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Test-retest reliabilita dotazníka CFNI-45 u študentiek odboru sociálna práca: 

konformita s normami ženskosti 

Test-retest reliability of the questionnaire CFNI-45 among students of Social Work: 

conformityance to normss of femininity.  

LYÓCSA, Ivana, Mgr.  

 

 

Abstrakt: Štúdia prináša výsledky z výskumu, ktorého cieľom bolo overiť časovú 

invariantnosť dotazníka CFNI-45 (Parent a Moradi, 2010). CFNI-45 je skrátenou verziou 

dotazníka The Conformity to Feminine Norms Inventory (CFNI, Mahalik et al., 2005), ktorý 

zisťuje mieru osobnej konformity ženy s normami ženskosti. Dotazník CFNI-45 bol 

administrovaný 27 vysokoškolským študentkám z odborov Sociálna práca, Etika – Sociálna 

práca. Po uplynutí 25 dní bol dotazník znovu administrovaný u tých istých respondentiek. 

Následne bola vypočítaná miera zhody medzi nameranými hodnotami v čase t = 1 

a nameranými hodnotami v čase t = 2 (test-retest metóda). Výsledky výskumu naznačujú, že 6 

subškál dotazníka CFNI-45 možno na základe výsledkov z opakovaného administrovania 

považovať za spoľahlivé. V štúdii tiež naznačujeme možnosti využitia dotazníka CFNI-45 

u sociálnych pracovníčok, bez ohľadu na oblasť ich pôsobenia v rámci sociálnej práci.  

 

Kľúčové slová: CFNI-45, vysokoškolské študentky odborov Sociálna práca, Etika – Sociálna 

práca, test-retest reliabilita 

 

Abstract: The study presents results from the research, which aim was to verify the time 

invariance of the questionnaire the CFNI-45 (Parent a Moradi, 2010). The CFNI-45 is an 

abbreviated version of the questionnaire The Conformity to Feminine Norms Inventory 

(CFNI, Mahalik et al., 2005), which measure the conformity to feminine norms among 

women. The CFNI-45 was administrated to 27 university students of Social Work or Ethics – 

Social Work. The Questionnaire was re-administrated to the same respondents after 25 days. 

Then, the level of agreement between measured values at time t = 1 and measured values at 

time t = 2 was calculated (test-retest method). The research results indicate that six subscales 

of the CFNI-45 can be considered as reliable based on the results of repeated administration. 

The study also suggests potential uses of the CFNI-45 among social workers, regardless of 

their field of activity within social work.  

 

Keywords: CFNI-45, university students of: Social Work or Ethics – Social Work, test-retest 

reliability. 

Poznámka: Príspevok vznikol ako výstup z riešenia Projektu VEGA 1/0710/11 Maskulinity 

a femininity vo feminizovaných odboroch, ktorý je riešený na FF PU v Prešove.  

 

 

Úvod 

 

Jedným z cieľov konferencie Výskum v sociálnych vedách bolo vytvoriť doktorandom 

a doktorandkám z oblasti spoločenských vied priestor na prezentáciu aktuálnych poznatkov 

a výsledkov ich vedeckej práce. Uvedený cieľ sme poňali doslovne a nasledujúci text 

približuje najnovšie výsledky vedeckej práce autorky štúdie. Výskum prezentovaný 

v predkladanej štúdií je súčasťou širšie koncipovaného výskumu autorky, ktorého cieľom je 

testovať vhodnosť vybraného nástroja (dotazníka CFNI-45) v podmienkach Slovenska za 
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účelom jeho použitia v sociálnej práci. Výskum, ktorý je čiastočne prezentovaný v tejto štúdii, 

je príkladom toho, že otázky týkajúce sa rodu sú tiež témou výskumu v sociálnej práci.  

Reflexiu možno považovať za kľúčový prvok uvážlivej sociálnej práce. Vychádzajúc 

z poznatkov zahraničných štúdií
18

 (viac Lyócsa, 2011, 2012) usudzujeme, že sociálni 

pracovníci a pracovníčky sa v rámci reflexie svojej práce môžu zamerať tiež na svoje 

očakávania týkajúce sa mužov a žien – napr. aké vlastnosti, záujmy či ašpirácie očakávajú od 

mužov a aké od žien. 

