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Úvod  

,,Nie je dôležité, čo si dokázal v škole, ale to, čo dokážeš v živote.” 

Albert Einstein 

 

Problematika sebapoňatia je predmetom mnohých výskumov 

v pedagogickej, vývinovej, klinickej ako aj sociálnej psychológii. Na 

sebapoňatie a súvisiace premenné sa často nazerá ako na mediujúci 

faktor v procese dosahovania ďalších cieľov, pričom jedným z nich 

je aj školský výkon. Záujem o sebapoňatie má dlhú históriu a tvorí 

jednu z najstarších oblastí výskumu v oblasti sociálnych vied. Prvý 

psychológ, ktorý sa zaoberal teóriou sebapoňatia, bol William James. 

Práve on začal dlhú históriu výskumov zameraných na sebapoňatie. 

Práce je zameraná teoreticky aj empiricky na výskumu sebapoňatia, 

učebných výkonov ako aj motivácie nadaných a bežných žiakov. 

Ako uvádzajú prehľadové štúdie (L. J. Coleman, 2006; K. A. Heller, 

N. J. Schofield, 2002; A. Ziegler, T. Raul, 2000), 

najfrekventovanejšími témami v rámci výskumu nadania sú 

osobnostné charakteristiky nadaných žiakov, výchova a vzdelávanie. 

Jednou z oblastí vo výskume osobnosti nadaných detí, neskôr žiakov 

v posledných tridsiatich rokoch je práve ich sebapoňatie. 

Sebapoňatie je určitá predstava a má veľký vplyv na činnosť, 

interpersonálne vzťahy a pritom nemusí byť ani objektívne. 

Problémy s podceňovaním, nedostatkom sebadôvery 

a neadekvátnym sebapoňatím patrí podľa niektorých psychológov 

k typickým problémom nadaných žiakov. Preto je dôležitý v školskej 

praxi rozvoj sebapoňatia a podľa nášho názoru nie len u nadaných 

žiakov, ale u každého jedného žiaka.  

Za cieľ práce sme si stanovili identifikáciu vzťahovej roviny 

sebapoňatia k učebnému výkonu u nadaných a bežných žiakov a 

zistenie motivačnej preferencie, ktorá má na samotný výkon žiaka 

značný vplyv. 

Školská úspešnosť je významným faktorom ovplyvňujúcim 

nielen prítomnosť žiaka a jeho sebapoňatie, ale je aj významným 

prediktorom, ktorý sa podieľa na utváraní jeho sebaobrazu a 

predurčuje ďalšie smerovanie žiaka. Vzhľadom na integračnú, 

regulačnú a obrannú funkciu, ktoré sebaponímanie plní, je výskum 

v tejto oblasti chápaný ako veľmi významný. 
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Skúmanie problematiky považujeme za nevyhnutné práve 

z dôvodu, že pocit odlišnosti môže u nadaných žiakov viesť 

k vnímaniu svojho talentu ako sociálneho hendikepu (J. L. Coleman, 

T. L. Cross, 1988). U jednotlivcov je sociálna akceptácia veľmi 

dôležitá a môžeme sa stretnúť so stratégiami, ktorými sa snažia svoju 

výnimočnosť maskovať, ako napríklad podpriemerný výkon a 

dosahovanie horších známok. Práve tieto stratégie môžu viesť k tzv. 

podvýkonu, ktorý je u každého jedného žiaka nežiaduci. 

Učiteľ pri hodnotení pracuje so vzdelávacími štandardmi, ktoré 

sú kritériom predovšetkým v kognitívnej oblasti. Hodnotenie žiakov 

pomáha odhaľovať a poznávať vlastné možnosti, sledovať pokroky 

v učení, hodnotiť ich, porovnávať sa, prežívať úspech  a taktiež sa 

vyrovnávať s neúspechom.   

Známky majú aj motivačnú silu, aj s ich pomocou môžu žiaci 

získať sociálne uznanie. Známky v škole majú svojich zástancov, ale 

aj kritikov. Najväčšia kritika sa týka motivácie. Žiaci sa často učia, 

len ak dostanú známku, no ak majú robiť niečo navyše, nemajú 

motiváciu, nakoľko za to nie sú odmenení známkou. Aj napriek tejto 

kritike sa však známky stále považujú za užitočný motivačný 

prostriedok.  

Poznanie osobnostných špecifík nadaných žiakov, ktorých vývin 

je charakterizovaný hlavne náskokom v porovnaní s rovesníkmi, je 

nevyhnutné pre ich správny vývin, rozvoj osobnosti, ale hlavne pri 

rozvíjaní a uplatnení ich potenciálu v školskom, ako aj v budúcom 

pracovnom a súkromnom prostredí.  

Aj keď sa v literatúre stretávame s odlišnosťami medzi nadanými 

a bežnými žiakmi najmä v emocionálnej a sociálnej oblasti, v našom 

výskume sme rozdiely zachytili iba v oblasti čestnosti a vzťahov 

s rovnakým pohlavím. To znamená, že skúmaní nadaní žiaci sú 

čestnejší a ťažšie nadväzujú vzťahy s rovnakým pohlavím.  

Vhodnou príležitosťou na bližšie spoznanie nadaných bola práca 

vychovávateľky na základnej škole v triede pre nadaných, ktorá 

ponúkla nenahraditeľné poznatky nielen do dizertačnej práce.  
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2 Teoretické východiská skúmanej problematiky  

Záujem vedcov (R. Descartes, W. James, C. D. Cooley, G. H. 

Mead, C. Rogers, A. Maslow, S. Freud, J. C. Turner, R. J. 

Shavelson, E. T. Higgins), ktorí sa zaoberali práve sebapoňatím má 

dlhú históriu a tvorí jednu z najstarších oblastí výskumov 

v sociálnych vedách. Jeden zo smerov, ktorý k výskumu výrazne 

prispel je sociálno-kognitívna psychológia. Sociálno-kognitívna 

psychológia integrovala poznatky behaviorizmu a od neho odvodené 

teórie sociálneho učenia na jednej strane a poznatky kognitívnej 

psychológie na strane druhej.  

Sebapoňatie a jeho synonymum sebaponímanie (angl. self-

concept) predstavuje v najširšom slova zmysle percepciu seba 

samého. Odborná literatúra poskytuje množstvo definícií 

vysvetľujúcich ústredný pojem sebapoňatia. Napríklad podľa J. 

Průchu, J. Mareša a E. Walterovej (2009) je sebapoňatie predstava 

jednotlivca o svojom ja, pričom konštatujú, že sa vyvíja vo vzťahu 

k okolitému svetu. 

 Sebapoňatie zaraďujeme medzi najdôležitejšie aspekty vývoja Ja 

aj vzhľadom k tomu, že ovplyvňuje správanie, ako aj výkon 

v školskej a pracovnej oblasti. Pojem sebapoňatie je chápaný dvomi 

spôsobmi. V prvom, užšom slova zmysle predstavuje kognitívnu 

oblasť sebasytému. V druhom je vnímaný ako nadradený konštrukt, 

zložený z kognitívneho, afektívneho a behaviorálneho aspektu.  

Taktiež je potrebné spomenúť, že sebasystém človeka je 

prepojený hlavne s kultúrou v spoločnosti, kde žije. V tejto súvislosti 

môžeme kultúru chápať ako súhrn obvyklého a očakávaného 

správania príslušníka danej spoločnosti v najrôznejších situáciách. 

Táto situácia je ovplyvnená skupinovými a spoločenskými 

štandardmi, ktoré platia pre konkrétnu kultúru v určitej dobe. 

Väčšinou sa v literatúre stretávame s rozdelením sebapoňatia na 

kognitívny aspekt, afektívny aspekt a konatívny aspekt. V empirickej 

časti práce, ako aj v reevidovanom modeli od R. J. Shavelsona a H. 

W. Marsha (1985) sebapoňatie členíme na:  

 akademické sebapoňatie tvorené matematickým, 

verbálnym a školským sebapoňatím;  

 neakademické sebapoňatie tvorené sociálnym, 

emocionálnym a telesným sebapoňatím; 

 všeobecné sebapoňatie. 
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Z vývinového hľadiska je obsah sebapoňatia charakterizovaný 

postupným narastaním informácií o sebe, či už je to na základe 

spätných informácií z prostredia, alebo na základe vlastného úsudku 

z pozorovania vlastnej činnosti a duševných procesov a stavov.  

Ako uvádzajú štúdie (J. W. Santrock, 1998; S. Harter, 2003) už 

mladší adolescenti v období 12 až 14 rokov uvažujú v porovnaní 

s mladšími žiakmi viac abstraktnejšie a dokážu prepájať a integrovať 

dlhšie udalosti a zážitky do zmysluplného celku. Tým, že nad sebou 

viac rozmýšľajú, prehlbujú vlastné sebapoznávanie, sa môžu občas 

cítiť zmätene či pociťovať neistotu. To zvyšuje emočnú labilitu 

a oslabuje stabilitu sebahodnotenia. Je to krátkodobý jav a výskumy 

(J. Smollar, J. Youniss, 1985; A. Oosterwegel, 1992; J. Dusek, J. G. 

