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Abstrakt 
Príspevok exploruje významné výsledky kvantitatívneho výskumu hodnotových 
orientácií realizovaného prostredníctvom validizovaného dotazníka hodnotových 
orientácií u stredoškolských študentov a študentiek vybranej strednej odbornej školy. 
Cieľom výskumnej štúdie je priblížiť výber metodológie vo výskume a reflektovať, 
ktoré súčasné hodnotové orientácie priorizujú stredoškolskí študenti/ky, nevylučujúc 
pritom pohľad na ich futurálne životné hodnoty. 
 
Kľúčové slová: Hodnotové orientácie. Súčasné hodnoty. Budúce hodnoty. 
Stredoškolskí študenti/tky. 
 
Abstract 
The paper explores the significant results of quantitative research of value orientations 
realized through a validated questionnaire of value orientations in secondary school 
students of selected secondary vocational school. The aim of the research study is to 
describe a selection of research methodology and to reflect what current value 
orientations are prioritized by secondary school students, while not excluding their 
futuristic life values. 
 
Keywords: Value Orientation. Current values. Future values. Secondary school 
students. 

 
Úvod  

Hodnotová orientácia je podľa Brožíka (2007, s. 130) spojená 
s výberovou zameranosťou osobnosti na tvorbu a osvojovanie si určitých 

                                                 
24 Interná doktorandka na Inštitúte edukológie a sociálnej práce, Filozofická fakulta Prešovskej 
univerzity v Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov; e-mailová adresa: 
pizovalivia@centrum.sk 
25 Riaditeľka Inštitútu edukológie a sociálnej práce, Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v 
Prešove, Ul. 17. novembra č. 1, 080 01 Prešov; e-mailová adresa: beata.balogova@ff.unipo.sk 
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hodnôt. „Prejavuje sa nielen v tvorbe špecificky funkčných artefaktov, ale 
taktiež v hocijakej inej produkcii vzťahov či predstáv, napr. etických, 
právnych, enviromentálnych a iných. Výsledkom a predpokladom hodnotovo-
orientačnej činnosti sú aj konceptuálne hodnoty, napr. predstavy životného 
optima a ašpirácie, ktoré môžu byť nielen kritériami hodnotenia, ale aj 
cieľmi či pravidlami nášho správania“. Pedagogický slovník vníma 
hodnotovú orientáciu ako „hierarchický usporiadaný súbor hodnôt, ktorý 
odráža reálne poradie (dôležitosť) hodnôt zdieľaných určitou skupinou 
populácie v určitom období“ (Průcha, Walterová a Mareš 2003, s. 74). Na 
základe uvedeného, je preto cieľom predkladaného príspevku popísať 
vnímanú priorizovanosť hodnôt z percepcie študentov a študentiek vybranej 
strednej odbornej školy.   

 
4. Metodológia a metódy výskumu 

Výber a popis metodológie výskumu hodnotových orientácií predstavuje 
dôležitú súčasť predloženého príspevku.  

 
4.1 Výskumná metóda, výskumná stratégia a ciele výskumu 

Vo výskume preferovaných hodnôt a hodnotových orientácii súčasnej 
stredoškolskej mládeže sme použili kvantitatívnu výskumnú stratégiu, a to 
prostredníctvom validizovaného Dotazníka hodnotových orientácií autorov 
Žiakovej-Špinerovej a Výrosta (1982). Ten bol tematicky štruktúrovaný do 
dvoch častí. Prvá časť bola orientovaná na zisťovanie 12 priorizovaných 
hodnôt v súčasnosti. Každá z položiek obsahovala 5 charakteristík 
vzťahujúcich sa na vybranú hodnotu. Medzi posudzované životné hodnoty 
patrili nasledujúce položky: zdravie, sebauplatnenie, partnerský vzťah, 
vzťahy v rodine, priateľský vzťah, vzdelanie, práca, spoločnosť, materiálny 
blahobyt, duchovný život – viera, poznávanie a tvorba a morálna vyspelosť. 
Prvá časť dotazníka hodnotových orientácii bola zakončená otvorenou 
otázkou, kedy participanti vyberali z piatich najdôležitejších životných 
hodnôt, (podľa dôležitosti v škále od 1 do 5). V druhej časti respondenti a 
respondentky vyberali z tých istých hodnôt a ich charakteristík, avšak 
v časovom horizonte budúcich 5-tich rokov. V závere druhej časti dotazníka 
bola opäť položená otvorená otázka, týkajúca sa piatich najvýznamnejších 
hodnôt. Predkladaný dotazník skúmal taktiež demografické charakteristiky 
skúmanej populácie so zameraním na vek, pohlavie a bydlisko (s 
vymedzením škál). Je potrebné podotknúť, že výskumné dáta boli 
vyhodnocované v štatistickom softvéri STATISTICA 12. 

