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Abstrakt 

Príspevok vychádza z prieskumu realizovaného v ZŠ v Moravanoch nad Váhom v 

okrese Piešťany metódou zisťovania informácií technikou dotazníka. Prináša opis 

súčasného stavu hodnotových orientácií u žiakov 8. a 9. ročníka, pričom sa opiera 

o teóriu Sprangera, ako aj štandardizovaný dotazník amerických autorov G. Manninga 

a K. Curtisa. V súvislosti s tým si ďalej všíma profesijné smerovanie a ašpirácie, 

pozitívny a negatívny vzťah k povolaniam. 

Kľúčové slová: Hodnotová orientácia. Profesie. Ašpirácie. Žiaci. Základná škola. 

 

Abstract 

The contribution is based on a survey conducted at the elementary school in 

Moravany nad Váhom in the district of Piešťany using the information survey method 

by questionnaire technique. It provides a description of the present state of value 

orientations of pupils from 8th and 9th year of elementary school, based on Spranger's 

theory, as well as a standardized questionnaire by American authors G. Manning and 

K. Curtis. In connection with this, it further sees the professional orientation and 

aspiration, the positive and negative relation to the professions. 

Keywords: Value orientation. Professions. Aspirations. Pupils. Elementary 

school. 

 

 
Úvod 

V nasledujúcom príspevku prinášame analýzu hodnotovej orientácie 

u žiakov 8. a 9. ročníka Základnej školy v Moravanoch nad Váhom v okrese 

Piešťany spolu s profesijným smerovaním a životnými ašpiráciami žiakov. 

Zisťovali sme aj prestíž povolaní u žiakov. Údaje sme zisťovali metódou 

získavania informácií technikou dotazníka. Súčasťou nášho dotazníka boli aj 

otázky zo štandardizovaného dotazníka amerických autorov G. Manninga 
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a K. Curtisa. V školskom roku 2017/2018 ZŠ v Moravanoch nad Váhom 

navštevovalo v 9. triede 18 žiakov (8 dievčat, 10 chlapcov) a v 8. triede 18 

žiakov (8 dievčat, 10 chlapcov). V čase administrovania dotazníka koncom 

mája 2018 bolo v škole prítomných 27 žiakov. Dotazníky tak vyplnilo 12 

žiakov 9. ročníka (5 dievčat, 7 chlapcov) a 15 žiakov 8. ročníka (7 dievčat, 8 

chlapcov). 

 

1. Teoretické východiská 

Hodnota sa spravidla definuje ako to, čo má pre človeka význam alebo 

ako to, čo je pre človeka žiaduce alebo ako to, čo má, malo by byť (Špůr 

2007, s. 324). 

S pojmom hodnota sa možno stretnúť vo viacerých vedných odboroch 

a disciplínach. Okrem spoločenských a humanitných vied (disciplínach) sa 

používa v prírodovedných, matematických, technických odboroch. 

V spoločenských vedách je to najmä ekonómia, filozofia, etika, sociológia. 

Podľa J. Gráca (1979, s. 23) pri psychologickom vymedzení pojmu hodnoty 

je potrebné, aby sa nestratil zo zreteľa jeho širší interdisciplinárny charakter. 