McIntyre, 2003) ukazujú, že u väčšiny adolescentov sa počas 

dospievania sebaponímanie zvyšuje. Môžu za to nové skúsenosti 

a regulácia vlastného správania.  

Vo všetkých etapách vývinu je vzťah k sebe samému vzájomne 

previazaný s vnímaním a hodnotením druhými ľuďmi, ich priamym 

alebo sprostredkovaným vplyvom na sebapoňatie a sebahodnotenie. 

Dôležitými osobami v detstve, ako aj v adolescencii sú 

predovšetkým rodičia či iné blízke osoby. S pribúdajúcim vekom 

narastá vplyv rovesníkov, blízkych priateľov a kamarátov. Na 

utváranie vzťahu k sebe samému je potrebné nahliadať ako na 

celoživotné utváranie. Dôležité je taktiež pripomenúť, že na 

formovaní obrazu vlastného ja sa odrážajú osobnostné 

charakteristiky jednotlivca, ako aj fyzické a psychické zdravie.  

Ako uvádzajú štúdie (V. Konečná, 2010, J. Mudrák, 2015) 

v prostredí školy sa na formovaní sebapoňatia podieľajú činitele, ako 

osobnosť učiteľa, atmosféra školskej triedy, školské hodnotenie, 

učebný materiál a podobne. V školskom veku je sebaobraz pružný 

a pohyblivý, to znamená že sa môže rýchlo meniť. Priaznivé úsudky 

učiteľov vedú k pozitívnemu rastu sebapoňatia žiakov. Dôležitým 

činiteľom, ktorý formuje sebapoňatie, je skupina rovesníkov, jej 

význam rastie s vekom a dominujúci je v období puberty. Akceptácia 

rovesníkmi je nevyhnutným predpokladom začlenenia sa do sveta 

dospelých na ceste k samostatnosti, nezávislosti a zrelosti. J. 

Canfield a H. C. Wells (1995) uvádzajú, že k podpore pozitívneho 

sebapoňatia je nevyhnutné vytvoriť otvorené školské prostredie plné 

záujmu a malo by poskytovať pocit bezpečia, oceňovania, dôvery, 

slobodného vyjadrovania bez vysmievania, priateľské prostredie, 
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spoluprácu, diskusiu, ale aj rozprávanie o dôležitých témach ako 

strach, dôvera a iné.  

Zameranie výchovy a vzdelávania na pozitívne budovanie 

sebapoňatia má u žiakov vplyv na zdravú sebadôveru, otvorený 

vzťah k druhým ľuďom k okoliu a k úlohám. Naopak negatívne 

sebapoňatie sa u žiakov prejavuje nezáujmom o učenie, zhoršeným 

prospechom, nedisciplinovaným správaním, zvýšenou úzkosťou, 

labilitou, ale aj zraniteľnosťou.  

Druhý ústredný pojem práce je učebný výkon. Školská úspešnosť 

je ovplyvňovaná viacerými faktormi, medzi ktoré radíme schopnosti 

žiaka, motiváciu a preferencie, inteligenciu, sebapoňatie, rodinné 

zázemie a vzťah k škole, učiteľom, ako aj k životu. Tieto, ale aj 

mnohé ďalšie faktory podmieňujú učebný výkon v kvalite aj 

v kvantite, čo má za následok stratifikáciu v školskej úspešnosti. 

Školské známky hrajú v živote školáka veľkú rolu vzhľadom na to, 

že sú pre ňho spätnou väzbou, ale zároveň okolie informujú o jeho 

úspešnosti. Školskú úspešnosť je možné vymedziť dvomi spôsobmi. 

Podľa Z. Helusa (1982) je školská úspešnosť v užšom vymedzení 

používaná zameniteľne s pojmom školský prospech, čo zahŕňa 

školské známky, klasifikáciu žiaka. Pri širšom vymedzení školskej 

úspešnosti zahraniční autori (Y. Zhou, L. Graham, C. West, 2016; R. 

Steinmayr, A. Meißner, A. F. Weidinger, L. Wirthwein, 2014) 

používajú pomenovanie „academic achievement“, čo môžeme 

doslovne preložiť, ako akademický úspech – školský úspech. V 

širšom vymedzení sa koncept dostáva za hranice školského 

prospechu a reprezentuje relatívnu úspešnosť (J. Čáp, 1993; Z. 

Helus, 1982; J. Hvozdík, 1970), to značí mieru využitia 

individuálneho potenciálu žiaka.  

Na základe dosiahnutých úspechov alebo neúspechov sa žiaci 

označujú za úspešných alebo neúspešných. Často sa stáva, že len na 

základe školského prospechu a prispôsobenému správaniu sa určuje 

školská úspešnosť. J. Hvozdík (1970) a Z. Helus (2004) sa zhodujú 

v tom, že úspešnosť nie je obmedzená iba na ukazovateľ výkonu, ale 

mala by byť braná ako vyjadrenie produktívneho osobnostného 

rozvoja v školských podmienkach, preto je potrebné úspešnosť 

posudzovať aj podľa vzťahu k vlastnému rozvoju, podľa možností 

jednotlivého žiaka. 

Hodnotenie žiakov je nevyhnutná súčasť výchovno-

vzdelávacieho procesu a ako uvádzajú Z. Kolář a R. Šikulová (2009) 
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má motivačnú, informatívnu, regulatívnu, výchovnú, prognostickú 

a diferenciačnú funkciu. Zato E. Petlák (2016) vymenúva viacero 

funkcií hodnotenia. Medzi najdôležitejšie radí motivačnú, 

didaktickú, výchovnú, spoločenskú a profesijnú, kontrolnú 

a napokon prognostickú funkciu.  

Pri známkovaní (hodnotení) treba brať najviac do úvahy, že 

známka by mala byť pre žiaka spätno-väzbovou informáciou o jeho 

prospechu, mala by mu pomáhať a povzbudzovať ho. Školské 

hodnotenie, konkrétne známka sa citlivo dotýka žiakovho 

sebavedomia, sebahodnotenia, ovplyvňuje jeho sny, túžby, vôľové 

vlastnosti a ďalšiu snahu. Základný vplyv školského hodnotenia na 

motiváciu správania žiaka možno odvodiť z potreby uznania, 

ocenenia, prípadne z potreby uplatnenia a sebarealizácie. Miera 

úspešnosti výkonu je v škole hodnotená predovšetkým známkou. 

Medzi publikáciami nájdeme aj autorov (napríklad S. Staněk, 1990; 

A. Okruhlicová, 1991; G. Rőtlinger, 1997), ktorí poukazujú na 

nefunkčnosť známok a klasifikačných stupňov, avšak v našom 

systéme sa tomuto hodnoteniu nedá vyhnúť.  

Ako tvrdí J. Duchovičová (2005), školské hodnotenie vplýva na 

celú osobnosť, je významným aktivizujúcim a motivačným 

činiteľom, umožňuje hodnotenému poznať seba samého, vlastné 

kvality, vedomosti, ale aj nedostatky. Taktiež je silným atribútom pri 

vytváraní žiakovho sebapoňatia.   

K. Tišťanová (2016) sa opiera o pedagogickú prax, ktorá 

poukázala vplyv školskej neúspešnosti na znižovanie sebavedomia 

u žiakov. Na základe hodnotenia sa vytvára žiakovo sebapoňatie ako 

úspešného alebo neúspešného jednotlivca a aj podľa tejto úspešnosti 

sa posudzuje úspešnosť aj v osobnom živote.  

Učiteľ by mal na vyučovaní uplatňovať adekvátne rozvíjanie 

vnútornej aj vonkajšej motivácie, tým kladie pevné základy pre 

pozitívny rozvoj osobnosti žiaka. Aj keď je práve prvá fáza 

vyučovacieho procesu motivačná, motivácia má byť uplatňovaná 

v priebehu celej učebnej činnosti. Zefektívnenie vzdelávacieho 

procesu nie je možné bez poznávania motivácie každého žiaka, jeho 

ovplyvňovanie a formovanie, taktiež je potrebné sledovanie zmien 

v motivácií, v štruktúre, v kvalite a v zameraní. 

Dôkladné poznanie osobnosti žiaka, jeho potrieb a záujmov je 

jednou z dôležitých podmienok úspešného vyučovania. Učiteľ pri 

svojom pôsobení na žiaka musí brať do úvahy jeho vek a z toho 
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vyplývajúce špecifiká v správaní, komunikácii, socializácii a učení. 

Pri nadaných musí navyše učiteľ poznať ich charakteristické prejavy, 

ktoré môžu celý vyučovací proces ovplyvňovať. Nadaní žiaci majú 

svoje špecifiká, ktorými sa odlišujú od ostatných rovesníkov. Môžu 

sa javiť ako homogénna skupina s vysokým intelektových 

potenciálom, akcelerovaným kognitívnym vývojom, častou 

schopnosťou čítať a mnohými inými. Ako uvádza J. Duchovičová 

(2007), vývin nadania u každého žiaka prebieha individuálne. 

Niektorí môžu vyniknúť až v období dospelosti, pretože v detstve 

neboli poznaní a sebauplatnenie našli vo svojej pracovnej či inej 

oblasti. Sú prípady, keď sa naopak vývin spomalil a v dospelosti už 

ničím nevynikali.  

