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Abstract:  
The author of the scientific study deals with the affect of styles of the family 
education on the personality of the student in the context of motivation for 
performance. Draws attention on the existence of a link among the preferred styles 
of family education and structure of motivation for performance in comprehensive 
school students. Primarily she issued from the model of nine fields of education in 
the family monitoring of complex educational characteristics, namely emotional 
relationship and educational control parents independently and in the family as a 
whole and the model of motivation for performance consisting of motive for 
performance, braking performance anxiety and anxiety supporting performance. In 
order to achieve goal was in the research sample 386 respondents applied research 
plan with analysis of variance, investigated the differences in the character of 
motivation in the regard to the preferred styles of the family education and complex 
educational characteristics. Statistically significant results were achieved at the level 
of braking performance anxiety, preferred style of  the family education causes 
differences in braking performance anxiety and partial is shown only impact of the 
father's emotional relationship on motive for performance. 

Key words:  
Style of family education, emotional relationship, educational control, motivation for 
performance 
 

Úvod  
V dnešnej hektickej, pretechnizovanej a mediálne vyspelej dobe je rodina stále 
považovaná za základnú sociálnu jednotku spoločnosti, a ako taká, má v rámci 
socializácie  úlohu formovať jedinca a saturovať jeho zdravý vývin. Jedným z  
determinantov  intencionálnej socializácie jedinca je aj výchovný štýl uplatňujúci sa 
v rodine. Rodinná výchova, či už v pozitívnom, resp. negatívnom zmysle, ovplyvňuje 
jedinca v rôznych sférach života.  

Štýl rodinnej výchovy môžeme nazvať činiteľom vyjadrujúcim používanie určitých 
pravidiel, spôsobov správania pri výchove, teda postojov vychovávateľa 
k vychovávanému, interakciou medzi týmito aktérmi, pričom sa sledujú dimenzie 
vychovávanej osobnosti, situačný kontext a kognitívne reakcie, neopomínajúc vplyv 
na formovanie jedinca. „Štýl výchovy je  jedným z kľúčových momentov výchovy  
zameriavajúci sa na emocionálne vzťahy dospelých a detí, spôsob komunikácie 
medzi nimi, náročnosť požiadaviek, ich spôsob kladenia a kontroly na dieťa. 
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Prejavuje sa voľbou výchovných prostriedkov a spôsobom reagovania dieťaťa na 
ne“. (Čáp, 2001, s. 303. in: Čáp, Mareš, 2001, s. 303-315). 

Motiváciu k výkonu vnímame ako relatívne stálu dispozíciu človeka dosahovať čo 
najlepší výkon. Na výslednú podobu výkonovej motivácie majú vplyv v priebehu jej 
utvárania a formovania výchovné postupy v rodine, povaha individuálnych životných 
skúseností, kde je relevantným kritériom výkon, charakteristiky sociálnych skupín, 
v ktorých sa mladý jedinec pohybuje. Jozef Džuka (2003) uvádza, že vznik a vývin 
výkonového motívu súvisí s obdobím detstva a k známym faktorom, ktoré sa na jeho 
rozvoji podieľajú, patria: skutočný výkon dieťaťa, ktorý v detstve podáva, tréning 
nezávislosti, rodičovské očakávania a miera sebadôvery pri vlastnom výkone, ktorá 
je u dieťaťa podporovaná zo strany dospelých.  

Opierajúc sa o fakt, že medzi funkcie rodiny Jitka Prevendárová a Gabriela 
Kubíčková (1995) a ďalší zaraďujú funkciu výchovno – socializačnú, môžeme 
konštatovať, že vplyv rodiny v spolupôsobení s ďalšími socializačnými činiteľmi je 
nepopierateľný v oblasti  tvorby vlastností, názorov, hodnôt, postojov. Motivácia 
vyplýva z rôznych postojov a hodnôt, pričom motivácia výkonu študenta závisí od 
toho, či pre adolescenta a rodiča predstavuje dobrý prospech hodnotu, a tým 
uspokojuje potrebu. Motivácia k učeniu, kariérová orientácia, dosahovanie vyššieho 
vzdelania a celková životná úspešnosť  podľa Zdenka Helusa (2007)  súvisí so 
vzdelaním a zamestnaním rodičov, kultúrnosťou rodinného prostredia, 
intelektuálnou podnetnosťou v rodine. Štýl rodinnej výchovy teda neformuje len 
jedincovu motiváciu, čo je predmetom nášho výskumu, ale má ďalekosiahly vplyv na  
jeho osobnosť a životnú spokojnosť.    

