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Možnosti pôsobenia špecifík rodinnej výchovy na študijnú úspešnosť adolescenta 

v sociálnom kontexte 

MAYEROVÁ Katarína 

 

Abstrakt 

Autorka v príspevku, v sociálnom kontexte,  upriamuje pozornosť na špecifiká rodinnej 

výchovy a  ich vplyvu na život adolescenta, konkrétne na študijný prospech.  Základným 

východiskom sledovania možnosti pôsobenia rodinnej výchovy na študijnú úspešnosť 

adolescenta je model deviatich polí, ktorý je síce možné transformovať na  klasické poňatie 

štýlov výchovy, ale náš výskum potvrdil, že  model deviatich polí vyplývajúci z kombinácií 

emočného vzťahu a výchovného riadenia rodičov je adekvátnejší, pretože exaktnejšie 

diferencuje výchovný prístup v rodine a zachycuje aj rozporné výchovné pôsobenie rodiča, 

resp. rodičov, čo v klasickom poňatí absentuje. 
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Abstract 

The author of the paper in a social context draws attention to the specifics of family 

education and their impact on adolescent life, namely to study progress. The principal point 

of effect of family education to school success in adolescent is the model of nine fields, which 

is indeed possible to transform the traditional concept of styles of the family education, but 

our research has confirmed that the model of nine fields resulting from a combination of 

emotional relationship and parents' educational control is more proportionate, because the 

more exact differentiated educational approach in the family and captures the contradicting 

educational impact of  parent or  parents, which is absent in the traditional concept. 
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Úvod 

 

V dnešnej hektickej, pretechnizovanej a mediálne vyspelej dobe je rodina stále považovaná 

za základnú sociálnu jednotku spoločnosti, a ako taká, má v rámci socializácie  úlohu 

formovať jedinca a saturovať jeho zdravý vývin. Jedným z  determinantov  intencionálnej 

socializácie jedinca je aj výchovný štýl uplatňujúci sa v rodine. Rodinná výchova, či už 

v pozitívnom, resp. negatívnom zmysle, ovplyvňuje jedinca v rôznych sférach života. My sme 

sa zamerali na  edukáciu, konkrétne na študijnú úspešnosť adolescenta.  Pričom sme 

vychádzali i z názoru Hvozdíka (1986), že školská úspešnosť je zložitý jav podmienený 

komplexom vnútorných, subjektívnych, biologických, biopsychologických a vonkajších 

činiteľov, vrátane výchovy. Predpokladali sme, že čím je zo strany rodičov pozitívnejší 

emocionálny vzťah a adekvátne výchovné riadenie, tým dosahujú adolescenti lepšie študijné 

výsledky. Študijnú úspešnosť sme skúmali z hľadiska preferovaného štýlu rodinnej výchovy 

v dvoch rovinách, a to z hľadiska klasického poňatia štýlov rodinnej výchovy (autoritatívny, 

liberálny, sociálno-integračný výchovný štýl) a dimenzionálneho komponentového modelu 

deviatich polí Čápa a Boscheka (1994) sýteného komplexnými charakteristikami výchovy, 

diferencujúci výchovný prístup v rodine ako celku i rodičov jednotlivo a zachycujúci rôzne 

stupne výchovného riadenia, vrátane rozporného.  
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Ciele a hypotézy 

 

V rámci mapujúceho prieskumu sme si stanovili niekoľko čiastkových cieľov a hypotéz, 

ktoré majú vzhľadom ku vzorke popisný charakter a prostredníctvom nich došlo k overeniu 

našich predpokladov o výchovnom pôsobení a úspešnosti adolescentov v sociálnom kontexte.  

Hlavný cieľ prieskumu: Zistiť  charakter  distribúcie   štýlov  rodinnej  výchovy  a   

študijnej úspešnosti u adolescentov.  

Čiastkové ciele prieskumu: 

ČC1: Zistiť charakter komplexných charakteristík štýlu rodinnej výchovy u adolescentov. 

ČC2: Zistiť  charakter  preferovaného  štýlu rodinnej výchovy  z  hľadiska klasického 

poňatia výchovných štýlov u adolescentov. 

ČC3: Zistiť   charakter   preferovaného  štýlu  rodinnej  výchovy   z  hľadiska  modelu  9  

polí u adolescentov. 

ČC4: Zistiť mieru študijnej úspešnosti u adolescentov. 

U čiastkových cieľov sme sa taktiež zamerali na interpohlavné diferencie, ktoré dosiahli 

signifikantnú hladinu významnosti len v premennej študijná úspešnosť, pričom úspešnejšími 

študentkami sú dievčatá. 

 

Čiastkové hypotézy prieskumu: 

 

ČH1: Predpokladáme  existenciu záporného  emočného vzťahu v rodine adolescentov.    

