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ÚVOD 

,,Škola nemôže byť miestom na ohrozovanie osobností žiakov objavovaním ich neznalostí, 

ale priestorom na uľahčovanie ich učenia sa (M. Blaško, 2014)“.  

Uvedený citát vo všeobecnosti vypovedá o hľadaní odpovede na otázku ako vytvoriť 

podmienky žiakom na to, aby ich učenie bolo zaujímavé, prispôsobené ich individuálnym 

osobitostiam a boli interne motivovaní k učeniu sa s výsledným bilancovaním školskej 

úspešnosti a spokojnosti v škole. Ako modelovať priestor, ktorý bude podnetný, bude brať do 

úvahy individuálne osobitosti žiakov, rozvíjať kognitívne a metakognitívne zručnosti, 

formovať autoreguláciu učenia sa, čím žiakov pripraví na proces celoživotného vzdelávania sa 

a bude odrážať subjektívnu pohodu z pobytu v škole? 

Očakáva sa, že poznanie stratégií a rozvíjanie zručností využívať svoj voľný čas s cieľom 

maximalizovať svoj výkon k dosahovaniu úspechu v škole, bude nevyhnutným predpokladom 

sebaregulácie s cieľom rýchlo sa vyrovnať s neustále meniacim sa scenárom súčasného sveta. 

V duchu filozofie, aby škola nebola ,,strašiakom“, ale miestom pre radosť, spokojnosť a 

pozitívny rozvoj osobnosti žiakov, smerujeme zameranie našej dizertačnej práce. 

Psychodidaktika je oblasťou, kde sa spájajú poznatky psychológie s poznatkami pedagogiky. 

Ako uvádza autorka Duchovičová (2013, s.9), ,,ide o interdisciplinárne hľadanie odpovedí na 

vzájomný vzťah procesov učenia sa prebiehajúcich v učiacom sa subjekte a procesov 

vyučovania, sprostredkovania, ktoré ich ovplyvňujú, orientujú, uľahčujú alebo komplikujú s 

akcentom formovania kognitívnych funkcií a výstavby poznania jednotlivca“. Poznanie 

a porozumenie podstate autoregulovaného učenia sa je základom pre rozvoj jednotlivca a 

podpory vzdelávania, ako aj pre samostatné učenie sa žiakov. Akceptujúc nevyhnutnosť 

autoregulácie učenia sa žiakov, ako významného činiteľa podieľajúceho sa na úspechu žiaka 

nielen v prostredí školy, ale i mimo nej, sa budeme v našej práci hlbšie venovať u nás málo 

prebádaným vnútorným korelátom a prediktorom školskej úspešnosti žiakov: 

akademickej/školskej self-efficacy, štýlu/stratégii učenia sa (povrchový a hĺbkový) 

a subjektívnej/ psychickej, osobnej pohode. Hlavným cieľom našej dizertačnej práce je 

identifikovať (na úrovni teoretickej a výskumnej analýzy) vzájomný vzťah (primárne 

predikčný) akademickej/školskej self-efficacy, psychickej/osobnej pohody a učebných štýlov 

(povrchový a hĺbkový), ako možných intrapsychických determinantov školskej úspešnosti a 

dosiahnutých výsledkov vzdelávania u žiakov gymnázií. Vychádzame z viacerých názorov 

a teórií odborníkov (napríklad  3P model Biggsa, Kembera a Leunga, (2001), modelu ,,Vstupné 

premenné-prostredie-výsledky“ Pascarella a Terenziniho, (2005) a Koncepčný model 

školského úspechu Yorka, Gibsona a Rankina, (2015). 

 Ďalším z cieľov je overiť predpoklad, či heteronómne hodnotenie vyjadrené známkou 

udelenou učiteľom/učiteľmi významne ovplyvňuje autonómne hodnotenie školskej úspešnosti 

(vyjadrené vo vlastnom presvedčení žiaka o znalostiach, zručnostiach, alebo kompetenciách 

získaných počas školského roka vrátane vlastných hodnôt). Našim zámerom je aj identifikovať 

a popísať implikácie našich zistení do edukačnej praxe, pre odbor Pedagogika  a odporučiť 

námety pre ďalší výskum. 
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1 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ  

 

1.1 Školská úspešnosť  

  Častým konštatovaním aj v neodbornej verejnosti je výrok, že ak chceme dať deťom 

niečo cenné, čo im nikdy nikto nemôže zobrať, tak im máme dať vzdelanie. Rovnako autorka 

Slipková (2001) v širšom slova zmysle chápe  proces vzdelávania ako nadobúdanie schopností, 

kompetenií, skúseností, rozvinutých myšlienkových operácií, atď., ktoré nám zostanú. 

Prežívanie školského úspechu/neúspechu žiakov je v každej dobe v centre pozornosti tak 

žiakov, ako aj učiteľov, rodičov, ale i širšej verejnosti. Bytostne sa dotýka predovšetkým 

subjektívneho prežívania a správania sa žiaka, jeho sebavedomia a emócií. Úspešnosť, alebo 

neúspešnosť v kontexte zvládania nárokov a požiadaviek súčasnej školy všeobecne vyjadruje 

vzťah jednotlivca k istej činnosti podľa toho, ako sa v nej uplatňuje. V tomto ponímaní sa 

školská úspešnosť chápe ako určitá miera uplatnenia žiaka v školskej učebnej práci. Helus 

a kolektív (1979) uvádzajú , že žiak, u ktorého bola najskôr úroveň vývinu jeho osobnosti, 

výkonov a činnosti v rozpore, sa snaží vývinovú úroveň, výkony a činnosti zvýšiť a 

kvalitatívne meniť v rámci edukačného procesu. Na základe tohto tvrdenia možno konštatovať, 

že výkony, činnosti a rozvoj osobnosti patria k hlavným aspektom pri posudzovaní školskej 

úspešnosti žiaka.  

Pri hodnotení školskej úspešnosti v zmysle hodnotenia výsledkov vzdelávania 

rozlišujeme dva prístupy: heteronómny a autonómny prístup k hodnoteniu. Heteronómny 

prístup je hodnotením výkonu žiaka zvonka a autonómny prístup vyjadruje porovnávanie 

vlastných dosiahnutých výsledkov so zamýšľanými cieľmi, hodnotami či kritériami na strane 

žiaka,  ide ohodnotenie „zvnútra“ (Lukášová, 2010). ,,Školské hodnotenie známkou (v zmysle 

predchádzajúceho rozdelenia heteronómne hodnotenie) je doposiaľ najrozšírenejším prístupom 

k výsledkom vzdelávania v snahe o čo najväčšiu objektivitu (Lukášová, 2010)“.  

Slávik (1999) chápe školskú úspešnosť ako proces poznávania žiakovej vedomostnej 

úrovne, pracovnej a učebnej činnosti. V tomto prípade školskú úspešnosť v najužšom 

vymedzení chápeme, ako priemerné hodnotenie vyučovacích predmetov na konci školského 

roka (Tomšik, 2015). Pre potrebu našej dizertačnej práce sme si zvolili tento najužší rámec 

heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti učiteľom - hodnotenie školského prospechu. 

Hodnotenie prostredníctvom záverečnej známky na koncoročnom vysvedčení vypočítanej 

prostredníctvom aritmetického priemeru jednotlivých výsledkov vzdelávania (GPA), je 

v školstve už veľmi dlho považované za najobjektívnejšie a najrelevantnejšie kritérium 

hodnotenia školského úspechu  (Kuncel, Crede, & Thomas, 2005, Malá, 2013). Školský 

prospech je podľa Gagnera a Peresa (2001) vnímaný ako kombinácia schopností a úsilia, 

pričom známka je vyjadrením výšky dosiahnutého stupňa. Andrade a Du (2007) definujú 

školské sebahodnotenie (v našom ponímaní autonómne hodnotenie) žiaka, ako proces v ktorom 

sa žiaci zamýšľajú a zhodnocujú kvalitu svojej práce a kvalitu učenia sa, posudzujú mieru do 

akej sa im podarilo osvojiť si dané vedomosti, zručnosti a schopnosti, identifikujú svoje silné a 

slabé stránky.   
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Heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti je hodnotením dosiahnutých výsledkov 

vzdelávania zvonka, teda primárne učiteľom či iným aktérom vzdelávania v škole. Autonómne 

hodnotenie školskej úspešnosti je výstupom porovnania dosiahnutých výsledkov vzdelávania 

so zamýšľanými cieľmi, hodnotami či kritériami samotným žiakom, čiže ide o hodnotenie 

“zvnútra”. ,Školské hodnotenie známkou (v zmysle predchádzajúceho rozdelenia ide o 

heteronómne hodnotenie) je doposiaľ najrozšírenejším prístupom k výsledkom vzdelávania v 

snahe o čo najväčšiu objektivitu (Lukášová, 2010). Významným pre prežívanie spokojnosti 

a psychickej pohody v škole je však rovnako autonómne hodnotenie, ktoré má významný 

motivačný rozmer pre ďalšie nadobúdanie vedomostí, zručností a kompetencií v prostredí 

školy. Otázne je, do akej miery korešponduje autonómne hodnotenie s heteronómnym 

hodnotením a ako heteronómne hodnotenie ovplyvňuje autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti. 

   

1.2 Vybrané determinanty školskej úspešnosti žiakov  

Intrapsychické aspekty, ktoré v súvislosti s edukáciou významne zohľadňujeme (v teórii, 

edukačnej praxi a výskume) sú self-efficacy, preferovaný učebný štýl žiakov, ako aj 

subjektívna pohoda, ktorým sa v rôznych aspektoch v posledných rokoch (predovšetkým 

v zahraničí) venuje značná pozornosť: napríklad Pjatková, Remetová, Novotná a Baginová 

(2014), Kornilova, Kornilov a Chumakova (2009), Krejčová (2011), Lee, Lee a Bong (2014), 

Seligman (2012), Pilarska, (2014), Weber, Ruch, Littman-Ovadia, Lavy a Gai, (2013), Peizhen, 

Hongyan, Minyi a Feifei (2014), Edwards a Bagozzi (2000), Viswanathan (2005), Fayers a 

Machin (2007). Odborníci skúmajú mieru vzťahu týchto psychologických atribútov osobnosti 

k výsledkom vzdelávania, školskej úspešnosti, prežívaniu kvality života žiakov na školách. 

Predmetnej problematike v pedagogickom výskume na Slovensku nie je venovaný taký 

obsiahly výskumný priestor ako v zahraničí. Uvedené nás viedlo k potrebe vedecky analyzovať 

a na úrovni autorského výskumu spracovať predmetnú problematiku vybraných 

intrapsychických činiteľov školskej úspešnosti a charakter ich pôsobenia. Navyše mnohé 

výskumy sledujú len úroveň korelácie premenných, my sa zameriame na analýzu predikčných 

vzťahov premenných s perspektívou vytvorenia modelu. 

 

1.2.1 Školská/akademická self-efficacy a školská úspešnosť  

 V školskom prostredí žiaci nadobúdajú nové vedomosti, zručnosti, návyky,  postoje a 

kompetencie, formuje sa osobnosť žiaka, realizuje sa jeho sociálny vývin a kreuje sa školská 

úspešnosť/úspech (v multidimenzionálnom ponímaní). Mnoho výskumníkov, ako napríklad 

Zimmerman a Schunk (2008), Hsieh, Sullivan, Sass, a Guerra (2012), sa domnievajú, že 

motivácia určuje, do akej miery žiaci investujú do učebnej sebaregulácie, čo predpovedá ich 

neskoršie dosiahnutie vzdelávacích cieľov a školskú úspešnosť/úspech. 

 McIlroy, Pooleová, Ursavas a  Moriartyová (2015) považujú na základe výsledkov 

výskumu self-efficacy za najsilnejší prediktor výsledkov vzdelávania a jej priameho účinku na 

dosahovanie školského úspechu. Autori sa  zhodli na jednotnom pomenovaní uvedeného javu - 

akademická self-efficacy, a to z dôvodu širokého obsahu pojmu self-efficacy a jej konkrétneho 
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zamerania práve na edukáciu. Podrobne sa o tomto aspekte self-efficacy zmieňujú vo svojej 

práci Schunk a Pajares (2002) a uvádzajú, že akademická self-efficacy odráža žiaka a jeho 

vnímanie vlastných kompetencií vzhľadom na úlohy v akademickej/študijnej oblasti. 

 Vnímaná akademická/školská self-efficacy je presvedčenie žiaka o tom, čo v škole 

zvládne, ako bude v škole úspešný (Bandura, 1997). Vnímaná akademická/školská self-

efficacy je u každého žiaka individuálne, ale líši sa aj u jednotlivého žiaka medzi predmetmi v 

škole. Z toho vyplýva, že žiak môže byť presvedčený o svojej vysokej akademickej self-

efficacy napríklad vo fyzike, ale v humanitných predmetoch bude vykazovať žiak nízku 

akademickú/školskú self-efficacy. 

 Krejčová (2011) vnímanú akademickú/školskú self-efficacy rozdeľuje do niekoľkých 

dimenzií. Uvádza napríklad dimenziu úrovne obtiažnosti úloh pri ktorých žiak verí, že ich 

zvládne. Ako ďalšiu dimenziu uvádza rozsah žiakovej akademickej/školskej self-efficacy 

v kontexte či sa jedná o celkovú akademickú/školskú self-efficacy, alebo len vtedy ak je žiak 

presvedčený o self-efficacy v určitom predmete, predmetoch, alebo dokonca len na niektoré 

oblasti určitého predmetu. Autorka vychádzajúc z diela Banduru (1997) hovorí aj o intenzite 

akademickej/školskej self-efficacy, pričom nízka intenzita znamená, že žiak prestane veriť vo 

svoj úspech po akomkoľvek neúspechu a tí žiaci, ktorí vykazujú vysokú self-efficacy zostávajú 

o svojej efektivite presvedčení i po mnohých neúspechoch.  