 Nakoľko sociálna práca je vo všeobecnosti považovaná za profesiu, v ktorej dominujú 

ženy (pozri napr. Schilling, Naranjo Morrish a Liu, 2008), rozhodli sme sa, že sa ďalej 

v štúdii budeme zaoberať len spoločenskými očakávaniami, ktoré sa vzťahujú k ženám t. j. 

normami ženskosti. Normy ženskosti možno považovať za súbor pravidiel, štandardov, ktoré 

usmerňujú a obmedzujú správanie žien (Mahalik et al., 2005). Prostredníctvom nich dostávajú 

ženy informácie o prijateľnom (žiaducom) a neprijateľnom (nežiaducom) správaní pre ženu. 

Nakoľko sú tieto normy pre ženy v rôznej miere vodidlom (pre ich správanie, prežívanie či 

uvažovanie), ženy sa medzi sebou navzájom líšia v tom, do akej miery im podliehajú. Túto 

rozdielnosť sa snaží zachytiť dotazník The Conformity to Feminine Norms Inventory
19

 

(Mahalik et al., 2005), známy tiež pod skratkou CFNI (viac v časti 1). Tento dotazník sa môže 

využiť napr. v rámci sebareflexie – CFNI môže sociálnym pracovníčkam poskytnúť 

informáciu o tom, nakoľko je ich správanie, prežívanie či uvažovanie v súlade s vybranými 

normami ženskosti (t. j. informáciu o miere ich osobnej konformity s vybranými normami 

ženskosti). Domnievame sa, že takáto sebareflexia im môže okrem iného slúžiť tiež k reflexii 

ich vlastného prístupu ku klientkam a klientom. Sociálne pracovníčky by napríklad mohli 

uvažovať o tom, či a nakoľko normy ženskosti, ktoré sú pre ne samotné významné (t. j. 

normy, ktorým sa najväčšmi podriaďujú), môžu (resp. v minulosti mohli) ovplyvňovať ich 

prácu s klientmi a klientkami.  

Cieľom predkladanej štúdie je overiť časovú invariantnosť dotazníka CFNI (konkrétne 

jeho skrátenej verzie). Ďalší text štúdie je organizovaný nasledovne. V časti 1. Metodika 

výskumu a výskumná vzorka popíšeme, ako sme postupovali pri overovaní spoľahlivosti 

dotazníka v čase a kto tvoril výskumnú vzorku. Časť 2. Výsledky výskumu je venovaná 

výsledkom, ku ktorým sme pri overovaní spoľahlivosti dotazníka dospeli. 

 

1. Metodika výskumu a výskumná vzorka 

 

Na skúmanie miery osobnej konformity s normami ženskosti sme použili skrátenú verziu 

dotazníka CFNI tzv. CFNI-45 (Parent a Moradi, 2010). Dotazník CFNI-45 je 45-položkovým 

seba posudzujúcim nástrojom (angl. self-report measure), ktorý slúži k meraniu miery osobnej 

konformity ženy s vybranými normami ženskosti. CFNI-45 pozostáva z 9 subškál a každá zo 

subškál je tvorená 5 položkami (tvrdeniami). V Tabuľke č. 1 sú uvedené názvy subškál, 
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 Ide o štúdie, ktoré naznačujú, že pomáhajúci profesionáli a profesionálky (medzi nimi tiež sociálni pracovníci 

a pracovníčky) majú, podobne ako iní ľudia, stereotypné predstavy o mužoch a ženách. V zahraničnej literatúre 

možno rovnako nájsť štúdie, ktoré naznačujú, že: i) pomáhajúci profesionáli a profesionálky posudzujú klientov 

a klientky v súlade so stereotypnými predstavami o mužoch a ženách; ii) stereotypné uvažovanie pomáhajúcich 

profesionálov a profesionálok o klientoch a klientkach sa môže odrážať napr.: a) v cieľoch intervencií, ktoré sú 

rôzne v závislosti od pohlavia klienta, klientky a vnímaniu rodu, b) v rozsahu, v akom sú klienti a klientky 

zapájaní do riešenia problémov týkajúcich sa starostlivosti o deti a domácnosť (opäť v závislosti od ich pohlavia 

a vnímania rodu) napr. pomáhajúci profesionáli a profesionálky pracujúci s rodinami sa primárne obracajú na 

matky a otcov do práce s rodinou často krát nezapájajú.  
19

 Do slovenského jazyka by sme uvedený názov mohli preložiť nasledovne: Inventár stotožnenia sa s normami 

ženskosti.  
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charakteristika noriem ženskosti meraných pomocou týchto subškál a vzorové položky pre 

každú subškálu.  

