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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá školskou úspešnosťou adolescenta v kontexte stratifikácie.  

Školská úspešnosť je ovplyvňovaná mnohými faktormi – predovšetkým primárnou rodinou z 

hľadiska motivácie, schopnosťami a preferenciami jedinca,  jeho poznávacími, sociálnymi 

a výkonovými potrebami, profesijnou orientáciou, nevynímajúc vzdelávaciu inštitúciu. Tieto 

determinujúce činitele svojou intenzitou pôsobenia, vzájomnou prepojenosťou a rozdielnou 

dimenziou podmieňujú školský/učebný výkon v kvalite a kvantite, čo má za následok 

stratifikáciu v školskej úspešnosti. 

 

Kľúčové slová: vzdelávanie, úspešnosť/neúspešnosť, adolescencia, motivácia, poznávacie, 

sociálne a výkonové potreby 

 

Abstract: The paper deals with school success of adolescent in the context of stratification. 

School success is influenced by many factors - particularly primary family in terms of 

motivation, skills and preferences of the individual, his cognitive, social and performance needs, 

professional orientation, not excluding educational institution. These determined factors with 

their intensity of action, interdependence and different dimension makes 

educational/learning/school performance in quality and quantity, resulting in stratification in 

school success. 

 

Key words: education, school success/school failure, adolescence, motivation, cognitive, social 
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Úvod 

V dnešnej dobe sa už fyzická a psychická zdatnosť nepreveruje iniciáciami ako v dávnej 

minulosti (zameranými na získanie obživy, šitie odevov, výrobu nástrojov, lov, či vedomosti 

o kmeni). Súčasní adolescenti sú skúšaní každodenne v škole a za skúšku dospelosti sa považuje 

85



 

maturita. Nie každý adolescent ju však dosiahne, závisí to od výberu strednej školy, čiže samotný 

typ školy je stratifikačný činiteľ a umožňuje rôzne životné perspektívy. Taktiež na jednom type 

školy dosahujú adolescenti rôzne výsledky, teda úspešnosť/neúspešnosť, čo ich stratifikuje 

v rámci jednej školy. I v období adolescencie je rodina významným faktorom ovplyvňujúcim 

psychický vývin dospievajúceho. Nie je možné dosiahnuť úplne ideálny stav z hľadiska 

uspokojovania potrieb a funkčnosti v každej rodine, ale je potrebné poukázať aj na rozvoj potrieb 

stimulujúcich a determinujúcich školskú úspešnosť, ako sú poznávacie, sociálne a výkonové 

potreby. Vplyvom vonkajších alebo vnútorných rodinných situácií sa môže realita rodiny meniť. 

Podstatné je docieliť stav uspokojovania potrieb a plnenia funkcií vo všetkých oblastiach života 

aspoň na optimálnej úrovni, či v úplnej alebo neúplnej rodine a snažiť sa prispievať k rodinnej 

spolupráci, čo môže pozitívne pôsobiť na úspešnosť adolescenta v škole, determinovať jej výber 

a umožňovať slobodnú voľbu budúcnosti vo vzdelávaní a v práci. 

 

Adolescent/adolescencia 

Adolescencia je špecifickým a zaujímavým vývinovým obdobím. Obdobie adolescencie je v 

podstate pomyselná štartovacia čiara, začiatok cesty, ktorú musí mladý človek prejsť a je 

dôležité, aby dokázal skĺbiť základ, ktorý získal vo svojej primárnej rodine a jeho vlastné 

skúsenosti, presvedčenia a túžby o naplnení budúcnosti. Je to obdobie hľadania. Adolescent sa 

potrebuje naučiť efektívne a spoločensky konať, stať sa súčasťou spoločnosti, v ktorej žije, 

vybrať si, kam chce smerovať. Adolescent už nie je dieťa, ale ešte o sebe nemôže v plnej miere 

rozhodovať. Rodičia  mu však poskytujú oporu, rady, pomoc, ale aj usmernenie, ktoré nesie v 

sebe racionálny i emocionálny postoj/náboj. Niekedy majú svoje špecifické problémy súvisiace 

s ich vnímaním, prežívaním, názormi, postojmi a hľadaním vlastnej identity. Ich problémy by sa 

dali rozdeliť do niekoľkých okruhov, ktoré spolu navzájom súvisia, a to: komunikácia a konflikty 

v rodine alebo vo vzťahoch s inými ľuďmi, zvládanie vzťahov s ľuďmi, adaptácia na sociálne 

prostredie, výber povolania.  

M. Vágnerová (2000, s.253) chápe adolescenciu ako – ...„druhú fázu relatívne dlhého časového 

úseku dospievania. Je to obdobím komplexnejšej psychosociálnej premeny, mení sa osobnosť 

dospievajúceho i jeho sociálne pozície. Mladý človek získava nové role, spojené s vyššou 

sociálnou prestížou. Emancipácia s viazanosťou na rodinu je obvykle ukončená, vzťahy s rodičmi 

86



 

sa stabilizujú a ukľudňujú. Vrstovníci sú ešte významnejší než boli predtým. Partnerské vzťahy 

tohto obdobia bývajú oveľa zrelšie.“ 

Adolescencia alebo dospievanie je vekovým obdobím medzi pubertou a dospelosťou. Ide 

o obdobie telesných zmien, sociálneho, psychického a sexuálneho zrenia. Môže sa ohraničiť 

časovým úsekom 15 až 20 rokov života jedinca, pričom u dievčat, ktoré sú podľa viacerých 

autorov vyspelejšie, dá sa hovoriť o ukončení tohto vývinového procesu už vo veku 18-19 rokov. 

