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Abstrakt:  
Cieľom štúdie bolo preskúmť distribúciu úrovne morálnej kompetencie u vysokoškolských 
študentov/tiek pomáhajúcich odborov, pričom nás nás zaujímalo či existuje a príp. aký tesný je 
korelačný vzťah medzi úrovňou morálnych kompetencií a typom štúdia respondentov/tiek. Výskum 
bol realizovaný na vzorke 120 vysokoškolských študentov/tiek pomáhajúcich profesií (2. ročník odboru 
psychológia a medicíny). Kontrolnú vzorku tvorilo 60 vysokoškolských študentov/tiek 2. ročníka 
technického a prírodovedného smeru. Priemerný vek bol 20,691 roka a išlo o 45 mužov a 75 žien. Vo 
vskume bol použitý test morálnej kompetencie vytvorený Georgom Lindom (Lind, 1999), ktorý bol 
administrovaný elektronicky. Výsledky potvrdzujú, že typ štúdia má na úroveň morálnych kompetencií 
študentov/tiek VŠ len malý vplyv a väčšina študentov/tiek, bez ohľadu na študijný odbor, disponuje 
strednou úrovňou morálnych kompetencií. Študenti/tky pomáhajúcich profesií (psychológie 
a medicíny) však preukazujú vyššiiu úroveň morálnych kompetencií v porovnaní so študentmi/kami 
technických a prírodných vied odborov. 
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Cieľom štúdie bolo nazrieť bližšie do problematiky morálnych kompetencií 
a morálneho usudzovania u vysokoškolákov/čiek vzhľadom k vybranému typu štúdia. Téma 
morálnych kompetencií je v priebehu posledných rokov stále otvoreným problémom, 
ktorého dôležitosť stále rastie. Prvoradým zámerom nášho výskumu bolo preskúmť 
distribúciu úrovne morálnej kompetencie u vysokoškolských študentov/tiek so zreteľom na 
úroveň morálnych kvalít študentov/tiek pomáhajúcich odborov. Taktiež nás zaujímalo či 
existuje a príp. aký tesný je korelačný vzťah medzi úrovňou morálnych kompetencií a typom 
štúdia respondentov/tiek, pričom sme sledovali aj existenciu rozdielov v úrovni morálnych 
kompetencií medzi študentmi/kami na úrovni jednotlivých pomáhajúcich odborov, ale aj na 
úrovni porovnania pomáhajúcich odborov a odborov technického a prírodovedného typu.  

Pomáhajúce profesie predstavujú pomerne široký súbor rôznych povolaní, ktoré majú 
vzťah k bezprostrednej práci s ľuďmi. Tieto profesie sú však oveľa viac službou a poslaním 
než len rutinnou prácou (Jankovský, 2003). Existuje veľké množstvo názorov na to, ktoré 
profesie je možné k pomáhajúcim profesiám zaradiť. K týmto názorom je ešte možné pripojiť 
aj presvedčenie I. Úlehlu (1999), ktorý za profesionálov v pomáhajúcich profesiách považuje 
sociálnych pracovníkov, lekárov, psychológov alebo psychoterapeutov, psychiatrov, 
dobrovoľných pracovníkov, členov charity, ale aj manažérov alebo predávajúcich. 

Osobnosť pomáhajúceho je pre výkon pomáhajúcej profesie jeden z kľúčových 
„nástrojov“. Toto povolanie je orientované najmä na problémy druhých ľudí a poskytovanie 
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im čo najúčinnejšej pomoci. Všetky pomáhajúce profesie vidia v pomáhaní svoj zmysel, či 
poslanie a k jeho naplneniu sa snažia hľadať spôsoby, ako podporiť zdravie, prospech či 
pohodu druhého človeka. I. Úlehla (1999) poukazuje na to, že každá z pomáhajúcich profesií 
má ináč vymedzene hranice svojej profesionality. Profesionalita pritom znamená uplatňovať 
takú pomoc klientovi, ktorá spadá do vymedzeného rámca danej profesie.  

