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Abstract:  

According to the international PISA attitudes to education Slovak students declared 
significantly lower perseverance to solve complex problems, lower openness to solve 
tasks and less belief in his own abilities. Negative this situation is reflected in their 
results. Compared to 2003, many attitudes of students to education significantly 
deteriorated. The current teacher is facing a great challenge. The paper is devoted of 
Self-Determination Theory (SDT) drafted by authors R. M. Ryan and E. L. Deci of the 
Rochester University, USA. This theory presents an eclectic model of motivation and 
self-regulation, which lead in to the Autonomy Supportive Teaching in education. We 
present empirical outcomes from older research of school motivation in secondary 
school students and the first outcomes of current research. At the end we are focus on 
the benefits of this approach and the barriers, which to explain why the current teachers 
are sometimes controlling with students. The paper is supported by the VEGA agency 
p.n. 1/0635/15 Research of self-regulation of lower secondary education pupils - 
standardization of questionnaires measuring instruments SRQ-Academic and 
Prosocial. 
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Úvod  

Z posledných zverejnených záverov medzinárodného testovania PISA 2012 sme sa 
dozvedeli, že slovenskí žiaci dosiahli v roku 2012 v priemere, vo všetkých troch 
gramotnostiach štatisticky významne horšie výsledky, než je priemer krajín OECD. Naši 
výsledkovo najslabší žiaci dosahujú relatívne horšie výsledky, než slabší žiaci v OECD, 
pričom naši výsledkovo najlepší žiaci dosahujú výsledky takmer na priemere najlepších 
žiakov OECD (Šiškovič a Toman, 2014). 

Program PISA sa zameriava, okrem testovania vedomostí 15-ročných žiakov 
v matematickej, čitateľskej a prírodovednej gramotnosti, aj na analýzu vplyvov  
sociálneho prostredia rodín na výsledky žiakov, ich motiváciou k dosahovaniu lepších 
výsledkov, ako aj na analýzu súvislostí medzi výsledkami žiakov a rôznymi 
charakteristikami škôl a školských vzdelávacích systémov.  

Z hľadiska postojov žiakov ku vzdelávaniu deklarujú naši žiaci výrazne nižšiu vytrvalosť 
riešiť zložité problémy, nižšiu otvorenosť riešiť úlohy, ako aj nižšiu vieru vo vlastné 
schopnosti (Šiškovič a Toman, 2014). To sa samozrejme negatívne premieta aj na ich 
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výsledky napr. v matematike (kde je toto zhoršenie najvýraznejšie). Oproti roku 2003 sa 
mnohé z týchto postojov k vzdelávaniu u žiakov výrazne prehĺbili.  

Riaditelia škôl u nás uviedli (tamtiež), že výrazne stúpol podiel žiakov, ktorí opakovali 
ročník. Žiaci u nás trávia výrazne menej času nad prípravou na vyučovanie a taktiež 
poukázali na výrazné zhoršenie disciplíny – správania žiakov (predovšetkým v 
nedostatku úcty žiakov voči učiteľom), ktoré negatívne ovplyvňuje klímu školy.  

V roku 2009 sme realizovali výskum (Kuruc, 2010; 2015) v oblasti merania seba-
regulácie vo vzťahu k školským povinnostiam, kde sme výsledky z meraní seba-
regulačného štýlu, prostredníctvom dotazníku SRQ-Academic, porovnávali 
s výsledkami široko koncipovaného postojového dotazníka zameraného na zisťovanie 
miery akceptácie normu-prestupujúceho správania. Vo výsledkoch sa nám potvrdila 
pozitívna korelácia medzi externe orientovanými sebaregulačnými štýlmi, v ktorých 
zohráva hlavnú rolu vonkajšia motivácia a indiferentnými až akceptujúcimi postojmi 
k normu-prestupujúcemu správaniu u žiakov stredných škôl. Pričom pri týchto seba-
regulačných štýloch je nízka miera vnútornej motivácie. Vzorku tvorilo N=443 žiakov 
z bratislavských gymnázií, stredných priemyselných a odborných škôl.  

Tieto výsledky, napriek nízkej vzorke a jej regionálnej orientácii odrážajú podobné 
skutočnosti ako výsledky programu testovania PISA 2012. U detí s takto nastavenými 
seba-regulačnými štýlmi sa objavuje: nižšia emočná angažovanosť - zaujatosť 
cieľovými aktivitami, znižuje sa ich schopnosť podržať a používať nadobudnuté 
vedomosti (Deci a Ryan, 2004).  Podobné závery naznačujú aj výsledky z testovania 
PISA 2012. 