U chlapcov toto obdobie niekedy pretrváva až do 21-22 rokov. Ak by sa uvažovalo nad jedným 

zo sociálnych medzníkov, teda dovŕšením prípravného profesionálneho obdobia, tak by sa 

muselo u študentov vysokých škôl toto obdobie predĺžiť. Nie je to však žiaduce, pretože jedinec v 

tomto veku už spĺňa ostatné znaky tohto obdobia a postúpil na ďalšiu vývinovú úroveň - 

dospelosť. Ak ju považuje za príliš náročnú, prejaví sa potreba zabrzdenia, čo sa nazýva 

psychosociálne moratórium. 

Podľa Havighursta (in: Hartl,  Hartlová, 2000) je jednou z vývinových úloh, ktorú je určite 

potrebné v tomto období splniť, vybrať si povolanie a pripravovať sa na neho. Jedinec má byť 

kompetentný zapojiť sa do spoločenského a po prípade i do pracovného života, má sa usilovať o 

emocionálnu a sociálnu stabilizáciu. Inými slovami osamostatňuje sa a napĺňa ciele a úlohy 

dospievania. 

 

Profesionálna orientácia 

Hľadanie “svojho miesta”, čo sa týka štúdia a následného povolania v živote adolescenta má 

nesmierny význam, pričom sa musia zohľadniť jeho vedomosti, intelekt, záujmy a možnosti 

nezabúdajúc na jeho ciele a perspektívy. Dôležité je mať dostatok informácii o danom odbore, 

mieste štúdia, profile absolventa, neskoršieho uplatnenia, resp. absolvovať prednášku rôznych 

odborníkov alebo vlastných absolventov o danom obore, mať možnosť vidieť výkon daného 

povolania, a tak si vytvoriť reálny obraz o tom, aký prínos má dané povolanie, čo je jeho 

náplňou, a čo je potrebné splniť na prijímacích pohovoroch.  

Niekedy je potrebné uplatniť metódy persuázie, ktoré sú účinné tam, kde  si mladý človek 

vytvoril skreslený obraz o danom povolaní alebo napr. vznikol rozpor medzi nenaplnenou túžbou 

rodičov a jeho vlastným smerovaním (voľba adolescenta alebo silný vplyv iných činiteľov). 

Súčasný adolescent má už realistickejší vzťah pri uvažovaní o voľbe svojho ďalšieho 

vzdelávania, pričom vychádza nielen zo  subjektívnych záujmov a preferencii, podávaných 
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školských výkonov, skutočných individuálnych predpokladov (v prípade potreby môže sa 

podrobiť komplexnej batérii osobnostných, výkonových či záujmových testov, ktoré umožňujú 

rozpoznať schopnosti či nadanie), ale berie do úvahy aj spoločenskú potrebu daného odboru, 

výhodnosť  a pod. 

Škola ponúka tradičné vzdelanie získavaním poznatkov z rôznych oblastí. Cieľom by malo byť 

„vybaviť“ adolescenta poznatkami teoretického, ale čo je dôležité i praktického charakteru, a tak 

ho pripraviť pre ďalšie štúdium, prácu a pre život.  

„Predpokladaná hodnota školy ako prostriedku k dosiahnutiu lepšej profesijnej role a väčšej 

sociálnej prestíže príliš nefunguje. Vyšší sociálny status a dobré ekonomické postavenie na 

kvalite vzdelania v takej miere nezávisí. Vzhľadom k tomu je motivácia k školskej práci u učňov i 

stredoškolákov (s výnimkou potenciálnych uchádzačov o štúdium na vysokej škole) pomerne 

slabá. Adolescent však vie pracovať a dokáže sa nadchnúť pre nejakú činnosť, ktorá má pre neho 

väčší subjektívny význam ako škola“ (Vágnerová, 2000, s.260).  

Väčšina adolescentov dosiahne na konci tohto obdobia ďalší dôležitý sociálny medzník, 

ukončujú svoje vzdelanie, rozhodnú sa pokračovať v štúdiu alebo sa  snažia  nájsť pracovné 

uplatnenie. U adolescentov sa posilňuje sociálny aspekt identity, t. j. potreba niekam patriť, 

podieľať sa na niečom a niečo s druhými prežívať a zamýšľajú sa nad osobnou perspektívou 

(vysokoškolské štúdium/pracovné zaradenie, ekonomické osamostatnenie,...), uvažujú 

o budúcich cieľoch a plánoch. (Macek, 2003). 

 

Úspešnosť/neúspešnosť 

Otázky školského výkonu, školskej úspešnosti/neúspešnosti sú v súčasnej škole veľmi aktuálne 

a sú v centre pozornosti žiakov, učiteľov, rodičov i verejnosti. Prežívanie školského 

úspechu/neúspechu sa bytostne dotýka osobnosti žiaka, jeho sebavedomia, emócií, celkového 

prežívania a správania. 

Úspešnosť alebo neúspešnosť všeobecne vyjadruje vzťah jedinca k istej činnosti podľa toho, ako 

sa v nej uplatňuje. V tomto zmysle sa školská úspešnosť chápe ako miera uplatnenia žiaka 

v školskej učebnej práci. O školskej úspešnosti potom hovoríme vtedy, keď žiakov školský 

výkon, resp. jeho správanie zodpovedá požiadavkám školy, učebným osnovám, obsahovým 

a výkonovým štandardom a učebným rolám, daným  pre príslušný ročník a predmet. 