Metodologickými východiskami pri skúmaní súvislosti spôsobov rodinnej výchovy s 
rôznymi charakteristikami u adolescentov sa zaoberali viacerí riešitelia Juraj 
Šatánek (2005), Lenka Ďuricová (2005), Jitka Oravcová (2005), Zlata Vašašová 
(2005), Marcela Verešová a Janka Hušvétyová (2005), Blandína Šramová (2006) a 
Michail D. Berzonsky (2004), Jiří Mareš a Jaro Křivohlavý (1995), Karol Kollárik, Eva 
Marušincová, Anna Okruhlicová (1992), Márie Vágnerová (1997) a Jan Průcha 
(1997), Ján Hvozdík (1973) a Jan Čáp a Petr Boschek (1994), (1998), Ladislav 
Horňák (2001) a ďalší. Vo výskumných projektov realizovaných v posledných rokoch 
je zjavná aktuálnosť skúmania vplyvu výchovného štýlu v rodine na široké spektrum 
jednotlivých aspektov jedinca (socializáciu, personalizáciu, sebapoňatie, etnické 
postoje, asertivitu, rizikové správanie, vytváranie si vlastnej identity, problémové 
správanie, interakciu školy a rodiny, motivačné faktory záujmových aktivít, trávenia 
voľného času, školskú úspešnosť/neúspešnosť, ...), absentuje však komplexné 
skúmanie vzťahu štýlov rodinnej výchovy a motivácie výkonu, ktoré je predmetom 
nášho výskumu.           

 

1 Ciele a hypotézy 
V rámci mapujúceho prieskumu sme si stanovili niekoľko čiastkových cieľov a 
hypotéz, ktoré majú vzhľadom ku vzorke popisný charakter a prostredníctvom nich 
došlo k overeniu našich predpokladov o výchovnom pôsobení na motiváciu výkonu 
študentov.  

Hlavný  cieľ  prieskumu: Zistiť charakter distribúcie   štýlov   rodinnej   výchovy   a   

                                          motivácie výkonu u študentov.  

Čiastkové ciele prieskumu: 
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ČC1: Zistiť charakter komplexných charakteristík štýlu rodinnej výchovy u študentov. 

ČC2: Zistiť charakter preferovaného štýlu  rodinnej  výchovy  z  hľadiska   klasického 

         poňatia výchovných štýlov u študentov. 

ČC3: Zistiť charakter preferovaného štýlu rodinnej výchov z hľadiska  modelu  9  polí  

         u študentov. 

ČC4: Zistiť úroveň motivácie výkonu u študentov. 

U čiastkových cieľov sme sa taktiež zamerali na interpohlavné diferencie, ktoré 
dosiahli signifikantnú hladinu významnosti len v škále anxiozita brzdiaca výkon, 
v ktorej študentky považujú anxiozitu viac za brzdu výkonu ako študenti. 

Čiastkové hypotézy prieskumu: 

ČH1: Predpokladáme existenciu záporného emočného vzťahu v rodine u študentov.  

ČH2: Predpokladáme   existenciu   rozporného   výchovného   riadenia   v  rodine u 

         študentov.            

ČH3: Predpokladáme,    že  preferovaným   štýlom   rodinnej   výchovy   z   hľadiska   

         klasického poňatia výchovných štýlov je u študentov liberálny výchovný štýl. 

ČH4: Predpokladáme, že preferovaným  štýlom rodinnej výchovy  z hľadiska modelu                               

         9  polí  je u študentov  pole číslo 3. 

ČH5: Predpokladáme strednú úroveň motivácie výkonu u študentov. 

Následne sme si stanovili cieľ výskumu a hlavnú hypotézu zameranú na existenciu 
súvislostí medzi štýlom rodinnej výchovy a motiváciou výkonu prejavujúcou sa 
najmä v edukačnom procese. 

Hlavný cieľ výskumu: Zistiť  charakter  diferencií  v  motivácii  výkonu  u  študentov                     

                                     z  hľadiska preferovaného štýlu rodinnej výchovy. 

Čiastkové ciele výskumu: 

ČC1: Zistiť     charakter    diferencií    v    motivácii   výkonu   u  študentov z hľadiska    

         komplexných charakteristík výchovy. 

ČC2: Zistiť   charakter    diferencií   v   motivácii    výkonu    u  študentov  z  hľadiska    

          preferovaného    štýlu   rodinnej   výchovy   -   klasické  poňatie  štýlu rodinnej  

          výchovy. 

Hlavná hypotéza výskumu: Predpokladáme,   že   existujú   diferencie  v  motivácii  

                                               výkonu  u  študentov z hľadiska   preferovaného   štýlu   

                                               rodinnej výchovy.  

Čiastkové hypotézy výskumu: 

ČH1: Predpokladáme,   že   existujú   diferencie  v motivácii   výkonu   u   študentov  

         z hľadiska  komplexných charakteristík výchovy. 

ČH2: Predpokladáme,    že  existujú   diferencie  v  motivácii   výkonu   u   študentov  

         z hľadiska preferovaného štýlu rodinnej výchovy - klasické poňatie štýlov                  

         rodinnej výchovy. 
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2 Metodológia výskumu 
V nasledujúcej časti sa venujeme metodologickým otázkam nášho výskumu, 
konkrétne výskumnému súboru, použitým nástrojom zberu dát, plánu výskumu 
a štatistickému spracovaniu.  

2.1 Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 386 študentov gymnázií s rôznym zameraním v Prešove. 
V našom súbore došlo k samovýberu podľa nezávislej premennej preferovaný štýl 
rodinnej výchovy. 

Tab. 1: Sumárne vyjadrenie charakteristík respondentov 

ŠKOLA ROD VEK ROČNÍK SPOLU (%) 

M F 15r
. 

16r
. 

17r
. 

18r
. 

19r
. 

2.r. 3.r.  