Voči samotnému medzinárodnému testovaniu PISA existuje mnoho výhrad, či už z 
hľadiska obsahu a formy testovania, alebo výberu vzorky žiakov. Taktiež mnohé 
z hodnotených ukazovateľov sú postavené na základe indexov vytvorených z odpovedí 
riaditeľov, učiteľov, či žiakov a nemusia verne odzrkadľovať realitu. Napriek týmto 
obmedzeniam, ktoré je potrebné brať do úvahy, poskytuje toto testovanie množstvo 
unikátnych medzinárodne porovnateľných informácií.  

Naše výsledky z roku 2009 a závery z programu testovania PISA 2012 nehovoria len 
o hlbokej kríze autority pedagóga, či inštitúcie školy na Slovensku, ale predovšetkým 
o hlbokej kríze pedagogiky, ako odboru, ktorý formuje budúcich aj súčasných 
pedagógov. Taktiež ukazuje výrazné problémy v oblasti motivácie a sebaregulácie 
dnešných žiakov, ktoré sa odzrkadľujú v domácich aj medzinárodných porovnaniach. 
Tieto závery potvrdzujú tiež priebežné výsledky výskumu, ktorý realizujeme v 
súčasnosti (2015 - 2017), podporeného agentúrou VEGA, MŠVVaŠ SR v rámci 
projektu č. 1/0635/15 pod názvom Výskum sebaregulácie u žiakov v nižšom 
sekundárnom vzdelávaní – štandardizácia meracích nástrojov SRQ-Academic a SRQ-
Prosocial.  

Dnešný pedagóg (na základnej, strednej aj vysokej škole) stojí pred veľkou výzvou. Ako 
uchopiť súčasný stav a pokračovať tak, aby proces edukácie bol zmyselný a spojený s 
rozvojom ako osobnosti žiaka, tak aj učiteľa. Odpoveďou na túto výzvu, môže byť 
autonómiu podporujúce učenie, ktoré sa formovalo v rámci Teórie sebaurčenia (Self-
determination Theory, ďalej len SDT).  

V príspevku sa venujeme úvodnému základnému vymedzeniu pilierov kmeňovej Teórie 
sebaurčenia autorov Richarda Ryana a Edwarda Deciho z University of Rochester, 
z ktorej metodológie vychádzajú aj nami overované meracie nástroje, a ktoré sme 
opakovane účinne využili v našich výskumných úlohách. Z SDT sa formovalo 
nespočetné množstvo smerov. V prvej vlne bola aj pedagogika, kde výskumné závery 
autorov teórie vyústili do modelu autonómiu podporujúceho učenia.  Ako ústredná téma 
celého prístupu a aj našeho príspevku je ľudská motivácia, ktorá ako sa nazdávame sa 
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výrazne podpisuje pod výsledky našich detí v medzinárodných porovnaniach. Motivácia 
je úzko prepojená so sebareguláciou, preto sa budeme venovať aj tomuto pojmu.   

V nasledujúcej časti príspevku krátko predstavíme teoretické základy SDT. V ďalšej  
časti prezentujeme výsledky výskumov, ktoré sme realizovali od r. 2009 po súčasnosť. 
V poslednej časti príspevku sa venujeme základným bariéram a benefitom autonómiu 
podporujúceho učenia.   

Základné piliere Teórie sebaurčenia  

Klasický Aristotelovský predpoklad o ľudskom vývine bol, že ľudia majú aktívnu 
tendenciu k psychologickému rastu a integrácii. Sú obdarení vrodeným úsilím 
precvičovať a rozpracovávať svoje záujmy, individuálnym sklonom prirodzene 
vyhľadávať výzvy, objavovať nové perspektívy a aktívne internalizovať a transformovať 
kultúrne zvyklosti. Prostredníctvom rozpínania vlastnej kapacity a prejavovaním 
talentov ľudia aktualizujú vlastný potenciál. Túto perspektívu aktívneho rastu dopĺňa 
tendencia k syntézam, organizácii alebo relatívnej jednoty poznania a osobnosti. 
Navyše integrácia toho, čo zažijeme poskytuje základ pre ucelené vnímanie seba-
samého – vnímať celistvosť, vitalitu a integritu (Ryan a Deci, 2004). 

Tento všeobecný pohľad na aktívny, integrujúci organizmus s potenciálom konať na 
základe koherentného vnímania seba-samého môžeme vidieť v psychoanalytických 
(Freud, 1927; Nunberg, 1931; Meissner, 1981; White, 1963), humanistických (Angyal, 
1963; Maslow, 1955; Rogers, 1963) teóriách osobnosti a v kognitívnych teóriách vývinu 
(Piaget, 1971; Werner, 1948).  

