom naznačené trendy. Pri korelačnej analýze je zaujímavé, že 
podstatné rozdiely sa objavujú niekedy nielen medzi úlohami 
zachytávajúcimi rôzne exekutívne funkcie, ale dokonca aj medzi tými, 
ktoré by mali byť ukazovateľmi tej istej funkcie. Vyvoláva to otázky, do akej 
miery sú dané úlohy naozaj indikátormi postulovaných exekutívnych 
funkcií a do akej miery sú tieto funkcie odlíšiteľné.  

Výsledok v Odolnosti voči rámcovaniu najviac súvisel s výsledkom 
v úlohe Antisaccade, čo je skôr neočakávané, keďže táto úloha vôbec 
nepracuje s verbálnym obsahom, ktorý je v danom komponente kľúčovou 
zložkou, rovnako ako v ďalšej úlohe sledujúcej inhibíciu – Stroopovom 
teste, ktorý s daným komponentom súvisel v štúdii Del Missiera et al. 
(2012). Zdá sa teda oprávnené predpokladať, že práve inhibícia prvotných 
odpovedí ovplyvnených slovným opisom problému je hlavnou exekutívnou 
funkciou podieľajúcou sa na schopnosti odolať efektu rámca. Pri 
komponente Rozpoznávanie sociálnych noriem boli všetky vzťahy veľmi 
slabé, čo je v súlade s výsledkami Del Missiera et al. (2012), aj keď v ich 
prípade bol zaznamenaný aj významný vzťah s jednou úlohou sledujúcou 
inhibíciu. Daný komponent rozhodovacích kompetencií sa tak javí ako viac 
determinovaný inými faktormi, pozornosť by si pravdepodobne zaslúžili 
najmä charakteristiky sociálneho poznávania. Žiadna exekutívna funkcia 
nemala v štúdii Del Missiera et al. (2012) významný efekt na komponent 
Podceňovanie/preceňovanie, bol však zistený relatívne silný (r = .36) 
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vzťah s úlohou sledujúcou flexibilitu a aj my sme práve tu zaznamenali 
najsilnejšiu asociáciu, konkrétne s testom zachytávajúcim aktualizáciu – 
Keep track. Na rozdiel od druhej úlohy v rámci tejto exekutívnej funkcie – 
Letter memory – tu bolo potrebné zapamätať si už zmysluplný obsah, čo 
môže vysvetľovať aj zistený vzťah: zapamätanie si toho, ako som dospel 
k odpovedi na danú otázku môže napomôcť objektívnejšiemu posúdeniu 
pravdepodobnosti toho, že táto odpoveď je správna. Ako veľmi 
zaujímavým sa javí komponent Používanie pravidiel rozhodovania, ktorý 
mal povšimnutiahodné vzťahy vždy s jednou z dvoch úloh zachytávajúcou 
každú exekutívnu funkciu. Tento komponent významne súvisel 
v predchádzajúcich výskumoch s inhibíciou (prípadne spojeným faktorom 
aktualizácia/inhibícia) a vzhľadom na nutnosť paralelného používania 
viacerých rozhodovacích pravidiel, ktoré môžu platiť aj súčasne sa dá pri 
ňom očakávať aj najväčší podiel exekutívnych funkcií. Konzistencia vo 
vnímaní rizika je najviac spojená s dvomi testami vyjadrujúcimi 
aktualizáciu, teda charakteristiku pracovnej pamäti, kým v dvoch 
predchádzajúcich štúdiách (Del Missier et al. 2010, 2012) sa ako 
významná preukázala skôr úloha flexibility. Nejednoznačné výsledky tak 
nedovoľujú usudzovať na možné príčinné faktory zistených vzťahov, 
mohlo by však ísť o schopnosť pamätania si pravdepodobností udaných 
v predchádzajúcich úlohách a ich zohľadnenie v ďalších položkách 
daného komponentu. Pri poslednom komponente – Odolnosti voči 
vynaloženým nákladom – Del Missier et al. (2012) neočakávali významnú 
úlohu žiadnej exekutívnej funkcie, čo sa potvrdilo ako pri štrukturálnom 
modelovaní, tak v prípade korelačnej analýzy. V našom výskume sme 
však zaznamenali štyri v porovnaní s ostatnými relatívne silné vzťahy, 
z ktorých však jeden bol dokonca záporný. Zdá sa tak rozumné venovať 
sa skôr aktualizácii, ktorej obe úlohy súviseli s daným komponentom 
a vysvetlenie sa môže zamerať na schopnosť v pamäti sa zamerať skôr 
na posledný podstatný údaj (celkovo nižšie náklady pri ignorovaní predtým 
zvoleného riešenia). 

Iný pohľad na vzťahy rozhodovacích kompetencií s exekutívnymi 
funkciami priniesol výskum realizovaný na vzorke 379 manažérov (len 
mužov) piatich priemyselných podnikov v Iráne (vek 35-46 rokov; Piryaei 
et al., 2017). Exekutívne funkcie tu však boli sledované sebavýpoveďovou 
metodikou Dotazník kognitívnych schopností, pričom boli sledované 
funkcie plánovanie, kognitívna flexibilita, inhibičná kontrola a sociálna 
kognícia. Korelačné koeficienty týchto funkcií s komponentmi A-DMC 
prezentuje tabuľka 10. Nedávno takisto Parker et al. (2018) priniesli 
výsledky štúdie sledujúcej vzťah celkového skóre rozhodovacích 
kompetencií s exekutívnym kognitívnym fungovaním (kombinácia 
vybraného testu Revidovanej verzie Wechslerovho inteligenčného testu 
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a iných nástrojov), pričom korelácie sa u dvoch vzoriek (19- a 30-roční) 
pohybovali v rozmedzí 0,30 – 0,43. 

 

Tabuľka 10. Korelačné koeficienty kognitívnych funkcií a rozhodovacích kompetencií (podľa Piryaei et 
al., 2017) 

 Plánovanie 
Kognitívna 
flexibilita 

Inhibičná 
kontrola 

Sociálna 
kognícia 

Odolnosť voči rámcovaniu 0,15* 0,21* 0,11* 0,10* 

Rozpoznávanie sociálnych noriem 0,17* 0,24* 0,10* 0,09 

Podceňovanie/preceňovanie 0,10* 0,18* 0,09* 0,13* 

Používanie pravidiel rozhodovania 0,11* 0,20* 0,12* 0,25* 

Konzistencia vo vnímaní rizika 0,20* 0,23* 0,13* 0,10* 

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom 

0,17* 0,19* 0,11* 0,16* 

*p < 0,05 

 

Všetky vzťahy v štúdii Piryaeia et al. (2017) boli pozitívne a až na 
jednu výnimku aj významné, čo je odlišné od dvoch vyššie 
prezentovaných výsledkov. Do úvahy tak pripadá potenciálny efekt 
sebahodnotenia, ktoré mohlo spôsobiť podobné odpovedanie v štyroch 
sledovaných kognitívnych funkciách, nie je tak možné priame porovnanie 
týchto výsledkov. Ich doplnením bola aj zistenie, že vzťahy kognitívnych 
funkcií s piatimi komponentmi A-DMC boli mediované zostávajúcim 
šiestym komponentom – Aplikáciou pravidiel rozhodovania (Piryaei et al., 
2017). 

Ako je možné vidieť z prehľadu doterajších výskumov, úloha 
exekutívnych funkcií v rozhodovacích kompetenciách nie je stále 
dostatočne objasnená. Problém je už v samotnom vymedzení 
exekutívnych funkcií a výbere úloh, ktorými majú byť identifikované, 
pričom práve rozdielny výber úloh môžu byť čiastočne zodpovedný za 
odlišné výsledky. Del Missier et al. (2012) uvádzajú, že výsledky 
výskumov sledujúcich vzťah exekutívnych funkcií a rozhodovacích 
kompetencií môžu byť zhrnuté v troch bodoch. Po prvé, exekutívne 
funkcie a pracovná pamäť sa týkajú najmä úloh vyžadujúcich 
intenzívnejšie spracovanie možností, ich dôsledkov, či iných informácií. 
Po druhé, rozhodovacie úlohy vyžadujú menšie zapojenie exekutívnych 
funkcií, ak pre ich vykonanie postačuje použitie menej kognitívne 
náročných stratégií (napr. využitie intuitívneho módu spracovania 
informácií, využitie špecializovaných vedomostí získaných vekom). Po 
tretie, úspešnému zvládnutiu niektorých rozhodovacích úloh napomáhajú 
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skôr emocionálne riadené ako kognitívne procesy. Práve tieto 
charakteristiky je tak možné ponímať ako možné faktory determinujúce 
pozorovanú heterogénnosť výsledkov ako medzi jednotlivými 
komponentmi A-DMC, tak medzi našim a predchádzajúcimi výskumami. 

 

3.3.1.3 Rozhodovacie kompetencie a pamäť 
 

Pamäťové funkcie nám pomáhajú udržať si mentálne reprezentácie 
niečoho, s čím sme sa stretli v minulosti, a je tak zrejmé, že pamätanie si 
väčšieho množstva informácií odzrkadľujúcich doterajšie skúsenosti by 
malo napomáhať aj rozhodovaniu týkajúcemu sa neistej budúcnosti. 
Najvšeobecnejšie je možné pamäť definovať ako schopnosť 
zaznamenávať životné skúsenosti, v rámci čoho sa rozlišujú tri základné 
fázy (Plháková, 2004) – vštepovanie (transformácia senzorických vstupov 
(zrakové, sluchové...) na mentálne reprezentácie, ktoré je možné uložiť), 
podržanie (retencia – uchovanie informácie v pamäti rôzne dlhý čas) 
a reprodukcia (vybavenie informácie z pamäti – buď ako znovupoznanie – 
spoznanie objektu, ktorý sme už vnímali, alebo ako spontánne vybavenie 
– nájdenie informácie v pamäti bez vodítok). Na základe dĺžky podržania 
informácií rozlišujeme (Atkinson & Shiffrin, 1968) pamäť senzorickú (v 
rámci nej a) ikonická – pre vizuálne informácie – podržanie informácie do 
jednej sekundy;  b) echoická – sluchové podnety – podržanie informácie 
niekoľko sekúnd), krátkodobú (podržanie informácií do pol minúty) 
a dlhodobú (teoreticky neobmedzená doba podržania informácií – v rámci 
nej sa rozlišujú pamäť explicitná (deklaratívna, vedomá – v rámci nej 
epizodická a sémantická a implicitná (procedurálna, nevedomá – v rámci 
nej procedurálna pamäť, priming, jednoduché klasické podmieňovanie 
a neasociatívne učenie). V roku 1974 sa objavil ďalší komponent pamäti 
– pracovná pamäť (Baddeley & Hitch, (1974), ktorá sa často chápe ako 
iný názov pre krátkodobú pamäť, ale zahŕňa aj informácie z dlhodobej 
pamäti, ktoré sú potrebné pre vykonávanie práve prebiehajúcej činnosti. 
Pracovná pamäť býva zaraďovaná aj medzi exekutívne funkcie, kde sme 
sa jej už venovali, keďže je to zároveň schopnosť spracovania a aktívnej 
transformácie aktuálnych informácií. Otázka významu pamäťových funkcií 
všeobecne v procese rozhodovania, ale zároveň aj v možnosti vplyvu na 
rozhodovacie kompetencie bola s výnimkou pracovnej pamäti doteraz 
skôr prehliadaná, a zatiaľ jediný pokus o celkový pohľad na uvedený 
vzťah bol publikovaný v roku 2013 (Del Missier et al., 2013). 
V nasledujúcom texte tak budeme čerpať z daného článku, k čomu 
pridáme aj výsledky nami realizovaného výskumu. 
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Del Missier et al. (2013) sledovali úlohu troch typov pamäti 
v rozhodovacích kompetenciách – pracovnej, epizodickej a sémantickej, 
pričom každý typ pamäti bol zisťovaný pomocou najmenej dvoch úloh. 
Štúdia sledovala aj vekové zmeny, keďže vek vzorky (N = 568, 49% žien) 
sa pohyboval od 25 do 80 rokov so zastúpením najmä staršieho veku (len 
26% účastníkov výskumu malo do 55 rokov). Prehľad výsledkov podáva 
Tabuľka 11. 

 

Tabuľka 11. Vzťahy rozhodovacích kompetencií a skúmaných typov pamäti (spracované podľa Del 
Missier et al., 2013) 

Komponent A-DMC Pracovná pamäť Epizodická pamäť Sémantická pamäť 

Odolnosť voči rámcovaniu áno nie nie 

Rozpoznávanie sociálnych noriem nie áno nie 

Podceňovanie/preceňovanie áno nie nie 

Používanie pravidiel rozhodovania áno nie áno 

Konzistencia vo vnímaní rizika nie nie áno 

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom 

nie nie áno 

 

Pracovná pamäť bola spojená s výsledkom v troch komponentoch A-
DMC – Odolnosť voči rámcovaniu, Používanie pravidiel rozhodovania, 
Podceňovanie/preceňovanie, čo je v zhode s vnímaním týchto úloh ako 
výrazne kognitívne náročných. Dobrý výsledok v Odolnosti voči 
rámcovaniu vyžaduje podrobnú analýzu problému a potlačenie 
impulzívnych odpovedí založených pravdepodobne na emocionálnej 
reakcii na prezentované možnosti. Podobné vysvetlenie je možné použiť 
aj pri Používaní pravidiel rozhodovania, kde sa vyžaduje porovnanie 
hodnôt, integrácia informácií a potlačenie interferujúcich stimulov, ale 
takisto aj pri Podceňovaní/preceňovaní, kde sa na lepšom výsledku 
pravdepodobne podieľa analýza dôvodov vedúcich k zvolenej odpovedi 
založená na procesoch pracovnej pamäti. 

Epizodická pamäť súvisela len s výsledkom v komponente 
Rozpoznávanie sociálnych noriem, hovoriacom o zhode odhadovaných 
noriem sociálneho správania so skutočnosťou. Dôvod tohto vzťahu môže 
spočívať v tom, že pri lepšej epizodickej pamäti si lepšie zapamätáme 
výskyt daného správania v minulosti a vieme lepšie odhadnúť jeho 
proporciu, dané vysvetlenie by sa ale dalo použiť aj vo vzťahu k iným 
komponentom, s ktorými však epizodická pamäť nesúvisela (napr. pri 
Odolnosti voči rámcovaniu by malo byť výhodou spomenúť si na predtým 
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vybranú možnosť či pri Konzistencii vo vnímaní rizika na predtým zadanú 
pravdepodobnosť). 

Vyššia úroveň sémantickej pamäti súvisela s výsledkom 
v komponentoch Používanie pravidiel rozhodovania, Konzistencia vo 
vnímaní rizika a Odolnosť voči vynaloženým nákladom. Pri Používaní 
pravidiel rozhodovania je možné vysvetlenie hľadať v tom, že daný 
komponent vyžaduje v porovnaní s inými porozumenie komplexným 
inštrukciám a ich transformáciu do správania. Pri ostatných dvoch 
komponentoch sa dá usúdiť, že v porovnaní s ostatnými sú viac založené 
na vedomostiach. Celkovo je možné zhrnúť výsledky tejto štúdie tak, že 
rôzne pamäťové procesy sa v odlišnej miere podieľajú na jednotlivých 
rozhodovacích úlohách. Pracovná pamäť sa uplatňuje v prípade nutnosti 
náročnejšieho kognitívneho spracovania, epizodická pri požiadavke 
zhodnotenia minulých skúseností a sémantická pri vyžadovaní znalostí 
a porozumenia.  

Keďže prezentovaná štúdia pokrývala celé vekové spektrum 
dospelosti a staroby od 25 rokov, je otázne, do akej miery je možné 
zovšeobecniť jej výsledky na univerzitných študentov. To nás viedlo 
k tomu, aby sme sledovali úlohu rôznych typov pamäti v rozhodovacích 
kompetenciách aj na nami vybranej vzorke (Orosová, 2015). Keďže zber 
dát prebiehal počítačovou formou (program SuperLab 4.5) a vyžadoval 
dostatok času na testovaciu procedúru, výber vzorky bol obmedzený. 
Tvorilo ju 51 študentov psychológie. Okrem rozhodovacích kompetencií 
sme u nich zisťovali mieru pracovnej pamäti a dvoch foriem sémantickej 
pamäti – verbálnej a figurálnej. Pracovná pamäť bola sledovaná dvomi 
úlohami Keep track (pamätanie si poslednej položky z každej kategórie  - 
opísaná v časti venovanej exekutívnym funkciám) a AOSPAN. AOSPAN 
(automatizovaná verzia testu OSPAN) pozostáva z troch častí. V prvej 
časti je potrebné zapamätať si písmená, v druhej výsledok matematickej 
operácie, v tretej obe. Na meranie pamäti bol použitý test LGT-3 
(Maršálová, Hrabovská, Meszárošová, 1992) obsahujúci šesť subtestov, 
ktoré poskytujú výsledok hovoriaci o úrovni verbálnej a figurálnej pamäti. 
V rámci subtestov je úlohou subjektov pamätať si cestu v ukázanom 
pláne, novo naučené slovíčka, údaje o stavbe budovy či obrazy 
predmetov. Tabuľka 12 poskytuje výsledky viacnásobnej lineárnej 
regresie a korelačné koeficienty pamäťových funkcií vo vzťahu 
k rozhodovacím kompetenciám. 
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Tabuľka 12 Štandardizované regresné koeficienty a korelačné koeficienty pamäťových funkcií 
v modeloch vysvetľujúcich rozhodovacie kompetencie 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Poznámka: KT – Keep track, AO – AOSPAN, VP – verbálna pamäť, FP – figurálna pamäť 

 

Štatisticky významné korelácie sa zhodujú s významnými regresnými 
koeficientmi – verbálna pamäť bola signifikantným prediktorom výsledku 
v komponentoch Podceňovanie/preceňovanie a Konzistencia vo vnímaní 
rizika, vzhľadom na veľkosť vzorky sa však dotkneme aj nevýznamných 
vzťahov, ktoré majú potenciál byť objektom ďalšieho skúmania. Tie sa 
objavili napr. pri úlohách pracovnej pamäti u komponentov Odolnosť voči 
rámcovaniu, Rozpoznávanie sociálnych noriem 
a Podceňovanie/preceňovanie, pri verbálnej a figurálnej pamäti pri 
Odolnosti voči rámcovaniu, Rozpoznávaní sociálnych noriem 
a Konzistencii vo vnímaní rizika. Pomerne prekvapujúce však je, že 
v rozpore s vyššie reportovaným výskumom ako i s očakávaniami, že 
lepšie pamäťové funkcie budú spojené s lepším výsledkom 
v rozhodovacích kompetenciách, nezanedbateľné množstvo zistených 
korelácií je negatívnych. Dokonca aj ak šlo o dve metódy, ktoré mali 
zisťovať to isté (Keep track a AOSPAN zamerané na pracovnú pamäť), 
v rámci tej istej kompetencie (Rozpoznávanie sociálnych noriem aj 
Podceňovanie/preceňovanie) vykazovali vzťahy opačného smeru. Ako 
najpravdepodobnejšie vysvetlenie sa javí to, že odlišnosti medzi týmito 
úlohami sú také výrazné, že kým funkcie napomáhajúce v rámci jednej 
úlohy pracovnej pamäti sú užitočné aj pri riešení zadaných rozhodovacích 
úloh, pri iných predstavujú skôr prekážku. Pri pohľade na korelácie 
uvádzané v práci Del Missiera et al. (2013) je zjavné, že korelačné 
koeficienty úloh postihujúcich pamäť a rozhodovacích kompetencií boli 
buď kladné, alebo veľmi slabé záporné znamenajúce de facto 
neexistenciu vzťahu. Dané porovnanie spochybňuje vhodnosť vybraných 
metodík identifikácie pamäťových funkcií, ďalšie sledovanie úlohy pamäti 

 Odolnosť 
voči 
rámcovaniu 

Rozpoznávani
e sociálnych 
noriem 

Podceňovani
e/preceňova
nie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť 
voči 
vynaloženým 
nákladom 

β r β r β r β r β r β r 

KT ,05 ,07 ,17 ,14 -,23 -,20 ,00 ,01 ,08 ,10 ,01 -,12 
AO ,12 ,15 -,20 -,17 ,24 ,18 ,00 ,01 ,09 ,12 ,01 -,01 
VP ,01 -,09 ,01 ,06 ,29* ,25* -,10 -,10 -,21* -,25* ,14 ,10 
FP -,21 -,22 ,13 ,16 -,12 -,03 -,01 -,04 -,08 -,16 -,14 -,09 

F 0,83 0,97 2,33 0,11 1,08 0,48 

R2 0,07 0,08 0,07 0,01 0,09 0,04 
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v rozhodovacích kompetenciách tak bude pravdepodobne potrebné viesť 
nie v smere sledovania rôznych foriem pamäti podľa druhu zapamätanej 
informácie, ale podľa spôsobu uchovávania. 

 

3.3.2 Rozhodovacie kompetencie, rozhodovacie štýly a kognitívne 
funkcie 

 

Kým predchádzajúca kapitola sa zamerala na možnú úlohu 
kognitívnych schopností (inteligencia, exekutívne funkcie, pamäť) vo 
výkone v testoch rozhodovacích kompetencií, v tejto sa zameriame na ich 
vzťah so spôsobom spracovania informácií, ktorý sa prejavuje aj 
v spôsobe prístupu k rozhodovacím situáciám. Zatiaľ čo pri 
predchádzajúcich výkonových charakteristikách boli očakávané pozitívne 
vzťahy sledovaných premenných s rozhodovacími kompetenciami, pri 
spôsobe spracovania informácií je ťažké nájsť podklady pre to, ktoré módy 
by mali byť pozitívne a ktoré negatívne asociované s rozhodovacími 
kompetenciami. Keďže na rozdiel od predchádzajúcich kapitol náš 
výskum uvedených vzťahov bol veľmi podobný pôvodnej štúdii, ich 
výsledkom sa budeme venovať vo vzájomnej previazanosti. 

 

3.3.2.1 Rozhodovacie kompetencie a rozhodovacie štýly 
  

Otázka vzťahu medzi tým, či sú rozhodovacie kompetencie 
prepojené so spôsobom rozhodovania, sa objavila už na začiatku 
skúmania rozhodovacích kompetencií ako viacdimenzionálneho 
konštruktu s predpokladaným spoločným faktorom. Tieto vzťahy sa 
overovali už pri overovaní psychometrických vlastností A-DMC (Bruine de 
Bruin et al., 2007) ako jedna z možností skúmania validity, pričom šlo 
najmä o vzťahy s piatimi rozhodovacími štýlmi identifikovanými Scottovou 
a Brucom (1995) a mierou maximalizácie (Schwartz et al., 2012). 
Rozhodovacie štýly opisujú spôsob správania, ktorý je pre jednotlivca 
charakteristický v rozhodovacích situáciách, konkrétne je to jeho spôsob 
vnímania a odpovedania na rozhodovacie situácie. Nie sú považované za 
osobnostnú črtu, ale za habituálne podmienenú tendenciu reagovať istým 
spôsobom v špecifickom kontexte rozhodovania (Scott & Bruce, 1995), 
pričom je možné chápať ich ako subkomponent kognitívnych štýlov 
manifestovaný v istých situáciách (Kozhevnikov, 2007). Keďže ako 
v pôvodnej validizačnej štúdii, tak aj v našich výskumoch boli použité dve 
vyššie uvedené meracie nástroje rozhodovacích štýlov, nimi vymedzené 
štýly budeme aj bližšie charakterizovať. Scottová a Bruce (1995) na 
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základe sumarizácie výsledkov z piatich veľkých vzoriek vyčlenili 
racionálny, intuitívny, závislý, vyhýbavý a spontánny rozhodovací štýl, 
pričom validizovali aj metódu ich merania – Škálu základných 
rozhodovacích štýlov. Charakteristiky racionálneho a intuitívneho štýlu sú 
podobné rovnako nazvaným spôsobom spracovania informácií 
uvedených v úvode tejto kapitoly. Preferencia racionálneho štýlu znamená 
snahu o vyhľadanie a použitie logických pravidiel pri rozhodovaní, 
preferencia intuitívneho štýlu naopak spoliehanie sa na vnútorné pocity. 
Vyššie skóre v závislom štýle znamená tendenciu vyhľadávať pomoc 
a radu u iných, pri vyhýbavom štýle je prítomná vyššia snaha vyhýbať sa 
rozhodnutiam a pri preferencii spontánneho štýlu prevláda pocit náhlivosti 
a snaha o čo najskoršie ukončenie rozhodovacieho procesu. Schwartz et 
al. (2012) pri vymedzení konštruktu maximalizácie čerpali už z práce H. 
Simona (1955), ktorý rozlišoval rozhodovacie stratégie maximalizáciu 
a uspokojenie. Pri tendencii maximalizovať sa snažíme o výber tej 
najlepšej možnosti zo všetkých dostupných, čo však vyžaduje 
vyčerpávajúce preskúmanie všetkých dostupných možností. Tendencia 
k uspokojeniu sa naopak prejavuje v snahe vybrať si dostatočne dobrú 
možnosť – preskúmavanie možností sa teda končí pri prvej vyhovujúcej 
možnosti a tie ďalšie, aj keď môžu byť lepšie, nie sú už zahrnuté do 
porovnania. Tendencie k maximalizácii a k uspokojeniu sa najprv chápali 
ako protipóly, v súčasnosti sa však už v niektorých meracích nástrojoch 
identifikujú osobitne a aj v rámci nich sú vymedzované rôzne dimenzie 
(napr. Nenkov et al. (2008) rozlišujú vyhľadávanie alternatív, ťažkosti 
s výberom a vysoké štandardy). 

Vzťahy medzi rozhodovacími kompetenciami a piatimi 
rozhodovacími štýlmi identifikovanými Scottovou a Brucom (1995) boli 
overované na vzorke 213 stredoškolských a vysokoškolských študentov 
(Dianová, 2012; Girgošková, 2012, 47% žien, priemerný vek 21.5), vzťahy 
s maximalizáciou na 118 budúcich vysokoškolákoch - študentoch 
končiacich ročníkov stredných škôl (Urvichiarová, 2012, 51% žien). 
Nasledujúca tabuľka 13 ponúka korelačné koeficienty rozhodovacích 
štýlov a rozhodovacích kompetencií ako z pôvodnej štúdie, tak z našich 
výskumov. 

Porovnanie výsledkov validizačnej štúdie (Bruine de Bruin et al., 
2007) s našimi poukazuje na množstvo podobných, ale aj veľmi odlišných 
výsledkov. Rozdiely môžu byť okrem kultúrnych podmienok spôsobené 
iným vekovým rozpätím vzorky – kým v pôvodnom výskume to bola celá 
dospelosť a staroba, našu vzorku tvorili študenti vyšších ročníkov 
stredných škôl a vysokoškolskí študenti. Pravdepodobne najsilnejší 
predpoklad, ktorý sme mohli mať, by bolo očakávanie lepších výsledkov 
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Tabuľka 13 Korelačné koeficienty rozhodovacích kompetencií a rozhodovacích štýlov 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Poznámka: a - Bruine de Bruin et al., 2007, b – naše výsledky; rozhodovacie štýly: R – racionálny, I – 
intuitívny, Z – závislý, V – vyhýbavý, S – spontánny, M – maximalizácia. 0 pred desatinnou čiarkou je 
vynechaná. 

 

v rozhodovacích kompetenciách u subjektov s preferenciou racionálneho 
rozhodovacieho štýlu. To bolo vo väčšine komponentov potvrdené ako 
v pôvodnej, tak aj v našej štúdii. Používanie základných pravidiel 
rozhodovania súvisí s inteligenciou či inými kognitívnymi funkciami, 
a zároveň môžeme predpokladať, že už len snaha o ich použitie má za 
efekt zlepšenie rozhodovania. Na to je potrebné poukázať kvôli tomu, že 
použitá Škála základných rozhodovacích štýlov zisťuje práve to, do akej 
miery istý spôsob rozhodovania preferujeme, nie nakoľko sme v ňom 
dobrí.  

Okrem racionálneho štýlu býva za tzv. adaptívny štýl, teda vedúci 
k pozitívnym výsledkom, považovaný aj intuitívny rozhodovací štýl, čo 
však bolo vo výsledkoch potvrdené len vo veľmi obmedzenej miere a pri 
našej vzorke sledujúcej len mladšie vekové obdobie dokonca vôbec. 
Intuitívny rozhodovací štýl sa tak javí skôr ako nesúvisiaci 
s rozhodovacími kompetenciami, prípadne spojený s horšími výsledkami 
v nich. Pri zovšeobecňovaní týchto výsledkov je však potrebné byť 
opatrný, keďže preferencia tohto štýlu je spojená s lepším mentálnym 
zdravím (Bavola & Orosova, 2015), takže záver by mal byť obmedzený 
práve len na úlohy vyžadujúce zapojenie racionálneho myslenia. Pri 
reálnych životných rozhodnutiach je možné očakávať výraznejšiu úlohu 
intuitívneho spracovania informácií. 

Závislý, vyhýbavý a spontánny rozhodovací štýl sú zaraďované k tzv. 
maladaptívnym štýlom (Bruine de Bruin et al., 2007), takže sa pri nich 
očakávali negatívne vzťahy s rozhodovacími kompetenciami. To bolo aj 

 Odolnosť voči 
rámcovaniu 

Rozpoznávan
ie sociálnych 
noriem 

Podceňovani
e/preceňovan
ie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

a b a b a b a b a b a b 

R -.08 -.04 .17** .10 .13* .15* .14* .14* .21** .05 .27*** .19** 

I -.12* -.13 .13* -.18** .07 -.05 -.06 -.13 .08 -.20** .20*** -.04 

Z -.09 .00 .08 -.05 .07 .11 .03 -.02 .00 -.11 .01 -.19** 

V -.08 -.12 -.07 -.29*** -.06 -.07 -.14* -.32*** -.15** -.45*** -.18** -.21** 

S -.15** -.10 -.07 -.25*** -.20*** -.30*** -.28*** -.31*** -.17** -.26*** -.12* -.21** 

M -.10 .52*** -.03 .29** -.21*** .00 -.09 .54*** -.13* .44*** -.02 .67*** 



78 
 

čiastočne potvrdené, okrem negatívnych vzťahov boli zaznamenané už 
len nízke korelácie. Nepriame vzťahy sa vo výraznejšej miere prejavili 
v našom výskume, a to vo všetkých komponentoch. Je tak možné potvrdiť 
predpokladanú maladaptívnosť daných rozhodovacích štýlov, pričom tá je 
však pravdepodobne ešte zdôraznená väčšou požiadavkou racionálneho 
uvažovania v úlohách zachytávajúcich rozhodovacie kompetencie 
v porovnaní s niektorými reálnymi životnými situáciami. Napr. pri 
preferencii závislého štýlu je možné, že by bol vyhodnotený ako adaptívny 
pri problémoch vyžadujúcich podporu a pomoc od sociálneho okolia. 

Najväčšie rozdiely v porovnaní s pôvodným výskumom boli 
zaznamenané v škále maximalizácie, ktorá výrazne pozitívne korelovala 
so všetkými komponentmi okrem Podceňovanie/preceňovanie. Kým 
väčšina výskumov zameraných na maximalizáciu uvádza negatívne 
dôsledky jej vyšších hodnôt v ukazovateľoch subjektívnej pohody (najmä 
nižšia životná spokojnosť či spokojnosť s rozhodnutiami– napr. Iyengar, 
Wells, & Schwartz, 2006), títo ľudia zároveň dospievajú k objektívne 
lepším dôsledkom rozhodovania (Iyengar et al., 2006). Keďže uvedené 
zistenia pochádzajú práve od vysokoškolských študentov, naše výsledky 
potvrdzujú tendenciu maximalizátorov dospieť k lepším výsledkom a tento 
spôsob prístupu k rozhodovaniu je možné považovať za adaptívny 
z hľadiska jeho výsledkov, pravdepodobne však nie z hľadiska ich 
zhodnotenia samotnými maximilizátormi.  

 

3.3.2.2 Rozhodovacie kompetencie a kognitívne funkcie 
 

V ďalšom výskume, ktorý sledoval vzťah medzi spôsobom 
spracovania informácií a rozhodovacími kompetenciami (Kazimír, 2011), 
sme sa zamerali na kognitívne funkcie merané známou metodikou MBTI 
(Myers-Briggs Type Indicator). Daný merací inštrument je založený na 
práci C. G. Junga, pričom vyčleňuje osem protichodných vlastností 
v štyroch oblastiach: vnímanie okolitého prostredia (extroverzia vs 
introverzia), získavanie informácií (zmysly vs intuícia), spracovanie 
informácií (myslenie vs cítenie), životný štýl (úsudok vs vnímanie). Pri 
prevládajúcej extroverzii sa sústredíme viac na vonkajší, pri introverzii na 
vnútorný svet. Pri prevládaní zmyslového prijímania informácií sa 
spoliehame na fakty, pri intuícii na vnútorné pocity a predstavivosť. 
Prevaha myslenia znamená skôr používanie logiky, prevaha cítenia 
sústredenie sa na očakávané pocity seba i iných. Úsudok vyjadruje 
orientáciu na dôsledky a reguláciu, kým vnímanie na proces a flexibilitu. 
Vzhľadom na vymedzenie týchto dimenzií sme predpokladali, že špecifiká 
v spracovaní informácií sa môžu prejaviť aj v úrovni rozhodovacích 
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kompetencií. Vzorku v našom výskume tvorilo 51 vysokoškolských 
študentov (priemerný vek 20.9, 88% žien). Sledovali sme vzťahy 
rozhodovacích kompetencií nielen s každou kognitívnou funkciou, ale aj 
s rozdielmi medzi dvomi protichodnými funkciami (tabuľka 14). 