ČH2: Predpokladáme  existenciu rozporného  výchovného riadenia v  rodine adolescentov. 

ČH3: Predpokladáme,      že    preferovaným     štýlom     rodinnej    výchovy      z     

hľadiska klasického poňatia výchovných štýlov je u   adolescentov  liberálny výchovný štýl. 

ČH4: Predpokladáme,     že     preferovaným     štýlom    rodinnej     výchovy      z     

hľadiska modelu 9 polí  je u adolescentov  pole číslo 3. 

ČH5: Predpokladáme vysokú  mieru študijnej úspešnosti u adolescentov. 

Následne sme si stanovili cieľ výskumu a hlavnú hypotézu zameranú na existenciu 

súvislostí medzi štýlom rodinnej výchovy a školskou úspešnosťou v edukačnom procese. 

Hlavný cieľ výskumu: Zistiť  charakter  diferencií  v študijnej   úspešnosti   

u adolescentov z hľadiska preferovaného štýlu rodinnej výchovy. 

Čiastkové ciele výskumu: 

ČC1: Zistiť charakter diferencií v študijnej úspešnosti z hľadiska komplexných 

charakteristík výchovy u adolescentov. 

ČC2: Zistiť  charakter  diferencií   v   študijnej  úspešnosti   z hľadiska   preferovaného   

štýlu rodinnej výchovy  - klasické poňatie štýlu rodinnej výchovy u adolescentov. 

ČC3: Zistiť  charakter  diferencií  v  študijnej  úspešnosti   z   hľadiska   preferovaného   

štýlu rodinnej výchovy - model 9 polí u adolescentov. 

Hlavná hypotéza výskumu: Predpokladáme, že  existujú  diferencie v  študijnej 

úspešnosti  z hľadiska  preferovaného štýlu rodinnej výchovy u adolescentov.  

Čiastkové hypotézy výskumu: 

ČH1: Predpokladáme,  že  existujú  diferencie v študijnej úspešnosti z hľadiska 

komplexných charakteristík výchovy u adolescentov. 

ČH2: Predpokladáme, že  existujú  diferencie v študijnej úspešnosti z hľadiska 

preferovaného štýlu rodinnej výchovy - klasické poňatie štýlov rodinnej výchovy u  

adolescentov. 

ČH3: Predpokladáme,  že  existujú diferencie v študijnej úspešnosti z hľadiska 

preferovaného štýlu rodinnej výchovy - model 9 polí u adolescentov. 
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Metodológia výskumu 

 

V nasledujúcej časti sa venujeme metodologickým otázkam nášho výskumu, konkrétne 

vzorke, použitým nástrojom zberu dát, plánu výskumu a štatistickému spracovaniu.  

 

Vzorka 

 

Výskumnú vzorku tvorilo 386 adolescentov, študujúcich na rôznych gymnáziách 

v Prešove. V našej vzorke došlo k samovýberu podľa nezávislej premennej. 

 
Tabuľka č. 1   Sumárne vyjadrenie charakteristík respondentov 

ŠKO

LA 

ROD VEK ROČN

ÍK 

SPOLU 

(%) 

Chl

apci 

Diev

čatá 

15r

. 

16

r. 

17

r. 

18

r. 

19r. 2

.r. 

3.

r. 

 

GJA

R 

37 79 0 16 59 41 0 5

9 

57 116  

(30,1%) 

KG2 43 48 0 14 45 31 1 4

5 

46 91   

(23,6%) 

GSv.

M 

57 56 13 56 44 0 0 6

1 

52 113  

(29,3%) 

GŠ 38 28 0 4 41 19 2 3

8 

28   66  

(17,1%) 

SPO

LU 

175 211 13 90 18

9 

91 3 2

03 

18

3 

386   

(100%) 

Legenda: GJAR   –  Gymnázium Jána Adama Raymana 

                KG2      –  Gymnázium Konštantínova 2 

                GSv.M  –  Gymnázium svätého Mikuláša 

                 GŠ        –  Gymnázium so zameraním na telesnú výchovu 

 

Údaje od respondentov v adolescentom veku boli získané priebežne počas triednických 

hodín, teda v rozsahu 45 minút, so súhlasom vedenia školy, spolupráca respondentov bola 

dobrovoľná a anonymná. 