Na druhej strane súčasné socio-kognitívne prístupy zobrazujú osobnosť nie v pojmoch 
seba-zjednocujúceho systému, ale skôr ako súbor self-schém, ktoré sa aktivujú stretom 
s prostredím. Osobnosť je vnímaná ako úschovňa pre schémy, ktoré sa vzťahujú 
k rozličným cieľom a identitám, z ktorých každá môže byť vyvolaná budúcim sociálnym 
kontextom (Bandura, 1989; Higgins, 1987; Markus a Nurius, 1986; Mischel a Shoda, 
1995). 

Vnútorná prirodzenosť na jednej strane a sociálne kontexty na strane druhej. Čo 
človeka motivuje k zmene postojov, hodnôt, správania? Aká je sebaregulácia – aký 
charakter má motivácia detí, mladých, dospelých, či starších ľudí? Kde sa nachádza 
vnímanie miesta kauzality súčasných žiakov a učiteľov, podľa ktorého sa rozhodujú 
a riadia? A čo môže robiť spoločenská komunita, v ktorej žijú preto aby im pomohla? 
Na tieto, ale aj iné podobné otázky odpovedá Teória sebaurčenia, ktorá predstavuje 
integrujúci model ľudskej motivácie a sebaregulácie. 

SDT sa vyvíjala viac ako tri dekády vo forme troch mini-teórií, z ktorých každá sa 
vzťahuje k špecifickému fenoménu. Tieto mini-teórie sa prepájajú v tom, že všetky 
zdieľajú organizmické dialektické predpoklady a všetky zahŕňajú koncept základných 
psychických potrieb (Teória základných potrieb – Basic Needs Theory). Organizmické 
dialektické predpoklady vychádzajú z tzv. organizmickej metateórie, ktorá predstavuje 
jeden z troch prístupov, ktoré slúžia ako určitý rámec pojmov, prostredníctvom, ktorých 
môže byť organizovaný a navrhnutý výskum ľudského vývinu. Podľa organizmickej 
metateórie je zdrojom vývinových zmien kombinácia vnútorných biologických zmien 
a síl pochádzajúcich z prostredia (Kuruc, 2015). 

Jednotlivé mini-teórie spolu pokrývajú všetky typy ľudského správania vo všetkých 
doménach. Konštituujú samotnú SDT a predstavujú jej subteórie. Špecifikácia 
oddelených mini-teórií bola historickým východiskom budovania širokej teórie 
prostredníctvom induktívneho formulovania. Tento prístup pozostával zo skúmania 
fenoménu, konštrukcii mini-teórií, a následnom derivovaní hypotéz vzťahujúcich sa 
k skúmanému fenoménu. Po celý čas tento proces formulovania základných 
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predpokladov a prístupov zotrval konštantný, tak aby mini-teórie boli logicky koherentné 
a ľahko integrovateľné z každou ďalšou teóriou. Každá mini-teória ako taká 
reprezentuje relatívne samostatnú časť v rámci celej SDT.  

V súčasnosti SDT zahŕňa štyri subteórie: 

- Teóriu kognitívnej evaluacie (Cognitive evaluation theory) 
- Teóriu organizmickej integrácie (Organizmic integration theory) 
- Teóriu kauzálnych orientácií (Causality orientations theory) 
- Teóriu základných potrieb (Basic needs theory) 

Teória kognitívnej evaluácie popisuje účinky sociálnych kontextov na vnútornú (intrinsic 
motivation) motiváciu. Opisuje kontextuálne elementy ako sú podporná autonómia, 
kontrolovanie, amotivovanie. Prepája tieto typy konceptuálnych elementov s rozličnými 
motiváciami. Zjednodušene by sme mohli povedať, že táto teória sa sústredí na 
definovanie toho, čo v sociálnom prostredí človeka na jednej strane podporuje vnútornú 
motiváciu a na druhej strane, čo ju oslabuje.  

Teória organizmickej integrácie sa sústredí na procesy internalizácie a integrácie 
hodnôt,  alebo  regulácií. Bola sformulovaná za účelom vysvetlenia vývinu a dynamík 
vonkajšej motivácie (extrinsic motivation). Ide predovšetkým o to, akú mieru zohráva vo 
vzťahu k jedincovej skúsenosti autonómia (t.j. miera autonómie v prežívaní a správaní 
človeka v danej skúsenosti). Zaoberá sa zvonku motivovanými správaniami a procesmi 
cez, ktoré si ľudia osvojujú hodnoty z prostredia sociálnych komunít a kultúr. 

Teória kauzálnych orientácií bola formulovaná za účelom opísania individuálnych 
rozdielov v ľudských tendenciách orientovať sa k sociálnemu prostrediu spôsobmi, 
ktoré podporujú ich vlastnú autonómiu, kontrolujú ich správanie, alebo sú amotivujúce. 
Táto subteória umožňuje predikovať prežívanie a správanie z trvalých orientácií 
človeka (GCO - General Causality Orientation).  

