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TVORIVOSŤ ŠTUDENTOV PBF PU (štúdia, 1. časť) 

Mgr. Lucia DROTÁROVÁ 
 

Katedra kresťanskej pedagogiky a psychológie 

 

 Tvorivosť patrí k základným požiadavkám na osobnosť v rámci pomáhajúcich 

profesií – už z toho dôvodu, že sa pri kontaktoch s reálnym klientom dostávajú do 

nových, neznámych, problemových situácií. 

 Tvorivosť zároveň patrí k tým faktorom, ktoré môžeme do určitej miery 

rozvíjať. 

Cieľ 

 Cieľom našej práce v prvej etape bolo zmapovanie úrovne tvorivosti našich 

študentov; jej kompletné výsledky po prvýkrát  predstavujeme v nasledujúcom texte. 

 Ďalšími etapami bolo navrhnutie projektu, ktorý by mal zlepšiť úroveň 

tvorivosti, a pilotne overiť ich funkčnosť (efektivitu). 

 Vzhľadom k obmedzeniu rozsahu v tomto texte prinášame výlučne 

deskriptívne zistenia týkajúce sa tvorivosti študentov PBF PU. 

 

Metodika 

Tvorivosť študentov sme merali pomocou Torranceovho testu figurálnej 

tvorivosti. Test zisťuje 4 zo 6 základných faktorov tvorivosti - fluenciu, flexibilitu, 

originalitu a elaboráciu. 
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Neverbálny test sme zvolili zámerne. Časť našich študentov nemá ako 

materinský jazyk slovenčinu, vo verbálnych testoch by teda bola neoprávnene 

znevýhodnená. 

 

Vzorka 

Pre celkový popis tvorivosti študentov sociálnej práce PBF PU sme využili 

testy realizované na 209 študentov nekončiacich ročníkov prítomných v daný deň 

v škole, výber teda môžeme považovať za reprezentatívny vzhľadom na závery pre 

túto školu. 

Končiace ročníky (2. magisterský a 1. bakalársky) sme vynechali 

z jednoduchého, praktického dôvodu: títo študenti (pravdepodobne) odídu z nášho 

dosahu a ďalej s nimi nebudeme môcť pracovať. Okrem toho v dobe zberu (letný 

semester) bývajú už pod vplyvom dlhodobého stresu zo svojich záverečných prác, 

štátnic i ukončenia školy; toto by mohlo mať skresľujúci vplyv na výsledky.  

Testovanie prebehlo v prvej časti semestra, v dobe, keď blížiace sa skúškové 

obdobie tento efekt ešte nemá (nekončiace ročníky sú pod nižším tlakom, zároveň 

majú dlhší semester). 

Pre ďalšiu prax sú teda pre nás dôležité ako deskriptívne zistenia, tak 

výsledky overovania vplyvu našich aktivít na jednotlivé aspekty tvorivosti. 

V prvom rade sme sa teda venovali popisu vzorky, rozdielom v rámci vzorky 

i vzhľadom k iným (obzvlášť študijným) skupinám, a to podľa jednotlivých 

faktorom, tak jako ich zisťuje Torranceov test figurálnej tvorivosti. 

 

Fluencia 
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Fluencia je určená počtom nápadov, ktoré respondenti vyprodukovali za 

presne daný čas. V Torranceho teste figurálnej tvorivosti to znamená súčet všetkých 

akceptovateľných riešení v 2. a 3. úlohe.  

Maximálny počet riešení je obmedzený iba pri úlohe č. 2., kde respondent 

môže získať najviac 10 bodov (za všetky splnené úlohy). V úlohe č. 3 má ako podnet 

k dispozícii 36 krúžkov, tento počet sa však takmer nedá využiť (na úlohu má 

respondent 10 minút).  Celkovo (ak by využil maximálny počet riešení v úlohe 3) by 

teda respondent mohol získať maximálne 46 bodov vo faktore fluencia. 

 

Graf. č. 1: Fluencia študentov PBF PU v Torranceovom teste figurálnej tvorivosti 
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Z hľadiska fluencie môžeme skonštatovať, že výsledky sú veľmi rôznorodé. 

Študent s najslabším výsledkom získal púhych 5 bodov, zatiaľ čo najproduktívnejší 

42. Priemerný počet je 18,7, čím sa zároveň blíži mediánu (18,0). Štandarná odchýlka 



 63 

je 6,5 (teda zhruba 1/3 priemeru), čo znamená výrazný rozptyl (ako ilustruje graf č. 

1).  

Priemer (i medián) našich študentov zodpovedajú priemeru (konkrétne 5. sten: 

18-20 bodov), ako ho určuje slovenský manuál testu (Jurčová, Szobiová, 2008, s. 109) 

Zároveň môžeme pomocou Anderson-Darlingovho testu normality doložiť, že 

v tomto parametri má skúmaná vzorka normálne rozloženie (P-hodnota =0,059). 