 Tento trend vo výskume narastá hlavne v posledných rokoch, kde sa v štúdiách 

viacerých autorov (napríklad Greene, Miller, Crownson, Duke a Akey 2004, Pajares, 2006, 

Kennett a Keefer 2006, Klassen, Krawchuk a Rajani 2008, Lee, Lee & Bong 2014), začína 

objavovať významné rozšírenie počtu zdrojov, ktoré konštrukt akademickej/školskej self-

efficacy formujú. V niekoľkých metaanalýzach sa akademická/školská self-efficacy preukázala 

spoľahlivým ukazovateľom motivácie výkonu v čase a v rôznych prostrediach (Bandura 

a Locke, 2003, Multon, Brown a Lent, 1991). 

 Vlastná skúsenosť žiaka je jedným z najpodstatnejších zdrojov vnímania 

akademickej/školskej self-efficacy. Avšak na jej utváraní sa podstatne podieľajú aj 

sprostredkované skúsenosti, verbálne a neverbálne informácie o svojich výkonoch od 

spolužiakov a učiteľov (Bandura a kolektív, 2003). U žiakov, ktorí sebaregulačné stratégie 

nevyužívajú, alebo ich využívajú nedostatočne, uvedené nie je spôsobené tým, že by ich 

nepoznali, ale tým, že im nedôverujú a tak ich neuplatňujú pri začatí, priebehu či dokončení 

úloh (Klassen, Krawchuk a Rajani, 2008). V dôsledku toho, by mal učiteľ koučovať žiakov pri 

rozvíjaní sebaregulačných stratégií učenia sa, pretože je to účinný mechanizmus pre zlepšenie 

self-efficacy, motivácie a výkonu (Tuckman, 2003). 

 

1.2.2 Psychická/ osobná pohoda a školská úspešnosť 

 „To, čo sa rozumie šťastím, spokojnosťou a blahom, je obsiahnuté vo všetkom, čo si 

ľudia stavajú ako ciele, ktoré chcú v živote dosiahnuť“ (Křivohlavý, 2013).  

 

 Uvedený citát vypovedá vo všeobecnosti o tom, že otázkou blaha a šťastia sa ľudstvo 

zaoberá od svojho vzniku, v každej dobe, od uvedomovania si vlastnej existencie a 
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pominuteľnosti z tohto sveta. Filozofiou myslenia ľudí na celom svete sa stáva pohnútka 

nachádzať blaho, šťastie a žiť spokojný život. Každá osobnosť má vlastné ciele a vlastnú 

predstavu o tom ako má šťastie vyzerať a aký má byť život , aby bol ho prežil v blahu a 

spokojný. Rozdielov je mnoho, či už historických, spoločenských, demografických, 

etnografických, v závislosti od doby v ktorej žijeme či možnostiam, ktoré nám náš svet či 

spoločnosť ponúka. Základom cieľavedomého správania človeka je jeho schopnosť smerovať 

svoje aktivity k dosiahnutiu želaného výsledku aj počas dlhšieho obdobia. Jej veľmi dôležitou 

súčasťou je vyrovnávanie sa s pôsobením rôznych rušivých vplyvov, či náročných a 

nečakaných životných situácií.  

 Vymedzenie pojmu subjektívna pohoda je veľakrát variabilné. Podľa štúdie DeNeveho a 

Coopera (1998) ekvivalentom pojmu subjektívna pohoda je životná spokojnosť. Autor Blatný 

so stotožnením týchto dvoch pojmov nesúhlasí a podľa neho je životná spokojnosť dôležitým 

prediktorom pozitívnej subjektívnej pohody (Blatný a kolektív, 2010). Životná spokojnosť 

predstavuje hlavný kognitívny komponent subjektívnej pohody. Kognitívna zložka predstavuje 

vedomé hodnotenie vlastného života, emočný aspekt predstavuje súhrn nálad, emócií a afektov, 

pretože ľudia prežívajú určitú mieru spokojnosti bez toho, aby nad tým premýšľali Diener 

(1999, In Hřebíčková a kolektív, 2010). Gundelach a Kreiner (2004) zaraďujú spokojnosť so 

životom medzi kognitívne oblasti. Emočná zložka vyjadruje stabilnejšie dispozície, ktoré sú 

základom temperamentu (Blatný a kolektív, 2011). 

 Subjektívna (osobná) pohoda prekladaná z pôvodného pojmu ,,well-being“, je vo svojej 

podstate  prevažne psychologická kategória, avšak v súčasnosti sa početne obsahovo a 

aplikačne významne premieta aj do ďalších spoločenskovedných a prírodovedných odborov, 

ako je napríklad filozofia, sociológia, medicína, a v poslednom období  vysoko významne aj do 

pedagogiky. Jedným z priekopníkov a najvýznamnejších osobností, ktorý sa dlhodobo zaoberá 

popisovaním a výskumom subjektívnej pohody je americký psychológ Ed Diener z Illinoiskej 

Univerzity. Zastáva myšlienku, že subjektívna pohoda sa zaoberá tým, ako a prečo ľudia 

prežívajú svoj život pozitívne, berúc pri úvahe o subjektívnej pohode kognitívne hodnotenie a 

emočné reakcie. Konkrétne demonštruje, že nálady a emócie priamo reflektujú a odrážajú 

reakcie na udalosti, ktoré ľudia prežívajú. Každý jedinec hodnotí svoj život, ako celok a 

opisuje aj významné oblasti svojho života, ako napríklad manželstvo, deti a práca. Preto 

môžeme hovoriť o existencii množstva zložiek subjektívnej pohody. Spomenieme napríklad: 

spokojnosť so životom (celkové hodnotenie a posúdenie vlastného života), spokojnosť s 

významnými oblasťami života (napríklad rodina, práca, financie), pozitívne emócie (prežívanie 

príjemných emócií a nálad) a nízka úroveň negatívnych afektov (málo nepríjemných nálad a 

emócií). Podľa Dienera (2000), taktiež subjektívnu pohodu vystihuje vzájomný vzťah 

relatívnej prítomnosti pozitívnych vzťahov, absencia negatívnych afektov a spokojnosť so 

životom. Tieto zložky by sa dali zhrnúť do dvoch skupín, ktoré tvoria subjektívnu pohodu 

v tom najširšom slova zmysle. Delíme ich na kognitívnu a afektívnu skupinu. Afektívnu 

skupinu tvoria dlhodobé pozitívne a príjemné emócie a nálady a nízka úroveň negatívnych 

emócií. Medzi kognitívnu zložku patrí životná spokojnosť, spokojnosť v subjektívne 

prežívaných významných oblastiach života, medziľudské vzťahy, socioekonomický 

status,  sebahodnotenie a podobne (Diener, a kolektív 1999, Blatný a kolektív 2010). Dala by 
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sa zapísať aj vzorcom: „subjektívna  pohoda = životná spokojnosť + afektivita“.  V poňatí 

Dienera (1999), ktorý operuje s pojmami subjektívna pohoda (well–being), šťastie (happiness), 

a osobné prospievanie (flourishing), sa subjektívnou pohodou rozumie výsledok racionálneho i 

emočného hodnotenia vlastného života. Medzi zložky subjektívnej pohody Diener (1999) radí:  

 Duševnú pohodu charakterizovanú prevahou pozitívnych emócií (PA) nad negatívnymi 

(NA),  

 Kognitívne zhodnotenie spokojnosti so životom (LS-life satisfaction),  

 Zhodnotenie spokojnosti v jednotlivých dôležitých oblastiach života (F-flourishing), čo 

je možné vyjadriť rovnicou SWB = PA – NA + LS + F .  

 Autori nadväzujúci na práce Dienera, ako napríklad Blatný (2010), Chmiel a kolektív 

(2012), Křivohlavý (2013), Mareš (2001, In Petlák 2014), v revidovaní štruktúry subjektívnej 

pohody takisto hovoria o  pozitívnej a negatívnej afektivite, pridávajú ešte všeobecnú 

spokojnosť so životom a spokojnosť so životnými doménami (zdravie, rodina, školská 

úspešnosť, ľudia, voľný čas, domácnosť, práca a financie). Výskumne overili, že negatívna 

afektivita záporne koreluje s celkovou spokojnosťou. Zdôrazňujú, že ide o jav veľmi 

subjektívny, o zážitok prístupný len samotnému jednotlivcovi a nikomu inému. Nedá sa 

technicky, ani štatisticky a objektívne merať nezávislým pozorovateľom. 

 

1.2.3 Učebné štýly (povrchový a hĺbkový) a školská úspešnosť 

V súlade v kapitole prvej uvedenými modelmi školskej úspešnosti je jednoznačné, že 

výber učebných štýlov/stratégií je pre žiakov a ich dosahovanie úspechu v škole významný. 

Spôsoby respektíve stratégie, akými žiaci nadobúdajú vedomosti, zručnosti a spôsobilosti sú 

neoddeliteľnou súčasťou dynamického komplexu determinantov ovplyvňujúcich školskú 

úspešnosť. Biggs (1987) považuje učebné stratégie za veľmi významné. Kým poznávanie a 

vnímanie hodnoty predmetu naznačujú motívy pre učenie, učebné stratégie sú to, čo žiaci robia 

vo vzťahu k týmto motívom.  

Chin a Brown (2000) vo svojej štúdii skúmali do väčšej hĺbky to, čo nazývame 

povrchovou a hĺbkovou učebnou stratégiou. Povrchový prístup k učeniu je takzvané tiché 

prijímanie informácií a ich memorovanie. Poznatky učiaci sa chápe, ako izolované a neviazané 

fakty. To vedie k povrchnému zadržaniu materiálu ku skúškam a neprehlbuje porozumenie, 

alebo dlhodobé uchovávanie vedomostí a informácií. Biggs (1987, 2001) uvádza, že motívom 

pri povrchovom prístupe je strach zo zlyhania, žiak sa obáva, že na skúškach, alebo testoch 

zlyhá, že sa dané učivo nestihne, alebo nevie naučiť a tak jeho hlavnou motiváciou je urobiť 

skúšku/test s čo najmenšou námahou a hlavne úspešne. Stratégia pri povrchovom prístupe k 

učeniu sa chápeme, ako zameranie na vytýčený cieľ, ktorým je zvládnutie skúšky. U žiakov s 

povrchovým prístupom k učeniu dominuje vonkajšia motivácia k učeniu nad vnútornou, 

nerozlišujú v učive základné a rozširujúce časti učiva. Učivo skôr ponímajú ako izolované 

a vzájomne nesúvisiace poznatky, ktoré nedokážu prepájať a zmysluplne analyzovať, alebo 

syntetizovať (Mareš, 1998, Kaliská, 2013). Ich učebným problémom je, že nedokážu pracovať 

s hlbšími myšlienkovými operáciami, nevedia si zvoliť ani učebný štýl (alebo definovať aký 

učebný štýl preferujú), pričom tradičné vyučovanie u žiakov podporuje túto učebnú stratégiu. 
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Výsledkom sú len formálne obsahové štruktúry učiva a jeho rýchle zabúdanie (Turek, 2010). 

Povrchová učebná stratégia je technika takzvaného prežitie v škole a ďalšieho postupu ( 

ukončenie ročníka s postupom do ďalšieho), pritom sa žiak snaží zvládnuť úlohy s čo 

najmenšou vynaloženou námahou (Floyd, K. S., Harrington, S. J., Santiago, J., 2009). Marton a 

Säljö (1976) prvýkrát predstavil myšlienku hĺbkového učenia sa. Marton, Säljö, a Svenson 

(2009) popisujú povrchový učebný štýl, ako učebný štýl, ktorý sa opiera  o memorovanie, malú 

snaha pochopiť zmysel toho, čo sa učím a hĺbkový učebný štýl, ako učebný štýl, v ktorom 

prevláda snaha postihnúť zmysel učiva a prevažuje proces generalizácie. Hĺbkový prístup k 

učeniu zahŕňa kritickú analýzu nových myšlienok, ich prepojenie na už známe pojmy a 

princípy, a vedie k pochopeniu a dlhodobé uchovávanie koncepcií tak, aby mohli byť použité 

na riešenie problémov v neznámom kontexte. Biggs (1987, 2001) uvádza, že motívom pri 

hĺbkovom učení sa je skutočný vnútorný záujem o učivo, o tému, kedy žiak hľadá súvislosti, 

logicky uvažuje a premýšľa nad preberaným učivom. Stratégiou v hĺbkovom prístupe k učeniu 

je maximálne pochopenie významu učiva, snaha získať čo najkomplexnejšie vedomosti a 

poznatky. Žiaci s touto učebnou stratégiou aplikujú nadobudnuté poznatky v praxi a prevláda 

u nich vnútorná motivácia k učeniu (Gasevic, Jovanović, Pardo & Dawson, 2017). Pri procese 

nadobúdania vedomostí selektujú poznatky na podstatné, nepodstatné, hlavné, vedľajšie, 

vytvárajú si štruktúru obsahu učiva, využívajú hlbšie myšlienkové procesy (Mareš, 1998). 