Nadaní žiaci si pamätajú veľké množstvo faktov z oblastí, o ktoré 

sa zaujímajú. Neustále hľadajú nové informácie, diskutujú, potrebujú 

niečo robiť. Sú zvedaví, neustále sa vypytujú, zaujímajú sa aj 

o najmenšie detaily. Sú k sebe veľmi sebakritickí, svoje silné a slabé 

stránky vedia odhadnúť. Pripraviť si pre týchto žiakov problémové 

úlohy je pre učiteľa náročné po časovej stránke, aj po obsahovej. 

Vyžaduje si to zo strany učiteľa tvorivosť, aktívnosť a chuť do práce. 

Z uvedeného vyplýva, že osobnostné špecifiká si vyžadujú 

profesionálny a špeciálny prístup učiteľov, ako aj rodičov z dôvodu 

kvalitného a vyrovnaného osobnostného rozvoja. Podľa slov E. 

Žovinca a E. Ďatkovej (2005) je nenahraditeľný učiteľ ten, ktorý 

svoju prácu miluje a život detí chce pozitívne ovplyvniť. Každý žiak 

je jedinečný, zvlášť jedinečnosť u žiaka so špeciálnymi výchovno-

vzdelávacími potrebami si vyžaduje od učiteľov ďalšiu prípravu 

a neustále vzdelávanie v oblasti špeciálnej pedagogiky. Pre žiaka je 

dôležitá potreba cítiť sa bezpečne a pocit istoty v emocionálnej 

oblasti. Akceptácia ako osobnosti je rozhodujúca pre zdravý vývoj 

sebavedomia. Nadaní prejavujú vysokú motiváciu pre intelektuálne 

činnosti. Ide predovšetkým o túžbu po poznávaní vychádzajúcu z ich 

vnútra a nie je závislá na reakcii okolia, napríklad formou pochvaly 

alebo známky. Ako píše J. Jurášková (2008), prejavuje sa to 

zvedavosťou, kladením náročných otázok, aktivitou, pozornosťou 

a vytrvalosťou. Ich morálny vývin je predčasný, preto sa už v ranom 

veku zaoberajú hraničnými otázkami a problémami ľudstva.  

Byť nadaným neznamená mať iba mimoriadne kvality, prináša to 

aj množstvo problémov v kontakte s prostredím, ktoré takéhoto 

jednotlivca nevie prijať. Chyby môžu byť aj zo strany rodičov, ktoré 
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svoje dieťa preceňujú a kladú naň neprimerané požiadavky. To sa 

môže stať aj v edukačnom procese, keď učiteľ nevie identifikovať 

nadaného a nevie s ním pracovať. Nadanie bolo definované ako 

asynchrónny vývin, v ktorom je vnútorné prežívanie a uvedomenie 

kvalitatívne odlišné od normy. Čím je vyššia intelektová kapacita, 

tým sa zvyšuje asynchrónnosť. Výnimočnosť nadaných detí ich robí 

zároveň zraniteľnými. Tento asynchrónny vývin sa najčastejšie 

prejavuje práve v sociálno – emocionálnej sfére. Zatiaľ čo kognitívna 

sféra je vysoko rozvinutá, v emocionálnej sfére sa objavuje určitá 

nezrelosť (J. Laznibatová, 2001). Avšak okrem iných aj výskum A. 

Garlana a E. Zinglera (1999) ukázal, že nadaní nemajú väčšie 

emocionálne a sociálne problémy ako ostatní členovia bežnej 

populácie, napriek tomu sú špecificki odlišní. Skorší výskum D. 

Cornella (1984) uvádza, že nadaní nie sú rizikovejšou skupinou než 

bežné deti. Hoci majú svoje problémy, rozdielne hodnoty a majú 

pocit inakosti. Avšak taktiež prišiel k zisteniam, že až tretina z nich 

má problémy s priateľstvom, s nadväzovaním sociálnych vzťahov 

s inými ľuďmi,  podobne to však majú aj iné, bežné deti.   

U jednotlivcov je sociálna akceptácia veľmi dôležitá a môžeme 

sa stretnúť so stratégiami, pri ktorých sa snažia svoju výnimočnosť 

maskovať, ako napríklad podpriemerný výkon, horšie známky. Práve 

tieto stratégie môžu viesť k tzv. podvýkonu. Niektoré deti prejavujú 

vynikajúci potenciál a sú svojim okolím považované za nadané, 

avšak ich skutočné výsledky sú priemerné, dokonca podpriemerné. 

Tento jav sa označuje ako podvýkonosť (underachievement) a zdá sa 

byť natoľko rozšírený, že autori G. A. Davis a S. B. Rimm (2004) 

o ňom v americkom kontexte hovoria ako o celonárodnej epidémii. 

Príčiny podvýkonu môžeme nájsť predovšetkým v nízkej motivácii – 

označovaná aj ako nezáujem, chýba angažovanosť v štúdiu alebo 

nízka úroveň sebapoňatia (S. M. Reis, D. B. McCoach, 2000).  

V súvislosti s predchádzajúcim, J. Mudrák (2015) vo svojej knihe 

upozorňuje, že priebeh vývoja nadaných detí, a to či je uplatňovaný 

alebo neuplatňovaný ich potenciál, je determinovaný nie len 

úspešným rozvojom ich schopností, ale taktiež úspešným rozvojom 

ich motivácie. A. Bandura (2006) považuje motivačný aspekt 

rozvoja nadania za kľúčový v priebehu dospievania. V priebehu 

dospievania sa nadané deti stávajú aktérmi vlastného vzdelávania, 

preto je potrebné, aby si osvojili sebaregulačné schopnosti, ako sú 
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plánovanie, odhadovanie dopadov za vlastné činnosti alebo vnímaná 

vlastná účinnosť.  

V USA je dokonca známy program Podpora emocionálnych 

potrieb nadaných (SENG – Supporting Emotional Needs of Gifted), 

fungujúci od roku 1981. Tento program založil po samovražde 

nadaného študenta J. T. Webb a ponúka podporu a poradenstvo 

prostredníctvom vzdelávania, výskumu a stretnutí, aby sa nadaní 

prijali a dokázali naplniť vlastný potenciál.  

V praxi sa stretávame s rôznymi modelmi edukácie nadaných, 

dovolíme si vybrať Model autonómneho žiaka – ALM, ktorý sa 

overoval aj v našich podmienkach. Autormi sú G. T. Betts a J. K. 

Kercherová (1999), vhodný je pre ISCED 2 a 3 pre nadaných žiakov. 

Ako napovedá už názov, predstavuje koncepciu autonómneho žiaka, 

ktorý rieši úlohy kombináciou divergentného a konvergentného 

myslenia s minimálnou externou pomocou. Jedným zo základných 

cieľov uvedeného modelu je práve rozvoj sebapoňatia a pozitívneho 

sebahodnotenia.  

Pre optimálne rozvíjanie nadania je dôležité, aby sa žiak vnímal 

adekvátne. Pri podceňovaní sa nedá dosiahnuť veľa. To isté však 

platí nie len pri nízkom sebaobraze, ale aj pri vysokom sebaobraze, 

pretože to môže viesť k tomu, že žiak nebude chcieť na sebe 

pracovať. A práve snaha po sebarealizácii je výrazným motivačným 

činiteľom vedúcim k úspechu.  

Pri skúmaní problematiky nadania sa stretávame s rôznymi 

nezrovnalosťami. Počnúc od chápania nadania, rozlišovania nadania 

a talentu, cez emocionálne a sociálne problémy, charakteristiky 

a vzdelávania nadaných. Pozornosť sa sústreďuje hlavne na 

intelektuálny druh nadania, ale výskumom neuniknú ani ostatné 

druhy talentu. Na jednej strane nadaní vynikajú v kognitívnej oblasti, 

avšak na strane druhej sa u nich môžu objaviť problémy v sociálnej 

a emocionálnej oblasti. Predošlé výskumné zistenia preukázali vzťah 

medzi sebapoňatím a úrovňou výkonovej motivácie a taktiež 

podávaným výkonom nadaných žiakov. Najväčší problém aj 

vzhľadom k množstvu výskumov sa javí vznik neadekvátneho 

sebapoňatia, ktorý je založený na základe pocitov odlišnosti. Práve 

pocit odlišnosti môže predpokladať nižšie sebapoňatie v porovnaní 

s bežnými rovesníkmi. 
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3 Skúmanie sebapoňatia, učebného výkonu 

a motivácie  

Vedecké práce zaoberajúce sa vzťahom sebapoňatia a školského 

výkonu zaznamenávame od 1. polovice 20. storočia (napríklad M. D. 

Caplin, 1969; P. B. Campbell, 1967). V Českej republike má výskum 

sebapoňatia v kontexte školy taktiež tradíciu. Významným prínosom 

bola rozsiahla publikácia od Z. Helusa a kol. v roku 1979. Úroveň 

sebapoňatia môže ovplyvňovať mieru skutočného uplatňovania 

intelektového potenciálu, ale aj úspešnosť človeka v živote. Úzku 

spojitosť medzi motiváciou a školským výkonom potvrdili tiež 

predchádzajúce výskumy (J. Hvozdík, 1986; L. Ďurič a kol., 1986; 

V. Dočkal a kol., 1987). Motivácia hrá významnú rolu pri analýze 

a realizácii školskej úspešnosti so zreteľom na výkony, rozvoj 

činnosti a vývoj žiakovej osobnosti.  

