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Úvod 
Pozitívna psychológia je oblasť,  ktorej sa začala venovať zvýšená pozornosť až v posledných de-

saťročiach minulého storočia. Subjektívna pohoda je dnes pomerne často skúmaným javom, ktorý sa 
dáva do súvisu s ďalšími konštruktami. Seligman, jeden z hlavných predstaviteľov pozitívnej psycho-
lógie, zaradil vďačnosť medzi 24 charakteristických silných stránok osobnosti. Vďačnosť klasifikoval 
do triedy takzvaných transcendentných silných stránok, spolu s takými pojmami, ako nádej, optimiz-
mus, hravosť, zmysel pre krásu, odpustenie a. i. Cieľovou skupinou v našom výskume sú vysokoškol-
skí študenti. Obdobie vysokoškolského štúdia je obdobím nadobúdania nových poznatkov, skúseností 
a prípravy na povolanie.  Mladý človek nachádzajúci sa v tejto životnej etape  musí častokrát čeliť 
rôznym zmenám či požiadavkám, zo strany okolia, ktoré môžu mať rôzny vplyv na jeho emocionálne 
prežívanie.  Z výskumov viacerých zahraničných autorov vyplýva, že práve vďačnosť by mohla byť 
tou charakteristikou, ktorá prispieva k pozitívnemu emocionálnemu prežívaniu. V našom príspevku sa 
zameriavame na preskúmanie rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti a  na preskúmanie vzťahu 
medzi vďačnosťou a emocionálnym komponentom subjektívnej pohody- (frekvenciou pozitívneho 
a frekvenciou negatívneho prežívania). 

 
1 Vďačnosť 
Ako prví spracovali problematiku psychológie vďačnosti v syntetickom monografickom diele The 

psychology of gratitude (2004) autori Emmons a McCullough. Práve spomínaný psychológ Emmons 
(2004, s. 554) definuje vďačnosť týmito slovami: „Vďačnosť je pocit radosti a vďaky v odpovedi na 
prijatie daru. Môže pritom ísť o hmotný dar, ktorým nás niekto druhý poteší alebo ide jednoducho o 
moment  úplného pokoja  a dokonalého šťastia vyvolaný krásou prírody.“ Inými slovami- ide o  emó-
ciu „milosti,“ kedy vnímame, že sme boli obdarovaní altruistickým činom. V našom výskume sa za-
oberáme vďačnosťou ako osobnostnou charakteristikou, ktorú definujú autori McCullough, Emmons 
a Tsang (2002) ako generalizovanú tendenciu a schopnosť rozpoznať a reagovať  s vďačnou emóciou 
na láskavosť a zhovievavosť druhých ľudí v pozitívnych zážitkoch a výsledkoch, ktoré niekto získal. 

 
2 Subjektívna pohoda 
Pri definícii subjektívnej pohody je kladený dôraz buď na emocionálny aspekt, buď na kognitívny 

aspekt alebo je využívaná kombinácia obidvoch aspektov. (Džuka a Dalbert, 1997). V našom príspev-
ku sa zaoberáme skúmaním emocionálneho aspektu subjektívnej pohody, a preto vychádzame z teórie 
autorov, ktorí pri  definovaní a meraní subjektívnej pohody zdôrazňujú jej emocionálny komponent, 
spolu s reflektovaním telesných pocitov. Bradburn, jeden z priekopníkov výskumu subjektívnej poho-
dy, definuje  vo svojej práci z roku 1969 subjektívnu pohodu bez toho, aby zvlášť zdôraznil kognitív-
ny aspekt, ako „subjektívne pociťovaný stav vyplývajúci z individuálnej skúsenosti osoby počas kaž-
dodenného života, pričom výsledný stav je výsledkom súčtu pozitívnych a negatívnych epizód...“ 
Subjektívna pohoda je teda podľa tohto autora výsledkom bilancie agregovaných pozitívnych 
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a negatívnych emócií ( in Džuka 1996,  s.4 ). Džuka a Dalbert (2002) chápu habituálne emocionálne 
prežívanie ako častosť výskytu pozitívneho, resp. negatívneho prežívania. Habituálnosť operacionali-
zujú ako frekvenciu prežívaného rozpoloženia. 