GJAR 37 79 0 16 59 41 0 59 57 116  (30,1%) 

KG2 43 48 0 14 45 31 1 45 46 91   (23,6%) 

GSv.M 57 56 13 56 44 0 0 61 52 113  (29,3%) 

GŠ 38 28 0 4 41 19 2 38 28   66  (17,1%) 

SPOLU 175 211 13 90 189 91 3 203 183 386   (100%) 

Legenda: GJAR   –  Gymnázium Jána Adama Raymana 

                KG2      –  Gymnázium Konštantínova 2 

                GSv.M  –  Gymnázium svätého Mikuláša 

                GŠ        –  Gymnázium so zameraním na telesnú výchovu 

Údaje od respondentov v adolescentom veku boli získané priebežne počas 
triednických hodín, teda v rozsahu 45 minút, so súhlasom vedenia školy, spolupráca 
respondentov bola dobrovoľná a anonymná. 

2.2  Použité nástroje zberu dát 

Vo výskume sme použili testovú batériu obsahujúcu metodiky - Dotazník pre 
zisťovanie spôsobov výchovy v rodine Jana Čápa a Petra Boscheka (1994) a 
Dotazník motivácie výkonu  Tomáš Pardela,  Libuša Maršálová, Anna Hrabovská 
(1992). Dotazník pre zisťovanie spôsobov výchovy v rodine obsahuje 40 položiek 
týkajúcich výrokov o výchovných postojoch k dieťaťu pre otca a 40 totožných 
položiek pre matku. Dané položky snímajú štyri komponenty výchovy - kladný, 
záporný, požiadaviek a voľnosti, ktoré sa syntetizujú do dvoch komplexných 
charakteristík výchovy – emočného vzťahu a výchovného riadenia, na základe ich 
kombinácií autori dotazníka vytvorili model 9 polí výchovy, ktorý je možné 
pretransformovať na klasické poňatie štýlov rodinnej výchovy. V Tab. 2 
prezentujeme spôsoby výchovy podľa modelu 9 polí. 
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Tab. 2: Spôsob výchovy – model 9 polí 

 Výchovné riadenie 

Emočný 
vzťah                

  silné stredné slabé rozporné 

záporný 1 výchova autokratická 

- nepriaznivé pre stabilitu      

2 liberálna výchova 

 - nepriaznivé   pre 

   svedomitosť i 

   stabilitu                    

3 indiferentná 

   výchova 

- pesimálne  pre 

svedomitosť,  

stabilitu                    

záporne-
kladný 

9 indiferentná výchova  - priaznivé pre svedomitosť       

kladný 4 
indiferentná 
výchova  

- priaznivé        

       pre 

svedomitosť 

  

5 sociálno-
integračná 
výchova 

-optimálne 

      pre 

svedomitosť 

i stabilitu 

6 liberálna výchova 

            

7 indiferentná  

   výchova       

extrémne 
kladný 

8 sociálno-
integračná 
výchova     

-  priaznivé   pre 

    svedomitosť i 

    stabilitu 

Zdroj: Jan Čáp, Petr Boschek, 1994, s. 11 

 

Dotazník motivácie výkonu obsahuje 52 položiek (prvá je inštrukčná, nevyhodnocuje 
sa) tvoriacich 3 nezávislé škály: škálu motívu výkonu, škálu anxiozity brzdiacej 
výkon, škálu anxiozity podporujúcej výkon. 

 

 

2.3 Charakteristika plánu výskumu 

Pre potreby naplnenia cieľov a hypotéz prvej časti  skúmania sme použili mapujúci 
prieskum, ktorý bol zameraný na identifikáciu charakteru významných premenných, 
a to výchovný štýl v rodine a motivácia výkonu. V druhej časti sa naša výskumná 
činnosť, vzhľadom k povahe premenných a k stanoveným hypotézam, zacielila na 
výskumný plán typu ex post facto s atributívnou nezávislou premennou. Pričom sme 
neuvažovali retrospektívne, ale vychádzali sme z nezávislej premennej výchovný 
štýl v rodine, ktorej indikátorom boli výsledky Dotazníka    pre  zisťovanie   spôsobov 
výchovy  v rodine. Uvedený dotazník diferencuje výchovný prístup na základe 
modelu 9 polí, ktorý zvažuje vzájomné pôsobenie komplexných charakteristík -  
emočný vzťah a výchovné riadenie, navzájom kombinujúcich sa v rôznych 
kvantitatívnych stupňoch a kvalitatívne odlišných formách. Výchovný štýl v rodine 
sme taktiež vyjadrili v troch variantoch klasického modelu štýlov výchovy – 
autoritatívny, liberálny a sociálno – integračný, súčasne sme zaradili v našom 
ponímaní indiferentný výchovný štýl, ktorý zahŕňal rôzne kombinácie emočného 
vzťahu a výchovného riadenia v rodine, nevystihujúce charakteristické 
formy klasického modelu. Vstupnú nezávislú premennú sme chápali ako 
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predpokladanú potenciálnu príčinu očakávaných zmien v závislej 
premennej motivácia výkonu, ktorá bola saturovaná tromi nezávislými škálami – 
motív výkonu, anxiozita brzdiaca výkon a anxiozita podporujúca výkon. 
K dosiahnutiu týchto výskumných zistení nám pomohli výskumné plány s analýzou 
rozptylu.  

