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Abstrakt 
Cieľom príspevku je predstaviť prebiehajúcu pilotnú štúdiu zameranú na zmeny v 

reziliencii, v zvládaní školskej záťaže a všímavosti počas štúdia na vysokej škole u 

študentov a študentiek. Vzhľadom na aktuálne prebiehajúcu etapu realizácie výskumu 

sa v príspevku zameriavame predovšetkým na deskripciu výskumnej vzorky a 

plánovaný priebeh výskumu. Zámerom príspevku je zároveň informatívnym 

spôsobom ponúknuť zhrnutie základného teoretického konceptu východísk skúmanej 

problematiky. 

Kľúčové slová: Reziliencia, Zvládanie záťaže, Všímavosť 

 

Abstract 

This paper´s main aim is to present an ongoing pilot study. Continuing research 

study is focused on changes in resilience and mindfulness of students during 

university study. 
Considering the current stage of research, the paper presents mainly broad 

description of the research sample and the planned research implementation. The 

intention of the paper is to summarize the basic theoretical concept of the investigated 

area. 
Keywords: Resilience, Coping strategies, Mindfulness 

 

 

Úvod 

Cieľom predstavovanej pilotnej štúdie je sledovať vývoj a prípadné 

zmeny v úrovni reziliencie, jej faktoroch, vo všímavosti a v 

stratégiách zvládania školskej záťaže u študentov a študentiek bakalárskeho 

štúdia sociálnej práce, s dôrazom na možnú koreláciu prípadných zmien 

jednotlivých sledovaných faktorov. Špecifické zostavenie výskumného 

nástroja umožňuje komplexne i parciálne sledovať viaceré faktory 

ovplyvňujúce jednotlivé sledované premenné a ich vzájomné prepojenie. 

Štúdium na vysokej škole kladie na študentov a študentky vysoké 

a komplexné nároky nielen v oblasti osvojovania si vedomostí a zručností, 

                                                           
35 IESP FF PU v PO; zuzana.poklembova@gmail.com;  
36 IESP FF PU v PO; sabolova.antonia@gmail.com;  



 

119 

 

teoretického štúdia a prípravy na budúce povolanie, ale i v mimoškolskom 

živote, budovaní a udržiavaní rovesníckych vzťahov. V neposlednom rade 

súčasná politicko-spoločenská klíma, miera nezamestnanosti a neistota 

získania pracovného uplatnenia po ukončení vysokoškolského štúdia vytvára 

ďalšie možné stresory pre študentov vysokých škôl a vytvára tak potrebu 

ďalšieho rozvoja reziliencie a nových, či modifikovaných stratégií zvládania 

záťaže vyplývajúcej z univerzitného štúdia.  

 

1 Teoretické východiská 

Zahraničné výskumy (napr. Pidgeon, Keye, 2014; Foureur, Yu, 2013; 

Davidson et al. 2003; Ryan & Deci, 2001) prezentujú, že zvyšovanie 

všímavosti má pozitívny vplyv nielen na posilnenie reziliencie, ale na 

zvyšovanie kreativity (napr. Colzato, Ozturk & Hommel, 2012; Capurso, 

Fabbro & Crestentiny, 2014) a teda i možného hľadania a nachádzania 

stratégií zvládania záťaže. V tejto súvislosti je snahou predložených 

teoretických východísk v informatívnej rovine ponúknuť kľúčový koncept 

autoriek pre pilotnú štúdiu, ktorej deskriptívne ukotvenie je priblížené v 

druhej kapitole príspevku. 

 

1.1 Zvládanie školskej záťaže 

V rámci prekladanej štúdie sme sa zamerali na zvládanie školskej záťaže 

v rámci vysokej školy. Zmeny, ktorým čelia študenti počas prechodu zo 

strednej školy, môžu byť pre nich zaťažujúce. Pocity, že je jedinec pod 

psychickým, fyzickým alebo emocionálnym tlakom je spôsobený vystavením 

sa udalostiam alebo aktivitám, ktoré považujeme za stresory. V informačnom 

liste Národného inštitútu duševného zdravia sa opisujú tri rôzne typy 

stresorov: 

 rutinné stresory - zahŕňajú typickú záťaž zo školy, rodiny, rovesníkov, 

iných denných zodpovedností, 

 náhle stresové zmeny - nezahŕňajú prudké alebo zložité zmeny, ako je 

neznáma osoba, strata blízkej osoby alebo rozvod, 

 traumatické stresové stavy - sú udalosti, ako sú veľké nehody, 

prírodné katastrofy alebo zneužívanie, pri ktorých môže byť osoba vážne 

ublížená alebo v nebezpečenstve, že bude zabitá (Vander Stoep, 

Thompson 2016). 