 

Použité nástroje zberu dát 
 

Vo výskume sme použili testovú batériu obsahujúcu metodiky - Dotazník pre zisťovanie 

spôsobov výchovy v rodine Čápa a Boscheka (1994) a Demografický dotazník (vytvorený 

autorkou) obsahujúci aj dáta hodnotenia výsledných známok na vysvedčení z jednotlivých 

predmetov. V tabuľke č. 2 prezentujeme spôsoby výchovy podľa modelu 9 polí. 
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Tabuľka č. 2 Spôsob výchovy – model 9 polí 

 Riadenie 

Emočný vzťah                  silné stredné Slabé rozporné 

záporný 1 výchova autokratická 

- nepriaznivé pre stabilitu      

2 liberálna výchova 

 - nepriaznivé   pre 

   svedomitosť i 

   stabilitu                    

3 indiferentná 

   výchova 

- pesimálne  pre 

svedomitosť, stabilitu                    

záporne-kladný 9 indiferentná výchova  - priaznivé pre svedomitosť       

kladný 4 

indiferentná 

výchova  

- 

priaznivé        

       pre 

svedomi

tosť 

  

5 sociálno-

integračná 

výchova 

-optimálne 

      pre 

svedomito

sť 

i stabilitu 

6 liberálna výchova 

            

7 indiferentná  

   výchova       

extrémne kladný 8 sociálno-integračná 

výchova     

-  priaznivé   pre 

    svedomitosť i 

    stabilitu 

Zdroj: Jan Čáp, Petr Boschek, 1994, s. 11 

 

 

 Charakteristika plánu výskumu 

 

Pre potreby naplnenia cieľov a hypotéz prvej časti  skúmania sme použili mapujúci 

prieskum, ktorý bol zameraný na identifikáciu charakteru významných premenných, a to 

výchovný štýl v rodine a študijná úspešnosť. V druhej časti sa naša výskumná činnosť, 

vzhľadom k povahe premenných a k stanoveným hypotézam, zacielila na výskumný plán typu 

ex post facto s atributívnou nezávislou premennou. Pričom sme neuvažovali retrospektívne, 

ale vychádzali sme z nezávislej premennej výchovný štýl v rodine, ktorej indikátorom boli 

výsledky Dotazníka    pre  zisťovanie   spôsobov výchovy  v rodine. Uvedený dotazník 

diferencuje výchovný prístup na základe modelu 9 polí, ktorý zvažuje vzájomné pôsobenie 

komplexných charakteristík -  emočný vzťah a výchovné riadenie, navzájom kombinujúcich 

sa v rôznych kvantitatívnych stupňoch a kvalitatívne odlišných formách. Výchovný štýl 

v rodine sme taktiež vyjadrili v troch variantoch klasického modelu štýlov výchovy – 

autoritatívny, liberálny a sociálno – integračný, súčasne sme zaradili v našom ponímaní 

indiferentný výchovný štýl, ktorý zahŕňal rôzne kombinácie emočného vzťahu a výchovného 

riadenia v rodine, nevystihujúce charakteristické formy klasického modelu. Vstupnú nezávislú 

premennú sme chápali ako predpokladanú potenciálnu príčinu očakávaných zmien v závislej 

premennej študijný prospech, ktorá bola vyjadrená  celkovým  priemerným   školským   

hodnotením  tzn. vysvedčením adolescenta. Indikátorom boli školské známky z jednotlivých 

predmetov na polročnom  vysvedčení,  z  ktorých bol vypočítaný priemer. K dosiahnutiu 

týchto výskumných zistení nám pomohli výskumné plány s analýzou rozptylu.  

 

 

 

Štatistické spracovanie údajov 

 

Dáta získané vo výskume boli spracované pomocou štatistického programu SPSS Statistic 

17.0 pre Windows. Dáta boli podrobené deskriptívnej a induktívnej štatistike.  Vzhľadom 

k povahe údajov bola vo výskume v  rámci induktívnej štatistiky použitá ANOVA . 
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Výsledky a diskusia 

 

Pre prehľadnosť ponúkame výsledky výskumu spolu s diskusiou. 

 
Tabuľka č. 3  Komplexná charakteristika – emočný vzťah v rodine 

EMOČNÝ  VZŤAH STUPNE SPO

LU 0 záporný stredný kladný extrémne 

kladný 

Emočný vzťah – otec 4,66% 39,90% 16,84% 28,24% 10,36% 100,00% 

Emočný vzťah – matka 0,26% 56,74% 11,92% 28,76% 2,33% 100,00% 

 

  záporný záporne 

-

kladný 

kladný extrémne 

-kladný 

 

Emočný vzťah v rodine 4,92% 58,29% 1,81% 26,17% 8,81% 100,00% 

       

 

Podľa údajov v tabuľke č. 3 pri samostatnom emočnom vzťahu otca (39,90%) a matky 

(56,74%) je hodnotený emočný vzťah ako záporný, a teda aj celkový emočný vzťah matky 

a otca spoločne je záporný, kde najvyššie preferencie boli zaznamenané na stupni záporný 

(58,29%) – teda vyše polovica respondentov uvádza vážny emočný deficit v prístupe svojich 

rodičov. Uvádzanie tohto extrémneho stupňa je viac ako jednoznačné, stupeň záporne –kladný 

(1,81%) je zastúpený minimálne. 