 
3 Výskumné ciele, výskumný problém a hypotézy 
3.1 Výskumné ciele 
Overiť predpoklad, že u vysokoškolských študentov existuje štatisticky významný vzťah medzi 

vďačnosťou a emocionálnym komponentom subjektívnej pohody. 
Overiť prítomnosť rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti u vysokoškolských študentov. 
 
3.2 Výskumný problém 
Preukáže sa štatisticky významný vzťah medzi vďačnosťou a emocionálnym komponentom sub-

jektívnej pohody? 
Preukáže sa štatisticky významný rozdiel v pociťovaní vďačnosti z rodového hľadiska? 
 
3.3 Hypotézy 
H1: Medzi subjektívnou pohodou a vďačnosťou bude štatisticky významný pozitívny vzťah. 
H1.1: Predpokladáme, že medzi frekvenciou prežívania pozitívnych emócií a vďačnosťou bude 

pozitívny vzťah. 
H1.2: Predpokladáme, že medzi frekvenciou prežívania negatívnych emócií a vďačnosťou bude 

negatívny vzťah. 
H2: Z hľadiska rodu bude významný rozdiel v pociťovaní vďačnosti. 
H2.1: Predpokladáme existenciu rodových rozdielov v pocite hojnosti v prospech žien. 
H2.2: Predpokladáme existenciu rodových rozdielov vo vďačnosti za obyčajné potešenia v živote 

v prospech žien. 
H2.3: Predpokladáme existenciu rodových rozdielov v sociálnej vďačnosti v prospech žien. 
 
4 Metóda 
4.1 Výskumná vzorka 
Výskumný súbor tvorilo 40 vysokoškolských študentov, ktorí boli z hľadiska rodu vo vzorke za-

stúpení rovnomerne – 50 % mužov a 50 % žien. Vek respondentov vo výskume sa pohyboval 
v rozpätí 19 – 25 rokov. Priemerný vek mužov bol 22.10 a priemerný vek žien bol 21.65. Výskumu sa 
zúčastnili študenti 2. – 3. ročníka bakalárskeho stupňa štúdia a 1. – 2. ročníka magisterského stupňa 
štúdia z troch slovenských univerzít v západoslovenskom a východoslovenskom kraji. Účastníci boli 
do výskumu vybraní nenáhodným príležitostným výberom. 

 
4.2 Použité nástroje 
Celkovo boli pri zbere údajov použité 3 dotazníky – sociodemografický dotazník, Škála emocio-

nálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) a Dotazník vďačnosti (GRAT).  
 
4.2.1 Sociodemografický dotazník 
Sociodemografický dotazník bol vytvorený nami a účastníci výskumu prostredníctvom neho po-

skytovali anonymné informácie o svojom rode, veku, ďalej uvádzali ročník, stupeň štúdia a miesto 
bydliska (mesto /dedina+ kraj). 

 
4.2.2 Škála emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) 
Autormi Škály emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SEHP) sú Džuka a Dalbertová (2002). 

Škála pozostáva z 10 položiek, ktoré sú roztriedené do dvoch samostatne merateľných subškál, a) sub-
škály pozitívneho prežívania, b) subškály negatívneho prežívania. Respondenti uvádzajú na odpoveďo-
vej stupnici od 6 (takmer vždy) po 1 (takmer nikdy), ako často prežívajú pozitívne a negatívne emocio-
nálne stavy. Subškála Frekvencia pozitívneho prežívania obsahuje 4 nasledovné položky: pôžitok (3); 
telesnú sviežosť (5); radosť (8); šťastie (10). Subškála Frekvencia negatívneho prežívania zahŕňa 6 na-
sledovných položiek: hnev (1); pocit viny (2); hanba (4); strach (6); bolesť (7); radosť (8); smútok (9). 
Ak teda osoba dosiahne v niektorej zo subškál skóre vyššie ako 3,5 znamená to častejšie prežívanie 
daných emócií (pozitívnych alebo negatívnych). Reliabilita subškál dotazníka v našom výskume dosa-
hovala hodnoty Cronbachovej alfy α = 0.86 pre pozitívne a α = 0.59 pre negatívne prežívanie. 