Zároveň za opodstatnené považujeme si uvedomiť, že záťaž sa týka 

každého, ale jednotlivci majú rôzne spôsoby reakcie naň. Zaťažujúca 

situácia, ktorá môže byť pre jedného človeka nepríjemná, môže byť pre 

niekoho iného povzbudzujúcou. Napríklad niektorí študenti pred svojou 

prvou skúškou na strednej škole prežívajú ako niečo ohrozujúce neznáme, čo 
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spôsobuje napríklad stratu spánku, zatiaľ čo iní sa cítia nadšení demonštrovať 

svoje nové vedomosti a zručnosti. 

V tomto kontexte napríklad Kottler a Chen (2007) uvádzajú, že 

adolescenti využívajú lepšie stratégie zvládania záťaže počas dospievania. Ti, 

ktorí sú charakterizovaní primeranými kognitívnymi schopnosťami, 

emocionálnymi očakávaniami a podporujúcimi rodinami sa javia ako 

schopnejší vyrovnať sa so záťažou než tí, ktorí zažili negatívnu zaťažujúcu 

situáciu, či sociálny problém. Mladší dospievajúci majú tendenciu stať sa 

viac egocentrickými a izolovanými pri záťaži. Existuje tiež tendencia 

používať stratégie zvládania, ako sú drogy, alkohol, cigarety, sexuálne 

aktivity, ktoré majú maladaptívne vedľajšie účinky.  

 

1.2 Reziliencia 

Okolnosti bežného života vytvárajú situácie, kedy je úroveň reziliencie 

jedinca nevyhnutnou súčasťou reakcií pre ich zvládnutie, pretože, ako 

poukazuje už napr. Wernerová (2000), samotné faktory reziliencie majú 

protektívny náboj, ktorý predstavuje nápomocný aspekt. Abiola a Udofia 

(2011) napríklad naznačujú, že reziliencia je spojená so zvýšenou kvalitou 

života, blahobytu a s funkčnou kapacitou v časoch nepriaznivej situácie.  

Rezilienciu je z nášho pohľadu možné definovať ako schopnosť, ktorá 

svojou dynamickou na jednej strane dokáže byť nápomocná pri adaptácií sa 

na záťažovú situáciu, na strane druhej samotná dynamickosť vytvára priestor 

pre ovplyvnenie reziliencie ako schopnosti, čo aj pri neideálnej úrovni 

reziliencie predstavuje pozitívny aspekt. Dynamickosť – flexibilita – nám 

ponúka totiž priestor na prácu s rezilienciou - na možnosť zvýšenia 

funkčnosti jej protektívnych nábojov. 

Vychádzajúc aj z odporúčaní Národného centra pre bezpečné a podporné 

vzdelávacie prostredie ( Lippman, Schmitz 2013) sme sa rozhodli definovať 

niekoľko hlavných okruhov pre zvyšovanie reziliencie v školskom prostredí: 

 podporovať pozitívne sociálne prepojenia medzi učiteľmi a študentmi, 

študentmi a školami a domácnosťami, 

 podporovať pozitívne vlastnosti, ako sú empatia, optimizmus, 

odpustenie a dať priestor študentom využiť ich,  

 podchytiť a posilniť vlastnosti, ktoré sú potenciálne pre rezilienciu 

kľúčové, 

 vyhnúť sa zameraniu na zlyhanie alebo negatívne správanie, 

 ísť príkladom, čo je efektívny prístup – vyškolenie pracovníkov na 

rozvoj potrebných vlastností, 

 aplikovanie techniky restoratívnej spravodlivosti, čo môže napomôcť 

poskytnúť študentom štruktúrovanú príležitosť na ťažkosti tým, že 

podporia reflexiu a empatiu, 
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 stanovenie realistické a dosiahnuteľné ciele študentov a tiež ako 

získať pomoc v prípade potreby 

 stratégie na pomoc študentom pri obnove po nepriaznivej udalosti 

a pod. 