 

Tabuľka 14 Korelačné koeficienty rozhodovacích kompetencií a vlastností MBTI 

 Odolnosť voči 
rámcovaniu 

Rozpoznávani
e sociálnych 
noriem 

Podceňovanie
/preceňovanie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

I -0,09 -0,13 0,05 0,11 -0,06 0,00 

E 0,12 0,16 -0,14 -0,09 0,08 0,03 

S -0,30* -0,32* 0,14 0,19 -0,07 -0,17 

N 0,17 0,26 -0,11 -0,11 0,12 0,17 

T 0,04 0,06 -0,19 -0,34* 0,19 0,24 

F -0,21 -0,02 0,21 0,40** -0,17 -0,28* 

J -0,14 0,10 0,12 -0,13 -0,13 -0,16 

P 0,21 -0,08 -0,04 0,14 0,10 0,13 

E-I 0,10 0,15 -0,10 -0,10 0,07 0,01 

S-N -0,26 -0,31* 0,14 0,17 -0,10 -0,18 

T-F 0,12 0,05 -0,21 -0,39** 0,19 0,27 

J-P -0,17 0,09 0,08 -0,14 -0,12 -0,14 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Poznámka: I – introverzia, E – extroverzia, S – zmysly, N – intuícia, T – myslenie, F – cítenie, J – úsudok, 
P - vnímanie 

 

Vzhľadom na veľkosť vzorky bola potrebná korelácia aspoň 0,28, aby 
bola vyhodnotená ako štatisticky významná. Kým pri prvých dvoch 
funkciách – introverzii a extroverzii – neboli zaznamenané významné 
vzťahy, preferencia zmyslového prijímania informácií je spojená skôr 
s nižším a intuitívneho s vyšším skóre rozhodovacích kompetencií, aj keď 
medzi jednotlivými rozhodovacími kompetenciami sú pri väčšine 
kognitívnych funkcií rozdiely. Keďže však každá kognitívna funkcia nie je 
izolovaná, ale dopĺňaná jej protikladom, užitočnejšie je sledovať vzťahy 
s rozdielovým skóre (posledné štyri riadky), ktoré vravia o tom, nakoľko 
rozhodovacie kompetencie súvisia s prevahou jednej či druhej funkcie. 
Kým pri rozdieloch extroverzia-introverzia a úsudok-vnímanie sa dá len 
ťažko hovoriť o vzťahu s rozhodovacími kompetenciami, prevaha 
zmyslového poznávania pred intuíciou sa zdá byť spojená s horším 
výsledkom v kompetenciách. To je v rozpore s vyššie uvádzaným 
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výsledkom týkajúcim sa rozhodovacích štýlov, kde boli horšie 
rozhodovacie kompetencie spojené s vyššou mierou intuície. Relatívne 
silné vzťahy sme zaznamenali aj pri rozdiele myslenia a cítenia, boli však 
aj pozitívne, aj negatívne. Kým pri Odolnosti voči 
rámcovaniu, Rozpoznávaní sociálnych noriem a pravdepodobne aj pri 
Odolnosti voči vynaloženým nákladom sa ako nápomocná javí skôr 
prevaha spoliehania sa na fakty a pravidlá logiky, pri niektorých 
komponentoch môže byť užitočné skôr využívanie intuitívneho myslenia. 
Podobne pri ďalšom rozdielovom skóre sa prevaha cítenia ukazuje ako 
prospešná vo vzťahu k Podceňovaniu/preceňovaniu a Používaniu 
pravidiel rozhodovania, ale už vôbec nie pri ostatných rozhodovacích 
kompetenciách. Podobne ako predchádzajúce výsledky týkajúce sa napr. 
exekutívnych funkcií či pamäti to poukazuje na rozdiely medzi 
sledovanými rozhodovacími kompetenciami, pri ktorých je potrebné 
využívať iné postupy a schopnosti. Aj keď u zisťovaných rozhodovacích 
kompetencií sa na základe toho, že vychádzajú z normatívneho prístupu 
a mali by vyžadovať aplikovanie základných pravidiel logiky či 
pravdepodobnostného uvažovania, očakávala najmä úloha racionálneho 
spôsobu myslenia, výsledky týkajúce sa ako rozhodovacích štýlov, tak 
kognitívnych funkcií poukazujú skôr na dôležitosť iných aspektov spôsobu 
spracovania informácií. 

 

3.3.3 Rozhodovacie kompetencie a výsledky rozhodovania 
 

Kým predchádzajúce dve skupiny premenných, ktorým sme sa 
venovali, boli sledované do veľkej miery s ohľadom na to, do akej miery 
majú potenciál ovplyvňovať úroveň rozhodovacích kompetencií 
u jednotlivca, dané skúmanie by bolo zbytočné v prípade, keby sa 
neprejavili aj v skutočnom rozhodovaní. Zámerom tejto kapitoly tak bude 
odpovedať práve na to, do akej miery sa rozhodovacie kompetencie môžu 
uplatniť v reálnom rozhodovaní – aké skutočné dôsledky rozhodnutí sú 
s nimi spojené a ako sú tieto rozhodnutia vnímané. Najprv predstavíme 
dva výskumy, ktoré sa venovali vzťahu rozhodovacích kompetencií 
a široko ponímanej skupiny dôsledkov rozhodovania, následne budeme 
prezentovať výsledky vlastných výskumov zameraných na jednu 
z možných oblastí následkov rozhodnutí – rizikové správanie, ako i na 
hodnotenie celkovej spokojnosti s vlastným životom. 
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3.3.3.1 Rozhodovacie kompetencie a skutočné výsledky 
rozhodovania 

 

Otázka vzťahu rozhodovacích kompetencií a dôsledkov 
rozhodovania sa objavila už pri v tejto kapitole často spomínanej 
validizačnej štúdii A-DMC (Bruine de Bruin et al., 2007), kde bol okrem 
tejto metodiky predstavený aj Inventár výsledkov rozhodovania (Decision 
outcomes inventory – ďalej označovaný skratkou DOI). K jeho vytvoreniu 
viedla snaha predstaviť metodiku, ktorá by zachytávala výsledky 
rozhodnutí v celej šírke a poskytla celkový obraz o schopnosti jednotlivcov 
dospieť k správnym rozhodnutiam. Kým predchádzajúce snahy 
o objektivizáciu výsledkov rozhodovania sa obmedzovali na úzko 
vymedzené oblasti (napr. Galotti et al., 2006; Iyengar et al., 2006), autori 
DOI sa snažili zosumarizovať množstvo výsledkov rozhodnutí, ktorým 
môžeme počas života čeliť. Inventár tak obsahuje 34 položiek, ku ktorým 
sa respondenti vyjadrujú, či sa im niekedy v živote daná udalosť stala, 
pričom keďže všetky položky uvádzajú negatívne situácie, pozitívnou 
odpoveďou je absencia danej situácie. Pred väčšinou položiek sa 
vyskytuje aj kontrolná otázka, či vôbec daná osoba bola v situácii, kedy 
mala príležitosť sa takto rozhodnúť. Po otázke, či ste vôbec niekedy mali 
zamestnanie, tak nasleduje otázka, či ste opustili zamestnanie do týždňa, 
alebo po otázke, či ste boli zosobášení nasleduje otázka, či ste sa 
rozviedli. Schopnosť správneho rozhodovania sa tak chápe ako 
schopnosť vyhnúť sa negatívnym výsledkom, pričom odpovede týkajúce 
sa negatívnych výsledkov sú vážené počtom ľudí, u ktorých sa tieto 
výsledky objavili. Výpočet výsledného skóre zahŕňa aj prekódovanie, 
takže vyššie skóre v DOI znamená lepšie výsledky rozhodnutí. Okrem 
štúdie Bruine de Bruin et al. (2007) so vzorkou vo vekovom rozpätí 18 až 
88 rokov bol vzťah rozhodovacích kompetencií zisťovaných A-DMC 
a výsledkov rozhodovania identifikovaných pomocou DOI overovaný aj vo 
Švédsku (Geisler & Alwood, 2015) na vzorke 110 sociálnych pracovníkov 
(85% žien, priemerný vek 43 rokov). Aj keď žiaden z týchto výskumov 
nebol zameraný na vysokoškolských študentov, ich výsledky môžu 
naznačovať trendy objavujúce sa aj v tejto skupine. V tabuľke 15 
prezentujeme porovnanie korelačných koeficientov komponentov A-DMC 
a DOI oboch štúdií. 
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Tabuľka 15 Korelačné koeficienty rozhodovacích kompetencií a výsledkov rozhodovania  

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Poznámka: a – Bruine de Bruin et al., 2007, b – Geisler & Allwood, 2015 

 

Z porovnania výsledkov oboch štúdií je zrejmé, že kým v prvej štúdii 
(Bruine de Bruin et al., 2007) boli s jednou výnimkou zistené významné 
pozitívne vzťahy (teda lepší výsledok v danom komponente A-DMC 
znamenal lepšie výsledky rozhodnutí), v prípade druhého výskumu 
(Geisler & Allwood, 2015) sú tieto vzťahy veľmi slabé. Okrem možného 
vplyvu iných kultúrnych podmienok sa ako významný zdroj týchto 
rozdielov môže javiť vzorka použitá vo švédskom výskume, ktorá bola 
úzko profesne zameraná s výraznou prevahou žien. Validnejšie by tak 
mali byť skôr prvé výsledky, ktoré by však bolo potrebné overiť v ďalších 
výskumoch. Z iných výskumov si pozornosť zaslúži napr. výsledok, že 
ľudia, ktorí sa pokúsili o samovraždu, dosahovali v porovnaní ako so 
psychicky zdravými, tak aj s depresívnymi ľuďmi bez suicidálnych 
pokusov nižšie skóre v Odolnosti voči rámcovaniu a Odolnosti voči 
vynaloženým nákladom, pričom v ostatných dvoch použitých 
komponentoch (Podceňovanie/preceňovanie a Konzistencia vo vnímaní 
rizika) neboli nájdené významné rozdiely (Szanto et al., 2015). Doplnkom 
týchto výsledkov môže byť štúdia Wellera et al. (2014) poukazujúca na to, 
že úroveň rozhodovacích kompetencií u 10-11 ročných detí bola schopná 
predikovať úroveň ich psychosociálnych problémov o dva roky neskôr, 
takisto aj ich prosociálne správanie. 

V našich výskumoch sme sa rozhodli zamerať sa nie všeobecné 
výsledky rozhodovania, ale vybrať len niektoré z nich. Dôvodom je veľké 
množstvo situácií obsiahnutých v DOI, ktorých výskyt v populácii 
vysokoškolských študentov je veľmi nízky (napr. manželstvo a prípadný 
rozvod, kúpa auta a následné investovanie do jeho opravy či hypotéka 
a problémy s jej splácaním). Na druhej strane v rámci DOI sú obsiahnuté 
aj položky týkajúce sa rizikového správania (šoférovanie pod vplyvom 
alkoholu, neplánované tehotenstvo, nakazenie sa sexuálne prenosným 
ochorením), ktorému je v tejto populácii venovaná veľká pozornosť. 
Realizované tak boli dva výskumy sledujúce vzťahy medzi úrovňou 
rozhodovacích kompetencií a výskytom rizikového správania. V rámci 
prvého výskumu boli získané údaje od 205 študentov (Cehelská, 2011, 

Odolnosť voči 
rámcovaniu 

Rozpoznávani
e sociálnych 
noriem 

Podceňovanie
/preceňovanie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

a b a b a b a b a b a b 

0,03 0,04 0,25*** 0,11 0,17*** - 0,26*** 0,08 0,20*** 0,01 0,22*** -0,11 
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58% žien, priemerný vek 22.0 rokov), v rámci druhého (Majeská, 2016) od 
120 študentov, z toho 60 stredoškolských a 60 vysokoškolských (50% 
žien, priemerný vek 20.4 roka). Všetci stredoškolskí študenti boli 
študentmi gymnázií, teda budúcimi študentmi vysokých škôl, budeme teda 
pracovať aj s ich údajmi, pričom však zohľadníme stupeň školy. V rámci 
prvého výskumu boli sledované štyri druhy rizikového správania (fajčenie, 
užívanie alkoholu, užívanie marihuany, rizikové sexuálne správanie) 
pomocou nasledovných meracích nástrojov. Miera závislosti na fajčení 
bola identifikovaná Fagerstromovým testom nikotínovej závislosti 
(Heatherton et al., 1991), pri ostatných druhoch rizikového správania sme 
vybrali jednu otázku slúžiacu ako ukazovateľ. Pre fajčenie to bola otázka, 
či daný človek vôbec fajčí, pri alkohole či bol opitý najmenej jedenkrát za 
posledné štyri týždne, pri sexuálnom správaní použitie kondómu pri prvom 
pohlavnom styku. Dáta boli spracované korelačnou a regresnou analýzou 
(lineárna regresia pri nikotínovej závislosti a binárna logistická regresia pri 
ostatných druhoch rizikového správania), kde rozhodovacie kompetencie  

 

Tabuľka 16 Regresné koeficienty modelov vysvetľujúcich rizikové správanie 

 Nikotínová 
závislosť 

Fajčenie Užívanie 
marihuany 

Opitý za 
posledné 4 
týždne 

Antikoncep
cia pri 
prvom 
pohlavnom 
styku 

 β Exp(B) Exp(B) Exp(B) Exp(B) 

Rod (muži = 1) 0,51** 0,72 1,52 2,03* 0,30* 

Odolnosť voči rámcovaniu -0,01 0,85 1,05 0,63 0,49 

Rozpoznávanie 
sociálnych noriem 

0,09 2,14 7,44* 3,43 0,52 

Podceňovanie/preceňova
nie 

-0,11 1,33 6,18 ,06 16,72 

Používanie pravidiel 
rozhodovania 

-0,01 1,48 1,35 1,41 0,19 

Konzistencia vo vnímaní 
rizika 

-0,01 0,56 0,03* 0,29 11,31 

Odolnosť voči 
vynaloženým nákladom 

-0,22 1,22 1,53 0,86 0,86 

F (nik. závislosť), χ2 
(ostatné) 

2,03 4,14 20,82*** 12,08 12,67 

R2 0,16 0,03 0,14 0,08 0,13 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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vystupovali ako potenciálne prediktory rizikového správania. Keďže vo 
výskyte rizikového správania sú výrazné rodové rozdiely, rod bol tiež 
zahrnutý ako prediktor. Výsledky prezentuje tabuľka 16. 

Úroveň rozhodovacích kompetencií sa na vysvetlení rizikového 
správania podieľa len v malej miere, keď sme zaznamenali len dva 
štatisticky významné výsledky, a to pri užívaní marihuany. Užitie 
marihuany kedykoľvek v živote bolo spojené s nižším skóre v Konzistencii 
vo vnímaní rizika, ale naopak s vyšším skóre v Rozpoznávaní sociálnych 
noriem. Kým poznanie a používanie pravidiel pravdepodobnosti sa tak javí 
ako majúce protektívny účinok vo vzťahu k tomuto druhu rizikového 
správania, správne odhadnutie noriem platných v rovesníckej skupine je 
spojené so skúsenosťou s danou látkou. Je to prekvapujúce z hľadiska 
toho, že v danej vzorke uviedlo skúsenosť s marihuanou len 57 študentov, 
teda výsledok sa nedá vysvetliť tým, že šlo o poznanie a aplikovanie 
normy platnej v danej skupine. 

S odstupom piatich rokov bol realizovaný podobný výskum sledujúci 
úlohu rozhodovacích kompetencií v rizikovom správaní. Na zisťovanie  
užívania alkoholu bol použitý AUDIT (The Alcohol Use Disorders 
Identification Test, Babor et al., 2001) pozostávajúci z desiatich otázok 
rozdelených do troch subškál – konzumácia, závislosť, problémy spojené 
s užívaním alkoholu. Pre sledovanie rizikového správania týkajúceho sa 
fajčenia a sexuálneho správania boli podobne ako v predchádzajúcom 
výskume použité otázky nepatriace do žiadne škály. Okrem toho bola 
zisťovaná aj konzumácia jedla, sledujúca konzumáciu vybraných 
zdravých a nezdravých potravín, vďaka čomu sme mohli sledovať 
súvislosť rozhodovacích kompetencií s obidvomi týmito zložkami, ako aj 
so sumárnym skóre (rozdiel zložiek). Výsledky sú opäť podané formou 
viacnásobnej regresie s rozhodovacími kompetenciami ako prediktormi, 
v porovnaní s predchádzajúcimi výsledkami však okrem rodu bol 
sledovaný aj možný efekt typu školy (stredná alebo vysoká). Kvôli 
priestorovým možnostiam sú výsledky rozdelené do dvoch častí – v prvej 
časti týkajúce sa alkoholu a fajčenia, v druhej časti rizikového sexuálne 
správania a konzumácie zdravých/nezdravých jedál. 

Pri výsledkoch týkajúcich sa užívania alkoholu nevykazovali dva 
komponenty (Odolnosť voči rámcovaniu, Rozpoznávanie sociálnych 
noriem) žiadne významné vzťahy, čo je najmä pri druhom uvedenom 
komponente pomerne prekvapujúce, keďže normatívne presvedčenia boli 
viackrát  preukázané  ako  spojené  s  užívaním alkoholu (napr. Brutovská 
et al., 2015). Na druhej strane komponenty Podceňovanie/preceňovanie 
a Odolnosť voči vynaloženým nákladom vystupujú ako komponenty 
najviac súvisiace s užívaním alkoholu, pričom to je nižšie u respondentov 
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Tabuľka 17 Výsledky lineárnej regresie vysvetľujúcej úlohu rozhodovacích kompetencií, rodu a stupňa 
štúdia pri užívaní alkoholu a fajčení 

 AUDIT Počet cigariet 
(viac ako 1 = 
1) 

  

Konzumácia Závislosť 
Dôsledky 
konzumácie 

Celkové skóre 

β r β r β r β r 
Exp. 
(B) 

r 

Odolnosť voči 
rámcovaniu 

-0,03 -0,05 0,07 -0,01 0,00 0,00 0,01 -0,03 0,96 -0,08 

Rozpoznávanie 
sociálnych 
noriem 

0,05 -0,05 0,05 -0,09 0,12 0,06 0,09 -0,03 0,71 -0,09 

Podceňovanie/ 
preceňovanie 

-0,22** -0,25** -0,10 -0,24** -0,19 -0,17 -0,22* -0,27** 5,52 -0,05 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

-0,08 -0,05 0,09 -0,07 0,22* 0,14 0,06 0,00 0,30 -0,19* 

Konzistencia vo 
vnímaní rizika 

0,08 -0,11 -0,21** -0,26** -0,06 -0,10 -0,04 -0,17 0,15 -0,11 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

0,00 -0,12 -
0,34*** 

-0,37** -0,21* -0,20* -0,18 -0,25** 0,68 -0,14 

Rod (muž = 1) 0,37*** 0,35** 0,18 0,30** 0,22* 0,30** 0,34*** 0,39** 0,60 -0,05 

Škola (SŠ = 1) -0,14 -0,14 -0,04 -0,04 -0,06 -0,10 -0,11 -0,12 2.38 0,18 

F (χ2) 3,43*** 4,59*** 3,31*** 4,76*** 8,82 

R2 0,20 0,25 0,19 0,26 0,12 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

 

s vyšším skóre v týchto komponentoch, čo nasvedčuje možnej pozitívnej 
úlohe spôsobilostí obsiahnutých v týchto komponentoch pri prevencii pred 
užívaním alkoholu. Pri prvom uvádzanom komponente sa ako kľúčová javí 
schopnosť správne ohodnotiť svoje možnosti, čo sa môže prejavovať 
napr. ako zodpovednosťou za to, aké množstvo alkoholu je v danej situácii 
ešte akceptovateľné. Pri odolnosti voči vynaloženým nákladom je 
kľúčovou schopnosťou ignorovanie predtým vynaložených nákladov 
a sústredenie sa na budúce náklady spojené s každou možnosťou, čo sa 
prejavuje ako významný faktor nie v samotnej konzumácii alkoholu, ale 
v jej následkoch – závislosti a následných problémoch. Pri normálnej 
konzumácii alkoholu tak študenti s vyšším skóre v tejto kompetencii 
pravdepodobne lepšie vedia zamerať svoj pohľad na budúce dôsledky 
a byť menej ovplyvnený práve prebiehajúcimi procesmi. Pri závislosti od 
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alkoholu sa ako protektívny faktor ukázala aj Konzistencia vo vnímaní 
rizika, teda lepšia schopnosť zvažovania navzájom súvisiacich 
pravdepodobností. Prekvapujúca je pozícia komponentu Používanie 
pravidiel rozhodovania, ktorého vyššia úroveň bola spojená so 
závažnejšími dôsledkami konzumácie, aj keď vôbec nesúvisel s užívaním 
alkoholu či mierou závislosti. 

 

Tabuľka 18. Výsledky lineárnej regresie vysvetľujúcej úlohu rozhodovacích kompetencií, rodu a stupňa 
štúdia pri rizikovom sexuálnom správaní a konzumácii jedla 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

 

Výsledky týkajúce sa rizikového sexuálneho správania poukazujú 
najmä na úlohu komponentu Podceňovanie /preceňovanie, ktorého vyššie 
skóre bolo spojené s vyššou pravdepodobnosťou ako prvého sexuálneho 
styku bez použitia ochrany voči otehotneniu, tak pohlavného styku 
s neznámym partnerom. Lepšie posúdenie vlastných schopností tak 

  
Rizikové sexuálne 
správanie 

Konzumácia zdravých a nezdravých jedál 

  

Ochrana 
pri 1. pohl. 
styku (nie = 
1) 

Pohl. styk 
s neznámym 
partnerom 
(áno = 1) 

Skóre 
zdravých 
jedál 

Skóre 
nezdravých 
jedál 

Celkové 
skóre 

  
Exp. 
(B) 

r 
Exp. 
(B) 

r β r β r β r 

Odolnosť voči rámcovaniu 
1,29 0,14 1,74 0,05 0,14 0,10 -

0,14 
-
0,17 

0,02 -0,03 

Rozpoznávanie sociálnych 
noriem 

2,01 0,17 0,22 -0,05 0,42*** 0,32** -
0,09 

-
0,11 

0,27*** 0,18* 

Podceňovanie/preceňovanie 

5,54 0,25* 7,20*** -0,07 0,07 0,07 -
0,13 

-
0,07 

-0,02 0,02 

Používanie pravidiel 
rozhodovania 

1,55 0,14 1,76 0,10 -
0,25** 

-0,10 0,04 -
0,01 

-0,17 -0,08 

Konzistencia vo vnímaní 
rizika 

0,59 0,18 1,61*** 0,20 0,05 0,10 0,07 -
0,03 

0,08 0,06 

Odolnosť voči vynaloženým 
nákladom 

0,74 0,06 3,56 0,04 -0,13 -0,19* 0,18 0,07 0,01 -0,11 

Rod (muž = 1) 0,34 -0,18 1,04*** 0,25* 0,28*** 0,18* 0,12 0,11 0,29*** 0,21* 

Škola (SŠ = 1) 0,61 -0,10 0,33 -0,04 0,16 0,19* 0,20 0,18* 0,24*** 0,26** 

χ2 (F) 9,50 24,89*** 5,72*** 1,58 3,28*** 

R2 0,17 0,47 0,29 0,10 0,19 



87 
 

pôsobí nie ako protektívny, ale ako rizikový faktor, čo platí v jednom 
prípade aj pre Konzistenciu vo vnímaní rizika. Pri konzumácii potravín sa 
na vysvetlení variability najvýraznejšie podieľa Rozpoznávanie sociálnych 
noriem, keď respondenti s presnejším odhadom deskriptívnych noriem sa 
pravdepodobne tieto normy aj snažia dodržiavať. Ďalšie dva komponenty 
naopak vykazovali s konzumáciou zdravých jedál negatívne vzťahy – 
Používanie pravidiel rozhodovania a Odolnosť voči strateným nákladom. 

Pri sumarizácii výsledkov týkajúcich sa úlohy rozhodovacích 
kompetencií v rizikovom správaní sa tak prejavuje tendencia viditeľná aj 
pri iných premenných – rozhodovacie kompetencie i rizikové správanie sú 
výrazne heterogénnymi skupinami premenných, takže nie je možné 
z výsledkov odvodiť všeobecné závery platné pre všetky, či dokonca 
aspoň väčšinu druhov rizikového správania. V nedávnom výskume 
zameranom na stabilitu rozhodovacích kompetencií u 19 až 30 ročných 
participantov (Parker et al., 2018) neboli sledované jednotlivé 
komponenty, len celkové skóre rozhodovacích kompetencií, ktoré bolo 
dávané do vzťahu aj s viacerými druhmi rizikového správania. Boli 
zaznamenané negatívne vzťahy s delikventným správaním, rizikovým 
sexuálnym správaním a užívaním marihuany, ale len slabé vzťahy 
s užívaním alkoholu. 

 

3.3.3.2 Rozhodovacie kompetencie a vnímané výsledky 
rozhodovania 

 

Kým všeobecne poňaté výsledky rozhodovania alebo zameranie na 
rizikové správanie umožňujú objektívne vyhodnotenie rozhodnutí, 
z hľadiska psychického fungovania je nemenej dôležité aj hodnotenie 
subjektívne – ako dané rozhodnutia hodnotia ľudia, od ktorých 
pochádzajú. V tejto súvislosti sa ponúkajú dve cesty. Jednou je sledovanie 
spokojnosti s konkrétnymi rozhodnutiami (napr. výber smeru štúdia či 
zamestnania), ako sme však videli vyššie, zapojenie rozhodovacích 
kompetencií je výrazne doménovo špecifické a neumožňuje 
transformovať výsledky aj na iné situácie. Užitočnejšou sa tak javí druhá 
cesta – vyhodnotenie spokojnosti s doterajšími rozhodnutiami celkovo, čo 
môže byť operacionalizované ako celková životná spokojnosť. Kým 
v pôvodnej štúdii Bruine de Bruin et al. (2007) boli sledované len vzťahy 
s podobným konštruktom (tendencia pociťovať ľútosť, čo sa môže 
ponímať ako opak spokojnosti, pričom vzťahy boli veľmi slabé), Geisler 
a Alwood (2015) ponúkajú pohľad nielen na vzťahy s celkovou životnou 
spokojnosťou, ale aj s ohodnotením bežných životných problémov za 
posledný mesiac (v ich výskume nebol použitý komponent 
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Podceňovanie/preceňovanie). Aj keď tieto by bolo možné priradiť 
k výsledkom rozhodovania, ide o kombináciu ako udania frekvencie 
udalostí (napr. konflikty s inými ľuďmi, nedostatok voľného času), tak 
subjektívneho ohodnotenia (napr. nespokojnosť s prácou). Vzťahy boli 
overované na dvoch vzorkách – 90 policajných vyšetrovateľov (37% žien, 
priemerný vek 46 rokov) a 110 sociálnych pracovníkov (85% žien, 
priemerný vek 43 rokov), takže je zrejmé, že sa môžu odlišovať od 
výsledkov univerzitných študentov, stále však môžu poukázať na 
prevládajúce trendy. Pripájame aj porovnanie s výsledkami nášho 
výskumu (Urvichiarová, 2012), ktorý na vzorke budúcich vysokoškolských 
študentov (118 študentov gymnázií nad 18 rokov, 51% žien) sledoval 
vzťah rozhodovacích kompetencií a životnej spokojnosti (tabuľka 19). 

 

Tabuľka 19 Korelačné koeficienty rozhodovacích kompetencií a výskytu problémových situácií, resp. 
životnej spokojnosti 

 Odolnosť voči 
rámcovaniu 

Rozpoznávani
e sociálnych 
noriem 

Podceňovanie
/preceňovanie 

Používanie 
pravidiel 
rozhodovania 

Konzistencia 
vo vnímaní 
rizika 

Odolnosť voči 
vynaloženým 
nákladom 

A 0,03 -0,12  -0,12 -0,23* -0,19 

B -0,07 0,03  -0,16 0,04 -0,06 

C -0,05 0,12  -0,02 0,16 0,11 

D 0,23* -0,11  0,13 0,01 0,03 

E -0,41*** -0,17 -0,07 -0,30** -0,34*** -0,44*** 

*p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 

Prvé štyri riadky sú výsledky štúdie Geisler & Alwood (2015): A – problémové situácie za posledný 
mesiac (vyšetrovatelia), B – problémové situácie za posledný mesiac (sociálna práca), C – životná 
spokojnosť (vyšetrovatelia), D – životná spokojnosť (sociálna práca), E – naše výsledky (Urvichiarová, 
2012 – životná spokojnosť) 

 

Kým v prípade výskumu realizovaného na dvoch špecifických úzko 
profesijne vymedzených vzorkách boli vzťahy rozhodovacích kompetencií 
ako s hodnotením udalostí posledného mesiaca, tak aj s celkovou 
životnou spokojnosťou relatívne slabé, v našom výskume bol 
zaznamenaný zreteľný trend nižšej životnej spokojnosti pri vyšších 
rozhodovacích kompetenciách. Aj keď sa tento výsledok môže zdať 
neočakávaný, dopĺňa vyššie uvádzaný silný negatívny vzťah 
rozhodovacích kompetencií a tendencie maximalizácie úžitku pri 
rozhodovaní, keďže maximalizácia je so životnou spokojnosťou inverzne 
spojená. Doplnené o vzťahy s výsledkami rozhodnutí meranými pomocou 
DOI tak síce ľudia s vyššími rozhodovacími kompetenciami dospejú 
k lepším výsledkom, ale sú s nimi menej spokojní. Geisler a Allwood 
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(2018) v pokračovaní uvádzaného výskumu sledovali aj vzťah 
rozhodovacích kompetencií s mierou vnímaného stresu, ten však nebol 
na sledovanej vzorke 118 vysokoškolských študentov vyhodnotený ako 
významný (r = -0,16), podobne to bolo pri policajných vyšetrovateľoch (r = 
-0,15). Celkový index rozhodovacích kompetencií tiež nebol schopný ani 
u jednej vzorky vysvetliť významnú časť variability vo vnímanom strese 
(Geisler & Allwood, 2018). Iný pohľad na vzťah stresu s rozhodovacími 
kompetenciami je možné nájsť vo výskumoch sledujúcich pôsobenie 
akútneho stresu. Aj keď sa všeobecne predpokladá negatívny vplyv stresu 
na výkon v kognitívnych úlohách, prvotné výsledky poukázali na opačný 
efekt – skupina vystavená stresovej situácii dosiahla v A-DMC vyššie 
skóre ako kontrolná skupina, pričom túto zmenu bolo možné predpovedať 
na základe zmien hladiny vybraných hormónov (kortizolu, ale najmä 
DHEA - dehydroepiandrosterónu). Pri interpretácii týchto výsledkov je 
však potrebné byť opatrný, keďže sú známe (najmä negatívne) účinky 
akútneho stresu na predpokladaný determinant rozhodovacích 
kompetencií – exekutívne funkcie (Shields, Sazma, & Yonelinas, 2016), 
takisto však aj odlišný vplyv rôzne veľkého stresu na rozhodovanie 
a riskovanie (Pabst, Brand, & Wolf, 2013). 

 

3.4 Možnosti zlepšovania rozhodovacích kompetencií 
 

Cieľom predchádzajúcich kapitol bolo predstaviť rozhodovacie 
kompetencie a uviesť, s ktorými premennými a ako súvisia. Tieto 
premenné boli rozdelené do troch skupín – možné faktory ovplyvňujúce 
úroveň rozhodovacích kompetencií, spôsoby spracovania informácií 
a potenciálne dôsledky rôznej úrovne rozhodovacích kompetencií. Keďže 
nezanedbateľné množstvo z uvedených vzťahov bolo aspoň čiastočne 
potvrdených, vynára sa otázka integrujúca tie predchádzajúce: či je možné 
rozhodovacie kompetencie zlepšiť, ktorú je možné rozdeliť do dvoch 
podotázok. Tou prvou je skúmanie toho, na ktoré faktory je potrebné 
vplývať, aby došlo k lepšiemu používaniu základných princípov 
rozhodovania a to sa následne prejavilo v lepších výsledkoch 
rozhodovania. Tu sa ponúkajú práve skúmané faktory sledované v prvej 
časť – inteligencia, exekutívne funkcie a pamäť. Druhá podotázka sa týka 
priamo rozhodovacích kompetencií – je možné vplývať priamo na ne, teda 
je možné naučiť používať základné postupy, ktoré sú pri rozhodovaní 
užitočné? 