O neúspešnosti hovoríme vtedy, keď výkonnosť, resp. správanie žiaka nezodpovedá týmto 
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požiadavkám, prípadne nezodpovedá jeho možnostiam a schopnostiam (Hvozdík, 1986, in: 

Kačáni et al., 2004). Pričom rozlišuje niekoľko foriem neúspešnosti: 

a) globálnu – celkové zlyhanie v škole,  

b) čiastočnú – len z niektorého predmetu,  

c) relatívnu – žiak prospieva, ale dosahuje prospech pod hranicu svojich možností  

d) epizodickú – situačnú, keď má žiak nerovnomerné výkyvy vo výkone, alebo dôjde k náhlemu 

nápadnému zhoršeniu školského prospechu. 

Školský  výkon a s ním spojená úspešnosť či neúspešnosť je predmetom hodnotenia žiaka jednak 

zo strany učiteľa klasifikáciou či slovným hodnotením, jednak zo strany rodiča, v neposlednom 

rade zo strany samotného žiaka prostredníctvom sebahodnotenia, ktoré je závažnou súčasťou 

žiakovho sebaobrazu a sebavedomia.  

V období dospievania sa mení celkový sebaobraz, adolescent je labilnejší a menej sebaistý, 

dochádza k určitému poklesu sebahodnotenia, ktorého dôvodom nie sú len zvyšujúce sa nároky 

školy, ale aj schopnosť posudzovať vlastné výkony objektívnejšie a kritickejšie. Hodnotenie 

vlastných schopností a školského výkonu sa v adolescencii fixuje na určitej úrovni, dokonca 

školský výkon stráca na význame. Z hľadiska sebahodnotenia je dôležité, ako dieťa/adolescent 

interpretuje svoje školské výkony, ako obstojí v porovnaní s ostatnými (napr. v rámci školskej 

triedy),  pričom je jeho interpretácia výrazne ovplyvnená postojmi a hodnotením preňho 

významných dospelých (najmä rodičov), neskôr nadobúda stále väčší význam názor vrstovníkov 

(Vágnerová, Klégrová 2008). 

 

K problematike školskej úspešnosti  

Analýza školskej úspešnosti odhaľuje nielen množstvo, ale aj vzájomnú prepojenosť rôznych 

determinujúcich činiteľov. Pre prehľadnosť sa zvyknú deliť do dvoch tried, na vnútorné 

a vonkajšie (Schnitzerová, 2002). 

Vnútorné činitele školskej úspešnosti, ktoré ovplyvňujú celkovú spôsobilosť žiaka vzdelávať sa 

a osobnostne rásť, nazývame školskou zdatnosťou. Tvoria ju: 

- kognitívne predpoklady (všeobecné, špeciálne a tvorivé schopnosti, inteligencia, pamäť, 

myslenie, kognitívny a učebný štýl žiaka, osvojené poznatky, zručnosti, vedomostné 

sústavy), 
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- nonkognitívne predpoklady (potreby, ktoré tvoria základ učebnej motivácie, postoj 

k učeniu a školskej práci, sebavedomie a ašpirácie, učebné návyky a i.), 

- zdravotný stav žiaka. 

Aktualizáciu školskej zdatnosti žiaka môžu stimulovať, ale aj blokovať vonkajšie, 

enviromentálne okolnosti. Okrem celospoločenských činiteľov na makroúrovni, akými sú 

ekonomické, politické, sociálne, kultúrne či celospoločenské morálno-hodnotové činitele, ktoré 

spadajú do kompetencie sociologickej vedy, na úrovni mikroprostredia majú najväčšiu váhu 

nasledujúce činitele: 

- rodina (jej mikrokultúra, spôsob spolužitia, hodnoty, ktoré dieťaťu uľahčujú alebo 

sťažujú preberanie a výkon žiackej roly a i.), 

- škola (náročnosť školy a parametre školského učiva napr. na gymnáziu a na odbornej 

škole, ďalej osobnosť jednotlivých učiteľov, ich štýl vyučovania a spôsoby motivácie, 

používané odmeny a tresty, prezentované očakávania voči žiakom, spôsob kontroly 

a kritériá hodnotenia učebných výkonov, nuda, strach, celková klíma triedy, školy a i.), 

- rovesníci, kamaráti (ich názory, postoje ku škole a učeniu, záujmové aktivity, spôsob 

trávenia voľného času). 

 

K problematike školskej neúspešnosti 

Školská neúspešnosť je negatívnym fenoménom odrážajúcim/prejavením problémov, ktoré má 

žiak s učením, s plnením požiadaviek školy, s realizáciou svojej žiackej roly. Školská 

neúspešnosť môže byť reálna alebo relatívna (častá u žiakov preťažených, nemotivovaných, 

zdravotne handicapovaných, neadaptovaných, nezriedka i nadaných, ...), môže mať rôznu mieru, 

rozsah a časové trvanie. Školský neprospech predstavuje podľa E. Schnitzerovej (2002) vážny 

problém, s osobnostnými i spoločenskými dôsledkami. Pretrvávajúca školská neúspešnosť 

postihuje celú osobnosť žiaka, v zmysle ohrozenia jeho psychického, sociálneho i profesijného 

vývinu. Ohrozuje uspokojenie potreby sebarealizácie, čo podnecuje hľadanie jej náhradných  

a nezriedka nevhodných, často aj negatívnych foriem. To môže mať za následok opakovanie 

ročníka, zvyšujúce sa ekonomické náklady na vzdelanie a súčasne odďaľuje návratnosť 

vložených investícií, teda nižšia vzdelanostná pripravenosť neprospievajúcich žiakov je 

prekážkou nielen ich kvalifikovanejšieho pracovného uplatnenia, ale aj  v konečnom dôsledku je 

brzdou rastu životnej úrovne celej spoločnosti. 
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Ukazovateľmi reálnej školskej neúspešnosti sú podľa V. Onderčovej (2004): predčasné ukončenie 

vzdelávania, opakovanie ročníka, vysoká miera absencie žiaka na vyučovaní, neúspešnosť pri 

hodnotení výkonu počas školského roka, nedostatočná úroveň vzdelania, výkony nepostačujúce 

k získaniu záverečného certifikátu. 