Čiastková hypotéza č. 1 sa nám v prieskume potvrdila, emočný vzťah v rodine je 

adolescentmi hodnotený ako záporný (58,29%). Usudzovali sme o nej na základe súčasného 

stavu rodiny, v ktorej sa stretávame s fenoménmi ako nedostatok času (na súvis nedostatku 

času a záporného emočného vzťahu upozorňuje i Čáp (1999), ktorý píše, že rodičia na dieťa 

nemajú čas pre prácu, zábavu, či vlastné problémy, spoločné činnosti sú vynútené 

a prebiehajú v nepriaznivej emočnej klíme). Záporné city môžu mať taktiež pôvod 

v adolescentovom egocentrizme a neofílii. Výsledky sú v súlade s výskumami Ďuricovej 

(2005), Oravcovej (2005) a  Vašašovej (2005).  
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Tabuľka č. 4 Komplexná charakteristika – výchovné riadenie 

VÝCHOVNÉ RIADENIE STUPNE SPOLU 

0 Silné stredné slabé rozporné 

Výchovné riadenie – otec 4,66% 22,80% 16,58% 40,67% 15,28% 100,00% 

Výchovné riadenie – matka 0,26% 28,50% 13,73% 33,42% 24,09% 100,00% 

 

  Silné stredné slabé rozporné  

Výchovné riadenie v rodine 4,92% 19,69% 7,51% 27,98% 39,90% 100,00% 

       

 

Tabuľka č. 4 popisuje výchovné riadenie. Výchovné riadenie otca (40,67%) a matky 

(33,42%) oddelene je hodnotené ako slabé a celkové výchovné riadenie otca i matky spoločne 

je hodnotené adolescentmi ako slabé až rozporné. Poukazuje na to percentuálne zastúpenie 

stupňov slabé (27,98%), ale predovšetkým rozporné (39,90%). 

Hypotéza č. 2 sa nám rovnako vo výskume potvrdila. Rozporné výchovné riadenie vo 

svojich odpovediach uvádza 39,90% respondentov. O rozpornom výchovnom riadení sme 

uvažovali  v súlade s tvrdením Čápa (1999), že v súčasnej dobe, je veľmi častá táto 

nepriaznivá forma výchovného riadenia a v súlade s výskumami Ďuricovej (2005), Oravcovej 

(2005) a Vašašovej (2005), ktoré zhodne dospeli k tomu, že v rodinách prevažuje rozporné 

výchovné riadenie rodičov, buď jedného alebo oboch rodičov, na základe už vyššie 

spomenutých fenoménov, ako napríklad nedostatok času rodičov vplyvom vysokej pracovnej 

záťaže, čo sa neskôr snažia v lepšom prípade kompenzovať rôznymi aktivitami alebo sa 

dospievajúcim deťom nevenujú vôbec. Stres z pracovným povinností sa môže prejavovať 

ambivalenciou vzťahu k adolescentom aj striedaním benevolentnosti a príkazov. 

Benevolencia a prísnosť sa objavuje buď v správaní jedného rodiča podľa jeho aktuálneho 

rozpoloženia alebo je prejavom rodičovského správania u oboch rodičov nezávisle, taktiež 

môže dochádzať k rozporom medzi rodičmi, čo vyúsťuje do rozdielnych nárokov, príkazov 

a zákazov, kde si adolescent  vyberá benevolentnejšieho rodiča, čo neskôr opäť produkuje 

nezhody medzi rodičmi. Rozporné výchovne riadenie sa vyskytuje i v rozvedených rodinách.  

 
 

Tabuľka  č.  5 Štýly rodinnej výchovy – model 9 polí 

 Riadenie 

Emočný vzťah                  silné stredné slabé Rozporné 

záporný 1 výchova autokratická 

    70 (18,13%) 

2 liberálna výchova 

   37 (9,59%)          

3 indiferentná  

   výchova  

   128 (33,16%)    

záporne-kladný 9 indiferentná výchova         9 (2,33%) 

kladný 4 

indiferentná 

výchova 

19(4,92%) 

5 

sociálno-

integračná 

výchova 

21(5,44%

) 

6 liberálna výchova 

   56 (14,51%) 

7 indiferentná  

   výchova  

   22 (5,70%) 
extrémne kladný 8 sociálno-integračná      

výchova  24 (6,22%) 

 

Pre prehľadnosť v tabuľke okrem polí súčasne uvádzame taktiež klasické poňatie týchto 

polí. Komplexný pohľad na štýly rodinnej výchovy u adolescentov poukazuje na výraznú 

prevahu indiferentnej výchovy (pole 3) pozostávajúcej zo záporného emočného vzťahu zo 

strany rodičov a súčasne ich rozporného výchovného riadenia (33,16%). Naopak najmenej 

respondentov vyrastá v rodinách pre nás s indiferentnou výchovou (pole 9) so záporne –

kladným emočným vzťahom, pričom výchovné riadenie v tomto prípade spadá do všetkých 
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štyroch stupňov – silné, stredné, slabé, rozporné (2,33%). Nasledujú polia 4 a 7 s 

indiferentným štýlom.  