 

1.3 Všímavosť 

V predstavovanej štúdii, rovnako ako aj v našej akademickej, 

terapeutickej i poradenskej praxi, vychádzame z vnímania všímavosti ako 

ovplyvniteľnej osobnostnej charakteristiky meniacej sa v čase. Pozitívny 

vplyv praktikovania techník všímavosti sa v priebehu posledných desaťročí 

preniesol z oblasti domnienok a predpokladov k empiricky overeným 

zisteniam. V súčasnosti sú známe výskumy potvrdzujúce pozitívny vplyv 

všímavosti na fyzické a duševné zdravie (Seeman, Dubin, & Seeman, 2003; 

Walsh & Shapiro, 2006; Baer, Smith, Hopkins, Krietemeyer, & Toney, 2006; 

Brown & Ryan, 2003), well-being (Urry et all, 2014), proces rozhodovania 

(Shapiro, 2012), stres (Oman et al, 2008), či reguláciu emócií (Gendeulman, 

Mendeiros & Rampes, 2017).  

V podmienkach Slovenskej a Českej republiky sa opierame najmä o práce 

Bendu (2007; 2013), zdôrazňujúce že všímavosť je bežnou funkciou mysle37, 

ktorá je rozvíjateľná a trénovateľná a ktorá je schopnosťou pozorovať (bez 

zaujatosti), zaznamenávať, rozpoznávať a pamätať si prebiehajúce procesy 

psychického prežívania. Hytych (2010) v nadväznosti na vyššie spomenutú 

definíciu všímavosti rozdeľuje tieto procesy do štyroch skupín, na telesné 

procesy dostupné zmyslom, cítenie, stavy a predmety mysli. Obaja autori 

upozorňujú na potrebu operacionalizácie popisu všímavosti pre možnosti jej 

ďalšieho rozvíjania i empirického skúmania, čo sme zohľadnili i pri výbere 

vhodného nástroja merania všímavosti. Všímavosť teda vnímame ako bežný 

stav mysle, ktorý je možné (a potrebné ďalej rozvíjať) a využiť v poznaní 

samých seba ako nevyhnutného východiska ďalšieho profesionálneho 

i osobnostného rozvoja každého jednotlivca. 

 

2 Metodológia pilotnej štúdie 

Realizácia výskumu plánovane prebieha počas akademických rokov 

2017/2018 až 2019/2020. Študentom a študentkám bakalárskeho štúdia 

v odbore sociálna práca a dvojodbore sociálna práca a etika je raz ročne 

distribuovaná batéria dotazníkov, ktorej koncept je predstavený v podkapitole 

2.2. Cieľom výskumu je podchytiť potenciálne meniace sa faktory 

sledovaných premenných v kontexte vnímanej záťaže študentov a študentiek, 

ktorá vyplýva z podmienok počas ich štúdia. V prezentovanom príspevku je 

                                                           
37Na rozdiel od prístupov, keď je všímavosť pokladaná za techniku, metódu 

alebo metakognitívnu schopnosť (Benda 2007). 
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snahou predstaviť pilotnú štúdiu tohto zámeru vo východiskovej rovine, ktorá 

bude komplexnejšie popísaná a kauzálno-komparatívne prezentovaná 

následne po ukončení časového plánu výskumu.  

 

2.1 Výskumná vzorka 

Výskumná vzorka predstavovanej pilotnej štúdie bola tvorená 

devätnástimi študentmi a študentkami vysokej školy prvého ročníka 

bakalárskeho stupňa štúdia, odboru sociálna práca a dvojodboru sociálna 

práca a etika. V priebehu ďalšej realizácie štúdie predpokladáme možné 

mierne zníženie počtu zapojených študentov z dôvodu predčasného 

ukončenia štúdia.  