Školská neúspešnosť, spojená s neprospievaním a s nedostatočným školským výkonom, je 

podobne ako školská úspešnosť podmienená komplexom príčin, ktoré sa vzájomne prekrývajú 

a ovplyvňujú. Schnitzerová (2002), Kačáni (2004) a i. sa zhodujú, že školský neprospech je 

podmienený: 

- osobnosťou žiaka (jeho intelektovou úrovňou, druhom a úrovňou jeho špeciálnych 

schopností, telesným a zdravotným stavom, emocionálnym stavom, postojovou 

a motivačnou štruktúrou, sociálnymi  vzťahmi, a i.), 

- osobnosťou učiteľa a školským prostredím, charakterom učiva, 

- rodinou (zlé materiálno-ekonomické podmienky rodiny, nízka kultúrna úroveň rodiny, 

narušená štruktúra rodiny, nepriaznivé postavenie žiaka v rodine, nízka kvalita výchovy, 

zlá spolupráca rodiny a školy a pod.). 

Taktiež poukazujú na možnosti eliminácie školského neprospechu u žiaka, pričom je kladený 

dôraz na čo najpresnejšie a najobjektívnejšie zistenie príčin neprospievania žiaka, na 

dodržiavanie zásady neusilovania o prospech žiaka za každú cenu, na pôsobenie kladnou 

motiváciou a poskytovanie zážitku úspechu, no a v neposlednom rade je to odporúčanie 

neprospechu predchádzať. 

 

Motivácia ako činiteľ pri školskej úspešnosti 

Školská úspešnosť žiaka závisí od množstva faktorov, a to nielen od jeho kognitívnych dispozícií, 

ale aj od toho, aký má vzťah k učeniu a konkrétnemu vyučovaciemu predmetu, či má záujem, 

chuť učiť sa, či je motivovaný pre učebnú činnosť. Pri dobrej motivácii môže priemerný žiak 

dosahovať lepšie učebné výsledky ako žiak nadpriemerný, ale slabo motivovaný. V kvalite 

i kvantite školského výkonu sa žiaci líšia vďaka  rozdielnym dimenziám tých činiteľov, ktoré 

výkon determinujú (Nakonečný, 1995). Učebný výkon u dieťaťa/adolescenta je ovplyvnený 

mnohými činiteľmi, najväčšia váha sa pripisuje jeho schopnostiam a motivácii. Motívmi pre 

vyvolanie a udržanie učebnej činnosti u žiaka sú napr. 
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snaha získať dobré známky, naučiť sa niečo nové, predísť trestu, udržať si dobrý vzťah  

s učiteľom, naplniť očakávania rodičov alebo získať vedomosti a zručnosti, ktoré zabezpečia 

dobrý štart pre ďalšie štúdium, či   výkon povolania.  

 Každé ľudské učenie sa riadi istými zákonmi a zákonitosťami. Jedným z najčastejšie 

analyzovaných zákonov učenia (popri zákone transferu, zákone spätnej väzby a zákone 

opakovania v učení) je zákon motivácie, ktorý vychádza zo základného predpokladu, že 

cieľavedomé učenie nemôže existovať bez aktivity učiaceho sa, pričom sa obvykle rozlišuje 

motivácia vnútorná a vonkajšia (Drotárová, 1991). Vnútorná motivácia sa chápe ako stav, ktorý 

„núti“ jednotlivca niečo robiť alebo niečomu sa učiť pre vlastné uspokojenie, pre vlastný zážitok. 

Osoba, ktorá je vnútorne motivovaná učiť sa, robí to ochotne, lebo samo učenie ju teší a jeho 

výsledok ju uspokojuje. Vonkajšia motivácia v učení sa chápe ako stav, keď sa jednotlivec neučí 

z vlastného záujmu, ale vplyvom vonkajších činiteľov, obvykle incentív (Schnitzerová, 2002). 

Incentívy sa využívajú pri riadení vyučovacieho procesu, školskej triedy a pri výchovnom 

usmerňovaní žiaka (odmeny a tresty, očakávania, príkazy, známky ai.), sú obvykle využívané 

zámerne a vedome. Vychovávateľ motivuje/demotivuje aj mimovoľne, a to prostredníctvom 

svojho správania a konania, prostredníctvom vzťahov, ktoré si k dieťaťu utvára. Hranica medzi 

vonkajšou a vnútornou motiváciou je často relatívna. Vnútorná motivácia má však nepochybne 

nielen vyššiu hodnotu ale aj efektívnosť, preto je v pedagogickej praxi účelné rešpektovať 

odporúčania na zvnútornenie vonkajšej motivácie. 