 

Flexibilita 

 

Graf. č. 2: Flexibilita študentov PBF PU v Torranceovom teste figurálnej tvorivosti 
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 Faktor flexibility v našej vzorke osciluje medzi 3 a 26 bodmi s priemerom 12,25 

(znovu blízkym mediánu: 12), znovu s približne tretinovou štandardnou odchýlkou 

(4,41). 
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 12 bodov je pritom v porovnaní s normami, ako ich uvádza testová príručka, 

podpriemerný (4. sten: 11-12 bodov). 

 Flexibilita je teda rozhodne faktor, ktorý by sme sa mali snažiť u našich 

študentov viac rozvinúť; súvisí s kritickým myslením a je protikladom myslenia 

rigídneho. 

 

Originalita 

 

Graf. č. 3: Originalita študentov PBF PU v Torranceovom teste figurálnej tvorivosti 
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 Originalita je najdôležitejší zo všetkých meraných faktorov originality. Naši 

študenti v tomto faktore rozhodne nezodpovedajú normálnemu rozloženiu (jedná sa 

o nehomogénnu skupinu). V priemere (ktorý je opäť veľmi blízky – dá sa povedať 

zodpovedá -  mediánu: 19,64 k 19) skupina vykazuje dobré výsledky (viď 

medziodborové porovnanie v ďalšom texte). 
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 V porovnaní s normami testovej príručky vychádzajú v tomto faktore 

v priemere naši študenti zo všetkých faktorov najlepšie – a nadpriemerne (pri 

zaokrúhlení priemeru je to 7. sten, ktorý je určený rozmedzím 20-23 bodov). 

 Z hľadiska originality sú naši študenti výrazne nehomogénnou skupinou 

(p<0,005), čomu zodpovedá výrazná štandardná odchýlka (9,4 pri priemere 19,64). 

Výsledky sa pritom nachádzali medzi 0 a 54 bodov. 

 I keď je nemožné (pre malý počet takýchto respondentov) vyvodzovať 

štatistické vzťahy medzi originalitou a školským prospechom meranej skupiny, je 

vhodné poznamenať, že najnižšie výsledky (0 – 3 body) mali pasívne študentky, 

nezapojujúce sa do aktivít na hodine či nepovinných úloh, často opakujúce skúšky, či 

dokonca s nutnosťou skúšky prekladať do ďalších ročníkov (teda osoby so zvýšenou 

pravdepodobnosťou, že školu nedokončia). 

Elaborácia 

 

Graf. č. 4: Elaborácia študentov PBF PU v Torranceovom teste figurálnej tvorivosti 
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Zaujímavé výsledky vidíme pri pohľade na faktor elaborácie. Naši študenti 

získali menej bodov v elaborácii, než originalite (pričom je možné získať max. 3, resp. 

v prípade mimoriadne tvorivého názvu 4 body za jediný obrázok, počet detailov, 

ktoré študent namaľuje, ale obmedzený nie je; ovšem nehodnotí sa elaborácia 

v poslednej úlohe). 

V tejto (a jedine v tejto) úlohe vidíme výrazný rozdiel medzi mediánom (14) 

a priemerom (17,07), zároveň relatívne (vzhľadom k priemeru) najvyššiu štandardnú 

odchýlku (11,78 k priemeru 17,07). 

V priemere je elaborácia našich študentov ľahko podpriemerná (4. sten podľa 

noriem zahrňuje bodové rozpätie 14-19 bodov, medián teda leží tesne na hranici 

s výrazne podpriemerným 3. stenom). 

Vysoká elaborácia koreluje s perfekcionizmom (príliš vysoká eleborácia teda 

môže poôsobiť na výkon negatívne, takáto osoba sa snaží odovzdávať dokonalé 

práce – a paradoxne „nestíha“, nie je tak efektívna ako osoba s nižšími nárokmi). 

Príliš nízka elaborácia – v spojení s vysokou originalitou a fluenciou, teda 

nutne v spojení s dostatočným (nie podpriemerným) intelektom býva 

charakteristická pre záškolákov či mladistvých delikventov. V našej skupine bola 

typická pre študentov (obvykle mužského pohlavia) s nadpriemernou inteligenciou, 

ale podpriemerným školským výkonom (merané známkami i počtom odovzdaných 

nepovinných úloh; odovzdávali málo, ale tie, ktoré vypracovali, boli obvykle 

nadštandardné v zmysle prejaveného kritického myslenia). 

Počet takýchto študentov (s vysokou originalitou a nízkou elaboráciou) je 

znovu príliš malý pre štatistické spracovanie. Upozorňuje však na jedincov, ktorí by 

sa mali (školou) podchytiť, motivovať, „investovať“ do nich – pretože majú cenný 

potenciál. 
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Medzioborové porovnanie 
 

Z hľadiska analýzy a pochopenia skupiny našich študentov (študenti sociálnej práce 

PBF PU) je pre nás inšpirujúce i porovnanie so študentmi rôzneho profesného 

zamerania. V tomto prípade ide o porovnanie výsledkov výlučne 2. a 3. úlohy. 