Pojem kompetencia (z lat. competere, čo značí byť vhodný) je možné vymedziť ako 
správanie (činnosť alebo komplex činností), ktoré charakterizuje vynikajúci výkon v niektorej 
oblasti (Turek, 2003). Ide o určité dispozície, ktoré sú základom pre vykonávanie akejkoľvek 
profesie. Konkrétne pri morálnych kompetenciách ide o problém týkajúci sa najmä úrovne 
morálneho usudzovania a morálnych postojov. P. Lajčiaková (2008) považuje morálne 
kompetencie za most medzi morálnymi postojmi či morálnymi hodnotami na jednej strane 
a morálnym správaním na strane druhej. Zároveň definuje morálnu kompetenciu ako: 
„spôsobilosť jednotlivca dospievať na základe svojich vnútorných zásad k morálnym 
úsudkom a následne konať v súlade s týmito úsudkami“ (Lajčiaková, 2008, s.17). Podobnej 
definície morálnych kompetencií, vyslovenej L. Kohlbergom, sa pridržiava aj G. Lind (2004). 
Morálna kompetencia je podľa autora schopnosť prijímať rozhodnutia a rozsudky, ktoré sú 
morálne a konať podľa týchto rozhodnutí (Kohlberg, 1964, podľa Lind, 2004). Znamená to 
teda, že morálne správanie odráža najmä vnútorné presvedčenia jedinca. Pri morálnych 
kompetenciách ide najmä o kvalitné a precízne presadzovanie a uplatňovanie morálnych 
zásad, ktoré by v danej oblasti reprezentovali humánny a etický prístup. Vzťah morálnych 
kompetencií v kontexte morálneho usudzovania vysvetľuje G. Lind (podľa Klimešová, 
Babinčák, 2008) dvoj-aspektovou teóriou, podľa ktorej je morálne správanie výsledkom 
spojenia dvoch zložiek. Prvou sú morálne princípy a idey, ktoré sú pre človeka dôležité. Tieto 
predstavujú afektívnu zložku kompetencie. Druhý aspekt obsahuje schopnosť jedinca 
odôvodniť správanie založené na týchto princípoch, čo je kognitívna zložka kompetencie. 
Morálnu kompetenciu je tá časť morálneho usudzovania, ktorá je vhodná pre empirické 
skúmanie. 

V rámci našej výskumnej štúdie preferujeme práve vymedzenie morálnych 
kompetencií G. Lindom (2004), ktorý zdôrazňuje tesné prepojenie morálneho usudzovania 
a názorov jedinca s jeho konaním. Vnútorné zásady jedincov a ich svedomie chápe ako motív 
morálneho, resp. nemorálneho správania sa.  

Požiadavky kladené na osobnosť pomáhajúceho sú značné. Keďže podstatou práce je 
osobná angažovanosť pomáhajúceho a prostriedkom pre realizáciu samotného obsahu práce 
je vzťah medzi pomáhajúcim a jeho klientom, je potrebné, aby bola splnení podmienka 
dôvery. Úlehla (1999) v súvislosti s touto problematikou vyzdvihuje naliehavosť mravnosti 
a etiky najmä v súvislosti s krehkosťou pracovného vzťahu klienta a pomáhajúceho 
pracovníka. 

Je teda zrejmé, že správanie sa pomáhajúceho pracovníka k druhým je výrazne 
ovplyvnené úrovňou jeho morálnych kompetencií, či už ide o správanie sa pedagóga k svojim 
žiakom, lekára k svojim pacientom, či psychológa alebo sociálneho pracovníka k svojim 
klientom. Podľa P. Lajčiakovej totiž „morálne kompetentná osoba nielen morálne rozhoduje, 
ale aj morálne koná. Jej morálne zmýšľanie sa odrazí v jej následnom morálnom správaní“ 
(Lajčiaková, 2008, s. 17). 