 

Tab. 1 Deskriptívne znázornenie výskumnej vzorky z hľadiska pohlavia a 

veku respondentov a respondentiek 

 VEK  

 19 rokov 20 rokov 21 rokov 22 rokov ∑ 

POHLAVIE n % n % n % n % N % 

Ženy 11 57,8 3 15,8 1 5,3 1 5,3 16 84,2 

Muži  0 0 2 10,5 1 5,3 0 0 3 15,8 

∑ 11 57,8 5 26,3 2 10,6 1 5,3 19 100 

 

Respondenti (15,8 %) a respondentky (84,2 %) vstupnej etapy pilotnej 

štúdie mali v čase prvej distribúcie dotazníkovej batérie ukončené 

stredoškolské vzdelanie a boli vo veku 19 až 22 rokov, pričom väčšina z nich 

(84,2 %) bola vo veku 19-20 rokov, o čom prehľadne informuje Tab. 1. 

 

2.2 Výskumný nástroj  
Realizovaná pilotná štúdia je vedená prostredníctvom kvantitatívneho 

výskumu. Ako výskumný nástroj slúži autorkami zostavená dotazníková 

batéria, ktorá pozostáva zo štandardizovaných metodík, vrátane časti na 

pokrytie demografických údajov. Výskumný nástroj použitý v pilotnej štúdii 

bol vytvorený spojením troch výskumných nástrojov. Respondenti a 

respondentky boli vopred informovaní, aby sa zameriavali cielene na 

situácie, pocity počas štúdia. Na zistenie copingových preferencií slúži verzia 

dotazníka Brief COPE (Carver 1997). Metodika pozostáva z 28 výrokov, ku 

ktorým sa respondentky a respondenti vyjadrujú na 6 - bodovej škále, ktorá 

reprezentuje nakoľko sa daný výrok na respondenta, respondentku 

hodí/nehodí. Výroky sú obsahovo rozdelené do 14. faktorov (aktívne 

zvládanie, humor, religiozita a spiritualita, využívanie emocionálnej opory, 

prerámovanie, akceptácia, použitie inštrumentálnej sociálnej opory, 
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sebarozptýlenie, popretie, plánovanie, ventilovanie emócií, používanie drog, 

odangažované správanie, sebaobviňovanie), ktoré sýtia tri stratégie zvládania 

záťažovej situácie (stratégie zamerané na problém, stratégie zamerané na 

emócie, stratégie zamerané na únik). 

Ku zachyteniu úrovne reziliencie bol využitý dotazník The Connor - 

Davidson Resilience Scale (2003) – Škála reziliencie. Dotazník je zostavený 

z 10 položiek, ktoré predstavujú konkrétne reakcie na záťažovú situáciu. Ku 

každej položke sa respondentky a respondenti vyjadrovali na 5 - bodovej 

škále, vyjadrujúcej, nakoľko by boli schopní konkrétne reagovať. 

Prezentované položky odrážajú schopnosť zvládnuť rôzne výzvy počas 

života. Na konkrétne podchytenie faktorov reziliencie bola využitá prevzatá 

metodika Škála reziliencie (The Resilience Scale for Adults od autorov 

Hjemal, Friborg, Martinussenová, Rosenvinge (2006)). Obdobne sa 

respondentky a respondenti vyjadrovali na 5 - bodovej škále, avšak ku 33 

položkám, ktoré sýtia 6 konkrétnych faktorov reziliencie (Vnímanie seba, 

Vnímanie budúcnosti, Vnútorné usporiadanie, Sociálne kompetencie, 

Rodinná súdržnosť, Sociálne prostriedky).  

Pre meranie všímavosti Dotazníkom piatich aspektov všímavosti – FFMQ 

(Baer et al., 2004). Dotazník piatich aspektov všímavosti - FFMQ (five-facet 

mindfulness questionnaire), ktorého psychometrické vlastnosti a faktorová 

štruktúra boli overené v slovenskom preklade38 pracuje s všímavosťou ako 

osobnostnou charakteristikou, čo zodpovedá nášmu ponímaniu všímavosti. 