Po I. Kantovi sa pojem hodnoty a systému hodnôt stal jedným z ústredných 

problémov filozofie a W. Dilthey z nej urobil jej základný problém (Holas 

1971, s. 162). Veda, ktorej predmetom sú hodnoty, je známa pod 

pomenovaním axiológia alebo tiež timetika, timológia. J. Sokol (Klčovanská 

2004, s. 15) axiológiu definuje ako vedu, ktorá sa zaoberá pôvodom 

a povahou hodnôt, definovaním, systémom a hierarchizáciou hodnôt, ich 

vzájomnými vzťahmi i pomerom k spoločenským a kultúrnym faktorom. Vo 

filozofii sa všeobecne hodnotami rozumie význam, ktorý pripisujeme nejakej 

veci či nejakému konaniu, na základe toho, že môžu uspokojiť našu potrebu 

(Grác 1979, s. 16). Rozdiel je v idealistickom a materialistickom chápaní 

hodnôt. V sociológii sa hodnotou označuje ľubovoľný materiál alebo ideálny 

objekt, idea alebo inštitúcia, skutočný či imaginárny predmet, ku ktorému 

jednotlivci alebo skupiny zaujímajú hodnotiaci postoj, pripisujú mu 

významnú úlohu vo svojom živote a snahu po jeho dosiahnutí pociťujú ako 

nutnosť (Grác 1979, s. 20). A. S. Reber vymedzil hodnotu ako kvalitu alebo 

vlastnosť veci, ktorá ju robí užitočnú, žiaducu alebo cennú (Nakonečný 1998, 

s. 423), K. Popielski (Klčovanská 2004, s. 15-16) zase hovoril, že hodnota je 

všetko, čo človeka priťahuje, obohacuje, usmerňuje, čo vytvára jeho osobu 

vo všetkých dimenziách, prejavoch a snahách. J. Boroš (2001, s. 105) 

hodnoty charakterizuje ako najvyššiu motivačnú úroveň jednotlivca a členov 

malej sociálnej skupiny. „Hodnoty vyjadrujú to, na čo sa jednotlivec 

orientuje, čo považuje zo svojho hľadiska za dôležité a významné. Sú 

typickým spoločenským fenoménom, sociálnou a historickou kategóriou 

označujúcou predmety, veci, ich vlastnosti, vzťahy, idey, ciele, ideály, javy 

prírodné, fyzické aj duchovné. Sú vyjadrením hodnotiaceho vzťahu 
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jednotlivca k skutočnosti. Utvárajú sa v priebehu života pôsobením mnohých 

činiteľov, no najmä vplyvom prostredia, výchovy i samotnej osobnosti.“ 

(Boroš 2001, s. 106). Pedagogický slovník (Průcha 2003, s. 74) píše 

o hodnote, že je to v sociálnopsychologickom poňatí subjektívne ocenenie 

alebo miera dôležitosti, ktorú jedinec prisudzuje určitým veciam, javom, 

symbolom, iným ľuďom a i. Hodnoty (hodnotové orientácie) sú osvojované 

v procesoch socializácie a enkulturácie. Niektoré hodnoty sú zdieľané celými 

skupinami alebo celou spoločnosťou. Určité hodnoty (napr. morálne) majú 

trvalú, „absolútnu“ platnosť, iné sú premenlivé a majú krátkodobé trvanie. 

Z pedagogického hľadiska medzi dôležité patria hodnotové systémy mládeže 

(Průcha 2003, s. 74).  

V literatúre možno nájsť rozmanité triedenie hodnôt, najmä v závislosti 

na tom, z akých pozícií autori vychádzali. Napr. V. E. Frankl rozoznával 

hodnoty tvorivé, zážitkové a postojové (Klčovanská 2004, s. 16), M. 

Potočárová (2008, s. 89) podľa obsahu rozlišuje hodnoty biologické, 

kultúrne, duchovné (politické, právne, etické, náboženské, umelecké, 

filozofické, poznávacie, estetické), sociálne, technické a ekonomické 

(materiálne). 

V psychológii sa okolo 70. rokov 20. storočia objavil smer bádania 

označovaný ako „psychológia hodnôt“, angl. psychology of values (Grác 

1979, s. 21). Š. Švec (2002, s. 269) v pedagogike novšie hovorí o hodnotovej 

výchove, ktorý zodpovedá anglickému pojmu „value education“ a ktorú 

charakterizuje ako výchovu k hodnotám, rozvoj hodnotovej preferencie 

a orientácie. Hodnotocentrické osnovy, cieľový program výučby sústredený 

na hodnoty zase definuje ako „obsah výučby a mimovýučbovej výchovy, 

ktorý zdôrazňuje prosociálne a socioafektívne učenie sa a osobnostný rozvoj 

najmä v oblasti mravnosti, osobných predpojatostí a volieb, objasňovania 

a preferovania hodnôt a vôbec (pro)sociálneho sveta; je prípadom 

žiackocentrického cieľového programu výučby“ (Švec 2002, s. 270). 