SEKCIA PSYCHOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE 

 

443 

4.2.3 Dotazník vďačnosti (GRAT) 
Autormi dotazníka vďačnosti (Gratitude Resentment and Appreciation Test) sú americkí psycholó-

govia Watkins a kol. (2003). Dotazník bol vytvorený pre účely merania vďačnosti ako dispozičnej 
vlastnosti. Dotazník má dve verzie: dlhú 44-položkovú verziu a skrátenú 16- položkovú verziu. Respon-
denti odpovedajú na jednotlivé tvrdenia v dotazníku buď na 9-stupňovej škále od 1 (silný nesúhlas) po 9 
(silný súhlas) alebo na 5-stupňovej Likertovej stupnici od 1 (silný nesúhlas) po 5 (silný súhlas). Pre úče-
ly nášho výskumu sme sa rozhodli použiť pôvodnú verziu dotazníka s použitím 5-stupňovej Likertovej 
stupnice. Z pôvodného počtu položiek 44, sme odstránili jednu položku, pretože sa týkala obľúbenosti 
sviatku Vďakyvzdania, ktorý sa v slovenskej kultúre neoslavuje. Dotazník sa zameriava na meranie 
vďačnosti v troch oblastiach: pocit hojnosti (17 položiek), vďačnosť za obyčajné potešenia v živote (14 
položiek) a sociálna vďačnosť (10 položiek). Uvádzame príklady položiek v jednotlivých subškálach 
vďačnosti: 

1. pocit hojnosti (resp. neprítomný pocit deprivácie): „Život bol ku mne dosiaľ dobrý.“ 
2. Vďačnosť za obyčajné potešenia v živote: „Často žasnem nad západom Slnka.“ 
3. Sociálna vďačnosť: „Tam, kde som dnes by som nebol bez pomoci mnohých ľudí.“ 
Keďže dotazník vďačnosti nebol doposiaľ štandardizovaný v slovenských podmienkach, považo-

vali sme za vhodné uskutočniť predtestové meranie. Pred samotnou realizáciou výskumu bol uskutoč-
nený preklad dotazníka z anglického originálu do slovenčiny, z toho dôvodu považujeme za potrebné 
podotknúť, že pri preklade dotazníka sa  mohli  vyskytnúť drobné nepresnosti. Toto ohrozenie sme sa 
snažili čiastočne znížiť tým, že sme nami realizovaný preklad dotazníka podrobili kontrole profesio-
nálnej prekladateľky.  

Náš predvýskum sa realizoval na vzorke 27 slovenských vysokoškolákov vo veku 19 – 25 rokov. 
Z toho bolo 16 žien (59,3 %) a 11 mužov (40,7 %). Prvé meranie sa uskutočnilo v mesiaci november 
2014, opakované meranie sme uskutočnili v decembri s mesačným odstupom. Toto meranie preukáza-
lo uspokojivú internú konzistenciu ako aj retestovú reliabilitu dotazníka (korelácia oboch meraní bola 
r = 0.94). 

 
4.3 Zber údajov  
Administrácia dotazníkov prebehla v marci až apríli 2015. Dotazník bol administrovaný študentom 

osobne a prostredníctvom internetovej komunikácie. Z dotazníkov administrovaných osobne bolo 20 
administrovaných nami a 8 s využitím techniky snow-ball. 13 dotazníkov sme získali od respondentov 
oslovených prostredníctvom sociálnych sietí. Najprv sme oslovili respondentov s prosbou o vyplnenie 
dotazníka. Účastníci výskumu boli informovaní o základnom cieli našej práce a anonymite nimi posky-
tovaných údajov. Dotazníky boli administrované v tomto poradí: 1.sociodemografický dotazník, 2. Šká-
la emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody, 3. Dotazník vďačnosti. Celkovo bolo administrova-
ných 41 dotazníkov, 1 dotazník sa nám však vrátil nesprávne vyplnený, a preto bol pre účely štatistickej 
analýzy výsledkov vyradený z výskumu. Celkový čas administrácie dotazníkov bol približne 10 minút. 