Keď sa pozrieme na faktory, ktoré môžu stáť v pozadí rozhodovacích 
kompetencií, ako prvá sa ponúka všeobecná kognitívna schopnosť – 
inteligencia. Kým pri fluidnej inteligencii sa predpokladá najmä podiel 
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vrodenej zložky, kryštalická inteligencia je ovplyvnená našou 
skúsenosťou. Aj napriek tomu sa však uvádza, že je možné zlepšovať aj 
fluidnú inteligenciu, napr. pomocou tréningu pracovnej pamäti (Jeaggi et 
al., 2008), pričom efekt je vyšší pri nižšej inteligencii. Na základe veľkého 
ohlasu danej štúdie bol tento výsledok viackrát overovaný, pričom 
metaanalýza viacerých štúdií ho potvrdila, aj keď v obmedzenej miere (Au 
et al., 2015). Podobne zmiešané sú aj výsledky týkajúce sa kryštalickej 
inteligencie, na zlepšenie ktorej boli zamerané opäť najmä intervencie 
týkajúce sa pracovnej pamäti (Alloway & Alloway, 2009; Mansur-Alves & 
Flores-Mendoza, 2015). Pri kryštalickej inteligencii sa tak predpokladá 
skôr samovoľné zlepšovanie na základe životných skúseností, ktoré môže 
byť využívané aj nevedome (intuícia). To je aj dôvod, prečo ani u ľudí 
v staršom veku napriek klesajúcej fluidnej inteligencii nedochádza 
k výrazným poklesom v rozhodovacích kompetenciách (Bruine de Bruin, 
Parker, & Fischhoff, 2012).  

Už vyššie naznačené snahy o zlepšovanie inteligencie tréningom 
pracovnej pamäti naznačujú, že pracovná pamäť a exekutívne funkcie 
majú pri kognitívnych funkciách významné miesto a často sa chápu ako 
nevyhnutné predpoklady ich fungovania a už prvotné výskumy týkajúce sa 
vzťahu exekutívnych funkcií a rozhodovacích kompetencií naznačujú (Del 
Missier et al., 2010), že tréning exekutívnych funkcií by mohol mať vplyv 
na rozvoj rozhodovacích kompetencií, čo však zatiaľ nebolo priamo 
sledované. Podobne ako pri inteligencii sa dá predpokladať, že tento 
tréning by sa najviac prejavil u ľudí s nižšou úrovňou exekutívnych funkcií, 
ale obdobie vysokoškolského štúdia je takisto možné zaradiť medzi 
obdobia, kedy môže rozvoj exekutívnych funkcií a ním facilitovaný rozvoj 
rozhodovacích kompetencií pomôcť ako školskému výkonu, tak 
rozhodovaniu v mimoškolských situáciách a po ukončení štúdia. Podobný 
efekt by sa dal očakávať pri (nielen pracovnej) pamäti, ktorá sa tiež chápe 
ako predpoklad dosahovania lepších výsledkov v rozhodovacích 
kompetenciách (napr. v komponentoch Odolnosť voči rámcovaniu či 
Rozpoznávanie sociálnych noriem ponúka zapamätanie si 
predchádzajúcej odpovede či správania prevládajúceho v sociálnom 
prostredí nezanedbateľnú výhodu). Tým sa dostávame k druhej možnosti 
zlepšovania rozhodovacích kompetencií – zameranie priamo na procesy 
uplatňujúce sa v rámci jednotlivých komponentov. 

Aj napriek tomu, že pri identifikácii šiestich v súčasnosti používaných 
komponentov A-DMC bola prítomná snaha o ich zaradenie vzhľadom na 
zručnosti, ktoré majú zisťovať (ohodnotenie hodnôt, ohodnotenie 
presvedčení, integrácia hodnôt a presvedčení, metakognícia), zoskupenie 
komponentov na základe týchto zručností však nebolo potvrdené (Bruine 
de Bruin et al, 2007; Bavolar, 2013). Je tak možné predpokladať, že úsilie 
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by malo byť zamerané priamo na úlohy veľmi podobné tým obsiahnutým 
v A-DMC, keďže tie sú výberom z najčastejšie dokumentovaných 
kognitívnych chýb v spracovaní informácií. Ako príklad môže slúžiť napr. 
komponent Odolnosť voči rámcovaniu, pri ktorom by malo byť užitočné 
zdôrazňovať objektívne informácie, nie subjektívny význam zisku či straty, 
v závislosti od čoho sa môže prejavovať viac tendencia k ziskom alebo 
k stratám. Tréning všeobecnej schopnosti zamerať sa na fakty, nie na 
spôsob ich podania, by tak mohol viesť ku generalizovanému zlepšeniu 
v širokom spektre nielen rozhodovacích situácií. Pri komponentoch 
Rozpoznávanie sociálnych noriem a Podceňovanie/preceňovanie sa 
sleduje najmä zhoda odhadovaného čísla (proporcie či pravdepodobnosti) 
so skutočnou hodnotou, pri čom sa ako vhodná intervencia môže prejaviť 
už len samotné poukázanie na všeobecnú tendenciu preceňovať úroveň 
vlastných vedomostí a schopností či výskytu zriedkavých, ale niekedy 
práve preto viac viditeľných udalostí. Podobný efekt by mohol fungovať aj 
pri Odolnosti voči vynaloženým nákladom, kde už samotné poukázanie na 
nesprávnosť zvažovania v minulosti vynaložených nákladov by mohlo 
redukovať výskyt tohto kognitívneho omylu. Pri Konzistencii vo vnímaní 
rizika sú sledované vzťahy medzi pravdepodobnosťami uvádzanými pri 
rôznych navzájom súvisiacich situáciách, sleduje sa teda schopnosť 
kombinácie pravdepodobností, ktorú by bolo možné zlepšiť klasickým 
školským učivom o pravdepodobnosti. To je síce zahrnuté v školských 
osnovách už v súčasnosti, rezervy sú však stále v transfere týchto v škole 
získaných vedomostí do reálnych životných situácií. Pravdepodobne 
najjednoduchšie je zlepšenie výkonu v komponente Používanie pravidiel 
rozhodovania, kde sú jasne vymedzené pravidlá, pri ktorých aplikácii 
dospejeme k výberu najlepšieho produktu. Pri dostatočnej pozornosti by 
vysoký výkon v tejto úlohe nemal byť pre jednotlivcov s normálnou 
úrovňou inteligencie problémom. 

 

3.5 Výzvy do budúcnosti 
 

V predchádzajúcich častiach tejto kapitoly sme sa snažili poskytnúť 
prehľad základných poznatkov o rozhodovacích kompetenciách 
vysokoškolských študentov, vzhľadom na aktuálny stav výskumu v danej 
oblasti však bolo nutné často uvádzať aj výsledky týkajúce sa iných 
vekových skupín. Tie sa síce môžu od skupiny, ktorá je predmetom nášho 
záujmu v istých aspektoch líšiť, pomáhajú však takisto zaradiť výsledky 
vysokoškolských študentov do kontinua vývinových zmien. Je však 
potrebné poukázať aj na to, že doterajšie zistenia je nutné považovať za 
veľmi fragmentárne a je nutné postupne z nich vyskladať ucelenejší 
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obraz. Aj v tomto kontexte tak považujeme za užitočné reflektovať päť 
základných výziev, ktoré vo vzťahu k výskumu rozhodovacích 
kompetencií počas priebehu ľudského života vyčleňujú Strough et al. 
(2015), ale pridať takisto aj vlastné odporúčania. 

Prvým smerom, ktorému je potrebné venovať pozornosť a ktorému 
sme sa už venovali v miere, ako to dovoľovali doteraz realizované 
výskumy, je prepojenie rozhodovacích kompetencií a výsledkov 
rozhodovania. Zatiaľ bol tento vzťah sledovaný len v súvislosti s veľmi 
všeobecne poňatými inventármi výsledkov rozhodovania a nedávno 
zažitých problémov (Bruine de Bruin et al., 2007; Geisler & Allwood, 2015), 
pričom dané metodiky len do malej miery zachytávali rozhodnutia 
charakteristické pre vysokoškolských študentov. Šlo takisto o nástroje 
snažiace sa zachytiť veľmi široké spektrum výsledkov rozhodovania, aj 
keď je pri nich možná aj položková analýza (Parker, Bruine de Bruin, & 
Fischhoff, 2015). Bolo by potrebné zamerať sa na rozhodovacie situácie 
charakteristické pre dané obdobie týkajúce sa napr. rôznych druhov 
rizikového správania, finančného rozhodovania či voľby študijného 
a profesného zamerania. 

Ďalším smerom, kam by mala byť zameraná snaha nielen 
výskumníkov, ale aj praktikov, je tvorba a overovanie efektívnosti metód 
zameraných na zlepšovanie rozhodovacích kompetencií. Tejto 
problematike sme sa venovali už v predchádzajúcej kapitole, takže tu 
uvádzame už len zhrnutie hlavných bodov: je potrebné overiť vplyv 
špecifických metód zameraných ako na zlepšenie možných faktorov 
determinujúcich úroveň rozhodovacích kompetencií (inteligencia, 
exekutívne funkcie, pamäť), tak aj priamo na procesy priamo 
identifikovateľné v jednotlivých rozhodovacích kompetenciách. 

Pri výbere výskumov v rámci tejto kapitoly sme boli obmedzovaní 
najmä na výskumy pracujúce s A-DMC, keďže ide o jediný nástroj 
poskytujúci širší pohľad na rozhodovacie kompetencie. Ale aj napriek 
snahe jeho autorov je zjavné, že nemôže zachytávať všetky kompetencie 
a stále je priestor na zachytenie iných zručností prejavujúcich sa 
v rozhodovaní. Strough et al. (2015) uvádzajú, že kandidátmi na doplnenie 
by mohli byť napr. používanie afektívnej heuristiky (vplyv emócií na zmeny 
vo vnímaní rizika a benefitov pri neistej možnosti), miera tendencie 
k chybe ak-len (if-only – prisudzovanie negatívnych dôsledkov netypickej 
voľbe v porovnaní s častejšou) či zmeny preferencií v čase sa odlišujúcich 
možností. 

Okrem iných kompetencií je takisto potrebné zamerať sa aj na širší 
kontext pri tvorbe rozhodnutí, kam patrí nielen aktuálna situácia s jej 
všetkými aspektami, ale aj prevládajúce sociokultúrne vzorce. Sem sa dá 
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zaradiť napr. aj to, ako je v spoločnosti vnímané isté vekové obdobie – pre 
obdobie adolescencie a mladej dospelosti to je napr. očakávanie lepších 
výsledkov v úlohách vyžadujúcich rýchle reagovanie, ale naopak sa skôr 
očakávajú nedostatky v úlohách vyžadujúcich integráciu minulých 
skúseností. V mladosti je takisto nižšia tendencia spolupracovať s inými 
v porovnaní so staršími dospelými (Strough, Cheng, & Swenson, 2002). 

Aj keď v celej kapitole sú rozhodovacie kompetencie aj vzhľadom na 
množstvo výskumov sledujúcich iné vekové skupiny zasadené do 
kontextu vývinu, poznanie vekových zmien rozhodovacích kompetencií je 
stále veľmi obmedzené. Len dve z uvádzaných štúdií pracovali 
s reprezentatívnymi vzorkami (Bruine de Bruin et al., 2007; Del Missier et 
al., 2013) pokrývajúcimi celé vekové rozpätie a umožňujúcimi tak sledovať 
celoživotné zmeny. Väčšina výskumov bola realizovaná na 
vysokoškolských študentoch, tým pádom však nie je možné ich 
porovnanie s populáciou toho istého veku, ktorá však nepokračuje 
v štúdiu, takisto porovnanie napr. so strednou dospelosťou. 

Ďalšou skupinou faktorov, ktoré môžu mať miesto po boku 
rozhodovacích kompetencií pri tvorbe rozhodnutí, sú emócie. Kým vplyvu 
emócií ako všeobecne na ľudské správanie, tak aj na rozhodovanie bola 
venovaná veľká pozornosť, ich interakcia s rozhodovacími kompetenciami 
nie je preskúmaná, aj keď na základe známych poznatkov o vplyve emócií 
na kognitívne procesy (prehľad podáva napr. Schwarz, 2000) je možné 
predpokladať aj ich vplyv na využitie rozhodovacích kompetencií. 

Iným potenciálne prínosným smerom výskumu môže byť snaha 
o identifikovanie základných profilov rozhodovacích kompetencií. Kým 
všeobecne možno predpokladať, že vyššia úroveň akejkoľvek 
rozhodovacej kompetencie je užitočnejšia, aj keď to samozrejme záleží na 
charaktere rozhodovacej situácie, je možné, že niektoré kompetencie 
dokážu kompenzovať iné. Vhodným nástrojom by mohla byť napr. 
zhluková analýza, ktorá by dokázala identifikovať najčastejšie sa 
vyskytujúce profily ľudí, u ktorých  by sa sledovali výsledky 
v rozhodovacích úlohách. 

Nový pohľad na úlohu jednotlivých psychických funkcií pri vysvetlení 
rozhodovacích kompetencií ponúkla nedávna štúdia zisťujúca vzťah 
medzi rozhodovacími kompetenciami a aktivitou jednotlivých oblastí 
mozgovej kôry (Talukdar et el., 2018). Boli zistené vzťahy s množstvom 
regiónov nachádzajúcich sa vo frontálnej, parietálnej, temporálnej aj 
okcipitálnej kôre, najmä s oblasťami spojenými s exekutívnymi funkciami 
a spracovaním jazyka, vizuálno-priestorovým, senzomotorickým 
a pozornostným spracovaním, ako aj s emóciami a motiváciou. 
Konkrétnejšie, individuálne rozdiely v odolnosti voči rámcovaniu bolo 
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možné vysvetliť štruktúrami spojenými s pozornosťou, rozpoznávanie 
sociálnych noriem aktivitou limbického systému a frontálno-parietálnych 
sietí, takisto bola zistená úloha limbického systému vo vzťahu 
k podceňovaniu/preceňovania. Zvyšné tri komponenty A-DMC 
nevykazovalo významné vzťahy so sledovanými štruktúrami, čo 
poukazuje na odlišnosť jednotlivých komponentov prejavujúcu sa 
pravdepodobne aj odlišným zapojením podmieňujúcich psychických 
funkcií. Ďalšou výzvou súčasného výskumu je tak sledovanie oblastí 
mozgu potenciálne spojených s rozhodovacími kompetenciami. 

 

3.6 Zhrnutie 
 

Cieľom kapitoly bolo predstaviť koncept rozhodovacích kompetencií, 
uviesť jeho základné východiská a metódy merania, ako aj zhrnúť 
základné poznatky o premenných spojených s rozhodovacími 
kompetenciami, pričom reportované výskumné štúdie boli doplnené 
viacerými nami realizovanými výskumami. Termín rozhodovacie 
kompetencie označuje veľmi širokú triedu kompetencií, pri ktorých sa síce 
dá nájsť spoločný menovateľ, zároveň je však medzi nimi množstvo 
nezanedbateľných odlišností. Tým je spôsobené aj to, že rozhodovacie 
kompetencie sa definujú len veľmi všeobecne ako kognitívne kompetencie 
napomáhajúce rozhodovaniu, ich presnejšia špecifikácia je však závislá 
na výbere konkrétnej kompetencie. Táto nejednotnosť sa odzrkadlila aj 
v spôsobe ich identifikácie, keď existujú podstatné rozdiely v používaných 
nástrojoch zberu dát (experimenty, výkonové testy, pozorovanie), a ako 
možné riešenie bol v roku 2007 navrhnutý nástroj snažiaci sa zachytiť šesť 
rozhodovacích kompetencií, ktorým bola v doterajšom výskume venovaná 
najväčšia pozornosť – A-DMC. Vzhľadom na jeho univerzálnosť a mieru 
používania je niekedy považovaný dokonca za akýsi „zlatý štandard“ 
identifikovania rozhodovacích kompetencií (Shields et al., 2016) a 
v kapitole sú tak zahrnuté výskumy pracujúce s touto metodikou. A-DMC 
bol použitý vo viacerých krajinách (napr. USA, Taliansko, Švédsko), 
pričom bola validizovaná aj jeho slovenská verzia (Bavolar, 2013) 
s potvrdením jednofaktorovej štruktúry, pričom sa sústreďuje na šesť 
okruhov vyjadrených v názvoch komponentov – Odolnosť voči 
rámcovaniu, Rozpoznávanie sociálnych noriem, 
Podceňovanie/preceňovanie, Používanie pravidiel rozhodovania, 
Konzistencia vo vnímaní rizika a Odolnosť voči vynaloženým nákladom. 
V kapitole je priestor venovaný najmä vysokoškolským študentom, ale sú 
uvedené aj výsledky štúdií pracujúcich s inými populáciami, čím je 
umožnené sledovanie vývinových  aspektov. Tu sa ako najdôležitejší 
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záver javí to, že v rozhodovacích kompetenciách je možné očakávať 
zmeny súvisiace s vekom, ale tie sú ako pozitívne, tak negatívne 
a v niektorých kompetenciách práve obdobie okolo 20 rokov sa vyznačuje 
najnižšou úrovňou. 

Druhou veľkou časťou kapitoly boli premenné súvisiace 
s rozhodovacími kompetenciami, pričom sme ich rozdelili do troch 
hlavných skupín – pravdepodobné faktory determinujúce úroveň 
a používanie rozhodovacích kompetencií, spôsoby spracovania informácií 
a štýly rozhodovania a možné dôsledky používania rozhodovacích 
kompetencií. Ako faktory determinujúce rozhodovacie kompetencie sa 
v rámci posledných výskumov presadzujú najmä inteligencia, exekutívne 
funkcie a pamäť, pričom ich vyššia úroveň je spojená aj s vyšším skóre 
rozhodovacích kompetencií, aj keď sú zrejmé aj vzťahy medzi týmito 
faktormi navzájom. V rámci rozhodovacích štýlov je možné zhrnúť, že 
s lepšími rozhodovacími kompetenciami je spojený najmä racionálny štýl, 
ale takisto aj maximalizácia, naopak pri preferencii závislého, vyhýbavého 
a spontánneho rozhodovacieho štýlu boli zaznamenané nižšie hodnoty 
rozhodovacích kompetencií. Vzťahy s kognitívnymi funkciami 
identifikovanými pomocou MBTI boli veľmi heterogénne a nie je možné 
z nich vyvodiť zovšeobecňujúce závery. 

Aj keď validizačná štúdia A-DMC uvádza pozitívny vzťah 
rozhodovacích kompetencií a výsledkov rozhodnutí, tieto vzťahy boli 
v následných štúdiách pracujúcich s tým istým alebo podobnými 
ukazovateľmi kvality rozhodnutí spojené len veľmi slabo, ak vôbec. Okrem 
všeobecne poňatých výsledkov rozhodnutí boli sledované iné objektívne 
indikátory kvality rozhodnutí (rizikové správanie) či ich subjektívne 
posúdenie (životná spokojnosť). Aj vzhľadom na heterogénnosť týchto 
výsledkov je tak potrebné zvážiť ďalšie smery výskumu, ktoré by mali byť 
zamerané na zahrnutie iných kompetencií, ale i na sledovanie ďalších 
faktorov ovplyvňujúcich využitie rozhodovacích kompetencií (sociálne 
vplyvy, emócie), s čím súvisí aj otázka ich možného zlepšovania či už 
priamym pôsobením na zručnosti manifestované v jednotlivých 
rozhodovacích kompetenciách, alebo prostredníctvom predpokladaných 
faktorov v pozadí (inteligencia, exekutívne funkcie). Ako záverečný odkaz 
tejto kapitoly by sme tak mohli zhrnúť, že pozornosť venovaná 
kognitívnym kompetenciám poukazuje na celkovú zmenu smeru 
v skúmaní posudzovania a rozhodovania od skúmania nedokonalostí 
a omylov k skúmaniu adaptivity a užitočnosti rozhodovacích procesov. 
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4 SOCIÁLNE A METAKOGNITÍVNE KOMPETENCIE 
 

 

4.1. Kompetencia – definícia pojmu  
 

Hoci je pojem kompetencia v dnešnej dobe široko používaný, 
neexistuje presná a jednotná definícia tohto termínu. Pojem kompetencia 
možno chápať ako zastrešujúci termín pre celý komplex javov zahŕňajúci 
rozsah pôsobnosti alebo činnosti, súhrn oprávnení k činnosti, či 
spôsobilosť k organizácii. Častými synonymami pre pojem kompetencia 
sú pojmy ako schopnosť, kapacita, účinnosť a zručnosť.  

Podľa slovníka psychologických pojmov (Hartl & Hartlová 2000) je 
schopnosť definovaná ako súbor predpokladov nutných k úspešnému 
vykonávaniu určitej činnosti vyvíjajúcej sa na základe vlôh a to 
prostredníctvom učenia. Pod pojmom zručnosť rozumieme súbor 
schopností a to predovšetkým manuálnych a pod pojem kompetencia 
zahŕňame schopnosti, spôsobilosti a kvalifikáciu.  

V literatúre sa napriek uvedeným rozdielom pojmy kompetencie 
a  spôsobilosti (zručnosti) často používajú ako synonymá, ktoré zahŕňajú 
rôzne sociálno-kognitívne schopnosti jedinca a sú predpokladom 
adekvátnej adaptácie (Nakonečný, 1998). Oxfordský slovník (Hornby & 
Wehmeier, 2005) vysvetľuje kompetenciu ako spôsobilosť potrebnú k 
určitej práci pre určitú úlohu. Iní (Andreadis, 2009; Veteška & Tureckiová, 
2008) poukazujú na príbuznosť uvedených pojmov, ktoré spolu úzko 
súvisia, ale nevnímajú ich ako totožné termíny a poukazujú na potrebu 
rozlíšiť kompetenciu vo význame potenciálu či schopnosti a kompetenciu 
ako aktuálnu demonštráciu hodnotného, vynikajúceho výkonu. 
Kompetencie, podľa nich,  predstavujú súbor znalostí, schopností, 
skúseností, metód, postupov ale aj postojov, ktoré využívame k 
úspešnému riešeniu problémov a životných situácií a sú zároveň  
nápomocné pre osobný rozvoj a naplnenie životných ašpirácií jedinca. V 
tejto definícii je dôležitým slovom pojem súbor, čiže kompetencie 
nepredstavujú jednotlivé schopnosti, ale určité kontinuum premenných a 
môžeme ich považovať za komplexnejší termín. Schopnosť je vnímaná 
ako určitý predpoklad k výkonu, zdroj alebo dispozícia človeka, akýsi 
vstupný potenciál k akcii a naopak, kompetencie ako výstup a konkrétne 
efektívne zvládnutie danej akcie, úlohy. 
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4.2 Druhy kompetencií 
 

Kompetencie sú rôzne definované v závislosti vedných odboroch, 
ktoré s daným termínom pracujú, ale vo všeobecnosti sú interpretované 
ako špecializovaný systém schopností, zručností, vedomostí, ktoré sú 
nevyhnutné alebo potrebné pre dosiahnutie určitého cieľa. Ide o situácie, 
ktoré nie sú v dnešnej dynamickej spoločnosti výnimočné a kde pre 
riešenia rôzne zložitých situácií nestačia faktografické vedomosti 
a osvojené rutinné postupy. Kompetencie tak hovoria o určitých 
predpokladoch a sú funkčným komplexom vedomostí, schopností a 
postojov, ktoré prinášajú úspech vo výkonových úlohách a pri riešení 
problémov. Je možné ich definovať ako integráciu a využívanie získaných 
schopností, vedomostí, zručností v rôznorodých situáciách, ktoré sú 
charakteristické nestálosťou, komplexnosťou a nepredvídateľnosťou. 
Kompetencie sú teda menlivé a ich rozvoj nie je nikdy ukončený 
(Baartman et al., 2007). Kompetencie môžu byť aplikované na jednotlivca, 
skupinu ale aj inštitúciu. Rôznorodosť kompetencií je daná aj ich 
terminológiou – v literatúre nájdeme rôzne druhy kompetencií – 
kognitívne, motivačné, osobné, komunikačné, jazykové, profesné a pod. 
(Eraut, 1994).  

Iní autori rozlišujú všeobecné a špeciálne kompetencie (Weinert, 
2001). Všeobecné ponímanie kompetencií vychádza z chápania 
uvedeného termínu ako schopností a vedomostí zahŕňajúce všetky 
individuálne mentálne zdroje využívané pri riešení konkrétnej úlohy 
a príkladom tohto prístupu je psychometrický model inteligencie, ktorý 
chápe jednotlivé schopnosti ako prerekvizity pre úspešnú činnosť 
a interakciu s okolím. Iný príklad pre chápanie kompetencií vo všeobecnej 
rovine je prostredníctvom vnímania kompetencií ako procesu spracovania 
informácií, kde je dôležitý všeobecný súbor vlastností napomáhajúci 
dobrému výkonu, pod ktorým je možné chápať napr. rýchlosť spracovania 
podnetov či kapacitu pracovnej pamäte.  

V protiklade k všeobecnému vnímaniu kompetencií stojí model 
špeciálnych kompetencií, ktorý je založený na procesoch, ktoré sú 
využívané v určitých špecializovaných či špecifických situáciách 
spojených s jej výkonom, ktoré môžu byť definované rôzne široko – od 
veľmi konkrétnych situácií (kompetencie pre šach, hra na konkrétny 
hudobný nástroj), alebo v širších doménach ako jazykové (Goleman, 
2000), sociálne (Kihlstrom & Cantor, 2000) alebo emocionálne 
kompetencie (Weber & Westmayer, 1998). 
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Kompetencie je možné rozlišovať aj na objektívnej a subjektívnej 
rovine. Ak hovoríme o objektívnej kompetencii, tak je kvalita výkonu ako 
aj samotná kompetencia, merateľná objektívnymi metodikami. Pri 
subjektívnej kompetencii ide hodnotenie schopnosti pre určitý výkon 
z pohľadu jednotlivca a je modifikovaná jeho očakávaniami, 
presvedčeniami a spokojnosťou vychádzajúcou z efektivity adekvátne 
konať v istých špecifických oblastiach (Weinert, 2001).  

V definíciách kompetencií sa tak zvýrazňuje nie len ich kognitívna 
zložka, ale aj nonkognitívna, ktorá predstavuje subjektívny postoj 
jednotlivca. Z tohto dôvodu sa považujú kompetencie za naučiteľné, ale 
nie učené niekým iným. Kognitívna zložka sa rozvíja vzhľadom na vývin 
vyšších stupňov vedomia človeka, čo indikuje vyššiu kognitívnu 
komplexnosť a rozšírené kognitívne komponenty sú sledovateľné v 
konštrukciách mentálnych modelov. Naopak rozvíjanie nonkognitívnych 
komponentov kompetencií je vysvetľované konceptom internalizácie a to 
prostredníctvom učenia sa. Jedinec tak musí byť schopný poznať, 
neustále monitorovať a regulovať svoju vlastnú hierarchiu hodnôt a 
prispôsobovať ich meniacej sa realite (Barth, et al., 2007).  

Kompetenciami teda nerozumieme len naučiteľné vzorce a postupy 
efektívneho konania a správania pre určitú činnosť, ale dôležitosť sa 
kladie na individuálny vklad jedinca a to vzhľadom na jeho subjektívne 
porozumenie jednotlivým činnostiam, ktoré sú pre neho významné. 
Predstavujú komplex viacerých vedomostí, schopností a zručností, ktoré 
využíva pre osobný rozvoj a riešenie rôznych problémov. Ide o určitú 
individuálnu dispozíciu človeka zahrňujúcu kognitívnu, afektívnu a 
motivačnú zložku (Rieckman, 2012).  

Môžeme teda zhrnúť, že termín kompetencia nie je v súčasnosti 
jednotný. Vyjadruje kvalitu požiadaviek kladených na človeka, ktoré 
vyplývajú z aktuálneho stavu spoločnosti. Pojem kompetencia sa používa 
všade tam, kde je prítomná potreba myslieť, konať a učiť sa. Ide o 
teoretický konštrukt a hypotetický psychologický proces zahŕňajúci 
kognitívne, motivačné, emocionálne, sociálne a behaviorálne komponenty 
(Weinert, 2001). Kompetencie je možné zlepšovať prostredníctvom rôznej 
intenzity interakcie s okolím a na druhej si ich zlepšenie vyžaduje neustále 
učenie sa - osvojovanie si vedomostí, zručností, stratégií, pravidiel ich 
aplikácie,ale aj efektívnu reguláciu spomenutých komponentov.  
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4.3. Kľúčové kompetencie  
 

Začiatok odbornej diskusie o kľúčových schopnostiach a 
kompetenciách bol zahájený v roku 1974 (Diethelm & Dörge, 2010), kedy 
prebiehajúce výskumy poukázali na nepripravenosť absolventov na trh 
práce. Ani dodatočné vzdelanie študentov nepokrývalo požiadavky pre 
plnenie špecifických nárokov v povolaní počas celého profesného života. 
Celoživotné vzdelávanie sa tak stalo nutnosťou. Vzhľadom na meniace sa 
nároky v jednotlivých pracovných pozíciách sa vzdelávanie sústredilo viac 
na širšie (kľúčové) kompetencie ako jednotlivé schopnosti. Veľa výskumov 
a prehľadových štúdií využívalo rôzne definovanie týchto konceptov, 
prípadne ich definovalo podobne, ale využívalo pre ne rôzne 
pomenovania. Koncom 90-tych rokov už tieto pojmy neboli v literatúre 
rozpoznateľné, pojmovo oddeliteľné. V tomto bode, v rámci spolupráce 
OECD a UNESCO, došlo k definovaniu kľúčových kompetencií, čo 
podporilo nastavenie štandardov a očakávaní od vzdelávacieho systému 
(Diethelm & Dörge, 2010; Dörge, 2010). 

Aj v súčasnej dynamickej dobe stále viac platí, že faktografické 
vedomosti a rutinné postupy nie sú postačujúce k úspešnému 
a zodpovednému riešeniu nielen pracovných ale aj osobných úloh. Na 
základe analýzy potrieb trhu prace odporučila Komisia Európskych 
spoločenstiev (Halász & Michel, 2011) venovať zvýšenú pozornosť 
kompetenciám, ktoré sú potrebné pre úspech v profesijnom, ale aj 
súkromnom živote. Kľúčové kompetencie boli vymedzené tak, aby boli 
rovnocenne napomáhajúce v akejkoľvek profesii, naprieč rôznymi úlohami 
a podmienkami.  

Vo všeobecnosti môžu byť kľúčové kompetencie charakterizované 
ako dispozície pre sebaorganizáciu, ktoré zahŕňajú rozdielne 
psychosociálne komponenty prejavujúce sa v úspešných činnostiach na 
rôznych úrovniach a sú viazané na určitý kontext (Barth et al., 2007). 
Ohľadom pojmu kľúčových kompetencií neexistuje zhoda na presnej 
definícii, môžeme ale povedať, že sú závislé od individuálnych a 
sociálnych premenných a taktiež od technologického pokroku, 
globalizácie, individualizácie, rastúcej sociálnej diverzity ako aj rastúcej 
dostupnosti k informáciám (Rychen & Salganik, 2001). Obsahovo 
presahujú jednotlivé kompetencie a sú multifunkčné.  

Pod pojmom kľúčové kompetencie teda rozumieme akúsi množinu 
všetkých kompetencií, ktoré človek k dispozícii má a vie ich využiť pre 
naplnenie konkrétneho cieľa. Hovoríme o schopnosti človeka správať sa 
primerane situácií, teda konať kompetentne. Tieto kompetencie môžu byť 
rovnakého ale aj rozdielneho charakteru, avšak k vyriešeniu daného 
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problému sú nevyhnutné a preto spadajú medzi kľúčové v správaní 
a konaní daného jedinca. Spájajú sa najmä s konkrétnymi výkonovými 
situáciami a ponúkajú explicitný rámec pre vývin zreteľných a 
rozpoznateľných profilov, či už v akademickom alebo pracovnom 
prostredí. Každý jedinec disponuje svojim vlastným jedinečným súborom 
kompetencií a v rámci týchto kompetencií vieme definovať tie kľúčové 
(Wiek et al., 2011). Napriek tomu, že sa kľúčové kompetencie spájajú s 
riešením konkrétnych problémov a situácii určitého jedinca, sú 
širokospektrálne. Nezameriavajú sa na konkrétne vedomosti a schopnosti 
nejakého odboru, ale na medziodborové, prenosové schopnosti slúžiace 
pre ďalšie učenie a sebarozvoj. Nenahrádzajú pojem špecifických 
kompetencií, ale prinášajú širší záber (Barth et al., 2007). 