Dobre poznajú vlastné učebné stratégie a ovládajú tú, vďaka ktorej rýchlejšie nadobúdajú 

vedomosti a poznatky (Turek, 2010). Hĺbkové učenie sa podporuje porozumenie a aplikáciu na 

celý život. Gasevic, Jovanivić, Pardo, a Dawson (2017), zistili významnú väzbu medzi 

hĺbkovým prístupom k učeniu, lepšími študijnými výsledkami, vysokou vnútornou motiváciou 

a  vyšším vynaloženým výkonom v škole.  Rodriguez (2009) zistil, že vysoké akademické 

sebapoňatie spôsobuje vysoké kognitívne úsilie žiaka, využívanie hĺbkového prístupu k učeniu 

a sebareflexiu. Hĺbkový prístup k učeniu má najväčší vplyv na študijné výsledky žiaka a jeho 

celkový úspech v škole. Žiaci, ktorí majú vysoké akademické očakávania uprednostňujú 

hĺbkový prístup k učeniu. Je zrejmé, že využitie povrchového prístupu k učeniu neprispieva k 

akademickému úspechu žiaka. 
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2 VÝSKUM VYBRANÝCH DETERMINANTOV ŠKOLSKEJ ÚSPEŠNOSTI: 

HETERONÓMNE A AUTONÓMNE HĽADISKO HODNOTENIA 

 

2.1 Výskumný problém 

 Vychádzajúc z celkového cieľa dizertačnej práce a teoretických východísk, 

prezentovaných v prvej a druhej kapitole, je našim výskumným problémom analyzovať,  aký je 

charakter vzťahu (korelačný a predikčný) medzi  hodnotením školskej úspešnosti (vyjadrenej 

heteronómnym a autonómnym hodnotením) a premennými viazanými na autoregulované 

učenie, ktoré majú charakter intrapsychických premenných (akademická/školská self-efficacy, 

preferovaný štýl/stratégia učenia – povrchový a hĺbkový). Zároveň si kladieme ako výskumný 

problém analyzovať, či školská úspešnosť je v predikčnom vzťahu k psychickej/osobnej 

pohode, alebo naopak psychická/osobná pohoda žiakov je prediktorom školskej úspešnosti 

(vyjadrenej heteronómnym a autonómnym hodnotením). Taktiež k tomu, aby sme mohli 

vyjadriť modelom vzájomné vzťahy a vplyvy sledovaných pedagogicko-psychologických 

premenných úspešného a autoragulovaného učenia, sledujeme, aký je charakter vzťahu medzi 

heteronómnym a autonómnym hodnotením školskej úspešnosti. Pri výbere výskumnej vzorky 

sme vychádzali z predpokladu, že výskumnú vzorku budú tvoriť neskorí adolescenti. Neskorá 

adolescencia je podľa Maceka (2003) obdobím od 15 do 22 rokov života. Typickým pre toto 

obdobie sú individuálne a komplexnejšie zmeny v psychickej a sociálnej oblasti, 

osamostatňovanie sa, práca, vyrovnávanie sa so psychologickým a emocionálnym stresom, 

integrácia osobnosti, čo je práve obdobím komplexných zmien v osobnosti žiaka. Tieto zmeny 

sú významné pre utváranie úspeśného autoregulovaného učenia sa. 

 

2.2 Výskumné ciele 

 

 Na základe formulovaného výskumného problému sme si stanovili nasledovné výskumné 

ciele: 

1. Zistiť aký je smer a sila vzťahu vzťahu medzi akademickou/školskou self-efficacy 

žiakov a ich školskou úspešnosťou vyjadrenou heteronómnym hodnotením. 

2. Zistiť aký je smer a sila vzťahu medzi akademickou/školskou self-efficacy žiakov a ich 

školskou úspešnosťou vyjadrenou autonómnym hodnotením. 

3. Zistiť aký je smer a sila vzťahu medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich 

školskou úspešnosťou vyjadrenou heteronómnym hodnotením. 

4. Zistiť aký je smer a sila vzťahu medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich 

školskou úspešnosťou vyjadrenou autonómnym hodnotením. 

5. Zistiť aký je smer a sila vzťahu medzi učebnými štýlmi žiakov a školskou úspešnosťou 

vyjadrenou heteronómnym hodnotením. 

6. Zistiť aký smer a sila vzťahu medzi učebnými štýlmi žiakov (povrchový a hĺbkový) a 

školskou úspešnosťou vyjadrenou heteronómnym hodnotením. 
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7. Overiť či štatisticky významne vplýva akademická/školská self-efficacy žiakov na ich 

školskú úspešnosť vyjadrenú heteronómnym hodnotením. 

8. Overiť či štatisticky významne vplýva akademická/školská self-efficacy žiakov na ich 

školskú úspešnosť vyjadrenú autonómnym hodnotením. 

9. Overiť či štatisticky významne vplýva školská úspešnosť na psychickú/osobnú pohodu 

žiakov, alebo  naopak psychická/osobná pohoda žiakov  je významným prediktorom 

školskej úspešnosti (vyjadrenej heteronómym hodnotením). 

10. Overiť či štatisticky významne vplýva  školská úspešnosť na psychickú/osobnú pohodu 

žiakov, alebo  naopak psychická/osobná pohoda žiakov  je významným prediktorom 

školskej úspešnosti (vyjadrenej autonómnym hodnotením). 

11. Zistiť či je povrchový učebný štýl žiakov významným prediktorom školskej úspešnosti 

(vyjadrenej heteronómym hodnotením). 

12. Zistiť či je povrchový učebný štýl žiakov významným prediktorom školskej úspešnosti 

(vyjadrenej autonómnym hodnotením). 

13. Zistiť či je hĺbkový učebný štýl žiakov významným prediktorom školskej úspešnosti 

(vyjadrenej heteronómym hodnotením). 

14. Zistiť či je hĺbkový učebný štýl žiakov významným prediktorom školskej úspešnosti 

(vyjadrenej autonómnym hodnotením). 

15. Overiť či je predikčný vzťah medzi heteronómnym hodnotením školskej úspešnosti a  

autonómnym hodnotením školskej úspešnosti. 

 

2.3 Výskumné otázky a hypotézy 

 Analýza teoretických východísk predmetnej problematiky pre nami realizovaný výskum 

nám umožňuje formulovať nasledovné výskumné hypotézy nasledovne: 

H1: Predpokladáme, že akademická/školská self-efficacy štatisticky významne koreluje 

s heteronómnym hodnotením žiakov v smere, čím je vyššia self-efficacy adolescentov, tým je 

aj ich školská úspešnosť vyjadrená heteronómnym hodnotením lepšia. 

H2: Predpokladáme, že akademická/školská self-efficacy štatisticky významne koreluje s 

autonómnym hodnotením žiakov v smere, čím je vyššia self-efficacy adolescentov, tým je aj 

ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym hodnotením lepšia. 

H3: Predpokladáme, že akademická/školská self – efficacy je významným prediktorom 

školskej úspešnosti  v jej heteronómnom hodnotení. 

H4: Predpokladáme, že akademická/školská self – efficacy je významným prediktorom 

školskej úspešnosti  v jej autonómnom hodnotení. 

Hypotézy č. 1 a 2 sme formulovali na základe teórií autorov Zimmerman (2000), Gore, 

Schallert (2006), Hsieh, Sullivan, Guerra (2007), Feltz (2008) Papastergiou, Kornilova, 
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Kornilov a Chumakova (2009), Gillham a Tekinarslan (2011) Barinková a Bobáková (2012), 

Weber, Ruch, Littman-Ovadia, Lavy a Gai (2013), Lee, Lee a Bong (2014), ktorí 

predpokladajú vzťah medzi sebaúčinnosťou a školskou úspešnosťou.  

H5: Predpokladáme, že medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich školskou 

úspešnosťou vyjadrenou heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah 

v smere, čím je vyššia psychická/osobná adolescentov, tým je aj ich školská úspešnosť 

vyjadrená heteronómnym hodnotením lepšia. 

H6: Predpokladáme, že medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich školskou 

úspešnosťou vyjadrenou autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah 

v smere, čím je vyššia psychická/osobná pohoda adolescentov, tým je aj ich školská úspešnosť 

vyjadrená autonómnym hodnotením lepšia. 

.Hypotézu č. 5 sme podporili výskumom autora Chowa (2004, In Powersová, 2008), ktorý 

dospel k záveru, že žiaci s vyšším GPA (Aritmetickým priemerom známok na záverečnom 

hodnotení) majú tendenciu preukázať vyššiu úroveň subjektívnej pohody. Hypotézu č. 6  sme 

formulovali na zákalde výskumov autorov Křivohlavý (2013) a Peizhen S., Hongyan J., Minyi 

CH., Feifei Q. (2014), ktorí predpokladajú vzťah medzi subjektívnou pohodou a školskou 

úspešnosťou. 

H7: Predpokladáme, že medzi povrchovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou 

vyjadrenou heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je 

viac preferovaný povrchový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená 

heterronómnym hodnotením horšia. 

H8: Predpokladáme, že medzi hĺbkovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou vyjadrenou 

heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný hĺbkový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená heterronómnym 

hodnotením lepšia. 

H9: Predpokladáme, že povrchový učebný štýl žiakov je prediktorom školskej neúspešnosti 

vyjadrenej heteronómnym hodnotením. 

H10: Predpokladáme,že hĺbkový učebný štýl žiakov je prediktorom školskej úspešnosti 

vyjadrenej heteronómnym hodnotením. 

H11: Predpokladáme, že medzi povrchovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou 

vyjadrenou autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný povrchový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym 

hodnotením horšia. 

H12: Predpokladáme, že medzi hĺbkovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou vyjadrenou 

autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný hĺbkový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym 

hodnotením lepšia. 
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Hypotézy č. 7,8,9,10,11,12 sme formulovali na základe teórií autorov Gasevic, Jovanivić, 

Pardo, a Dawson (2017), ktorí zistili významnú väzbu medzi hĺbkovým prístupom k učeniu, 

lepšími študijnými výsledkami, vysokou vnútornou motiváciou a  vyšším vynaloženým výkonom 

v škole. Povrchová učebná stratégia je technika takzvaného prežitie v škole a ďalšieho postupu 

( ukončenie ročníka s postupom do ďalšieho), pritom sa žiak snaží zvládnuť úlohy s čo 

najmenšou vynaloženou námahou (Floyd, K. S., Harrington, S. J., Santiago, J., 2009). 

H13: Predpokladáme štatisticky významný vzťah medzi heteronómnym a autonómnym 

hodnotením školskej úspešnosti adolescentov v smere, čím lepšie priemerné heteronómne 

hodnotenie školskej úspešnosti učiteľmi, tým je aj lepšie autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti adolescentom. 

H14:Predpokladáme predikčný vzťah heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti na 

autonómne hodnotenie školskej úspešnosti.  

Hypotézy č.13 a 14 sme podporili výskumom autorky Priceovej (2016), ktorá považuje 

autonómne hodnotenie žiakov za dynamický proces, v ktorom sa žiaci samy monitorujú,  

kontrolujú a identifikujú korekcie pre efektívnejšie učenie sa. Rozvíjajú svoje kritické myslenie, 

zvyšujú svoju vnútornú motiváciu čo vedie k ich vyššej školskej úspešnosti. Autonómne 

hodnotenie žiakovi umožňuje vytvoriť si vlastný model pre jeho efektívne učenie sa. 

 Vzhľadom k tomu, že nie sú jednoznačné závery odborníkov k tomu, či 

psychická/osobná pohoda vplýva na školskú úspešnosť (Petlák,2004), alebo naopak je 

výsledkom autoregulovaného učenia vrátane heteronómneho a autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti (Powersová,2008, Chow,2004), alebo len moderuje autoregulované učenie 

(Rheinberg, Man a Mareš, 2001), neformulujeme k predmetnej výskumnej premennej 

hypotézy, ale analyzujeme ju prostredníctvom hľadania odpovedí na nasledovné výskumné 

otázky :  

VO1: Vplýva štatisticky významne školská úspešnosť na psychickú/osobnú pohodu žiakov (a 

jej jednotlivých dimenzií), alebo naopak psychická/osobná pohoda žiakov je významným 

prediktorom školskej úspešnosti (vyjadrenej heteronómym hodnotením)?  

VO2: Vplýva štatisticky významne školská úspešnosť na psychickú/osobnú pohodu žiakov (a 

jej jednotlivých dimenzií), alebo naopak psychická/osobná pohoda žiakov je významným 

prediktorom školskej úspešnosti (vyjadrenej autonómnym hodnotením)?  

 Taktiež sme nezaznamenali priamu výskumnú oporu v tom, či je povrchový a hĺbkový 

štýl učenia v predikčnom vzťahu s autonómnym hodnotením školskej úspešnosti 

adolescentom, teda tým, ako sám adolescent hodnotí a vníma úroveň rozvinutia vedomostí, 

zručností a kompetencií, čiže ním dosiahnutých výsledkov vzdelávania na konci školského 

roka v porovnaní s cieľmi (alebo očakávanými výsledkami vzdelávania zo strany školy) a jeho 

vstupnou úrovňou na začiatku školského roka. V našom výskume preto hľadáme odpovede na 

nasledovné výskumné otázky:  
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VO3: Je preferovaný povrchový učebný štýl žiakov prediktorom subjektívne hodnotenej 

školskej úspešnosti (autonómne hodnotenie)?  

VO4: Je preferovaný hĺbkový učebný štýl žiakov prediktorom subjektívne hodnotenej školskej 

úspešnosti (autonómne hodnotenie)? 

 

2.4 Charakteristika výskumnej vzorky 

 Výskumnú vzorku tvorí 457 žiakov z toho (268 dievčat a 189 chlapcov) vo veku od 15 

do 18 rokov (priemerný vek 16.24 

 

2.5 Metódy výskumu 

 

Konštrukt akademickej/školskej self-efficacy sme merali pomocou škály Student efficacy scale 

(MJSES; dotazník školskej self-efficacy od autorov Jinksa a Morgana, 1999).. Reliabilita škály 

meraná Cronbachovým alfa koeficientom v našom výskume je α = 0.687. 

Učebný štýl sme merali pomocou škály Study Process Questionnaire (SPQ) od Biggsa z roku 

1987. Reliabilita pre škály je: Hĺbkový učebný štýl - α =0.658, povrchový učebný štýl - α 

=0.683. Reliabilita pre podškály je: Hĺbkový motív - α =0.616, Hĺbková stratégia - α =0.567, 

Povrchový motív - α =0.549, Povrchová stratégia - α =0.548. 

Konštrukt psychickej/osobnej pohody sme merali škálou subjektívnej pohody - Ryff´s 

Psychological Well-Being Scales (PWB). Reliabilita pre škály je:  Sebaakceptácia - α =0.79, 

Pozitívne vzťahy s druhými - α =0.72, Autonómia - α =0.79, Kontrola prostredia - α =0.66, 

Zmysel života - α =0.79, a Osobný rast -  α =0.78. 