Teória základných potrieb bola formulovaná za účelom vysvetlenia vzťahu motivácie 
a cieľov k zdraviu a životnej pohode. Závery z nej sa premietajú do všetkých 
predchádzajúcich mini-teórií. Jednotlivé základné psychické potreby preto vysvetlíme 
nižšie.  

Pre potreby tohto príspevku z uvedených mini-teórií považujeme za kľúčové vnímanie 
človeka ako bytosti, ktorá prirodzene aktívne pracuje na transformácií vonkajších 
regulácií do sebaregulácie. Pričom každý máme nejakú vnútornú tendenciu orientovať 
svoje prežívanie a správanie vo vzťahu k prostrediu. Teória kauzálnych orientácií 
vymedzuje tri hlavné tendencie (Kuruc, 2015):  

Orientáciu na autonómiu, ktorá hovorí o uvedomení si vlastnej možnosti rozhodovať. 
Uvedomovanie si zodpovednosti za vlastnú aktivitu a rozhodovanie. Pričom ide o 
rozhodovanie dobrovoľné a nezávislé na vonkajších podmienkach, ktoré si takto 
orientovaný človek uvedomuje, akceptuje, očakáva a zohľadňuje pri svojom 
rozhodovaní.  

Druhou je orientácia na kontrolu. Takto orientovaný človek vníma svoje rozhodovanie 
ako závislé na tom, čo sa deje okolo neho. Má pocit, že sa nemôže rozhodovať sám 
a je lepšie sa vyhnúť akýmkoľvek nepríjemnostiam. Často pri svojom rozhodovaní 
potrebuje mať kontakt s trestom, či pokarhaním alebo odmenou, či ocenením. Medzi 
jeho životné ašpirácie často patria bohatstvo, popularita a pod.  

Od nastavenia na kontrolu je často už len kúsok k tzv. impersonálnej, neosobnej  
orientácii. Človek svoje prežívanie a správanie vníma ako plne závislé na prostredí. Na 
tom, čo prostredie od neho očakáva. Koná len keď musí. Keď je prítomný kontrolór - 
policajt. Ak nie je prítomný kontrolór, tak sa danou aktivitou prestáva zaoberať. Často ju 
nedokončí alebo vykoná povrchne, bez pocitu zodpovednosti.  
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Za ďalšiu kľúčovú oblasť považujeme Teóriu základných potrieb. Vymedzuje tri kľúčové 
psychologické potreby (Deci a Ryan, 2004): 

- potrebu kompetencie ako prežívanie pocitu vlastnej schopnosti.  
- potrebu vzťahovosti ako inherentnej túžby byť súčasťou vzťahov, patriť 

niekam. 
- potrebu autonómie ako potreby prežívania vlastnej významnosti a slobody pri 

rozhodovaní o sebe samom.   
Pojem autonómia sa často, nie správne, zamieňa s pojmom nezávislosť. Nezávislosť 
predstavuje prežívanie a správanie človeka spojené s ignorovaním nutnosti vonkajších 
zdrojov potrebných pre prežitie, ako biologické, tak spoločenské. Autonómia, ako sme 
už uviedli vyššie, je spojená s rozhodovaním, pri ktorom tieto externé zdroje človek 
zohľadňuje, ale konečné rozhodnutie nie je na nich závislé.  

Za tretiu kľúčovú oblasť považujeme seba-determinačné kontinuum, ktoré je zobrazené 
na obrázku 1 a popisuje vzájomnú interakciu medzi vonkajšou a vnútornou motiváciou.  

   

Obr. 1: Seba-determinačné kontinuum s typológiou motivácie a sebaregulácie  

(zdroj Kuruc, 2015) 

 
Na ľavom konci je amotivácia, ktorá predstavuje stav kedy celkovo chýba intencia 
(zámer) ku konaniu. Keď sú ľudia amotivovaní, buď danú aktivitu nevykonajú v plnom 
rozsahu, alebo konajú pasívne, t.j. bez toho aby sa zamýšľali nad tým, čo práve robia. 
Amotivácia je výsledkom na jednej strane pocitu neschopnosti dosahovať stanovené 
výsledky z dôvodu nedostatočných možností v prostredí, alebo na strane druhej ako 
výsledok nedostatočne prežívanej kompetentnosti. Človek tiež môže danú aktivitu, 
alebo výsledky hodnotiť ako niečo pre neho neprínosné (Kuruc, 2015).  

Ďalších päť bodov kontinua predstavuje klasifikáciu motivovaného správania. Každý 
z nich popisuje teoreticky, empiricky a funkčne odlišný typ regulácie. Na pravom konci 
kontinua je vnútorná motivácia, ktorá je definovaná (Deci a Ryan, 2004) ako stav 
vykonávania aktivity na základe záujmu a vlastnej spokojnosti. Je prototypom 
autonómneho, alebo sebaurčujúceho správania. Z vonku motivované správania, ktoré 
charakterizujú štyri typy regulácie, vytvárajú kontinuum medzi amotiváciou a vnútornou 
motiváciou.  