Odhaliť aktuálny stav morálnych kompetenci u adeptov pomáhajúcich profesií bol 
jeden z motívov skúmania. Proces vytvárania morálnych kompetencií je dynamický a 
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podlieha výrazným zmenám. Na tieto zmeny vplýva veľké množstvo faktorov. R. Weissbourd 
(2003) tvrdí, že etické kvality dospelých počas života nezostávajú nemeniace sa. Niektorí 
dospelí sa môžu počas života stať viac súcitní a štedrí, iní sa môžu stať viac sebeckými. 

Rozporuplné výsledky v tejto problematike priniesol výskum B. Slováčkovej (2001), 
ktorá porovnávala morálne kompetencie a morálne postoje českých a zahraničných 
študentov medicíny. Autorka zistila, že morálne kompetencie u českých študentov počas 
štúdia, s rastúcim vekom a ročníkom, signifikantne klesajú a u zahraničných študentov 
nesignifikantne rastú. G. Lind (1985) zistil, že úroveň morálnych kompetencií pozitívne 
koreluje s úrovňou vzdelania. Štúdiie ukázali, že študenti medicíny nastupujú na štúdium 
s vysokou úrovňou morálnych kompetencií, ktoré však počas prvých dvoch rokov štúdia 
stagnujú alebo regredujú a ku koncu štúdia u nich zase dochádza k nárastu (Lind, 1997 podľa 
Slováčková, 2001). B. Slováčková (2001) uvádza, že G. Lind tento fenomén nazval „efektom 
stropu- medzným efektom“, pretože dôsledkom vysokého počiatočného skórovania 
v kompetenciách a postojoch študentov je, že sa v týchto hodnotách nemôžu dostať vyššie. 
V najnovšej štúdii však G. Lind (2009) pri porovnávaní študentov psychológie a učiteľstva 
zistil, že úroveň vzdelania nemá veľký vplyv na úroveň morálnych kompetencií jedincov, 
pretože väčšina študentov/tiek aj tak disponuje značnými morálnymi kvalitami, a preto 
v nich nepotrebuje byť v tomto smere naďalej ovplyvňovaná. Iné výskumy, napr. autorov E. 
Petera a R. Gallopa (1994, podľa Matarazzo a kol., 2008) priniesli zistenie, že výraznejší vplyv 
na úroveň morálnych kompetencií má viac rodová príslušnosť než študijný odbor. V štúdii O. 
Matarazza a kol. (2008) však ani rod a ani vek nemali signifikantný vplyv na úroveň 
morálneho usudzovania a morálne správanie. 

Na základe predchádzajúcich výskumov je možné predpokladať, že študenti/ky 
pomáhajúcich profesií už pri vstupe na vysokú školu disponujú vysokou úrovňou morálneho 
usudzovania. Úroveň morálnych kompetencií môže byť závislá na rôznych faktoroch ako je 
napr. rod (viď. Gilligan, 2001 podľa Lajčiaková, 2008), kultúra (Lind,1999), úroveň vzdelania 
(Lind,1985, podľa Lajčiaková, 2008) a pod.. Nás zaujímalo či sa typ štúdia, ktorí si študenti/ky 
vybrali odráža v úrovni morálnych kompetencií. 

Cieľ:  

Cieľom štúdie bolo nazrieť hlbšie do problematiky morálnych kompetencií 
a morálneho usudzovania u vysokoškolákov/čok, konkrétne u študentov/tiek pomáhajúcich 
profesií. 

Hypotézy:  

H1: Predpokladali sme, že typ štúdia úzko súvisí s úrovňou morálnych kompetencií 
študentov/tiek.  

H2: Predpokladali sme, že medzi študentami/kami jednotlivých pomáhajúcich odborov 
neexistujú významné rozdiely v úrovni morálnych kompetencií. 

H3: Predpokladali sme, že študenti/ky iných odborov, teda technických či prírodovedných, 
disponujú nižšou úrovňou morálnych kompetencií v porovnaní so študentami/kami 
pomáhajúcich odborov.  