Jednou z výhod dotazníka CFNI a CFNI-45 je, že spomínanú konformitu umožňuje merať 

v troch oblastiach (v správaní, prežívaní a názoroch), ktoré zodpovedajú trom aspektom 

konformity (behaviorálnej, emocionálnej a kognitívnej)
20

. Príkladom uvedeného sú položky 

z troch subškál CFNI-45 v Tabuľke č. 2. Respondentka vypĺňajúca CFNI-45 hodnotí každé 

z 45 tvrdení za pomoci 4-bodovej hodnotiacej škály: „rozhodne nesúhlasím“ (0), 

„nesúhlasím“ (1), „súhlasím“ (2), „rozhodne súhlasím“ (3). V dotazníku sa nachádzajú aj tzv. 

obrátené položky (angl. reversed) t. j. položky, ktoré sú formulované v rozpore s tradičnými 

normami ženskosti napr. „Nikdy sa nelíčim.“, alebo „Väčšina ľudí má rada deti viac než ja“ 

(Mahalik et al., 2005). Tieto položky boli pred analýzou dotazníka skórované obrátene, t. j.: 0 

= 3, 1 = 2, 2 = 1, 3 = 0 a následne boli vypočítané súčty pre všetkých 9 subškál. Vyššie skóre 

predstavuje vyššiu mieru konformity respondentky s konkrétnou normou ženskosti.  

Tabuľka č. 1: Definície noriem ženskosti merané pomocou 9 subškál CFNI-45 a vzorové položky 

Subškála Definícia normy ženskosti Vzorová položka 

Láskavá a milá 

(Sweet and Nice) 
Byť milá k ostatným 

Vždy sa snažím o to, aby sa ľudia 

(v mojom okolí) cítili jedineční. 

Vzťahová (Relational) 
Udržiavanie (zachovanie) priateľstiev na 

prvom mieste. 

Rozhodla som sa, že sa budem 

pravidelne stretávať so svojimi 

priateľmi, priateľkami. 

Štíhlosť 

(Thinness) 
Dbať na štíhlu líniu. Stále sa snažím schudnúť. 

Skromnosť 

(Modesty) 

Neupozorňovať na talenty a schopnosti 

(úspechy) jednotlivca. 
Vždy zľahčujem svoje úspechy. 

Vzťah k domácnosti 

(Domestic) 
Udržiavať domácnosť. 

Baví ma tráviť čas skrášľovaním 

svojho životného priestoru. 

Starostlivosť o deti 

(Care for Children) 
Starať sa a byť s deťmi. 

Starostlivosť o deti je mimoriadne 

napĺňajúca. 

Romantický vzťah 

(Romantic Relationship) 
Angažovať sa v romantickom vzťahu. 

V živote je dôležité mať romantický 

vzťah. 

Sexuálna vernosť (Sexual 

Fidelity) 
Ostať sexuálne vernou vo vážnom vzťahu.  

Cítila by som sa previnilo, ak by som 

mala známosť na jednu noc. 

Investovať do zovňajška 
(Invest in Appearance) 

Udržiavanie a zvyšovanie 

(zdokonaľovanie) fyzického vzhľadu. 

Trávim viac ako polhodinu denne 

úpravou vlasov a líčením. 

Zdroj: Upravené podľa James R. Mahalik et al. (2005), Mike C. Parent a Bonnie Moradi (2010). 

Poznámka: V zátvorkách sú uvedené pôvodné názvy subškál CFNI-45 v anglickom jazyku.  

 

 

 

 

Tabuľka č. 2: Príklady položiek CFNI-45 merajúce tri aspekty konformity s vybranými normami ženskosti 

Subškála Behaviorálna konformita Afektívna konformita Kognitívna konformita 

Štíhlosť Stále sa snažím schudnúť.   

Vzťah 

k domácnosti 
 

Baví ma tráviť čas 

skrášľovaním svojho 

životného priestoru. 

 

Starostlivosť 

o deti 
  

Starostlivosť o deti je 

mimoriadne napĺňajúca. 
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 Ohľadne ďalších výhod CFNI a CFNI-45 v oblasti skúmania konformity s normami ženskosti pozri napr. I. 