Výsledky matematikov, výtvarníkov a technických inžinierov uvádzame znovu z 

Príručky Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia (Jurčová, Szobiová, 2008, 

s. 19), vzhľadom k tomu, že všeobecne slúžia pre orientáciu a porovnanie výkonu 

klientov. Tabuľku doplňujeme našimi získanými výsledkami (sociálna práca). 

Tab. č. 1: Medzioborové porovnanie faktorov tvorivosti u VŠ študentov 

  
Fluencia 2. + 3. 

úloha 

Flexibilita 2. + 3. 

úloha 

Originalita 2. + 3. 

úloha 

skupina Priemer 
Štandardná 

odchýlka 
Priemer 

Štandardná 

odchýlka 
Priemer 

Štandardná 

odchýlka 

Matematici 17,219 6,416 12,938 4,285 16,375 7,214 

Výtvarníci 18,364 6,455 11,606 4,991 18,576 7,535 

Technický 

inžinieri 
20,353 4,31 15,206 3,802 20,618 7,522 

Sociálni 

pracovníci 
18,727 6,512 12,225 4,41 17,114 8,931 

 

Pri porovnávaní týchto skupín študentov rozdielnych oborov budeme 

vychádzať iba z dostupných štatistických údajov, teda priemeru a štandardnej 

odchýlky. I tieto údaje nám poskytujú istý náhľad na charakter vzorky. 

Pri tomto porovnaní sa nezdá, že by naši študenti vychádzali podpriemerne 

(nezodpovedá to teda ich mediálnemu obrazu). 
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Naopak, z hľadiska fluencie (produktivity, tu meranej počtom nápadov) sa 

v priemere vyrovnajú (dokonca predčia) matematikom i výtvarníkom, výrazne 

zaostávajú za technickými inžiniermi (ako i ostatné obory). 

Podobne vychádza i štandardná odchýlka (resp. rozptyl), ktorá je podobná 

skupine matematikov a výtvarníkov. Výrazne nižšiu odchýlku (pri zreteľne vyššom 

priemere) fluencie majú technický inžinieri, o ktorých teda môžeme prehlásiť, že 

majú vyššiu produktivitu – zatiaľ čo ostatné obory sú si v priemere podobné). 

Obdobné výsledky sa ukazujú vo faktore flexibility (pružnosti, meranej 

počtom rôznorodých typov nápadov). Technický inžinieri vykazujú tento faktor ako 

v priemere najvyšší a najnižšou štandardnou odchýlkou (rozptylom). Ostatné obory 

vykazujú podobné charakteristiky, sociálny pracovníci sa umiestnili medzi 

matematikmi a najslabšími výtvarníkmi. 

Originalita sa vníma ako najzásadnejší z faktorov tvorivosti. Ani pri tomto 

porovnaní nevychádzajú naši sociálni pracovníci podpriemerne. Znovu sa ukazujú 

najlepšie výsledky u technických inžinierov, sociálny pracovníci sa umiestnili medzi 

výtvarníkmi a v tomto faktore najslabšími matematikmi. 

Zaujímavým údajom pre nás je štandardná odchýlka pri faktore originality. 

Zatiaľ čo u ostatných oborov je podobná (7,2 – 7,5), u sociálnych pracovníkov je 

výrazne vyššia (8,9). To zodpovedá charakteristikám skupiny a našej teórii, že 

študenti sociálnej práce sú všeobecne menej homogénna skupina z hľadiska 

psychologického profilu, než iné obory (a tento fakt musí byť zohľadnení pri práci na 

rozvíjaní osobnosti našich študentov). 

 

Záver 

 Študenti PBF PU sú z hľadiska tvorivosti nehomogénnou skupinou, 

v priemere však nie horšou než iné skupiny vysokoškolákov.  
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Vzhľadom k potrebnosti tejto vlastnosti pre úspech v profesii je vhodné 

tvorivosť študentov rozvíjať.  

Z tohto dôvodu od školského roku 2014/2015 realizujeme na Pravoslávnej 

bohosloveckej fakulte v rámci Sociálnopsychologického laboratória PBF PU, 

zriadeného v rámci ESF projektu Akcelerácia rozvoja ľudských zdrojov vo vede 

a výskume, inovácia a zlepšenie kvality vzdelávacieho procesu pod garanciou 

PhDr. A. Nikulina, PhD., celosemestrálne kurzy orientované na posilnenie 

jednotlivých aspektov tvorivosti.  

Kurzy budú organizované každoročne, výsledky (efektivitu) prvého behu 

kurzu budeme publikovať v najbližšom období. 
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