Základnú štruktúru kľúčových kompetencií tvoria tri širšie kategórie 
(Belz & Siegrist 2001):  

1. Sociálne kompetencie, ktoré predstavujú schopnosť tímovej práce, 
kooperácie, schopnosť čeliť konfliktným a stresovým situáciám. Spadajú 
medzi ne aj komunikačné schopnosti. 

2. Kompetencie vo vzťahu k vlastnej osobe, kde patrí schopnosť 
sebamanažmentu, sebareflexie, sebarozvoja a motivácie. Významné je 
uvedomenie si vlastnej hodnoty, poznanie silných stránok ako aj rezerv.  

3. Kompetencie v oblasti plánovania, klasifikácie nových informácií, 
poznania kontextu a súvislostí, kritického myslenia a schopnosti tvorivého 
riešenia úloh.  

V literatúre však nájdeme aj iné vymedzenia kľúčových kompetencií 
a to hlavne u autorov zaberajúcich sa touto témou z hľadiska vzdelávania 
a udržateľnosti trvalého rozvoja jedinca (Wiek et al., 2011; Rieckman, 
2012). Za signifikantné kľúčové kompetencie sa v týchto výskumoch 
považujú kompetencie systémového myslenia (analýza, regulácia, 
porozumenie), anticipačné kompetencie (analýza budúcnosti a budúcich 
obrazov), normatívne kompetencie (hodnoty, princípy, ciele a etické 
normy), strategické kompetencie (schopnosť využívania stratégií) a 
interpersonálne kompetencie (komunikácia, kolaborácia a vodcovstvo). V 
inom výskume (Rychen & Salganik, 2003) autori použili odlišné 
názvoslovie a ku kľúčovým  kompetenciám bolo zaradené autonómne a 
reflexívne konanie, interaktívne používanie nástrojov, zapájanie sa a 
fungovanie v sociálne heterogénnych skupinách.  

Kľúčové kompetencie vo vyššom vzdelaní predstavujú široké 
spektrum kompetencií, ktoré zahŕňajú kognitívne schopnosti, sociálne 
spôsobilosti a potenciál kritického myslenia sprevádzaný efektívnym 
interpersonálnym správaním. Funkcie kľúčových kompetencií sú 
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konzistentné s princípmi demokratických hodnôt a ľudských práv, 
vytvárajú kapacitu pre dobrý a úspešný život, sú zlučiteľné so sociálnou a 
individuálnou diverzitou. Majú širší význam ako vedomosti a schopnosti, 
sú naučiteľné, multifunkčné, multidimenzionálne a použiteľné naprieč 
rôznymi sociálnymi situáciami (Wiek et al., 2011).  

Vývin kľúčových kompetencií je kontrolovateľný proces len do 
určitého stupňa. Nevyhnutná je individuálna zodpovednosť jedinca, jeho 
vlastný záujem a motivácia (Lipski, 2004). Učenie sa kľúčovým 
kompetenciám prebieha formálne (je zamerané najmä na 
interdisciplinárnosť, komunikáciu a kooperáciu) aj neformálne (základ 
tvorí experimentálne učenie sa bez vedomého zámeru prostredníctvom 
socializácie a internalizácie hodnôt, postojov a schopností), pričom obe 
formy sú rovnako dôležité a navzájom sa doplňujúce (Barth et al., 2007). 
Neformálne učenie zohráva veľmi významnú rolu, pretože vytvára 
kapacitu pre plánovanie a implementáciu cieľov, ktorým sa jedinec učí 
formou vlastnej sebaorganizácie. Nadobudnutie kľúčových kompetencií je 
celoživotný proces, ktorý je udržiavaný dynamikou nového učenia (Lipski, 
2004). 

 

4.4 Sociálne kompetencie ako komponent kľúčových 
kompetencií 

 

Medzi základné pojmy, ktoré sa v psychológii používajú na označenie 
primeranej adaptácie a funkčnosti v sociálnom prostredí, môžeme zaradiť 
termíny ako sociálne kompetencie, sociálne zručnosti, sociálne 
schopnosti, sociálne spôsobilosti, ale aj sociálna a emocionálna (emočná) 
inteligencia. Zvýšený záujem o túto problematiku a výskum súvisí 
s presunutím pozornosti od klinickej oblasti v zmysle deficitov k lepšiemu 
využitiu vnútorného potenciálu človeka (Cavell, 1990).  

Ide o pojmy zahŕňajúce potenciál pre popis správania orientovaného 
na cieľ, ktoré robia jedinca v jeho konaní úspešným, spokojným a 
akceptovaným pre ostatných. Efektivita takéhoto správania je nevyhnutná 
na to, aby bol jedinec schopný viesť a rozvíjať určitú zmysluplnú interakciu, 
dokázal vytvárať a udržiavať uspokojivé medziľudské vzťahy a bol 
schopný ukončiť negatívne alebo nefunkčné vzťahy. Obsahujú v sebe a 
priori pozitívny, očakávaný, protektívny konotát (Ibáñez et al., 2010). 
Významne ovplyvňujú interpersonálne vzťahy, pocit subjektívnej aj 
objektívnej spokojnosti (Gresham et al., 2001).  
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4.4.1 Vymedzenie sociálnych kompetencií 
 

V súčasnosti môžeme nájsť v odbornej literatúre niekoľko definícií 
sociálnych kompetencií. Najvšeobecnejšiu definíciu sociálnych 
kompetencií môžeme vymedziť ako predispozíciu sociálne 
kompetentného správania (Orosová et al., 2004), alebo ako schopnosť 
efektívnej a situácii primeranej interakcie s ostatnými ľuďmi (Topping et 
al., 2000). Nájdeme aj definíciu sociálnych kompetencií ako schopností a 
spôsobilostí, ktoré vedú k efektívnemu výkonu (Emmerling & Boyatzis 
2012), prípadne definíciu opierajúcu sa o vnímanie sociálnych 
kompetencií ako schopnosti interakcie s inými ľuďmi, ktorá je 
akceptovateľná a zároveň prináša určité výsledky pre všetkých účastníkov 
interakcie (Hargie et al., 1994).  

H. Belz a M. Siegriest (2001) vymedzujú sociálnu kompetenciu ako 
schopnosť tímovej práce, schopnosť spolupracovať, zvládať konfliktné 
situácie a adekvátne komunikovať. Taktiež ju definujú ako schopnosť 
sebareflexie, sebahodnotenia, systematického poznávania a kritického 
hodnotenia okolnosti, ako aj hľadanie nových riešení a 
primeraného zvažovania šancí a možných rizík. Podobne E. R. Riggio  
(1989) pod sociálnou kompetenciou rozumie učením získané predpoklady 
pre efektívnu komunikáciu. M. Caplan (Griffin et al., 2002) definuje 
sociálne kompetencie ako schopnosť vedieť efektívne komunikovať, 
rozumieť sebe a iným, regulovať vlastné emócie, vedieť prispôsobiť svoje 
správanie normám a aby jedinec vedel a  mohol využívať svoje schopnosti 
tak, aby bral ohľad na iných. Výsledkom je naučený postoj pre aktívne 
sebapresadzovanie a zvládanie životných problémov. 

R. N. Crick a A. K. Dodge (1994) sociálne kompetencie chápu ako 
funkciu adekvátneho spracovania sociálnych informácií, istých vodítok 
alebo kľúčov. Ich chýbanie alebo nesprávna interpretácia môže byť 
príčinou skreslených informácií pri vnímaní druhých a môže viesť 
k neadekvátnemu konaniu. A. S. Denham (2005) vníma sociálnu 
kompetenciu ako porozumenie vlastným a cudzím emocionálnym stavom. 
J. Výrost a F. Baumgartner (2006) hovoria o sociálnej kompetencii ako 
multidimenzionálnom konštrukte, ktorý sa požíva vo význame želateľných 
respektíve reálne vytýčených cieľov. Medzi jej zložky je zaraďované: 

- efektívna komunikácia v rôznych sociálnych vzťahoch a situáciách 

- schopnosť vytvárať a udržiavať vzťahy 

- úspešné riešenie sociálnych problémov 

- schopnosť rozhodovania 
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- konštruktívne riešenie konfliktov 

- efektívne uplatňovanie základných sociálnych spôsobilostí 
(komunikácia, empatia, asertivita, koping) 

- sociálne poznávanie - presná, adekvátna identifikácia pravidiel 
sociálneho prostredia (rodina, škola, spoločnosť) 

- sebakontrola a sebamonitorovanie vlastného správania a jeho 
dopadov na iných 

- vnímanie vlastnej účinnosti, adekvátne sebaponímanie, identita 

- schopnosť poskytovať a získavať sociálnu podporu a efektívna 
sociálna sieť 

- rešpektovanie individuálnych odlišností a rozdielov, podmienených 
rodom a etnicitou 

- orientácia na budúcnosť - schopnosť stanoviť ciele a konať v smere 
ich dosahovania 

- záujem o prežívanie a pocity iných (well-being) a schopnosť 
preberať zodpovednosť za nich 

- schopnosť diferencovať medzi sociálne pozitívnymi a negatívnymi 
vplyvmi rovesníckych skupín. 

Rôznorodosť existujúcich definícií sociálnych kompetencií je 
výsledkom rôzne volených a autormi akcentovaných ukazovateľov, kritérií 
a zdrojov informácií. Pri vymedzovaní sociálnych kompetencií J. Výrost a 
I. Slaměník (2011) rozlišujú definície na globálne a špecifické ako aj 
interné a externé.  

Globálne definície majú tendenciu popisovať sociálne kompetencie 
ako unidimenzionálny konštrukt s dôrazom na dispozíciu jedinca. 
Špecifické definície prinášajú zoznam sociálnych schopností. Interné 
definície kladú dôraz na zdroje psychologickej povahy a naproti tomu, 
externé definície zdôrazňujú význam vonkajších, sociálnych kritérií 
efektivity sociálneho správania.  

Napriek rôznorodosti definícií konceptu sociálnej kompetencie sa tak 
vynárajú tri základné otázky týkajúce sa a) ukazovateľov (osobnostné, 
sociálno-osobnostné, behaviorálne), b) kritérií (kritéria jedinca, skupiny, 
spoločnosti), c) zdroja informácií o sociálnej kompetencii jedinca 
(sebahodnotenie, nominácia vrstovníkov, hodnotenie významnými 
osobnosťami z nášho okolia a hodnotenie pozorovateľov) (Slaměník  & 
Výrost, 2011).  
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J. Výrost a F. Baumgartner (2006) poukázali cez klasifikáciu 
komponentov sociálnej kompetencie na vymedzenie jej predmetu 
z hľadiska problematiky na úrovni: 

1. osobnosti - kde sa venuje pozornosť jej aspektom v spojitosti s 
charakteristikami ako sú sebaobraz, identita, sociálne spôsobilosti 
(zručnosti),  

2. dyadickým vzťahom (partnerské, priateľské),  

3. vzťahom v malých sociálnych skupinách,  

4. vzťahom vo veľkých sociálnych skupinách a v spoločnosti (vzťahy 
k sociálnym inštitúciám, efektívne rešpektovanie noriem, tradícií a danej 
kultúry). 

M. Kubeš (2004) uvádza, že pri vymedzovaní sociálnej kompetencie 
je možné badať tri dominantné prístupy. Prvý z nich vníma sociálnu 
kompetenciu ako súhrn určitých sociálnych spôsobilostí, druhý sa 
zameriava efektívne sociálne správanie a tretí chápe sociálne 
kompetencie cez adekvátne kognitívne spracovanie sociálnych informácií.   

 

4.4.2 Sociálne kompetencie a príbuzné pojmy 
 

Sociálne kompetencie sú definované rôznymi spôsobmi. Veľké 
množstvo príbuzných pojmov používaných pri spracovaní problematiky 
sociálnych kompetencií, ktoré sa do značnej miery prelínajú a medzi 
ktorými nie je možné jednoznačne stanoviť hranice, vedie 
k terminologickej nejednoznačnosti. Jednotliví autori vychádzajú pri ich 
definovaní z rozličných kritérií a používajú koncept sociálnych kompetencií 
v odlišnom význame, prípadne pojmy ako kompetencia, schopnosť, 
zručnosť či spôsobilosť dostatočne nerozlišujú a používajú ako synonymá 
(Topping et al., 2000). Najčastejšie sa ako synonymá používajú pojmy 
sociálne kompetencie a sociálne spôsobilosti (zručnosti), ktoré zahŕňajú 
rôzne sociálno-kognitívne schopnosti jedinca a sú predpokladom sociálnej 
adaptácie (Nakonečný 1998).  

 

4.4.2.1 Sociálne kompetencie, sociálne spôsobilosti, sociálne 
schopnosti 

Jednou z možností rozlíšenia pojmov sociálna kompetencia a 
sociálne spôsobilosti je vymedzenie, v ktorom sú sociálne spôsobilosti 
chápané ako adaptívne prejavy správania, zatiaľ čo sociálne kompetencie 
sa týkajú hodnotenia správania jedinca inými ľuďmi. I. Gillernová a L. 



105 
 

Krejčová (2012) uvádzajú definíciu sociálnych spôsobilostí ako na cieľ 
orientované a vzájomne súvisiace sociálne reakcie charakterizované ako 
naučiteľné a kontrolovateľné jedincom samotným. Rovnako M. 
Mesárošová (2006) poukazuje na vhodnosť používania pojmu sociálne 
spôsobilosti oproti označeniu sociálne zručnosti, ktoré predstavujú 
zautomatizované činnosti manuálneho charakteru. Na opis schopností, pri 
ktorých zohráva väčšiu úlohu psychická zaangažovanosť, navrhuje 
používať pojem spôsobilosti.  

Pod schopnosťou rozumieme vlastnosť osobnosti, individuálny 
potenciál človeka, predpoklad pre úspešné vykonávanie určitej činnosti 
v budúcnosti (Atkinson, 1995). Schopnosti sa odlišujú od zručností, 
pretože vyjadrujú skôr možnosti, ktoré sa môžu ale nemusia uplatniť. J. 
Podškubková (2004) uvádza základnú a všeobecne poňatú 
charakteristiku sociálnych schopností opierajúcu sa o vzájomnú 
komunikáciu, sociálne učenie, verbálne a neverbálne prejavy, vplyv 
kultúry, kladné impulzy prichádzajúce ku nám z nášho sociálneho okolia, 
vek, pohlavie a sociálny status osoby. Vzájomne sú tieto sociálne 
schopnosti prepojené a je potrebný nejaký čas na to, aby sme ich 
posilňovaním dosiahli komplexné zlepšenie. Sociálne schopnosti sú 
učením získané predpoklady pre adekvátnu sociálnu interakciu a 
komunikáciu (Komárková et al., 2001). V. Smékal (2002) hovorí o 
vzájomnej interakcii medzi schopnosťami a spôsobilosťami, pričom 
schopnosti popisuje ako osobnostné dispozície determinované vlohami a 
výchovným pôsobením v prostredí jedinca. Spôsobilosť (zručnosť, 
obratnosť) je definovaná ako zbehlosť pri intelektuálnej činnosti; 
nadobudnutá pohotovosť správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou 
námahou vykonávať určitú činnosť na základe osvojených vedomostí a 
predchádzajúcej praktickej činnosti.  

Podľa M. Manstead a W. Hewstone (2006) sociálne spôsobilosti sú 
definované ako na cieľ zamerané a vzájomne prepojené sociálne reakcie, 
ktoré je možné sa naučiť a ktoré sú pod kontrolou jedinca. Vidia súbor 
sociálnych spôsobilostí ako kľúčovú súčasť sociálnych kompetencií 
jedinca, ktoré sa prejavujú v obratnosti a efektívnom jednaní s ľuďmi v 
sociálnom styku. Pod obratnosťou sa rozumie spôsobilosť sociálne 
komunikovať t. j. nadviazať kontakt, udržať konverzáciu, konať 
kooperatívne. Efektivitu chápu v zmysle dosahovania cieľov. Zahŕňa 
schopnosť identifikovať problém v sociálnej situácií, zvoliť a realizovať 
stratégiu k jeho riešeniu. Za jadro sociálnej kompetencie je považovaná 
sebareflexia, t. j. potreba a spôsobilosť vyhodnocovať účinky svojho 
konania na druhých ľudí. 
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V prípade sociálnych spôsobilostí ide teda o označenie na cieľ 
orientovaného naučeného správania, dovoľujúce jedincovi realizovať 
interakciu s inými a efektívne fungovať v rôznych sociálnych  kontextoch, 
ktoré sú presne špecifikovateľné, mali by byť konkrétne, pozorovateľné a 
merateľné. Ide o také formy správania, ktoré umožňujú jedincovi efektívne 
fungovanie v sociálnej oblasti. 

Ďalšou z možností rozlíšenia pojmov sociálna kompetencia a 
sociálne spôsobilosti je vymedzenie, v ktorom sú sociálne spôsobilosti 
chápané ako adaptívne prejavy správania, zatiaľ čo sa sociálne 
kompetencie týkajú hodnotenia správania jedinca inými ľuďmi. Ide teda o 
názory a postoje ľudí zamerané na hodnotenie sociálneho správania, 
sociálnych spôsobilostí jedinca, s ktorým vstupujú do vzájomného 
sociálneho kontaktu (Mesárošová, 2006). Pojem kompetencia chápu v 
hodnotiacom zmysle aj M. F. Greshman a J. D. Reschly (1987). Sociálna 
kompetencia jednotlivca je vyjadrením toho, do akej miery je jedinec 
schopný v rôznorodých situáciách využiť svoje sociálne spôsobilosti. 
Posudzovateľmi kompetentnosti prejavov jednotlivca sú iní ľudia. V takom 
prípade nie je možné určiť všeobecne platné kritériá hodnotenia. Posudky 
závisia od množstva adekvátnych foriem správania a aktuálnych noriem, 
ktoré môžu mať rôznu úroveň a môže ísť o normy na úrovni rôznych 
sociálnych skupín, ako aj o normy platné v celej spoločnosti, prípadne 
kultúre. Normy vymedzujú primerané formy sociálneho správania. Človek 
teda disponuje určitými spôsobilosťami, ktoré prejavuje v rozličnej miere v 
rôznych situáciách a na základe jeho prejavov potom okolie hodnotí, či je 
jednotlivec kompetentný alebo nie. To znamená, či dokáže zohľadniť vo 
svojom správaní očakávania okolia, primerane zareagovať na rôzne 
situácie (Gillnerová & Krejčová, 2009). 

Ďalšou možnosťou, ako vzájomne odlíšiť pojmy sociálne spôsobilosti 
a sociálne kompetencie, je hierarchický prístup, kde sa sociálna 
kompetencia chápe vo vzťahu k spôsobilostiam ako nadradený konštrukt, 
ktorý má všeobecnejší charakter (Belz & Siegrist 2001). Súbor 
jednotlivých sociálnych spôsobilostí je tak považovaný za kľúčovú súčasť 
sociálnej kompetencie subjektu. Sociálna kompetencia je definovaná ako 
obratnosť a efektivita v jednaní s ľuďmi v sociálnom styku, ktorá je 
založená na rešpekte k ľudskej dôstojnosti a na kultúrnej vyspelosti určitej 
osobnosti. Pod obratnosťou sa rozumie spôsobilosť sociálnej 
komunikácie, napríklad schopnosť nadviazať kontakt, udržať konverzáciu, 
jednať kooperatívne. Efektivita predstavuje dosahovanie cieľov a zámerov 
jednotlivca, alebo skupiny v sociálnej interakcii. Zahŕňa spôsobilosti 
identifikovať problém v sociálnej situácii, zvoliť a realizovať stratégiu jeho 
riešenia, získať partnera k spolupráci, predchádzať konfliktným situáciám. 
Za jadro sociálnej kompetencie je považovaná sebareflexia, teda potreba 
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a spôsobilosti vyhodnocovať účinky svojho konania vo vzťahu k iným 
(Švec, 1998).  

H. Belz a M. Siegriest (2001) zvolili pri rozlíšení pojmov kompetencia, 
schopnosti a spôsobilosti tiež hierarchický prístup. Kompetencia 
predstavuje najvyšší článok hierarchie, pričom je tvorená jednotlivými 
schopnosťami, ktoré sa navzájom ovplyvňujú. V prípade sociálnej 
kompetencie ide o schopnosti komunikácie, kooperácie a riešenia 
konfliktov. Schopnosti sú nakoniec tvorené jednotlivými spôsobilosťami, 
ktoré predstavujú úroveň konkrétnych aktivít.  

Ako všeobecnejší pojem vo vzťahu k sociálnym spôsobilostiam 
chápe sociálnu kompetenciu aj T. A. Cavell (1990). Vytvoril viacúrovňový 
model sociálnej kompetencie, ktorú v jeho ponímaní tvoria 3 zložky – 
sociálna adjustácia, sociálne správanie a sociálne spôsobilosti. Sociálna 
adjustácia ako prvý komponent modelu predstavuje extenzitu 
dosahovania dôležitých vývinových cieľov jedincom. Sociálne správanie, 
druhá zložka modelu, je vymedzovaná úrovňou adekvátnosti správania 
jedinca v kontexte sociálne relevantných úloh. Tretiu zložku tvoria sociálne 
spôsobilosti. Tie chápe ako špecifické spôsobilosti, ktoré sú nevyhnutné, 
ale nie postačujúce pre efektívne, kompetentné sociálne správanie.  

Podobne aj Ch. Dörge (2010) vníma jednotlivé sociálne spôsobilosti, 
ich súbor, ako kľúčovú súčasť sociálnej kompetencie subjektu. Sociálnu 
spôsobilosť chápe ako komplexnejšiu schopnosť jednostlivca efektívne 
jednať v rozlične zložitých a náročných sociálnych situáciách. To 
znamená, že je potrebné vyznať sa v týchto situáciách a dokázať ich riešiť 
optimálnym spôsobom (optimálnym rovnako z hľadiska jednotlivca ako aj 
z pohľadu spoluaktérov sociálnej interakcie). Sociálna kompetencia, ako 
nadradený pojem, zahŕňa jednotlivé sociálne spôsobilosti, ale aj 
vedomosti, potreby, postoje a vlastnosti, ktoré podmieňujú účinnú sociálnu 
komunikáciu.  

 

4.4.2.2 Sociálne kompetencie, sociálna inteligencia, emocionálna 
inteligencia 

Vzťah medzi sociálnou kompetenciou a sociálnou inteligenciou 
rovnako nie je terminologicky jednoznačne vyriešený (Baumgartner & 
Zacharová, 2011). H. Gardner (1999) upozorňuje na potrebu odlíšiť pojem 
sociálnej kompetencie od sociálnej inteligencie. Identifikoval dve formy 
sociálnej inteligencie:  

1. intrapersonálnu - ktorá vyžaduje introspekciu, vhľad do vlastných 
pocitov a kognitívnych procesov, 

2. interpersonálnu - ktorá sa týka správania a vnímania potrieb iných. 
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Ako prvý definoval sociálnu inteligenciu E. L. Thorndike v roku 1920 
(Výrost & Slaměník, 2011) ako schopnosť porozumieť a riadiť iných, ale aj 
rozumne konať v medziľudských vzťahoch. Vymedzenie obsahuje dva 
aspekty - kognitívny (schopnosť porozumieť iným) a behaviorálny 
(schopnosť efektívne komunikovať s inými).  

Inteligencia chápaná ako multidimenzionalny konštrukt vymedzuje 
v rámci neakademických dimenzií inteligencie aj sociálnu 
a interpersonálnu inteligenciu (Goleman, 2000; Hass, 1999; Čap & Mareš, 
2001). 

J. P. Guilford (Jurčová, 2007) rozumie pod pojmom sociálna 
inteligencia schopnosť spracovať behaviorálne informácie, čiže schopnosť 
človeka porozumieť iným ľuďom, pochopiť ich myšlienky, pocity, zámery, 
diskriminovať medzi odlišnými typmi správania a predpovedať správanie 
druhých. 

M. Nakonečný (1998) uvádza, že sociálna kompetencia je koncept 
zodpovedajúci inteligencii v sociálnych interakciách.  

Sociálna inteligencia je konštrukt, ktorý zahŕňa vnímavosť pre rôzne 
vnútorné stavy a nálady iných ľudí, schopnosť zaoberať sa inými ľuďmi, 
orientovať sa v sociálnych situáciách a využívať sociálne techniky (Silvera 
et al., 2001). Predstavuje schopnosť správne identifikovať interpersonálne 
vzťahy, čo ale nemusí predstavovať schopnosti byť v týchto vzťahoch 
úspešný. Na základe faktorovej analýzy rozlíšili 3 komponenty sociálnej 
inteligencie – spracovanie informácií, sociálnu vnímavosť a sociálne 
spôsobilosti. Sociálne spôsobilosti v ich modeli predstavujú behaviorálny 
aspekt sociálnej inteligencie, spracovanie informácií a sociálnu vnímavosť 
tvoria kognitívne zložky. Podobne M. E. Ford a M. S. Tisak (Orosová et 
al., 2004) ponúkajú prehľad kritérií merania sociálnej inteligencie, v ktorom 
uvádzajú, že sociálna inteligencia býva identifikovaná meraním rozličných 
sociálnych spôsobilostí. Na rozdiel od predchádzajúcej koncepcie 
predstavujú sociálne spôsobilosti širší pojem. Radia sa medzi ne tak 
kognitívne zložky sociálnej inteligencie, napr. čítanie neverbálnych stôp, 
sociálna percepcia, ako aj behaviorálne aspekty, napr. efektívne rolové 
správanie. 

Sociálna kompetencia je v porovnaní so sociálnou inteligenciou 
vnímaná ako všeobecnejší konštrukt, ktorý zahŕňa intelektové aj 
neintelektové aspekty. K neintelektovým aspektom sa radia napríklad 
vlastnosti temperamentu. Intelektovú zložku tvoria praktická a sociálna 
inteligencia (Baumgartner & Zacharová, 2011) 

Sociálna inteligencia má úzky vzťah s emocionálnou inteligenciou, 
ktorá zahŕňa poznanie vlastných citov, ich riadenie, zvládanie, schopnosť 
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vcítenia sa do prežívania iných ľudí, ako aj zvládanie medziľudských 
vzťahov. Dá sa povedať, že popisujú ten istý konštrukt z rôznych aspektov 
a vo vzťahu ku sociálnym kompetenciám je potrebné spomenúť hlavne tie 
komponenty, ktoré sú často vymedzované v rámci ich definícií a to 
schopnosti porozumieť prežívaniu ľudí a vytvárať kooperatívne vzťahy, 
realisticky zvládať nové situácie, alebo riešiť problémy osobnej a 
interpersonálnej povahy (Orme & Bar-On, 2002).  

Emocionalita sa chápe ako citlivosť voči situáciám, ktoré vzbudzujú 
emócie; určuje dynamiku prežívania emócií (hĺbku prežívania, jeho dĺžku 
v čase, častosť, stálosť, intenzitu prežívania emócií ako aj stupeň 
„nasýtenia“ správania emóciami). D. Goleman (2000) vymedzuje 
emocionálnu inteligenciu ako schopnosť vyznať sa v sebe samom 
i v ostatných. Pokladá ju za schopnosť relatívne nezávislú na inteligencii 
a pripisuje jej nepomerne vyšší predikčný potenciál vo vzťahu k budúcej 
úspešnosti v živote ako meranie všeobecnej, teoretickej inteligencie, ktorá 
nezahŕňa zisťovanie tých schopností, ktoré sú rozhodujúce pre šťastie, 
úspech jednotlivca a harmóniu spoločenstva. V rámci konceptu 
emocionálnej inteligencie sú zdôrazňované také kľúčové okruhy 
schopností ako je emočné sebauvedomenie (poznanie a porozumenie 
týkajúce sa vlastných emócií), sebaovládanie (kontrola a zvládanie 
vlastných emócií – afektov i nálad), sebamotivácia (efektívne využívanie 
svojich emócií, odolnosť voči frustrácii), empatia (vnímavosť k emóciám 
druhých), spoločenská obratnosť (zvládanie sociálnych vzťahov), ktoré sa 
prekrývajú s obsahom konceptu sociálnych kompetencií.  

 

4.4.3 Sociálne kompetencie podľa modelu R. Riggia 
 

Vo vymedzení sociálnych kompetencií nepanuje všeobecný 
konsenzus. Širšie vnímanie sociálnych kompetencií kladie dôraz na 
primeranú a efektívnu adaptáciu sociálnemu prostrediu v rôznych 
situáciách a rôznych vývinových fázach. Z užšieho hľadiska sa pozornosť 
zameriava na sociálne kognitívne schopnosti, na výsledky sociálneho 
správania, porozumenie iným ľuďom ako aj prevenciu sociálne rizikového 
správania. Najvýraznejším rozporom sa javí nesúlad v chápaní 
a vymedzení sociálnych kompetencií ako osobnostnej charakteristiky 
alebo ako osvojených spôsobilostí.  

V rámci chápania sociálnych kompetencií ako súhrnu sociálnych 
spôsobilostí je najčastejšie akceptovaný model R. Riggia (1989), ktorý 
vymedzuje sociálne kompetencie ako súhrn komunikačných spôsobilostí, 
ktoré sa prejavujú tak vo verbálnej, označovanej ako sociálnej, ako aj 
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neverbálnej, čiže emocionálnej (emočnej) rovine komunikácie. Rozlišuje 
tri kategórie komunikačných spôsobilostí:  

a) komunikačnú senzitivitu, ktorá predstavuje schopnosť prijímať 
informácie a adekvátne interpretovať komunikované informácie,  

b) komunikaĉnú expresivitu predstavujúcu schopnosť vysielať 
informácie ako aj  

c) komunikaĉnú kontrolu – spôsobilosti monitorovať, kontrolovať a 
regulovať priebeh komunikácie.  

Model sociálnej kompetencie je celkovo tvorený šiestimi 
komunikačnými spôsobilosťami: emocionálnou expresivitou, 
emocionálnou senzitivitou a emocionálnou kontrolou v neverbálnej sfére 
a sociálnou expresivitou, sociálnou senzitivitou a sociálnou kontrolou vo 
verbálnej sfére. Celkové skóre všetkých šiestich subškál reprezentujúcich 
jednotlivé sociálne spôsobilosti predstavuje globálny ukazovateľ celkovej 
sociálnej kompetencie jednotlivca, jeho komunikačných/ sociálnych 
schopností (Riggio & Carney, 2007; Riggio et al., 2003).  

1. Emocionálna expresivita vyjadruje vo všeobecnosti spôsobilosti 
vysielať informácie neverbálnou cestou. Odráža schopnosť spontánne a 
výstižne vyjadrovať prežívané emocionálne stavy, ako aj schopnosť 
neverbálne komunikovať svoje postoje a signalizovať svoju 
interpersonálnu orientáciu v sociálnom styku. Osoby zručné v spôsobilosti 
emocionálnej expresivity sú živé, energické, nabité emóciami. Jedinci 
charakteristickí vysokou emocionálnou expresivitou v druhých ľuďoch 
ľahšie vyvolávajú emócie. Na druhej strane sa môžu vyznačovať 
nedostatkom emocionálnej kontroly z dôvodu svojej vysokej spontaneity v 
emocionálnej sfére.  

2. Emocionálna senzitivita predstavuje schopnosť prijímať a 
dekódovať neverbálne signály vysielané druhými osobami. Osoby s 
vysokou emocionálnou senzitivitou sledujú neverbálne emocionálne 
signály iných ľudí a zaujímajú sa o ne. Nakoľko sú schopní pohotovo a 
efektívne rozpoznávať neverbálne signály emocionálneho prežívania 
iných ľudí, majú tendenciu spoluprežívať emocionálne stavy ľudí, s 
ktorými sú v sociálnom styku.  

3. Emocionálna kontrola predstavuje schopnosť kontrolovať 
emocionálne a neverbálne prejavy. Ľudia vyznačujúci sa vysokou mierou 
emocionálnej kontroly dokážu dobre vyjadriť neverbálne prejavy rôznych 
emócií a na druhej strane sú schopní prežívané emócie maskovať. 
Dokážu potláčať prejavy intenzívnych emócií, kontrolovať sa, aby nedávali 
najavo spontánne a extrémne emocionálne stavy.  
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4. Sociálna expresivita je vo všeobecnosti vnímaná ako schopnosť 
verbálne sa vyjadrovať, zaujať svojím rozprávaním ostatných ľudí. Ľudia, 
ktorí majú vysoko rozvinutú túto sociálnu spôsobilosť sú spoločenskí, 
otvorení, dokážu ľahko nadviazať konverzáciu. Majú tendenciu spontánne 
sa vyjadrovať, pričom sa niekedy v reči nekontrolujú.  