Lyócsa (2012a, 2012b).  
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Slovenská verzia dotazníka CFNI-45 (jej psychometrické vlastnosti) už bola testovaná: i) 

na vzorke 479 vysokoškolských študentiek (študentky odboru Sociálna práca tvorili takmer 

59 % z celkovej vzorky, viac Lyócsa a Lyócsa, v tlači)
21

; ii) na vzorke 249 pomáhajúcich 

profesionálok pracujúcich v zariadeniach sociálnych služieb na východnom Slovensku 

(Lyócsa, Bašistová, Lyócsa, nepublikovaný rukopis). Výsledky týchto štúdií naznačujú, že 

slovenská verzia dotazníka CFNI-45 (minimálne jej 6 subškál, konkrétne: Štíhlosť, Vzťah 

k domácnosti, Romantický vzťah, Sexuálna vernosť, Investovať do zovňajška) je sľubným 

nástrojom pre skúmanie konformity žien s vybranými normami ženskosti.  

Našou snahou bolo zistiť, či pri opakovanej administrácii dotazníka u tej istej skupiny osôb 

získame približne rovnaké údaje. Vzhľadom k stanovenému cieľu bola zvolená metóda test-

retest, známa tiež ako „opakovanie administrácie výskumného nástroja“ (Gavora et al., 2010, 

[cit. 2012-11-08]). Podstata uvedenej metódy spočíva v tom, že ten istý výskumný nástroj sa 

administruje tým istým osobám s časovým odstupom a následne „...sa vypočíta miera zhody 

medzi výsledkami prvého a druhého administrovania... Miera zhody medzi obidvoma 

výsledkami sa obyčajne vyjadruje korelačným koeficientom. Od dobrých výskumných 

nástrojov sa požaduje, aby korelácia bola minimálne 0.70. Nižšie korelácie ukazujú na menšiu 

presnosť a spoľahlivosť“ (Gavora et al., 2010, [cit. 2012-11-08]).  

V našom prípade sme slovenskú verziu dotazníka CFNI-45 distribuovali vysokoškolským 

študentkám odborov Sociálna práca, Etika – Sociálna práca. Dotazník bol študentkám 

distribuovaný v mesiaci október 2012
22

 dvakrát s odstupom 3–4 týždňov
23

. Dotazník bol 

osobne administrovaný autorkou štúdie. Účastníčky výskumu boli informované o cieli 

výskumu a o tom, že: i) dotazník obsahuje otázky týkajúce sa ženských rolí; ii) ich účasť na 

výskume je dobrovoľná; iii) údaje z dotazníkov môžu byť prezentované na odborných 

vedeckých podujatiach a publikované v dizertačnej práci autorky či v odborných a vedeckých 

periodikách. Účastníčky výskumu poskytli písomný informovaný súhlas s účasťou na 

výskume.  

Výskumnú vzorku tvorilo 27 študentiek
24

 Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity 

v Prešove, 1. ročníka štúdia v bakalárskom stupni štúdia. Vek respondentiek sa pohyboval od 

19 do 25 rokov (M = 19.81, SD = 1.21
25

). Takmer všetky respondentky uviedli, že sú 

slobodné (1 respondentka uviedla, že žije v kohabitácii).  

 

 

2. Výsledky výskumu 

 

Z Tabuľky č. 3 je zrejmé, že študentky dosahovali v priemere najvyššiu mieru stotožnenia 

sa s normami, ktoré boli merané subškálami Starostlivosť o deti a Vzťah k domácnosti 

(priemerné hodnoty, M). Pomerne vysoká priemerná hodnota bola aj v prípade subškály 

Láskavá a Milá. Naopak, v priemere najnižšiu mieru konformity vykazovali študentky 

v prípade subškál Skromnosť a Štíhlosť. Na strane druhej, práve v prípade subškály Štíhlosť 
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 Overovanie psychometrických vlastností uvedeného dotazníka na vzorke študentiek sa v zahraničnej odbornej 

literatúre javí ako bežný postup (pozri napr. Mahalik et al., 2005; Sánchez-López a Cuéllar-Flores, 2011; Parent 

a Moradi, 2010, 2011).  
22

 V tom istom čase boli študentkám distribuované ďalšie dva dotazníky, konkrétne: The Ambivalent Sexism 