 
4.4 Štatistické spracovanie výsledkov 
Získané údaje boli spracované prostredníctvom štatistického programu SPSS 20. V prvom kroku 

bolo 15 položiek z dotazníka GRAT rekódovaných a následne bolo vypočítané dosiahnuté hrubé skó-
re pri každej premennej u každého respondenta. V ďalšom kroku sme zisťovali normalitu rozloženia 
získaných údajov. Vzhľadom k veľkosti skúmanej vzorky (N = 40), bola normalita rozloženia údajov 
overovaná prostredníctvom Kolmogorov-Smirnovho testu. Na základe normálneho rozloženia údajov 
sme pri overovaní našich hypotéz a podhypotéz používali parametrickú štatistiku. Na overenie rodo-
vých rozdielov v pociťovaní vďačnosti sme použili t-testy pre dva nezávislé výbery. Pri zisťovaní 
tesnosti vzťahov medzi vďačnosťou a pozitívnym/negatívnym prežívaním sme použili Pearsonov kore-
lačný koeficient. Reliabilita použitých nástrojov bola overovaná prostredníctvom Cronbachovej alfy.  

 
5 Výsledky 
5.1 Výsledky testovania tesnosti vzťahu medzi vďačnosťou a emocionálnou subjektívnou po-

hodou 
V hypotéze H1 sme predpokladali, že medzi subjektívnou pohodou a vďačnosťou bude štatisticky 

významný pozitívny vzťah. Platnosť tohto tvrdenia sme overovali pomocou stanovenia nasledovných 
podhypotéz: V hypotéze H1.1 sme predpokladali, že medzi frekvenciou prežívania pozitívnych emó-
cií a vďačnosťou bude pozitívny vzťah. Výsledky korelácie vďačnosti a frekvencie pozitívneho preží-
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vania uvádzame v tabuľke č. 1. Korelácia medzi vďačnosťou a frekvenciou pozitívneho prežívania 
preukázala štatistickú významnosť zisteného výsledku (r = .50). 

Tabuľka č. 1: korelácia vďačnosti a frekvencie pozitívneho prežívania (N = 40) 

Korelácie       r   p  

Vďačnosť ↔ Pozitívne prežívanie    .50**   .01 

Vysvetlivky (platí aj pre ostatné tabuľky): r – Pearsonov korelačný koeficient; korelácia je štatisticky významná 

na hladine významnosti p ≤ .01. 

 

V podhypotéze H1.2 sme predpokladali, že medzi frekvenciou prežívania negatívnych emócií 

a vďačnosťou bude negatívny vzťah. Výsledky korelácie vďačnosti a negatívneho prežívania uvá-

dzame v tabuľke č. 2. Štatistická významnosť výsledku  nebola preukázaná (p = .559). 

 

Tabuľka č. 2: korelácia vďačnosti a frekvencie negatívneho prežívania (N = 40) 

Korelácie       r   p 

Vďačnosť ↔ Negatívne prežívanie    .095   .559 

 

5.2 Výsledky testovania rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti 

V hypotéze H2 sme predpokladali, že nastanú štatisticky významné rozdiely v pociťovaní vďačnosti 

z hľadiska rodu. Rodové rozdiely sme overovali pomocou t-testu pre dva nezávislé výbery (tab. 3). 

V tab. 4 uvádzame porovnanie priemerov v pociťovaní celkovej vďačnosti medzi mužmi a ženami. 

V tab. 3 a 4 môžeme vidieť, že rodové rozdiely sa preukázali ako štatisticky významné (p <0.05). Ženy 

v porovnaní s mužmi dosahovali vyššie priemerné skóre v pociťovaní vďačnosti. 

 

Tabuľka č. 3: výsledky t-testu pre rodové rozdiely v pociťovaní celkovej vďačnosti (N = 40) 

           t  df     p     SE  

Vďačnosť   -2.834   38  .007  5.963 

Vysvetlivky (platí aj pre ostatné tabuľky): t – kritická hodnota t-testu; df – stupne voľnosti; p – hladina výz-

namnosti; SE – štandardná chyba; p je štatisticky významné na hladine významnosti p ≤ ,05 

 

Tabuľka č. 4: porovnanie priemerov v pociťovaní vďačnosti medzi mužmi a ženami (N = 40) 

Pohlavie   N   M   SD 

Muži   20   154.05   19.397 

Ženy   20   170.95   18.297 

Vysvetlivky (platí aj pre ostatné tabuľky): N – počet; M – priemer 

 

V podhypotéze H2.1 sme predpokladali existenciu rodových rozdielov v pocite hojnosti 

v prospech žien. Výsledky t-testu uvádzame v tabuľke č. 5. V tab. 6 uvádzame porovnanie priemerov 

medzi mužmi a ženami v pociťovaní hojnosti. Ako môžeme vidieť z tabuliek č. 5 a č. 6, podobne ako 

v predošlom prípade ženy dosahovali v porovnaní s mužmi priemerne vyššie skóre v pocite hojnosti. 