Hodnotový systém (hodnotová orientácia) je podľa Pedagogického 

slovníka (Průcha 2003, s. 74) hierarchicky usporiadaný súbor hodnôt, ktorý 

odráža reálne poradie (dôležitosť) hodnôt zdieľaných určitou skupinou 

populácie v určitom období. V. Kačáni (2004, s. 215-216) hodnotovú 

orientáciu definuje ako zložku motivačného javu, ktorá predstavuje jej 

cieľové zameranie. Utvára sa na základe osobných skúseností, ktoré človek 

nadobudol počas ontogenézy. Je to súhrn viacerých charakterových, etických 

a sociálnych hodnôt, ktoré ovplyvňujú správanie človeka a jeho zameranie 

vzhľadom na budúcnosť. Je výrazným kritériom hodnotenia spoločenskej 

úrovne každého jednotlivca. J. Boroš (2001, s. 106) pod hodnotovou 

orientáciou rozumie zameranie jednotlivca na určité hodnoty duchovnej 

a materiálnej kultúry spoločnosti. Možno ju podľa neho chápať ako proces, 

v ktorom sa tvoria a uplatňujú hodnoty. Predstavuje určitú os vedomia, 

s ktorou úzko súvisia myšlienky a city z hľadiska ktorej sa rozhodujú mnohé 
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životné otázky. Hodnoty, ktoré človek vyznáva, tvoria podľa M. 

Nakonečného (Nakonečný 1998, s. 422) jeho hodnotový systém, ktorý môže 

byť viac či menej stabilný a ktorý tvorí hierarchicky usporiadané hodnoty 

(niektoré majú menší, iné väčší či najväčší význam). To sa niekedy označuje 

ako hodnotová orientácia, ktorá je vlastne tvorená postojmi k viac či menej 

významných objektom, udalostiam, ideám, hodnotám. Podľa M. Potočárovej 

(Potočárová 2008, s. 89) hodnotový systém predstavuje hierarchicky 

usporiadaný zoznam hodnôt, ktorý odráža reálne poradie dôležitosti hodnôt. 

Na základe utvoreného hodnotového systému sa človek vyznačuje osobitným 

zameraním, ktoré sa nazýva hodnotová orientácia. V. Brožík (2000, s. 120) 

chápe hodnotovú orientáciu ako výberovú zameranosť osobnosti na tvorbu 

a osvojovanie si celkom určitých hodnôt. Je potrebné uviesť, ako to 

konštatoval E. Holas (1971, s. 165), že individuálny systém hodnôt je veľmi 

dynamický a to v tom zmysle, že sa vyvíja v závislosti na anatomicko-

fyziologickom a sociálnom (kultúrnom) vývoji subjektu a nemožno vylúčiť 

ani tú možnosť, že aktuálna skladba systému je ovplyvňovaná tiež 

momentálnou vnútornou i vonkajšou situáciou subjektu. 