Školskú úspešnosť (GPA) sme zisťovali pomocou celkového hodnotenia žiakov na konci 

školského roka. Výsledné GPA je priemerný študijný prospech vypočítaný zo všetkých 

koncoročných hodnotení predmetov známkou z koncoročného vysvedčenia (minimálne 1, 

maximálne 5) a ponímame ho ako heteronómne hodnotenie. Heteronómne hodnotenie 

vyjadruje externé hodnotenie, čiže hodnotenie žiaka učiteľom. Ako druhý typ hodnotenia sme 

vybrali autonómne hodnotenie, čiže hodnotenie z vnútra, kedy žiak hodnotí svoj vlastný výkon 

v škole. Autonómne hodnotenie celkovej školskej úspešnosti (CŠÚ) sme hodnotili na škále 

Likertovho typu (1–6), pomocou ktorej žiaci vyjadrovali pocity o miere svojich vedomostí z 

jednotlivých akademických predmetov.  

Výskumné dáta boli spracované v štatistickým programoch IBM SPSS 20 (Statistical Package 

For The Social Sciences. Výsledky štatistických analýz sú prezentované v nasledovných 

tabuľkách. Štatistické analýzy boli realizované v štatistickom programe IBM SPSS 20. Na 

zistenie korelácie  medzi jednotlivými premennými bol použitý Pearsonov koeficient korelácie. 

Na zistenie vplyvu (kauzálneho predikčného vzťahu) bola požitá lineárna regresná analýza, 

v rámci ktorej sme využili metódu stepwise (s cieľom identifikovať optimálny model).   
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2.6 Výsledky výskumu 

2.6.1. Deskriptívne charakteristiky sledovaných premenných  

Opisná štatistika jednotlivých premenných je uvedená v tabuľke č. 1. 

Tabuľka 1: Deskriptívna štatistika výskumne sledovaných premenných 

Premenná N Min Max M SD S C 

Akademická/školská self-efficacy 

(ASE) 
457 36 106 61.23 7.69 0.38 2.20 

ASE-Talent 457 15 74 29.50 5.73 0.88 7.27 

ASE-Kontext 457 15 37 23.99 3.30 0.31 0.58 

ASE-Úsilie 457 4 12 7.73 1.44 0.02 0.12 

Hĺbkový učebný štýl 457 10 45 27.33 5.79 -0.01 0.01 

Povrchový učebný štýl 457 13 47 30.91 5.50 -0.10 -0.17 

Hĺbkový motív 457 5 24 14.13 3.33 0.13 -0.22 

Hĺbková stratégia 457 5 22 13.20 3.08 -0.12 -0.06 

Povrchový motív 457 5 23 15.30 3.18 -0.14 -0.25 

Povrchová stratégia 457 7 25 15.61 3.19 0.17 -0.16 

Psychická/osobná pohoda (POP) 457 206 463 337.52 41.90 0.18 -0.31 

POP Autonómia 457 27 83 53.77 8.29 0.22 0.40 

POP Kontrola prostredia 457 28 77 54.70 8.23 -0.03 -0.05 

POP Osobný rast 457 40 83 60.17 9.45 0.18 -0.67 

POP Pozitívne vzťahy s druhými 457 27 83 58.33 9.87 -0.16 0.04 

POP Zmysel života 457 31 79 56.42 9.67 0.18 -0.51 

POP Sebaakceptácia 457 18 78 54.14 9.76 0.12 0.27 

Heteronómne hodnotenie (GPA) 457 1 2.75 1.57 0.43 0.55 -0.48 

Autonómne hodnotenie 457 1 6 2.35 0.87 0.63 1.29 

Legenda: N- počet; M- priemer; SD- štandardná odchýlka; S- šikmosť; C- špicatosť. 
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2.6.2  Vzájomné vzťahy sledovaných premenných 

V tabuľke č.2 prezentujeme silu a smer vzťahov medzi akademickou/školskou self-

efficacy (a jej faktormi) a heteronómnym a autonómnym hodnotením školskej úspešnosti 

vyjadrené pomocou Pearsonovho koeficientu korelácie signifikanciou (významnosťou) vzťahu.  

Tabuľka 2: Korelácie medzi akademickou self-efficacy ( a jej faktormi) a hodnotením školskej 

úspešnosti (heteronómne a autonómne) 

  Heteronómne 

hodnotenie (GPA) 

Autonómne hodnotenie 

Akademická/školská 

self-efficacy (ASE) 

Pearsonova korelácia .406** .426** 

Signifikancia .000 .000 

ASE Talent Pearsonova korelácia .402** .451** 

Signifikancia .000 .000 

ASE Kontext Pearsonova korelácia .132** .109** 

Signifikancia .005 .020 

ASE Úsilie Pearsonova korelácia .267** .230** 

Signifikancia .000 .000 

Legenda:  **korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,01 

 

Výsledky nameraných korelácií poukazujú na nasledovné zistenia: 

 Akademická/školská self-efficacy (r = .406**) a všetky jej subškály (ASE Talent (r 

= .402**), Kontext (r = .132**) a Úsilie (r = .267**) štatisticky významne korelujú 

s heteronómnym hodnotením školskej úspešnosti žiakov. 

 Akademická/školská self-efficacy (r = .426**) a všetky jej subškály (ASE Talent (r 

=.451**), Kontext (r = .109**) a Úsilie (r = .230**) štatisticky významne korelujú s 

autonómnym hodnotením školskej úspešnosti žiakov. 

 Najsilnejšiu väzbu sme zaznamenali medzi subškálou ASE Talent (r =.451) 

a autonómnym hodnotením školskej úspešnosti adolescentmi. 

 Na základe uvedených skutočností môžeme konštatovať potvrdenie nami formulovaných  

hypotéz č. 1 a č. 2 nasledovne: 

H1: Predpokladáme, že školská/akademická self-efficacy štatisticky významne koreluje 

s heteronómnym hodnotením žiakov v smere, čím je vyššia self-efficacy adolescentov, tým je 

aj ich školská úspešnosť vyjadrená heteronómnym hodnotením lepšia. 

H2: Predpokladáme, že školská/akademická self-efficacy štatisticky významne koreluje s 

autonómnym hodnotením žiakov v smere, čím je vyššia self-efficacy adolescentov, tým je aj 

ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym hodnotením lepšia. 
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Tabuľka 3: Korelácie medzi učebnými štýlmi (a ich subškálami) a hodnotením školskej 

úspešnosti (heteronómne a autonómne) 

  Heteronómne 

hodnotenie (GPA) 

Autonómne 

hodnotenie 

Hĺbkový učebný štýl Pearsonova korelácia -.161** -.171** 

Signifikancia .001 .000 

Hĺbkový motív Pearsonova korelácia -.176** -.201** 

Signifikancia .000 .000 

Hĺbková stratégia Pearsonova korelácia -.113* -.103* 

Signifikancia .016 .027 

Povrchový učebný štýl Pearsonova korelácia .143* .105* 

Signifikancia .002 .025 

Povrchový motív Pearsonova korelácia .171** .097* 

Signifikancia .000 .037 

Povrchová stratégia Pearsonova korelácia .076 .084 

Signifikancia .106 .073 

Legenda:  *korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,05     

                **korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,01 

 

V tabuľke č.3 prezentujeme silu a smer vzťahov medzi premennými učebný štýl 

(hĺbkový a povrchový) a ich subškálami (hĺbkový motív, hĺbková stratégia, povrchový motív, 

povrchová stratégia) a heteronómnym a autonómnym hodnotením školskej úspešnosti 

vyjadrené pomocou Pearsonovho koeficientu korelácie signifikanciou (významnosťou) vzťahu.  

Výsledky nameraných korelácií poukazujú na nasledovné zistenia: 

 Hĺbkový učebný štýl (r = -.161**) a jeho subškály (hĺbkový motív (r = -.176**) 

a hĺbková stratégia (r = -.113*) štatisticky významne korelujú s heteronómnym 

hodnotením školskej úspešnosti žiakov. Znamienko (-) poukazuje na pozitívny 

kvalitatívny vzťah premenných, keďže čím je nižšia hodnota priemerného 

heteronómneho hodnotenia učiteľmi na konci roka, tým je prospech lepší a čím je vyššie 

priemerné skóre v hĺbkovom učebnom štýle, tým je u adolescenta preferovanejší. 

 Povrchový učebný štýl (r = .143*) a povrchový motív štatisticky (r = .171**)  významne 

korelujú s heteronómnym hodnotením. Nevpísané znamienko (+) pred hodnotou 

Pearsonovho korelačného koeficientu poukazuje na negatívny kvalitatívny vzťah 

premenných, keďže čím je vyššia hodnota priemerného heteronómneho hodnotenia 

učiteľmi na konci roka, tým je prospech horší a čím je vyššie priemerné skóre 

v povrchovom učebnom štýle, tým je u adolescenta preferovanejší. 

 Povrchová stratégia a heteronómne hodnotenie navzájom nekorelujú na stanovenej 

minimálnej hladine štatistickej významovosti 0,05. 

 Hĺbkový učebný štýl (r = -.171**) a jeho subškály (hĺbkový motív (r = -.201**) a 

hĺbková stratégia (r = -.103*) štatisticky významne korelujú s autonómnym hodnotením 

školskej úspešnosti žiakov.  Opäť platí, že znamienko (-) poukazuje na pozitívny 
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kvalitatívny vzťah premenných, keďže čím je nižšia hodnota priemerného autonómneho 

hodnotenia učiteľmi na konci roka, tým je prospech lepší a čím je vyššie priemerné 

skóre v hĺbkovom učebnom štýle, tým je u adolescenta preferovanejší. 

 Povrchový učebný štýl a povrchový motív korelujú s autonómnym hodnotením na 

hladine štatistickej významovosti 0,05 v smere, že čím je lepšie autonómne hodnotenie 

adolescenta, tým je menej preferovaný povrchový učebný štýl. 

 Povrchová stratégia nekoreluje s autonómnym hodnotením na stanovenej minimálnej 

hladine štatistickej významovosti 0,05. 

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať potvrdenie nami formulovaných hypotéz č. 

7 - 8  a č. 11 -12 nasledovne: 

H7: Predpokladáme, že medzi povrchovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou 

vyjadrenou heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je 

viac preferovaný povrchový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená 

heterronómnym hodnotením horšia. 

H8: Predpokladáme, že medzi hĺbkovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou vyjadrenou 

heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný hĺbkový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená heterronómnym 

hodnotením lepšia. 

H11: Predpokladáme, že medzi povrchovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou 

vyjadrenou autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný povrchový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym 

hodnotením horšia. 

H12: Predpokladáme, že medzi hĺbkovým učebným štýlom a školskou úspešnosťou vyjadrenou 

autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah v smere, čím je viac 

preferovaný hĺbkový učebný štýl, tým je ich školská úspešnosť vyjadrená autonómnym 

hodnotením lepšia. 

 V tabuľke č.4 prezentujeme identifikovanú silu a smer vzťahov medzi premennými: 

subjektívna pohoda a jej subškály (autonómia, kontrola prostredia, osobný rast, pozitívne 

vzťahy s druhými, zmysel života a sebaakceptácia) a heteronómnym a autonómnym 

hodnotením školskej úspešnosti. Vzťahy sú identifikované pomocou Pearsonovho koeficientu 

korelácie a signifikanciou (významnosťou) vzťahu. 
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Tabuľka 4: Korelácie medzi psychickou/osobnou pohodou (a jej dimenziami) a hodnotením 

školskej úspešnosti (heteronómne a autonómne) 

  Heteronómne 

hodnotenie (GPA) 

Autonómne hodnotenie 

Psychická/ 

osobná pohoda 

Pearsonova korelácia -.114* -.178** 

Signifikancia .015 .000 

POP Autonómia Pearsonova korelácia .039 .010 

Signifikancia .410 .830 

POP Kontrola 

prostredia 

Pearsonova korelácia -.198** -.219** 

Signifikancia .000 .000 

POP  Osobný rast Pearsonova korelácia -.091 -.135* 

Signifikancia .052 .004 

POP Pozitívne 

vzťahy 

Pearsonova korelácia .171** -.062 

Signifikancia .000 .187 

POP Zmysel života Pearsonova korelácia .076 -.202** 

Signifikancia .106 .000 

POP Sebaakceptácia Pearsonova korelácia -.057 -.194** 

Signifikancia .227 .000 

Legenda:  *korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,05    

                **korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,01 

Výsledky nameraných korelácií poukazujú na nasledovné zistenia: 

 Medzi celkovou psychickou/osobnou pohodou a heteronómnym hodnotením žiakov 

existuje štatisticky významný vzťah (r = -.114*). Znamienko (-) pred hodnotou 

Pearsonovho korelačného koeficientu poukazuje na kvalitatívne pozitívny vzťah 

z dôvodu, že čím je vyššie skóre v premennej psychická/osobná pohoda (platí aj pre 

všetky subškály) tým je prežívaná pohoda vyššia. Naopak pri priemernom 

heteronómnom hodnotení čím je nižšie skóre, tým je prospech a hodnotenie učiteľom na 

konci roka lepšie. 

 Štatisticky najvýznamnejší vzťah heteronómneho hodnotenia je so subškálou POP 

Kontrola prostredia (r = -.198**) a subškálou POP Pozitívne vzťahy s druhými (r 

=.171**).  Uvedené poukazuje na to, že čím je vyššia pohoda v oblasti kontroly 

prostredia, tým je priemerné heteronómne hodnotenie lepšie a naopak, čím je vyššia je 

pohoda na úrovni pozitívnych vzťahov s ostatnými, tým je prospech vyjadrený GPA 

horší. 