V kontexte motivácie učebnej činnosti dôležitú úlohu zohrávajú činitele, ktoré majú vlastnosti 

motívov (riadia a podnecujú správanie), napriek tomu ich nemožno s motívmi stotožniť ide 

o záujmy, hodnoty a postoje (Džuka, 2003). 

 Záujmy sú relatívne stabilné kognitívne, emocionálne a hodnotovo zakotvené v osobnosti 

tendencie konania, ktoré sa navzájom líšia z hľadiska druhu, smeru a intenzity a sú teda aj 

interindividuálne variabilné.  Záujmy stimulujú myslenie, pamäť, vôľu a iné psychické procesy 

potrebné k učeniu (Hartl, Hartlová, 2000).  

Hodnoty - ako orientácia na skupinu cieľov - sú osobou považované za dôležité natoľko, že sa 

stávajú základom jej správania a konania. Oblasť postojov (ako naučených predispozícií 

k celkovej priaznivej alebo nepriaznivej reakcii na objekt, osobu, udalosť, pozostávajúcich 

s poznávacej – kognitívnej, emocionálnej a konatívnej dimenzie) vo vzťahu ku škole významnou 
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mierou ovplyvňuje ochotu využívať vlastné schopnosti. Ich uplatnenie závisí od mnohých 

faktorov osobnostného, emocionálneho a sociálneho charakteru. 

Základnými zdrojmi motivácie učebnej činnosti, ako uvádza Vladimír Hrabal (1989) sú 

poznávacie, sociálne a výkonové potreby, ktoré sa formujú v priebehu osobnostného vývinu. Na 

ich kvalite sa okrem osobnostných dispozícií podieľa vplyv prostredia, výchovy, preberanie 

motivačných vzorov dospelých, najmä rodičov. S daným názorom sa stotožňujú viacerí 

odborníci, ako: Hvozdík, 1994, Hrabal et al., 1989, Zelina, 1999, Drotárová, 1991, Džuka, 2003, 

a i. 

Poznávacie potreby sa považujú za najcennejšie, nakoľko navodzujú vnútornú, bezprostrednú 

motiváciu k učeniu, bádaniu. Navonok sa prejavujú ako zvedavosť, záujem dozvedieť sa niečo, 

ako zaujatie informáciou, podstatou problému a jeho riešením. Žiaka uspokojuje viac proces 

učenia ako hodnotenie jeho výsledku. Školská známka, osobná prestíž, nejaká výhoda sú pre ľudí 

s vysoko rozvinutými poznávacími potrebami menej dôležité. 

Sociálne potreby – potreba kontaktovať sa s inými ľuďmi, dávať prednosť sociálnemu styku pred 

izolovanosťou, byť členom nejakej society a byť inými akceptovaný a pod. – patria 

k prirodzeným potrebám človeka. Škola je prostredím, v ktorom si jednotlivec môže tieto potreby 

uspokojovať, lebo riadené poznávanie a učenie sa uskutočňuje v interakcii s inými ľuďmi. 

Sociálny charakter školskej práce je pre niektorých žiakov silne motivujúci – majúci vysoko 

rozvinutú potrebu sociálnej začlenenosti, záujem o spoločnú činnosť s inými, resp. o vedenie 

a usmerňovanie iných. Sociálne potreby sa v priebehu života vyvíjajú. Ich podoba vo veľkej 

miere závisí od typu rodinnej výchovy, od správania sa rodičov k dieťaťu a od osobnostného 

zamerania toho rodiča, ktorý je pre dieťa dominantným. Vzhľadom na uvedené sa môže 

u dieťaťa/adolescenta modifikovať miera potreby afiliácie a potreby sociálneho vplyvu (moci).  

Potreba afiliácie, pozitívnych vzťahov sa navonok prejavuje ako hľadanie kontaktu s inými 

ľuďmi, hľadanie interpersonálnej zhody, nadväzovanie priateľstva, vyhýbanie sa konfliktom 

a vyššia miera konformity. Deti s takouto  potrebou častejšie pochádzajú z rodín, kde bola 

demokratická výchova a citová vrelosť, kde sa ústretovosť vo vzťahoch prejavovala aj za 

hranicami rodiny, kde sa uplatňoval primerane plánovitý chod rodinného života. Výkon 

a správanie týchto detí v škole sú podnecované snahou o sociálne uznanie, o udržanie náklonnosti 

učiteľa, spolužiakov a rodičov. Žiaci s potrebou afiliácie neradi pracujú osamote alebo 

v podmienkach individuálnej súťaže. Radi spolupracujú alebo súťažia skupinovo. Prispievajú 
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k dobrej školskej atmosfére, ochotne pomáhajú, patria k obľúbeným žiakom, sú vhodnými typmi 

na doučovanie slabších spolužiakov. 

Potreba sociálneho vplyvu, prestíže, býva podmienená autoritatívnou výchovou a identifikáciou 

dieťaťa  so silne dominantným rodičom. Navonok sa prejavuje v snahe viesť iných, usmerňovať 

ich názory a správanie, uplatniť v skupine svoju prevahu a moc. V škole sa žiaci s vysokou 

potrebou sociálneho vplyvu môžu prejavovať rôzne, a to v závislosti na ich ďalších osobnostných 

vlastnostiach a situačných podmienkach, ktoré konkrétna školská trieda vytvára pre realizáciu ich 

potreby. Ak majú súčasne dobré schopnosti a záujem o učenie, zastávajú v triede rolu úlohového 

vodcu, pričom svoj vplyv uplatňujú cez školskú prácu, zvyšujú výkon triedy, vyvolávajú 