5. Sociálna senzitivita je schopnosť dekódovať informácie 
komunikované verbálnou cestou, teda schopnosť verbálneho 
porozumenia. Patria sem aj znalosti pravidiel sociálneho styku. Sociálne 
senzitívni jedinci sú pozorní a všímaví, sú dobrými poslucháčmi. Vďaka 
veľmi dobrej znalosti sociálnych pravidiel môžu byť na druhej strane príliš 
zaujatí hodnotením adekvátnosti svojho správania, prípadne správania 
iných ľudí. V extrémnom prípade môžu obavy týkajúce sa adekvátnosti 
prejavovaného správania viesť u vysoko sociálne senzitívnych osôb až k 
nesmelosti a sociálnej anxiete a teda k inhibovanosti v rámci sociálnych 
interakcií 

6. Sociálna kontrola je vo všeobecnosti schopnosť sebaprezentácie. 
Jedinci s rozvinutou schopnosťou sociálnej kontroly sa dokážu rýchlo 
adaptovať a v sociálnom styku sú sebavedomí a taktní. Dokážu ľahko 
prijímať rôzne sociálne role, zaujať stanovisko v diskusii. V rámci 
sociálneho kontaktu sa vyznačujú sofistikovanosťou, rozumnosťou. V 
dôsledku toho sú schopní prispôsobiť svoje správanie tak, aby adekvátne 
zodpovedalo prakticky každej sociálnej situácii. 

 R. E. Riggio, H. R. Riggio, C. Salinas a E. J. Cole (2003) ďalej 
zdôrazňujú, že z hľadiska adekvátnej sociálnej kompetencie nestačí, aby 
boli vyššie spomenuté sociálne spôsobilosti vysoko rozvinuté. Je 
potrebné, aby boli aj primerane vyvážené. Ak má človek vysoko rozvinutú 
jednu sociálnu spôsobilosť (napr. emocionálnu expresivitu) a zároveň má 
nízke spôsobilosti v inej oblasti (emocionálna kontrola), vzniká 
nerovnováha. Takýto človek síce dokáže efektívne komunikovať svoje 
emocionálne prežívanie, no nedokáže na druhej strane kontrolovať svoje 
emocionálne prejavy. Ľudia, ktorí sú s ním v sociálnom styku dokážu 
rozpoznať, aké emócie daná osoba momentálne prežíva, čo je pozitívne, 
no táto osoba má problémy s tlmením prejavov svojich emócií, čo pôsobí 
v sociálnej interakcii negatívne. Z výsledkov výskumov vyplýva, že takáto 
nerovnováha v sociálnych spôsobilostiach vedie k problémom v 
sociálnych vzťahoch a nízkej psychickej adjustácii.  

R. Riggio (1989) sám poukázal na podobnosť konceptu sociálnych 
kompetencií so sociálnou a emocionálnou inteligenciou vo svojom 
prístupe. Komunikačné schopnosti uplatňujúce sa v emocionálnej oblasti 
sa výrazne prekrývajú s definovaním emocionálnej inteligencie a rovnako, 
podľa vydelenia komunikačných schopností pre sociálnu oblasť, vieme 
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merať sociálnu inteligenciu. Riggiov model sociálnych a komunikačných 
spôsobilostí sa tak v určitých aspektoch prelína s konceptmi emocionálnej 
a sociálnej inteligencie. Tri subdimenzie modelu sa týkajú schopností 
neverbálnej a emocionálnej komunikácie. Emocionálna inteligencia 
zahŕňa okrem iných spôsobilostí aj schopnosť vnímať emócie a 
porozumieť im (paralela s emocionálnou senzitivitou), schopnosť 
regulovať emócie (zodpovedá dimenzii emocionálnej kontroly) a 
schopnosť vzbudzovať emócie (zodpovedá emocionálnej expresivite). 
Sociálne spôsobilosti tohto modelu sa čiastočne prelínajú s chápaním 
sociálnej inteligencie, ktorá predstavuje rozmanité sociálne kapacity 
zahŕňajúce schopnosť vnímať a interpretovať sociálne vodítka (podobnosť 
s dimenziou sociálnej senzitivity) a spôsobilosti prejavujúce sa v rámci 
sociálnych interakcií (dimenzie sociálna expresivita a kontrola) (Riggio et 
al., 2003). 

 

4.4.4 Problematika merania sociálnej kompetencie  
 

Podľa O. Orosovej (2004) tvorbu modelov sociálnej kompetencie 
podnietila najmä otázka merateľnosti, úsilie o podporu, predikciu a 
objasňovanie sociálnej kompetencie, pochopenie a integráciu 
rôznorodých aspektov sociálneho správania. Problematika vymedzenia 
konštruktu sociálnej kompetencie sa odráža aj vo vytváraní nástrojov na 
jej meranie.  

Podľa J. Výrosta a F. Baumgartnera (2006) pokusy o vytvorenie 
všeobecného, univerzálne aplikovateľného inštrumentu zlyhali a prešlo sa 
ku konštrukcii špecifickejších nástrojov, ktoré umožňujú posudzovanie 
úrovne sociálnej kompetencie jednotlivca v konkrétnych súvislostiach. 
S súčasnosti môžeme metodiky na meranie sociálnych kompetencií 
rozdeliť na tri skupiny. 

Do prvej je možné zaradiť nástroje, ktorých pôvodný účel bol iný, no 
používajú sa ako indikátory istej miery sociálnej kompetencie. Príkladom 
sú inteligenčné testy, všeobecné štrukturálne i symptómové dotazníky, 
prípadne testy rôznych sociálnych zručností. Druhá skupina pozostáva zo 
škál posudzovania sociálnej kompetencie v rámci rôznych vývinových 
období. Môže ísť o sebaposudzovacie škály, alebo (hlavne u mladších 
jedincov) sú posudzovateľmi v mnohých prípadoch učitelia či rodičia. 
Tretiu skupinu tvoria štruktúrované pozorovacie hárky.  
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4.5 Sociálna sebaúčinnosť 
 

Ako bolo v predchádzajúcej kapitole spomenuté, v rámci 
problematiky merania sociálnych kompetencií je ťažké nájsť univerzálny 
nástroj merania. Pri meraní sociálnych kompetencií prostredníctvom 
sebaposudzovacích škál nedochádza k objektívnemu meraniu daných 
kompetencií, ale rolu zohráva vlastné hodnotenie jedincom, ktoré môže 
byť ovplyvnené mnohými faktormi.   

Zručnosti ako sociálnu smelosť (social boldness), zapájanie sa do 
aktivít sociálnych skupín, priateľské správanie, či poskytovanie a 
prijímanie pomoci sú zahŕňané do pojmu sociálna sebaúčinnosť 
(Connolly, 1989). V sociálnych vzťahoch a interakciách je sebaúčinnosť 
jedným z determinujúcich faktorov (Bilgin & Akkapulu, 2007). Sociálnu 
sebaúčinnosť, ktorá predstavuje špecifický druh sebaúčinnosti, je možné 
definovať ako presvedčenie jednotlivca o svojich schopnostiach 
v sociálnej oblasti. Predstavuje hlavne schopnosti iniciovať a rozvíjať 
sociálne kontakty (Wei et al., 2005). T. Jungert a M. Rosander (2010) 
uvádzajú, že predpokladaná úroveň a sila sebaúčinnosti do veľkej miery 
ovplyvňuje správanie a zmeny v správaní.  

Samotný pojem sebaúčinnosť (self-efficacy) bol predstavený v roku 
1977 A. Bandurom (Bandura, 1997) a reprezentuje jeden z aspektov jeho 
sociálno-kognitívnej teórie, ktorý zohráva kľúčovú úlohu ako 
autoregulačný prvok  v rámci jeho sociálno-kognitívnej teórie.  

Vo vnímaní sebaúčinnosti rozlišuje medzi očakávaním výsledku a 
očakávaním účinnosti. Očakávanie výsledku je viera človeka, že určité 
správanie povedie k dosiahnutiu určitého výsledku, napríklad, že 
precvičovaním konkrétnej zručnosti dôjde k jej zlepšeniu. Očakávanie 
účinnosti sa týka viery človeka, že je vôbec schopný vykonať správanie, 
ktoré povedie k želanému cieľu. Medzi týmito očakávaniami jednotlivca je 
výrazný rozdiel, pretože človek môže veriť, že nejaké správanie povedie k 
výsledku, no zároveň ešte nemusí veriť, že je takéhoto správania schopný. 
Očakávanie účinnosti tak podľa Banduru vymedzuje to, aké ciele si jedinec 
stanoví, aké aktivity vykoná, akú výdrž pri nich bude mať a vyjadruje jeho 
ochotu vynaložiť určitú námahu (Bandura, 2001). 

Sebaúčinnosť je viera v jedinca, v jeho schopnosť úspešne splniť 
úlohu, byť úspešný v určitej aktivite. Ľudia posudzujú svoje celkové 
konanie a bytie na základe viery vo svojej schopnosti mať kontrolu nad 
udalosťami, ktoré sa im stávajú a nad reakciami, ktoré tieto udalosti 
sprevádzajú. Majú väčšie sklony k aktivite, pokiaľ majú kontrolu nad 
udalosťou alebo veria, že je kontrola možná. Sebaúčinnosť ovplyvňuje to, 



114 
 

ako sa ľudia cítia, myslia a konajú v určitých oblastiach (Caprara et al., 
2008). Spôsob, akým interpretujú výsledky vlastných činov, im dáva 
spätnú informáciu o ich aktuálnej efektivite ako aj informáciu pre neskoršie 
použitie a možnú zmenu prostredia, konania alebo vlastností. 
Sebaúčinnosť je presvedčenie, že môžeme úspešné realizovať isté 
správanie, ktoré je požadované na dosiahnutie istého konkrétneho cieľa 
(Jinliang et al., 2010).  

A. Chester et al. (2011) definovali sebaúčinnosť ako vzorec percepcií 
našich schopností uskutočňovať aktivity a vykonávať úlohy, ktoré sú 
spojené s povolaním a kariérou. Táto percepcia ovplyvňuje výkon, 
vzdelanie, profesijné rozhodnutia ako aj adaptačné procesy v povolaní a 
kariére. 

Vnímaná sebaúčinnosť sa vzťahuje k presvedčeniu jednotlivca o 
kontrole nad udalosťami, o možnosti ovplyvňovať svoj život. Pocit, že som 
schopný riadiť chod diania je spojená s predstavou lepšieho zvládania 
životných situácií (Di Giunta, 2010). Vysoké očakávanie vlastnej účinnosti 
pôsobí na tvorbu optimistických postojov, prispieva k interpretácii ťažkých 
úloh ako výziev. Ak sa ľudia domnievajú, že sú schopní kontrolovať chod 
diania, lepšie zvládajú vlastný emocionálny stav a bojujú s nepriaznivým 
životným udalostiam. Ľudia s vyšším odhadom vlastnej účinnosti tiež 
ašpirujú na vyššie ciele, sú vytrvalejší vo svojom snažení a celkovo sú 
odolnejší voči neúspechom (Hoskovcová, 2005). Nízka vnímaná 
sebaúčinnosť vedie k psychickej zraniteľnosti a k podliehaniu stresu. 
Takýto jedinci častejšie trpia sebaobviňovaním za vlastnú neschopnosť, 
strácajú vieru v seba, ľahko sa všetkého vzdávajú. Žijú s pocitom 
beznádeje, zameriavajú sa na pochybnosti a prichádzajú postupne o 
sociálnu oporu. Čím menej človek verí, že svojou činnosťou môže 
dosiahnuť nejaký výsledok, tým menší má podnet aby niečo urobil 
(Hastings & West, 2011).  

S. Shelton (1990) definuje sebaúčinnosť (general self-efficacy) ako 
všeobecné presvedčenie o schopnosti dosiahnuť svoj cieľ a prekonať 
prekážky denného života. Vníma ju ako  súčet alebo priemer účinnosti v 
individuálnych úlohách (vzdelávacích, profesijných a sociálnych).  

Koncept všeobecnej sebaúčinnosti považuje za významný 
konceptuálny nástroj pre nazeranie na zdravé fungovanie jedinca. Teória 
všeobecnej sebaúčinnosti tak zastáva názor, že úspešné výkony vedú k 
zväčšeniu očakávaní súvisiacich so sebaúčinnosťou a vynikanie v jednej 
oblasti sa môže generalizovať do iných oblastí správania (Sherer et al., 
1982).  
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Presvedčenia ľudí zohľadňujúce ich sebaúčinnosť môžu vyvinúť zo 
štyroch hlavných zdrojov:  

1. zážitok majstrovstva (mastery experience) – je považovaný za 
najefektívnejší a najdôležitejší spôsob vytvorenia silného pocitu 
sebaúčinnosti a to prostredníctvom vlastných úspechov. Úspechy budujú 
silné presvedčenie jedinca o osobnej účinnosti, zatiaľ čo zlyhania ho 
podkopávajú. Ak je skúsenosť jedinca založená len na ľahkom získavaní 
úspechu, prichádza k očakávaniu aj rýchlych výsledkov. Takéto 
presvedčenia bývajú ľahko narušené zlyhaním. Odolnosť sebúčinnosti je 
viac založená na skúsenostiach s prekonávaním prekážok, čiže na 
vytrvalom úsilí. Z toho dôvodu je zážitok majstrovstva považovaný za 
najdôležitejší zdroj vlastnej sebaúčinnosti (Bilgin & Akkapulu, 2007). 

2. zástupná skúsenosť (vicarious experience) - sebaúčinnosť 
vytvorená prostredníctvom pozorovania správania a dôsledkov správania 
u iných ľudí (Pajares, 2002). Pozorovaním úspechov ľudí sa zvyšuje 
presvedčenie pozorovateľa, že je tiež schopný podobných úspechov. 
Naopak, sledovanie zlyhaní druhých aj napriek ich veľkej snahe o úspech, 
podkopáva úsudok pozorovateľa o vlastnej sebaúčinnosti a tiež tlmí jeho 
aktivitu. Tento zdroj informácií je slabší pri vytváraní presvedčenia o 
sebaúčinnosti ako zážitok z majstrovstva. Avšak, ak sú si ľudia neistí 
vlastnými schopnosťami, alebo ide o neznáme prostredie a úlohy, alebo 
majú limitované predchádzajúce skúsenosti, stávajú sa vnímavejšími 
v pozorovaní ostatných, čo má za následok vytváranie očakávania 
dosiahnutia cieľa bez poklesu vnímanej sebaúčinnosti. V tomto procese 
dochádza k uvedomovaniu nutnosti zintenzívniť alebo vytrvať v začatom 
úsilí (Loo & Choy, 2013). 

3. sociálna persuázia (verbal persuasion) – pri sociálnej podpore 
a verbálnom presviedčaní, že jedinec disponuje určitými schopnosťami 
a dokáže s ľahkosťou zvládnuť určité situácie, je väčšia pravdepodobnosť, 
že takýto jedinec vyvinie viac snahy a vytrvalosti k dosiahnutiu cieľa ako 
jedinci, ktorí majú o sebe pochybnosti a neustále sa zaoberajú osobnými 
nedostatkami. Hoci je zvyčajne ľahšie možné oslabiť vnímanú účinnosť 
jedinca negatívnym hodnotením ako ju posilniť pozitívnym povzbudením, 
sociálna persuázia je efektívna, ak je sprostredkovaná človekom, ktorý je 
pre daného jedinca významný. Podporuje to vnímať podávanú informáciu 
ako realistickú (Pajares & Schunk, 2002). Je potrebné, aby takéto 
hodnotenie bolo naviazané na reálnu skúsenosť a došlo k zhodnoteniu 
porovnania sa so svojim sociálnym okolím (Hodges, 2013). 

4. fyziologické reakcie (physiological reactions) - silné emocionálne 
reakcie, prežívaná úzkosť, stres, ako aj stavy nálady v súvislosti s určitou 
činnosťou napovedajú o anticipovanom úspechu alebo zlyhaní. Poskytujú 



116 
 

tak informácie o presvedčeniach, týkajúcich sa sebaúčinnosti (Bandura, 
1997). Jednou z možností, ako posilniť presvedčenia o sebaúčinnosti, 
vedie cez posilnenie fyzickej a psychickej kvality života a redukcii 
negatívnych emocionálnych stavov (Pajares, 2002).  

J. E. Maddux (2002) uvádza piaty zdroj sebaúčinnosti, a to 
imaginárné skúsenosti (imaginal experiences). Ide o schopnosť 
vizualizácie činnosti a imaginácie efektívneho a úspešného správania v 
hypotetických situáciách, čím môžeme pozitívne ovplyvniť sebaúčinnosť. 

Nadobúdanie rôznych skúseností a ich úspešné zvládanie zvyšuje 
sebaúčinnosti v rôznych oblastiach a mení tak ohrozujúce prostredie v 
bezpečné. Inými slovami, dôvera vo vlastné kompetencie kontrolovať 
udalosti, ktoré vstupujú do života jedinca, predstavuje profylaktický faktor 
proti pocitom frustrácie a beznádeje. Sebaúčinnosť robí ľudí menej 
zraniteľnými a je považovaná za druh duševnej sily. Súvisí s 
charakteristikami spoločenského prostredia, to znamená, že uspokojujúce 
medziľudské vzťahy podporujú a zvyšujú sebaúčinnosť (Badawi, 2012). 

Presvedčenia týkajúce sa sebaúčinnosti pomáhajú determinovať, 
koľko snahy jedinec vynaloží na aktivitu, ako dlho vytrvá a ako pružne 
bude situáciu riešiť, ak sa stretne s prekážkami. Čím je úroveň 
sebaúčinnosti vyššia, tým bude snaha, vytrvalosť a pružnosť väčšia. 
Jedinci so silným pocitom osobnej kompetencie pristupujú k náročným 
úlohám ako k výzvam, ktoré majú byť zdolané, nie ako k hrozbám, ktorým 
je potrebné sa vyhnúť. Takíto jedinci si rýchlejšie obnovujú sebaúčinnosť 
po zlyhaniach a neúspechoch (Pajares, 2000).  

Sebaúčinnosť je tak vnímaná ako situačne špecifický konštrukt. Pocit 
dôvery vo svoje schopnosti z určitej situácie sa môže, aj keď nemusí, 
preniesť do rôznych iných typov situácií. Sebaúčinnosť tak sa významným 
spôsobom podieľa na tom, ako jedinci so svojimi znalosťami a 
schopnosťami nakladajú. Na základe týchto tvrdení môžeme ľahšie 
porozumieť tomu, prečo sa niekedy výkony dvoch ľudí s rovnakými 
znalosťami a schopnosťami navzájom významne líšia (Woodruff & 
Cashman, 1993). 

Ak zisťujeme všeobecnú sebaúčinnosť jedinca nemusíme získať veľa 
informácií o jeho konkrétnom správaní. Ľudské správanie sa vzťahuje ku 
konkrétnym situáciám. Preto aj pri sebaúčinnosti hovoríme o špecifických 
oblastiach. V literatúre sa tak stretávame so sociálnou, emocionálnou, 
fyzickou, akademickou a mnohými ďalšími špecificky zameranými 
konštruktmi. Dá sa povedať, že existuje toľko druhov sebaúčinnosti, koľko 
je druhov ľudskej činnosti. Sebaúčinnosť je teda konštruktom 
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multidimenzionálnym (Bandura, 1997), ktorý nie je hierarchicky 
usporiadaný (Bong & Skaalvik, 2003).  

Z tohto dôvodu je nevyhnutné vo výskumoch využívať metodiky 
zodpovedajúce povahe sebaúčinnosti. Ak sa v oblasti prislúchajúcej 
špecifickému prostrediu použije nástroj na kvantifikovanie sebaúčinnosti 
vo všeobecnosti, mohlo by to negatívne ovplyvniť výsledky (Klassen et al., 
2008).  

 

4.5.1 Štúdia: Vzťah sebaúčinnosti a sociálnych kompetencií u VŠ 
študentov. 

 

V uvedenom výskume M. Mesárošová, M. Slavkovská a J. Bavoľar 
(2014), sme sa zaoberali vzájomnými vzťahmi medzi sebaúčinnosťou a 
sociálnymi kompetenciami vysokoškolákov. Zisťovali sme, či existujú 
rozdiely v sebaúčinnosti a v úrovni sociálnych kompetencií vzhľadom na 
rod a na národnosť. Zamerali sme sa na všeobecnú ako aj sociálnu 
sebaúčinnosť a jedenásť dimenzií popisujúcich sociálne kompetencie 
podľa modelu R. Riggia (1989). 

Výskumný súbor tvorilo 210 respondentov z toho 108 českej a 102 
slovenskej národnosti, pričom 144 bolo žien a 66 mužov. Priemerný vek 
bol 22,7 rokov (SD= 1,85). Respondentmi boli študenti vysokých škôl 
humanitných odborov. 

Na určovanie úrovne sebúčinnosti sme použili Škálu sebaúčinnosti 
(The Self-efficacy scale) (Sherer & Maddux, 1982), ktorá pozostáva z 
dvoch subškál: General self-efficacy, ktorá zisťuje všeobecnú 
sebaúčinnosť a zo Social self-efficacy, ktorá zisťuje sociálnu 
sebaúčinnosť. Dotazník pozostáva z 23 položiek, na ktoré respondenti 
odpovedajú pomocou 5-bodovej škály. Nižšie skóre poukazuje na vyššiu 
sebaúčinnosť jedinca. 

Druhým výskumným nástrojom bol Dotazník sociálnych kompetencií 
(Social Skills Inventory - SSI) (Riggio, 1989), ktorý obsahuje 6 škál 
merajúcich sociálne a komunikačné spôsobilosti na dvoch úrovniach: 
emocionálnej (neverbálnej) a sociálnej (verbálnej). Na každej úrovni, 
emocionálnej a sociálnej sa jedná o expresivitu, senzitivitu a kontrolu.  

Na overenie vzájomných vzťahov medzi skúmanými premennými 
sme použili Pearsonov korelačný koeficient. Ako ukazuje tabuľka č. 20, 
výsledky nášho výskumu potvrdili predchádzajúce výskumy o 
významnosti vzťahu medzi konceptom sebaúčinnosti a sociálnymi 
kompetenciami.  
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Tabuľka 20 Vzťah medzi sebaúčinnosťou a sociálnymi kompetenciami 

Celkový súbor N=210 Všeobecná sebaúčinnosť Sociálna  sebaúčinnosť 

Emocionálna expresivita 0,22** 0,48** 

Emocionálna. senzitivita 0,22** 0,24** 

Emocionálna. kontrola 0,01 -0,06 

Sociálna expresivita 0,16* 0,61** 

Sociálna senzitivita -0,12 -0,07 

Sociálna kontrola 0,30** 0,57** 

Celková expresivita 0,22** 0,73** 

Celková senzitivita 0,06 0,09 

Celková kontrola 0,41** 0,47** 

Emocionálna dimenzia 0,35** 0,48** 

Sociálna dimenzia 0,27** 0,74** 

Celkové skóre (SSI) 0,33** 0,70** 

Hladina významnosti *p<0,05, **p<0,01 

 

Jedine v troch dimenziách sociálnych kompetencií sme vzťah so 
všeobecnou a sociálnou sebaúčinnosťou nepreukázali. Jedná sa o 
dimenzie, ktoré vyjadrujú schopnosť jedinca kontrolovať svoje vlastné 
emocionálne prejavy a byť vnímavý voči spoločenskému správaniu 
druhých.  

Všeobecná sebaúčinnosť najviac koreluje s celkovou kontrolou, ktorá 
vyjadruje schopnosť jedinca regulovať svoje emocionálne prejavy a 
vhodne sa správať v rozličných sociálnych situáciach.  

Pri sociálnej sebaúčinnosti, najsilnejší vzťah sa preukázal s celkovou 
úrovňou sociálnych spôsobilostí. Môžeme teda usúdiť, že tieto dva 
koncepty sú si blízke a navzájom spolu súvisia. Mnoho autorov sa venuje 
výpočtu sociálnych schopností, ktoré saturujú sociálne kompetencie. 
Našou snahou bolo preto poukázať, ktoré spôsobilosti najviac sýtia 
sociálne kompetencie u vysokoškolských študentov.  

Výsledky výskumu ukazujú, že celková úroveň sociálnych 
kompetencií je najvýraznejšie spojená u českých aj slovenských 
vysokoškolských študentov s verbálnym vyjadrovaním, teda so 
schopnosťou ľahko začať a viesť rozhovor na akúkoľvek tému. Najmenej 
významne sociálne kompetencie ovplyvňuje u vysokoškolákov 
emocionálna kontrola, ktorú môžeme popísať nielen ako schopnosť 
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vyjadriť konkrétne emócie ostatným, ale tiež schopnosť skrývať svoje 
vlastné pocity. 

Pri porovnávaní miery všeobecnej a sociálnej sebaúčinnosti 
vzhľadom na rod, sme prostredníctvom multivariačnej analýzy rozptylu 
(MANOVA) zistili, vyššiu mieru všeobecnej sebaúčinnosti vykazujú muži. 
Štatisticky významné rozdiely sme preukázali v interakcii rodu 
s národnosťou (F= 4,19, p<0,05) 

Pri sociálnej sebaúčinnosti sa štatisticky významné rozdiely 
preukázali v interakcii rodu s národnosťou (F= 8,17, p<0,001), kde platí, 
že slovenskí muži vykazujú nižšiu mieru sociálnej sebaúčinnosti ako muži 
českí. Čo sa týka žien, štatisticky významné rozdiely neboli zistené.  

V tabuľke 21 uvádzame tie dimenzie sociálnych kompetencií, v 
ktorých sme preukázali štatisticky významný rozdiel.  

 

Tabuľka 21 Vybrané dimenzie popisujúce sociálne kompetencie. 
 

 Emocion
álna 
expresivit
a 

Emocion
álna 
senzitivita 

Sociáln
a 
expresi
vita  

Sociál
na 
kontro
la 

Úplná 
expresi
vita 

Úplná 
senzitiv
ita 

Úplná 
kontr
ola 

Sociál
na 
dimen
zia 

Celko
vé 
skóre 

Rod  1,70 0,18 2,77 0,14 8,75** 0,75 2,94 4,47* 2,83 

Národn
osť 

0,53 4,59* 0 0,47 0,01 6,32* 0,22 1,24 2,13 

Interakc
ia 
rod 
*národn
osť 

 

4,82* 

 

6,49* 

 

11,15** 

 

6,92** 

 

5,34* 

 

0,33 

 

3,91* 

 

8,00** 

 

6,77* 

 
Hladina významnosti *p<0,05, **p<0,01 

  

Ako z tabuľky vyplýva, bol preukázaný rozdiel v sociálnej dimenzii a 
celkovom skóre expresivity. V celkovej úrovni sociálnych spôsobilostí 
dosahujú vyššie priemerné hodnoty ženy (Ženy=149,73, Muži=143,39). 
Taktiež vyššie priemerné hodnoty dosahujú ženy v celkovej expresivite 
(Ženy=94,14, Muži=86,39). V dimenziách emocionálnej senzitivity a 
celkovej senzitivity bol preukázaný rozdiel vzhľadom na národnosť.  

V oboch dimenziách vykazujú vyššie priemerné hodnoty 
vysokoškolskí študenti zo Slovenska. V škále emocionálnej senzitivity 
slovenskí študenti dosahujú priemernú hodnotu 52,79 a českí 50,35. V 
celkovej úrovni senzitivity slovenskí študenti dosahujú priemernú hodnotu 
148,25 a českí 144,90. Analýza interakcií rodu a národnosti respondentov, 
potvrdila existenciu interakcie v siedmich dimenziách popisujúcich 
sociálne kompetencie.  
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Signifikantne významný rozdiel sme preukázali aj v celkovom skóre 
sociálnych kompetencií, vzhľadom na interakciu rodu s národnosťou. V 
každej z týchto dimenzií a v celkovom skóre sociálnych kompetencií 
dosahujú slovenské ženy vyššie priemerné hodnoty v porovnaní so 
ženami z Českej republiky. U mužov dosahujú vyššie priemerné hodnoty 
vo všetkých dimenziách a celkovom skóre sociálnych kompetencií muži z 
Českej republiky. 

Na základe uvedených výsledkov môžeme konštatovať, že českí 
muži a slovenské ženy vykazujú vyššiu mieru sociálnych spôsobilostí ako 
ich vysokoškolskí kolegovia zo Slovenska a Česka. 

Na záver je možné zhrnúť, že výsledky výskumu podporili zistenia, 
ktoré poukazujú na sebaúčinnosť ako podstatnú súčasť sociálnych 
kompetencií (Bandura, 1997; Wei et al., 2005).  

 

4.5.2 Štúdia: Vnímaná sebaúčinnosť a sociálne kompetencie 
u zamestnaných a nezamestnaných absolventov. 

 

V ďalšom výskume sme sa bližšie pozreli na sociálne kompetencie 
a vnímanú sebaúčinnosť u zamestnaných a nezamestnaných 
absolventov vysokých škôl (Slavkovská & Sendrei, v tlači).  

Výskumu sa zúčastnilo 222 probandov z toho 111 mužov a 111 žien. 
V priemernom veku 24,94 roka (SD=1,35). Zamestnaných bolo 115 
(51,8%) a nezamestnaných 107 (48,2%).  

Výskumný súbor bol vyberaný príležitostným nenáhodným výberom 
z absolventov VŠ. Zákon 5/2004 Z.z. o službách zamestnanosti v §8 
definuje absolventa ako jedinca, ktorý je po ukončení profesijnej prípravy, 
má 26 alebo menej rokov a je najviac 2 roky po ukončení denného štúdia. 
Pre potreby nášho výskumu sme absolventa definovali ako jedinca  po 
ukončení denného štúdia v rozmedzí 6 až 24 mesiacov.  

Zároveň sme sa opierali o definíciu nezamestnaného podľa 
legislatívy SR, ktorý je definovaný ako osoba vo veku 15-74, ktorý nemá 
v sledovanom týždni platenú prácu, aktívne si ju hľadá a je schopný 
nástupu do zamestnania v rozmedzí maximálne 2 týždňov (SUSR, 2014). 
Priemerná dĺžka obdobia po ukončení štúdia u respondentov bola 13,98 
mesiaca. 

Použitými výskumnými metódami, okrem zisťovania demografických 
údajov, boli Škála sebaúčinnosti (The Self-efficacy Scale) (Sherer & 
Maddux, 1982) ako aj Dotazník sociálnych kompetencií (Social Skills 
Inventory - SSI) (Riggio, 1989).  
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Výsledky poukázali že zamestnaní absolventi posudzujú svoje 
sociálne kompetencie výrazne lepšie ako nezamestnaní absolventi. 
Najvýznamnejšie rozdiely nachádzame na emocionálnej úrovni 
kompetencií (p ˂ 0,001), v sociálnej kontrole (p ˂0,001) a na sociálnej 
úrovni kompetencií (p ˂ 0,001). Všetky ďalšie spôsobilosti sa tiež 
dostatočne významne líšili u zamestnaných a nezamestnaných 
absolventov v prospech zamestnaných (tabuľka 22) 

Tabuľka 22 Rozdiely v sociálnych kompetenciách vzhľadom na status ne/zamestnaného 

Sociálne kompetencie  Nezamestnaní                                              

    (SD) 

Zamestnaní 

   (SD) 

t-test 

Emocionálne vyjadrenie 46,59 (5,54) 48,66 (6,42) 6,3* 

Emocionálna  vnímavosť 52,17 (6,78) 56,02 (5,79) 10,21** 

Emocionálna kontrola 42,60 (4,46) 45,29 (6,63) 11,87** 

Emocionálna úroveň 141,36 (11,31) 149,97 (10,93) 22,23*** 

Sociálne vyjadrenie 46,93 (6,27) 51,11 (7,98) 17,93** 

Sociálna vnímavosť 51,96 (4,23) 55,10 (5,73) 10,49** 

Sociálna kontrola 46,80 (5,18) 54,65 (7,49) 67,75*** 

Sociálna úroveň 145,69 (10,49) 160,86 (15,46) 58,96*** 

Sociálne kompetencie 287,05 (18,54) 310,83 (22,98) 58,56*** 

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ˂ 0,001 

  

Pri  porovnávaní rodových rozdielov v sociálnych kompetenciách, 
ženy lepšie skórovali v emocionálnej vnímavosti (F=14,39, p˂0,001), 
emocionálnej kontrole (F=5,28, p = 05,28), sociálnom vyjadrovaní (F=8,6, 
p=0,004), sociálnej vnímavosti (F=10,92, p = 0,001), sociálnej kontrole 
(F=9,50, p= 0,002), celkovo na sociálnej, verbálnej, úrovni kompetencií 
(F=19,76, p ˂ 0,001) ako aj vo vyjadrovaní (F=5,72, p= 0,018) a 
vnímavosti (F=21,22, p˂0,001) a v celkovej úrovni sociálnych kompetencií 
(F=12,31, p=0,001). Pri interakcii rodu a ne/zamestnanosti neboli však 
v sociálnych kompetenciách zistené žiadne štatisticky významné rozdiely 
a teda môžeme konštatovať, že sociálne kompetencie nezamestnaných 
mužov a žien sú na rovnakej úrovni. 