 Pri subškálach POP Autonómia, Osobný rast, Zmysel života a Sebaakceptácia sme 

nezistili štatisticky významný vzťah s heteronómnym hodnotením školskej úspešnosti 

adolescentov. 

 Medzi psychickou/osobnou pohodou a autonómnym hodnotením žiakov existuje 

štatisticky významný vzťah (r = -.178**). Opäť znamienko (-) pred hodnotou 

Pearsonovho korelačného koeficientu poukazuje na pozitívny kvalitatívny vzťah 

z dôvodu, že čím je vyššie skóre v premennej psychická/osobná pohoda (platí aj pre 

všetky subškály) tým je prežívaná pohoda vyššia, a čím je nižšie skóre autonómneho 
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hodnotenia, tým je subjektívne hodnotenie dosiahnutých vedomostí, zručností 

adolescentom na konci školského roka lepšie. 

 Štatisticky najvýznamnejší vzťah medzi autonómnym hodnotením 

a psychickou/osobnou pohodou je so subškálami: Kontrola prostredia (r = -.219**), 

Osobný rast (r = -.135*), Zmysel života (r = -.202**) a Sebaakceptácia (r = -.194**). 

Uvedené poukazuje na to, že čím je vyššia pohoda v oblasti kontroly prostredia, čím je 

vyššia pohoda v oblasti osobnostného rastu, zmyslu života a čím je vyššia 

sebaakceptácia adolescenta, tým je jeho autonómne hodnotenie lepšie. 

 Medzi autonómnym hodnotením a subškálou POP Autonómia sme nezistili štatisticky 

významný vzťah. 

 Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať potvrdenie nami formulovaných 

hypotéz nasledovne: 

H5: Predpokladáme, že medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich školskou 

úspešnosťou vyjadrenou heteronómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah 

v smere, čím je vyššia psychická/osobná pohoda adolescentov, tým je aj ich školská úspešnosť 

vyjadrená heteronómnym hodnotením lepšia. 

H6: Predpokladáme, že medzi psychickou/osobnou pohodou žiakov a ich školskou 

úspešnosťou vyjadrenou autonómnym hodnotením existuje štatisticky významný vzťah 

v smere, čím je vyššia psychická/osobná pohoda adolescentov, tým je aj ich školská úspešnosť 

vyjadrená autonómnym hodnotením lepšia. 

V tabuľke č.5 nášho výskumu prezentujeme vzťahy medzi heteronómnym a 

autonómnym hodnotením školskej úspešnosti vyjadrené pomocou Pearsonovho koeficientu 

korelácie signifikanciou (významnosťou) vzťahu. 

Tabuľka 5: Vzťah medzi heteronómnym a autonómnym  hodnotením školskej úspešnosti 

 Autonómne hodnotenie 

Heteronómne hodnotenie Pearsonova korelácia .671** 

Signifikancia .000 

Legenda: **korelácia je významná na hladine štatistickej významnosti 0,01 

 

Prijímame nami formulovanú hypotézu H13: Predpokladáme štatisticky významný vzťah medzi 

heteronómnym a autonómnym hodnotením školskej úspešnosti adolescentov v smere, čím 

lepšie priemerné heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti učiteľmi, tým je aj lepšie 

autonómne hodnotenie školskej úspešnosti adolescentom. 
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2.6.3  Kauzálne regresné modely sledovaných premenných  

 

Tabuľka 6: Kauzálne regresné modely závislej premennej heteronómne hodnotenie školskej 

úspešnosti (centrálne sledované premenné) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,671a ,450 ,448 ,31918 

2 ,684b ,467 ,465 ,31436 

3 ,688c ,473 ,470 ,31293 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy 

štvorcov modelu 

F Sig. 

1 Regresia 37,866 1 37,866 371,694 ,000 

Rezidualita 46,353 455 ,102 

Celkom 84,219 456  

2 Regresia 39,354 2 19,677 199,115 ,000 

Rezidualita 44,865 454 ,099 

Celkom 84,219 456  

3 Regresia 39,858 3 13,286 135,673 ,000 

Rezidualita 44,361 453 ,098 

Celkom 84,219 456  

Legenda: Model 1 a. Prediktor: Autonómne hodnotenie školskej úspešnosti;Model 2 b. Prediktory: 

Autonómne hodnotenie školskej úspešnosti, Akademická/školská self-efficacy; Model 3 c. Prediktory -  

Autonómne hodnotenie školskej úspešnosti, Akademická/školská self-efficacy, Povrchový štýl učenia 

 

Tabuľka 7: Regresné koeficienty modelov k závislej premennej heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti (centrálne sledované premenné) 

Model 

Neštandardizované 

koeficienty 

Štandardizované 

koeficienty 

T 

 

Sig 

 

B SD Beta 

1 Prediktor ,786 ,043  18,171 ,000 

Autonómne hodnotenie ,332 ,017 ,671 19,279 ,000 

2 Prediktor ,357 ,119  3,009 ,003 

Autonómne hodnotenie ,301 ,019 ,608 16,056 ,000 

Akademická/ 

školská self - efficacy 

,008 ,002 ,147 3,880 ,000 

3 Prediktor ,170 ,144  1,181 ,238 

Autonómne hodnotenie ,297 ,019 ,599 15,786 ,000 

Akademická/školská self 

– efficacy 

,008 ,002 ,150 3,969 ,000 

Povrchový učebný štýl ,006 ,003 ,078 2,269 ,024 

 

Metódou  Stepwise v rámci lineárnej regresnej analýzy sme identifikovali tri funkčné 

predikčné modely pre závislú premennú heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti:  

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou autonómne hodnotenie školskej úspešnosti. 

V tomto modeli autonómne hodnotenie školskej úspešnosti je významným prediktorom 
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heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  Autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti vysvetľuje  až 45% variability heteronómneho hodnotenia školskej 

úspešnosti. 

 Model 2 je zastúpený dvomi nezávislými premennými: autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti a akademická/školská self-efficacy.  Tento model vysvetľuje až 46,7% 

variability heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti a obe nezávislé premenné sú 

významným prediktorom heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti. 

 Model 3 štatisticky významne vysvetľuje až 47,3% variability závislej premennej a je 

tvorenými nasledovnými nezávislými premennými: autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti, akademická/školská self-efficacy a povrchový štýl učenia. 

Vychádzajúc z korelácii prezentovaných vyššie a regresnej analýzy môžeme 

konštatovať, že z nami sledovaných premenných významne a štatistiky preukázateľne 

determinuje heteronómne hodnotenie: 

  autonómne hodnotenie školskej úspešnosti, ktoré je reprezentované tým, ako 

subjektívne samotní žiaci vnímajú a hodnotia svoju školskú úspešnosť v podobe 

existujúcich vedomostí, zručností a kompetencií, 

 akademická/školská self-efficacy, teda presvedčenie žiaka o tom, čo v škole zvládne, 

ako očakáva, že bude úspešný, nakoľko využíva sebaregulačné mechanizmy 

k zvládnutou nárokov na neho kladených v prostredí školy 

 povrchový štýl učenia, ktorý ak je zastúpený ako preferovaný sa podieľa na 

znižovaní/zhoršovaní školskej úspešnosti žiakov v adolescentnom veku (v jeho 

heteronómnom hodnotení učiteľmi). 

Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať potvrdenie nami formulovaných hypotéz 

nasledovne: 

H3: Predpokladáme, že akademická/školská self – efficacy je významným prediktorom 

školskej úspešnosti  v jej heteronómnom hodnotení. 

H4: Predpokladáme, že akademická/školská self – efficacy je významným prediktorom 

školskej úspešnosti  v jej autonómnom hodnotení. 

H9: Predpokladáme, že povrchový učebný štýl žiakov je prediktorom školskej neúspešnosti 

vyjadrenej heteronómnym hodnotením. 

 

Tabuľka 8: Kauzálne regresné modely závislej premennej heteronómne hodnotenie školskej 

úspešnosti (jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,671a ,450 ,448 ,31918 

2 ,680b ,463 ,461 ,31561 

3 ,687c ,472 ,469 ,31316 

4 ,692d ,478 ,474 ,31172 

5 ,696e ,484 ,478 ,31048 

6 ,701f ,491 ,484 ,30867 

7 ,699g ,488 ,482 ,30918 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy 

štvorcov modelu 

F Sig. 
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1 

Regresia 37,866 1 37,866 371,694 

 

,000 

 Rezidualita 46,353 455 ,102 

Celkom 84,219 456  

2 

Regresia 38,997 2 19,499 195,753 

 

,000 

 Rezidualita 45,222 454 ,100 

Celkom 84,219 456  

3 

Regresia 39,792 3 13,264 135,249 

 

,000 

 Rezidualita 44,427 453 ,098 

Celkom 84,219 456  

4 

Regresia 40,298 4 10,074 103,678 

 

,000 

 Rezidualita 43,921 452 ,097 

Celkom 84,219 456  

5 

Regresia 40,745 5 8,149 84,538 

 

,000 

 Rezidualita 43,474 451 ,096 

Celkom 84,219 456  

6 

Regresia 41,344 6 6,891 72,323 

 

,000 

 Rezidualita 42,875 450 ,095 

Celkom 84,219 456  

7 

Regresia 41,106 5 8,221 86,002 

 

,000 

 Rezidualita 43,113 451 ,096 

Celkom 84,219 456  

Legenda: Model 1 a. Prediktor: Autonómne hodnotenie;Model 2 b. Prediktory: Autonómne hodnotenie, ASE 

Úsilie;Model 3 c. Prediktory:  Autonómne hodnotenie, ASE Úsilie, Povrchový motív;Model 4 d. Prediktory: 

Autonómne hodnotenie, ASE Úsilie, ASE Talent,  Povrchový motív; Model e. Prediktory: Autonómne 

hodnotenie, ASE Úsilie, ASE Talent, Povrchový motív, POP Sebaakceptácia; Model 6 f. Prediktory: 

Autonómne hodnotenie, ASE Úsilie, ASE Talent, Povrchový motív,  POP Sebaakceptácia, POP Kontrola 

prostredia; Model 7 g. Prediktory: Autonómne hodnotenie, Povrchový motív, ASE Talent, POP 

Sebaakceptácia, POP Kontrola prostredia  

 

Tabuľka 9: Regresné koeficienty modelov k závislej premennej heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti (jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

 

 

Model 

Neštandardizované 

koeficienty 

Štandardizované 

koeficienty 

T Sig 

 

B SD Beta 

1 Prediktor ,786 ,043  18,17 ,000 

Autonómne hodnotenie ,332 ,017 ,671 19,27 ,000 

2 Prediktor ,543 ,084  6,477 ,000 

Autonómne hodnotenie ,319 ,018 ,643 18,19 ,000 

ASE_Úsilie ,036 ,011 ,119 3,370 ,001 

3 Prediktor ,369 ,103  3,572 ,000 

Autonómne hodnotenie ,315 ,017 ,636 18,07 ,000 

ASE_Úsilie ,033 ,011 ,111 3,144 ,002 

Povrchový motív ,013 ,005 ,098 2,848 ,005 

4

4 

Prediktor ,271 ,111  2,432 ,015 

Autonómne hodnotenie ,298 ,019 ,600 15,69 ,000 
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ASE_Úsilie ,023 ,011 ,076 1,985 ,048 

Povrchový motív ,014 ,005 ,103 2,995 ,003 

ASE_Talent ,007 ,003 ,095 2,281 ,023 

5

5 

Prediktor ,079 ,142  ,556 ,579 

Autonómne hodnotenie ,303 ,019 ,610 15,89 ,000 

ASE_Úsilie ,020 ,011 ,067 1,765 ,078 

Povrchový motív ,012 ,005 ,092 2,675 ,008 

ASE_Talent ,008 ,003 ,112 2,660 ,008 

POP Sebaakceptácia ,003 ,002 ,077 2,154 ,032 

6

6 

Prediktor ,290 ,165  1,763 ,079 

Autonómne hodnotenie ,298 ,019 ,602 15,70 ,000 

ASE_Úsilie ,018 ,011 ,060 1,580 ,115 

Povrchový motív ,013 ,005 ,094 2,735 ,006 

ASE_Talent ,008 ,003 ,106 2,524 ,012 

POP Sebaakceptácia ,005 ,002 ,122 3,069 ,002 

POP Kontrola prostredia -,005 ,002 -,099 -2,508 ,012 

7

7 

Prediktor ,353 ,160  2,208 ,028 

Autonómne hodnotenie ,299 ,019 ,604 15,73 ,000 

Povrchový motív ,013 ,005 ,099 2,879 ,004 

ASE_Talent ,010 ,003 ,133 3,448 ,001 

POP Sebaakceptácia ,006 ,002 ,130 3,285 ,001 

POP Kontrola prostredia -,005 ,002 -,103 -2,631 ,009 

 

 V rámci regresnej analýzy a vysvetlenia závislej premennej - heteronómne 

hodnotenie školskej úspešnosti, prostredníctvom tých nezávislých premenných, ktoré tvoria 

dimenzie/faktory/subškály našich centrálnych premenných (štruktúrované vnútorne nie je 

autonómne hodnotenie školskej úspešnosti), sme identifikovali 7 významných kauzálnych 

regresných modelov: 

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou autonómne hodnotenie školskej úspešnosti. 

V tomto modeli autonómne hodnotenie školskej úspešnosti je významným prediktorom 

heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  Autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti vysvetľuje  až 44,8% variability heteronómneho hodnotenia školskej 

úspešnosti. 

 Model 2 je zastúpený dvomi nezávislými premennými: autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti a ASE Úsilie (faktor akademickej/školskej self-efficacy).  Tento model 

vysvetľuje až 46,1% variability heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti a obe 

nezávislé premenné sú významným prediktorom heteronómneho hodnotenia školskej 

úspešnosti. 