Inventory (Glick a Fiske, 1996) a The Ambivalence Toward Men Inventory (Glick a Fiske, 1999). Tieto dva 

dotazníky boli spolu s dotazníkom The Conformity to Masculine Norms Inventory (Mahalik et al., 2003) 

distribuované tiež študentom (mužom) odboru Sociálna práca. 
23

 Pri realizácii výskumu sme sa inšpirovali Mahalika et al. (2005), konkrétne časťou „Study 4“. 
24

 Nakoľko sa druhého administrovania dotazníka CFNI-45 nezúčastnilo 5 študentiek, konečnú výskumnú 

vzorku tvorí 27 študentiek.  
25

 M = priemer (z angl. mean), SD = štandardná odchýlka (z angl. standard deviation). 
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boli študentky najmenej jednotné – ich odpovede medzi sebou sa najviac líšili práve v tejto 

subškále (variabilita hodnôt, SD). Väčšia rôznorodosť v odpovediach študentiek bola 

zaznamenaná tiež v prípade subškály Sexuálna vernosť. Naopak, v prípade subškál Láskavá 

a milá, Romantický vzťah (platí len pre čas t = 1) a Vzťah k domácnosti (platí len pre čas t = 2) 

boli študentky pomerne jednotné.  

Hodnoty Cronbachovej alfy (C's α) sa veľmi často používajú pri hodnotení spoľahlivosti 

škál (Rimarčík, [cit. 2012-11-08]), t. j. nakoľko sú škály spoľahlivé pri meraní toho, čo 

merajú. Hodnotenie škál spočíva v skúmaní korelácií medzi jednotlivými položkami škály, 

pričom: „Hodnoty Cronbachovej alfy 0.7 a viac znamenajú dostatočnú vnútornú konzistenciu 

škály“ (Rimarčík, [cit. 2012-11-08]).
26

  

Opierajúc sa o vyššie uvedené tvrdenie Rimarčíka ([cit. 2012-11-08]) môžeme 

konštatovať, že subškály Štíhlosť, Sexuálna vernosť, Starostlivosť o deti a Skromnosť sú 

vnútorne konzistentné a teda spoľahlivé subškály (hodnoty Cronbachovej alfy uvedených 

subškál v oboch časoch dosiahli hodnotu vyššiu ako 0.7). Zvyšných päť subškál nedosiahlo 

stanovený minimálny „strop“, pričom najnižšiu úroveň vnútornej súdržnosti dosiahla subškála 

Láskava a milá.  

Tabuľka č. 3: Deskriptívna štatistika a analýza spoľahlivosti  

Subškála  M SD C's α  Subškála  M SD C's α 

Štíhlosť 
t = 1 7.63 4.32 0.94  

Deti 
t = 1 11.07 2.53 0.87 

t = 2 7.41 4.15 0.94  t = 2 10.74 2.64 0.84 

Domácnosť 
t = 1 10.52 1.95 0.41  

Vernosť 
t = 1 9.93 3.30 0.83 

t = 2 10.22 1.67 0.26  t = 2 9.59 2.94 0.88 

Zovňajšok 
t = 1 8.11 2.34 0.63  

Romantický 
t = 1 10.19 1.64 0.36 

t = 2 8.33 2.75 0.80  t = 2 9.93 1.98 0.59 

Skromnosť 
t = 1 7.07 2.02 0.74  

Láskavá 
t = 1 10.00 1.73 0.33 

t = 2 7.41 1.93 0.76  t = 2 10.11 1.42 0.00 

Vzťahová 
t = 1 8.26 1.93 0.33  

– 
– – – – 

t = 2 8.44 2.19 0.64  – – – – 

 

Poznámka: C's α – Cronbachova alfa (z angl. Cronbach's alpha), t = 1 – 1. administrovanie dotazníka, t = 2 – 2. 

administrovanie dotazníka, Skratky subškál: „Domácnosť“ – Vzťah k domácnosti, „Zovňajšok“ – Investovať do 

zovňajška, „Deti“ – Starostlivosť o deti, „Vernosť“ – Sexuálna vernosť, „Romantický“ – Romantický vzťah, 

„Láskavá“ – Láskavá a milá. Červeným písmom sú uvádzané hodnoty, ktoré predstavujú najnižšie dosiahnuté 

hodnoty daného ukazovateľa, naopak modrým písmom sú uvádzané hodnoty, ktoré predstavujú najvyššie 

dosiahnuté hodnoty daného ukazovateľa. 