súťaživú atmosféru a súčasne bývajú oporou učiteľa, radi pomáhajú, ale len slabším, pri ktorých 

nehrozí riziko konkurencie. V prípade, že sa nevedia presadiť cez učenie, stávajú sa 

emocionálnymi vodcami. Ovplyvňujú verejnú mienku, radia, poučujú, organizujú sociálny život 

triedy. Uplatňujú sa v aktivitách, ktoré nesúvisia priamo so školskou prácou, prípadne sú 

iniciátormi nežiaducich aktivít. V prípade, že sa neuplatnia ani ako úlohoví ani ako emocionálni 

vodcovia, snažia sa presadiť na úkor interpersonálnych vzťahov. Svoju potrebu moci si 

uspokojujú cez nátlak, zastrašovanie, šikanovanie, slovnú či fyzickú agresiu, a teda sa stávajú  

výchovným problémom. 

Výkonové potreby súvisia so sebapotvrdením človeka, odvíjajú sa od potreby autonómie 

(samostatnosti, nezávislosti) a potreby kompetencie (niečo vedieť, byť schopný niečo dokázať). 

Tieto potreby patria k dôležitým motívom správania dieťaťa už v predškolskom období. 

Skúsenosti s tým, ako sociálne okolie v tejto súvislosti na neho reaguje sa kumulujú do obrazu, 

aký si o sebe dieťa vytvára a tiež do systému jeho sebahodnotenia.  

 Podoba/forma a rozvinutosť výkonových potrieb vo veľkej miere závisia od skúsenosti 

dieťaťa/adolescenta s úspechom a od požiadaviek, aké sa na neho kladú. Podobne ako v prípade 

sociálnych potrieb dôležitú úlohu zohráva i výkonová orientácia rodičov, resp. rodiča, s ktorým 

sa dieťa identifikuje. Ak rodičia kladú na dieťa požiadavky, ktoré sú primerané jeho 

schopnostiam, ak mu prejavujú dôveru a povzbudzujú ho k samostatnosti, ak pri jeho hodnotení 

častejšie používajú pochvalu než kritiku, tak u dieťaťa začne prevažovať potreba úspešného 

výkonu. Takéto dieťa sa navonok prejavuje ako zdravo ambiciózne, svoje kompetencie si chce 

samo overiť a ďalej ich rozvíjať. Nemá zábrany ich preukázať pred inými a očakáva spätnú 

väzbu vo forme uznania. V takom prípade hovoríme o výkonovom zameraní človeka 
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(Schnitzerová, 2002, Džuka, 2003, Hrabal  et al. 1989, a i.), keď motív výkonu alebo úspešnosti 

je naviazaný na príjemný evokujúci radostný citový stav. V prípade, že dieťa je preťažované 

prehnanými požiadavkami rodičov, ak opakovane zažíva situáciu zlyhania, ak sa stretáva 

s prejavmi nedôvery a sklamania, ak ho rodičia častejšie karhajú a trestajú než chvália, potom 

u neho začína prevažovať potreba vyhnúť sa neúspechu. Ide o nevýkonové zameranie,  pri ktorom 

človek pracuje pod hranicou svojich možností, neverí si, má strach zo situácií, v ktorých treba 

podať výkon a preto má tendenciu sa im vyhýbať, prevažuje u neho motív vyhnúť sa zlyhaniu. 

Všeobecná výkonová alebo nevýkonová zameranosť pri učebnej činnosti sa ďalej vyvíja 

a špecifikuje. Žiaci s dominujúcou výkonovou motiváciou nie sú sústredení na obsah alebo 

priebeh učebných činností, ale na ich výsledok a hodnotenie.      

 Adolescenti, u ktorých dominuje potreba úspešného výkonu sa v škole prejavujú ako iniciatívni, 

zdravo sebavedomí a ambiciózni a ich úroveň cieľov, ktoré si vytyčujú, zodpovedá plnému 

využitiu ich schopností. Nenáročné ciele, ľahké úlohy, v ktorých si nemôžu potvrdiť svoju 

kompetenciu, nie sú pre nich príťažlivé. Títo žiaci sú viac orientovaní na budúcnosť, majú 

tendenciu pracovať plánovito, vytrvalo, bez úzkosti a pre spoločnú prácu si vyhľadávajú 

rovnocenných partnerov. 

Študujúci s dominanciou potreby vyhnutia sa neúspechu, sú náchylní na pocit úzkosti v každej 

školskej situácii, v ktorej majú preukázať svoje schopnosti, v ktorej majú súťažiť a byť 

porovnávaní s inými. Pocit  ohrozenia z neúspechu u nich  spúšťa nasledovné typické prejavy 

správania: a) vyberajú si ľahko splniteľné úlohy alebo úlohy, v ktorých teoreticky nemôže uspieť 

nikto, b) súťažia so slabším partnerom, c) spolupracujú s partnerom, ktorý je zárukou úspechu, d) 

majú sebaobranné, únikové reakcie (absencie, výhovorky, podvádzanie, opisovanie, 

negativizmus). 

Do výkonovej motivácie sa niekedy zahŕňa aj potreba vyhnúť sa úspechu. Táto názvovo 

paradoxná potreba sa u človeka objavuje situačne. V školských podmienkach ju môže podmieniť 

obava žiaka, že jeho schopnosti a výkon, ktoré presahujú priemer triedy, ohrozia jeho prijatie 

spolužiakmi, resp. môžu byť aj spúšťačom posmechu, dehonestácie, šikanovania. Tento jav  

možno interpretovať aj tak, že žiak vedome pracuje pod hranicou svojich možností, a že pred 

naplnením potreby výkonu uprednostnil potrebu afiliácie, či bezpečia. 