Výsledok sa však neukázal štatisticky významný (p >0.05). 

 

Tabuľka č. 5: výsledky t-testu pre rodové rozdiely v pociťovaní hojnosti (N = 40) 

         t   df p   SE  

Pocit hojnosti -.910   38 .369 3.407 

 

Tabuľka č. 6: Porovnanie priemerov medzi mužmi a ženami v pociťovaní hojnosti (N = 40)  

Pohlavie   N     M  SD 

Muži   20  62.90  10.794 

Ženy   20   66.0  10.756 
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V podhypotéze H2.2 sme predpokladali existenciu rodových rozdielov vo vďačnosti za obyčajné po-

tešenia v živote v prospech žien. Na overenie rodových rozdielov v uvedenej hypotéze bol použitý t-test 

pre dva nezávislé výbery. Výsledky t-testu uvádzame v tab. 7. V tab. 8 uvádzame porovnanie priemerov 

medzi mužmi a ženami vo vďačnosti za obyčajné potešenia v živote. Z tabuliek č. 7 a č. 8 môžeme vyčí-

tať, že ženy v porovnaní s mužmi dosahovali vo vďačnosti za obyčajné potešenia v živote priemerne 

vyššie skóre. Výsledok sa v tomto prípade ukázal ako štatisticky významný (p <0.05). 

 

Tabuľka č. 7: Výsledky t-testu pre rodové rozdiely v pociťovaní vďačnosti za obyčajné potešenia 

v živote (N = 40) 

            t  df     p    SE  

Vďačnosť za obyčajné potešenia v živote -3.475   28  .002  3.036 

 

Tabuľka č. 8: Porovnanie priemerov medzi mužmi a ženami vo vďačnosti za obyčajné potešenia 

v živote (N = 40) 

Pohlavie   N  M  SD 

Muži   20  45.90  12.139 

Ženy   20  56.45   6.083 

 

V podhypotéze H2.3 sme predpokladali existenciu rodových rozdielov v sociálnej vďačnosti 

v prospech žien. Na overenie rodových rozdielov v uvedenej hypotéze bol použitý t-test pre dva nezá-

vislé výbery. Výsledky t-testu uvádzame v tabuľke č. 9. V tabuľke č. 10 uvádzame porovnanie prie-

merov medzi mužmi a ženami v sociálnej vďačnosti. Z tabuliek č. 9 a č. 10 môžeme vidieť, že hoci 

ženy v porovnaní s mužmi dosahovali v sociálnej vďačnosti priemerne vyššie skóre, výsledok sa neu-

kázal ako štatisticky významný (p >0.05). 

 

Tabuľka č. 9: Výsledky t-testu pre rodové rozdiely v pociťovaní v sociálnej vďačnosti (N = 40) 

           t  df     p  SE  

Sociálna vďačnosť   -1.318   38  .195  1.404 

 

Tabuľka č. 10: porovnanie priemerov medzi mužmi a ženami v sociálnej vďačnosti (N = 40) 

Pohlavie    N    M   SD 

Muži    20   38.40   4.535 

Ženy    20   40.25   4.339 

 

6 Diskusia 
6.1 Hypotéza vzťahu vďačnosti a subjektívnej pohody 
V prvej, hlavnej hypotéze sme predpokladali, že medzi subjektívnou pohodou a vďačnosťou bude 

štatisticky významný pozitívny vzťah. Následne sme predpokladali, že medzi frekvenciou prežívania 
pozitívnych emócií a vďačnosťou bude pozitívny vzťah. Tento predpoklad sa nám potvrdil.  

Naše výsledky sú teda v zhode s autormi (McCullough a kol., 2002; Watkins a kol., 2003), ktorí 
zistili kladný vzťah vďačnosti, pozitívneho prežívania, subjektívnej pohody a celkovej životnej spo-
kojnosti. Rovnako Jarkovská (2013) vo svojej záverečnej práci zistila kladný vzťah vďačnosti vo 
vzťahu k emocionálnemu komponentu subjektívnej pohody – k pozitívnemu prežívaniu. 