Táto charakteristika je tvorená piatimi dimenziami: pozorovať vlastné 

zážitky, popisovať vlastné zážitky, nehodnotiť vlastné zážitky, nereagovať na 

vlastné zážitky a konať na základe uvedomenia (Piliarik, Látalová2014). 

Jednotlivým dimenziám sú v dotazníku priradené skupiny otázok, čo 

umožňuje rátať skóre aj jednotlivým dimenziám (Baer et al. 2006).  

 

3 Východiskové charakteristiky reziliencie, zvládania školskej záťaže 

a všímavosti 

Nasledujúce podkapitoly prezentujú prvotné deskriptívne výsledky 

pilotnej štúdie zameranej na podchytenie reziliencie, stratégií zvládania 

a všímavosti študentov a študentiek počas ich štúdia. Snahou je prehľadne 

ukotviť jednotlivé premenné ako súčasť náčrtu východiskových oblastí 

budúceho (pokračujúceho) výskumu.  

 
 

 

                                                           
38Štandardizácia dotazníka FFMQ-CZ prebehla tiež v podmienkach ČR (Žitník 2010), 

čo by umožnilo aj prípadnú následnú komparáciu s ďalšími študentmi a študentkami 

univerzít. 
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3.1 Reziliencia 

  V rámci problematiky odolnosti v školskom prostredí nás zaujímala aj 

konkrétna úroveň odolnosti respondentov, ktorá bola zisťovaná na základe 

porovnania získaného priemerného skóre Connor – Davidson Resilience 

Scale (2003). Vyhodnotenie spočívalo v určení priemerného skóre 

respondentov a platí, že čím vyššie priemerné skóre, tým vyššia úroveň 

reziliencie. Postup vyhodnotenia následne spočíval v stanovení hranice 

priemerného skóre (X = 21,6), ktorá zastávala hraničný bod pre vyššiu, 

respektíve nižšiu úroveň reziliencie. Skóre v tejto skrátenej verzii dotazníka 

odráža schopnosť respondentov a respondentiek tolerovať skúsenosti ako je 

zmena, osobné problémy, chorobu, záťaž, či zlyhanie. Z výsledkov vyplýva, 

že 68% respondentov a respondentiek sa dokáže viac adaptovať na zmeny v 

ich živote.  

Ku konkrétnemu podchyteniu faktorov reziliencie bola využitá prevzatá 

metodika Škála reziliencie (The Resilience Scale for Adults od autorov 

Hjemal, Friborg, Martinussenová, Rosenvinge (2006)). Na základe 

deskriptívneho spracovania možno konštatovať, (Graf 1), že najvyššiu úroveň 

odolnosti pokrýva u výskumnej vzorky protektívny faktor „Sociálne 

prostriedky“, ktorý reprezentuje dostupnosť sociálnej opory, možnosť obrátiť 

sa na niekoho mimo primárnej rodiny. Najmenej preferovaným faktorom 

reziliencie je „Vnútorné usporiadanie“. Tento faktor charakterizuje 

preferenciu jasných cieľov a plánov pred začatím činnosti.  

 

 

Graf 2 Deskripcia výskumnej vzorky pilotnej štúdie z hľadiska faktorov reziliencie 



 

125 

 

Na základe prezentovaných výsledkov možno konštatovať, že 

respondentky a respondenti z hľadiska konkrétnych faktorov reziliencie, voči 

prežívajúcej zaťažujúcej situácií v školskom prostredí, majú dostupnú 

sociálnu oporu, možnosť obrátiť sa na niekoho mimo primárnej rodiny 

(faktor Sociálne prostriedky), dôverujú vo svoje vlastné schopnosti 

a rozhodnutia, majú realistické očakávania (faktor Vnímanie seba) 

a najmenej sa preukazuje, že by respondentky a respondenti mali jasné ciele 

a plány ešte pred začatím zaťažujúcej činnosti (faktor Vnútorné 

usporiadanie). 

 

3.2 Zvládanie školskej záťaže 

  Na zistenie copingových preferencií slúžila verzia dotazníka Brief 

COPE (Carver 1997). Ako bolo spomenuté v teoretickom ukotvení, každý 

jedinec zvláda záťažovú situáciu iným spôsobom. Metodika Brief COPE od 

Carvera (1997) ponúka výroky obsahovo rozdelené do 14. faktorov (Graf 

2),ktoré sýtia tri stratégie zvládania záťažovej situácie (Graf3). 