Cieľom výskumu bolo zistiť, ktoré súčasné hodnotové orientácie 
priorizujú stredoškolskí študenti a študentky, a tiež,  ktoré hodnoty vnímajú 
za podstatné vo vzťahu k budúcnosti, počas nasledujúcich piatich rokov.  
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4.2 Výskumná vzorka 
 
V tabuľke prinášame prehľad významných demografických charakteristík 

výskumnej vzorky. Výskumnú vzorku tvorilo 64 zámerne vybraných 
respondentov a respondentiek (v rámci premennej pohlavie išlo o 42 žien 
a 22 mužov) strednej odbornej školy so zameraním na hotelierstvo 
a gastronómiu v Prešove. Zber dát bol uskutočnený prostredníctvom tzv. 
tretích osôb (pedagogičiek), ktoré distribuovali vyplnenie dotazníkov.  

 
Tab. č. 1: Demografické charakteristiky výskumnej vzorky 

Popisné statistiky (HOTELOVÁ AKADÉM
Proměnná Průměr Minimum Maximum
VEK 18,11 16,0 21,0  

 

Tabulka četností:POHLAVIE (HOTELOVÁ AKADÉ

Kategorie
Četnost Kumulativní

četnost
Rel.četnost Kumulativní

rel.četnost
ž
M
ChD

42 42 65,62 65,63
22 64 34,38 100,00
0 64 0,00 100,00  

                                                                              Zdroj: vlastné spracovanie 

 
Priemerný vek oslovených respondentov a respondentiek bol 18,11 rokov, 

pričom najmladší respondent bol vo veku 16 rokov a najstarší mal 21 rokov.  
 

5. Výsledky výskumu  
V štatistickom softvéri STATISTICA 12 boli za účelom naplnenia 

stanovených cieľov použité nasledovné štatistické procedúry (Litavcová et al. 
2012): 

 tabuľky početností v rámci popisnej štatistiky, 

 grafické znázornenia výskumných dát pomocou histogramov v popisnej 
štatistike, 

 priemer, smerodajná odchýlka, modus a medián z nameraných hodnôt.  
Nasledujúci obrázok (Obr. č. 1) predstavuje frekvenčnú analýzu odpovedí 

respondentov a respondentiek na jednotlivé položky / hodnoty s uvedením 
ich najvýznamnejších percentuálnych zastúpení. Prvý stĺpec tvoria súčasné 
hodnotové preferencie a naopak, druhý stĺpec sa vzťahuje k budúcim 
hodnotovým preferenciám. Pri grafickom vyhodnocovaní údajov platí 
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pravidlo, že ak sa zmenila odpoveď v budúcich preferenciách oproti 
súčasným preferenciám, sú položky v druhom stĺpci označené oranžovou 
farbou. A naopak, ak sa názory respondentov vo vzťahu k tej danej položke / 
hodnote nezmenili, položka v druhom stĺpci preberá pôvodnú zelenú farbu.  
 
Obr. č. 1: Analýza preferovaných hodnôt v súčasnosti a budúcnosti a ich 
komparácia 
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                                                        Zdroj: vlastné spracovanie 
 

Na základe menovaného pravidla potom možno skonštatovať, že názory 
respondentov a respondentiek vo vzťahu k súčasným i futurálnym 
hodnotovým preferenciám sa nelíšili v prípade otázok:  

 zdravia a pravidelnou starostlivosťou oň,  
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 spoločnosti a ašpiráciou mať veľa známych a stretávať sa s nimi,   

 morálnej vyspelosti a takým správaním, ktoré by bolo spojené s úctou zo 
strany niektorých ľudí.   
Analýza výskumných dát bola fokusovaná aj na zistenie rozdielov vo 

vnímaní hodnôt uprednostňovaných respondentmi a respondentkami v 
súčasnosti a budúcnosti, ktoré sú graficky a tiež numericky vyjadrené v Grafe 
č. 1 a Tabuľke č. 2.  

 
Graf č. 1: Preferencie súčasných a futurálnych hodnôt u študentov/iek 
strednej odbornej školy 

 

   
                                                            Zdroj: vlastné spracovanie 

      
Tab. č. 2: Rozdiely vo vnímaní aktuálnych a budúcich hodnôt 

 
 
Tab. č. 4: 

Otvorená 
otázka na 
najdôležitejšie 
hodnoty v 
budúcnosti 

 
 
 

 
 
 
 

LEGENDA:  
- červenou a 

ružovou farbou sú 
zaznačené položky s 
najväčšími rozdielmi v 
názoroch 
respondentov, 

- zelenou farbou 
sú označené položky, u 
ktorých boli prítomné 
najmenšie rozdiely. 