2.4 Štatistické spracovanie údajov 

Dáta získané vo výskume boli spracované pomocou štatistického programu SPSS 
Statistic 17.0 pre Windows. Dáta boli podrobené deskriptívnej a induktívnej 
štatistike.  Vzhľadom k povahe údajov bola vo výskume v  rámci induktívnej 
štatistiky použitá ANOVA . 

 

Výsledky a diskusia 
Pre prehľadnosť ponúkame výsledky výskumu spolu s diskusiou. 

Tab. 3:  Komplexná charakteristika – emočný vzťah v rodine 

EMOČNÝ 
VZŤAH 

STUPNE SPOLU 

0 záporný stredný kladný extrémne 

- kladný 

Emočný vzťah  

–  otec 

4,66% 39,90% 16,84% 28,24% 10,36% 100,00% 

Emočný vzťah 

 – matka 

0,26% 56,74% 11,92% 28,76% 2,33% 100,00% 

  záporný záporne 

-kladný 

kladný extrémne 

- kladný 

 

Emočný vzťah 
v rodine 

4,92% 58,29% 1,81% 26,17% 8,81% 100,00% 

 

Podľa údajov v Tab. 3 pri samostatnom emočnom vzťahu otca (39,90%) a matky 
(56,74%) je hodnotený emočný vzťah ako záporný, a teda aj celkový emočný vzťah 
matky a otca spoločne je záporný, kde najvyššie preferencie boli zaznamenané na 
stupni záporný (58,29%) – teda vyše polovica respondentov uvádza vážny emočný 
deficit v prístupe svojich rodičov. Uvádzanie tohto extrémneho stupňa je viac ako 
jednoznačné, stupeň záporne –kladný (1,81%) je zastúpený minimálne. 

Čiastková hypotéza č. 1 sa nám v prieskume potvrdila, emočný vzťah v rodine je 
adolescentmi hodnotený ako záporný (58,29%). Usudzovali sme o nej na základe 
súčasného stavu rodiny, v ktorej sa stretávame s fenoménmi ako nedostatok času 
(na súvis nedostatku času a záporného emočného vzťahu upozorňuje i J. Čáp 
(1999), ktorý píše, že rodičia na dieťa nemajú čas pre prácu, zábavu, či vlastné 
problémy, spoločné činnosti sú vynútené a prebiehajú v nepriaznivej emočnej 
klíme). Záporné city môžu mať taktiež pôvod v adolescentovom egocentrizme 
a neofílii. Výsledky sú v súlade s výskumami L. Ďuricovej (2005), J. Oravcovej 
(2005) a Z. Vašašovej (2005).  
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Tab. 4: Komplexná charakteristika – výchovné riadenie 

VÝCHOVNÉ 
RIADENIE 

STUPNE SPOLU 

0 silné stredné slabé rozporné 

Vých. riadenie 

 – otec 

4,66% 22,80% 16,58% 40,67% 15,28% 100,0% 

Vých. riadenie 

 – matka 

0,26% 28,50% 13,73% 33,42% 24,09% 100,0% 

  silné stredné slabé rozporné  

Vých. riadenie 
v rodine 

4,92% 19,69% 7,51% 27,98% 39,90% 100,0% 

 

Tab. 4 popisuje výchovné riadenie. Výchovné riadenie otca (40,67%) a matky 
(33,42%) oddelene je hodnotené ako slabé a celkové výchovné riadenie otca 
i matky spoločne je hodnotené adolescentmi ako slabé až rozporné. Poukazuje na 
to percentuálne zastúpenie stupňov slabé (27,98%), ale predovšetkým rozporné 
(39,90%). 

Hypotéza č. 2 sa nám rovnako vo výskume potvrdila. Rozporné výchovné riadenie 
vo svojich odpovediach uvádza 39,90% respondentov. O rozpornom výchovnom 
riadení sme uvažovali  v súlade s tvrdením J. Čápa (1999), že v súčasnej dobe, je 
veľmi častá táto nepriaznivá forma výchovného riadenia a v súlade s výskumami L. 
Ďuricovej (2005), J. Oravcovej (2005) a Z. Vašašovej (2005), ktoré zhodne dospeli 
k tomu, že v rodinách prevažuje rozporné výchovné riadenie rodičov, buď jedného 
alebo oboch rodičov, na základe už vyššie spomenutých fenoménov, ako napríklad 
nedostatok času rodičov vplyvom vysokej pracovnej záťaže, čo sa neskôr snažia 
v lepšom prípade kompenzovať rôznymi aktivitami alebo sa dospievajúcim deťom 
nevenujú vôbec. Stres z pracovným povinností sa môže prejavovať ambivalenciou 
vzťahu k adolescentom aj striedaním benevolentnosti a príkazov. Benevolencia 
a prísnosť sa objavuje buď v správaní jedného rodiča podľa jeho aktuálneho 
rozpoloženia alebo je prejavom rodičovského správania u oboch rodičov nezávisle, 
taktiež môže dochádzať k rozporom medzi rodičmi, čo vyúsťuje do rozdielnych 
nárokov, príkazov a zákazov, kde si adolescent  vyberá benevolentnejšieho rodiča, 
čo neskôr opäť produkuje nezhody medzi rodičmi. Rozporné výchovne riadenie sa 
vyskytuje i v rozvedených rodinách.  