Čiastková hypotéza č. 4 sa nám potvrdila, čo je  v súlade s výskumami Ďuricovej (2005),. 

Oravcovej (2005) a  Vašašovej (2005), ktoré zhodne dospeli k tomu, že v rodinách sa v rámci 

modelu 9 polí najviac stretávame s poliami 3 a 6. Uvedené korešponduje s naplnenými 

predpokladmi, že v rodinách prevažuje záporné emočné ladenie a rozporné výchovné 

riadenie, čo vo vzájomnej kombinácii produkuje pole 3. 

 
Tabuľka č. 6 Štýly rodinnej výchovy 

ŠTÝLY  VÝCHOVY POČET 

RESPONDENTOV 

PERCENTÁ% 

Autokratický 70 18,13 

Liberálny 94 24,35 

Sociálno – integračný 45 11,66 

Indiferentný 177 45,85 

SPOLU 386 100,00 

 

Podľa údajov uvedených v tabuľke č. 6 je výchovné pôsobenie vo výraznej väčšine 

prípadov charakterizované tzv. indiferentným štýlom (M=45,85%) – ide o takmer polovicu 

respondentov, čo rozhodne nie je zanedbateľné. Naopak najmenej je preferovaný tzv. sociálno 

– integračný štýl (11,66%). Druhým najfrekventovanejším je liberálny štýl výchovy 

(24,35%), čo znamená, že je to najviac zastúpený výchovný štýl modelu troch výchovných 

štýlov. 

Čiastkovú hypotézu č. 3 vystihujú i výsledky nášho prieskumu, v ktorom sme mali 

najväčšie zastúpenie v poli 3, ktoré v rámci klasického modelu výchovy pokladáme za 

indiferentné a tretie miesto patrilo poľu 6, ktoré spolu s poľom 2 môžeme považovať za 

liberálny výchovný štýl, ktorý prevláda u 24,35% adolescentov, čiže na prvom mieste 

z hľadiska klasického poňatia štýlov rodinnej výchovy je liberálny štýl.  Taktiež sme pri 

overovaní hypotézy  vychádzali z predpokladu, že v   rodinách adolescentov je pri 

výchovnom pôsobení  preferovaný  liberálny výchovný štýl, pričom sme sa v riešení tejto 

problematiky opierali o tvrdenia Ondrejkoviča (1995), Turčeka (2003) a  Zelinu (2004), ktorí 

analyzujú problematiku súčasnej rodiny. 

 
Tabuľka č. 7 Študijná úspešnosť 

 

ŠTUDIJNÁ ÚSPEŠNOSŤ 

 

M SD 

1,67 0,58 

Legenda: M – priemer 

                 SD – štandardná odchýlka 

 

Študijná úspešnosť celkovo poukazuje na priemerný prospech v  hodnote M=1,67 (tabuľka 

č. 7). Tento výsledok je dôsledkom dobrých študijných výsledkov adolescentov vo všetkých 

predmetoch, kde priemerné hodnotenie všetkých známok na vysvedčení neprekročilo známku 

4, aj keď niektoré parciálne výsledky boli na úrovni uspokojivo (4). 

Predpoklad v tejto hypotéze sa nám potvrdil, priemerné školské hodnotenie adolescenta na 

gymnáziu v našej vzorke je 1,67. Vzhľadom k tomu, že našu výskumnú vzorku tvorili 

adolescenti navštevujúci gymnáziá, domnievali sme sa, že ich školské hodnotenie sa odrazí vo 

vysokej miere úspešnosti (prospel s vyznamenaním alebo prospel veľmi dobre), pretože 

študenti bývajú sociálne konformnejší stotožňujú sa so svojou  rolou, okrem iného aj pod 

tlakom rodiny. Učia  sa, lebo nechcú stratiť svoj spoločenský status a ohroziť svoju budúcu 
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pozíciu. Súčasne sme vychádzali zo štatistík, ktoré nám poskytol Krajský školský úrad 

Prešov. 

 
Tabuľka č. 8  Diferencie v študijnej úspešnosti s ohľadom na emočný vzťah v rodine 

CHARAKTERISTIKY  

VÝCHOVY 

F P ŠTUDIJNÁ ÚSPEŠNOSŤ – M 

zápor. stred. kladný ex. kl. 

Emočný vzťah – otec 3,88 0,01** 1,78 1,64 1,62 1,46 

Emočný vzťah – matka 5,14 0,00** 1,76 1,73 1,50 1,62 

 

   zápor. zápor.-

kladný 

kladný ex. kl. 