Výkonnosť človeka je podmienená mnohými faktormi. Motív výkonu v nej zohráva dôležitú 

funkciu. Možno ho chápať ako vnútorný činiteľ, dispozíciu, črtu jednotlivca, ktorá sa aktualizuje 
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za prítomnosti určitých situačných, ale i ďalších endogénne podmienených činiteľov. Najčastejšie 

citovaný Atkinsonov model výkonovej motivácie (Pardel et al., 1984, 1992) tento motív dáva do 

súvislosti s dvoma činiteľmi: so subjektívnou pravdepodobnosťou, že výkon bude sprevádzaný 

úspechom a s atraktívnosťou úspechu pre jednotlivca. Ďalšími autormi stotožňujúcimi sa 

s uvedenou argumentáciou (tamtiež) poukazujúc aj na tzv. hľadisko budúcej – perspektívnej 

orientácie v momentálnej činnosti (momentálny výkon sa pokladá za predpoklad úspechu pri 

dosahovaní cieľov v budúcnosti). 

 

Vznik a vývin motivácie k školskému výkonu/úspešnosti 

Perspektívna orientácia vychádza z vnútornej potreby človeka plánovať, štrukturovať svoju 

budúcnosť (jej rozvinutosť sa zvykne považovať za jedno z kritérií osobnostnej zrelosti) a je 

ovplyvnená prevažujúcim spôsobom motivovania dieťaťa v rodine, neskôr aj v škole. U malých 

detí je motivovanie k činnosti bezprostrednými odmenami prirodzené. Ak však blokácia 

pretrváva a prevažuje aj u starších detí, upevňuje sa u nich tzv. krátkodobá orientácia, prejavujúca 

blokovanie rozvoja schopnosti a potrieb orientovať sa vo svojom živote na vzdialenejšie časové 

perspektívy. Perspektívna orientácia teda predstavuje – v porovnaní s krátkodobou orientáciou – 

vyššie vývinové štádium motivačných síl človeka (Schnitzerová, 2002). 

Vekovým obdobím, v ktorom učebná činnosť dieťaťa začína byť vedome zameriavaná 

v prospech dlhodobých cieľov, je približne medzi 12.-14. rokom života. Tento prechod 

k perspektívnej orientácii (ponímania vzdelania ako hodnoty) je podmienený nielen subjektívnou 

úrovňou rozvoja osobnosti dieťaťa, ale aj objektívnou situáciou spojenou s blížiacim sa koncom 

povinnej školskej dochádzky. Rozvoj perspektívnej orientácie však nie je u žiakov rovnomerný. 

Žiaci s nerozvinutou perspektívnou orientáciou nemajú sformovanú štruktúru cieľov, to znamená, 

že buď u nich absentuje stabilnejšie záujmové zameranie, alebo majú množstvo nesúrodých 

vzájomne neprepojených cieľov. Žiaci s krátkodobou orientáciou vytvárajú dva podtypy. Prvým 

sú žiaci, ktorých činnosť je riadená náhodnými prianiami, situačnými impulzmi. V pozadí tejto 

orientácie sú často rodičia, ktorí sami nevedú zmysluplný život alebo ktorí vo vzťahu k svojim 

deťom zlyhávajú ako sprostredkovatelia inšpirujúcich záujmov a cieľov. Druhý podtyp 

predstavujú žiaci, ktorí síce majú vytvorené základy pre perspektívny vzťah k budúcnosti, ale 

osobnú perspektívu prežívajú z rôznych dôvodov ako málo atraktívnu (zlý prospech, nízke 
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schopnosti, zdravotné obmedzenia), ich ciele majú preto „fantazijný“ charakter alebo sa orientujú 

radšej na prítomnosť a krátkodobé ciele. 

Vznik a vývin výkonového motívu teda súvisí s obdobím detstva a k známym faktorom, ktoré sa 

na jeho rozvoji podieľajú, patria (Džuka, 2003): skutočný výkon dieťaťa, ktorý v detstve podáva, 

tréning nezávislosti, rodičovské očakávania a miera sebadôvery pri vlastnom výkone, ktorá je 

u dieťaťa podporovaná zo strany dospelých. Nakoľko tieto podmienky nemá zďaleka každé dieťa 

optimálne naplnené, je žiaduce využiť všetko, čo je o výkonovej motivácii známe, aby došlo 

k pedagogickej náprave prípadných nedostatkov v individuálnom vývine. Tieto poznatky sú 

prakticky využívané napr. v tréningových motivačných programoch pre vzdelávanie (tamtiež). 

Pre optimálny vývin dieťaťa/adolescenta, ktorého súčasťou je aj adekvátna školská úspešnosť, je 

dôležité, aby inštitúcie ako rodina a škola vzájomne kooperovali, dopĺňali sa, sledovali rovnaký 

cieľ a nerozchádzali sa v principiálnych otázkach spoločenskej a individuálnej morálky 

(Schnitzerová, 2002). Rodičia majú podnecovať a udržiavať záujem dieťaťa o školu, vytvárať mu 

optimálne podmienky pre učenie, rozvíjať jeho predispozície a výkonový potenciál, kontrolovať 

jeho denný režim, podporovať autoritu učiteľa. V prípade, že sa rodinné prostredie zámerne či 

nevedomky dostáva do rozporu s pôsobením školy, v dieťati vzniká vnútorný konflikt, ktorého 

výsledkom je názorový zmätok. Dlhodobá rozporuplnosť vplyvov má za dôsledok  negatívne 

pôsobenie na utváranie charakteru, postojov, niekedy až k neurotizácii dieťaťa. 