 

Tab.  5: Štýly rodinnej výchovy – model 9 polí 

 Výchovné riadenie 

Emočný vzťah                  silné stredné slabé rozporné 

záporný 1-výchova autokratická 

    70 (18,13%) 

2-liberálna výchova 

   37 (9,59%)          

3-indiferentná  

   výchova  

   128 (33,16%)    

záporne-kladný 9-indiferentná výchova         9 (2,33%) 
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kladný 4-indiferentná 
výchova 

19(4,92%) 

5-
sociálno-
integračná 
výchova 

21(5,44%) 

6-liberálna výchova 

   56 (14,51%) 

7-indiferentná  

   výchova  

   22 (5,70%) extrémne - 
kladný 

8-sociálno-
integračná      
výchova   
24(6,22%) 

 

Pre prehľadnosť v Tab. 5 okrem polí súčasne uvádzame taktiež klasické poňatie 
týchto polí. Komplexný pohľad na štýly rodinnej výchovy u adolescentov poukazuje 
na výraznú prevahu indiferentnej výchovy (pole 3) pozostávajúcej zo záporného 
emočného vzťahu zo strany rodičov a súčasne ich rozporného výchovného riadenia 
(33,16%). Naopak najmenej respondentov vyrastá v rodinách pre nás 
s indiferentnou výchovou (pole 9) so záporne –kladným emočným vzťahom, pričom 
výchovné riadenie v tomto prípade spadá do všetkých štyroch stupňov – silné, 
stredné, slabé, rozporné (2,33%). Nasledujú polia 4 a 7 s indiferentným štýlom.  

Čiastková hypotéza č. 4 sa nám potvrdila, čo je  v súlade s výskumami L. Ďuricovej 
(2005), J. Oravcovej (2005) a Z. Vašašovej (2005), ktoré zhodne dospeli k tomu, že 
v rodinách sa v rámci modelu 9 polí najviac stretávame s poliami 3 a 6. Uvedené 
korešponduje s naplnenými predpokladmi, že v rodinách prevažuje záporné emočné 
ladenie a rozporné výchovné riadenie, čo vo vzájomnej kombinácii produkuje pole 3. 

Tab. 6: Štýly rodinnej výchovy 

ŠTÝLY  VÝCHOVY POČET 
RESPONDENTOV 

PERCENTÁ% 

Autokratický 70 18,13 

Liberálny 94 24,35 

Sociálno – integračný 45 11,66 

Indiferentný 177 45,85 

SPOLU 386 100,00 

 

Podľa údajov uvedených v Tab. 6 je výchovné pôsobenie vo výraznej väčšine 
prípadov charakterizované tzv. indiferentným štýlom (M=45,85%) – ide o takmer 
polovicu respondentov, čo rozhodne nie je zanedbateľné. Naopak najmenej je 
preferovaný tzv. sociálno – integračný štýl (11,66%). Druhým najfrekventovanejším 
je liberálny štýl výchovy (24,35%), čo znamená, že je to najviac zastúpený výchovný 
štýl modelu troch výchovných štýlov. 

Čiastkovú hypotézu č. 3 vystihujú i výsledky nášho prieskumu, v ktorom sme mali 
najväčšie zastúpenie v poli 3, ktoré v rámci klasického modelu výchovy pokladáme 
za indiferentné a tretie miesto patrilo poľu 6, ktoré spolu s poľom 2 môžeme 
považovať za liberálny výchovný štýl, ktorý prevláda u 24,35% adolescentov, čiže 
na prvom mieste z hľadiska klasického poňatia štýlov rodinnej výchovy je liberálny 
štýl.  Taktiež sme pri overovaní hypotézy  vychádzali z predpokladu, že v   rodinách 
študentov je pri výchovnom pôsobení  preferovaný  liberálny výchovný štýl, pričom 
sme sa v riešení tejto problematiky opierali o tvrdenia Petra Ondrejkoviča (1995), 
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Karola Turčeka (2003) a  Mirona Zelinu (2004), ktorí analyzujú problematiku 
súčasnej rodiny. 

Tab. 7: Škály motivácie výkonu  (%, priemerná hodnota) 

ŠKÁLY 

MOTIVÁCIE VÝKONU 

STUPNE MOTIVÁCIE PRIEMER 

slabá stredná silná 

Motív výkonu   2,07% 83,68% 14,25% 3,75 

Anxiozita brzdiaca výkon 12,69% 78,50%  8,81% 3,38 

Anxiozita podporujúca výkon     40,93% 54,92%  4,14% 2,73 

 

Percentuálne zastúpenie stupňov motivácie poukazuje na to, že najvyššie 
preferencie vo všetkých sledovaných škálach vykazuje stupeň stredný – a to najmä 
pri motíve výkonu (83,68%). Extrémna hodnota umožňuje konštatovať vysokú mieru 
zastúpenia stupňa slabá motivácia (40,93%) v prípade anxiozity podporujúcej výkon. 
Podľa toho – všeobecne anxiozita v podobe motivačného činiteľa úspešnosti 
z pohľadu študentov rozhodne nepredstavuje podporujúcu bázu, rozdiely 
v preferenciách na stupni silná motivácia nie sú až také výrazné ako pri stupni slabá. 