Výsledky výskumu majú potvrdiť alebo vyvrátiť predchádzajúce 

výskumy, ale hlavne majú ponúknuť odporúčania pre učiteľov, ktorí 

so žiakmi trávia relatívne veľa času a majú veľký vplyv na 

sebapoňatie.  

3.1 Cieľ práce, výskumné problémy a hypotézy 

Našim cieľom práce bolo identifikovať a komparovať 

sebapoňatie u nadaných a bežných žiakov a zistiť jeho vzťahovú 

väzbu k učebnému výkonu aj s analyzovaním motivačných 

preferencií k učeniu. Sebapoňatie sme na základe použitého 

dotazníku rozdelili na akademické a neakademické sebapoňatie, 

ktoré sa ďalej člení na jednotlivé komponenty. Do výskumu boli 

zapojení žiaci sekundárneho vzdelávania. Učebný výkon vo 

výskume predstavuje GPA (Grade Point Average), čiže priemerné 

skóre všetkých známok na vysvedčení a známky z matematiky a zo 

slovenského jazyka a literatúry. Z uvedeného cieľa vyplynuli 3 

základné výskumné problémy:  

 

 Výskumný problém č.1. Aký je vzťah medzi akademickým 

sebapoňatím a učebným výkonom nadaných a bežných žiakov?   
Uvedený výskumný problém sa viaže na nasledujúce hypotézy:  

 

H1 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných 
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žiakov v takom smere, že čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým 

sú aj známky lepšie. 

H2 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u bežných žiakov 

v takom smere, že čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým sú aj 

známky lepšie.  

H3 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s heteronómnym hodnotením u nadaných žiakov v takom smere, že 

čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým je heteronómne 

hodnotenie lepšie.  

H4 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  heteronómnym hodnotením u bežných žiakov v takom smere, že 

čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým je heteronómne 

hodnotenie lepšie. 

 

Výskumný problém č.2. Aký je vzťah medzi neakademickým 

sebapoňatím a učebným výkonom nadaných a bežných žiakov?  
Uvedený výskumný problém sa viaže na nasledujúce hypotézy:  

 

H5 Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných 

žiakov v takom smere, že čím vyššie je neakademické sebapoňatie, 

tým sú aj známky lepšie. 

H6 Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u  bežných 

žiakov v takom smere, že čím vyššie je neakademické sebapoňatie, 

tým sú aj známky lepšie. 

 

Výskumný problém č. 3. Líši sa neakademické sebapoňatie 

medzi nadanými a bežnými žiakmi?   
Uvedený výskumný problém sa viaže na nasledujúcu hypotézu:  

 

H7 Predpokladáme, že nadaní žiaci dosiahli rozdielne výsledky 

v neakademickom sebapoňatí ako bežní žiaci.  

 

Výskumný problém č.4. Líši sa všeobecné sebapoňatie medzi 

nadanými a bežnými žiakmi?   
Uvedený výskumný problém sa viaže na nasledujúcu hypotézu:  
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H8 Predpokladáme, že nadaní žiaci dosiahli rozdielne výsledky vo 

všeobecnom sebapoňatí ako bežní žiaci.  

 

Výskumný problém č.5. Existujú rozdiely v motivácii k učeniu 

u nadaných a bežných žiakov?  
Uvedený výskumný problém sa viaže na nasledujúcu hypotézu:  

 

H9   Predpokladáme, že medzi nadanými a bežnými žiakmi budú 

rozdiely v odpovediach v jednotlivých motivačných kategóriách. 

3.2 Výskumná vzorka  

Výskumnú vzorku tvorili nadaní žiaci a bežní žiaci základných 

škôl navštevujúci 7 – 9. triedu. Celkový počet žiakov bol 627, z toho 

bolo 207 nadaných a 420 bežných žiakov. Známky, ako aj GPA boli 

získané na základe polročného vysvedčenia v školskom roku 

2018/2019.  

3.3 Metódy výskumu  

 
Skúmanie sebapoňatia  

Spomedzi dotazníkov na meranie sebapoňatia (napríklad SPAS, 

SPPC, PHCSCS-2, Rosenbergerova škála sebahodnotenia) sme 

vybrali dotazník SDQ - SELF-DESCRIPTION QUESTIONNAIRE. 

Tento nástroj je navrhnutý na základe hierarchického modelu R. J. 

Shavelsona, o ktorý sa v práci opierame. Kvôli veľkému počtu 

položiek sa výskumníci snažili vytvoriť skrátenú verziu. Vzišli 

z toho aj dotazníky, ktoré skúmali len akademické alebo len 

neakademické sebapoňatie. My sme pre účel práce využili dotazník 

SDQ-II-S (skrátenú verziu SDQII) od autorov L. A. Ellis, H. W. 

Marsh a G. Richards (2002). Pre lepšie pochopenie celého 

výskumného nástroja a aj lepšiu orientáciu skúmanej problematiky 

sme zostavili schému, na základe ktorej môžeme vidieť na obrázku 

č. 1 presné rozdelenie oblasti sebaponímania. 
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Skúmanie učebných výkonov  

Keďže sme sebapoňatie dávali do vzťahu s heteronómnym 

hodnotením, bolo potrebné získať známky žiakov z hlavných 

predmetov, konkrétne z matematiky a zo slovenského jazyka 

a literatúry. Najobjektívnejšie a najrelatívnejšie kritérium hodnotenia 

školského úspechu je podľa N. L. Kuncel, M. Crede a L. L. Thomas 

(2005) hodnotenie prostredníctvom záverečnej známky na 

vysvedčení vypočítanej prostredníctvom aritmetického priemeru 

jednotlivých výsledkov vzdelávania (GPA), aj vzhľadom 

k uvedenému sme školskú úspešnosť získali prostredníctvom GPA. 

V našom výskume išlo o známky a GPA na polročnom vysvedčení.  

 

Skúmanie motivácie  

Nakoľko sme chceli zistiť aj motiváciu k učeniu u nadaných 

a bežných žiakov, použili sme na identifikáciu motivačných 

kategórií výskumný nástroj Preferenčný motivačný dotazník V. 

Hrabala (1988). Dotazník pozostáva z položiek, ktoré reprezentujú 6 

druhov motivácie, konkrétne ide o pozitívnu sociálnu motiváciu, 

poznávaciu motiváciu, morálnu motiváciu, obavu z následkov, túžbu 

po vyniknutí a dobrý pocit z vykonanej práce. Jednotlivé položky sú 

uvádzané vždy v dvojici. Počet dvojíc pokrýva všetky existujúce 

kombinácie preferenčných motívov. Úlohou žiaka bolo vybrať 

a označiť v každej dvojici ten dôvod alebo pohnútku k učeniu, ktorá 

preňho platí.  

3.4 Výsledky výskumu  

 

H1 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných 

žiakov v smere, čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým sú aj 

známky lepšie.  

   

Hypotéza 1 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H1.1: Predpokladáme, že matematické sebapoňatie štatisticky 

významne koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok 

(GPA) u nadaných žiakov.  

H1.2: Predpokladáme, že verbálne sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) 

u nadaných žiakov.  
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H1.3: Predpokladáme, že školské sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) 

u nadaných žiakov. 

 

Odpovede na čiastkové hypotézy sme dostali na základe hodnôt 

Spearmanovho koeficienta poradovej korelácie. Medzi 

matematickým sebapoňatím a GPA u nadaných žiakov je mierny 

stupeň väzby (R = -0,4867), medzi verbálnym sebapoňatím a GPA 

u nadaných žiakov je taktiež mierny stupeň väzby (R = -0,4751) 

a medzi školským sebapoňatím a GPA u nadaných žiakov je 

významný stupeň väzby (R = -0,5925). Uvedené výsledky nám 

dovoľujú skonštatovať, že sa nám H1.1, H1.2 a H1.3 potvrdili. Na 

základe potvrdených čiastkových hypotéz sa nám stanovená H1 

potvrdila, akademické sebapoňatie koreluje s  aritmetickým 

priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných žiakov v tom smere, 

že čím je vyššie akademické sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 

 

H2 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u bežných 

žiakov v smere, čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým sú aj 

známky lepšie.   

 

Hypotéza 2 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H2.1: Predpokladáme, že matematické sebapoňatie štatisticky 

významne koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok 

(GPA) u bežných žiakov. 

H2.2: Predpokladáme, že verbálne sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok 

(GPA)  u bežných žiakov.  

H2.3: Predpokladáme, že školské sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) 

u bežných žiakov. 

 

Odpovede na čiastkové hypotézy sme dostali na základe hodnôt 

Spearmanovho koeficienta poradovej korelácie. Medzi 

matematickým sebapoňatím a GPA u bežných žiakov je významný 

stupeň väzby (R = -0,5721), medzi verbálnym sebapoňatím a GPA 

u bežných žiakov je mierny stupeň väzby (R = -0,3261) a medzi 

školským sebapoňatím a GPA u bežných žiakov je taktiež významný 
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stupeň väzby (R = -0,5479). Uvedené výsledky nám dovoľujú 

skonštatovať, že sa nám H2.1, H2.2 a H2.3 potvrdili. Na základe 

potvrdených čiastkových hypotéz sa nám stanovená H2 potvrdila, 

akademické sebapoňatie koreluje s  aritmetickým priemerom 

všetkých známok (GPA) u bežných žiakov v tom smere, že čím je 

vyššie akademické  sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 

 

H3 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s heteronómnym hodnotením u nadaných žiakov v smere, čím je 

vyššie akademické  sebapoňatie,  tým je heteronómne hodnotenie 

lepšie. 