Zdôvodnenie: Štúdium technických či prírodovedných odborov zahŕňa riešenie 
odlišných tém než štúdium pomáhajúcich profesií. Ich primárnou orientáciou je totiž 
praktické využívanie poznatkov z prírodných vied. Domnievame sa, že študenti/ky iných 
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odborov nie sú tak často ako študenti/ky pomáhajúcich odborov konfrontovaní s riešením 
morálnych problémov, čo by sa v konečnom dôsledku mohlo odraziť aj na úrovni morálnych 
kompetencií technicky alebo prírodovedne zameraných študentov/tiek.  

Vzorka:  

Výskumná vzorka pozostávala zo 120 vysokoškolských študentov/tiek pomáhajúcich 
profesií a iných odborov navštevujúcich vysoké školy na východe Slovenska. Pomáhajúce 
profesie reprezentovalo 60 študentov/tiek druhých ročníkov pomáhajúcich odborov, a to 30 
študentov/tiek odboru psychológia a 30 študentov/tiek medicíny (všeobecné lekárstvo). 
Kontrolnú vzorku tvorilo 60 vysokoškolských študentov/tiek iných odborov, a to 30 
študentov/tiek druhých ročníkov technických odborov a 30 študentov/tiek jednoodborových 
prírodovedných odborov (biológia, chémia, geografia, matematika). Priemerný vek 
účastníkov výskumu bol 20,691 rokov a išlo o 45 mužov a 75 žien. Respondenti/ky boli 
vyberaní/éi na základe dvoch hlavných kritérií, ktorými boli typ a ročník štúdia na VŠ. 
Dotazník bol respondentom následne administrovaný elektronickou formou.  

Metóda výskumu:  

V našom výskume sme sa rozhodli použiť Test morálnej kompetencie vytvorený 
Georgom Lindom (Lind, 1999), s cieľom posúdiť morálnu zrelosť, resp. morálnu 
kompetenciu. Základom štandardného Testu morálnej kompetencie je riešenie dvoch dilem, 
ktoré sú respondentom predložené. Ide o dilemu „pracovníkov firmy“ a o dilemu „doktora“. 
V oboch prípadoch je respondentom predložený krátky príbeh, odrážajúci problémovú 
situáciu, v ktorej sa nachádzajú aktéri príbehu. Následne má respondent posúdiť na 9 
bodovej škále (od –4 po +4), nakoľko s konaním aktéra súhlasí resp. nesúhlasí (–4 - úplne 
nesúhlasím až +4 - úplne súhlasím). Test morálnej kompetencie ďalej stavia pred 
respondenta 12 argumentov, zdôvodňujúcich konanie aktéra príbehu. Ide o 6 kladných 
argumentov, ktoré správanie aktéra ospravedlňujú a 6 negatívnych argumentov, ktoré 
správanie aktéra odmietajú. Respondenti tu majú opäť na 9 bodovej škále posúdiť, nakoľko 
s danými argumentmi súhlasia, resp. nesúhlasia. Základným východiskom testu morálnej 
kompetencie je index morálnej kompetencie, teda C- skóre, ktoré odráža a meria morálnu 
kompetenciu respondenta. Odráža schopnosť jednotlivca posúdiť predložené argumenty 
v závislosti na jeho morálnych kvalitách. C-index môže nadobúdať hodnoty od 1-100, pričom 
: 1-9 je nízky, 10–29 stredný, 30– 49 vysoký, nad 50 veľmi vysoký index. C-index pohybujúci 
sa od hodnoty 1 znamená, že respondent nie je schopný prejavovať morálne kvality z daných 
argumentov. Skóre C-indexu pohybujúce sa do hodnoty 100 znamená, že respondent 
hodnotil dané argumenty výhradne na základe svojich morálnych kvalít (Lind, 2008). 

Z identifikačných údajov respondenti do dotazníka uvádzali vek, rod a študijný odbor. 
Reliabilitu dotazníka sme overovali na našej výskumnej vzorke. Hodnota Cronbachovej alfy 
pre tento dotazník je 0,580.  