K stanoveniu čiastkovej hypotézy č. 5 nás inšpirovali výsledky autorov Dotazníka 
motivácie výkonu Pardela, Maršálovej a Hrabovskej (1992), ktorí dospeli k tomu, že 
rozdelenie výsledkov podľa priemerného nameraného skóre vyjadruje pre motív 
výkonu hodnotu M = 3,97, pre anxiozitu brzdiacu výkon M = 3,37 a pre  anxiozitu 
podporujúcu výkon M = 2,73. Naša priemerné výsledné hodnoty nameraného skóre 
M = 3,75, M = 3,38 a M = 2,73. Motív výkonu je najviac skúmaným motívom 
v oblasti školského učenia. Stredný stupeň motívu výkonu sme asociovali so 
štúdium na gymnáziu, čo predpokladá určité danosti a podávanie výkonu, čiže 
študentovi - gymnazistovi ide o udržanie určitého štandardu, ale súčasne 
rešpektujúc charakteristiku vývinového obdobia, že tento štandard je výsledkom 
pôsobenia troch faktorov – výkonu, ktorý je z hľadiska vlastnej identity prijateľný 
a nenarušuje sebahodnotenie, jeho dosiahnutie s čo najmenším úsilím a nevedie ku 
konfliktom, sme sa najmä kvôli snahe o malé úsilie  a nadchnutie aj pre 
mimoškolské činnosti domnievali, že nebude príliš silný (Vágnerová, 2000). 
V spojitosti s nami vnímanou nevyhnutnosťou štúdia na gymnáziu vykazovať pri 
plnení úloh maximálnu snahu a vytrvalosť a súčasne s poznatkami Petra Macka 
a Lenky Lacinovej (2006), že snaha a vytrvalosť je prítomná u študentov 
s prevažujúcim motívom úspešného výkonu, sme taktiež usudzovali minimálne na 
strednú mieru motívu výkonu. V kontexte poznatkov Miloša Macháča, Heleny 
Macháčovej a Jiřího Hoskovca (1985), ktorí uvádzajú, že motivované konanie má 
vždy emočné zafarbenie, pretože zvýšená aktivačná úroveň, ktorá je potrebná pre 
každú náročnú činnosť, je sprevádzaná subjektívnym napätím, ktoré je emočným 
zážitkom, sme predpokladali, že u študentov musí byť prítomná určitá hladina 
anxiozity. Rovnako sme prihliadajúc na  M. Macháča, H. Macháčovú a J. Hoskovca 
(1985),  P. Macka a L. Lacinovú (2006), J. Džuku (2003), M. Vágnerovú (2000) 
uvažovali o prítomnosti subjektívneho napätia, ktoré môže viesť nielen k brzdeniu 
výkonu, ale i k jeho podporeniu, pretože na podanie výkonu je potrebná určitá 
aktivačná úroveň. Aktivitu zvyšuje mierna úzkosť a strach. Ak nie je úzkosť 
prítomná, nie je dôvod usilovať sa. Bez tejto úzkosti sa v nás neprebúdza úsilie 
urobiť niečo pre upevnenie a obnovenie rovnováhy, sebaistoty, pre posilnenie 



160 

 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

kladnej emočnej sféry. Čiže v tomto ohľade vnímame určitú hladinu úzkosti za 
pozitívnu a potrebnú pre optimálny výkon študenta.  

Tab. 8:  Diferencie v charaktere motivácie z hľadiska komplexných charakteristík 
výchovy 

Legenda: F – Fisherov  F  test 

                 p – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                        -  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

MOTIVÁCIA 

 

F P EMOČNÝ VZŤAH – OTEC:  M 

zápor. stred. kladný ex. kl. 

Motív výkonu 3,37 0,02* 3,63 3,79 3,86 3,87 

Brzdiaca  anxiozita 5,19 0,00** 3,48 3,42 3,37 2,93 

Podporujúca anxiozita 0,92 0,43 2,68 2,74 2,74 2,93 

 VÝCHOVNÉ RIADENIE – OTEC:  M 

silné stred. slabé rozp. 

Motív výkonu 0,43 0,73 3,71 3,74  3,75 3,84 

Brzdiaca  anxiozita 1,30 0,27 3,41 3,46 3,28 3,48 

Podporujúca anxiozita 1,59 0,19 2,68 2,57 2,78 2,87 

 EMOČNÝ VZŤAH – MATKA:  M 

zápor. stred. kladný ex. kl. 

Motív výkonu 1,93 0,12 3,68 3,84 3,84 3,59 

Brzdiaca  anxiozita 6,10 0,00** 3,53 3,26 3,18 2,92 

Podporujúca anxiozita 0,43 0,73 2,75 2,80 2,66 2,84 

 VÝCHOVNÉ RIADENIE – MATKA: M 

silné stred. slabé rozp. 

Motív výkonu 0,61 0,61 3,67 3,76 3,78 3,77 

Brzdiaca  anxiozita 3,90 0,00** 3,60 3,22 3,26 3,41 

Podporujúca anxiozita 1,11 0,35 2,69 2,65 2,71 2,87 

 EMOČNÝ VZŤAH V RODINE: M 

zápor.
kladné 

zápor. kladný ex. kl. 