 

Hypotéza 3 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H3.1: Predpokladáme, že matematické sebapoňatie štatisticky 

významne koreluje s heteronómnym hodnotením (známka z 

matematiky) u nadaných žiakov.  

H3.2: Predpokladáme, že verbálne sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s heteronómnym hodnotením (známka zo slovenského 

jazyka a literatúry) u nadaných žiakov. 

 

Pri hľadaní odpovedí na čiastkové hypotézy sme použili metódu 

testu pre kontingenčnú tabuľku a koeficient kontingencie C. Medzi 

matematickým sebapoňatím a známkou z matematiky u nadaných 

žiakov je zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,0484). Aj 

koeficient kontingencie nám túto významnosť potvrdil (C = 0,8679), 

medzi matematickým sebapoňatím a známkou z matematiky 

u nadaných žiakov je vysoký stupeň väzby. Medzi verbálnym 

sebapoňatím a známkou zo slovenského jazyka a literatúry 

u nadaných žiakov je zaznamenaná hladina významnosti (p = 

0,0000). Aj koeficient kontingencie nám túto významnosť potvrdil 

(C = 0,9784), medzi matematickým sebapoňatím a známkou 

z matematiky u nadaných žiakov je veľmi vysoký stupeň väzby. 

Uvedené výsledky nám dovoľujú skonštatovať, že sa nám H3.1 

a H3.2 potvrdili. Na základe potvrdených čiastkových hypotéz sa 

nám stanovená H3 potvrdila, akademické sebapoňatie koreluje 

s heteronómnym hodnotením u nadaných žiakov v tom smere, že 

čím je vyššie akademické  sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 
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H4 Predpokladáme, že akademické sebapoňatie koreluje 

s  heteronómnym hodnotením u bežných žiakov v smere, čím je 

vyššie akademické  sebapoňatie,  tým je heteronómne hodnotenie 

lepšie. 

 

Hypotéza 4 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H4.1: Predpokladáme, že matematické sebapoňatie štatisticky 

významne koreluje s heteronómnym hodnotením (známka z 

matematiky) u bežných žiakov.  

H4.2: Predpokladáme, že verbálne sebapoňatie štatisticky významne 

koreluje s heteronómnym hodnotením (známka zo slovenského 

jazyka a literatúry)  u bežných žiakov.  

 

Pri hľadaní odpovedí na čiastkové hypotézy sme použili metódu 

testu pre kontingenčnú tabuľku a koeficient kontingencie C. Medzi 

matematickým sebapoňatím a známkou z matematiky u bežných 

žiakov nie je zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,1564). Medzi 

verbálnym sebapoňatím a známkou zo slovenského jazyka 

a literatúry u bežných žiakov je zaznamenaná hladina významnosti 

(p = 0,0000). Aj koeficient kontingencie nám túto významnosť 

potvrdil (C = 0,9916), medzi matematickým sebapoňatím a známkou 

z matematiky u bežných žiakov je veľmi vysoký stupeň väzby. 

Uvedené výsledky nám dovoľujú skonštatovať, že sa nám H4.1 

nepotvrdila a H4.2 potvrdila. Na základe dosiahnutých výsledkov 

čiastkových hypotéz sa nám stanovená H4 nepotvrdila, akademické 

sebapoňatie koreluje s heteronómnym hodnotením u bežných žiakov 

iba v oblasti verbálneho sebapoňatia v tom smere, že čím je vyššie 

akademické  sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 

 

H5 Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných 

žiakov v takom smere, že čím vyššie je neakademické sebapoňatie, 

tým sú aj známky lepšie. 

 

Hypotéza 5 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H5.1: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia štatisticky významne koreluje s  celkovým 

priemerom známok (GPA)  u nadaných žiakov.  
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H5.2: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

emocionálneho sebapoňatia štatisticky významne koreluje 

s celkovým priemerom známok (GPA) u nadaných žiakov.  

H5.3: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

telesného sebapoňatia štatisticky významne koreluje s celkovým 

priemerom známok (GPA) u nadaných žiakov.  

 

Odpovede na čiastkové hypotézy sme dostali na základe hodnôt 

Spearmanovho koeficienta poradovej korelácie. Medzi sociálnym 

sebapoňatím a GPA u nadaných žiakov nie je žiadny stupeň väzby 

(R = -0,2135), medzi  emocionálnym sebapoňatím a GPA 

u nadaných žiakov nie je žiadny stupeň väzby (R = 0,0685) 

a medzi telesným sebapoňatím a GPA u nadaných žiakov tiež nie je 

žiadny stupeň väzby (R = -0,0919). Uvedené výsledky nám dovoľujú 

skonštatovať, že sa nám H5.1, H5.2 a H5.3 nepotvrdili. Na základe 

nepotvrdených čiastkových hypotéz sa nám stanovená H5 

nepotvrdila, neakademické sebapoňatie nekoreluje s  aritmetickým 

priemerom všetkých známok (GPA) u nadaných žiakov v smere, čím 

je vyššie neakademické sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 

 

H6 Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie koreluje 

s  aritmetickým priemerom všetkých známok (GPA) u  bežných 

žiakov v takom smere, že čím vyššie je neakademické sebapoňatie, 

tým sú aj známky lepšie. 

 

Hypotéza 6 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H6.1: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia štatisticky významne koreluje 

s heteronómnym hodnotením (GPA) u bežných žiakov. 

H6.2: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

emocionálneho sebapoňatia štatisticky významne koreluje 

s heteronómnym hodnotením (GPA) u bežných žiakov. 

H6.3: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti telesné 

sebapoňatia štatisticky významne koreluje s heteronómnym 

hodnotením u bežných žiakov. 

 

Odpovede na čiastkové hypotézy sme dostali na základe hodnôt 

Spearmanovho koeficienta poradovej korelácie. Medzi sociálnym 

sebapoňatím a GPA u bežných žiakov nie je žiadny stupeň väzby (R 
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= 0,0017), medzi  emocionálnym sebapoňatím a GPA u bežných 

žiakov nie je žiadny stupeň väzby (R = -0,0154) a medzi telesným 

sebapoňatím a GPA u bežných žiakov tiež nie je žiadny stupeň 

väzby (R = 0,0426). Uvedené výsledky nám dovoľujú skonštatovať, 

že sa nám H6.1, H6.2 a H6.3 nepotvrdili. Na základe nepotvrdených 

čiastkových hypotéz sa nám stanovená H6 nepotvrdila, 

neakademické sebapoňatie nekoreluje s  aritmetickým priemerom 

všetkých známok (GPA) u bežných žiakov v tom smere, že čím je 

vyššie neakademické sebapoňatie,  tým sú aj známky lepšie. 

 

H7 Predpokladáme, že nadaní žiaci dosiahli rozdielne výsledky 

v neakademickom sebapoňatí ako bežní žiaci.  

 

Hypotéza 7 sa skladala z týchto čiastkových hypotéz:  

H7.1: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia sa štatisticky významne líši v skupine 

nadaných žiakov v porovnaní so skupinou bežných žiakov. 

H7.2: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii vzťahov s rovnakým 

pohlavím sa štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov 

v porovnaní so skupinou bežných žiakov.   

H7.3: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii vzťahov s opačným 

pohlavím sa štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov 

v porovnaní so skupinou bežných žiakov.   

H7.4: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

sociálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii vzťahov s rodičmi sa 

štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov v porovnaní so 

skupinou bežných žiakov.   

H7.5: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

emocionálneho sebapoňatia sa štatisticky významne líši v skupine 

nadaných žiakov v porovnaní so skupinou bežných žiakov.  

H7.6: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

emocionálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii čestnosti sa 

štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov v porovnaní so 

skupinou bežných žiakov.   

H7.7: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

emocionálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii emocionálnej 
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stability sa štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov 

v porovnaní so skupinou bežných žiakov.   

H7.8: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

telesného sebapoňatia sa štatisticky významne líši v skupine 

nadaných žiakov v porovnaní so skupinou bežných žiakov.  

H7.9: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

telesného sebapoňatia, konkrétne v kategórii fyzického vzhľadu sa 

štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov v porovnaní so 

skupinou bežných žiakov.   

H7.10: Predpokladáme, že neakademické sebapoňatie v oblasti 

telesného sebapoňatia, konkrétne v kategórii fyzických schopností sa 

štatisticky významne líši v skupine nadaných žiakov v porovnaní so 

skupinou bežných žiakov.   