Graf 2 je spracovaný na základe dosiahnutého priemerného skóre 

respondentov a respondentiek v konkrétnych faktoroch, čo je aj farebne 

odlíšené na základe získaného priemerného celkového skóre (X = 7,95), ktoré 

pomyselne rozdelilo stratégie na viac (tmavší odtieň znázornenia), respektíve 

menej využívané. Možno konštatovať, že najviac preferovanými sú stratégie 

„Sebarozptýlenie“, „Popretie“, ktoré zároveň sýtia tzv. Stratégie zamerané na 

únik. Najmenej preferovanými sú „Pozitívne prerámovanie“, ktoré sýti 

Stratégie zamerané na problém a „Emocionálna kontrola“, ktorá sýti Stratégie 

zamerané na emócie. 
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               Stratégie zamerané  Stratégie zamerané  Stratégie zamerané 

           na únik          na emócie        na problém 

 

Graf 2 Deskripcia výskumnej vzorky pilotnej štúdie z hľadiska stratégií zvládania 

záťaže 

Prakticky možno konštatovať, že respondentky a respondenti sa snažia 

sústrediť úsilie na to, aby so zaťažujúcou situáciou, v ktorej sa ocitli niečo 

spravili, zmenili ju (stratégia Sebarozptýlenie), dostávajú citovú oporu od 

iných ľudí (stratégia Popretie). Najmenej využívajú odpútavanie pozornosti 

od záťažovej situácie, užívajú návykové látky a pod. (stratégie Pozitívne 

prerámovanie), nerobia si z danej situácie žarty, snažia sa nájsť úľavu 

v náboženstve, či spirituálnych myšlienkach (stratégia Emocionálna opora). 
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Graf 3 Deskripcia výskumnej vzorky z hľadiska troch typov stratégií zvládania 

záťaže 

Z hľadiska najvyššieho dosiahnutého priemerného skóre v 14tich 

faktoroch boli respondenti a respondentky rozdelení do troch typov stratégií 

zvládania (Graf 3). Možno konštatovať, že dominovali stratégie zamerané na 

emócie (snaha o zmenu samotného prezívania záťažovej situácie jedincom), 

stratégie zamerané na problém (snaha o zníženie alebo odstránenie hrozby) 

a najmenej preferovanými sú stratégie zamerané na únik (snaha o zmenu 

prostredia, podmienok, či ľudí v okolí).39 

 

3.3 Všímavosť 

Mieru všímavosti respondentov a respondentiek v jej piatich dimenziách 

(Pozorovať vlastné zážitky, Popisovať vlastné zážitky, Nehodnotiť vlastné 

zážitky, Nereagovať na vlastné zážitky a Konať na základe uvedomenia) sme 

merali Dotazníkom piatich aspektov všímavosti - FFMQ (five-facet 

mindfulness questionnaire) (Baer et al., 2004), v jeho slovenskej verzii 

(Piliarik, Látalová2014). Hodnotili sme ako celkovú mieru všímavosti, tak aj 

skóre za jednotlivé aspekty.  

Pre percentuálne hodnotenie jednotlivých dimenzií, rovnako ako pre 

celkovú úroveň mindfulness (max 195 bodov) respondentov a respondentiek, 

sme vychádzali z maximálneho možného dosiahnuteľného skóre pre každú 

čiastkovú dimenziu (max 35-40 bodov).  

Celkové priemerné východiskové skóre všímavosti 120,89 (možné 

rozpätie skóre všímavosti 39-195, t.j. priemer na 62 % maximálneho skóre). 

V jednotlivých dimenziách sa priemerné hodnoty pohybovali medzi 57 % 

a 68 % maximálne možného skóre (Tab. 2). 