Gallup (in: Emmons – Shelton, 2002) zistil, že vyše 90 % tínedžerov a dospelých udávalo, že vy-
jadrovanie vďačnosti im pomohlo cítiť sa veľmi šťastní, alebo aspoň trochu šťastnejší. Emmons 
a Crumpler (2000) prišli k záverom, že vedomé sústredenie sa na vďačnosť robí život plnším, zmys-
luplnejším a produktívnejším. 

V druhej podhypotéze sme predpokladali negatívny vzťah vďačnosti a frekvencie negatívneho 
prežívania. Tento predpoklad sa v našom výskume nepotvrdil. Pri stanovovaní tejto hypotézy sme 
opäť vychádzali z poznatkov McCullough a kol. (2002); Watkins a kol. (2003). Vo výskumoch reali-
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zovaných týmito autormi vďačnosť korelovala záporne s negatívnym prežívaním, neuroticizmom, dep-
resiou či anxietou. 

Emmons a Crumpler (in: Emmons – Shelton, 2002) prekvapivo zistili, že pravidelné cvičenie 
vďačnosti u študentov v ich výskume nemalo ochranný účinok proti nepríjemným emóciám. Študenti 
v skupine s intervenciou vďačnosti hlásili v porovnaní s ostatnými dvoma skupinami (skupina zame-
raná na zaznamenávanie neutrálnych udalostí a skupina zaznamenávajúca si nepríjemné udalosti), 
vyššiu úroveň takých emócií, ako je hnev, podráždenosť a nervozita.  

Vo výskume, ktorý realizovali Froh, Yurkewicz a Kashdan (2009), sa na vzorke 154 študentov 
v školskom veku zistilo, že vďačnosť je v pozitívnom vzťahu s takými javmi ako je spokojnosť so 
životom, optimizmus, sociálna opora a prosociálne správanie. Pozitívny vzťah bol zistený medzi 
vďačnosťou a hrdosťou, nádejou, odpustením, nadšením a inšpiráciou. Negatívny vzťah bol zistený 
medzi vďačnosťou a fyzickými symptómami, nie však medzi vďačnosťou a negatívnymi emóciami.  

Stotožňujeme sa so zisteniami vyššie uvedených autorov a myslíme si, že takýto výsledok len po-
ukazuje na skutočnosť, že vďační ľudia sa nevyhýbajú prežívaniu negatívnych emócií a neignorujú 
náročné životné udalosti. Práve naopak, disponujú takými copingovými stratégiami, ktoré im umož-
ňujú akceptovať rôzne emocionálne stavy (aj tie s negatívnou kvalitou) a nachádzať tak efektívne 
riešenia v problémových situáciách. 

 
6.2 Hypotéza rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti 
V druhej hypotéze sme predpokladali existenciu rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti 

v prospech žien. Hypotéza sa nám potvrdila. Ženy, v porovnaní s mužmi, dosahovali priemerne vyššie 
skóre vo všetkých z troch skúmaných dimenzií (pocit hojnosti, vďačnosť za obyčajné potešenia 
v živote a sociálna vďačnosť), štatisticky významný rozdiel sa ukázal v subškále celková vďačnosť a 
vďačnosť za obyčajné potešenia v živote.  

Naše zistenia teda sú v zhode so zisteniami psychológov (Kashdan a kol., 2009), ktorí sa zaoberali 
otázkou vplyvu pohlavia na vyjadrovanie a pociťovanie vďačnosti. Na vzorke vysokoškolských štu-
dentov i starších dospelých realizovali sériu niekoľkých výskumov, v ktorých prišli k záverom, že 
ženy v porovnaní s mužmi majú o niečo vyššiu tendenciu prežívať a prejavovať vďačnosť aj navonok, 
zatiaľ čo muži preferujú skôr skryté prejavy vďačnosti. Autori predpokladajú, že ochota otvorene 
vyjadrovať emócie poskytuje čiastočné vysvetlenie pre rozdiely medzi pohlaviami, avšak dodávajú, 
že výsledkom by nemal byť pripísaný štatút všeobecnej platnosti. Výsledky demonštrujú, že muži 
majú miernejšiu tendenciu pociťovať a vyjadrovať vďačnosť, sú voči jej prejavom kritickejší 
a odvodzujú z nej menej výhod. 