Emočný vzťah  v rodine 3,08 0,03* 1,74 1,52 1,62 1,46 

Legenda:  F – Fisherov F  test 

                  p – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                          –  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

                  M – priemer  
 

Diferencie v študijnej úspešnosti s ohľadom na charakteristiku výchovy – emočný vzťah 

(tabuľka č. 8) sú štatisticky významné na všetkých úrovniach. Pokiaľ ide o emočný vzťah 

podľa priemerného nameraného skóre výsledkov v škole platí, že čím pozitívnejší je tento 

vzťah - extrémne kladný, tým sú výsledky v škole lepšie (M=1,46) – táto tendencia je 

jednoznačnejšia v prípade hodnotenia otca. V prípade emočného vzťahu matky adolescenti 

dosahujú najlepšie výsledky pri kladnom emočnom vzťahu (M=1,50). 

Súhrnné hodnoty pre emočný vzťah v rodine potvrdzujú, že s rastom pozitivity emočného 

vzťahu rastie úspešnosť adolescentov v škole. 

 

 
Tabuľka č. 9 Diferencie v študijnej úspešnosti s ohľadom na výchovné riadenie 

CHARAKTERISTIKY  

VÝCHOVY 

F P ŠTUDIJNÁ ÚSPEŠNOSŤ – M 

Silné stred. slabé rozpor. 

Výchovné riadenie – otec 2,56 0,05* 1,66 1,57 1,65 1,85 

Výchovné riadenie – matka 3,92 0,01** 1,63 1,56 1,64 1,85 

 

   Silné stred. slabé rozpor. 

Výchovné riadenie v rodine 3,10 0,03* 1,59 1,54 1,62 1,78 

Legenda:  F – Fisherov F  test 

                  P – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                          –  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

                  M – priemer  
 

Na úrovni výchovného riadenia nemožno uvažovať o zreteľnej plynulej tendencii, ale 

i v prípade otca i v prípade matky platí, že rozporné riadenie smeruje k výrazne horším 

výsledkom v škole – identicky u matky i u otca (M=1,85). 

V prípade spoločného výchovného riadenia otca i matky platí poznanie, že vyššia miera 

rozporného výchovného riadenia zhoršuje výsledky v škole. Tendencie nie sú plynulé. 

Priaznivo pôsobí stredné výchovné riadenie v rodine (M=1,54). 

K uvedeným výsledkom konštatujeme, že sa nám potvrdilo, že existujú diferencie 

v študijnej úspešnosti s ohľadom na komplexné charakteristiky výchovy. V dotazníku pre 

zisťovanie spôsobov výchovy v rodine (Čáp, Boschek, 1994) sa uvádza, že dobrý prospech 

majú častejšie žiaci s kladným alebo extrémne kladným emočným vzťahom rodičov k dieťaťu 

a s riadením bez krajných foriem požiadaviek i voľnosti. My sme vo vzorke mali skôr 

jedincov so záporným emočným vzťahom a rozporným výchovným riadením. Diferencie sa 

ale ukázali v plnej miere. Čím je emočný vzťah v rodine pozitívnejší, tým lepšie výsledky 
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adolescenti dosahujú. Zaujímavosťou je to, že i záporne – kladný vzťah produkuje relatívne 

dobrý prospech, tam sa zrejme prejavuje sila pôsobenia jedného rodiča, ktorý sa adolescentovi 

venuje, vyzdvihuje význam vzdelania a školského hodnotenia v súvislosti s ďalším štúdiom. 

Potvrdilo sa, že záporný emočný vzťah má negatívny dopad na školské hodnotenie. Emočný 

vzťah zo strany otca vníma adolescent podľa výsledkov nášho výskumu ešte citlivejšie. 

Objavila sa plynulá tendencia stúpanie pozitivity vzťahu zo strany otca a lepšie známky, 

extrémne kladný vzťah sa spája s priemernou hodnotou školského prospechu. U matky nie je 

prítomná plynulá tendencia, najúčinnejší vo vzťahu k školskému hodnoteniu sa ukázal kladný 

emočný vzťah. Domnievame sa, že extrémne kladný vzťah zo strany matky môže viesť 

k rozmaznávaniu a u niektorých adolescentov  k dojmu benevolencie matky, napriek tomu 

dosahujú dobré školské výsledky. Za najhoršie vplývajúce na študijný prospech považujeme 

podľa našich výsledkov rozporné výchovné riadenie v rodine. Naše výsledky sú totožné 

s predpokladmi, ktoré sme stanovili na základe tvrdení Čápa a  Boscheka (1994). Za 

najpriaznivejší považujeme kladný až extrémne kladný emočný vzťah a stredné výchovné 

riadenie, ktoré nemá parametre extrémov ani v povinnostiach ani vo voľnosti. 