Výskumy zamerané na hodnotovú orientáciu mládeže sa uskutočňovali 

najmä po 60. rokoch 20. storočia. V r. 1964 sa takéto výskumy realizovali 

z podnetu Unesca vo Francúzsku, Kanade, na Kube, v Indii, v Japonsku, 

v Malajsku, neskôr sa konal medzinárodný výskum v Belgicku, Francúzsku, 

Taliansku, Holandsku, NSR, Portugalsku, Španielsku, v socialistických 

krajinách sa takémuto výskumu venovali Dukat, Ikonnikova, Nikolajevova, 

Zajcev, Olšanskij, Bauman a ďalší (Grác 1979, s, 115). V bývalom 

Československu podobný výskum vykonávali Kastelová, Nováková, Prudký, 

Fišera – Vláčil (Grác 1979, s, 115), prvú slovenskú monografiu o hodnotovej 

orientácii mládeže napísal J. Grác (1979) a snažil sa o prebádanie 

hodnotových faktorov povolanie, peniaze, čas u mládeže do 20 rokov na 

Slovensku. Ako uvádza M. Potočárová (2008, s. 90-91) výskumy hodnotovej 

orientácie sa realizovali aj v 90. rokoch 20. storočia, napr. Mládež, jej 

hodnotová orientácia a spôsoby trávenia voľného času (Zubalová, Zvalová, 

Sehnal, Luha 1994, Štatistický úrad SR 1994), Hodnotové orientácie mladých 

ľudí v procese transformácie spoločnosti (1997, Ústav pre výskum verejnej 

mienky pri Štatistickom úrade SR 1997), Výskum európskych hodnôt 

(1999/2000) pod vedením univerzity v Tilburgu z Holanska, za účasti 

Sociologického ústavu SAV. Na začiatku 21. storočia sa problematike hodnôt 

a hodnotovej orientácie venovali L. Ištvániková a M. Čižmárik, V. Salbot 

a V. Kačáni, A. Sičak, J. Danek a i. Na túto tému existuje viacero 

časopiseckých štúdií a záverečných prác. Vzniklo aj niekoľko monografií – 

P. Cakirpaloglu, T. Gӧbelová, v 90. rokoch 20. storočia J. Horák, v 80. 

rokoch 20. storočia D. Dobrovolská a J. Duplinský, J. Hudeček. 

Podľa výskumu hodnotovej orientácie u študentov SŠ realizovanom E. 

Klčovanskou (porov. Klčovanská 2004, s. 21-22) adolescenti preferovali 
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hodnoty láska (87 %), zdravie (86 %), rodina (76 %). Vysoká preferencia 

hodnoty rodina bola i vo výskumoch poľských autorov – R. Jusiak a F. 

Wawro (1993), J. Marianski (1990) (porov. Klčovanská 2004, s. 22). Už J. 

Severová (1989), ktorej výskum zisťoval hodnotové orientácie 248 dievčat 

a 258 chlapcov stredných škôl, zistila, že u chlapcov sú stredom hodnotových 

štruktúr intelektuálne, morálne, estetické a prestížne hodnoty a u dievčat sú 

stredom hodnotových štruktúr spoločenské, prestížne a materiálne hodnoty. 

Podľa výskumu Mládež Slovenskej republiky, jej hodnotová orientácia 

a spôsoby trávenia voľného času z r. 1994 (porov. Potočárová 2008, s. 91-92) 

sa na prvom mieste u mladých ľudí umiestnil cieľ mať deti a rodinu (35 %) 

pred dosiahnutím úspechu v práci a sebarealizáciou (28 %), spokojným 

a harmonickým životom (21 %), dosiahnutím vzdelania (20 %) a vysokou 

životnou úrovňou (18 %). Mať rodinu a deti bolo životným cieľom väčšiny 

žien (42 %), najviac vo vekovej kategórii 25 – 29 ročných (41 %) 

a zamestnancov (44 %.). Jeho príťažlivosť vzrastala so vzdelaním. Aj vo 

výskume Hodnotové orientácie mladých ľudí v procese transformácie 

spoločnosti z r. 1997 (porov. Potočárová 2008, s. 92), zameranom na vekovú 

skupinu 15 – 29 ročných, dominovala hodnota mať šťastné manželstvo a deti 

(52 %) a žiť pokojný a harmonický život (49 %). V holandskom výskume 

európskych hodnôt (1999/2000) za účasti Sociologického ústavu SAV 

(porov. Potočárová 2008, s. 92) obyvatelia Slovenska považovali rodinu za 

veľmi dôležitú v 87,5 % podiele odpovedí. Podobné zistenia priniesli i ďalšie 

výskumy (porov. Potočárová 2008, s. 92 a n.). 