 

Pri hľadaní odpovedí na čiastkové hypotézy sme použili metódu 

testu pre kontingenčnú tabuľku. Medzi nadanými žiakmi a bežnými 

žiakmi v oblasti sociálneho sebapoňatia nie je zaznamenaná hladina 

významnosti (p = 0,2256), medzi nadanými žiakmi a bežnými 

žiakmi v oblasti sociálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii 

vzťahov s rovnakým pohlavím je zaznamenaná hladina významnosti 

(p = 0,0341), medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti 

sociálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii vzťahov s opačným 

pohlavím nie je zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,7059), 

medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti sociálneho 

sebapoňatia, konkrétne v kategórii vzťahov s rodičmi nie je 

zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,5684). Ďalej medzi 

nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti emocionálneho 

sebapoňatia nie je zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,6093), 

medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti emocionálneho 

sebapoňatia, konkrétne v kategórii čestnosti je zaznamenaná hladina 

významnosti (p = 0,0481), medzi nadanými žiakmi a bežnými 

žiakmi v oblasti emocionálneho sebapoňatia, konkrétne v kategórii 

emocionálnej stability nie je zaznamenaná hladina významnosti (p = 

0,9746). Medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti 

telesného sebapoňatia nie je zaznamenaná hladina významnosti (p = 

0,6369), medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti 

telesného sebapoňatia, konkrétne v kategórii fyzického vzhľadu nie 

je zaznamenaná hladina významnosti (p = 0,1520), medzi nadanými 

žiakmi a bežnými žiakmi v oblasti telesného sebapoňatia, konkrétne 
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v kategórii fyzických schopností nie je zaznamenaná hladina 

významnosti (p = 0,1148).   

Uvedené výsledky nám dovoľujú skonštatovať, že sa nám H7.2 

a H7.6 potvrdili. Ostatné čiastkové hypotézy, konkrétne H7.1, H7.3, 

H7.4, H7.5, H7.7, H7.8, H7.9, H7.10 sa nepotvrdili. Na základe 

nepotvrdených čiastkových hypotéz sa nám stanovená H7 

nepotvrdila, rozdiel sme zaznamenali iba v dvoch špecifických 

kategóriách, a to v oblasti vzťahov s rovnakým pohlavím a v oblasti 

čestnosti.  

 

H8 Predpokladáme, že nadaní žiaci dosiahli rozdielne výsledky vo 

všeobecnom sebapoňatí ako bežní žiaci.  

 

Pri hľadaní odpovedí na hypotézu sme použili metódu testu pre 

kontingenčnú tabuľku. Medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi vo 

všeobecnom sebapoňatí je zaznamenaná hladina významnosti (p = 

0,0357). Týmto sa H8 potvrdila. Všeobecné sebapoňatie je 

rozdielne vzhľadom na to, že je žiak nadaný. 

 

H9 Predpokladáme, že medzi nadanými a bežnými žiakmi budú 

rozdiely v odpovediach v jednotlivých motivačných kategóriách. 

 

Pri hľadaní odpovedí na hypotézu sme použili metódu testu pre 

kontingenčnú tabuľku. Medzi nadanými žiakmi a bežnými žiakmi 

a preferenčnej motivácii k učeniu je zaznamenaná hladina 

významnosti (p = 0,0428). Týmto sa H9 potvrdila. Nadaní žiaci 

majú inú preferenčnú motiváciu na rozdiel od bežných žiakov. 

U bežných žiakov prevláda morálna motivácia (27%), u nadaných 

žiakov prevládala pozitívna sociálna motivácia (21%) a dobrý pocit 

z vykonanej práce (22%).  

 

3.5 Odporúčania do praxe a závery  

Práca bola zameraná na skúmanie sebapoňatia, učebného výkonu 

a motivácie nadaných a bežných žiakov. Sebapoňatie sa skladá 

z akademického, neakademického a všeobecného sebapoňatia. 

Akademické a neakademické sebapoňatie obsahuje vlastné 

špecifické komponenty. Práve tieto špecifické komponenty sme 

analyzovali a dávali do vzťahu s učebným výkonom žiakov. 
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Sebaobraz, presnejšie sebapoňatie, je pojem, ktorý väčšina učiteľov 

žiaľ nepozná, preto aj jeho rozvoj málo podporujú. A keď aj rozvoj 

sebapoňatia chcú podporovať, žiaľ nevedia, ako na to. Medzi hlavné 

ciele školy by mala byť zaradená potreba rozvíjania sebapoňatia 

a následne sebahodnotenia, ktoré sa odrazia v žiakovom výkone 

a súvisia s jeho motiváciou. Otázkami sebapoňatia sa v školách 

zaoberáme iba na jednom predmete, konkrétne v etickej výchove, aj 

to iba veľmi okrajovo. Vychádzajúc z teoretických východísk 

a výskumných zistení si dovoľujeme formulovať nasledovné 

odporúčania pre pedagogický výskum a prax:  

 Zahraničné výskumy, ako aj naše zistenia (konkrétne H1, H2, 

H3) potvrdzujú mierne až významné stupne väzby medzi 

akademickým sebapoňatím a učebným výkonom žiakov. Práve 

preto je potrebné zvýšiť povedomie o problematike 

sebapoňatia žiakov na školách, nakoľko ovplyvňuje ich výkon. 

V zahraniční sa vývoj a udržiavanie pozitívneho sebapoňatia 

zdôrazňuje ako jeden z najdôležitejších cieľov vzdelávania. Preto 

považujeme za nutné, aby si učitelia rozšírili poznatky v oblasti 

sebapoňatia aj formou kontinuálneho vzdelávania, nakoľko 

vzdelávanie v tomto smere výrazne absentuje. Cieľom 

programu kontinuálneho vzdelávania by bolo rozšíriť 

a zdokonaliť poznatky pedagogických zamestnancov v oblasti 

žiakovho sebapoňatia, ktoré môžeme zaradiť do osobnostného 

rozvoja žiakov v edukačnom procese. Oboznámiť ich 

s možnosťami využitia rôznych metód na podporu rozvíjania 

pozitívneho, ale najmä reálneho sebapoňatia s prihliadnutím na 

jednotlivé zložky sebapoňatia. V obsahu by bol program 

orientovaný na poznávaciu zložku osobnosti, oblasti poznania 

a pozitívneho hodnotenia, možností odbúravania bariér 

obranných mechanizmov pri riešení úloh, vedenie 

k objektívnemu pohľadu na vlastnú osobnosť, tzv. sebaodhaleniu 

(self discloruse), pri ktorom učiteľ vedie žiaka k odhaleniu jeho 

slabých stránok. Program by bol ďalej zameraný na podporu 

stimulácie pozitívnych pocitov a presvedčení vo vlastnú 

kompetenciu, teóriu sebaurčenia (SDT), vytváranie príležitostí na 

úspech u žiakov, pomáhal by pri odstraňovaní neistoty 

a podporovaní istoty u žiakov a zvyšovaní významu 

individuálneho prístupu vzhľadom na citlivosť žiakov na 

hodnotenie ich výkonov. Obsah programu by tvorila aj príprava 
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a tvorba konkrétnych aktivít/nástrojov na rozvoj sebapoňatia 

podľa konkrétneho zamerania učiteľa, podľa vekovej kategórie 

žiakov, ako aj zohľadnenie individualít každého žiaka 

v konkrétnej triede. Príkladom takejto aktivity je úloha, ktorá by 

učila žiaka zhodnotiť svoje  silné a slabé stránky. Spočívala by 

v tom, že by mal žiak napísať 10 vecí, ktoré sa mu na ňom zdajú 

dobré. Je prekvapivé, že niektorí žiaci majú problém napísať 

aspoň polovicu z toho počtu. Spôsob ukončenia programu by 

bolo vypracovanie vlastného portfólia na rozvoj sebapoňatia 

žiaka. Pri navrhovaní programu kontinuálneho vzdelávania sme 

postupovali podľa platnej legislatívy, konkrétne Zákona č. 

317/2009 Z. z. Zákon o pedagogických zamestnancoch a 

odborných zamestnancoch.  

 Pozornosť sme venovali aj jednej konkrétnej oblasti sebapoňatia 

a výkonu v tejto oblasti (konkrétne H3 a H4). To znamená 

matematické sebapoňatie a výkon v matematike, verbálne 

sebapoňatie a výkon v slovenskom jazyku a literatúre. Aj 

z výsledkov nášho výskumu vyplynulo, že je nevyhnutné, aby 

učiteľ podporoval žiakov v oblastiach, v ktorých preukazujú 

nadpriemerné výkony a podporoval ich v súťažiach a 

olympiádach, kde môžu dosahovať vynikajúce výsledky. 

 Štúdie nám naznačovali odlišnosti v neakademickej oblasti medzi 

nadanými a bežnými žiakmi, hlavne v emocionálnej a sociálnej 

oblasti. Náš výskum (konkrétne H7) preukázal odlišnosti iba 

v dvoch oblastiach, a to v oblasti čestnosti a vzťahov s rovnakým 

pohlavím. Vzhľadom na to, že lepšie výsledky dosiahli nadaní 

žiaci, odporúčame v bežných triedach klásť väčší dôraz na 

rozvoj svedomitosti a zodpovednému prístupu k štúdiu. 