Pri porovnávaní výsledkov vnímanej sebaúčinnosti, ako je vidieť 
v tabuľke 23, zamestnaní mladí dospelí s ukončenou profesijnou 
prípravou dosiahli výrazne lepšie výsledky ako absolventi bez práce. 
Zisťovanie rodových rozdielov vo vnímanej účinnosti neukázalo žiadne 
štatisticky významné rozdiely, rovnako ako ani interakcie rodu 
a ne/zamestnanosti. 
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Tabuľka 23 Rozdiely vo vnímanej sebaúčinnosti vzhľadom na status ne/zamestnaného 

Vnímaná sebaúčinnosť Nezamestnaní                                              

    (SD) 

Zamestnaní 
   (SD) 

t-test 

Všeobecná sebaúčinnosť 45,03 (4,275) 49,59 (4,12) 51,53** 
Sociálna sebaúčinnosť 15,43 (2,872) 19,32 (2,78) 104,78*** 
Celková sebaúčinnosť 60,80 (4,762) 68,91 (6,06) 121,49*** 

**p ≤ 0,01, ***p ˂ 0,001 

 

Celkovo možno zhrnúť, že zamestnaní absolventi, ktorí majú 
možnosť v rámci pracovného zaradenia získavať nové skúsenosti, lepšie 
hodnotia svoju sebaúčinnosť ako aj sociálne kompetencie.  

Otázny je kauzálny vzťah a teda či u nezamestnaných absolventov 
postupom času dochádza k strate sociálnych kompetencií a tým aj 
vnímaniu vlastnej účinnosti, alebo či jedinci s horším vnímaním svojich 
kompetencií sa nevedia uplatniť na trhu práce, čo je podnetom do ďalšieho 
výskumu, rovnako aj možnosť venovať zvýšenú pozornosť 
intervenčným/tréningovým programom zamaraným na zlepšovanie 
sociálnych kompetencií u nezamestnaných absolventov. 

 

4.6 Metakognitívne kompetencie – definície pojmu 
 

Slovo metakognícia v sebe zahŕňa pojem kognícií, ktoré predstavujú 
súbor všetkých poznávacích procesov jedinca (Nakonečný, 2011). 
Predponu „meta“ pochádzajúcu z gréčtiny môžeme preložiť ako niečo za, 
niečo presahujúce pôvodnú oblasť. Predpona v podstate označuje jav 
nadradený javu, ktorý je pomenovaný v koreni slova (Krykorková, 2010). 
Spojením do jedného slova sa nám vynára chápanie metakognícií, ako 
schopnosti človeka poznávať seba samého. Metakognícia doslovne 
znamená premýšľanie o svojom myslení, alebo aj ako poznávanie 
vlastného poznávania, teda akési poznávanie na druhú (Hartl & Hartlová, 
2000). 

Aj keď zo samotného názvu vyplýva, že súvisia s kognitívnymi 
procesmi, rozdiel medzi nimi je v tom, že kognitívne schopnosti sú 
nevyhnutné pre vykonanie danej úlohy a metakognícia je nevyhnutná pre 
pochopenie toho ako a prečo bola daná úloha vykonaná (Garner & 
Alexander 1989).  

Pojem metakognícia bol zavedený do psychológie v 70. rokov 20. 
storočia a prvé štúdie boli uskutočnené A. Brownovou a J. Flavellom 
(Flavell, 2000), ktorí metakognície širšie definovali ako akúkoľvek 
vedomosť alebo kognitívnu aktivitu, ktorú považuje jedinec za svoj objekt 
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skúmania, alebo ako reguláciu prebiehajúcich kognitívnych aktivít. V tejto 
definícií je zahrnuté prepojenie metakognitívnych vedomostí, ktoré boli 
vnímané ako porozumenie vlastným myšlienkovým procesom 
a obsahovali všetky produkty týmto procesom získané a metakognitívnej 
regulácie zahŕňajúcej procesy plánovania, monitorovania a hodnotenia 
vlastných aktivít (Martinez, 2006).  

J. G. Borkowski et al. (2000) teóriu metakognícii rozšírili a zahrnuli do 
nej aj motiváciu, štýl učenia a všeobecné vedomosti o svete. Iní autori 
(Saricam, 2015) chápu metakogníciu ako kombináciu kontroly vlastných 
kognitívnych procesov a procesu plánovania prebehajúceho pri 
kognitívnych procesoch, prípadne ako schopnosť spracovať poznatky 
o vlastných vedomostiach a produktoch a následne vedomosti 
a nahromadené poznatky aplikovať do aktivít (Stanciu, 2011).  

Definície metakognície sa mierne odlišujú na základe olastí výskumu 
jednotlivých autorov. Všeobecná zhoda je v chápaní metakognícií ako 
akejkoľvek znalosti ktorá monitoruje alebo kontroluje prebiehajúce vlastné 
kognície (Duque & Baird, 2000). 

 

4.7 Komponenty metakognícií 
 

Z dôvodu nejednotnej definície je možné v literatúre v spojitosti 
s pojmom metakognície nájsť značné množstvo pojmov, viac či menej 
špecifických, vymedzujúcich jednotlivé komponenty metakognícií - ako 
napríklad metakognitívne presvedčenia, metakognitívne uvedomovanie, 
metakognitívne skúsenosti, metakognitívne vedomosti, pocit známosti, 
úsudok o vlastnom učení sa, teória mysle, metapamäť, exekutívne 
schopnosti, vyššie riadené funkcie, monitorovanie činnosti, učebné 
stratégie, heuristické stratégie a sebaregulácia (Veenman & Spaans, 
2005). J. H. Flavell (1993) opisuje tri hlavné zložky metakognície a tými sú 
metakognitívne vedomosti, metakognitívne schopnosti (stratégie kontroly 
kognície) a metakognitívne skúsenosti. V mnohých prístupoch je možné 
identifikovaťminimálne dve z uvedených základných skupín - 
metakognitívne vedomosti a metakognitívne regulačné procesy (Arslan et 
al, 2013; Schraw & Moshman,1995).  

 

4.7.1 Metakognitívne vedomosti 
 

Metakognitívne vedomosti v sebe zastrešujú používanie stratégií 
myslenia  prejavujúce sa v pochopení jadra tematického okruhu a znalosti 
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používať rozličné metódy na vyriešenie úlohy (Lai, 2011). Hovoria o tom, 
čo jedinec vie o svojich vlastných vedomostiach, alebo o vedomostiach 
všeobecne. Je možné hovoriť o troch typoch metakognitívnych 
vedomostí: deklaratívne, procedurálne a vedomosti o podmienkach. 

Deklaratívne vedomosti zahŕňajú poznatky o sebe samom. Týkajú sa 
poznania faktorov, ktoré ovplyvňujú výkon jednotlivca. Jedným zo 
základných znakov, ale aj predpokladov dosiahnutia potrebnej úrovne 
schopnosti autoregulácie, je poznanie seba z rôznych hľadísk. Každý by 
mal poznať svoje silné a slabé stránky. V akademickom prostredí ide 
o identifikáciu predmetov, hlavné záujmy, preferované stratégie, štýly 
učenia sa, čas potrebný na zvládnutie úloh. A. Koriat a R. Levy-Sadot 
(2000) pri metakogníciách zdôrazňujú úsudky a procesy založené na 
informáciách zo skúsenosti, teda z pamäte, ktoré sú nevedomým 
procesom a prejavujú sa napríklad pocitom známosti. Podobne A. 
Bandura (2001) opísal metakognitívne schopnosti ako zautomatizované 
procesy, získané zástupným (modelovým) učením a pozorovaním. 
Naopak O. T. Nelson (1996) zastáva názor, že metakognícia musí 
prebiehať na vedomej úrovní, aby mohla reprezentovať vyššie funkcie a 
iní (napr. Veenman & Spaans 2002) pripúšťajú rôznu úroveň vedomých 
procesov a to na základe zvykov, vrodených vlastností či automatizácii 
jednotlivých procesov.  

Pri výskumoch v rámci deklaratívnych vedomostí sa pracovalo najmä 
s metapamäťou a metaporozumením. Oba konštrukty odkazujú na 
porozumenie vlastného stavu dosiahnutých vedomostí a sú dôležitou 
súčasťou pri nadobúdaní poznatkov (nie len vo vzdelávaní). 
Metaporozumenie sa týka napríklad porozumenia pri prečítaní alebo pri 
vypočutí si textu (Martinez, 2006). Pri výskumoch metapamäte výsledky 
poukázali, že študenti dosahujúci lepšie akademické výsledky mali 
adekvátnejšie informácie o vlastných pamäťových schopnostiach. 
Metapamäť predstavuje pochopenie toho, ako pracuje naša pamäť, čo ju 
podporuje a naopak, oslabuje. Je to porozumenie o prebiehajúcich 
pamäťových procesoch a stratégiách v našom mozgu. Ide o schopnosť 
ovplyvňovať individuálne pamäťové procesy a prispôsobovať si ich. 
Metapamäť je vlastne kritické zhodnotenie našich vedomostí, pretože sa 
vzťahuje k premýšľaniu, či sme schopný odpovedať na otázky, ktoré nám 
kladú iní (Lazíková & Kvasničková, 2015).  

Proceduálne vedomosti zahŕňajú poznatky o tom, ako veci 
vykonávať. Týkajú sa nielen presnosti a automatizácie procesov, ale aj 
stratégií realizácie procesov riešenia úloh pomocou rôznych nápovedí 
a čiastkových postupov, čo následne môže viesť k širšiemu využívaniu 
rôznych stratégií. Zahŕňajú poznatky o rôznorodosti úloh, o rozdieloch v 
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ich podstate, ako aj v požiadavkách na riešenie úlohy pre individuálneho 
riešiteľa. Pri riešení úlohy je dôležité množstvo, kvalita, spoľahlivosť, ale 
aj podnetnosť a použiteľnosť informácií. Spadajú tu tiež informácie o 
kognitívnej náročnosti úlohy, alebo o náročnosti z hľadiska materiálnych 
zdrojov (Kiesewetter et al., 2016).  

Vedomosti o podmienkach, ktoré poukazujú na informácie o dôvode 
a vhodnosti aplikácie určitých vedomostí alebo postupov pre konkrétnu 
situáciu,  slúžia na kontrolu a reguláciu vlastných kognitívnych procesov a 
na sledovanie, ako sa darí dosahovať stanovené ciele. Ide o flexibilné 
využívanie rôznych zdrojov kognícií (Pintrich, 2002).  

Metakognitívne vedomosti o procesoch jedinca môžu byť utvorené 
správne, ale aj nesprávne a tieto vedomosti o sebe sú často pomerne 
odolné voči zmenám v čase (Veenman, 2006). To znamená, že pri 
utvorení určitej vedomosť o vlastnej kognitívnej schopnosti, ostáva 
zafixovaná v sebaobraze jednotlivca, a to bez ohľadu na to, či daná 
vedomosť je podložená realitou. Okrem realistických vedomostí 
o vlastných kogníciách, môže dochádzať k stabilizácii mylných informácií 
o schopnostiach, ktoré môžu byť podceňované, alebo naopak, 
preceňované. Utváranie a fixácia metakognitívných schopností funguje na 
systéme spätnej väzby (Veenman et al., 2005). Pri utvorení nesprávnej 
metakognitívnej schopnosti môže dôjsť k získaniu novej vedomosti o 
skutočných schopnostiach a teda aj nesprávne vzorce metakognitívnej 
schopnosti môžu mať pre jedinca veľký prínos (Schraw & Moshman, 
1995). 

 

4.7.2 Metakognitívne regulačné procesy 
 

Regulácia kognície hovorí o metakognitívnych aktivitách, ktoré 
napomáhajú kontrolovať, riadiť myslenie, učenie a konanie jedinca pri 
realizácii jeho kognitívnych cieľov a želaných výsledkov (Ruisel, 2011). 
V literatúre je možné nájsť popis viacerých regulačných schopností, ale 
najčastejšie sa spomínajú nasledovné:  

Plánovanie ako výber vhodných stratégií a prostriedkov 
ovplyvňujúcich výkon. Ďalej je to monitorovanie ako proces vedomej 
kontroly priebehu činnosti a je spájané s pochopením úlohy a kontroly 
čiastkových výsledkov. A v neposlednom rade ide o hodnotenie, ktoré je 
reguláciou procesu učenia sa a výkonu činností prostredníctvom 
oceňovania produktov myslenia, výsledkov činnosti alebo prehodnotenia 
cieľa (Schraw & Dennison, 1994).   
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Metakognície sú základom úspešného učenia sa, pretože umožňujú 
jedincom lepšie manažovať (riadiť) ich kognitívne schopnosti a 
determinovať slabiny, ktoré môžu korigovať skonštruovaním novej, lepšej 
kognitívnej schopnosti (Hong et al., 2015). Každý kto je schopný 
kognitívnych operácii by mal byť teda schopný aj adekvátnych 
metakognícii, a teda rozmýšľať nad danými operáciami či schopnosťami a 
vedieť ich sebakriticky posúdiť. Čím viac má jedinec rozvinuté 
metakognitívne schopnosti, tým viac eliminuje mechanický štýl učenia 
a konania bez hlbšieho prepojenia na staré poznatky. Využíva tak aktívne 
stratégie a dokáže zmysluplne prepájať jednotlivé poznatky (Heldová a 
kol., 2011).  

V posledných rokoch sa záujem sústreďuje nielen na zmapovanie 
metakognitívnych procesov a ich determinánt, ale i na spôsoby ich využitia 
pre zlepšenie regulácií vlastných činností, hlavne v edukačnom procese 
tak, aby sa stali efektívnym nástrojom učenia sa.  

 

4.8. Metakognitívne kompetencie 
 

Každodenný život človeka je naplnený komplexným zisťovaním 
spoľahlivosti svojich vlastných myšlienok, pocitov a presvedčení a taktiež 
o presvedčeniach ostatných ľudí v jeho okolí (Nelson, 1996). Ľudské 
bytosti sa odlišujú od iných zvierat práve schopnosťou premýšľať o svojom 
duševnom stave a teda premýšľať o svojom premýšľaní.  

Psychológovia sa nepriamo zaoberali metakognitívnymi 
kompetenciami od nepamäti, keďže hlavnými témami ich výskumov sa 
často stávali efekty očakávania a intuitívne teórie o stavoch a procesoch 
psychiky na interpersonálnej aj intrapersonálnej úrovni (Jost et al., 1998) 
Autori zaoberajúci sa metakogníciou opisujú ľudí ako bytosti monitorujúce, 
kontrolujúce a transformujúce realitu seba a iných, čo korešponduje s 
pohľadom sociálnych psychológov na ľudí ako dynamické, flexibilné a 
sebaregulujúce bytosti, ktoré plánujú a zahŕňajú množstvo osobných a 
sociálnych cieľov vo svojom správaní pre pochopenie reality (Jost et al., 
1998).  

Metakognitívna regulácia podlieha vývinu a zmenám, na ktorých sa 
jedinec individuálne podieľa. Môžeme teda hovoriť o individuálnej úrovni 
metakognícií, ktorá nie je stabilná. Metakognitívne kompetencie hovoria 
o tom, ako jedinec dokáže poznávať a aký je stav jeho poznania vlastných 
poznávacích procesov.  
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Schopnosť využívania metakognitívnych kompetencií nie je stabilnou 
charakteristikou, ale v závislosti od interných aj externých faktorov sa 
počas života človeka vyvíja. Metakognitívne kompetencie sa začínajú 
rozvíjať medzi 3. až 5. rokom života. Ako prvé sa vyvíjajú metakognitívne 
vedomosti a metapamäť, ktoré pokračujú v celoživotnom vývine. Od 
ôsmych až desiatich rokov sa začína vývin ostatných metakognitívnych 
schopností (Veenman, 2006). Niektoré schopnosti sa však začínajú 
vyvíjať až neskôr, ako napríklad hodnotenie, či plánovanie. 
Metakognitívne kompetencie sa zlepšujú vekom a vhodnými inštrukciami, 
pretože schopnosť reflektovania vlastného myslenia je naučiteľná (Lai, 
2011).  

Schopnosť metakognície a využívania metakognitívnych stratégií je 
vlastná každému človeku a vzrastá v priebehu veku. Dôležitým faktorom 
je aj edukácia, keďže sa prostredníctvom úloh a následnej spätnej väzby 
táto schopnosť výrazne vyvíja práve po nástupe na školskú dochádzku. 
Deti a adolescentov možno učiť a viesť ku používaniu metakognitívnych 
stratégií, a to nie zvýrazňovaním jednotlivých stratégií, ale flexibilným 
používaním a demonštráciou v závislosti od daného predmetu a 
konkrétnej úlohy (Schneider, 2008). Osoba učiteľa, či inej autority 
pôsobiacej počas vzdelávania, môže mať silný vplyv na schopnosť jedinca 
využívať efektívne metakognitívne stratégie a podporovať vývin týchto 
kompetencií. Vo vyššom veku dochádza v priebehu činnosti k ďalšiemu 
rozvíjaniu a špecifikácii metakognitívnych kompetencií najmä na základe 
vlastnej aktivity a záujmov jedinca.  

 

4.9. Metakognitívne kompetencie vo vzťahu ku kľúčovým 
kompetenciám 

 

Metakognitívne kompetencie sú považované za kľúčové, pretože 
presahujú jednotlivé schopnosti a vedomosti. Prejavujú sa špecifickými 
vedomosťami a činnosťou, ktorými vie jedinec ovládať, regulovať a 
hodnotiť prebiehajúce kognitívne procesy. Práve tieto kompetencie 
umožňujú človeku myslieť a učiť sa aktívne (Heldová a kol., 2011). Niektorí 
autori vnímajú samotné metakognitívne kompetencie za najdôležitejšie, 
pretože presahujú a sú prítomné v ostatných kľúčových kompetenciách 
(Rieckman, 2012; Hrmo & Turek 2003), napríklad v komunikačných 
kompetenciách - ako porozumenie, regulácia a hodnotenie informácii, v 
personálnych kompetenciách - ako sebazdokonaľovanie, či schopnosť 
celoživotne sa vzdelávať a regulovať svoje správanie, v schopnosti tvorivo 
riešiť problémy - ako analýza a spätnoväzebné hodnotenie realizovaných 
postupov.  
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Metakognitívne kompetencie, ktorých definovanie nie je 
jednoznačné, vychádzajú z kognitívnej psychológie, ktorá skúma 
prijímanie a spracovanie informácií, ale aj motiváciu a emócie jedinca. 
Každý jedinec dáva týmto informáciám aj svoj vlastný a jedinečný vklad, 
pohľad, postoj. Jedinec teda nevystupuje pasívne a jeho aktivita sa 
prejavuje práve reflexiou vlastného prežívania a monitorovaním vlastných 
poznávacích procesov (Ruisel, 2011). 

 

4.10 Meranie metakognitívnych kompetencií 
 

Metakognitívne kompetencie v zmysle hlavných znakov kľúčových 
kompetencií prestavujú schopnosti, zručnosti a vedomosti jedinca o jeho 
vlastných kognitívnych procesoch. Je to poznávanie vlastného 
poznávania, aktívne sledovanie a riadenie vlastných kognitívnych 
činností. Zohrávajú  dôležitú úlohu, či už pri správnom výbere stratégie 
učenia sa, myslenia, využívania poznatkov, alebo sebahodnotenia 
vlastných výsledkov činnosti. Tieto kompetencie sú multidimenzionálne a 
multifunkčné, keďže sa uplatňujú pri rôznych kognitívnych aktivitách. Sú 
vysoko interindividuálne a počas vývinu naučiteľné a ovplyvniteľné - či už 
prostredníctvom podnetného okolia, alebo motiváciou samotného jedinca. 
Môžeme teda povedať, že metakognitívne kompetencie obsahujú okrem 
dominantnej kognitívnej zložky aj sociálne aspekty. Z toho vyplýva, že 
meranie metakognitívnych kompetencií nie je jednoduché a záleží na 
výskumnom zameraní. Metódy sú následne volené na základe toho, ktoré 
komponenety sú predmetom skúmania. Zahŕňajú objektívne spôsoby 
merania jednotlivých schopností, ale hlavne sebavýpovedné metodiky – 
rôzne dotazníky a škály. Najčastejšie sú spojené s meraním schopnosti 
učiť sa (učebné štýly, informačné štýly, úroveň spracovania informácií), 
s kritickým myslením, miestom kontroly, osobnostnými charakteristikami, 
vnímanou sebaúčinnosťou, motiváciou, schopnosťou riešenia problémov, 
reguláciou činností, ale aj emočného prežívania (Dunning et al., 2003), 
ktoré sú označované aj ako exekutívne funkcie a zdieľajú spoločné 
teoretické východiská (Roebers & Feurer, 2016).  

Metakognitívne kompetencie sú základom pre úspech jedinca, 
pretože umožňujú lepšie manažovať (riadiť) ich kognitívne schopnosti a 
determinovať slabiny (Schraw & Dennison, 1994).  Každý kto je schopný 
kognitívnych operácii by mal byť schopný aj adekvátnych metakognícii a 
teda vedieť posúdiť svoje schopnosti.  
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4.11 Prokrastinácia 
 

Nižšia úroveň metakognitívnych stratégií je často spomínaným 
prediktorom prokrastinačného správania (Howell & Watson, 2007). Hoci 
sa prokrastinácii z vedeckého hľadiska pozornosť venuje iba od r. 1992, 
kedy A. N. Milgram (1992). publikoval prvú analýzu prokrastinácie, je tento 
jav dávno známy a je považovaný za prirodzenú súčasť ľudského konania. 
Pôvod psychologického konštruktu prokrastinácia vychádza z latinského 
slova procrastinare, ktorý je tvorený z kompozície latinského „pro“ 
znamennaujúceho pohyb smerom dopredu, a „crastinus“, čo predstavuje 
označenie niečoho, čo patrí zajtrajšku (Ferrari et al., 1995).   

Voľne môžeme pojem prokrastináciu preložiť ako odklad, 
oneskorenie, prolongáciu, ustúpenie, pozastavenie, alebo odloženie 
uskutočnenia úlohy v prospech nasledujúceho dňa, dní. (Jadidi et al., 
2011; Bazalar, 2011). P. Hartl a H. Hartlová (2010) prokrastináciu definujú 
ako pomalosť, váhanie, sklon odkladať úlohy a povinnosti, predovšetkým 
z dôvodu ľahkomyseľnosti či lenivosti. A. J. Howell a D. C. Watson (2001) 
ponímajú prokrastináciu ako súčinnosť odlišných osobnostných rysov 
syntetizovaných do komplexného správania. P. Steel (2010) definuje 
prokrastináciu ako iracionálne jednanie, pri ktorom jednotlivec dobrovoľne 
odloží vykonanie určitej činnosti, aj keď si uvedomuje, že mu to prinesie 
negatívne následky. Inde býva prokrastináícia označovaná ako zlyhanie 
sebaregulácie (Ferrari et al., 2013a), alebo je chápaná ako anti-motivácia, 
a teda niečo, čo znižuje našu schopnosť sebaregulácie, seba-účinnosti a 
vedie k negatívnym dôsledkom, ako je napríklad zvýšená hladina úzkosti 
(Ang et al., 2009). V iných definíciách sa zdôrazňuje ospravedlňovanie 
svojej nečinnosti, hľadanie výhovoriek a dôvodov pre odloženie činnosti 
na neskôr (Hussain & Sultan, 2010). Podľa E. H. Seo (2013) ide o 
tendenciu, osobnostnú črtu alebo postoj, ktoré vedú k nerozhodnosti, 
oslabenej vôli, či dokonca nedostatku energie vykonať úlohu. Niektorí ju 
chápu ako kopingový mechanizmus, ktorý môže byť adaptívny, ako 
napríklad vyhľadávanie vrcholového zážitku, alebo aj negatívny, ako 
strach z pochybenia (Burnam et al., 2014). O inej charakteristike hovoria 
S. Dewitte a H. C. Schouwenburg (2002), podľa ktorých samotný akt 
prokrastinovania zahŕňa uskutočňovanie inej neplánovanej aktivity 
namiesto tej, ktorá bola pôvodne zamýšľaná. Avšak alternatívnu aktivitu 
nestotožňujú s nečinnosťou. H. Kaur a J. Kaur (2011) pridávajú, že je 
normálne a prirodzené prokrastinovať príležitostne. Podľa nich ide o istý 
mechanizmus vyrovnávania sa s úzkosťou, ktorá plynie z úlohy, alebo 
dokonca aj z rozhodnutia, ktoré je jedinec nútený urobiť. 



130 
 

V bežnom ponímaní by sme prokrastináciu mohli voľne preložiť ako 
lenivosť (Steel, 2010), čo však nesie negatívnu konotáciu, ale v 
historickom kontexte tomu nebolo vždy tak (Ferarri et al., 2013).  

V starovekom Egypte mali zaužívané dva pojmy, z ktorých jeden 
hovoril o užitočnom a múdrom zvyku odkladania povinností, zatiaľ čo 
druhý varoval pred škodlivým zvykom lenivosti. Prokrastinovalo sa aj v 
starovekom Ríme, kde odkladom demonštrovali trpezlivosť vo vojnových 
konfliktoch (Klassen et al., 2008).  

Dnes sa tento pojem vo väčšine prístupov vysvetľuje v negatívnom 
kontexte, kde je prokrastinácia vykreslená ako spoločenský a aj 
ekonomický problém (Van Eerde, 2003). Rastúci trend prokrastinujúceho 
správania je podmienený množstvom požiadaviek na jedinca pre plnenie 
úloh v rámci stanoveného časového plánu (Knaus, 2000; Milgram, 1992).  

Pri skúmaní problematiky prokrastinácie je možné badať rôzne 
prístupy vymedzenia samotného pojmu. Presná definícia prokrastinácie a 
spôsob, akým by tento termín mal byť operacionalizovaný je stále 
súčasťou diskusie. P. Steel (2007) na margo definícií prokrastinácie tvrdí, 
že sú tak početné, ako často je tento fenomén skúmaný.  

Napriek mnohým definíciám zahŕňajúcim rôzne aspekty je všeobecná 
zhoda v chápaní prokrastinácie ako situácie, kedy dochádza k odkladaniu 
plánovanej činnosti na neskôr, pričom je i naďalej zachovaná snaha podať 
rovnaký výkon a činnosť úspešne dokončiť (Wohl et al., 2010). Hoci 
vyčkávanie s rozhodnutím, prípadne začatím, či dokončením určitej úlohy, 
môže byť vnímané ako čakanie na ten správny moment, ktorý dokáže 
niektorých jedincov vyburcovať k efektívnejšej práci a vyšším výkonom 
(Klassen et al., 2008; Ferrari et al.,1995; Milgram, 1992) je prokrastinácia 
vo všeobecnosti považovaná za negatívny jav (Jadidi et al., 2011; Schraw 
et al., 2007; Pychyl & Simpson 2009; Corkin et al., 2011). 

 

4.11.1 Klasifikácia prokrastinácie  
 

Vzhľadom na súčasný stav poznania v oblasti prokrastinácie, už 
nepostačuje iba výpočet znakov, ktoré konštrukt charakterizujú. So 
stúpajúcim počtom štúdií sa hromadia aj poznatky a odlišnosti v obraze 
prokrastinátora, ktoré je potrebné kategorizovať.  

Problematika prokrastinácie logicky ponúka rozdelenie ľudí na tých, 
ktorí prokrastinujú a tých, ktorí neprokrastinujú. Prokrastinátori sú 
považovaní za ten typ jedinca, ktorý mrhá svojím časom namiesto toho, 
aby plnil úlohy. Kontrastne k tomuto typu sú tu neprokrastinujúci, ktorí 
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bývajú vykreslení ako zodpovední, organizovaní, produktívni a motivovaní 
(Choi & Chu, 2005). 

Bazalar (2011) rozdeľuje ľudí, ktorí prokrastinujú, do dvoch skupín 
podľa frekvencie, s akou sa vyhýbavé správanie vyskytuje. Prvým typom 
sú takzvaní príležitostní prokrastinátori, ktorí sú vo svojej podstate 
flexibilní a závislí od individuálneho kontextu konkrétnej úlohy. Druhým 
typom je každodenný prokrastinátor, ktorý začal odkladať povinnosti v 
rôznych oblastiach už v rannom veku a v dospelosti toto jeho správanie 
pretrvalo.  

Podobným rozdelením je aj klasifikácia prokrastinátorov na situačno-
špecifických a chronických. Tí prví prokrastinujú len v jednej oblasti (v 
jednom type úloh) a chronickí prokrastinátori, takmer v každej oblasti 
svojho života (Bulut & Yazici, 2015). Tieto dve formy prokrastinácie sú 
považované za protiklady tvoriace jedno kontinuum, kde je prechod od 
situačnej ku chronickej prokrastinácii, a naopak, plynulý. 

Chronický prokrastinátori sú ešte delení do ďalších podskupín na 
základe typu dôvodov k prokrastinácii a to na vyhýbavú, aktivizujúcu a 
prokrastináciu v rozhodovaní (Pychyl & Simpson, 2009). 

Vyhýbavá  prokrastinácia spočíva v odkladaní úloh a povinností, 
ktoré by mohli nejakým spôsobom ohroziť identitu jedinca, informovať ho 
o jeho nedostatkoch, poukázať na zlyhania. Ide o formu ego-obranného 
mechanizmu.  

Aktivizujúca prokrastinácia je typická pre ľudí vyhľadávajúcich 
vzrušenie a prácu pod tlakom, ktorá ich povzbudzuje a motivuje k dobrým 
výkonom. Títo prokrastinátori dokážu zvládnuť úlohu v stanovenom 
termíne a primeranej kvalite. Potrebujú odďaľovať úlohu, aby začali 
pociťovať napätie z približujúceho sa termínu. Treťou formou je 
prokrastinácia v rozhodovaní, ktorá sa vzťahuje na kognitívnu zložku. Jej 
pôsobením jedinec nie je schopný vykonať rozhodnutia včas a odkladá ich 
na neskôr (Freeman & Cox-Fuenzalida, 2011).  

Odlišnou klasifikáciou je rozdelenie na typ úzkostný a rebelantský. 
Úzkostný súvisí s nízkou emocionálnou stabilitou a vysokou mierov 
perfekcionizmu. Takýto ľudia vkladajú do práce veľa úsilia, aby tým 
kompenzovali nedostatok organizácie v práci a prokrastinačné správanie 
potom sprevádza anxiozita a strach zo zlyhania.  

Rebelantský typ predstavuije ľudí s nízkym skóre vo faktore 
svedomitosti, ale s vysokou emocionálnou stabilitou, čo spôsobuje, že 
nedochádza k prežívaniu úzkosti a chýba tendencia brať prokrastináciu 
ako problém, ktorý je potrebné riešiť (Schouwenburg, 2005). 
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Z myšlienky, že nie vždy musí byť prokrastinácia sprevádzaná 
negatívnym prežívaním a následkami, pochádza rozdelenie 
prokrastinátorov na aktívnych a pasívnych.  

Pasívni  prokrastinátori predstavujú prokrastinátorov v tradičnom 
zmysle. Sú to tí, ktorí nemajú v úmysle správať sa tak, aby odkladali svoje 
povinnosti, no napriek tomu to často robia. Nie sú schopní rýchlo sa 
rozhodovať a na základe svojich rozhodnutí aj rýchlo konať. Pasívna 
prokrastinácia vedie k nežiadúcim výsledkom a preto býva označovaná za 
maladaptívny aspekt správania (Schraw et al., 2007;  Alexander & 
Onwuegbuzie, 2007). Pasívni prokrastinátori majú sklon prechádzať z 
jednej činnosti na druhú bez plánovania a organizovania si času, v čom sa 
výrazne líšia od neprokrastinujúcich, ktorí vynikajú v organizovaní si 
svojich povinností a času účinným a efektívnym spôsobom (Knaus, 2010). 

Aktívni prokrastinátori, naopak, dokážu jednať podľa svojich 
promptných rozhodnutí dostatočne načas. Aktívni prokrastinátori 
prokrastinujú v rovnakej miere ako pasívni, ale napriek tomu bola 
preukázaná analógia medzi aktívnymi prokrastinátormi a 
neprokrastinátormi, nie však s pasívnymi prokrastinátormi. Táto 
podobnosť bola skúmaná z hľadiska zámerného využitia a riadenia času, 
dôvery v svoju sebaúčinnosť, štýlov zvládania (koping) ako aj študijných 
výsledkov (Corkin et al., 2011). Tento typ si úmyselne vyberie odloženie 
vykonania úlohy, ale dokáže plne sústrediť svoju pozornosť na jej 
neskoršie vykonanie. Niektorí autori sa dokonca domnievajú, že je úplne 
jedno, či bola činnosť vykonaná na poslednú chvíľu alebo mesiace 
dopredu, pokiaľ je jej výsledok kvalitatívne zhodný. Prokrastinácia  tak 
nemusí nutne narušiť výsledok úlohy (Choi & Chu, 2005). Aktívni 
prokrastinátori tvrdia, že musia byť tak povediac „pod tlakom“, pretože len 
vtedy sú schopní podávať vysoké výkony a byť kreatívni. Z tohto dôvodu 
odkladajú začiatok práce na neskôr a to aj pri silnej motivácii (Choi & 
Moran, 2009). 