Vybrané výsledky:  

V  tejto časti by sme sa chceli v prvom rade, na základe získaných dát, zamerať na 
objasnenie výskytu jednotlivých úrovní morálnych kompetencií u študentov/tiek jednotlivých 
odborov, vyjadrených v úrovniach C-indexu, ako východiskového bodu Testu morálnej 
kompetencie. Následne prejdeme k overovaniu našich výskumných hypotéz.  
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Čo sa týka distribúcie indexu morálnej kompetencie, ktorý vypovedá o úrovni 
morálnych kompetencií študentov/tiek jednotlivých odborov, je vidieť, že u väčšiny 
študentov (47,5 %), bez ohľadu na študijný odbor, nadobúda C-index stredné hodnoty. Táto 
skutočnosť je názorne priblížená v tabuľke č. 1. Je vidieť, že až 70% (n=21) študentov 
psychológie, 56% (n=17) študentov technického odboru a 40% (n=12) študentov medicíny 
dosiahli v Teste morálnej kompetencie hodnoty C-indexu od 10-29, ktorá vypovedá 
o strednej úrovni morálnych kompetencií. Zaujímavosťou však je, že u študentov/tiek 
medicíny dosiahlo rovnaké percento respondentov hodnoty C-indexu v pásme nízkej úrovne 
morálnych kompetencií aj v hodnoty spadajúce do strednej úrovne morálnych kompetencií. 
Nízka úroveň morálnych kompetencií bola nameraná aj u väčšiny študentov/tiek 
prírodovedných odborov (60%, n=18) a  u 30% (n=10) študentov technického odboru.. 

Tabuľka 1  Distribúcia C-indexu podľa jeho základných úrovní u jednotlivých odborov 

C-index             
       1-9 nízky 

 

10-29 stredný 
 

30-49 vysoký 

  

50-10 veľmi        
vysoký odbor 

                                  N 
medicína  
                             rel f 

            12             12               5              1 

            0,4             0,4             0,16             0,03 

                                  N 
psychológia 
                             rel f 

             5             21               4              0 

            0,16             0,7             0,13              0 

                                  N 
technický odbor 
                             rel f 

            10             17               3              0 

            0,3            0,56              0,1              0 

                                  N 
prírodovedný odbor 
                             rel f 

            18              7               4              1 

            0,6            0,23             0,13             0,03 

  

Najnižšie namerané skóre C-indexu bola vôbec najnižšia možná hodnota, akú mohli 
respondenti dosiahnuť a teda hodnota 1, ktorú dosiahlo 10% študentov medicíny a až 23% 
študentov prírodovedných odborov. Ako je však uvedené v tabuľke1, pri podrobnejšej 
analýze údajov dosahovalo mnoho respondentov, bez ohľadu na stanovené intervaly C-
indexu, nízke skóre, z čoho vyplýva, že naše výskumné dáta nie sú rovnomerne rozložené. 
Taktiež sa nám objavilo veľa extrémnych hodnôt, ktoré by nám mohli výsledky výrazne 
skresľovať. Preto sme si ako ukazovateľ stredu vybrali medián, ktorého hodnoty sú uvedené 
v tabuľke 2. Aj pri náhľade na mediánové hodnoty C-indexu je vidieť, že všetky skúmané 
odbory, okrem prírodovedného odboru, spadajú do oblasti strednej úrovne morálnych 
kompetencií. Strednú úroveň morálnych kompetencií dosahuje väčšina študentov/ky 
psychológie (Me= 17), medicíny (Me= 13) a technických odborov (Me= 13). Väčšina 
študentov prírodovedných odborov naopak disponuje nízkou úrovňou morálnych 
kompetencií (Me= 6,5).  
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Tabuľka 2   Mediánové hodnoty C-indexu u študentov jednotlivých odborov 

Odbor Medicína                
N=30 

Psychológia 
N=30 

Technický 
odbor 
N= 30 

Prírodovedný 
odbor 
N=30 

Všetci 

N= 120 Výsledné hodnoty 

Mediánové 
hodnoty 
C-indexu 

 
13 

 
17 

 
13 

 
6,5 

 
13 

 

Následne sme pristúpili k overovaniu nami formulovaných hypotéz. Naša prvá 
hypotéza H1 sa týkala predpokladaného vzťahu medzi úrovňou morálnych kompetencií 
a typom štúdia. Kládli sme si za cieľ zistiť, aký tesný vzťah existuje medzi týmito dvoma 
premennými, pričom sme očakávali, že typ štúdia bude úzko súvisieť s úrovňou morálnych 
kompetencií u študentov/tiek. 