Externá regulácia predstavuje najmenej autonómnu formu vonkajšej motivácie. 
Obsahuje klasické motivácie ako je snaha vyhnúť sa trestu alebo získať odmenu. 
Externá regulácia je všeobecne viditeľná vtedy, keď dôvodom pre vykonávanie 
správania je uspokojenie vonkajšej požiadavky. Externá regulácia má vonkajší lokus 
kauzality. 
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Introjikovaná regulácia predstavuje stále ešte skôr vonkajšiu reguláciu, ktorá už je 
internalizovaná, ale nie príliš hlboko. Táto regulácia ešte nie je prijatá ako niečo 
skutočne človeku vlastné. Predstavuje formu internalizovanej regulácie, ktorá je 
teoreticky definovaná ako skôr kontrolujúca. Správanie je regulované na základe snahy 
vyhnúť sa pocitu viny a hanby, alebo dosiahnuť pocit sebahodnoty na základe 
pochvaly, ocenenia. Inak povedané, tento typ regulácie je založený na podmienenej 
sebaúcte (Deci a Ryan, 1995).  

Regulácia cez identifikáciu je už viac sebaurčujúcou formou vonkajšej motivácie. 
Zahŕňa vedomé oceňovanie cieľu správania, alebo regulácie a prijatie (akceptáciu) 
správania ako osobne dôležitého. Identifikácia predstavuje dôležitý aspekt procesu 
transformácie vonkajšej regulácie do skutočnej sebaregulácie. Keď sa jedinec 
identifikuje s aktivitou alebo hodnotou, na vedomej úrovni to vyjadruje tým, že ju 
osobne schvaľuje. Táto aktivita je potom sprevádzaná vysokým stupňom vnímanej 
autonómie. Pri identifikácii je tendencia k relatívne vnútornému lokusu kauzality.   

Integrovaná regulácia poskytuje základ pre najviac autonómnu formu vonkajšej 
motivácie správania. Dochádza k nej vtedy, keď identifikované hodnoty, či regulácie 
boli človekom ohodnotené a prijaté v zhode s jeho osobne podporovanými reguláciami, 
hodnotami, cieľmi a potrebami. Integrovaná motivácia zdieľa mnoho kvalít z vnútornej 
motivácie. Správanie korigované integrovanými formami regulácie je vykonané skôr za 
účelom dosiahnutia osobne dôležitých výsledkov, než pre inherentný záujem 
a potešenie, ktoré sú charakteristické pre vnútornú motiváciu.  

Je dôležité povedať, že Seba-determinačné kontinuum relatívnej autonómie bolo 
zostavené deskriptívne na účely organizovania jednotlivých typov regulácie a je 
spojené s prijatím konceptu seba-determinácie. Nie je vývinovým kontinuom per se, 
a tiež jednotlivci nemusia prechádzať cez jednotlivé stupne internalizácie. Kontinuum 
nám skôr umožňuje identifikovať a dostatočne podporiť ľudí v ich regulácii, nech už sa 
nachádzajú na ktoromkoľvek bode kontinua. Za predpokladu relevantných 
predchádzajúcich skúseností človeka a bezprostrednej interpesonálnej klímy, v ktorej 
sa nachádza. (Deci a Ryan, 2004)  

V odborných diskusiách prevláda aj dnes bipolárne videnie vonkajšej a vnútornej 
motivácie. Vnútorná motivácia je vnímaná ako tá dobrá a vonkajšia ako tá zlá. Ide skôr 
o historické vnímanie týchto pojmov (napr. deCharms, 1968). SDT ponúka iný pohľad, 
ktorý je výsledkom dlhodobého skúmania a historických odborných diskusií. Vonkajšia 
a vnútorná motivácia sa navzájom dopĺňajú, pričom tak, ako je pre človeka vnútorne 
prirodzené aktualizovať svoj vlastný potenciál, tak aj vonkajšia motivácia je prirodzenou 
súčasťou nášho prostredia a dieťa/dospelý ju môže vnímať ako niečo prirodzené 
(Kuruc, 2015). 

Vzájomnú interakciu vonkajšej a vnútornej motivácie si môžeme predstaviť ako rieku. 
Vnútorná motivácia je ako voda v rieke, ktorá má silný prameň a prediera si svoju 
cestu.  Je inherentná. Vychádza z ľudskej prirodzenosti, z jeho vnútra. Vonkajšia 
motivácia je ako koryto a brehy rieky. Predstavuje očakávania od človeka v písané do 
sociálnych/kultúrnych vzorcov (kontextov). Rieka nie je len voda, ale aj koryto s brehmi. 
Tak je to aj s motiváciou. Nie je buď vnútorná alebo vonkajšia, ale predstavuje 
interakciu medzi vnútornými pohnútkami (napr. ašpiráciami) a možnosťami (napr. 
očakávaniami) sociálneho prostredia. 