Motív výkonu 3,68 0,11 3,68 3,69 3,87 3,81 

Brzdiaca  anxiozita 3,93 0,00** 3,93 3,48 3,28 2,87 

Podporujúca anxiozita 3,49 0,13 3,49 2,71 2,70 2,79 

 VÝCHOVNÉ RIADENIE V RODINE:M 

  silné rozp. slabé stred. 

Motív výkonu 0,58 0,63 3,68 3,76 3,75 3,87 

Brzdiaca  anxiozita 3,37 0,02* 3,59 3,40 3,25 3,17 

Podporujúca anxiozita 0,63 0,60 2,65 2,79 2,74 2,62 



161 

 

 

 

Edukácia. Vedecko-odborný časopis. Ročník 1, číslo 1, 2015 

 

                M – priemer  

V popise Tab. 8 uvádzame  len signifikantné výsledky, ale štatisticky sme spracovali 
diferencie pre všetky škály motivácie výkonu z hľadiska komplexných charakteristík 
pre rodičov jednotlivo, aj v rodine ako celku. K signifikantným výsledkom sme 
dospeli pri motíve výkonu (F=3,37; p=0,02), na ktorého stúpajúci trend  pozitívne 
pôsobí len emočný vzťah otca, konkrétne extrémne kladný emočný vzťah (M=3,87). 
A pri anxiozite brzdiacej výkon okrem výchovného riadenia otca. Je dôležité 
podotknúť, že kým pri motíve výkonu sú priaznivé čím vyššie hodnoty, pri anxiozite 
brzdiacej výkon sú priaznivejšie čím nižšie hodnoty. Ak sa zameriame na komplexné 
charakteristiky výchovy v rodine, majú signifikantný vplyv na anxiozitu brzdiacu 
výkon. Jej najnižšie hodnoty dosahovali adolescenti pri extrémne kladnom emočnom 
vzťahu (M=2,87) a strednom výchovnom riadení (M=3,17) v rodine. Rovnaké 
pôsobenie má i extrémne kladný vzťah otca (M=2,92), extrémne kladný vzťah matky 
(M=2,93) a stredné výchovné riadenie matky (M=3,22).   
Anxiozita ako činiteľ, ktorý podporuje výkon študentov sa na úrovni emočného 
vzťahu prejavuje výrazne pozitívne, teda čím vyššie hodnotenie emocionálneho 
vzťahu, tým skôr sa anxiozita prejavuje ako pozitívne motivujúca a podporujúca 
dobré výsledky v edukačnom procese – táto tendencia je viditeľná – i keď nie 
štatisticky významná u oboch rodičov, u matky to nie je plynulá tendencia, najnižšia 
je anxiozita podporujúca výkon pri kladnom emocionálnom vzťahu.  Výchovné 
riadenie otca a matky nevykazuje úplne plynulé tendencie, najviac podporujúci je  
extrémne kladný vzťah. Pri emočnom vzťahu v rodine najvyššiu hodnotu anxiozity 
podporujúcej výkon spôsobuje záporne-kladný vzťah. Najvyššia hodnota anxiozity 
podporujúcej výkon bola zistená pri rozpornom výchovnom riadení. Všetky tieto 
výsledky sú len orientačné. Súhrne môžeme povedať, že kladné a extrémne kladné 
emócie a stredné výchovné riadenie sa javia ako faktory zvyšujúce výkon 
a ovplyvňujúce anxiozitu. 

Tab. 9:  Diferencie v charaktere motivácie výkonu z hľadiska preferovaného štýlu 
rodinnej výchovy 

MOTIVÁCIA F P ŠTÝLY VÝCHOVY – M 

1 2 3 4 

Motív výkonu 1,28 0,28 3,62 3,73 3,83 3,79 

Anxiozita brzdiaca výkon 7,53 0,00** 3,59 3,36 2,90 3,44 

Anxiozita podporujúca výkon 0,99 0,39 2,62 2,70 2,69 2,81 

Legenda: F – Fisherov F  test 

                 p – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                         -  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