 

2. Analýza a interpretácia údajov prieskumnej sondy 

Najdôležitejšími hodnotami pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ v Moravanoch 

nad Váhom sú rodina, širšie vzťahy, vyskytli sa aj hodnoty ako zdravie, 

peniaze a raz sloboda: rodina (7x); láska (2x); rodina, láska, kamaráti, 

šťastie; rodina, kamaráti; rodina, priatelia, život, zdravie, radosť; kamarátstvo 

(2x); zdravie, rodina, láska; priatelia, rodina, poznatky; láska, rodina, 

priatelia; vzťahy v rodine, priateľ; zdravie; peniaze (2x), sloboda (1x). Štyria 

neodpovedali, jeden nevedel odpovedať. 

Psychológ E. Spranger (porov. napr. Balcar 1983, s. 135) k hodnotám 

priraďuje životný cieľ a uvádza typológiu osobnosti. Teoretickému typu 

osobnosti zodpovedá cieľ hľadanie pravdy a hodnota poznanie, 

ekonomickému typu cieľ sebauchovanie a hodnota užitočnosť, estetickému 

typu cieľ hľadanie harmónie a hodnota krása, sociálnemu typu cieľ konanie 

dobra a hodnota láska, politickému typu cieľ ovládanie druhých a hodnota 

moc a náboženskému typu cieľ sebapresahovanie a hodnota jednota. 

Z hľadiska Sprangerovho delenia žiaci preferovali najviac hodnotu láska 

(11x) (40,7 %), potom jednotu (4x) (14,8 %), moc (3x) a užitočnosť (3x) (po 
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11,1 %), poznanie (2x) (7,4 %) a krásu (1x) (3,7 %). Dve odpovede boli 

nesprávne (7,4 %) a jeden respondent neodpovedal (3,7 %). 

Presnejšiu charakteristiku hodnotovej orientácie skúmanej osoby prináša 

dotazník G. Manninga a K. Curtisa s dvadsiatimi otázkami, kde pri každej 

otázke sú možnosti odpovede, ktoré zodpovedajú jednotlivým Sprangerovým 

typom: teoretický hodnotový typ (I), ekonomický (II), estetický (III), 

sociálny (IV), politický (V), náboženský (VI). 

V krátkosti predstavíme niekoľko grafov, ktoré vychádzajú z údajov 

dotazníka G. Manninga a K. Curtisa pre vybraných žiakov 9. ročníka. 

 

Graf č. 1 – vybraní žiaci a žiačky 9. ročníka 

 

 

Z porovnania grafov č. 2 a č. 3 (vybraní žiaci – dievčatá a chlapci) 

vyplýva, že chlapci sa orientujú viac na ekonomické a politické hodnoty, 

kým dievčatá na ekonomické a sociálne hodnoty. 
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Graf č. 2 – žiačky 9. ročníka (dievčatá) 

 

 

Graf č. 3 – žiaci 9. ročníka (chlapci) 
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Ďalej uvádzame príklady na niekoľko typov osobnosti (grafy č. 4, 5, 6, 7). 

Vyplýva z nich, že hoci respondent uviedol jednu dominantnú hodnotu, 

celkový hodnotový obraz osobnosti je individuálny a pri rovnakej základnej 

hodnotovej orientácii sa komplexný hodnotový obraz osobnosti môže líšiť 

(napr. grafy č. 6 a 7). 