Tabuľka 3  Priemerné a mediánové hodnoty C- indexu, porovnanie pomáhajúcich a iných odborov 

Študijný odbor Pomáhajúce 
profesie 

N= 60 

Iné profesie (technické 
a prírodovedné odbory) 

N= 60 
Výsledné hodnoty 

Mediánové hodnoty C- indexu 16,5 11 
Aritmetický priemer 17,4 13,8 
Štandardná odchýlka 1,24 1,237 

 

Túto skutočnosť sme overovali pomocou bodovo biseriálneho koeficientu korelácie, 
pričom sme zisťovali vzťah úrovne morálnych kompetencií a druhom štúdia 
reprezentovaným pomáhajúcimi odbormi a  inými odbormi, v našom prípade 
prírodovednými a technickými. Na základe korelačnej analýzy sme však zistili, že vzťah medzi 
úrovňou morálnych kompetencií a druhom štúdia je (podľa rozdelenia hodnôt korelačných 
vzťahov M. Rimarčíka (2006) malý a nevýznamný (rbbis=  -0,145, p= 0,110) s tým, že vyššia 
úroveň morálnych kompetencií sa spája skôr so študentmi/kami pomáhajúcich odborov ( x = 
17,4; s= 1,24; Me= 16,5) a nižšia úroveň morálnych kompetencií sa spája so študentmi/kami 
iných odborov ( x = 13,8; s= 1,237; Me= 11). 

Naša druhá hypotéza H2 sa týkala porovnania úrovne morálnych kompetencií medzi 
študentmi/kami pomáhajúcich odborov. Pre porovnávanie sme si vybrali študentov medicíny 
a jednoodborovej psychológie. Predpokladali sme, že študenti/ky jednotlivých pomáhajúcich 
odborov sa medzi sebou v úrovni morálnych kompetencií nebudú výrazne odlišovať. Na 
základe výsledkov Mann- Whitneyho U-testu je možné 

Musíme preto konštatovať, že sa nám naša prvá 
hypotéza nepotvrdila.  

konštatovať potvrdenie druhej 
hypotézy

V rámci našej poslednej, tretej hypotézy H3 sme zisťovali, či existujú v úrovni 
morálnych kompetencií rozdiely medzi študentmi/kami pomáhajúcich a iných odborov. 

. Napriek tomu, že študenti psychológie disponujú o niečo vyššou úrovňou 
morálnych kompetencií než študenti medicíny, rozdiel medzi nimi nie je štatisticky významný 
(U= 375,5; p= 0,270).  



Meranie morálneho usudzovania 
 

45 
 

Predpokladali sme, že vyššou úrovňou morálnych kompetencií budú disponovať študenti/ky 
pomáhajúcich odborov. Na zistenie týchto rozdielov sme použili Kruskal- Wallisov test pre 
viac nezávislých výberov. Na základe výsledkov sa dá konštatovať, že sme medzi jednotlivými 
skupinami zaznamenali signifikantný rozdiel (p= 0,037). Aby sme však dokázali určiť odbory, 
ktorých študenti/ky dosahujú štatisticky významne vyššiu úroveň morálnych kompetencií, 
podrobili sme následne naše dáta podrobnejšej analýze (tabuľka 4). Štatisticky významný 
rozdiel v úrovni morálnych kompetencií sme zaznamenali medzi študentmi/kami psychológie 
a prírodovedných odborov (U= 265,5; p= 0,006), pričom priemerná poradová hodnota C-
indexu študentov/tiek jednoodborovej psychológie v porovnaní s ostatnými skúmanými 
odbormi bola 72,75 a teda bola o niečo vyššia ako priemerná poradová hodnota C-indexu 
študentov/tiek prírodovedných odborov, ktorá dosiahla hodnotu 46,72. Úroveň morálnych 
kompetencií študentov/tiek prírodovedných odborov je štatisticky významne nižšia aj ako 
úroveň sledovanej premennej u študentov/tiek technických odborov (U= 310,5; p= 0,039), 
ktorých priemerná poradová hodnota C-indexu je 61,83. Štatisticky nevýznamné rozdiely 
v úrovni morálnych kompetencií sa prejavili medzi študentmi/kami psychológie 
a technického odboru (U= 341,5; p=0,108), medicíny a prírodovedného odboru (U= 360,5; p= 
0,184),  medicíny a technického odboru (U= 441,00; p= 0,894) a už spomínanej medicíny 
a psychológie (U= 375,5; p= 0,270). Na základe uvedeného je možné konštatovať, že sa nám 
naša 