                 M – priemer  

                 1 – Autokratický štýl výchovy 

                 2 – Liberálny štýl výchovy 

                 3 – Sociálno-integračný štýl výchovy 

                 4 – Indiferentný štýl výchovy 

Údaje, uvedené v Tab. 9 poukazujú na to, že štatisticky významné sú diferencie na 
úrovni anxiozity brzdiacej výkon (F=7,53; p=0,00). Priemerné namerané skóre pre 
jednotlivé výchovné štýly naznačuje, že v prípade anxiozity chápanej ako faktor 
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brzdiaci výkon, študenti uvádzajú najvyššiu mieru preferencie tam, kde prevláda 
autokratický spôsob výchovy (M=3,59). Anxiozita ako faktor brzdiaci výkon sa 
najmenej prejavuje v prípade študentov, u ktorých prevláda sociálno – integračný 
výchovný štýl (M=2,90). Na úrovni motívu výkonu síce neboli zistené štatisticky 
významné diferencie s ohľadom na výchovné štýly, predsa však, priemerné 
namerané skóre naznačuje, že táto úroveň motivačného vplyvu je najintenzívnejšia 
v prípade sociálno - integračného štýlu výchovy (M=3,83), v najmenšej miere ju 
vykazujú študenti u ktorých bola zistená preferencia autokratickej výchovy (M=3,62). 
Anxiozita ako činiteľ podporujúci výkon bola nameraná najmä tam, kde študenti 
uvádzajú dominanciu indiferentného štýlu výchovy (M=2,81), najmenej sa táto 
motivačná úroveň prejavuje pri autokratickej výchove (M=2,62). Aj tieto výsledky 
však možno vnímať len ako orientačné, keďže tu nebola preukázaná štatistická 
významnosť nameraných diferencií, čo je dôsledok zistení uvedených vyššie. 
Konštatujeme, že napriek tomu, že sme nedospeli k siginifikantným výsledkom pri 
interakcii štýlu výchovy a motivácii výkonu, sociálno – integračný štýl výchovy 
v súlade s Jozefom Langmeierom a Danou Krejčířovou (1998) považujeme za 
najpriaznivejší štýl výchovy pre zdravý vývin dieťaťa, so zdravým vývinom súvisí aj 
patričný rozvoj motivácie výkonu, adekvátny sebaobraz, siahanie po realistických 
úlohách, častejšie dosahovanie úspechu a pozitívne sebahodnotenie, čo vedie 
k lepším školským výsledkom.  
Pri stanovovaní hlavnej hypotézy sme vychádzali z predpokladu J. Džuku (2003), 
ktorý uvádza, že vznik a vývin výkonového motívu súvisí s obdobím detstva, na jeho 
rozvoji sa podieľajú faktory ako skutočný výkon dieťaťa, tréning nezávislosti, 
rodičovské očakávania a miera sebadôvery, ktorá je v dieťati zo strany dospelých 
podporovaná a poskytovaná. Vzťah k výkonu sa dotvára v adolescencii. Na jeho 
dotváranie má vplyv komplex skúseností a osobnostných vlastností, pričom najviac 
skúsenosti získava dieťa v rodine a v škole a osobnostné vlastnosti sa rozvíjajú 
v procese socializácie, pričom primárna socializácia je doménou rodiny (Vágnerová, 
2000).  
Konštatujeme, že hlavná hypotéza sa nám v plnej miere nepotvrdila, signifikantné sú 
výsledky, z hľadiska komplexných charakteristík výchovy, v škále motívu výkonu v 
prípade emočného vzťahu otca, vo všetkých prípadoch v škále anxiozity brzdiacej 
výkon okrem výchovného riadenia otca a v anxiozite brzdiacej výkon v jednotlivých 
výchovných štýloch. Signifikatnosť vplyvu emočného vzťahu otca na motív výkonu 
len zdôrazňuje dôležitosť roly otca v živote dospievajúceho jedinca. Domnievame 
sa, že k možným vysvetleniam týchto výsledkov patrí prejav veku emancipácie, 
nestotožnenie sa z požiadavkami rodiny alebo nepestovanie týchto motívov 
v rodinách, či prevahe vlastných skúseností na budovaní týchto motívov. 
V konečnom dôsledku, ale aj keď sme vždy nedospeli k signifikantným výsledkom 
parciálne sa naplnili naše očakávania, že kladný emočný vzťah a stredné výchovné 
riadenie má všeobecne najlepší vplyv na motív výkonu, anxiozitu brzdiacu výkon 
a anxiozitu podporujúcu výkon, čo je v súlade s našimi pôvodnými predpokladmi, 
a to najmä v tom prípade, ak sa domnievame, že najoptimálnejší pre školský výkon 
je vyšší motív výkonu, menšia miera anxiozity brzdiacej výkon a primeraná úroveň 
anxiozity podporujúcej výkon. 
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Záver 

V závere môžeme konštatovať, že vplyv štýlu rodinnej výchovy v rámci socializácie 
jedinca je silný a pretrváva v rôznych sférach života i v období adolescencie. Síce 
sme na úrovni hlavnej hypotézy nedospeli k signifikantnému výsledku, môžeme 
však poukázať na to, že nami predpokladané tendencie sa potvrdili. Priaznivá 
emočná klíma a primerané výchovné riadenie pozitívne ovplyvňujú motiváciu 
výkonu. Parciálne sme siginifikantnú hladinu významnosti dosiahli v prípade 
anxiozity brzdiacej výkon okrem výchovného riadenia otca. Odporúčali by sme sa 
v teoretickej aj praktickej rovine zamerať na prezentovanie negatívnym dopadom 
záporného emočného vzťahu v rodine a rozporného výchovného riadenia v rodine a 
upriamenie pozornosti na dôležitosť kladného emočného vzťahu v rodine 
a stredného výchovného riadenia v kontexte adekvátnej motivácie k školskému 
výkonu a z nej vyplývajúcej školskej úspešnosti. Taktiež by bolo vhodné zamerať sa 
na elimináciu strachu zo zlyhania v rámci motivácie výkonu prostredníctvom 
motivačných programov s cieľom vysvetliť ako si stanoviť realistický cieľ, ako 
atribuovať výsledok, aby to bolo pre osobu priaznivé a ako uvažovať o dôsledkoch 
pre seba, aby bolo možné zažiť pozitívne emócie. Po zlepšení týchto parciálnych 
procesov očakávame posun smerom k orientácii na úspech, ktorá pozitívne 
ovplyvňuje edukačný proces vďaka adekvátnej motivácii výkonu, čo v konečnom 
dôsledku môže priaznivo pôsobiť na rodinnú klímu.  
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