Tieto  dva typy aj napriek navonok podobnému správaniu sa teda od 
seba odlišujú na úrovni behaviorálnej (vykonanie/nevykonanie správania), 
afektívnej (pociťované dôsledky) a kognitívnej (spracovanie informácií) 
(Seo, 2013). V momente priblíženia termínu pasívny prokrastinátor začína 
pociťovať negatívne dôsledky svojho rozhodnutia odložiť prípravu či 
riešenie úlohy na neskôr. Pociťuje frustráciu, depresiu, vinu, pochybuje 
sám o sebe a o tom, že daný výsledok je schopný dosiahnuť. Má väčšiu 
šancu sa niekde v procese zastaviť a vzdať, alebo na konci zlyhať. Naopak 
aktívny prokrastinátor sa vyžíva v situáciách, keď môže pracovať pod 
tlakom, pretože celú situáciu chápe ako výzvu (Bridges et al., 2013; 
Hussain & Sultan, 2010). 
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Rozdiely medzi aktívnou a pasívnou prokrastináciou možno popísať 
v niekoľkých charakteristikách: 

- preferencia práce pod tlakom - aktívne prokrastinujúci sú motivovaní 
tlakom, kedy u nich  vzrastá vnútorná potreba vysporiadať sa s výzvou 
a požiadavkami na dokončenie úlohy včas (Deci & Ryan, 2000) 

- úmyselné otáľanie -  ide o vedomé rozhodnutie prokrastinovať. 
Neprokrastinátori majú dobrú schopnosť časového manažmentu 
a postupne ju napĺňajú. Tradiční prokrastinátori striedajú jednu aktivitu 
za druhou, aby sa vyhli plneniu povinnosti, avšak aktívne prokrastinujúci 
si naplánujú plnenie svojich povinností takým spôsobom, že nevytvoria 
rigidný časový harmonogram. Dokážu preplánovať svoje aktivity 
efektívne, rýchlo a organizovane, sú flexibilní, vedia svoje správanie 
skôr prispôsobiť vonkajším zmenám a reagovať na nové okolnosti.  

- schopnosť dodržať termín - aktívna prokrastinácia spočíva v správnom 
odhade času potrebného na dokončenie úlohy a prinútení sa k 
efektívnej práci. Aktívni prokrastinátori dokážu odhadnúť minimálne 
množstvo času potrebného na splnenie úlohy. Vedomie tohto času ich 
motivuje k vyššej produktivite, pracujú efektívnejšie. Úlohy sú schopní 
plniť v stanovenom čase, aj keď na poslednú chvíľu. Rozdiel medzi 
aktívnou a pasívnou formou v tomto prípade spočíva v kopingových 
stratégiách. Pasívni prokrastinátori sa spoliehajú na vyhýbavý koping, 
zatiaľ čo aktívni sú orientovaní na problém (Chu & Choi, 2005).  

- uspokojivý výsledok -  aktívne prokrastinujúci sa vo výsledku neodlišujú 
od neprokrastinátorov. Vedia ako sa motivovať a jednotlivé úlohy 
vykonajú načas a v primeranej kvalite a to aj napriek tomu, že 
prokrastinujú. 

Aktívna prokrastinácia je tak v pozitívnom vzťahu k efektívnemu 
využitiu času (puroposive use of time), k vnímaniu kontroly času 
(perceived time control) a v negatívnom vzťahu je s rozložením času (time 
structure). Vzhľadom na to, že aktívny prokrastinátor preferuje časový tlak 
a mnohokrát plnenie úlohy odkladá na poslednú chvíľu, môžeme 
predpokladať, že je viac orientovaný na cieľ vo vymedzenom čase a menej 
na rigidné dodržiavanie časového plánu, čo zvyšuje pocit kontroly (Corkin 
et al. 2011). 

 

4.11.2 Akademická prokrastinácia  
 

Typickým prostredím, kde je prirodzene vytváraný tlak na plnenie si 
povinností v určitých presných termínoch, je školské prostredie, kde bol 
zaznamenaný najvyšší výskyt prokrastinácie a to nie len preto, že štúdium 
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sa realizuje podľa určitého harmonogramu a práca je limitovaná termínmi, 
ale aj preto, že študenti nemajú rozvinuté sebaregulačné stratégie na takej 
úrovni, ako napríklad ľudia stredného veku, zamestnaní dospelí, alebo tí, 
ktorí zastávajú rodičovskú rolu a dôsledky z prokrastinácie by sa výrazne 
vzťahovali nie len na nich samotných (Steel, 2007). Akademická 
prokrastinácia je považovaná za špecifickú. Vzťahuje sa k akademickému 
prostrediu a k úlohám, ktoré súvisia so štúdiom prokrastinátora. Zahŕňa 
odsunutie akademickej činnosti (úlohy) a to aj napriek vedomiu 
negatívnych následkov (Aremu et al., 2011). Zahŕňa vyhýbanie sa 
úlohe, prísľubom, že sa úloha urobí neskôr, ospravedlňovanie oneskorení, 
vyhýbanie sa vine a zodpovednosti za plnenie študijných úloh (García et 
al., 2013). Najčastejšie uvádzanými problémovými oblasťami sú písanie a 
odovzdávanie seminárnych prác, učenie sa na skúšky a čítanie odbornej 
literatúry, pričom až polovica študentov si želá zmierniť alebo odstrániť 
svoju prokrastináciu či jej dôsledky  (Onwuegbuzie, 2004).   

Nedávne štúdie ukázali, že tento jav v populácii študentov nie je ničím 
výnimočným a dá sa považovať za takmer univerzálny. M. Balkis (2013) 
sa vo svojom článku vyjadruje o prokrastinácii ako o probléme veľkých 
rozmerov. Takmer u každého vysokoškolského študenta sa objavuje 
prokrastinačné správanie, pričom takmer každý študent vysokej školy 
niekedy prokrastinoval, pričom skoro polovica prokrastinuje pravidelne 
(Wohl et al., 2010; Klassen et al., 2010). Celkovo sa však výsledky 
výskumov v miere výskytu prokrastinácie medzi študentmi výrazne líšia a 
poukazujú na 20 až 95%-né zastúpenie u vysokoškolských študentov z 
neklinickej populácie a títo študenti prokrastinujú až do bodu, kedy je 
optimálny výkon vysoko nepravdepodobný. Výrazné rozdiely v údajoch, 
týkajúcich sa frekvencie výskytu akademickej prokrastinácie sú 
spôsobené nejednotným zohľadňovaním samotnej formy prokrastinácie 
(Rabin et al., 2011; Hussain & Sultan, 2010). Tak ako občasná (situačná) 
prokrastinácia môže byť prijateľná a výhodná, tak sa na druhej strane 
chronické odkladanie študijných povinností môže prejaviť subjektívnym 
nepohodlím, zvýšenou úzkosťou, podráždenosťou, zmenami nálady, 
zúfalstvom až sebapoškodzovaním, čo ohrozuje výkon a napredovanie v 
štúdiu, či stratu pracovných príležitostí (Pychyl, 2009). Vzhľadom k týmto 
významným negatívnych dôsledkom sa odborná pozornosť sústredila na 
rôzne aspekty prokrastinácie v akademickom prostredí a hľadaní 
premenných ako možných prediktorov takéhoto správania. V rámci 
širokého spektra potenciálnych premenných, ktoré by mohli mať vplyv na 
prokrastináciu, patrí aj charakteristika samotnej úlohy, ktorá môže mať pre 
študentov rôznu úroveň príťažlivosti. Úlohy vyhodnocované ako 
nezaujímavé sú vnímané ako nepríjemné, čo môže viesť k ich 
následnému odkladaniu. Podobne časová vzdialenosť spracovania úlohy 
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môže byť tiež jednou z príčin prokrastinácie, pričom pri vzdialenejšej úlohe 
rastie riziko jej odkladania (Steel, 2007). H. Kaur a J. Kaur (2011) 
poukazujú na bežnosť a prirodzenosť odkladania vzdialených a 
nepríjemných úloh. Pritom ide o odklad úlohy, ktorá musí byť splnená a 
tento čas je vyplnený zaangažovanosťou v iných bezvýznamných 
aktivitách, ktoré sú kontraproduktívne. Spomedzi demografických 
charakteristík boli najčastejšie skúmané vek a rod, obe sa ukázali ako 
nejednoznačné prediktory prokrastinácie v akademickom prostredí. Hoci 
výskyt prokrastinácie nie je obmedzený vekom, v akademickom prostredí 
je výskyt prokrastinácie vyšší ako v pracovnom (Hussain, & Sultan, 2010). 
V oblasti akademického prostredia dosahuje prokrastinácia svoj vrchol v 
období štúdia na vysokej škole (Stonebraker & Zarick, 2009). 

 

4.11.3 Činitele ovplyvňujúce prokrastináciu  
 

Po základnom objasnení toho, čo sa pod pojmom prokrastinácia 
rozumieme, bude v nasledujúcej časti pozornosť venovaná činiteľom, 
ktoré ju ovplyvňujú. Sú skupiny autorov, ktorí sa držia striktne delenia na 
základe faktorov úlohy, študenta a učiteľa, iní sa prikláňajú k 
multifaktorovej etiológii.  

Jedným z najčastejšie diskutovaným činiteľom je vek. Prokrastinácia 
sa týka pomernej väčšiny ľudí, počínajúc deťmi a končiac dospelými, 
pričom má tendenciu sa s vekom zmierňovať. Nemeckí autori vo svojej 
rozsiahlej štúdii preskúmali široké vekové spektrum od 14 do 95 rokov a 
potvrdili, že úroveň prokrastinácie je najvyššia u najmladších skúmaných 
skupín (Aufenanger et al., 2016).  

Zdá sa však, že s rastúcim vekom dochádza celkovo k výraznému 
zlepšeniu v oblasti sebaregulácie a sebamotivácie (Gröpel & Steel, 2008). 
sebaregulácia sa rozvíja počas detstva a začína sa stabilizovať v 
adolescencii, čo by mohlo vysvetľovať fakt, prečo sa aj prokrastinácia so 
stúpajúcim vekom znižuje. 

Druhým činiteľom, ktorý prokrastináciu ovplyvňuje, je rod. Vo 
všeobecnosti majú muži tendenciu viac prokrastinovať než ženy, a to ako 
v akademickom, tak aj v pracovnom prostredí (Bazalara 2011; Balkis 
& Duru, 2009; Ang et al., 2009; Gröpel & Steel 2008), čo je vysvetľované 
lepšou schopnosťou sebamotivácie. Rozdiely medzi mužmi a ženami v 
oblasti prokrastinácie sú podľa autorov J. Ferrari a P. Steela (2013) dané 
tým, že muži sú impulzívnejší a naopak, ich schopnosť sebakontroly je 
slabšia ako u žien, pričom tieto dve charakteristiky sú pre prokrastináciu 
príznačné. Výskumné zistenia však nie sú jednoznačné. V niektorých 
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štatisticky významné rozdiely nájdené neboli, prípadne úzko súviseli 
s vekom (Rabin et al., 2011; Ferrari et al., 2005;, Aufenanger et al., 2016).  

Rozdiely v prokrastinácii vymedzuje aj vplyv kultúry. Hoci sa väčšina 
výskumov v tejto oblasti sústreďuje skôr na iné aspekty než je 
multikultúrne porovnanie, uskutočnilo sa aj niekoľko výskumov, ktoré 
porovnávali kultúrny kontext. Zistilo sa, že existujú rozdiely v krajinách na 
základe miery individualizmu a kolektivizmu. Individualistické kultúry 
dosahovali vyššiu úroveň prokrastinácie, čo autori vysvetľovali väčšou 
voľnosťou v plánovaní a realizácii úloh, ale aj vyššej miere osobnej 
zodpovednosti za svoje konanie (Ang et al. 2009; Ferrari et al. 2005).  

Ľudia z kolektivistických krajín majú silnejšie vnímanie 
spolupatričnosti a preto kvôli inklinácii k rodine, strachu zo zlyhania a 
zahanbenia vnímajú odklad povinností negatívnejšie (Klassen et al., 
2008). Vyššia miera prokrastinácie bola zistená aj u ľudí žijúcich v meste, 
v porovnaní s vidieckym obyvateľstvom (Ferrari & Steel 2013b).  

V neposlednom rade tu môžeme zahrnúť aj samotnú úlohu a jej 
charakteristiky. Ak sú súčasné nároky na splnenie cieľa príliš vysoké v 
porovnaní s potenciálnymi nárokmi v budúcnosti, jedinec sa môže uchýliť 
k prokrastinácií, a teda pozastaví činnosť, odloží ju na zajtrajšok bez toho, 
aby predpokladal, že zajtra plnenie zadania znovu odloží (Akerlof, 1991). 
Prokrastinátori zvyčajne chcú pracovať rovnako usilovne ako ostatní, ale 
zlyhávajú zvyčajne už na začiatku tohto procesu. Ich potenciál a snaha 
dosiahnuť dobrý výkon sú neustále konfrontované odkladaním začiatku 
práce na neskôr (Steel et al., 2001). 

Naprieč literatúrou sa do značnej miery diskutuje vplyv osobnostných 
charakteristík na prokrastináciu. Sú vlastnosti, ktoré sa preukazujú ako 
signifikantné pri jej predikcii. Ľudia, ktorí sa obávajú toho, že urobia chyby 
a sú si neistí svojimi kompetenciami, vykazujú vyššiu mieru prokrastinácie 
(Burnam et al., 2014; Van Eerde 2003). Vo všeobecnosti je spájaná s 
takými osobnostnými charakteristikami, ako sú impulzivita, averzia, 
neuroticizmus, sebaúčinnosť a potreba dosahovať výkon (Gröpel & Steel, 
2008). Podobne nízka motivácia spolu s perfekcionizmom, externým 
miestom kontroly a atribučným štýlom prispievajú k tendencii odkladať 
úlohy na neskôr (Cao, 2012). Naopak svedomitosť sa preukázala ako 
negatívny prediktor tohto javu. Svedomitosť sa spája s vlastnosťami ako 
potreba dosiahnuť výkon, sebadisciplína alebo organizovanosť (Adesin, 
2011; Balkis et al., 2007). Pri rozlišovaní medzi prokrastináciou 
a nerozhodnosťou bolo zistené, že nerozhodnosť je charakteristická 
váhaním a pri prokrastinácii tento jav absentuje. S prokrastináciou suvisí 
aj pokles subjektívnej pohody. Silne koreluje s neuroticizmom a snahou, 
čo najdlhšie sa vyhýbať zlým následkom rozhodnutia, čím sa potvrdilo, že 
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prokrastinácia takmer výlučne súvisí so svedomitosťou a nie 
s neuroticizmom (Ferrari & Tibbett, 2015). Istú pozornosť si v tejto oblasti 
získal aj perfekcionizmus, ktorý je v negatívnom vzťahu k prokrastinácii. 
V adaptívnej forme je to jav, ktorý zahŕňa vlastnosti ako zameranosť na 
ciele, organizovanosť či schopnosť plánovať dopredu a spája sa s 
úspešným organizovaním času jedinca (Bazalar 2011; Bulut & Yazici, 
2015; Burnamova et al., 2014). Prokrastináciu značne ovplyvňuje aj oblasť 
pracovnej flexibility. Ľudia, ktorí pracovali na neštrukturovanom 
pracovisku prokrastinovali signifikantne viac ako ľudia, ktorí mali svoju 
prácu presne zadelenú, čo autori pripisujú schopnosti sebaorganizácie 
(Gröpel & Steel, 2008). 

Do vzťahu ku prokrastinácii vstupujú aj klinické a kognitívne činitele. 
Napríklad abúzus alkoholu, konzumácia kofeínu, cigariet a drog (Rabin et 
al., 2011; Adkins & Parker, 1996), nesprávny denný režim, deficit spánku 
a nezdravá strava (Pychyl, 2002) poruchy učenia, poruchy pozornosti, ale 
aj nevoľnosť, nespavosť, symptómy chrípky a prechladnutia, dopĺňané o 
výskyt podvádzania, plagiátorstva a zníženú starostlivosť o seba, sa 
preukázali ako faktory, ktoré prispievajú k odkladovému správaniu. 

Neposledným z faktorov je samotná úloha - konzistentnými a silnými 
prediktormi prokrastinácie sú: odpor k úlohe, omeškanie úlohy (task 
delay), v súčinnosti s osobnostnými faktromi jedinca ako sebaúčinnosť, 
impulzivita, svedomitosť, sebakontrola, roztržitosť (distractibility), 
organizovanosť (organization) a výkonová motivácia (achievement 
motivation) (Steel, 2007).  

V oblasti skúmania prokrastinácie sa pracuje na mnohých faktoroch, 
ktoré s ňou majú súvis. Základnou otázkou je, prečo vlastne prokrastinácia 
vzniká a prečo rapídne stúpla v priebehu posledných troch desaťročí 
(Stonebraker & Zarick, 2009) 

Jedným z faktorov, ktoré takéto odkladanie úloh výrazne umožňujú, 
sú moderné technológie, ktoré sú v dnešnej spoločnosti ľahko dostupné, 
a ktoré dokážu veľmi rýchlo odpútať našu pozornosť. Sú to všetko 
možnosti, ktoré sú pre ľudí výrazne atraktívnejšie a s ktorými oveľa radšej 
trávia čas, než by sme sa mali venovať svojim povinnostiam (Cerino, 
2014).   

Ďalšia možnosť, ktorá ponúka vysvetlenie nárastu prokrastinácie 
v dnešnej dobe, poukazuje na zmeny v systéme hodnôt (Dietz et al., 
2007), kde došlo ku zmene takzvaných moderných hodnôt, ako sú tvrdá 
práca, istota či prosperita, ku postmoderným hodnotám, predstavujúcim 
toleranciu, ocenenie, seba-aktualizáciu či sociálny kontakt. Základný 
rozdiel medzi nimi spočíva v tom, že moderné hodnoty sú orientované na 
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budúcnosť a takzvané postmoderné sa zameriavajú na aktuálne 
uspokojenie (Dietz et al., 2007). 

V inom modeli je prokrastinácia vykreslená ako viacdimenzionálny 
konštrukt. Jedna dimenzia popisuje prokrastináciu ako prostriedok pri 
dosahovaní cieľov na jednej strane a na strane druhej ako vyhýbavé 
správanie. Druhú dimenziu tvoria póly zapojenia do aktivity, alebo 
vyhýbaniu sa aktivite pri dosahovaní cieľa. Ponúkaná je tak analýza 
správania sa jedinca pri dosahovaní cieľov z rôznych perspektív (Bridges 
et al., 2013). 

To, do akej miery sa prokrastinácia prejaví, záleží od niekoľkých 
faktorov ako sú očakávanie, hodnota, čas, zisky a straty (odmeny) (König 
& Steel, 2006). Hodnota odráža mieru uspokojenia, ktorú splnenie úlohy 
prinesie, a tak je jej príťažlivosť vysoko závislá od individuálnych 
charakteristík jednotlivca a situácie. Očakávanie reprezentuje vnímanú 
pravdepodobnosť dosiahnutia uspokojivého výsledku a je, podobne ako 
hodnota, modifikovaná situačným kontextom, ku ktorým môžeme priradiť 
napríklad atribučný štýl alebo optimizmus (König & Steel, 2006). 
Z hľadiska času sa udalosť (úloha) stáva tým významnejšou, čím je 
aktuálnejšia a súvisí s osobnostnými charakteristikami jedinca, ako aj 
vnímaním ziskov a strát, teda tendenciou vnímať výsledok pozitívne alebo 
negatívne (Gröpel & Steel 2008)   

Úlohy, ktoré sa nachádzajú v časovo blízkom rozpätí, zvyšujú 
motiváciu a pomáhajú tak prekonať prokrastináciu. Naopak vzdialené ciele 
sú často akoby neprítomné, zahmlené a sú prekonávané časovo bližšími 
úlohami. Pre realizáciu takejto úlohy musí jej príťažlivosť alebo užitočnosť 
prevýšiť neustále pokušenia a možné alternatívy, ktoré sa ponúkajú 
namiesto práce (Hensley, 2014). Prokrastinácia sa zvykne objaviť vtedy, 
ak považujeme úlohu za nudnú alebo nezaujímavú. Úmysel sa na aktivitu 
premení iba tesne pred termínom, kedy je to už viac otázka tlaku 
vonkajších činiteľov ako vnútornej motivácie. Stanovovanie cieľov tak 
predstavuje nástroj prekonávania prokrastinácie (García et al., 2013). 

 

4.11.4 Dôsledky prokrastinácie  
 

Dôsledky prokrastinácie nájdeme v každej práci týkajúcej sa tejto 
oblasti, pretože vo veľkej miere sú to práve dôsledky, ktoré prokrastináciu 
vo všeobecnosti charakterizujú.  

V psychologickej oblasti sa môže objaviť komplex menejcennosti, 
pocity zahanbenia, zvýšený stres, obavy či strach. To vedie k zníženej 
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kvalite života, kde sa môžu vyskytnúť pochybnosti o sebe samom a 
spôsobiť tak znížené sebavedomie (Bridges et al., 2013; Hussain & 
Sultan, 2010). Významnou oblasťou, ktorú prokrastinácia zasahuje je aj 
rozhodovanie, ktoré sa pod jej vplyvom zdá byť sťažené (Bazalar, 2011). 
Ďalej je to úzkosť pred situáciou, ktorej sa odklad týka, či nízka 
sebaúčinnosť (García et al., 2013).  

V zdravotnej oblasti sa môžu prejaviť problémy so spánkom, 
nezdravý spôsob života, ktorý zahŕňa nesprávne stravovacie návyky, čo 
môže vyústiť do zdravotných problémov súvisiacich s tráviacim traktom. 
Takisto sa začínajú objavovať stresové kompenzačné mechanizmy ako 
fajčenie alebo užívanie alkoholu. A v neposlednej rade sú to práve 
príznaky psychosomatických ochorení ako chronické nachladenie alebo 
bolesti hlavy (Hussain & Sultan, 2010).  

Dôsledky prokrastinácie sú viditeľné aj v oblasti ekonomiky, 
respektíve vo finančnom sektore. Prokrastinujúci majú tendenciu sa 
celkovo práci vyhýbať, v zmysle, že vyhľadávajú zamestnania, ktoré im 
umožňujú pracovať na čiastočný úväzok, čo sa negatívne odráža v 
príjmoch. Viac prokrastinátorov nájdeme medzi nezamestnanými než 
medzi zamestnanými (Steel, 2010; Ferrari et al.,2013)  

Behaviorálne dôsledky zahrňujú nepostačujúce študijné výsledky, 
nesplnené termíny, či dokonca nutnosť ukončiť štúdium, alebo 
zamestnanie (Burnam et al., 2014). Takisto tu môžeme zaradiť odkladanie 
vyšetrenia u lekára, čo niekedy môže mať fatálne následky (Ferrari & 
Steel, 2013;  Bazalar, 2011).  

Medzi negatívne dôsledky, ktoré prokrastinácia prokrastinátorom 
prináša je možné zahrnúť ohrozenie ich potenciálu a možnosť straty 
určitej príležitosti,  prežívanie negatívnych emócií a stavov ako stres, 
anxieta a pocity viny. Často  sklamú ľudí okolo seba, čo má negatívny 
dopad na ich bezprostredné okolie, ale aj na nich samotných, pretože to 
ovplyvňuje to, aký obraz si vytvoria sami o sebe ale aj okolie o nich 
(Abramowski, 2014). 

  Okrem týchto negatívnych dôsledkov prokrastinačné správanie 
môže byť aj produktívne vzhľadom na výsledok. Konkrétne môže ísť 
o presunutie veci do popredia mysle, možnosť zamerať sa na detail, 
možnosť vytvoriť nové, tvorivé prístupy. Tendenciu počiatočného otáľania 
sú prokrastinátori zvyčajne schopní vykompenzovať neskorším úsilím, 
ktoré vzrastá nepriamo úmerne k času, ktorý otstáva na zvládnutie danej 
úlohy. S blížiacim sa termín majú tendenciu pracovať viac než 
neprokrastinátori. Efektivita tejto bleskovej práce na poslednú chvíľu do 
značnej miery závisí od iracionálneho správania sa prokrastinátora. 
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Prokrastinácia vedie k časovej tiesni a tá u niektorých jedincov namiesto 
stresu vyvoláva časový tlak, vzbudzuje pocit výzvy, čo nemusí nutne 
vyvolať negatívne stavy (Choi & Moran, 2009;  Chu & Choi, 2005). 

 

4.11.5 Identifikácia akademickej prokrastinácie 
 

Pri práci s akademickou prokrastináciou a odstraňovaní jej dôsledkov 
je nevyhnutné ju v prvom rade identifikovať. Na jej meranie existuje 
niekoľko typov metodík. V prvom rade sú to objektívne nástroje, ktoré sa 
sústreďujú na zisťovanie vykonávania úloh v čase, sleduje časový rozvrh 
a jeho dodržiavanie. Na strane druhej sú tu subjektívne posudzujúce 
metodiky, kde respondent sám na škále hodnotí svoju mieru odkladania v 
rôznych úlohách.  

 

 Výskumné zistenia 

P. Steel (2007) upozorňuje na typické zlyhanie v sebaregulačných 
stratégiách prokrastinátorov, ktoré sú dôležité pri iniciácii a dokončení 
pracovných úloh.  Rovnako iné výskumy poukazujú na výraznejšiu 
dezorganizáciu, nízku úroveň emocionálnej kontroly a sebaregulácie. 
Prokrastinátori sa vyznačujú zhoršenou schopnosťou plánovania 
a dosahovania cieľov, ako aj redukovanému využívaniu metakognitívnych 
schopností potrebných k sledovaniu a kontrole vlastného procesu učenia, 
čo sa prejavuje ako roztržitosť a slabá vytrvalosť (Rabin et al., 2011; 
Pychyl, 2009). A. Howell a D. Watson (2007) poukázali pri štúdiu 
sebaregulácie na jej blízkosť s konceptom exekutívnych funkcií, ktoré sú 
chápané ako vyššie kognitívne funkcie, zahŕňajúce rôzne neurokognitívne 
procesy, ktoré sa podieľajú na nových riešeniach problémov, zmene 
správania v reakcii na nové informácie, pri plánovaní a generovaní 
stratégií a celkovej regulácii správania a emócií. Vzhľadom k tomu, že 
exekutívne funkcie hrajú významnú rolu v procese plánovania a riešenia 
problémov, je prekvapujúce, že tieto funkcie neboli spájané s 
akademickou prokrastináciou skôr.  L. Rabin, J. Fogel, K. Nutter-Upham 
(2011) ako autori prvého takého výskumu uvádzajú, že výsledky ich štúdie 
poukázali na zhoršené exekutívne fungovanie prokrastinátorov a to nie len 
v schopnosti iniciatívy, organizácie a plánovania, ale aj zhoršenej 
inhibícii, pracovnej pamäte a sebamonitorovania.  
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4.11.6.1 Štúdia: Rozdiely v exekutívnych funkciách 
u prokrastinujúcich a neprokrastinujúcich VŠ studentov 

V nami publikovanom výskume (Schweigerová, Slavkovská, 2015), 
ktorého sa  zúčastnilo 275 VŠ študentov (96 (34,9%) mužov a 179 (65,1%) 
žien) vo veku 19 až 26 rokov,  sme sa zamerali na zisťovanie rozdielov 
u prokrastinujúcich a neprokrastinujúcich študentov v exekutívnych 
funkciách, tak ako ich vnímajú samotní študenti. Na zisťovanie 
akademickej prokrastinácie bola použitá škála prokrastinácie (Tuckman, 
1991), ktorá pozostáva zo 16 položiek s možnosťou výberu odpovede na 
štvorbodovej stupnici. Rozsah skóre predstavuje 16-64 bodov. Kritickou 
hranicou je skóre 40 bodov. Študenti, ktorí majú 40 bodov a menej sú 
považovaní za prokrastinujúcich, a tí čo majú viac ako 40 bodov za 
neprokrastinujúcich. Na meranie exekutívny funkcií bol použitý dotazník 
BRIEF-A (Roth et al., 2005), ktorý pozostáva zo 75 položiek rozdelených 
do 9 subškál:  

1. inhibícia - meria schopnosť zastaviť vlastné konanie vo vhodný čas,   
2. kognitívna flexibilita - hodnotí schopnosť plynule prechádzať 

z jednej situácie, aktivity na inú v závislosti na okolnostiach,  
3. emocionálna kontrola - hodnotí schopnosť modulovať vlastné 

emocionálne reakcie. Jedinci s problémami v emocionálne kontrole 
sú považovaní za emočne labilných. 

4. sebamonitorovanie - sleduje personálnu a sociálnu funkciu 
schopnosti vnímať a hodnotiť vlastné správanie a uvedomovať si 
jeho vplyv na správanie iných.  

5. iniciatíva - hodnotí schopnosť samostatne/spontánne sa zapojiť do 
riešenia úlohy alebo činnosti a vytvárať vlastné stratégie riešenia 
problémovej situácie.   

6. pracovná pamäť - poskytuje informácie o schopnosti aktívne udržať 
informácie v pamäti po dobu riešenia určitej viackrokovej úlohy.  

7. plánovanie/organizácia - zachytáva schopnosť predvídať budúce 
udalosti, stanoviť si ciele a realizovať vhodné kroky pre splnenie istej 
úlohy. Hodnotí schopnosť triediť a kategorizovať informácie, 
rozpoznať kľúčové udalosti, podnety a javy.  

8. monitorovanie úloh - odráža schopnosť udržať si prehľad o spôsobe 
riešenia úlohy, problému, odhaliť príčiny neúspechu a napraviť 
chyby.  

9. organizácia materiálov - meria schopnosť udržať organizáciu 
v každodennom prostredí, mať materiály potrebné pre zvládnutie 
úloh ľahko dostupné. Odráža celkovo systematickosť práce. 

Pôvodne 3-bodová odpoveďová škála bola rozšírená z dôvodu 
väčšej diferenciácie možných odpovedí na 5 bodovú. Rozsah skóre bol 
75-375. Celkové skóre tvorené súčtom všetkých subškál odráža mieru 
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exekutívneho fungovania. Platí, že vyššie skóre poukazuje na oslabenie 
exekutívnych funkcií. Pre jemnejšiu diferenciáciu poskytujú prvé štyri 
spomínané subškály (infibícia, pracovná pamäť, kognitívna flexibilita, 
emocionálna kontrola a sebamonitorovanie) obraz o schopnosti regulácie 
vlastného správania a emocionálnych reakcií. Je predpokladom pre 
adekvátne fungovanie metakognícií, ktoré je získavané ostatnými piatimi 
subškálami (iniciatíva, pracovná pamäť, plánovanie/organizácia, 
monitorovanie úloh, organizácia materiálov).  

Účastníci výskumu dosiahli v škále prokrastinácie priemerné skóre 
41,47 (SD=7,605). Na základe dosiahnutého skóre je možné 
skonštatovať, že 46,5% študentov odkladá svoje  povinnosti.  Pri 
porovnávaní rodových rozdielov v miere prokrastinácie neboli zistené 
štatisticky významné rozdiely. Pri hodnotení miery prokrastinácie 
vzhľadom na rok štúdia sa štatisticky významný vzťah nepotvrdil. 
Zisťovaný bol aj vzťah úrovne akademickej prokrastinácie a študijnými 
výsledkami, ktorý sa potvrdil ako štatisticky významný. Študenti,  ktorí 
prokrastinujú, majú aj horšie študijné výsledky. Hlavným cieľom bolo 
odhalenie rozdielov medzi prokrastinujúcimi a neprokrastinujúcimi 
v úrovni exekutívnych funkcií. Tie sa potvrdili vo všetkých subškálach 
dotazníka exekutívnych funkcií okrem emocionálnej kontroly a vo 
všetkých skórovali významne lepšie neprokrastinujúci študenti. Na 
základe našich výsledkov sa nepotvrdilo, že problematika chronického 
odkladania študijných povinností sa týka väčšiny študentov ako to 
uvádzajú napr. M. Balkis (2013) a P. Steel (2007). Naše výsledky, ktoré 
hovoria o 46,5%  prokrastinácii sa viac približujú zisteniam 
predchádzajúcich výskumov (Özer & Ferrari, 2011; Rabin et al., 2011), 
ktoré hovoria o približne polovici pravidelne prokrastinujúcich študentoch. 
Napriek tomu, zistený výsledok považujeme za relatívne alarmujúci, 
keďže skoro polovica študentov odkladá svoje povinnosti až do času, keď 
ich výsledné adekvátne splnenie je vysoko nepravdepodobné. Pri 
hodnotení prokrastinácie v súvislosti s rodom, rovnako ako aj s dĺžkou 
štúdia, neboli zistené významné rozdiely. Naše výsledky sú teda v rozpore 
so zisteniami niektorých autorov, že muži prokrastinujú vo väčšej miere 
ako ženy (Balkis, 2013), a že je prokrastinácia menej častá na začiatku 
štúdia (Steel, 2007; Ozer & Ferrari, 2011), čo môže byť spôsobené do istej 
miery systémom vzdelávania, ktorý ponúka rôzne veľký priestor pre 
prokrastinačné správanie. Na základe predložených výsledkov je možné 
konštatovať, že prokrastinácia je asociovaná so zníženou schopnosťou 
sebaregulácie, kedy nedochádza vo vhodnom čase k adekvátnemu 
utlmeniu vykonávaných aktivít, prípadne pohotovej zmene kognitívneho 
zamerania. Nedostatky v týchto schopnostiach sa následne môžu odrážať 
v nedostatočnom plánovaní, kedy už v počiatočnom štádiu riešenia úlohy 
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majú títo študenti častejší problém s vytvorením si adekvátneho časového 
plánu. Nepostupujú systematicky pri získaní potrebných materiálov, 
ani v organizácii každodenných povinností. Zlyhávajú pri analýze 
požiadaviek, ktoré sú na nich kladené. 