Za účelom zistiť, nakoľko je slovenská verzia dotazníka CFNI-45 spoľahlivá v čase, boli 

vypočítané korelácie medzi nameranými hodnotami jednotlivých subškál v čase t = 1 

a hodnotami tých istých subškál v čase t = 2. Počítali sme tzv. test-retest koeficienty – 

Pearsonové korelačné koeficienty pre každú z 9 subškál. V tabuľke nižšie sú uvedené 

výsledky z testu-retestu. Opäť sme za účelom sprehľadnenia výsledkov použili červenú farbu 

pre najnižšie namerané hodnoty, a modrú farbu pre najvyššie namerané hodnoty. 
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 Ako uvádza Petr Soukup ([cit. 2012-11-08]) pri posudzovaní nameraných hodnôt Cronbachovej alfy je nutné 

zohľadniť tiež počet položiek použitých v škále, nakoľko hodnota Cronbachovej alfy sa zvyšuje s narastajúcim 

počtom položiek. P. Soukup ([cit. 2012-11-08]) upozorňuje, že všeobecné tvrdenie – čím vyššia je hodnota 

Cronbachovej alfy, tým vyššia je reliabilita škály – tak nie je úplne pravdivé. Subškály v prezentovanom 

výskume sú tvorené piatimi položkami, preto sme sa pri hodnotení týchto subškál opierali o spomínané 

odporúčané hodnoty Cronbachovej alfy. 
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Tabuľka č. 4: Výsledky výpočtu test-retest reliability CFNI-45 

Subškála 
Pearsonov korelačný 

koeficient 

Štíhlosť 0.93 

Domácnosť 0.74 

Zovňajšok 0.75 

Skromnosť 0.72 

Vzťahová 0.54 

Deti 0.80 

Vernosť 0.82 

Romantický 0.36 

Láskavá 0.62 

Výsledky uvedené v Tabuľke č. 4 naznačujú, že časovo najstabilnejšou subškálou 

slovenskej verzie dotazníka CFNI-45 je subškála Štíhlosť, ďalej subškály Sexuálna vernosť a 

Starostlivosť o deti. Hodnotu nad 0.70 dosiahli tiež subškály Investovať do zovňajška, Vzťah 

k domácnosti a Skromnosť. Najnižšiu hodnotu Pearsonovho korelačného koeficientu dosiahla 

subškála Romantický vzťah (len málo nad 0.3). Subškály Romantický vzťah, Láskavá a milá, 

a Vzťahová nedosiahli minimálnu odporúčanú hodnotu 0.70 (Gavora et al., 2010, [cit. 2012-

11-08]). Možno konštatovať, že prinajmenšom v tejto štúdii, sa uvedené subškály ukazujú ako 

menej presné a spoľahlivé. Celkovo sa v tejto štúdii reliabilita typu test-retest pohybovala 

medzi 0.36 a 0.93.  

Záver 

  

Predkladaná štúdia priniesla niekoľko rovnakých výsledkov ako predchádzajúca štúdia 

realizovaná u vysokoškolských študentiek (Lyócsa a Lyócsa, v tlači): i) študentky vykazovali 

v priemere najvyššiu mieru konformity v prípade subškál: Starostlivosť o deti, Vzťah 

k domácnosti, Láskavá a milá (poradie uvedených subškál je totožné v oboch štúdiách). 

Hodnoty subškály Láskavá a milá boli v tejto vzorke o niečo málo vyššie, zatiaľ čo hodnoty 

zvyšných dvoch subškál boli o niečo málo nižšie v porovnaní s predchádzajúcou štúdiou; ii) 

študentky dosahovali v priemere najnižšiu konformitu v prípade subškál: Skromnosť 

a Štíhlosť. Študentky z tejto vzorky vykazovali, v porovnaní s predchádzajúcou vzorkou, v 

priemere vyššiu konformitu v subškále Skromnosť, a naopak nižšiu konformitu v subškále 

Štíhlosť. Čo sa týka rozdielov medzi výsledkami prezentovanej štúdie a predchádzajúcej 

štúdie, tak: i) študentky z tejto vzorky dosiahli v priemere vyššie skóre v subškálach 

Romantický vzťah a Sexuálna vernosť ako študentky z predchádzajúcej vzorky; ii) hodnoty 

Cronbachovej alfy boli v tejto vzorke vyššie v prípade subškál: Štíhlosť a Skromnosť, a nižšie 

v subškálach: Láskavá a milá, Vzťah k domácnosti a Romantický vzťah.  