Aka, Barksdale a Hakes (2014) realizovali výskum so 471 vysokoškolákmi na univerzite v San 
Diegu. Vo svojom experimente skúmali verbálne prejavy vďačnosti v sociálnej situácii (podržanie 
dverí druhej osobe). Autori prišli k záveru, že ženy v porovnaní s mužmi častejšie poďakovali za po-
držanie dverí osobe rovnakého aj opačného pohlavia. Na druhej strane muži skôr venovali verbálny 
prejav vďaky osobám opačného pohlavia. 

V zhode s autormi Kashdan a kol. (2009) sme toho názoru, že tieto čiastočné rozdiely môžu byť 
spôsobené tým, že ženy vnímajú verbálne prejavy vďačnosti ako prostriedok, ktorý im napomáha 
nadväzovať a udržiavať uspokojivé sociálne vzťahy. Pociťovanie a vyjadrovanie vďačnosti je pravde-
podobne jedným z dôležitých faktorov, ktorý prispieva k získaniu sociálnej opory, zvýšenému preží-
vaniu pozitívnych emócií a napomáha tak pocitu sociálnej akceptácie, čo v konečnom dôsledku vedie 
k zvýšeniu ich subjektívnej pohody. 

 
6.3 Ohrozenia internej validity výskumu 
Sme si vedomí toho, že konečné výsledky, ku ktorým sme v rámci našej práce dospeli, môžu byť 

nežiaduco skreslené spolupôsobením viacerých faktorov. Za najväčšie ohrozenie internej validity 
výskumu považujeme nereprezentatívnosť vzorky. Respondenti boli v našom výskume rovnomerne 
zastúpení z hľadiska rodu, nebolo však zabezpečené rovnomerné zastúpenie vzorky z hľadiska veku, 
ročníka, stupňa štúdia a miesta bydliska. Ako sme už spomínali, nášho výskumu sa zúčastnili študenti 
z troch slovenských univerzít, pričom absentovali študenti nehumanitného zamerania. Ďalšie možné 
skreslenie môže byť spôsobené tým, že väčšiu časť našej vzorky tvorili študenti psychológie, 
u ktorých je možné predpokladať, že oproti študentom iných odborov majú špecifické vedomosti 
o problematike psychologického výskumu, čo mohlo mať vplyv na ich odpovede. 
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Ďalšie ohrozenie predstavuje nejednotné miesto a spôsob administrácie dotazníkov. Administrácia 
bola realizovaná dvoma spôsobmi: prostredníctvom osobného kontaktu a prostredníctvom interneto-
vej komunikácie (s využitím techniky lavínového výberu). Respondenti, ktorí sa zúčastnili výskumu 
prostredníctvom internetu mohli byť rušení takými vplyvmi, ktoré nebolo možné odkontrolovať (napr. 
nesústredenosť pri vypĺňaní dotazníka, spôsobená súčasným vykonávaním viacerých činností na počí-
tači). Študenti, ktorým bol dotazník administrovaný osobne boli oslovení počas prestávok medzi se-
minármi (a nie počas samotných seminárov), čím sa neeliminovalo pôsobenie hluku. 

Odlišnosť zistených výsledkov môže byť spôsobená aj tým, že skúmané premenné v našom vý-
skume boli merané inými nástrojmi v porovnaní s výskumami niektorých ďalších autorov. 

Za silnú stránku výskumu považujeme originalitu použitých nástrojov a novosť skúmanej proble-
matiky v slovenských podmienkach. Pokiaľ je nám známe, doteraz nebol na Slovensku realizovaný 
výskum, ktorý by sa zameriaval na zistenie rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti. 

 
7 Záver 
Potvrdil sa nám významný pozitívny vzťah vďačnosti a frekvencie pozitívneho prežívania, nega-

tívny vzťah vďačnosti a frekvencie negatívneho prežívania sa nám nepotvrdil. Hodnoty korelácii 
v tomto prípade neboli záporné, ale pohybovali sa blízko nuly. Hoci táto práca nepriniesla prevratné 
výsledky, dúfame, že je prínosom minimálne v tom ohľade, že sa zaoberala skúmaním doposiaľ málo 
overovaných vzťahov a rodových rozdielov v pociťovaní vďačnosti. Považujeme za prínosné 
v budúcnosti realizovať ďalšie výskumy na reprezentatívnejšej vzorke, ktoré by sa zameriavali na 
hlbšie preskúmanie  nepotvrdených výsledkov v danej oblasti. 
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