 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Tab. č. 3: Otvorená otázka na najdôležitejšie hodnoty v prítomnosti 
 

 
 
Tab. č. 4: Otvorená otázka na najdôležitejšie hodnoty v budúcnosti 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 

6. Záver   
Aké sú súčasné a futurálne hodnotové orientácie súčasnej mládeže 

stredoškolských študentov/tiek? Domnievame sa, že na predloženú 
výskumnú otázku sa príspevkom kontinuálne podarilo zodpovedať. Za 
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najvýznamnejšie výsledky výskumu hodnotových orientácií považujeme 
zistenia26, že: 

 prvým najväčším rozdielom vo vnímaní aktuálnych a budúcich hodnôt 
študentov/tiek Hotelovej akadémie je názor týkajúci sa hodnoty 
partnerský vzťah. 40,63 % respondentov/tiek si prajú v budúcich piatich 
rokoch uzavrieť s partnerom manželstvo.   

 druhým najväčším a významne dichotomickým názorom je názor 
študentov/tiek  spojený s hodnotou práca. 68,18 % respondentov/tiek  
uviedlo, že na práci im v súčasnosti nezáleží. Na druhej strane, vo 
vzťahu k budúcnosti, 62,50 % študentov/tiek si prajú mať prácu, ktorá 
im prinesie radosť a uspokojenie.   

 39,06 % študentov/tiek Hotelovej akadémie chcú získať v budúcich 
piatich rokoch VŠ vzdelanie.  

 štvrtou hodnotou, kde boli prítomné názorové rozdiely, je hodnota 
materiálny blahobyt. V súčasnosti 71,21 % z výskumnej vzorky vlastnia 
to, čo nevyhnutne potrebujú k svojmu životu a 48,44 % vyjadrujú 
ašpiráciu vlastniť auto, dom, prípadne záhradu.  

 v otázke viery sa 35,94 % zhodlo v názore byť pasívnym účastníkom 
náboženských obradov bez vyvíjania vlastnej aktivity a v budúcnosti 
25 % vzorky chcú veriť v duchovný život, zúčastňovať sa aktívne 
náboženských obradov a nájsť v tom uspokojenie a sebauplatnenie.  
Pri otvorenej otázke smerovanej k súčasným najvýznamnejším 

hodnotovým orientáciám (Tab. č. 3) respondentov a respondentiek možno 
sumarizačne skonštatovať, že: 
 4,55 % respondentov neodpovedalo na predloženú otázku, 
 31,82 %  zo vzorky uviedlo, že sa o svoje zdravie starajú pravidelne (a 

chodia na pravidelné lekárske kontroly), 
 druhá najpočetnejšia skupina 9,09 % za najdôležitejšie považujú tiež 

hodnotu zdravia s tvrdením, že sa starajú výhradne o svoje zdravie 
(každý deň).    

 Vo vzťahu k najdôležitejším hodnotám v budúcnosti (Tab. č. 4): 
 6,25 % z výskumnej vzorky neodpovedalo na zadanú otvorenú otázku, 
 21,88 % respondentov a respondentiek uviedlo, rovnako ako v prvom 

prípade, za najdôležitejšiu hodnotu zdravie, s ašpiráciou starať sa o svoje 
zdravie pravidelne, 

 hodnotu manželstva, so želaním do budúcich piatich rokov uzavrieť 
manželstvo, vyjadrilo 12,50 % respondentov a respondentiek.   
 

                                                 
26 Bližšie Obr. č. 1.  
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„Prevládajúcim názorom v sociálnych vedách je stanovisko, že hodnoty 
sú hlboko zakorenené, abstraktné, motivačné činitele, ktoré majú vedúcu 
úlohu pri utváraní a vysvetľovaní postojov, noriem, názorov a konania ľudí“ 
(Schwartz 2003, in: Výrost 2013, s. 25). Hodnoty27 sú presvedčenia, 
kognitívne štruktúry, ktoré majú blízky vzťah k emóciám, najmä keď sa 
nachádzajú v stave aktivácie. Hodnoty sú aj synonymom želateľných cieľov 
(napr. sociálna rovnosť, férovosť). Hodnoty majú transcendentálnu povahu v 
tom zmysle, že presahujú konkrétnu aktivitu alebo situáciu (poslušnosť alebo 
čestnosť sú hodnoty, ktoré môžu byť relevantné v práci, škole, športe, 
obchode, politike, voči rodičom, priateľom i cudzincom). Táto vlastnosť 
hodnoty odlišuje od užších pojmov, ako sú postoje alebo normy, ktoré sa 
vzťahujú na špecifické objekty, situácie a konanie. Relatívna dôležitosť 
hodnôt pre jedinca reguluje jeho správanie. A preto, poznanie hodnôt 
stredoškolskej mládeže je v sociálnej práci užitočné, a to najmä vo vzťahu 
k budúcemu spoločenskému či protispoločenskému správaniu.  

.  
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