Výskumné závery a interpretácie 

V roku 2009 sme využili dotazník SRQ-Academic, ktorý je konštruovaný na 
posudzovanie sebaregulačného štýlu a motivácie vo vzťahu k školským povinnostiam 
a učeniu sa v škole. Je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a stredných 
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škôl. Dotazník sa sústredí na to, prečo dieťa vykonáva jemu zadanú prácu v škole. 
Zachytáva motiváciu k aktivite na hodine, k vykonávaniu práce zadanej na domáce 
vypracovanie, k snahe riešiť náročnejšie úlohy a k snahe byť dobrý v učení sa. V roku 
2009 aj v roku 2015 (s doplnením dotazníku SRQ-Prosocial) sme realizovali overovanie 
reliability, prostredníctvom rozpolovania výskumného nástroja a Cronbachovej alfy a 
validity dotazníku pomocou faktorovej analýzy (podrobnosti v Kuruc, 2014, 2015). 
Aktuálne prebieha zber dát pre účely štandardizácie týchto dotazníkov pre Slovensko. 
Pre účely tohto príspevku sme spracovali priebežné dáta v rozsahu N=615 žiakov 
druhého stupňa základných škôl zo západného, stredného a východného Slovenska.   

Metodológia SDT využíva pri skórovaní tzv. relatívny autonómny index, podľa ktorého 
sa určí sebaregulačný štýl (viac Kuruc, 2015). Vo vzorke z roku 2009, bez štatisticky 
významných rozdielov medzi typmi škôl, či pohlaviami, prevažovali externe orientované 
seba-regulačné štýly. Viac ako polovica žiakov (61%, n=272) boli motivovaní vo vzťahu 
k školským povinnostiam na základe snahy vyhnúť sa trestu, či získať odmenu (26%, 
n=115), alebo snahy vyhnúť sa pocitom viny, hanby, či snahy získať z vonku 
podmieňenú sebaúctu (35%, n=157).  

Priebežné dáta z administrovaných dotazníkov v r. 2016 nám priniesli nasledujúce 
predbežné závery. Najvyšši výskyt bol v prípade externej regulácie 47% (n=292) a 
introjikovanej regulácie 34% (n=210) respondentov. Môžeme teda konštatovať, že až 
82% (n=502) respondentov je motivovaných vo vzťahu k školským povinnostiam hlavne 
externe a na zaklade kontroly, pričom vnímaný lokus kauzality týchto deti je v prostredí 
a nie v nich samotných.  

Z porovnania výsledkov merania u stredoškolákov v roku 2009 a výsledkov u žiakov 
druhého stupňa základných škôl vidíme, že rozloženie jednotlivých sebaregulačných 
štýlov vo vzorkách je veľmi podobné. Ako v prípade merania v r. 2009 aj pri meraní v r. 
2016 išlo o štatisticky významné rozdiely medzi jednotlivými štýlmi sebaregulácie ako 
pre hladinu významnosti α=0,05, tak pre hladinu α=0,01.   

V zmysle SDT môžeme výstupné dáta interpretovať nasledovne. Ako u žiakov 
stredných, tak aj základných škôl väčšina z nich je motivovaná na základe snahy získať 
odmenu alebo snahy vyhnúť sa trestu (2016 = 47%; 2009 = 26%). V prípade 
introjikovanej regulácie sme zistili, že v roku 2009 bolo motivovaných až 35% a v roku 
2016 išlo o 34% žiakov, ktorí boli motivovaní na základe snahy vyhnúť sa pocitom viny 
a hanby alebo snahy získať vyššiu seba-úctu prostredníctvom externej pochvali, či 
ocenenia. Môžeme teda konštatovať, že v roku 2009 malo nízku mieru vnútornej 
motivácie a uspokojenia základných psychologických potrieb 61% respondentov. V 
prípade žiakov základných škôl z merania v r. 2016 išlo až o 82% respondentov. Ak 
nám klesá vnútorná motivácia žiakov pre učenie sa v škole, úmerne tomu stúpa snaha 
učiteľa ho motivovať pomocou vonkajších stimulom. V zmysle výskumov SDT (Deci a 
Ryan, 2004) sa potvrdilo, že čím výraznejšia je vonkajšia motivácia tým viac sa podrýva 
vnútorná motivácia. 