 

Tab. 2 Priemerná úroveň všímavosti respondentov a respondentiek celkovo a jej 

jednotlivých dimenzií  

 

Priemerné skóre jednotlivých dimenzií všímavosti  

Pozorova

nie 

Popisovan

ie 

Konanie 

na 

základe 

uvedomen

ia 

Nehodnot

enie 

Nereagov

anie 

Priemer - 

celková 

všímavosť 

m % m % m % m % m % M % 

23,

11 

57,

78 

27,

26 

68,

15 

25,

53 

63,

83 

26,

05 

65,1

3 

19,

95 

57,

00 

120,

89 

62,

00 

 

                                                           
39 Bližšie jednotlivé stratégie popisuje napríklad Šiňanská, Šandlová 2013 
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Shapiro-Wilk test nepreukázal pri celkovej všímavosti, ani pri jej 

jednotlivých dimenziách signifikantné odchýlky od normálneho rozdelenia. 

Na základe tejto skutočnosti, priemerných hodnôt a mediánu celkovej 

všímavosti i jej jednotlivých aspektov (Tab. 3) je možno zhrnúť, že úroveň 

všímavosti respondentiek a respondentov sa pohybuje mierne nad úrovňou 

priemeru. 

 

Tab. 3 Hodnoty mediánu všímavosti respondentov a respondentiek celkovo a jej 

jednotlivých dimenzií  

 

 

Medián jednotlivých dimenzií všímavosti 

 

Pozorova

nie 

Popisovan

ie 

Konanie 

na 

základe 

uvedomen

ia 

Nehodnote

nie 

Nereagova

nie 

Medián - 

celková 

všímavosť 

Me

d 

% Me

d 

% Me

d 

% Me

d 

% Me

d 

% Me

d 

% 

24 60,

00 

26 65,

00 

23 57,

50 

24 60,0

0 

19 54,2

8 

11

8 

60,

50 

 

 

Diskusia 

Na základe prvotných výsledkov je možné konštatovať, že 68% 

respondentiek a respondentov sa vo väčšej miere dokáže adaptovať na 

zaťažujúce podmienky v školskom prostredí, využívajú k tomu sociálnu 

oporu nie len od rodinných príslušníkov, veria v svoje schopnosti a snažia sa 

na zaťažujúce situácie nazerať pohľadom potenciálnej zmeny prežívania 

danej situácie.  

Možno konštatovať, že sa nám potvrdilo jedno z teoretických východísk 

od Kottlera a Chena (2007), ktorí uvádzajú, že adolescenti využívajú lepšie 

stratégie zvládania záťaže počas dospievania. Ti, ktorí sú charakterizovaní 

primeranými kognitívnymi schopnosťami, emocionálnymi očakávaniami 

a podporujúcimi rodinami sa javia ako schopnejší vyrovnať sa so záťažou než 

tí, ktorí zažili negatívnu zaťažujúcu situáciu, či sociálny problém. V tomto 

kontexte napríklad Abiola a Udofia (2011) ponúkajú plnšie informácie a 

diskutujú o odolnosti z hľadiska vnútornej sily, kompetencie, optimizmu, 

flexibility a schopnosti efektívne sa vyrovnať s nepriateľstvom, 

minimalizovaním vplyvu rizikových faktorov, ako sú napríklad stresujúce 
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životné udalosti posilnenie ochranných faktorov, ako je optimizmus, sociálna 

podpora a aktívne zvládanie, ktoré zvyšujú schopnosť ľudí riešiť životné 

výzvy. 

 Opierajúc sa napríklad aj o poznatky výskumu Waxman a kol. (2003), 

ktoré naznačujú, že štúdium odolných študentov prinesie dôležité dôsledky 

pre zlepšenie vzdelávania študentov ohrozených akademickým zlyhaním a že 

existujú dôkazy o podpore relevantnosti akademickej odolnosti, vidíme 

priestor pre pokračovanie výskumu aj v oblasti sociálnej práce. 

 

Záver 

Príspevok prináša informatívnym spôsobom východiskové poznatky 

týkajúce sa skúmaných premenných v navrhovanom výskume. Cieľom bolo 

podchytiť a poukázať na potenciálne súvislosti medzi stratégiami zvládania, 

rezilienciou a všímavosťou študentov a študentiek, ktoré sú podrobnejšie 

predmetom budúceho skúmania.  
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