 Model 3 štatisticky významne vysvetľuje až 46,9% variability závislej premennej a je 

tvorenými nasledovnými nezávislými premennými: autonómne hodnotenie školskej 
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úspešnosti, ASE Úsilie a povrchový motív. 

 Model 4 je zastúpený nezávislými premennými:  autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti, ASE Úsilie, ASE Talent a povrchový motív. Uvedené nezávislé premenné 

vysvetľujú  až 47,4% variability heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  

 Model 5 je vyjadrený piatimi nezávislými premennými: Autonómne hodnotenie, 

ASE_Úsilie, ASE_Talent, povrchový motív, POP Sebaakceptácia.  Tento model 

vysvetľuje až 47,8% variability heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  

 Model 6 štatisticky významne vysvetľuje najviac z identifikovaných modelov,  až 48,4% 

variability závislej premennej a je tvorenými nasledovnými nezávislými premennými: 

Autonómne hodnotenie, ASE Úsilie, ASE Talent, Povrchový motív, POP 

Sebaakceptácia, POP Kontrola prostredia. 

 Posledný model 7 vysvetľuje  48,2% variability závislej premennej a je tvorenými 

nasledovnými nezávislými premennými: Autonómne hodnotenie, ASE Talent, 

Povrchový motív, POP Sebaakceptácia, POP Kontrola prostredia.  

 

Tabuľka 10: Kauzálne regresné modely závislej premennej autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti (centrálne sledované premenné) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,671a ,450 ,448 ,64373 

2 ,691b ,478 ,476 ,62762 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy 

štvorcov modelu 

F Sig. 

1 

Regresia 154,026 1 154,026 371,694 

 

,000 

 Rezidualita 188,547 455 ,414 

Celkom 342,573 456  

2 

Regresia 163,738 2 81,869 207,836 

 

,000 

 Rezidualita 178,836 454 ,394 

Celkom 342,573 456  

Legenda: Model 1a. Prediktor: Heteronómne hodnotenie; Model 2b. Prediktory: Heteronómne hodnotenie, 

Akademická/školská self-efficacy 

 

Tabuľka 11: Regresné koeficienty modelov k závislej premennej autonómne hodnotenie 

školskej úspešnosti (centrálne sledované premenné) 

Model 

Neštandardizované koeficienty Štandardizované 

koeficienty 

T Sig 

B SD Beta 

1 Prediktor ,233 ,114  2,041 ,042 

Heteronómne 

hodnotenie 

1,352 ,070 ,671 19,279 ,000 

2 Prediktor -,801 ,236  -3,394 ,001 

Heteronómne 

hodnotenie 

1,202 ,075 ,596 16,056 ,000 
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Akademická/školská 

self-efficacy 

,021 ,004 ,184 4,965 ,000 

 

 V rámci regresnej analýzy a vysvetlenia závislej premennej – autonómne 

hodnotenie školskej úspešnosti, prostredníctvom tých nezávislých premenných, ktoré tvoria 

dimenzie/faktory/subškály našich centrálnych premenných (štruktúrované vnútorne nie je 

heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti), sme identifikovali 2 významné kauzálne 

regresné modely: 

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou heteronómne hodnotenie školskej 

úspešnosti. V tomto modeli heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti je významným 

prediktorom autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  Heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti vysvetľuje  až 44,8% variability autonómneho hodnotenia školskej 

úspešnosti. 

 Model 2 je zastúpený dvomi nezávislými premennými: heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti a Akademická/školská self-efficacy. Tento model vysvetľuje až 

47,6% variability autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti a obe nezávislé 

premenné sú významným prediktorom autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  

Uvedené zistenie nám umožňuje prijať nami vyslovenú hypotézu č. 14:  

H14:Predpokladáme predikčný vzťah heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti na 

autonómne hodnotenie školskej úspešnosti.  

Hypotézu č. 10, v ktorej predpokladáme, že hĺbkový učebný štýl žiakov je prediktorom 

školskej úspešnosti vyjadrenej heteronómnym hodnotením, sa nám nepodarilo prostredníctvom 

lineárnej regresnej analýzy preukázať kauzálny vzťah, preto hypotézu zamietame. 

Tabuľka 12: Kauzálne regresné modely závislej premennej autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti (jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,671a ,450 ,448 ,64373 

2 ,699b ,489 ,487 ,62094 

3 ,708c ,502 ,499 ,61373 

4 ,716d ,512 ,508 ,60805 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy 

štvorcov modelu 

F Sig. 

1 

Regresia 154,026 1 154,026 371,694 

 

,000 

 Rezidualita 188,547 455 ,414 

Celkom 342,573 456  

2 

Regresia 167,527 2 83,764 217,250 

 

,000 

 Rezidualita 175,046 454 ,386 

Celkom 342,573 456  

3 

Regresia 171,943 3 57,314 152,163 

 

,000 

 Rezidualita 170,630 453 ,377 

Celkom 342,573 456  

4 

Regresia 175,460 4 43,865 118,644 

 

,000 

 Rezidualita 167,113 452 ,370 

Celkom 342,573 456  
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Legenda: Model 1a. Prediktory: Heteronómne hodnotenie;Model 2b. Prediktory: Heteronómne hodnotenie, 

ASE Talent;Model 3c.  Prediktory: Heteronómne hodnotenie, ASE Talent, POP Sebaakceptácia;Model 4d. 

Prediktory: Heteronómne hodnotenie, ASE Talent, POP Sebaakceptácia, POP Autonómia 

 

Tabuľka 13: Regresné koeficienty modelov k závislej premennej autonómne hodnotenie 

školskej úspešnosti (jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

Model 

Neštandardizované 

koeficienty 

Štandardizované 

koeficienty 

T Sig 

 

B SD Beta 

1 Prediktor ,233 ,114  2,041 ,042 

Heteronómne hodnotenie 1,352 ,070 ,671 19,279 ,000 

2 Prediktor -,458 ,160  -2,857 ,004 

Heteronómne hodnotenie 1,177 ,074 ,583 15,921 ,000 

ASE_Talent ,033 ,006 ,217 5,917 ,000 

3 Prediktor ,218 ,253  ,861 ,390 

Heteronómne hodnotenie 1,187 ,073 ,589 16,237 ,000 

ASE_Talent ,028 ,006 ,187 5,035 ,000 

SP Sebaakceptácia -,010 ,003 -,117 -3,424 ,001 

4 Prediktor -,165 ,280  -,588 ,557 

Heteronómne hodnotenie 1,161 ,073 ,576 15,921 ,000 

ASE_Talent ,030 ,006 ,199 5,361 ,000 

POP Sebaakceptácia -,016 ,004 -,182 -4,565 ,000 

POP Autonómia ,013 ,004 ,122 3,084 ,002 

 

 V rámci regresnej analýzy a vysvetlenia závislej premennej - autonómne hodnotenie 

školskej úspešnosti, prostredníctvom tých nezávislých premenných, ktoré tvoria 

dimenzie/faktory/subškály našich centrálnych premenných, sme identifikovali 4 významné 

kauzálne regresné modely: 

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou heteronómne hodnotenie školskej  

úspešnosti. V tomto modeli heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti je významným 

prediktorom autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti.  Heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti vysvetľuje  až 44,8% variability autonómneho hodnotenia školskej 

úspešnosti. 

 Model 2 je zastúpený dvomi nezávislými premennými: heteronómne hodnotenie 

školskej úspešnosti a ASE Talent (faktor akademickej/školskej self-efficacy).  Tento 

model vysvetľuje až 48,7% variability autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti 

a obe nezávislé premenné sú významným prediktorom autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti. 

 Model 3 štatisticky významne vysvetľuje až 49,9% variability závislej premennej a je 

tvorenými nasledovnými nezávislými premennými: Heteronómne hodnotenie 

hodnotenie školskej úspešnosti, ASE Talent a POP Sebaakceptácia. 
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 Model 4 je zastúpený nezávislými premennými: Heteronómne hodnotenie školskej 

úspešnosti, ASE Talent, POP Sebaakceptácia a POP Autonómia. Uvedené nezávislé 

premenné vysvetľujú až 50,8% variability autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti. 

 

Tabuľka 14: Kauzálne regresné modely závislej premennej subjektívna pohoda (centrálne 

sledované premenné) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,250a ,063 ,061 40,61286 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy 

štvorcov modelu 

F Sig. 

1 

Regresia 50203,141 1 50203,141 30,437 

 

,000 

 Rezidualita 750478,820 455 1649,404 

Celkom 800681,961 456  

Legenda: Model 1a. Prediktory: Akademická/školská self-efficacy 

 

Tabuľka 15: Regresné koeficienty modelov k závislej premennej psychická/osobná pohoda 

(centrálne sledované premenné) 

Model 

Neštandardizované 

koeficienty 

Štandardizované 

koeficienty 

t 

 

Sig 

 

B SD Beta 

1 Prediktor 421,019 15,253  27,603 ,000 

Akademická/školská 

self-efficacy 

-1,364 ,247 -,250 -5,517 ,000 

 

 V rámci regresnej analýzy a vysvetlenia závislej premennej – psychická/osobná 

pohoda adolescentov, prostredníctvom nezávislej premennej, ktorá tvorí 

dimenziu/faktor/subškálu našej centrálnej premennej, sme identifikovali 1 významný kauzálny 

regresný model: 

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou Akademická/školská self-efficacy 

adolescentov. V tomto modeli Akademická/školská self-efficacy je významným 

prediktorom psychickej/osobnej pohody adolescentov.  Akademická/školská self-

efficacy úspešnosti vysvetľuje  len 6,1% variability psychickej/osobnej pohody 

adolescentov.  

 

Tabuľka 16: Kauzálne regresné modely závislej premennej psychická/osobná pohoda 

(jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

Model R R 2 Upravený R2 Smer. chyba odhadu 

1 ,250a ,062 ,060 40,61725 

2 ,269b ,072 ,068 40,44742 

ANOVA 

Model Suma štvorcov 

modelu 

Df Priemer sumy štvorcov 

modelu 

F Sig. 

1 
Regresia 50040,654 1 50040,654 30,332 

 

,000 

 Rezidualita 750641,306 455 1649,761 
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Celkom 800681,961 456  

2 

Regresia 57940,634 2 28970,317 17,708 

 

,000 

 Rezidualita 742741,327 454 1635,994 

Celkom 800681,961 456  

Legenda: Model 1a. Prediktory: ASE Talent; Model 2 b. Prediktory: ASE_Talent, ASE Kontext  

 

Tabuľka 17 Regresné koeficienty modelov k závislej premennej psychická/osobná pohoda 

(jednotlivé faktory/dimenzie sledovaných premenných) 

Model 

Neštandardizované 

koeficienty 

Štandardizované 

koeficienty 

t Sig 

 

B SD Beta 

1 Prediktor 391,436 9,971  39,256 ,000 

ASE Talent -1,828 ,332 -,250 -5,507 ,000 

2 Prediktor 419,134 16,046  26,121 ,000 

ASE Talent -1,731 ,333 -,237 -5,194 ,000 

ASE Kontext -1,272 ,579 -,100 -2,197 ,028 

 

V rámci regresnej analýzy a vysvetlenia závislej premennej – psychická/osobná pohoda 

adolescentov, prostredníctvom tých nezávislých premenných, ktoré tvoria 

dimenzie/faktory/subškály našich centrálnych premenných sme identifikovali 2 významné 

kauzálne regresné modely: 

 Model 1 je zastúpený nezávislou premennou ASE Talent adolescentov. V tomto modeli 

psychická/osobná pohoda adolescentov je významným prediktorom ASE Talent 

adolescentov. ASE Talent adolescentov vysvetľuje len 6,0% variability 

psychickej/osobnej pohody adolescentov. 

 Model 2 je zastúpený dvomi nezávislými premennými: ASE Talent a ASE Kontext 

adolescentov (faktory akademickej/školskej self-efficacy).  Tento model vysvetľuje len 

6,8% variability psychickej/osobnej pohody, obe nezávislé premenné sú významným 

prediktorom psychickej/osobnej pohody adolescentov. 

 

2.6.4 Model vybraných determinantov heteronómneho  a autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti 

Na obrázku 1 prezentujeme model vzťahov (korelačných, kauzálnych) 

akademickej/školskej self-efficacy, štýlov učenia, psychickej/osobnej pohody,  heteronómneho 

a  autonómneho hodnotenia akademickej úspešnosti adolescentov, ku ktorému sme dospeli na 

základe výsledkov výskumu. Potvrdili sme v súlade z modelom Biggsa, Kembera a Leunga 

(2001) vzájomnú spojitosť všetkých nami sledovaných premenných.  V oblasti kauzality sme 

identifikovali nasledovné determinanty akademickej úspešnosti vyjadrenej heteronómnym 

hodnotením pomocou GPA: školská/akademická self-efficacy, autonómne hodnotenie školskej 

úspešnosti a povrchový učebný štýl. Identifikovali sme, že ak je preferovaný povrchový 
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učebný štýl, tak tým je aj GPA adolescentov horšie, čiže ich študijné výsledky vyjadrené 

známkami sú horšie. Taktiež potvrdzujeme, že vysoká vnímaná osobná účinnosť v prostredí 

školy determinuje školskú úspešnosť v smere výborných výsledkov vzdelávania. Vzájomnú 

kauzálnu závislosť sme identifikovali medzi GPA (heteronómnym hodnotením) a autonómnym 

hodnotením, ktoré vypovedá o tom, ako sám adolescent vníma a hodnotí nadobudnuté 

vedomosti a zručnosti v procese školského vzdelávania. K identifikovaným determinantom 

autonómneho hodnotenia žiakov ďalej patrí akademická/školská self-efficacy.  

 

 

Obrázok 1: Model vzťahov (korelačných, kauzálnych) akademickej/školskej self-efficacy, 

štýlov učenia, psychickej/osobnej pohody  heteronómneho a  autonómneho hodnotenia 

školskej/akademickej úspešnosti adolescentov. 