 

4.11.6.2 Štúdia: Vzťah akademickej prokrastinácie a spokojnosti so 
štúdiom 

Vzájomným vzťahom medzi akademickou prokrastináciou 
a spokojnosťou so štúdiom sa v posledných rokoch zaoberalo niekoľko 
výskumníkov (Deniz, 2006; Grunschel et al., 2013). Všeobecné teoretické 
východiská jasne uvádzajú, že akademická prokrastinácia a spokojnosť 
so štúdiom spolu negatívne korelujú. Negatívne dôsledky akademickej 
prokrastinácie spôsobujú, že život prokrastinujúceho študenta na 
univerzite je komplikovaný a zdanlivo nekontrolovateľný. Z toho dôvodu 
môže byť akademická skúsenosť pre prokrastinujúceho študenta 
nepríjemná a negatívne vplýva na jeho akademickú aj celkovú spokojnosť 
(Balkis, 2013).  V predkladanom výskume sme sa zamerali na zistenia, či 
s narastajúcou prokrastináciou bude klesať spokojnosť so štúdiom, či sú 
rozdiely v miere prokrastinácie a sekundárne aj či existujú tieto rozdiely 
vzhľadom na študijný odbor. Výskumu sa zúčastnilo 220 študentov 
vysokých škôl, z toho 22,7% (n=50) študovalo technické odbory, 22,7% 
(n=50) tvorili študenti filozofickej fakulty,  24,1% (N= 53) študenti 
prírodovedeckej fakulty a 30,5% (n= 67) tvoria študenti právnickej fakulty. 
Výskumný súbor tvorilo 70% (n=154) žien a 30% (n=66) mužov. Vekové 
rozpätie bolo od 19 do 27 rokov (vekový priemer 21,8 roka). Na 
identifikáciu akademickej prokrastinácie bola použitá škála prokrastinácie 
(Tuckman, 1991), ktorá je krátko charakterizovaná v predchádzajúcej 
štúdii. Na zisťovanie spokojnosti so štúdiom sme použili vlastnú metodiku, 
ktorej časť tvoril Dotazník všeobecnej životnej spokojnosti a akademickej 
spokojnosti (Lounsbury et al., 2005), ktorý v origináli pozostáva z 22 
položiek, pričom 15 meria životnú spokojnosť a 7 je zameraných na 
akademickú spokojnosť Pre potreby našej práce sme využili 7 položiek z 
druhej časti, pričom piatu položku, ktorá sa týkala dostupnosti a kvality 
individuálnych konzultácií sme pre lepšiu zrozumiteľnosť rozdelili na dve 
časti. Pridaných bolo 7 doplnkových otázok, ktoré sa týkali ďalších oblastí 
akademickej spokojnosti. Celkovo dotazník pozostával z 15 výrokov, ktoré 
boli posudzované na sedembodovej škále (1=veľmi nespokojný, 7=veľmi 
spokojný). Celkový počet bodov, ktorý respondenti mohli dosiahnuť bol 
105 bodov, minimálny 15 bodov. Výsledky v škále prokrastinácie sa 
pohybovali medzi hodnotami 23 až 61 bodov. Z 220 respondentov 43,6% 
dosiahlo v teste prokrastinácie menej alebo rovných 40 bodov, čo ich 
zaraďuje medzi prokrastinujúcich študentov. Výsledky korešpondujú 
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s našimi predchádzajúcimi zisteniami. Konštatujeme, že nadpolovičná 
väčšina 56,4% študentov, ktorí sa zúčastnili výskumu, neprokrastinuje. 
Rodové rozdiely neboli opätovne potvrdené, rovnako ako ani rozdliely 
v prokrastinácii na základe študiejného odboru, kde sme predpokladali, že 
študenti niektorých odborov – technické, prírodovedné majú iný typ štúdia 
a úloh (technické a laboratórne cvičenia), kde nie je možné tak časté 
a jednoduché odkladanie povinností ako  pri humanitných odboroch, alebo 
štúdiu na právnickej fakulte. Hrubé skóre v dotazníku spokojnosti so 
štúdiom sa pohybovalo medzi hodnotami 41 až 104 bodov. Na základe 
rozloženia výsledkov môžeme povedať, že iba 10,5% študentov nie je 
spokojných so svojim štúdiom, 89,5% vyjadrilo spokojnosť. Pri overovaní 
vzťahu medzi prokrastináciou a spokojnosťou so štúdiom bol potvrdený 
stredne silný negatívny vzťah, čo znamená, že s narastajúcou 
prokrastináciou klesá spokojnosť a naopak. Pri zameraní sa na rozdiely 
v spokojnosti so štúdiom u prokrastinujúcich a neprokrastinujúcich sa 
rovnako potvrdili štatisticky významné rozdiely a teda platí že 
neprokrastinátori boli spokojnejší ako študenti odkladajúci svoje 
povinnosti. Interakcia rodu pritom nezohrávala žiadnu rolu. Existencia 
rozdielov v prokrastinácii vzhľadom na študijné zameranie respondentov 
nebola potvrdená. Na základe uvedených výsledkov môžeme zhrnúť, že 
akademická prokrastinácia je problémom menej ako 50% vysokoškolákov 
a to bez ohľadu na ich študijné zameranie a rod. Platí ale, že 
prokrastinujúci študenti vykazujú výrazne vyššiu nespokojnosť so svojim 
štúdiom ako neprokrastinátori.  

 

4.11.6.3 Štúdia: Aktívna a pasivna prokrastinácia v kontexte 
exekutívnych funkcií.  

Akademická prokrastinácia je rozdeľovaná aj na aktívnu a pasívnu 
a to cez priebeh prokrastinačného správania. Pasívna prokrastinácia je 
vnímajú ako disfunkčné správanie, ktoré v konečnom dôsledku vedie k 
neuspokojivým výsledkom. Naopak aktívna prokrastinácia prináša pre 
prokrastinátora uspokojivé výsledky, pričom úmysel aktívnych 
prokrastinátorov je zámerne odkladať plnenie úloh na neskôr, aby zvýšili 
motiváciu a produktivitu svojej práce (Choi & Moran, 2009). O aktívne 
prokrastinujúcich platí, že svoj čas vedia účelnejšie využiť, zorganizovať 
si ho ako pasívne prokrastinujúci (Chu & Choi, 2005). Pasívni 
prokrastinátori majú naopak sklon prechádzať z jednej činnosti na druhú, 
a to bez plánovania a organizovania si času (Knaus, 2000). Medzi 
pasívnou prokrastináciou a organizáciou/plánovaním ako aj začiatkom 
plnenia úlohy je silná korelácia, ktorá svedčí o dezorganizácii myslenia 
pasívnych prokrastinátorov. Rozdiely medzi nimi sú aj v schopnosti 
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organizovať materiály, kedy aktívny prokrastinátori majú lepšie schopnosti 
pracovať organizovane a systematicky (Lay, 1986). 

V ďalšom výskume (Slavkovská, 2018) je pozornosť venovaná 
identifikácia rozdielov v exekutívnom fungovaní medzi aktívne, pasívne 
prokrastinujúcimi a neprokrastinujúcimi študentmi. Výskumný súbor tvorí 
114 VŠ študentov, vo veku 18 až 28 rokov (priemerný vek = 22,08 rokov, 
SD=2,1), z toho 81 (71 %) žien a 33 (29 %) mužov. Exekutívne funkcie 
boli zisťované prostredníctvom sebavýpovednej škály BRIEF-A (Behavior 
rating inventory of executive function – Adult version) (Roth et al., 2005), 
ktorá je popísaná v štúdii 1.  

Na hodnotenie prokrastinácie bola použitá Škála všeobecnej 
prokrastinácie GPS (General procrastination scale for student population) 
(Lay, 1986) pozostávajúca z 20 položiek, u ktorých respondent udáva, na 
škále od 1 do 5, nakoľko je pre neho daný výrok typický, pričom 1 znamená 
veľmi netypické a 5 veľmi typické. Škála obsahuje položky popisujúce 
situácie, v ktorých sa prejavuje prokrastinačné správanie (napr. 
Rozhodnutia robím čo najskôr ako môžem). Hranica nad 60 bodov sa 
považuje za ukazovateľ prokrastinácie.  

Pre hodnotenie aktívnej prokrastinácie bola použitá Škála aktívnej 
prokrastinácie NAPS (New active procrastination scale) (Choi & Moran 
2009), ktorá pozostáva zo 16 položiek, kde respondent vyjadruje mieru 
súhlasu s daným tvrdením o jeho každodennom fungovaní na 7-bodovej 
škále, pričom vysoké skóre hovorí o aktívnej forme prokrastinácie (napr. 
Zámerne odkladám prácu, aby som maximalizoval svoju motiváciu). 
Hraničnú hodnotu predstavuje 64 bodov hrubého skóre.  

Na základe spracovania údajov Škály všeobecnej prokrastinácie bol 
výskumný súbor rozdelený na prokrastinátorov (60 bodov a viac) 
a neprokrastinátorov (menej ako 60bodov). Prokrastinátori na základe 
výsledkov v Škále aktívnej prokrastinácie boli rozdelení na aktívne (64 
bodov a viac) a pasívne prokrastinujúcich študentov (menej ako 64bodov), 
čím vznikli 3 základné skupiny – aktívni prokrastinátori (n=41), pasívny 
prokrastinátori (n=31) a neprokrastinátori (n=42). V nasledujúcej tabuľke 
(Tabuľka 24) sú prezentované mediány jednotlivých subškál 
sebavýpovednej škály na meranie exekutívnych funkcií u troch 
sledovaných skupín ako aj výsledok Kruskal–Wallisovho testu. 

Ako je možné vidieť v prezentovanej tabuľke, rozdiely medzi 
skupinami sa potvrdili v ôsmich z deviatich subškál. Jedinou škálou kde 
sa nepotvrdili štatisticky významné rozdiely bola subškála „emocionálna 
kontrola“, ktorá hovorí o schopnosti kontrolovať a modulovať vlastné 
emócie   Škála   vysoko   koreluje  s emocionálnou  labilitou.  Na   základe  
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Tabuľka 24 Rozdiely medzi skupinami vo faktoroch škály BRIEF-A 

Škály BRIEF-A Aktívni 
prokrastinátori 

(n=41) 

Pasívni 
prokrastinátori 

(n=31) 

Neprokrastinátori 

(n=42) 

Chí 
kvadrát 

Inhibícia 17 22,5 19 9,32* 

Flexibilita  11 16,5 15,5 13,01* 

Sebamonitorovanie  11,5 16 13,5 16,17* 

Emocionálna kontrola 24 31 26 6,86 

Plánovanie/organizácia 19,5 29 22,5 28,29* 

Iniciatíva 16 26,5 17,5 41,12* 

Monitorovanie úloh 12 18 14 25,78* 

Pracovná pamäť 14,5 21 17,5 17,24* 

Organizácia materiálov 14 20 18 12,5* 

*p<0,05 

 

výsledku (priemer 26, SD=9,05) je možné  hovoriť o stabilite 
respondentov. Vo všetkých 8 subškálach boli potvrdené rozdiely (Mann-
Whitneho U test, na hladine významnosti p<0,05) medzi aktívnymi 
a pasívnymi prokrastinátormi, pričom vo všetkých hodnotili aktívne 
prokrastinujúci vysokoškoláci svoje exekutívne fungovanie lepšie ako 
pasívne prokrastinujúci. Jedinou subškálou, kde boli zistené významné 
rozdiely medzi všetkými troma skupinami, bolo monitorovanie úloh. 
Aktívne prokrastinujúci študenti dosiahli najlepšie a pasívne 
prokrastinujúci najhoršie skóre.  

Významné rozdiely medzi aktívne prokrastinujúcimi 
a neprokrastinujúcimi sa potvrdili v subškálach flexibilita, pracovná pamäť 
a organizácia materiálov, kde je možné skonštatovať, že aktívni 
prokrastinátori dosiahli lepšie skóre ako neprokrastinujúci študenti. 
V subškálach plánovanie/oraganizácia a iniciatíva boli potvrdené rozdiely 
aj medzi pasívne prokrastinujúcimi a neprokrastinujúcimi študenti, kde 
neprokrastinujúci dosiahli nižšie skóre (lepšie výsledky) ako pasívne 
prokrastinujúci. V závere môžeme konštatovať, že aktívne prokrastinujúci 
študenti sa významne líšia od pasívnych prokrastinátorov a sú si viac 
podoní s neprokrastinátormi, čo je v súlade so zisteniami iných autorov 
(Chu & Choi, 2005) a podporuje to názor, že aktívna prokrastinácia by 
mala byť skúmaná ako samostaný fenomén, ktorý je odlišný od klasického 
ponímania prokrastinácie. 
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4.11.6.4 Štúdia: Benefity aktívnej prokrastinácie 
Prokrastinácia je veľmi často vnímaná ako negatívny jav, ktorý 

zasahuje do mnohých oblastí života na úrovni behaviorálnej, afektívnej aj 
kognitívnej. Na zvýraznenie negatív bývajú prokrastinátori porovnávaní 
s neprokrastinátormi, ktorí sú vykresľovaní ako efektívne pracujúci ľudia, 
vždy plniaci úlohy načas, alebo dokonca majú značnú časovú rezervu, sú 
vysoko motivovaní a vedia si dobre organizovať svoj čas. Sú pod menším 
tlakom, majú lepšiu náladu, nie sú podráždení alebo nervózni  (Choi & 
Chu, 2005). Avšak plnenie úloh tesne pred termínom alebo mesiace 
vopred, ešte nemusí hovoriť o jej kvalite. Vzhľadom na rozdiely medzi 
mechanizmami aktívnej a pasívnej prokrastinácie sa začalo viac 
diskutovať o možných benefitoch aktívnej prokrastinácie. Odkladanie úloh 
na neskôr súvisí s vierou vo svoje schopnosti, presvedčenie, že je možné 
úspešne splniť úlohu aj v relatívne krátkom čase a dosiahnuť pri tom dobré 
výsledky, čo sa spája s vyššou mierou vnímanej sebaúčinnosti 
(Onwuegbuzie, 2004).  

V predkladanom výskume sme sa teda zamerali na zistenie rozdielov 
v úrovni vnímanej sebaúčinnosti, ako aj rozdieloch v akademických 
výsledkoch u aktívne a pasívne prokrastinujúcich. Na zber údajov boli 
použité: Škála prokrastinácie (Tuckman, 1991) (popis štúdia 1), Nová 
škála aktívnej prokrastinácie (Choi & Moran, 2009) (viď štúdia 3) a Škálu 
akademickej sebaúčinnosti (Chemers et al., 2001), ktorú tvorí osem 
položiek vzťahujúcich sa výlučne k akademickému prostrediu a zisťujú 
sebaúčinnosť v činnostiach ako je napríklad príprava úloh, príprava na 
testy/skúšky, zapisovanie si poznámok a podobne. Respondenti hodnotia, 
nakoľko ich daný výrok vystihuje na 7- bodovej škále. Skóre sa pohybuje 
v rozpätí 8-56 bodov. Vyššie skóre hovorí o vyššej akademickej 
sebaúčinnosti. Oblasť akademického výkonu sme posudzovali na základe 
subjektívneho hodnotenia seminárnych prác/zadaní, zápočtov a skúšok z 
povinných predmetov a zvlášť z predmetov pre študentov subjektívne 
dôležitých na 5-bodovej škále, pričom vyššie hodnotenie predstavovalo 
vyššiu mieru spokojnosti. Študenti mali uviesť aj svoj študijný priemer za 
posledný akademický rok. V tomto prípade sme vychádzali z početných 
skúseností mnohých výskumníkov, ktorí považovali študijný priemer (v 
angličtine GPA - grade point average či average grade), za dostatočný 
ukazovateľ akademického výkonu (Ang et al., 2008; Chemers et al., 2001; 
Kim & Seo, 2013; Klassen et al., 2008). 

Výskumný súbor tvorilo 274 študentov denného štúdia Technickej 
univerzity v Košiciach, z toho bolo 150 žien a 124 mužov. Priemerný vek 
bol 21,4 roka (18-26 rokov). Údaje boli zbierané v druhom, treťom a 
štvrtom ročníku štúdia. 
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Podľa dosiahnutých výsledkov v metodikách, ktoré sme vo výskume 
použili, bolo z celkového počtu 274 študentov 186 neprokrastinátorov 
(67,9%), 75 aktívne prokrastinujúcich a 13 pasívne prokrastinujúcich 
študentov. Hoci bol pomer prokrastinujúcich a neprokrastinujúcich o niečo 
nižší ako v predchádzajúcich výskumoch, rozdiel z hľadiska rodu sa ani 
tentokrát nepotvrdil a rovnako ani z hľadiska veku. Ak sme sa však pozreli 
na mieru prokrastinácie z hľadiska roku štúdia, tak sa preukázali rozdiely 
medzi druhým a štvrtým ročníkom (U=2884,00; z=-2,660; p=0,008). A teda 
kým vek nezohráva žiadnu úlohu, ročník, ktorý študent aktuálne 
navštevuje áno. Druháci prokrastinovali viac ako štvrtáci. Premenná 
ročník zohráva z hľadiska povinností, ktoré sú pre študenta určujúce, 
významnejšiu úlohu než premenná vek. Mnohí autori tento jav pripisujú 
zreniu osobnosti v súvislosti s nadobudnutými skúsenosťami (Arif et al., 
2014; Steel, 2007). 

Významnou premennou v našom výskume bola vnímaná 
sebaúčinnosť. Aj v prípade tejto premennej sme overovali rozdiely z 
hľadiska rodu a veku, pričom neboli zistené žiadne rozdiely. Premenná 
ročník sa opäť ukázala byť významným faktorom vo vzťahu ku 
sebaúčinnosti (χ²=11,98; p=0,00). Štvrtáci mali najvyššiu mieru vnímanej 
sebaúčinnosti.  Tento poznatok je takisto v zhode s teóriou, a to v zmysle, 
že čím viac pozitívnych skúseností študent získava v jednotlivých 
ročníkoch, tým vyššia bude jeho sebaúčinnosť. Vzťah sebaúčinnosti a 
študijného priemeru bol diskutovaný v mnohých výskumoch. Výsledky 
ukázali, že študenti, ktorých priemer sa pohybuje v rozpätí 1,00-2,00 majú 
vyššiu sebaúčinnosť než študenti s priemerom v rozpätí 2,01-3,00 
(U=3038,5; z=-2,675; p= 0,01) a zároveň majú vyššiu mieru sebaúčinnosti 
než študenti s priemerom v rozpätí 3,01-4,00 (U=1107,00; z=-3,66; 
p=0,00). Môžeme teda konštatovať, že študenti s lepšími študijnými 
výsledkami majú aj vyššiu mieru vnímanej sebaúčinnosti, čo je celkovo v 
zhode s doterajšími poznatkami v tejto oblasti a takisto to vypovedá o 
zvyšovaní sebaúčinnosti prostredníctvom pozitívnych výsledkov. Rozdiely 
v študijných výsledkoch vzhľadom na prokrastináciu zistené neboli 
(F=0,809; p=0,446).,čo mohlo byť spôsobené veľkou diverzitou študijných 
odborov v našej vzorke. 

Pri porovnávaní miery vnímanej sebaúčinnosti medzi skupinami 
aktívne, pasívne prokrastinujúcimi a neprokrastinujúcimi, sme zistili, že 
neprokrastinujúci majú vyššiu mieru vnímanej sebaúčinnosti než aktívni 
ale aj ako pasívni prokrastinátori (F=9,735; p<0,000), a teda sa naša 
hypotéza nepotvrdila. Zdá sa, že študenti bez tendencie k prokrastinácii 
majú najlepšiu vieru vo svoje vlastné schopnosti, čo môže byť umocnené 
práve tým, že sa im dostáva pozitívne posilnenie v podobe úspešne 
zvládnutých úloh. Výsledky sú v súlade s prácami, ktoré poukazujú na fakt, 
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že študenti ktorí sú si istí svojou schopnosťou uspieť v akademickej sfére, 
nemajú sklony prácu odkladať (Steel, 2007). 

Ďalším predpokladom bolo, že aktívni prokrastinátori budú so svojím 
výkonom v jednotlivých oblastiach akademického výkonu spokojnejší ako 
pasívne prokrastinujúci a neprokrastinujúci.  

Zistili sme, že neprokrastinujúci sú spokojnejší s prípravou na 
seminárne práce než pasívne prokrastinujúci (U=828,00; z=-2,04; p=0,04) 
a sú spokojnejší aj s dosiahnutým hodnotením svojich seminárnych prác, 
a to v porovnaní s aktívne prokrastinujúcimi (U=5781,00; z=-2,374; 
p=0,02), ale aj v porovnaní s pasívne prokrastinujúcimi (U=787,00; z=-
2,310; p=0,02). Rovnako sú neprokrastinujúci spokojnejší s dosiahnutým 
hodnotením skúšok z pre nich subjektívne dôležitých predmetov a to v 
porovnaní s aktívne prokrastinujúcimi (U=5959,50; z=-1,05; p=0,05), ale 
aj v porovnaní s pasívne prokrastinujúcimi (U=844,00; z=-2,29; p=0,05).  

Môžeme teda zhrnúť, že spokojnosť s vlastnou prípravou na štúdium, 
spokojnosť s dosiahnutým hodnotením ako aj miera vnímanej 
sebaúčinnosti je u neprokrastinátorov vyššia ako u prokrastinátorov a to 
bez ohľadu na to, či ide o aktívnu alebo pasívnu formu prokrastinácie. 

 

4.12 Zhrnutie 
 

Cieľom kapitoly bolo operacionalizovať sociálne a metakognitívne 
kompetencie ako parciálne zložky kľúčových kompetencií. V úvode 
kapitoly je pozornosť venovaná definovaniu termínu „kompetencie“ ako aj 
vymedzeniu voči podobným, v literatúre často synonymicky používaným 
pojmom „schopnosti“ či „zručnosti“. Ponúknutý je aj prehľad rôznych 
druhov kompetencií, ako aj vymedzenie a opodstatnenosť používania 
termínu „kľúčových kompetencií“, ktoré sú tvorené množinou všetkých 
kompetencií, ktoré človek k dispozícii má a vie ich využiť pre naplnenie 
konkrétneho cieľa. Možno ich považovať za individualizované, pretože u 
každého jedinca predstavujú iný balík/súbor kompetencií. Napriek tomu je 
ich možné považovať za širokospektrálne a ďalej trénovateľné, lebo 
nezahŕňajú konkrétne vedomosti a schopnosti nejakého odboru, ale sú 
prenosné, slúžiace pre ďalšie učenie a sebarozvoj (Wiek et al., 2011; 
Barth et al., 2007). V ďalšom texte boli predstavené rôzne možnosti 
klasifikácie kľúčových kompetencií a to z hľadiska výskumného zamerania 
jednotlivých autorov venujúcich sa danej problematike. Nasledujúca časť 
bola venovaná sociálnym kompetenciám, ako jednej z troch širšie 
definovaných oblastí kľúčových kompetencií (Belz & Siegrist 2001), ktoré 
predstavujú primeranú adaptáciu a funkčnosť v sociálnom prostredí. 
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V rámci ich vymedzenia boli predstavené podobnosti a rozdiely s pojmami 
ako sociálna a emocionálna/emočná inteligencia, ale aj sociálne 
schopnosti, či spôsobilosti/zručnosti. Predstavený bol model sociálnych 
kompetencií podľa R. Riggia (1989), ktorý patrí medzi najčastejšie 
citované a  vymedzuje sociálne kompetencie ako súhrn komunikačných 
spôsobilostí, ktoré sa prejavujú tak vo verbálnej, ako aj neverbálnej, čiže 
emocionálnej (emočnej) rovine komunikácie. Celkovo je tvorený šiestimi 
komunikačnými spôsobilosťami reprezentujúcimi jednotlivé sociálne 
spôsobilosti a celkové súhrnné skóre hovorí o sociálnej kompetencii 
jednotlivca (Riggio & Carney, 2007; Riggio et al., 2003). Ide o model, ktorý 
sa v určitých aspektoch prelína s konceptmi emocionálnej a sociálnej 
inteligencie. V rámci tejto časti kapitoly je značná časť venovaná vnímanej 
sebaúčinnosti, ktorá v sociálnom kontexte výrazne modifikuje spôsob 
hodnotenia vlastných sociálnych kompetencií, ktoré sú častejšie merané 
prostredníctvom sebavýpovedných metód, ako objektívneho merania. 
Sebaúčinnosť je tak vnímaná ako situačne špecifický konštrukt (Woodruff 
& Cashman, 1993). Aj výsledky našich štúdií poukázali na štatisticky 
významné vzťahy medzi vnímanou sebaúčinnosťou a sociálnymi 
kompetenciami a potvrdili tým predchádzajúce výskumné zistenia 
(Bandura, 1997; Wei et al., 2005). Preukázali sa v našom výskume aj 
výrazné rozdiely v sociálnych kompetenciách u zamestnaných 
a nezamestnaných absolventov vysokých škôl, čo poukazuje na potrebu 
venovať zvýšenú pozornosť overeniu kauzálnych vzťahov v ďalšom 
výskume, ako aj možnosti prípravy a realizácie intervenčných, alebo 
tréningových programov pre nezamestnaných absolventov, so zameraním 
na rozvoj sociálnych kompetencií.  

V druhej časti kapitoly je venovaná pozornosť metakognitívnym 
kompetenciám, ktoré sú dávané do súvislosti s termínom exekutívnych 
funkcií, ktorým je venovaná pozornosť už dlhšiu dobu. Ide o pojmy, ktoré 
definujú rovnaké procesy len z inej oblasti výskumu. Metakognitívne 
kompetencie sú základom pre úspech jedinca, pretože umožňujú lepšie 
manažovať (riadiť) kognitívne schopnosti (Schraw & Dennison, 1994). 
Metakognitívne kompetencie v zmysle hlavných znakov kľúčových 
kompetencií prestavujú schopnosti, zručnosti a vedomosti jedinca o jeho 
vlastných kognitívnych procesoch. V ďalšom texte je pozornosť venovaná 
prokrastinácii, ktorá je často diskutovaná v súvislosti s nižšou úrovňou 
metakognitívnych kompetencií, a na strane druhej, je typickým problémom 
v akademickom prostredí. Hoci je prokrastinácia vo všeobecnosti vnímaná 
ako negatívny jav, novšie výskumy poukazujú na existenciu viacerých 
odlišných foriem prokrastinácie, ako aj na rôzne faktory, ktoré ju 
ovplyvňujú. V závere kapitoly zdôrazňujeme aj pozitívne aspekty aktívnej 
prokrastinácie, čo je v súlade so zisteniami iných autorov (Chu & Choi, 
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2005) a potrebu riešiť problematiku aktívnej prokrastinácie ako 
samostatného fenoménu, ktorý je odlišný od klasického ponímania 
prokrastinácie. 
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ZÁVER 
 

 

Vysokoškolské štúdium patrí medzi významné obdobia s množstvom 
výziev a náročných situácií, ktorým musia študenti čeliť, zároveň v tomto 
období dochádza v množstve oblastí, najmä v profesijnej, k vytváraniu 
základov budúceho smerovania. Jedným z faktorov, ktoré sa na 
úspešnom zvládaní výziev tohto obdobia podieľajú, sú kompetencie – 
schopnosti vykonávať určitú aktivitu, pričom na ich význam upozorňujú aj 
oficiálne dokumenty Európskej únie. Zámerom monografie bolo predstaviť 
koncept kompetencií a priblížiť ich vybrané skupiny so zohľadnením 
špecifík vybraného obdobia – vysokoškolského štúdia. 

Úvodná časť monografie je venovaná predstaveniu konceptu 
kompetencií – rôznych pohľadov na ich vymedzenie, klasifikáciu 
a zisťovanie. Prvou špecifickou oblasťou nášho záujmu boli široko poňaté 
koncepty sebaregulácia a sebarozvoj, pričom sme v súlade 
s humanistickým prístupom upozornili na postavenie týchto premenných 
vo vzťahu k sebadeterminácii, inteligencii a učeniu. Takisto sme 
predstavili vybrané metódy identifikácie sebaregulácie 
a sebaregulovaného učenia, na čo nadviazalo uvedenie vlastných 
výskumov zameraných na sledovanie vzťahov medzi sebareguláciou 
a sebarozvojom. 

V tretej kapitole sme sa venovali rozhodovacím kompetenciám 
vysokoškolských študentov, pričom hlavným teoretickým rámcom bol 
model rozhodovacích kompetencií podľa Bruine de Bruinovej et al. (2007). 
Pohľad na šesť základných komponentov kompetencie rozhodovať sa bol 
do veľkej miery ovplyvnený zarámovaním do vývinového štádia, ktoré so 
sebou prináša výrazné zmeny ako v sociálnom fungovaní, tak 
v emocionálnych a kognitívnych procesoch. Na základe doterajších 
výskumov nie je možné poskytnúť všeobecný vzorec vývinu 
rozhodovacích kompetencií, keďže obdobie vysokoškolského štúdia bolo 
v rámci niektorých kompetencií tým pozitívnejším, v niektorých však 
dochádza v neskoršom veku k zlepšovaniu výkonu. To pravdepodobne 
súvisí aj so zmenami v kognitívnych funkciách podmieňujúcich 
rozhodovanie, ako sú inteligencia, exekutívne či pamäťové funkcie, aj keď 
ich efekt je rôznorodý a závislý na vybraných komponentoch 
rozhodovania. Úroveň rozhodovacích kompetencií sa prejavuje aj v široko 
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poňatých výsledkoch rozhodovania, čo však nebolo potvrdené, ak sme sa 
zamerali špecificky na jednu skupinu výsledkov rozhodovania – rizikové 
správanie. Je tak možné zhrnúť, že oblasť rozhodovacích kompetencií 
vysokoškolských študentov nie je zatiaľ dostatočne preskúmaná a ponúka 
mnohé výzvy a otázky, na ktoré je potrebné odpovedať. Tie sa objavujú 
ako na strane možných faktorov stojacich v pozadí rozhodovacích 
kompetencií, tak aj na strane ich potenciálnych dôsledkov. Čo je však 
možno ešte dôležitejšie, už samotný koncept rozhodovacích kompetencií 
sa javí ako veľmi široký a je potrebné vytvoriť ucelený rámec toho, čo je 
možné do rozhodovacích kompetencií zaradiť a aké sú možné prístupy ich 
zisťovania.  

V štvrtej kapitole sme sa zamerali na sociálne a metakognitívne 
kompetencie ako zložky kľúčových kompetencií. Opäť sme sa vrátili 
k vymedzeniu kompetencií, špecifickejšie kľúčových kompetencií. Pri 
sociálnych kompetenciách sme vychádzali z najčastejšie uvádzaného 
modelu R. Riggia (1989) a poukázali sme na súvis vymedzených 
kompetencií s príbuznými konštruktmi ako sú sociálna či emocionálna 
inteligencia. Osobitná pozornosť bola venovaná sebaúčinnosti a možnosti 
praktického využitia poznatkov pri výcvikových aktivitách. Pri sledovaní 
metakognitívnych kompetencií sme opäť od ich predstavenia postupovali 
k príbuzným pojmom, pričom najväčšia pozornosť bola venovaná 
prokrastinácii. 

Publikácia predstavuje pohľad na vybrané otázky kompetencií 
vysokoškolských študentov, jej záber je nutne obmedzený, daný 
výskumnou orientáciou autorov. Našou ambíciou je však predstavovať 
podnet pre podobné výskumy, ktoré budú pokračovať v skúmaní ďalších 
kompetencií majúcich potenciál byť determinantmi adaptívneho 
rozhodovania a správania sa (nielen) vysokoškolských študentov. 
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