Prínos prezentovanej štúdie spočíva vo výsledkoch výskumu, ktorý sa zameriava na 

spoľahlivosť slovenskej verzie dotazníka CFNI-45 v čase. Cieľom výskumu bolo zistiť, 

nakoľko je daný dotazník spoľahlivý, ak ho administrujeme tej istej skupine osôb s časovým 

odstupom 3 – 4 týždňov. Prinajmenšom v rámci skúmanej vzorky sú, podľa výsledkov z test-

retest reliability, najpresnejšími a najspoľahlivejšími subškálami subškály Štíhlosť, Sexuálna 

vernosť a Starostlivosť o deti. Za spoľahlivé subškály dotazníka CFNI-45 môžeme považovať 

tiež subškály Investovať do zovňajška, Vzťah k domácnosti a Skromnosť (aj keď tesne, no 

predsa dosiahli minimálnu odporúčanú hodnotu Pearsonovho korelačného koeficientu). 

Najmenej presnými subškálami sú subškály Romantický vzťah, Vzťahová,  Láskavá a milá. 

Vzhľadom k nameraným hodnotám Pearsonovho korelačného koeficientu by sa dali 

považovať za nespoľahlivé subškály CFNI-45. Tieto výsledky potvrdili závery 

predchádzajúcich štúdií (Lyócsa a Lyócsa, v tlači; Lyócsa, Bašistová a Lyócsa, 

nepublikovaný rukopis), že CFNI-45 (prinajmenšom subškály: Štíhlosť, Starostlivosť o deti, 
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Vzťah k domácnosti, Sexuálna vernosť,  Investovať do zovňajška
27

) je sľubným nástrojom na 

meranie miery osobnej konformity s normami ženskosti aj u slovenských žien. Slovenská 

verzia dotazníka CFNI-45 by tak mohla byť využitá napr. k sebareflexii sociálnych 

pracovníčok, či k reflexii ich práce s klientmi a klientkami. Myslíme si, že ak si sociálne 

pracovníčky budú vedomé toho, nakoľko sú vybranými normami ženskosti ovplyvňované, tak 

potom pravdepodobne budú tiež schopné reflektovať to, do akej miery ich tieto normy 

ovplyvňujú v ich práci s klientmi a klientkami. Uvedené sa týka všetkých sociálnych 

pracovníčok, ktoré sa dostávajú do (priameho či nepriameho) kontaktu s klientmi 

a klientkami, bez ohľadu: i) na to, či realizujú individuálnu, skupinovú alebo komunitnú 

prácu; ii) na vekovú skupinu klientov a klientok, s ktorými pracujú; iii) na sektor, či inštitúciu 

v ktorej pracujú; iv) na pozíciu, ktorú v danej inštitúcii zastávajú. 

Keďže subškály Starostlivosť o deti (subškála s najvyššou priemernou hodnotou v 

prezentovanej vzorke), Skromnosť a Štíhlosť (subškály s najnižšou priemernou hodnotou v 

danej vzorke) dosiahli odporúčanú hodnotu Cronbachovej alfy (0.70 a viac) a Pearsonovho 

korelačného koeficientu (0.70 a viac)
28

, považujeme za vhodné zmieniť sa o týchto 

subškálach v kontexte praktickej sociálnej práce. Skutočnosť, že respondentky sa v priemere 

najväčšmi stotožňujú s normou ženskosti, podľa ktorej sa žena má postarať o deti nie je 

prekvapujúca vzhľadom na širší socio-kultúrny kontext. Starostlivosť o deti je na Slovensku 

stále považovaná za „ženskú prácu“, o čom svedčia výsledky viacerých výskumov (pozri 

napr. Marošiová et al., 2006; Kusá, 2008), ako aj obrazy žien v printových médiách či 

v školských učebniciach (pozri napr. Bosá, Minarovič, Sekulová, 2008; Jesenková, 2008; 

Bosá, Minarovičová, 2005, [cit. 2010-10-14]). Domnievame sa, že ak sa sociálna pracovníčka 

stotožňuje s normatívnym očakávaním, že žena má byť s deťmi, tak potom ju predstavy späté 

s touto normou môžu negatívne ovplyvňovať nielen v jej osobnom živote, ale tiež v jej 

pracovnom živote. Sociálna pracovníčka by napr.: i) mohla posudzovať klientky – matky 

v súlade s touto normou: napr. pozitívne hodnotiť matky, ktoré ostávajú s dieťaťom na 

rodičovskej dovolenke, a naopak negatívne hodnotiť, či dokonca odsudzovať, moralizovať 

matky, ktoré si zvolia iné alternatívy ako celodennú starostlivosť o dieťa; ii) mohla kritizovať 

klientky – matky (nie však klientov – otcov) za chyby, „prehrešky“ späté so starostlivosťou 

o deti (napr. za nevhodné správanie dieťaťa); iii) apelovať na klientky – matky (nie však na 

klientov – otcov), aby sa viac venovali svojim deťom, aby rozvíjali svoje rodičovské zručnosti 

a pod.  