 

2.7 Diskusia 

Vychádzajúc z teoretickej časti, sme naše vedecké predpoklady centrovali na existenciu  

vzťahov (korelačných a kauzálnych) nami vybraných premenných viazaných z teoretickej 

analýzy na školskú úspešnosť: akademická/školská self-efficacy, subjektívna pohoda 

a preferovaný učebný štýl/prístup k učeniu. Výskumom sme potvrdili existenciu vzťahu 
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(korelácie) medzi týmito premennými a identifikovali sme aj vplyv (kauzalitu) pri vybraných 

premenných. Náš predpoklad o vzájomnom vzťahu všetkých sledovaných premenných sa 

potvrdil v súlade s modelom  Biggs, Kember, a Leung (2001). Výnimkou bola premenná 

povrchový učebný štýl, kde sme nepreukázali vzájomný vzťah tejto výskumnej premennej k 

akademickej/školskej self-efficacy. Pri hľadaní odpovede na otázku ohľadne sily a smeru 

vzťahu akademickej/školskej self-efficacy (a jej subškál)  sme identifikovali jej významnú 

spojitosť s preferovaným hĺbkovým učebným štýlom a jeho subškálami viazanými na 

motiváciu a stratégiu, ako aj so subjektívnou pohodou adolescentov študujúcich na gymnáziách 

v SR. Zistili sme, že adolescenti s vysokou akademickou/školskou self-efficacy majú aj vysoko 

pozitívne heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti zo strany učiteľov (vyjadrené GPA na 

konci školského roka), ako aj vysoké autonómne hodnotenie vlastných nadobudnutých 

vedomostí a zručností v priebehu školského roka. Štatisticky najvýznamnejší  a najsilnejší 

vzťah  akademickej/školskej self–efficacy a jej subškály Talent sme zaznamenali 

s autonómnym hodnotením školskej úspešnosti. Naše zistenia sú v súlade aj s výskumami 

odborníkov, ktorých uvádzame v teoretickej analýze problematiky: Chemers, Hu a  Garcia, 

2001, Valentine, DuBois a Cooper, 2004, Zajacová, Lynch a  Espenshade, 2005, ktorí 

potvrdzujú, že self-efficacy významne súvisí so školskou úspešnosťou/úspechom.  V oblasti 

hľadania spojitostí medzi preferovaným učebným štýlom (hĺbkový, alebo povrchový) a 

školskej úspešnosti (heteronómne a autonómne hodnotenie) sme prišli k zisteniu, že študenti 

preferujúci hĺbkový štýl alebo prístup k učeniu majú lepšie študijné výsledky reprezentujúce 

heteronómne hodnotenie známkou učiteľmi  a taktiež sami seba vnímajú ako úspešných 

v smere nadobudnutých vedomostí a zručností pri ukončení školského roka. Naše závery 

podporujú nami identifikované východiská a závery výskumu Gasevica, Jovanivića, Pardoa a 

Dawsona (2017), ktorí zistili významnú väzbu medzi hĺbkovým prístupom k učeniu, lepšími 

študijnými výsledkami, vysokou vnútornou motiváciou a  vyšším vynaloženým výkonom 

v škole.  Stratégiou v hĺbkovom prístupe k učeniu je maximálne pochopenie významu učiva, 

snaha získať čo najkomplexnejšie vedomosti a poznatky. Pri procese nadobúdania vedomostí 

selektujú poznatky na podstatné, nepodstatné, hlavné, vedľajšie, vytvárajú si štruktúru obsahu 

učiva, využívajú hlbšie myšlienkové procesy (Mareš, 1998). Dobre poznajú vlastné učebné 

stratégie a ovládajú tú, vďaka ktorej rýchlejšie nadobúdajú vedomosti a poznatky (Turek, 

2010). Je zrejmé, že využitie povrchového prístupu k učeniu neprispieva k školskému úspechu 

žiaka Rodriguez (2009).  Naše zistenie podporuje fakt, že adolescenti, ktorých učebný štýl je 

povrchový, teda dominuje u nich vonkajšia motivácia k učeniu nad vnútornou, učivo skôr 

ponímajú ako izolované a vzájomne nesúvisiace poznatky, ktoré nedokážu prepájať 

a zmysluplne analyzovať alebo syntetizovať (Mareš, 1998, Kaliská, 2013), majú slabšie 

výsledky vzdelávania viazané na heteronómne hodnotenie a zároveň vnímajú svoje 

nadobudnuté vedomosti a zručnosti ako horšie, považujú sa za školsky neúspešných. Takýto 

žiaci v procese vzdelávania kreujú  len formálne obsahové štruktúry učiva a smerujú k jeho 

rýchlemu zabúdaniu (Turek, 2010). V nami realizovanom výskume sme zistili, že adolescenti s 

vysokou subjektívnou pohodou sami hodnotia aj svoju školskú úspešnosť vysoko pozitívne, 

vnímajú svoje vedomosti a zručnosti ako rozvinuté a pokrývajúce očakávané výsledky 

vzdelávania a taktiež sú hodnotení učiteľmi vysoko pozitívne (GPA na konci školského roka).     
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Školská subjektívna pohoda žiakov sa týka toho, ako žiaci subjektívne hodnotia a citovo 

zažívajú svoj školský život (Tian, Chen, Huebner, 2014, Tian a kolektív,2013, In Peizhen, 

Hongyan, Minyi, Feifei,  2014). Ďalej autori uvádzajú, že školská subjektívna pohoda je veľmi 

dôležitá pre žiakov, pretože ovplyvňuje ich celkovú kvalitu života, správanie a aj výsledky 

vzdelávania. Školská pohoda je podľa autorov multidimenzionálny konštrukt, ktorý v sebe 

okrem iného zahŕňa aj tri dimenzie: školskú spokojnosť, pozitívny vplyv školy, záporný vplyv 

školy. My sme v našom výskume zvolili výskumné sledovanie konceptu psychickej/osobnej 

pohody podľa Ryffovej, podľa ktorek štruktúru Psychickej/osobnej pohody tvorí 6 základných 

dimenzií: sebaakceptácia, osobnostný rast, zmysel života,  kontrola prostredia, autonómia a 

pozitívne vzťahy s druhými.  Naše zistenia korešpondujú s tvrdením Ryffovej (1995), že 

vysoká psychická/osobná pohoda  je veľmi stabilnou premennou vo vzťahu k školskej 

úspešnosti žiakov. 

Vo výskumoch a prácach odborníkov je záujem primárne centrovaný na analýzu 

korelačných vzťahov. Našim zámerom však bolo overiť aj existenciu kauzálnych predikčných 

vzťahov. Centrovali sme sa na analýzu prediktorov vo vzťahu k heteronómnemu 

a autonómnemu hodnoteniu školskej úspešnosti. Zistili sme, že tak akademická/školská self-

efficacy je významným prediktorom tak heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti ako aj 

autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti. Platí, že ak budeme cielene pôsobiť na zmenu 

v školskej/akademickej self-efficacy, teda posilňovať vieru a presvedčenie vo zvládnutie 

nárokov zo strany školy (komplexne alebo vo vzťahu k jednotlivým vyučovacím predmetom), 

tak tým zvýšime pravdepodobnosť reálneho dosiahnutia lepších študijných výsledkov 

a podporíme celkove lepšiu školskú úspešnosť adolescenta a zároveň posilníme jeho 

subjektívne vnímanie ním nadobudnutých vedomostí a zručností za výborné, bude sa 

považovať za úspešného. Ako konštatujú Klassen, Krawchuk a Rajani (2008) u študentov, 

ktorí sebaregulačné stratégie nevyužívajú, alebo ich využívajú nedostatočne, je podporené tým, 

že sami sebe nedôverujú a preto sebareguláciu neuplatňujú pri začatí, priebehu ani dokončení 

úloh.  Je preto žiaduce, aby učiteľ koučoval študentov pri rozvíjaní sebaregulačných stratégií 

učenia sa, pretože ide o účinný mechanizmus pre zlepšenie self-efficacy, motivácie a výkonu v 

škole (Tuckman, 2003). K zisteniu o vplyve akademickej/školskej self-efficacy na školskú 

úspešnosť sa však dopracovali aj ďalší odborníci - napríklad Valentine, DuBois, a Cooper, 

2004, Zajacova, Lynch, a Espenshade, 2005.  

Vychádzajúc z multidimenzionálnych modelov školskej úspešnosti (napríklad  3P model 

Biggsa, Kembera a Leunga, 2001, model ,,Vstupné premenné-prostredie-výsledky“ Pascarellu 

a Terenziniho, 2005 a Koncepčný model školského úspechu Yorka, Gibsona a Rankina, 2015) 

sme sa rozhodli overiť predikčný vzťah aj ďalších premenných, ktoré korelujú s autonómnym 

a heteronómnym hodnotením školskej úspešnosti a hľadať najpresvedčivejšie kauzálne 

modely. Vo vzťahu k heteronómnemu hodnoteniu sa predikčne najvýznamnejším ukázal model 

nasledovných prediktorov, ktorý vysvetľuje až 48,4% variability závislej premennej: 

Autonómne hodnotenie, sub-škály akademickej/školskej self-efficacy Úsilie a Talent, 

Povrchový motív, dimenzie psychickej/osobnej pohody Sebaakceptácia a Kontrola prostredia. 
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Ak berieme ohľad len na centrálne premenné, potom predikčný vzťah na úrovni vysokej 

variability vysvetlenia heteronómneho hodnotenia (46,7%)  majú k tejto závislej premennej 

akademická/školská self-efficacy a autonómne hodnotenie. Autonómne hodnotenie ako závislú 

premennú najsilnejšie vysvetľuje nasledovný model (až 50,8% variability):  sub-škála 

akademickej/školskej self-efficacy Talent, dimenzie psychickej/osobnej pohody 

Sebaakceptácia a Autonómia. Pri analýze determinačného vzťahu centrálnych premenných sme 

identifikovali silný predikčný charakter heteronómneho hodnotenia školskej úspešnosti 

a akademickej/školskej self-efficacy pre autonómne hodnotenie. Tento model vysvetľuje až 

47,6% variability autonómneho hodnotenia školskej úspešnosti. Naše zistenia podčiarkujú 

vzájomnú predikčnú spojitosť heteronómneho a autonómneho hodnotenia. Tak ako 

heteronómne hodnotenie vplýva na autonómne hodnotenie školskej úspešnosti, platí aj opačný 

determinačný charakter autonómneho hodnotenia pre heteronómne hodnotenie. 

Z našich analýz tvoriacich teoretické východiská pre nami realizovaný výskum nebolo 

jednoznačné, či osobná/psychická pohoda je prediktorom školskej úspešnosti alebo je sama 

dôsledkom školskej úspešnosti.  Z vyššie uvedených našich zistení plynie, že sama o sebe ako 

centrálny faktor nedeterminuje školskú úspešnosť, avšak jej jednotlivé dimenzie predikujú 

školskú úspešnosť - sebaakceptácia a autonómia ako determinanty autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti a sebaakceptácia a kontrola prostredia ako determinanty heteronómneho 

hodnotenia školskej úspešnosti. V opačnom prístupe k determinácii sme zistili, že 

psychickú/osobnú pohodu determinuje na úrovni najlepšieho modelu akademická/školská self-

efficacy. Školská úspešnosť (ani v autonómnom, ani v heteronómnom prístupe k hodnoteniu 

výsledkov vzdelávania) ju nedeterminuje. Prikláňame sa preto k pohľadom tých odborníkov, 

ktorí konštatujú, že psychická/subjektívna/osobná pohoda vplýva na školskú úspešnosť 

(napríklad Ryffová a Keyes, 1995, Chow, 2004, In Powersová , 2008 a ďalší.)  

 

2.7.1 Implikácie pre prax a odbor Pedagogika 

Možnosti ďalšieho výskumu sú širokospektrálne, keďže komplexné multidimenzionálne 

modely školskej úspešnosti (napríklad  3P model Biggsa, Kembera a Leunga, 2001, model 

,,Vstupné premenné-prostredie-výsledky“ Pascarellu a Terenziniho, 2005 a Koncepčný model 

školského úspechu Yorka, Gibsona a Rankina, 2015) popisujú mnoho ďalších významných 

premenných pre školskú úspešnosť/úspech. Z nášho pohľadu v kontexte nášho cieľa 

a centrovania sa na intrapsychické premenné majúce vzťah k školskej úspešnosti by bolo iste 

prospešné venovať sa výskumu inteligencie ako ďalšieho prediktora školskej úspešnosti. Avšak 

za významný považujeme aj postoj ku škole, alebo postoj k učeniu v jeho komplexnej štruktúre 

– kognitívna, afektívna a behaviorálna zložka.  Podnetné by bolo analyzovať 

akademickú/školskú self-efficacy vo vzťahu k druhom inteligencie (telesne-pohybová, 

interpersonálna inteligencia, verbálne-jazyková, logicko-matematická, intrapersonálna, 

vizuálne-priestorová a hudobná inteligencia) u žiakov. Z aspektu existujúcich poznatkov by 

bolo cenné zamerať sa na intersexuálne rozdiely vo vnímaní akademickej/školskej self-efficacy 

a jej vplyvu na jednotlivé zamerania predmetov v oblasti teórie maskulinity/feminity, ktorá 
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vypovedá vo všeobecnosti o tom, že chlapci sú úspešnejší napríklad v matematike a geografii, 

a dievčatá sa cítia byť úspešnejšie v slovenskom jazyku a umeniach. Bolo by podnetné overiť 

nielen to, či sú v týchto predmetoch úspešnejší v rámci heteronómneho hodnotenia, alebo ako 

sa oni vnútorne cítia byť v daných predmetoch úspešní (oblasť autonómneho hodnotenia), ale 

aj ako na toto všetko vplýva ich akademická/školská self- efficacy. 