 
Tabuľka č. 10 Diferencie v študijnej úspešnosti z hľadiska klasického poňatia štýlov rodinnej výchovy 

 

ŠTUDIJNÁ ÚSPEŠNOSŤ 

F P ŠTÝLY VÝCHOVY – M 

1 2 3 4 

1,84 0,14 1,61 1,67 1,54 1,74 

 Legenda: F – Fisherov F  test 

                  p – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                          –  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

                  M – priemer  

                   1 – Autokratický štýl výchovy 

                   2 – Liberálny štýl výchovy 

                   3 – Sociálno-integračný štýl výchovy 

                   4 – Indiferentný štýl výchovy 

 

Diferencie v študijnej úspešnosti s ohľadom na preferovaný výchovný štýl (tabuľka č. 10) 

nie sú štatisticky významné, podľa priemerného nameraného skóre možno orientačne 

konštatovať, že najlepšie priemerné výsledky v škole vykazujú študenti, u ktorých prevláda 

sociálno – integračný výchovný štýl (M=1,54), najmenej účinný sa v tomto zmysle javí 

indiferentný výchovný štýl (M=1,74). Za príčinu tohto zistenia považujeme rozloženie 

výchovných štýlov v našej vzorke, najmä vysoký podiel respondentov zaradených do 

indiferentnej výchovy a nie jednoznačne zodpovedajúcu transformáciu modelu 9 polí do 

klasických štýlov výchovy. Naše výsledky sú v súlade s poznatkami Čápa (1999), že tradičné 

modely neprimerane zlučujú niekoľko štýlov výchovy a niektoré z nich nezachycujú, zvlášť 

tie s rozporným výchovným riadením a v našej vzorke bola práve prevaha takýchto 

respondentov. Tradičný model je podľa Čápa a Boscheka (1994) síce zrozumiteľný  

a vystihuje dôležité formy výchovy, ale je príliš zjednodušený a všetkých nie je možné 

jednoznačne zaradiť do jedného z troch typov, čiže by sme museli zaviesť typy prechodné 

alebo zmiešané. Rovnako Langmeier a  Krejčířová (1998) upozorňujú, že hoci sa tradičný 

model používa veľmi často jeho nedostatkom je, že nie je vždy možné priradiť štýl výchovy 

do jedného vyhraneného typu, iný prístup môže byť u jedného rodiča v rôznom čase alebo 

i medzi rodičmi. Dospeli sme k záveru, že kladný až extrémne kladný emočný vzťah rodičov 

jednotlivo i spoločne a stredné výchovné riadenie v rodine pozitívne vplývajú na študijný 

prospech, čím sme potvrdili platnosť tvrdení Čápa a Boscheka (1994) a mnohých iných 

autorov. 
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Tabuľka č. 11 Diferencie v študijnej úspešnosti z hľadiska modelu 9 polí 

Štud. 

úspeš- 

nosť 

  F 

 

 P Štýly rodinnej výchovy – model 9 polí  -  M 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

2,474 0,013* 1,61 1,67 1,84 1,52 1,57 1,67 1,46 1,51 1,46 

Legenda: F – Fisherov F  test 

                  p – hladina významnosti – **testy sú významné na hladine p<0,01000 

                                                          –  *  testy sú významné na hladine p<0,05000  

                  M – priemer  

                   1 – pole č. 1 (záporný emočný vzťah a silné alebo stredné výchovné riadenie) 

                   2 – pole č. 2 (záporný emočný vzťah a slabé výchovné riadenie) 

                   3 – pole č. 3 (záporný emočný vzťah a rozporné výchovné riadenie) 

                   4 – pole č. 4 (kladný alebo extrémne kladný emočný vzťah a silné výchovné riadenie) 

                   5 – pole č. 5 (kladný alebo extrémne kladný emočný vzťah a stredné výchovné riadenie) 

                   6 – pole č. 6 (kladný emočný vzťah a slabé výchovné riadenie) 

                   7 – pole č. 7 (kladný alebo extrémne kladný emočný vzťah a rozporné výchovné riadenie) 

                   8 – pole č. 8 (extrémne kladný emočný vzťah a slabé výchovné riadenie) 

                   9 – pole č. 9 (záporne - kladný emočný vzťah a všetky typy výchovného riadenia) 

 

Vzhľadom k vyššie uvedeným výsledkom konštatujeme, že sa nám hypotéza 

o diferenciách v študijnej úspešnosti z hľadiska štýlov rodinnej výchovy potvrdila na úrovni 

modelu 9 polí. Tento model pokladáme za viac vystihujúci všetky kombinácie emočného 

vzťahu a výchovného riadenia v rodine adolescenta. Najviac úspešnými sú adolescenti 

v poliach 7 a 9 (M=1,46), nasledujú polia 8 (M=1,51), 4 (M=1,52) a 5 (M=1,57). Najhorší 

študijný prospech sme zaznamenali u adolescentov nachádzajúcich sa z hľadiska výchovy 

v poliach 3 (M=1,84), 2 a 6 (M=1,67). Relatívne dobré výsledky v poli č. 1 môžeme 

interpretovať veľkým tlakom na výkon kombinovaným strachom zo zlyhania v zmysle obáv 

z trestov, kritiky a porovnávania s úspešnejšími príslušníkmi rodiny  okolia zo strany rodičov. 