Tabuľka 4  Výsledky čiastkových U- testov, rozdiely medzi jednotlivými odbormi. 

tretia hypotéza potvrdila iba čiastočne. 

Odbor Psychológia Medicína Prírodovedný odbor Technický odbor 
Psychológia  U= 375,5 U= 265,5 U= 341,5 

p= 0,270 p= 0,006 * p= 0,108 

Medicína U= 375,5  U= 360,5 U= 441,00 
p=0,270 p= 0,184 p=0,894 

Prírodovedný 
odbor 

U= 265,5 U= 360,5  U= 310,5 
p= 0,006 * p= 0,184 p= 0,039 * 

Technický odbor U= 341,5 U= 441,00 U= 310,5  

 p= 0,108 p= 0,894 p= 0,039 * 

* štatisticky významný rozdiel 

 

S cieľom zvýšiť zrozumiteľnosť a priekaznosť výsledkov uvádzame porovnanie 
priemerných poradových hodnôt jednotlivých odborov v grafickej podobe, obrázok 1. Na 
záver máme potrebu podotknúť, že otázku morálnych kompetencií vo vzťahu k vzdelaniu 
a typu štúdia nepovažujeme ešte zďaleka za vyčerpanú. 
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Obrázok 1  Priemerné poradie C- indexu, porovnanie študentov/ ky jednotlivých odborov 
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Zhrnutie:  

V rámci výsledkov nášho výskumu, avšak rešpektujúc metodologické limity tejto 
sondy (počet respondentov/tiek, neosobná administrácia... a pod.), môžeme konštatovať: 

1. Typ štúdia nemá na úroveň morálnych kompetencií študentov/tiek VŠ žiaden alebo 
len len malý vplyv. Väčšina študentov/tiek, bez ohľadu na študijný odbor, disponuje 
strednou úrovňou morálnych kompetencií. 

2. Študenti/tky pomáhajúcich profesií (psychológie a medicíny) preukazujú vyššiu 
úroveň morálnych kompetencií v porovnaní so študentmi/kami iných odborov 
(technických a prírodných vied). 

3. Študenti/ky psychológie disponujú významne vyššou úrovňou morálnych 
kompetencií v porovnaní so študentmi/kami prírodovedných odborov. 

4. Študenti/ky technických odborov preukazujú vyššiu úroveň morálnych kompetencií 
v porovnaní soštudenti/kami prírodovedných odborov. 
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Abstract 
The purpose of the study was to explore distribution of moral competence in university students of 
helping professions, and we were interested in finding if there is a correlation relationship between 
the level of moral competences and the respondents‘ type of study and if so, how close it is. The 
research was conducted on the sample of 120 university students of helping professions (second year 
of psychology and medicine programs). The control sample consisted of 60 university students of the 
second year of technology and science programs. Average age was 20.691 years and there were 45 
men and 75 women. A moral competence test created by George Lind (Lind, 1999) was used in the 
research and this test was administered electronically. The results confirm that the type of study has 
little influence on the level of moral competences of the students and that the majority of students, 
regardless their study specialisation, has a medium level of moral competence. However, the students 
of helping professions (psychology and medicine) demonstrate a higher level of competence in 
comparison with the students of technical and scientific programs. 
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