Pedagogika je širokospektrálnou vedou zaoberajúcou sa nielen výchovou a vzdelávaním 

v najširšom kontexte. Je to oblasť prelínaním sa všetkými vedami, ako vedami potrebnými pre 

život a rozvoj osobnosti každého jednotlivca. Pedagogika nie je len vedou o nadobúdaní 

vedomostí, zručností a schopností, vedou o tvorbe teórie overenej výskumom a o definovaní 

nových poznatkov. Je to predovšetkým veda pre život, veda ktorá sa zaoberá človekom 

a sprevádza ho celý život.  Je zameraná na učenie, jeho priebeh, utváranie, rozvoj (a 

samozrejme množstvo ďalších aspektov). Pedagogika je dynamickou vedou reflektujúcou 

poznatky príbuzných vied. Oblasť intrapsychických korelátov učenia a školskej úspešnosti a 

oblasť „self“ regulátorov je jednou z oblastí, ktorá sa z psychológie premieta do pedagogiky 

a tá v posledných rokoch značne čerpá zo psychológie za účelom zvyšovania efektivity 

edukačného procesu. Naše zistenia sa významne premietajú v tomto zmysle do pedagogickej 

teórie, predovšetkým problematiky školskej úspešnosti a hodnotenia výsledkov vzdelávania 

žiakov.  Naše zistenia sú priamo využiteľné v praxi učiteľa, priamo v rámci jeho vzdelávacieho 

ale aj výchovného pôsobenia. 

Učiteľ zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní príležitostí, aby boli jeho žiaci úspešní. 

Z nášho výskumu jasne vyplýva, že vplyv determinantov učenia sa na strane žiaka konkrétne 

faktor akademickej/školskej self-efficacy žiaka a výber preferovaného učebného prístupu 

odvíjajúci sa od heteronómneho a autonómneho hodnotenia predikuje školskú úspešnosť. 

V tomto kontexte nemáme na mysli, že učiteľ by mal prilepšovať študentom známky, alebo sa 

prikláňať k lepšiemu hodnoteniu v zmysle heteronómneho hodnotenia vyjadreného známkou, 

ale mal by pri hodnotení pracovať s vedomosťou, že jeho žiakov výrazne ovplyvňuje ich 

akademická/školská self-efficacy, autonómne hodnotenie vyjadrujúce vlastné vnímanie žiaka 

o úspešnosti v škole ako aj identifikované dimenzie osobnej/psychickej pohody. Pri hodnotení 

by sa učiteľ nemal zameriavať na chybovosť žiaka, alebo oblasti, v ktorých práve nevyniká 

a upozorňovať ho na ne, pretože tak ako to ako vyplýva z našej dizertačnej práce, takéto 

správanie učiteľa znižuje zdatnosť žiaka zvládať nároky, ktoré naň kladie škola, teda vedie 

k nižšej akademickej/školskej self-efficacy.  Učiteľ by sa mal zameriavať na žiakove silné 

stránky a vyzdvihovať jeho potenciál. Pochváliť ho častejšie a hľadať jeho silné stránky. Takto 

by mal konať s úmyslom zvyšovať žiakovu akademickú/školskú self-efficacy a pracovať na 

zvyšovaní jeho sebadôvery. Vyššie hodnotenie zo strany učiteľa podnieti aj vyššie autonómne 

hodnotenie samotného žiaka o svojich úspechoch, čo má pozitívny vplyv na utváranie vysokej 

akademickej/školskej self-efficacy. Vysoká akademická/školská self-efficacy má za následok 

zase preferenciu hĺbkového prístupu k učeniu sa. Tým žiak dosahuje aj vyššiu úspešnosť 

v škole. Ide teda o jeden dynamický komplex vplyvu činiteľov intrapsychickej povahy, ktoré 

majú za následok školskú úspešnosť žiakov. Predpokladáme, že naša dizertačná práca prináša 

podnetné zistenia predovšetkým pre učiteľa a v ďalšom rade pre odborníkov, ktorí sa 

v teoretickej i výskumnej rovine venujú tejto problematike, ako aj samotným žiakom a ich 
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rodičom. Domnievame sa, že pozitívny rozvoj akademickej/školskej self-efficacy a školská 

úspešnosť žiakov je predpokladom ich vysokej viery vo vlastné sily a to bude vysoko 

ovplyvňovať aj voľbu ich ďalšej študijnej, alebo profesijnej orientácie a predurčovať 

smerovanie ich budúcnosti. Učiteľ by mal koučovať žiakov pri rozvíjaní sebaregulačných 

stratégií učenia sa, pretože je to účinný mechanizmus pre zlepšenie self-efficacy, motivácie 

a výkonu.  
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ZÁVER 

Hlavným zameraním a cieľom našej dizertačnej práce bolo priblíženie problematiky 

akademickej/školskej self-efficacy, subjektívnej pohody a učebných štýlov, ako možných 

determinantov školskej úspešnosti a to v dvoch rovinách hodnotenia: heteronómnej 

a autonómnej.  

V prvej kapitole dizertačnej práce rozoberáme koncept školskej úspešnosti v kontexte 

autoregulovaného učenia. Autoregulované učenie považujeme za predpoklad nielen školskej 

úspešnosti, ale i ďalšieho napredovania osobnosti, preto v našom výskume vyberáme aj 

skupinu žiakov – adolescentov, pretože toto obdobie je podľa Maceka (2003) najvhodnejším 

obdobím pre formovanie autoregulácie osobnosti. Definujeme školskú úspešnosť z širšieho 

i užšieho uhla pohľadu. Komparujeme viacero názorov odborníkov predovšetkým domácich 

a z menšej časti zahraničných. Definujeme modely školskej úspešnosti zahraničných autorov. 

V ďalšej podkapitole sa venujeme výsledkom vzdelávania, hodnoteniu žiakov v zmysle dvoch 

prístupov a to heteronómneho a autonómneho hodnotenia. skupine – adolescentov.  

V druhej kapitole dizertačnej práce podrobne rozoberáme všetky tri vybrané determinanty 

školskej úspešnosti. Definície a teórie jednotlivých faktorov (akademická školská úspešnosť, 

subjektívna pohoda a učebný štýl), sú podporené výskumnými zisteniami iných, zahraničných 

autorov keďže u nás im nie je venovaná taká pozornosť. Uvádzame množstvo výskumov 

odborníkov, ktoré tieto teórie vysvetľujú.  

Tretia kapitola dizertačnej práce je empirická. Najprv prezentujeme výskumný problém a 

ciele nášho výskumu, uvádzame výskumné otázky a na základe nich formulované hypotézy. 

Následne predstavujeme použité metódy: škálu ASE dotazník, škálu subjektívnej pohody, 

a dotazník učebných štýlov. Taktiež opisujeme použité metódy, výskumný súbor a spracovanie 

dát. V podkapitole venovanej výsledkom výskumu dokladáme tabuľky a grafy, ktoré 

vypovedajú o zistených hodnotách a vzťahoch. V rámci deskriptívnej štatistiky uvádzame 

priemernú štandardnú odchýlku, šikmosť a špicatosť jednotlivých zložiek každej premennej. 

Pearsonovým koeficientom sme mapovali vzťah medzi premennými, pričom sa nám potvrdil 

štatisticky významný vzťah medzi všetkými premennými. Výskumné výsledky ukazujú, že 

vzťah medzi vierou vo svoje vlastné sily, čiže výška akademickej/školskej self-efficacy, má 

pozitívny vzťah s výsledkami vzdelávania, v našom prípade so školskou úspešnosťou 

adolescentov. Škála akademickej/školskej self-efficacy (Morgan, & Jinks, 1999) ponúka so 

svojimi troma subškálami tri oblasti, ktoré žiaci považujú za to, čomu vďačia za svoje sily. 

Rovnako aj Rodriguez (2009) zistil, že vysoké akademické sebapoňatie spôsobuje vysoké 

kognitívne úsilie žiaka, využívanie hĺbkového prístupu k učeniu a sebareflexiu. Hĺbkový 

prístup k učeniu má najväčší vplyv na študijné výsledky žiaka a jeho celkový úspech v škole. 

Žiaci, ktorí majú vysoké akademické očakávania uprednostňujú hĺbkový prístup k učeniu. Je 

zrejmé, že využitie povrchového prístupu k učeniu neprispieva k akademickému úspechu 

žiaka. Predpokladali sme, že medzi akademickou/školskou self-efficacy a štýlmi učenia bude 

pozitívny vzťah. Tento vzťah sa nám potvrdil pri vysokej akademickej/školskej self-efficacy a 

všetkých troch hĺbkových komponentoch štýlov učenia. Akademická/školská self-efficacy 

nekorelovala s povrchovými komponentmi, čo považujeme za dôkaz toho, že keď žiak verí vo 
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svoju vlastnú účinnosť a púšťa sa do školských úloh s nadšením a vierou že to zvládne, volí 

také učebné štýly, ktoré mu pomôžu učivo, alebo školskú úlohu zvládnuť.  Regresnou analýzou 

sme potvrdili predikčný kauzálny vzťah s nasledovnými determinantmi školskej úspešnosti 

vyjadrenej heteronómnym hodnotením pomocou GPA: akademická/školská self-efficacy, 

autonómne hodnotenie školskej úspešnosti a povrchový učebný štýl. Identifikovali sme, že ak 

je preferovaný povrchový učebný štýl, tak tým je aj GPA adolescentov horšie, čiže ich študijné 

výsledky vyjadrené známkami sú horšie. Taktiež potvrdzujeme, že vysoká vnímaná osobná 

účinnosť v prostredí školy determinuje školskú úspešnosť v smere výborných výsledkov 

vzdelávania. Vzájomnú kauzálnu závislosť sme identifikovali medzi GPA (heteronómnym 

hodnotením) a autonómnym hodnotením, ktoré vypovedá o tom, ako sám adolescent vníma 

a hodnotí nadobudnuté vedomosti a zručnosti v procese školského vzdelávania. 

K identifikovaným determinantom autonómneho hodnotenia žiakov ďalej patrí 

akademická/školská self-efficacy.  

Diskusia nám ponúka priestor na rozoberanie príčin jednotlivých vzťahov a vplyvov, ako 

aj na podrobnejšiu interpretáciu výsledkov výskumu a ich komparáciu s inými výskumnými 

závermi.  

Našou dizertačnou prácou sme upozornili na dôležitosť akademickej/školskej self-

efficacy vo vzťahu k školskej úspešnosti adolescentov a zmapovali sme korelačný a kauzálny 

vzťah učebných štýlov (povrchový, hĺbkový) a psychickej/osobnej pohody so školskou 

úspešnosťou. Identifikovali sme predikčné modely heteronómneho a  autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti. Veríme, že výsledky výskumu sa stanú podnetom pre ďalší výskum v 

danej problematike a taktiež sa domnievame, že sme získali cenné informácie a podnety pre 

rozvoj poznania v odbore Pedagogika ako aj pre edukačnú prax  učiteľa ako kauča a motivátora 

svojich žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Abstrakt 

V našej práci sme sa zamerali na analýzu vzťahu medzi akademickou/školskou self-

efficacy, subjektívnou pohodou žiakov a prístupom k učeniu (hlbokému a povrchovému), ako 

možných determinantov školskej úspešnosti. Cieľom našej práce je teoretická analýza nami 

vybraných determinantov školskej úspešnosti a ich výskumné overenie. V práci sa zaoberáme 

vzájomným vzťahom (primárne predikčným) uvedených premenných na strane adolescenta, 

ktoré v kontexte autoregulovaného učenia súvisia so školskou úspešnosťou. Na hodnotenie 

školskej úspešnosti v našej práci nazeráme cez dva prístupy, a to heteronómne hodnotenie 

zvonka učiteľom/učiteľmi, a autonómne hodnotenie ako hodnotenie zvnútra samotným 

žiakom, jeho vnútorný sebaobraz o vlastných študijnych výsledkoch. Našu výskumnú skupinu 

tvorilo 457 adolescentov, ktorí študujú  na gymnáziách v Slovenskej republike. Identifikovali 

sme významné vzťahy medzi všetkými výskumnými premennými : akademickej/školskej self-

efficacy, štýlov učenia, subjektívnej pohody, heteronómneho a autonómneho hodnotenia 

školskej úspešnosti. V oblasti predikčných vzťahov sme zistili, že akademická/školská self-

efficacy je významným prediktorom osobnej/psychickej pohody žiakov, autonómneho 

a heretonómneho hodnotenia školskej úspešnosti, heteronómne hodnotenie školskej úspešnosti 

je prediktorom autonómneho hodnotenia (predikčne i v opačnom smere). Heteronómne 

hodnotenie školskej úspešnosti vysvetľuje okrem uvedených intrapsychických premenných aj 

povrchový štýl učenia (čím je vyšší, tým sú horšie výsledky vzdelávania na úrovni GPA).  

 

Abstract 

In our thesis, we focused on analyzing the relationship between academic / school 

self-efficacy, subjective well-being of students and access to learning (deep and surface) as 

possible determinants of school success. The aim of our thesis is theoretical analysis of 

selected determinants of school success and their research verification. We deal with the 

relationship (primary prediction) of these adolescent variables in the context of self-regulated 

learning related to school success. We look at the school success in our thesis through two 

approaches, namely heteronomous evaluation from outside teachers / teachers, and 

autonomous evaluation as an assessment from within the students himself, his inner self about 

his / her own learning outcomes. Our research group consisted of 457 adolescents studying at 

grammar schools in the Slovak Republic. We identified significant relationships among all the 

research variables: academic / school self-efficacy, learning styles, subjective well-being, 

heteronomous, and self-evaluation of school achievement. In the area of predictive 

relationships, we have found that academic / school self-efficacy is a significant predictor of 

the personal / psychological well-being of students, an autonomous and heretonomous 

evaluation of school success, heteronomous school success is a predictor of autonomous 

evaluation (predictedly in the opposite direction). The heteronomous school success rate 

explains, in addition to the intrapsychic variables, the surface style of learning (the higher the 

lower the GPA learning outcomes). 
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