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1 Úvod 

Predmetom našej práce je štúdium gelotofóbie (GF) a sociálnej fóbie (SF). Zameriavame sa na 

stredoškolskú populáciu, keďže práve adolescencia predstavuje rizikové obdobie pre zvládanie da-

ných fóbií. Výskum gelotofóbie, najmä na Slovensku, je v začiatkoch. Naším zámerom je obohatiť 

túto málo rozpracovanú problematiku, a to sondou rôznych typov stredných škôl, keďže práve 

v školskom prostredí sa pod tlakom rôznych situácií môžu spomenuté fóbie naplno prejaviť. Pokla-

dáme za dôležité zistiť možné vzťahy medzi spomínanými fóbiami. 

 

2 Teoretické východiská 

 

2.1 Gelotofóbia 

Gelotofóbia patrí k relatívne novým konštruktom. Termín pochádza z gréckych slov „gelos“ = 

smiech a „fóbia" = strach. Titze (2009) charakterizuje gelotofóbiu ako patologický strach javiť sa 

sociálnym partnerom ako zábavný či posmešný objekt. Každý človek niekedy vo svojom živote zažije 

nejaký druh citlivosti voči smiechu ostatných, predovšetkým v období dospievania. Rozdiel 

u gelotofobikov však spočíva v tom, že okrem tejto senzitivity nedokážu vôbec smiech prežívať ako 

niečo pozitívne. Výskumy poukazujú na neprítomnosť rozdielov medzi mužmi a ženami v gelotofóbii 

(Hřebíčková, Ficková, Klementová, Ruch, & Proyer,  2009; Dokládalová, 2010; Maľáková, 2013).   

Výskumné zistenia týkajúce sa gelotofóbie sa zameriavajú predovšetkým na dospelých 

jednotlivcov. Adolescencia patrí medzi obdobia s novými vývinovými úlohami, ktoré možno 

považovať za rozhodujúce v priebehu vývinu jednotlivca. Zároveň s obdobím adolescencie prichádza 

i viac „šancí“ na výsmech.  

Výnimkou z prevahy skúmania dospelej populácie je práca dánskeho autora Martina Führa (Führ, 

2010), ktorý uskutočnil sondu medzi dánskymi adolescentmi. Prevalencia gelotofóbie dosiahla 

hodnotu 14,1% a bola poznateľne vyššia ako u dospelých (1,62 %) (Führ, Proyer, & Ruch, 2009).  

Škola je častým prostredím pre šikanu a práve gelotofóbia môže byť jej vhodným prediktorom. 

Potvrdzujú to i výsledky štúdie, podľa ktorých obete šikanovania vykazovali vyšší strach 

v odpovediach na rôzne typy situácií týkajúcich sa výsmechu (Platt, Proyer, & Ruch, 2009). 

K obdobným výsledkom dospel i Führ (2010), ktorý popisuje existenciu vzťahu medzi gelotofóbiou 

a šikanovaním, pričom tí najextrémnejší gelotofobici predstavovali  jednotlivcov s najväčšou 

skúsenosťou šikany. 

K ďalším charakteristikám, v rámci ktorých bola gelotofóbia skúmaná, patrí i inteligencia. 

Inteligencia sa priamo spája so školským prostredím ako jeden (i keď nie jediný) z dôležitých 

prediktorov školského úspechu. Vzťah medzi gelotofóbiou a inteligenciou bol testovaný v rámci 

dvoch štúdií, ktoré ukazujú, že gelotofobici majú tendenciu podceňovať svoje inteligenčné schopnosti 

(Ruch, & Proyer, 2009). Schopnosť ohodnotiť svoju inteligenciu patrí k jedným z najpodstatnejších 

ukazovateľov výberu strednej či vysokej školy.  
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Vo vzťahu k školským absenciám patrí gelotofóbia tiež k významným ukazovateľom, podobne 

ako pri šikane. Jeden z jej hlavných dopadov je práve sociálna izolácia, takže v škole by sa mala 

prejavovať práve množstvom vymeškaných hodín. I túto skutočnosť overoval Führ (2010), ktorý 

zisťoval vzťah medzi prítomnosťou gelotofóbie a doplňujúcimi otázkami sledujúcimi, ako často žiaci 

premýšľajú o tom, že vynechajú školu a koľkokrát tak skutočne urobili. Výsledky ukazujú, že strach 

zo zosmiešnenia významne súvisí s myšlienkou absentovať v škole. Táto premenná sa však spája 

s mnohými dôvodmi, prečo školu vynechať, a tak je i ťažko interpretovateľná. 