Úlohou učiteľa je viesť žiakov k vlastnej zodpovednosti za 

učebné výkony, odporúčame implementovať do edukačnej 

reality teóriu sebaurčenia (SDT), ktorá hovorí, že len ten žiak, 

ktorý je zapojený do činnosti pre vlastné dobro, je skutočne 

motivovaný a pociťuje úspech. J. Bajtoš a A. Marhevková (2016) 

prišli k znepokojujúcemu zisteniu, že až 45,22% respondentov 

v škole veľmi často podvádza a najsilnejším motívom je 

nedostatok času. S týmto dobre korešponduje aj výsledok nášho 

výskumu v oblasti motivácie, a síce, že 27% bežných žiakov 

označilo morálnu motiváciu ako motív svojho učenia. Učia sa, 

pretože sa to od nich vyžaduje, pretože sa to tak musí. Preto si 
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učiteľ musí dať za cieľ vyvolať u žiakov pocit, že predmet 

a s tým súvisiace učivo sú dôležité. Netreba zabúdať ani na 

názory žiakov, hľadať logické prepájanie, vyžadovať originalitu 

a kreativitu. Učiť žiakov, ako sa majú učiť, plánovať učenie aj 

pomocou metakognitívnych zručností.  

 Nadaní žiaci mali horšie výsledky v oblasti vzťahov s rovnakým 

pohlavím (H7). Preto je dôležité, aby učiteľ pracoval 

s triednym kolektívom, zameriaval sa na rozvíjanie 

a udržiavanie kontaktov, na elimináciu sociálneho vylúčenia, 

všímal si zmeny v správaní jednotlivcov, robil diagnostiku 

sociálnych vzťahov. Na hodinách je potrebné realizovať 

skupinovú prácu, didaktické hry na zlepšenie komunikačných 

zručností, využívať problémové riešenie, využívať formu 

rozhovoru, organizovať akcie aj mimo triedy, pretože schopnosť 

vytvárania pozitívnych vzťahov je jednou z podmienok dobrého 

vzdelávania.  

 V predchádzajúcom bode sme už načrtli motiváciu, ako jednu 

z dôležitých aspektov vzdelávania. Rozvinuté kognitívne potreby 

patriace medzi vnútorné motivačné činitele majú z pravidla 

väčšiu motivačnú hodnotu než vonkajšie činitele. Konkrétne to 

znamená, že žiaci saturujúci poznávanie, sú motivovaní získať 

poznatky už samotnou poznávacou činnosťou na rozdiel od 

ostatných, ktorí sa učia len preto, aby saturovali iné potreby, 

ktoré sú vzhľadom k poznávaniu vonkajšie. Práve tu je kľúčová 

úloha učiteľa. Nielenže mu navodenie správnej motivácie 

u žiakov uľahčí prácu, ale uľahčí žiakovi hlavne osvojovanie 

vedomostí. Dôležitá je motivácia žiaka k samostatnej, aktívnej 

a tvorivej činnosti. Možností na zlepšovanie motivácie má 

k dispozícií učiteľ viacero od chválenia žiakov, vzbudzovania 

zvedavosti u žiakov až po využívanie simulácií a hier. Je dôležité 

pristupovať k motivácii individuálne, čo môže motivovať 

jedného žiaka, druhého nemusí. V školách sú žiaci, ktorí 

namiesto úspechu poznajú iba zlyhanie, úlohou učiteľa je preto 

poskytnúť im príležitosti k úspechu, aj pri nízkej úrovni výkonu. 

Nájsť oblasť, v ktorej môže jednotlivec vyniknúť. Dôležité je 

nezanedbávať význam pochvál. Častou chybou je, že ak žiak 

pracuje podľa predstáv, považujeme to za normálne, no ak sa 

dopustí chýb, nastupuje to strany učiteľa kritika. Práve 

humanistická pedagogika, podľa slov E. Petláka a kol. (2008) 
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nepovažuje chyby žiaka za nedostatok, ale skôr za signál, že 

potrebuje pomoc zo strany učiteľa.  

 Je potrebné v rámci pedagogickej diagnostiky ovládať typológiu 

žiakov podľa motivácie k štúdiu. V tejto súvislosti J. Vašutová 

(2002) rozlišuje žiakov, ktorí sa učia pre získanie nových 

poznatkov, žiakov, ktorí sa učia účelovo (napríklad sociálne 

prijatie), žiakov, ktorí sa učia z potreby výkonu, sú súťaživí 

a chcú uspieť a žiakov, u ktorých prevláda sociálna motivácia. Aj 

na základe rozdielností žiakov by mal učiteľ voliť optimálne 

stratégie výučby – motivačný kontext, aktívne učenie, diskusiu, 

skupinovú prácu, riešenie problémov, samoštúdium a iné.   

 Učebný výkon v sebe skrýva rozličné nejednotnosti. Už pri 

definícii pojmu máme problém, čo všetko tam môžeme zaradiť. 

Iba výslednú činnosť žiaka alebo aj proces, ako sa k samotnému 

výkonu dostal? Preto je nevyhnutné dbať na premyslenú 

analýzu a následnú interpretáciu výkonov žiakov. Úlohou 

učiteľa je používať rôzne formy hodnotenia a kritériá na 

posudzovanie žiaka, sledovať a hodnotiť osobný pokrok žiaka, 

hodnotiť nielen samotný výkon ale aj postup práce. Nesprávne 

hodnotenie môže mať demotivujúci prvkom, ale môže mať aj 

vplyv na ďalší život, niekedy znamená odchod zo štúdia, 

reorientáciu. Veľa učiteľov si neuvedomuje vplyv hodnotenia na 

učebný výkon a správanie. Zo skúseností vieme, že žiak sa bude 

učiť iba to, čo ho učiteľ bude skúšať. Všetko, čo sa nehodnotí sa 

pokladá za nepodstatné. Príprava učiteľov na hodnotenie je 

dôležitá a má opodstatnený význam – patrí k otázkam školskej 

diagnostiky. Práve kvôli korelácii medzi sebapoňatím a učebným 

výkonom, navrhujeme v rámci didaktiky jednotlivých predmetov 

zamerať pár hodín aj problematike hodnotenia. Chýbajú taktiež 

metodiky orientované na hodnotenie a sebahodnotenie. Bolo by 

vhodné takýto repertoár vytvoriť, aby bol k dispozícií všetkým 

učiteľom. Čo sa týka vzdelávania nadaných,  na hodnotenie 

výkonov sa používa väčšie množstvo metodík. Vo väčšej miere 

implementujú prvky sebahodnotenia, viac apelujú, aby žiaci 

vedeli zhodnotiť svoje reálne výkony. Realizáciou hodnotenie 

vlastných výsledkov učenia si žiaci rozširujú vedomosti o sebe. 

Takéto sebahodnotenie by sa malo uplatňovať od začiatku 

školskej dochádzky a nie náhodne, pretože žiakov to môže 

zaskočiť. Preto odporúčame používať učiteľom na hodinách 
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viacero foriem hodnotenia, ale systematicky a premyslene. Je 

dôležité viesť žiakov k racionálnemu hodnoteniu, vytvárať 

priestor pre externé hodnotenie. Viac využívať moderné trendy 

v hodnotení ako portfólio žiakov a sebahodnotiace hárky. 

 Otázky hodnotenia, rozvoj sebapoňatia a rozvoj motivácie 

u žiakov je potrebné podrobnejšie zapracovať do predmetu 

psychodidaktika na pedagogických fakultách. Formou 

seminárov vytvárať portfólio vlastných možností pre rozvoj 

sebapoňatia, rozvoj motivácie – aktivity, hry, námety. Pri 

hodnotení vytvárať portfólio/repertoár rôznych foriem 

hodnotenia s prihliadnutím na zložku sebahodnotenia. 

 

V našom výskume si uvedomujeme aj určité limity. Pre 

pedagogickú prax by bolo potrebné sebapoňatie aj motivačné 

kategórie skúmať aj z hľadiska vekových kategórií, motivačné 

kategórie dať do súvisu so známkami ako aj so sebapoňatím žiakov. 

Taktiež si uvedomujeme aj limity učebného výkonu. Dvojka 

z matematiky u bežného žiaka nepredstavuje rovnakú hodnotu ako 

dvojka pre nadaného žiaka. Objektívnejšie by bolo použiť rovnaký 

didaktický test, ktorý by meral učebný výkon na jednotnej úrovni. 

V podstate ani tento test by náš problém nevyriešil, vzhľadom na to, 

že nadaní žiaci majú v školách bohatšie učebné obsahy. Aj 

vzhľadom k stereotypnej predstave, že nadaní žiaci majú vynikajúce 

výsledky, to v školách tak nie je. Podvýkonnosť nadaných žiakov 

si žiada hlbší výskum, pretože na učebný výkon vplýva mnoho 

faktorov. Taktiež sa objavujú stereotypné predstavy aj z pohľadu 

genderových rozdielov, najmä u nadaných dievčat býva 

zaznamenané znižovanie sebapoňatia a sebadôvery v období 

dospievania. Uvádzajú to staršie výskumy ako S. M. Reis (1987), S. 

S. Lea-Woodová a G. Clunies-Rosová (1995), ale aj novší výskum 

A. Luscombová a T. L. Rileyová (2001). Pre lepšiu starostlivosť 

o nadaných a zvlášť o ohrozené skupiny nadaných, kam zaraďujeme 

aj nadané dievčatá, sú v budúcnosti výskumy v tejto oblasti žiadané. 