 

Graf č. 4 – príklad na typ orientovaný teoreticky (poznanie) 

 

I. II. III. IV. V. VI. 

106 56 86 80 64 28 
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Graf č. 5 – príklad na typ orientovaný ekonomicky (užitočnosť)  

 

I. II. III. IV. V. VI. 

77 97 47 69 94 38 

 

Graf č. 6 - príklad na (nepravý) typ orientovaný politicky (moc) 

 

I. II. III. IV. V. VI. 

32 58 4 15 39 2 
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Graf č. 7 - príklad na (nepravý) typ orientovaný politicky (moc) 

 

I. II. III. IV. V. VI. 

65 86 67 55 73 59 

 

V grafe č. 6 možno pozorovať, že hodnota 3 je nižšie ako hodnota 4 

a v grafe č. 7 je hodnota 3 vyššie ako hodnota 4. V grafe č. 6 sú najvyššie 

hodnoty 2 a 5, úplne najmenej 6 a 3, v grafe č. 7 sú najvyššie hodnoty 2 a 5 

a najnižšie hodnoty 4, potom 6. Rozličná preferencia hodnôt v grafe je aj 

napriek tomu, že v oboch prípadoch je dominantná hodnota 2 (ekonomická 

orientácia) a že v oboch prípadoch respondent ako základnú hodnotu uviedol 

moc (politická hodnota). Vidno teda individuálne rozdiely pri jednej 

základnej hodnote. Pre nezhodu medzi určenou základnou hodnotou (6 typov 

Sprangera) (moc – politická hodnota) a odpoveďami z dotazníka G. 

Manninga a K. Curtisa (užitočnosť – ekonomická hodnota), ktoré možno 

vidieť na grafoch č. 6 a 7, možno hovoriť o nepravom type osobnosti 

orientovanej politicky. 

Najprestížnejšími povolaniami podľa žiakov sú: 

Na 1. mieste – manažér/ka (4x), právnik (3x), lekár (chirurg/lekár) (2x), 

psychologička (2x), sudca, fotograf, podnikateľ, programátor, kuchár, učiteľ, 

modelka (cestovanie), marketing, prohráč, herec, elektrotechnik, kopanie 

kanálov. Štyria neodpovedali. 

Na 2. mieste – podnikateľ (2x), ekonóm/ekonomika (2x), čašník, 

spisovateľ, profesor, pilot lietadla, technik, zdravotník, veterinár, psychológ, 

letuška, politik, umelec, itéčkar, grafik, právnik/-čka, tanečníčka, architekt, 

automechanik, dizajnér. Jeden respondent uviedol tri povolania – herec, 

patológ, parapsychológ, štyria respondenti neodpovedali. 
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Na 3. mieste – lekár (2x), veterinár/ka (2x), smetiar (2x), učiteľka, 

učiteľka baletu, kuchár, vedec, podnikateľ, degustátor, opravár elektrických 

obvodov, právnik, elektrikár, dizajnér, návrhár, novinár/reportér, futbalista, 

archeológ, policajt, informatik. Päť respondentov neodpovedalo. 

Žiaci by chceli zastávať nasledovné povolania: psychologička (2x); 

zdravotná sestra (2x); milionár (!) (2x); právnička/policajtka; právnik; 

elektrotechnik; elektrotechnik/grafik; športový tréner; učiteľka, trénerka 

kanoistiky; programátor; informatik; „niečo okolo vedy a filozofie“; úspešný 

podnikateľ; modelka; umelec; chirurg; ekonómka, marketing; prohráč; 

veterinárka; policajt. Nevedel odpovedať jeden žiak a traja neodpovedali. 

Najhoršou známkou žiaci hodnotili povolania (na 1. mieste): smetiar (5x), 

upratovač/upratovačka (5x), žumpár (4x), prostitútka (!) (3x), učiteľ (2x), 

patológ (2x), striptérka, kydač hnoja, kuchár, robotník. Neodpovedali dvaja. 

Ako druhé najhoršie povolanie uvádzali: upratovač/upratovač (5x), smetiar 

(4x), predavač (2x), podnikateľ, murár, učiteľ, kuchár, barman, traktorista, 

prostitútka/pornoherečka, elektrikár, patológ, stavbár, striptérka, hrobár, 

údržbár, verejnoprospešné práce. Dvaja neodpovedali. Tretím najhorším 

povolaním podľa respondentov boli: predavač/predavačka/predavačka pri 

pokladni (3x), žumpár/fekál (3x), smetiar (2x), upratovačka (2x), prostitútka 

(2x), hrobár (2x), učiteľ, politik, stráž vo väzení, pätolízač (?!), vodič, 

záhradník, elektrikár, kuchárka, kopačka kanálov, patológ, robotník. Dvaja 

neodpovedali. 