Skutočnosť, že študentky sa v priemere najmenej stotožňovali s normami ženskosti, podľa 

ktorých je dôležité aby: i) si žena udržiavala štíhlu líniu; ii) neupozorňovala na svoje úspechy, 

hodnotíme pozitívne. Domnievame sa totižto, že ak by samotne sociálne pracovníčky 

považovali štíhlu líniu za dôležitú charakteristiku pre „správnu“ ženu, tak by sa mohli 

podieľať na spoločenskom tlaku, ktorý je na ženy a dievčatá vyvíjaný a ktorý môže mať 

negatívne, v niektorých prípadoch až deštrukčné dopady
29

. Zároveň sa domnievame, že ak 

                                                 
27

 Výsledky predchádzajúcich štúdií naznačovali, že k týmto subškálam patrí aj subškála Romantický vzťah. 

V prezentovanej štúdii však hodnoty Cronbachovej alphy a Pearsonovho korelačného koeficientu pre uvedenú 

subškálu nedosahujú minimálnu odporúčanú hodnotu (0.70).  
28

 Zdá sa, že ide o spoľahlivé subškály. 
29

 “Nadmerné sledovanie a uctievanie fyzickej krásy a výzoru významne determinuje správanie, môže viesť k  

redukcii hodnôt na telo a jeho formovanie, ale aj k nezdravému hladovaniu a smerovať až k anorexii a bulímii“ 

(Mistrík a Sejčová, 2008, s. 7, [cit. 2012-12-29]). Nespokojnosť s vlastným telom (napr. aj v dôsledku 

nenapĺňania spoločenského ideálu štíhlosti ohľadne ženskej postavy – poznámka I. Lyócsa) môže viesť 

k zníženiu sebadôvery, sebaúcty a sebahodnotenia (Sejčová, 2008, [cit. 2012-12-29]). Výskum realizovaný 

medzi mladými ľuďmi (vysokoškolskými študentkami a študentmi vo veku 18 – 26 rokov) ukázal, že mladí 

ľudia uznávajú kultúrny ideál mužskej a ženskej postavy a chcú sa mu čo najviac priblížiť, a to najmä ženy 

(Sejčová, 2008, [cit. 2012-12-29]). Spomedzi týchto mladých ľudí malo aspoň 30 % respondentov 

a respondentiek skúsenosť s tým, že im niekto z ich okolia povedal, že sú tuční. S takouto reakciou okolia sa 

v rôznej miere stretli tak osoby s podváhou (4 %), osoby s normálnou hmotnosťou (25 %), ako aj osoby 
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sociálne pracovníčky dokážu zdieľať svoje úspechy (hovoriť o nich vo svojom okolí), tak 

môžu byť pre svoje klientky príkladom. Ak si klientka osvojí schopnosť  podeliť sa so svojimi 

úspechmi vo svojom okolí, tak potom sa z jej úspechov budú pravdepodobne tešiť aj ostatní, 

ocenia ju, a možno si tento spôsob sebaprezentácie osvoja aj ostatné ženy v jej okolí.  
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s nadváhou (80 %) (Sejčová, 2008, [cit. 2012-12-29]). Sejčová (2008, [cit. 2012-12-29]) upozorňuje na 

skutočnosť, že doposiaľ nebolo výskumom potvrdené, že štíhlosť je zdravšia ako mierna nadváha. Uvedená 

autorka ďalej dodáva, že diétu držia tiež ľudia, ktorí ju zo zdravotných dôvodov nepotrebujú, a konajú tak zväčša 

z estetických dôvodov. Skúmanie diétnych zvykov u českých detí ukázalo, že diétne tendencie možno pozorovať 

už u jedenásťročných dievčat (pozri Krch et al., 2005, in: Sejčová, 2008, [cit. 2012-12-29]). 
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