Výskum v oblasti sebapoňatia by mohol byť zameraný na rozdiely 

sebapoňatia u nadaných vzdelávaných formou integrácie 

a vzdelávaných formou segregácie v triedach pre nadaných. Na 

základe výsledkov by sa do edukačnej reality implementovali 

špecifickejšie potreby na rozvoj sebapoňatia aj vzhľadom na 

formu vzdelávania. Taktiež je potrebné zapojiť do výskumu viac 
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žiakov, uvedomujeme si, že škola má vlastný kolobeh a život, ale pre 

zlepšovanie edukačnej reality sú nevyhnutné výskumy a prístup 

výskumníkov do škôl.  R. D. Hoge a J. S. Renzulli (1993) sa vo 

svojom článku pokúsili o syntézu publikovaných výskumov vo 

vzťahu nadania a sebapoňatia (15 štúdií od roku 1977 po 1992). 

V práci zhrnuli, že nadaní žiaci vykazujú mierne vyššie 

sebahodnotenie ako bežní žiaci. Najväčší rozdiel bol badateľný 

v oblasti školského výkonu. V sociálnej oblasti sa nepreukázali 

významné rozdiely. Aj vzhľadom na výsledky nenašli dôvod na to, 

aby sa sebapoňatie nepovažovalo za problémovú oblasť 

nadaných žiakov. Na základe predošlých výskumov aj z vlastných 

zistení sme pri odporúčaní pre prax v rámci sebapoňatia 

nevychádzali z delenia nadaných a bežných žiakov. Zastávame 

názor, že v oblasti sebapoňatia, školského výkonu a motivácie je 

potrebné rozvíjanie u každého jedného žiaka. 
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Záver  

V súčasnosti určite každý zaznamenal tendenciu stúpajúceho 

tlaku na lepšie výkony nielen v pracovnej činnosti, ale aj v tej 

školskej. Nemožno pokladať za nadaného toho, kto nevie svoje 

schopnosti presadiť, uplatniť a realizovať. Ako uvádza J. Kotasová 

(2001), nedostatok pozitívnych stimulov v hodnotení okolia 

vyvoláva oslabenie ega, ale aj  ohrozenie pri napĺňaní vlastnej 

hodnoty. Zníženie výkonu a odlíšenie sa od normy prežíva žiak ako 

ohrozenie vlastnej osoby. Hodnotenie v oblasti školského výkonu 

významne ovplyvňuje výkonovú motiváciu žiakov a ich ašpirácie 

môžu vyvolať rôzne motivačné tendencie vo vzťahu k dosiahnutým 

výsledkom. Zmyslom je identifikovať príčiny vlastného výkonu tak, 

aby neboli v rozpore s utvorenou predstavou o sebe. Veľmi záleží aj 

na celkovej atmosfére v škole a prístupe učiteľov k hodnoteniu. 

Učiteľ, ale najmä žiaci majú vedieť, čo sa naučili. Na to je 

nevyhnutná spätná väzba, ktorá má byť rýchla, častá a pre všetkých 

žiakov. Po sformulovaní hodnotiaceho záveru (či už ide o známku, 

slovné hodnotenie, pochvalu) zohráva dôležitú úlohu aj prijatie alebo 

naopak neprijatie hodnotenia žiakom. Práve táto skutočnosť má 

dopad na správanie žiaka a jeho ďalšie učenie.  

Sebapoňatie má deskriptívnu a hodnotiacu stránku. Práve 

hodnotenie je závislé na relatívnom štandarde porovnávania 

s rovesníkmi na predstave ideálneho ja a očakávania významných 

ľudí.  

Ľudské Ja je zložitý a obsahovo bohatý konštrukt. Existuje 

rozdiel medzi tým, aké je sebapoňatie v skutočnosti a ako sa 

jednotlivec vníma. Na rozsiahlu problematiku sebapoňatia sa dá 

pozerať z viacerých teoretických východísk. Na sebapoňatie sa 

mnohí autori pozerajú mnohostranne a tak sme to poňali aj v našej 

práci. Sebapoňatie vnímame ako zloženie akademického, 

neakademického a všeobecného sebapoňatia, pričom tieto zložky sa 

skladajú zo svojich špecifických oblastí. Otázky sebapoňatia sa 

v školskej praxi musia považovať za podstatné a je významné 

pracovať na jeho rozvoji v každej jednej zložke. Ovplyvňuje celkové 

zmýšľanie žiaka o sebe, o svojich schopnostiach, cieľoch, sociálnom 

začlenení, predovšetkým má vplyv na jeho motiváciu, čo má za 

následok jeho výkon v škole. 

Prínos práce je značný hlavne v oblasti akademického 

sebapoňatia. Sebapoňatie nadaných aj bežných žiakov má značný 
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vplyv na akademickú úspešnosť. Preto by sa už v rámci 

pregraduálnej prípravy učiteľov malo dbať na rozšírenie poznatkov v 

rámci osobnostného rozvoja žiakov v edukačnom procese 

s prihliadnutím na celý selfsystém osobnosti. Tak isto je významná 

otázka,  ako zlepšiť školskú úspešnosť žiakov. Zlepšenie vidíme 

hlavne v rozvíjaní vnútornej motivácie, pretože vnútorná motivácia 

znamená, že niečo robíme z vnútorných pohnútok. Kľúčovým 

pojmom vnútornej motivácie však nesmie byť zábava, ale 

zmysluplnosť. Práve zmysluplnosť niekedy žiaci nevidia 

v preberanom učive, častá je otázka zo strany žiakov: A na čo mi to 

v živote vôbec bude? Nové informácie sú väčšinou predkladané 

izolovane, bez súvislostí, ale čo je závažnejšie, bez súvislostí 

s bežným životom. Vzdelávanie by nemalo byť iba výsledkom 

encyklopedických vedomostí, škola by sa mala zámerne a 

systematicky starať o kultiváciu osobnosti žiakov, o sociálny 

a emocionálny rozvoj. Potrebné je zo škôl odstrániť mlčanie žiakov, 

tým pádom ich pasívnu účasť na vyučovaní. Potrebná je spolupráca 

v skupinách, vzájomná komunikácia, priestor na rozvíjanie mnohých 

sociálnych schopností.  
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Summary  

In present days, there is a strong tendency of increasing pressure 

for better performance not only in work but also in school. 

 One cannot be regarded as a gifted person, if he does not know his 

ability to fulfill himself and succeed. According to J. Kotasová 

(2001), the lack of positive incentives in the assessment of the 

environment is causing a weakening of ones’ self-concept and is a 

threat to self-fulfillment. Reducing performance and distinguishing 

oneself from the standard is considered by pupil as personal threat.  

Evaluation in the area of school performance significantly affects 

pupil performance motivation and their aspirations can trigger 

different motivational tendencies in relation to the results achieved. 

It is important to identify the cause of your own performance so that 

it does not interfere with the idea of yourself. Also, the overall 

atmosphere at school and the teachers' attitude to evaluation plays 

very important role. The teacher, but especially the pupils, should 

know what they have learned. And for that, feedback is needed to be 

fast, frequent and for all pupils. The acceptance or non-acceptance of 

a pupil's assessment also plays an important role after formulating 

the assessment conclusion (whether it is a school grade, verbal 

assessment or praise). It is this fact that affects the pupil's behavior 

and his further learning. 

Self-concept has a descriptive and evaluation part. The evaluation 

is dependent on the relative standard of comparison with peers on the 

idea of the ideal self and the expectations of important people.  

Human “I” is a complex and content-rich construct. There is a 

difference between of actual self-concept and how the individual 

perceives himself.  The extensive issue of self-concept can be seen 

from several theoretical foundations. Many authors look at self-

concept in a variety of ways and we have taken that into account in 

our work. We perceive self-concept as a composition of academic, 

non-academic and general self-perception and these components 

consist of their specific areas. Self-concept issue in school practice 

needs be considered essential and it is important to work on every 

single component of self-concept. It affects the pupil's overall 

thinking about himself, his abilities, goals, social inclusion, and 

especially his motivation as well as results in his school 

performance. 
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The contribution of this work is particularly significant in the 

field of academic self-concept. Self-concept of both gifted and 

ordinary pupils has a significant impact on academic success. 

Therefore, as part of pre-graduate teacher training, sufficient amount 

of knowledge should be provided in the context of personal 

development of pupils in the educational process, taking into account 

the whole self-system of personality. The question of how to 

improve the school success of pupils is also vital. We see 

improvements mainly in the development of internal motivation, 

because internal motivation means that we do something of intrinsic 

motives. The key notion of internal motivation needs to be 

meaningfulness, not only amusement. The meaningfulness is 

sometimes not seen in the curriculum and this is a frequent question 

from pupils: “And what for I need this?”  Most of the time, new 

information is presented in isolation, without context and more 

seriously completely unrelated to everyday life. Education should 

not only be the result of encyclopedic knowledge; the school should 

deliberately and systematically take care of the cultivation of pupils' 

personality and social and emotional development. It is crucial to 

remove pupils' silence from the schools, thus their passive 

participation in the lessons. There is a need for collaboration in 

groups, mutual communication and space for developing many 

social skills. 
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