Zvyšovanie vnútornej motivácie je možné realizovať prostredníctvom sýtenia 
základných psychologických potrieb: autonómie, kompetencie a vzťahovosti. Výsledky 
naších výskumov hovoria, že relatívne výrazná väčšina žiakov základných a stredných 
škôl má tieto potreby neuspokojené. V prípade potreby autonómie to znamená, že sa 
cítia menej zodpovední za svoje rozhodovanie vo vzťahu k školským povinnostiam. 
Pokiaľ ide o potrebu kompetencie, žiaci prežívajú nízku precepciu vlastnej dôvery v 
aktivite. A v prípade vzťahovosti sa cítia menej spojení z druhým (s učiteľmi, 
spolužiakmi – s komunitou školy).  
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Ako vidno naše výskumy potvrdzujú výsledky zistené v testovaniach PISA 2012. Je 
ťažké pracovať so žiakmi, ktorí nie sú motivovaní. Identifikovaná regulácia sa vyskytla u 
15% (n=90) a intrinsická (vnútorná) regulácia u 4% (n=23) respondentov z celkovej 
vzorky N=615. Hlavnou výzvou pre súčasných pedagógov je dokázať v škole vytvárať 
prostredie dôvery a akceptácie. Na strane pedagóga to znamená hlavne schopnosť 
veriť v schopnosti žiakov a akceptovať ich talenty, potenciál, záujmi a očakávania. Ako 
napísal A.S. Neill: “Keď sa dieťa rozhodne učiť, ide ako raketa” (Lamb, 2015)    

Autonómiu podporujúce učenie 

Johnmarshall Reeve (in Deci a Ryan, 2004) vymedzuje dva typy učiťeľov: autonómiu 
podporujúcich a kontrolujúcich. V roku 1999 (in Deci a Ryan, 2004) realizoval výskum 
zameraný na porovnannie učiteľov s kontrolujúcim správaním a učiteľov podporujúcimi 
autonómiu.  
Sledoval inštruktážne správanie učiteľov, ich konverzačné vyhlásenia a subjektívne 
dojmy z učiteľského štýlu podľa Ratersa.  
Pri inštruktážnom správaní učiteľa sledoval čas strávený hovorením, čas strávený 
počúvaním, čas strávený držaním inštruktážnych materiálov, čas ponechaný študentom 
na samostatnú prácu a dávanie riešení. Autonómiu podporujúci učitelia viac počúvajú a 
nechávajú študentom viac času na samostatnú prácu. Kontrolujúci učitelia viac pracujú 
s inštruktážnym materiálom a zrietka ho nechajú žiakom na preskúmanie. Zároveň 
častejšie ukazujú študentom aj správne (nimi očakávané) riešenia úloh. Pokiaľ ide o 
čas strávený hovorením, neboli zaznamenané žiadne výraznejšie rozdiely.  
Pri konverzačných vyhláseniach učiteľov zistil, že autonómiu podporujúci učitelia 
používajú menej často direktivitu a komandovanie. Častejšie pochvália za kvalitne 
odvedený výkon, menej často hovoria žiakom riešenia úloh. Častejšie sa pýtajú čo 
študent chce a častejšie odpovedajú na otázky, ktoré generuje študent. Taktiež 
častejšie používajú empatické výroky ponúkajúce perspektívu. Bez rozdielov boli 
oblasti ako poskytovanie pochvali (bez rozdielu v kvalite výkonu), v kladení kontrolných 
otázok, dávaní rád, povzbudzovaní, seba-odhaľujúcich výrokoch a v častosti 
používania výrokou začínajúcich “Ak by…, musíš …, mal by si…”. 
V prípade Ratersových subjektívnych dojmov z učiteľského štýlu dospel k záveru, že 
autonómiu podporujúci učitelia viac podporujú vnútornú motiváciu, internalizáciu, 
kontrolujúci učitelia využívali častejšie náročnosť a kontrolu.  
Reeve (in Deci a Ryan, 2004) realizoval metaanalýzu benefitov, ktoré prináša 
študentom autonómiu podporujúce učenie v porovnaní s kontrolujúcim učením.  
Žiaci vedení s podporou ich autonómie dosahovali v škole vyšší akademický výkon, 
výraznejšie  vnímali vlastnú kompetenciu (schopnosť sám zvládnuť zadanú úlohu), mali 
pozitívnejšiu emocionalitu, vyššiu sebaúctu, preferovali optimálne výzvy, pri ktorých 
prežívali potešenie. Výraznejšie, citlivejšie vnímali kontrolu. Boli kreatívnejší 
a dosahovali vyššiu rýchlosť zapamätávania a ich vedomosti mali trvalejší charakter. 