Povolania žiaci hodnotia a vyberajú si aj na základe hodnotovej orientácie  

(napr. peniaze – právnik, manažér, ekonóm). 

Na otázku, či by žiak/žiačka chcel (chcela) by byť riadiacim pracovníkom 

odpovedalo 25,9 % opýtaných, že áno, vrcholový manažér (7x), 11,1 % 

opýtaných áno, člen stredného manažmentu (riadenia) (3x), 14,8 % 

opýtaných áno, vedúci alebo majster (4x) , 11,1 % žiakov nie, chceli by byť 

„obyčajnými“ pracovníkmi (3x), 29,6 % by chcelo pracovať sám pre seba 

(napr. živnostník, v slobodnom povolaní) (8x). Jeden žiak (3,7%) volil dve 

odpovede: chcel by byť členom stredného manažmentu (riadenia) alebo by 

chcel pracovať sám pre seba. Jedna odpoveď bola nesprávna (3,7 %). Vysoká 

preferencia manažérskeho postu súvisí s presadzovaním sa a s ekonomickými 

hodnotami či hodnotou moc (politickou). Slobodné povolanie a práca ako 

živnostníka súvisí s túžbou byť sám sebe pánom, s hodnotami ako 

nezávislosť a sloboda, ktoré neboli vždy explicitne vyjadrené pri 

odpovediach na otázky súvisiacimi s hodnotami 

V politike na štátnej úrovni by chcel pôsobiť jeden žiak (3,7 %), v politike 

na úrovni obce jeden žiak (3,7 %), v štátnej firme by chcelo pracovať šesť 

žiakov (22,2 %) a najviac žiakov (štrnásť) by rado pracovalo v súkromnej 

firme (51,85 %). Nesprávnych bolo päť odpovedí (18,5 %). 
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Záver 

U žiakov dominujú hodnoty ako rodina a láska. Potvrdili sa zistenia 

výskumov Klčovanskej (2004) a Severovej (1989) a i. aj v zmysle rozdielov 

v hodnotách podľa pohlavia. Prevažná časť žiakov chce pracovať samostatne 

(napr. v slobodnom povolaní) a zastávať najvyššie manažérske posty. 

Prevláda túžba pracovať v súkromnej firme nad pôsobením v štátnej firme, 

čo môže súvisieť s finančným ohodnotením a nezávislosťou od štátu. Len 

zopár jednotlivcov chce pôsobiť v politike na štátnej (1x) alebo komunálnej 

úrovni (1x). Malý záujem o celoštátnu, ako i komunálnu politiku možno 

interpretovať ako nezáujem o neprestížne pozície spojené s nedôverou 

„obyčajných“ ľudí. Medzi najprestížnejšie povolania podľa žiakov 8. a 9. 

ročníka základnej školy, kde sa realizovala prieskumná sonda, patria 

manažér, právnik, lekár, podnikateľ, psychológ, ktoré súvisia s hodnotovou 

orientáciou žiakov a ktoré ju aj prezrádzajú. Zaujímavým faktom a aj 

varujúcim je, že povolanie učiteľa sa objavuje často medzi najmenej 

prestížnymi povolaniami. 

Téma hodnotových orientácií a otázky prestíže povolaní a ich (životných) 

preferencií u žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ úzko súvisí aj s témou ďalšej 

zamestnanosti osôb, o ktorej sa rozhodujú študenti končiaci SŠ. Súvisí s 

(ne)zamestnanosťou a prípadným ďalším štúdiom na VŠ. A problematika 

(ne)zamestnanosti je (resp. mala by byť) stále aktuálnou výzvou pre sociálnu 

prácu. 
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