Kombinácia záporného emočného vzťahu a rozporného výchovného riadenia je nepriaznivou 

pre svedomitosť, neočakáva sa dobrý výkon, požiadavky rodičov sú nízke a nedôsledné, 

z čoho v poli č. 3 vyplýva najhoršie  školské hodnotenie adolescentov. Spoločným znakom 

polí č. 4, 5, 7 a 8 je kladný až extrémne kladný emočný vzťah rodičov, ktorí produkuje 

pozitívnu atmosféru v domácnosti a podporuje spoločné aktivity i v zmysle prípravy na 

vyučovanie v prípade, že má adolescent nejasnosti, rodičia deťom pomáhajú a povzbudzujú 

ich. Pri silnom riadení pole č. 4 sú rodičia dôslední a prísni, ale taktiež blízki a nápomocní. 

Stredné výchovné riadenie má v kombinácii s kladným alebo extrémne kladným emočným 

vzťahom blízko k demokratickej výchove (pole č. 5). Jediným poľom, ktoré sa v rámci 

kladného emočného pôsobenia vymyká najlepšiemu hodnoteniu, je pole č. 6, kde má slabé 

výchovné riadenie za dôsledok nedostatok požiadaviek, kritiky a kontroly, či intervencie 

v škole v prospech vlastných detí. V poli č. 8 je slabé výchovné riadenie vynahradené 

extrémne kladným emočným vzťahom, adolescenti nepociťujú kontrolu a tlak a sami chcú 

podať výkon, ktorý poteší rodičov. Najlepšie výsledky dosahujú adolescenti v poliach 7 a 9. 

Rozhodujúcim činiteľom úspechu adolescenta z poľa č. 7 je príklon k silnejšiemu z rodičov, 

a teda v skutočnosti sa u neho kombinuje kladný vzťah a silné alebo stredné výchovné 

riadenie. Pole č. 9 rovnako ako polia č. 4, 5 a 8 je priaznivé pre svedomitosť, čo je podľa nás 

kľúčovým faktorom úspechu týchto adolescentov, taktiež ako príklon k rodičovi s kladným 

emočným vzťahom a silným alebo stredným výchovným riadením. Svedomitosť vnímame 

ako vlastnosť, ktorá adolescenta vedie k systematickej príprave, zodpovednosti 

k povinnostiam  a pod.     

Výsledky sú parciálne v zhode s predpokladmi na úrovni jednotlivých komplexných 

charakteristík, najmä v rovine emočného vzťahu, z hľadiska výchovného riadenia to nie je 

z úrovne komplexných charakteristík jednoznačne v prospech stredného výchovného riadenia. 
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Dané zistenia vystihujú skutočnosť, že sa komplexné charakteristiky výchovy kombinujú 

v rôznych kvantitatívnych stupňoch a kvalitatívne odlišných formách. Taktiež sa 

domnievame, že výchovné pôsobenie u jedinca formuje osobnosť ako celok, jeho motiváciu, 

pričom motiváciu vnímame ako jeden z kľúčových prvkov študijného výkonu, a teda 

predpokladom adekvátneho výkonu adolescenta sú taktiež jeho osobnostné vlastnosti ako 

napríklad svedomitosť, ktorá má priaznivé podmienky pre vývin podľa Čápa a Boscheka 

(1994) práve v poliach, kde sa nám potvrdili najlepšie študijné výsledky, konkrétne pole 4, 5, 

8 a 9, pričom svedomitosť sa neviaže iba na kladný emočný vzťah a stredné výchovné 

riadenie, ale zahŕňa i záporne – kladný emočný vzťah a slabé výchovné riadenie. Za podstatný 

činiteľ najlepšieho hodnotenia v poliach 7 a 9 vnímame v skutočnosti príklon k silnejšiemu 

rodičovi s kladným emočným vzťahom k adolescentovi, čo len potvrdzuje predpoklad 

o priaznivosti kladného emočného vzťahu a stredného výchovného riadenia na študijný 

prospech. 

 

 

 

Záver 

 

V závere môžeme konštatovať, že vplyv štýlu rodinnej výchovy v rámci socializácie 

jedinca je silný a pretrváva v rôznych sférach života i v období adolescencie. Priaznivá 

emočná klíma a primerané výchovné riadenie pozitívne ovplyvňujú študijný prospech. 

Z osobnostných vlastností formovaných rodinnou výchovou považujeme za kľúčové pre 

úspech v škole motiváciu a svedomitosť. 
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