 

Empirické poznatky k stratifikácii školskej úspešnosti 

Školskú neúspešnosť skúmali  mnohí autori napr. K. Kollárik, E. Marušincová,  A. Okruhlicová 

(1992), M. Vágnerová (1997), J. Průcha (1997), B. Hainová (2005). Taktiež boli v posledných 

rokoch realizované výskumné projekty, ktorých predmetom skúmania bol vplyv výchovných 

štýlov v rodine na široké spektrum jednotlivých aspektov jedinca (socializáciu, personalizáciu, 

sebapoňatie, vytváranie si vlastnej identity, problémové správanie, interakciu školy a rodiny, ...) 

v tak dôležitej vývinovej etape života ako je adolescencia, poprípade na jej perspektívne 

premietanie do dospelosti. Konkrétne problematike vplyvu rodinnej výchovy na školskú 

úspešnosť/neúspešnosť sa v minulosti venoval J. Hvozdík (1973) a neskôr J. Čáp a P. Boschek 

(1994), (1998), zo súčasných výskumov je to L. Horňák (2001), ktorý realizoval prieskum vplyvu 

rodinnej výchovy na školskú úspešnosť, so špecifikom znevýhodneného a sociálne zanedbaného 

prostredia. Vyššie uvedené implikuje, že v teoretickej rovine síce existujú poznatky o vplyve 
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rôznych fenoménov, ktoré determinujú školskú úspešnosť, ale   vo výskumnej oblasti  u nás 

absentuje väčší dôraz a aktuálne výskumy venované tejto problematike, obzvlášť i kontexte 

vplyvu rodinnej výchovy na školskú úspešnosť/neúspešnosť, z hľadiska  motivácie  k školskému 

výkonu adolescenta,  ovplyvňujúcu jeho ďalšiu vzdelávaciu a profesionálnu dráhu. Daný deficit 

poznania sa rozhodla saturovať výskumom K. Mayerová (2014), ktorého zámerom bolo zistiť 

existenciu súvzťažnosti  vplyvu štýlu rodinnej výchovy na školskú úspešnosť adolescenta v 

kontexte motivácie k školskému výkonu, a že existuje stratifikácia v školskej úspešnosti 

podmienená výchovným pôsobením v rodine adolescenta a motiváciou za spoluúčasti ďalších 

faktorov. Stratifikácia je zjavná, ak  je školská  úspešnosť operacionálne  vyjadrená  celkovým  

priemerným   školským   hodnotením  tzn. vysvedčením adolescenta v jednotlivých predmetoch, 

taktiež by sme ju mohli vyjadriť globálne ako celkovú priemernú úspešnosť adolescenta v danom 

školskom roku. Existenciu stratifikácie školskej úspešnosti u stredoškolákov dokumentuje 

každoročne i ÚIPŠ ŠVS Banská Bystrica. na školskú úspešnosť. Výskum taktiež poukázal na 

interpohlavné diferencie v školskej úspešnosti. Stratifikácia v školskej úspešnosti nie je len 

faktorom, ktorý aktuálne pôsobí na formovanie osobnosti adolescenta, ale má ďalekosiahle 

dôsledky na jeho život v budúcnosti, pretože podmieňuje jeho ďalšie študijné perspektívy 

a možnosti, ktoré ho následne determinujú v uplatnení sa na trhu práce.   

 

Záver 

Skúsenosti i výskumy ukazujú, že popri schopnostiach  zohráva motivácia k učeniu kľúčovú 

úlohu v školskom výkone a rodina je zas kľúčovou pri ovplyvňovaní motivácie žiaka. Skreslený 

pohľad niektorých rodičov na funkciu školy spôsobuje, že sa títo usilujú preniesť zodpovednosť 

za výchovu svojich detí na školu, sami sa dištancujú od spolupráce so školu a nedostatky svojich 

detí pripisujú na vrub školy, či konkrétneho učiteľa. Pre nemalú časť učiteľov je typické, že 

osobnosť žiaka sa u nich dostáva do úzadia a základný parameter, podľa ktorého ho hodnotia, je 

jeho školský prospech, pričom opomínajú často krát individualitu a schopnosti žiaka, čo je aj 

nedostatok uplatňovania diagnostických metód vo výchovno-vzdelávacom procese. Akceptácia 

adolescenta, jeho emocionálne  prijatie či neprijatie sa potom viaže na jeho výkonnosť, známky, 

diplomy, uznania, ktoré svedčia o jeho školskej úspešnosti. Kopírovaním školských požiadaviek 

násobia rodičia tlak, ktorému je žiak v škole vystavený. Hodnotiť dieťa výlučne na základe 

úspechov, znamená odsúdiť ho na stály vnútorný konflikt. Hodnota dieťaťa – žiaka nie je v jeho 
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známkach a oceneniach jeho výkonov, ale v ňom samom, v jeho ľudských kvalitách. Na uvedené 

by pedagógovia nemali zabúdať, aby výsledkom ich snaženia boli jedinci s adekvátnou 

štruktúrou motivácie, ktoré následne opätovne podmieňuje školský výkon, a teda školskú 

úspešnosť, ktorá ako sme uviedli, má významný vplyv na celý život človeka a jeho uplatnenie v 

stratifikovanej spoločnosti.  
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