Ak sme hovorili o benefitoch, ku ktorým vedie autonómiu podporujúce správanie učiteľa 
v procese učenia, treba povedať niečo aj o bariérach, ktoré spôsobujú to, že učiteľ 
využíva skôr kontrolujúce správanie.  
Reeve (in Deci a Ryan, 2004) na základe výskumov a dlhej odbornej diskusii vymedzil 
jedenásť príčin vysvetľujúcich prečo učitelia majú sklon k podpore externých štýlov 
seba-regulácie.  

Ako prvú príčinu vymedzuje samotnú prípravu budúcich učiteľov, v ktorej prevláda 
vedenie a osvojovanie si prístupov založených na princípoch behaviorálnych teórií.  

Druhou príčinou je výrazná absencia tréningov pre učiteľov zameraných na prácu 
s podporou a oceňovaním, ktoré vedú k posilňovaniu vnútornej motivácie u žiakov. 
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Ako ďalšiu Reeve uvádza konštatovanie, že samotný proces rozpoznávania 
skutočného záujmu (zaujatosti) u druhých je všeobecne náročný a často si vyžaduje 
praktickú skúsenosť a tréning. 

Štvrtou príčinou je pracovné prostredie samotných učiteľov. Je ťažké viesť žiakov 
k autonómnemu rozhodovaniu, ak samotní učitelia pracujú v podmienkach kontroly 
a tlaku.  

Ďalšou príčinou je presvedčenie učiteľov, že viac uvoľnené správanie žiakov je 
spôsobené učiteľmi, ktorí nepoužívajú kontrolujúci štýl. Šiestou príčinou je ak sa učiteľ 
pridržiava presvedčenia, že čím výraznejší bude stimul, tým vyššia bude motivácia 
žiaka. Taktiež nastavenie učiteľov voči žiakom spojené s podceňovaním ich schopnosti 
motivovať sa sami. Učitelia často vnímajú motiváciu ako fixovanú osobnostnú črtu 
žiaka. Keď je žiakova motivácia nízka, používajú kontrolujúce motivačné stratégie na 
prekonanie (učiteľom) vnímaného deficitu v motivácii.  

Americká kultúra (v slovenskej kultúre je to možné vnímať podobne) identifikuje 
učiteľov ako tých mocných hráčov, kým žiakov ako tých relatívne slabých hráčov.  

Desiata príčina, ktorú Reeve uvádza pochádza z rodinného prostredia žiakov. Ak 
rodičia aj žiaci hodnotia kontrolujúcich učiteľov viac kompetentných ako tých autonómiu 
podporujúcich.  

Ako posledná príčina, ktorú tento autor uvádza je hlboké a úprimné presvedčenie 
učiteľov, že výskumníci v skutočnosti len nerozumejú realite. Ak by si tento prístup 
vyskúšali v triede, tak by v nej určite zavládol nebezpečný chaos. 

Prechod od kontrolujúceho učenia k autonómiu podporujúcemu je skutočnou výzvou 
predovšetkým pre učiteľa. Ak dokáže akceptovať výskumné závery a závery z 
medzinárodných porovnaní, spravil prvý krok k prijatiu tejto výzvy a k postupnej 
premene seba, svojich žiakov, svojej triedy, školy a napokon aj celého systému 
inštitucionálneho vzdelávania. 

Záver  

Výrazný podiel vonkajšej motivácie u bežných detí je spôsobený dôrazom na externé 
hodnoty a výkon v blízkom sociálnom kontexte. Narúša to proces internalizácie – 
prirodzenej transformácie externých hodnôt, či regulácií a ich následnú integráciu z 
vnútornými motívmi.  

Ak nemôžem dôverovať tomu čo prichádza z vonku zostáva mi už len to čo vychádza z 
môjho vnútra, ak je to v rozpore s mojim sociálnym prostredím, znižuje sa môj záujem, 
prežívam nepohodu a zároveň týmto podnetom prikladám nízky význam. Takto 
nastavený žiak sa v takomto prostredí postupne uzatvára a dostáva do sociálnej 
izolácie, ktorá sa napokon môže prejavovať v zníženom výkone a v ďalšom pomerne 
širokom spektre nežiadúcich prejavov v správaní. Najvýraznejšie sa ale prejavuje na 
prežívaní dieťaťa.  

Výsledky výskumov a dlhšia odborná diskusia nás vedie k zamýšľaniu sa nad tým, či by 
týchto detí nemohlo byť menej a či systém vzdelávania v bežných školách sám 
neprispieva k súčasnému stavu na Slovensku.  Ak sa nám ako učiteľom zdá, že naši 
žiaci sú demotivovaní, skúsme zmeniť náš uhol pohľadu a nie násilne meniť ten ich. 
Možno sa stačí len s nimi rozprávať ako to všetko vidia oni a ponúknuť im viac priestoru 

na sebarealizáciu. Skutočnú podporu autonómie žiaka dokáže poskytovať len skutočne 

autonómny učiteľ.   
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