2.2 Sociálna fóbia 

MKCH 10 (Medzinárodná klasifikácia chorôb, 10. revízia; 1992) zaraďuje sociálnu fóbiu pod 

skupinu neurotické, stresom podmienené a somatoformné poruchy a presnejšie do podskupiny 

fobicko-anxiózne poruchy. V rámci nej je sociálna fóbia definovaná ako „ strach z posudzovania 

inými ľuďmi, ktorý vedie k vyhýbaniu sa spoločenským situáciám“ (MKCH 10, 1992, s. 19). Sociálna 

fóbia existuje v mnohých variáciách, ktoré sa líšia v závažnosti i počte obávaných situácií a rovnako 

sa rôzni aj prevalencia vzhľadom na vekovú kategóriu. Spolu s generalizovanou úzkostnou poruchou 

sa ukazuje ako najčastejšia úzkostná porucha v období adolescencie alebo mladej dospelosti 

(Burstein, He, Kattan, Albano, Avenevoli, & Merikangas, 2011). K rovnakým zisteniam prišiel už 

Essau, Conradt a Petermann (1999) na súbore viac ako 1000 adolescentov a nasledovali ho 

i Merikangas, Avenevoli, Acharyya, Zhang a Angst (2002) alebo Gren-Landell, Tillfors, Furmark, 

Bohlin, Andersson a Svedin (2010) v rámci epidemiologického výskumu medzi švédskymi 

adolescentmi. 

Ďalší všeobecne prijímaný predpoklad je, že strach zo sociálnych situácií postihuje viac ženskú 

než mužskú populáciu. Ženy sú totiž všeobecne úzkostnejšie, viac sa zaoberajú detailmi rozhovorov, 

viac si pripúšťajú mnohé záležitosti k srdcu. Túto skutočnosť potvrdzuje napríklad epidemiologický 

výskum psychických porúch na Slovensku realizovaný na dospelej populácii (Heretik, Pečeňák, 

Heretik, & Ritomský, 2013). Adolescentnú populáciu približuje švédsky výskum prevalencie 

sociálnej fóbie, ktorý uvádza signifikantne vyšší výskyt u adolescentných dievčat (Gren-Landell et al., 

2009). Rovnako i Ranta, Kaltiala-Heino, Rantanen a Marttunen (2009) potvrdzujú vzrastajúcu 

prevalenciu v skupine žien. 

Komorbidita u SF nie je žiadnou zvláštnosťou. Okrem iného je častým aj vzťah s inými 

úzkostnými poruchami (Essau et al., 1999). I novšia štúdia zameraná na adolescentov našla 

komorbiditu SF s úzkostnými poruchami v 41% prípadoch (Ranta et al., 2009).  

 

2.3 Spoločné a rozdielne znaky gelotofóbie a sociálnej fóbie 

Medzi spoločné znaky skúmaných fenoménov patrí veľkosť vyvolaného strachu, ktorý ich zaraďu-

je medzi fóbie, ako i charakteristické prežívanie úzkosti pri strete s predmetom fóbie. Najdôležitejším 

a zároveň najzávažnejším dôsledkom je sociálne stiahnutie, ktoré vyplýva z anticipačnej úzkosti zo 

situácií vyvolávajúcich napätie a ktoré je špecifické pre obe z nich. K ďalším spoločným črtám zara-

ďujeme zaoberanie sa strachom z negatívneho hodnotenia, poníženia a pocit trápnosti pri vystavení sa 

obávanej situácii (Titze, 2009). Už v roku 1998 bola empiricky zistená asociácia medzi SF 

a nedostatkom prežívanej podpory v blízkych vzťahoch (La Greca, & Lopez, 1998). Rovnako, práve 

jedna z možných príčin gelotofóbie, alebo minimálne faktor, ktorý ju zvýrazní, je prežitie menšej 

sociálnej opory od učiteľov, rovesníkov a rodiny. Zároveň dospelí sociálni fobici popisovali svojich 

rodičov ako príliš kontrolujúcich a emočne nedostupných, čo je opis charakteristický tiež pre rodičov 

jednotlivcov trpiacich gelotofóbiou (Bruch, & Heimberg, 1994). Rodičia trpiaci sociálnou fóbiou sú 

rovnako popisovaní z niekoľkých smerov, ako rodinné prostredie charakterizované odmietnutím, ci-

tovou vzdialenosťou a prehnanou kontrolou (Chorpita, Albano, & Barlow, 1996; Ginsburg, Silver-

man, & Kurtines, 1995). Je tu teda zreteľná podobnosť s rodičmi popisovanými gelotofobikmi. Jeden 

z najnovších výskumov realizovaný so zameraním na gelotofóbiu rovnako poukazuje na to, že geloto-

fóbia by mala byť študovaná v súvislosti s inými konceptmi, ako je bojazlivosť, náchylnosť na hanbu 

či sociálna úzkosť (Ruch, Hofmann, Platt, & Proyer, 2013).  

Rozdiel medzi gelotofóbiou a sociálnou fóbiou je v tom, že gelotofóbia je primárne zameraná na 

self-identitu jednotlivca a zahanbujúce presvedčenie o tom, že postihnutý je od základov poškodený, a 
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preto smiešny; zatiaľ čo sociálna fóbia je primárne zameraná na špecifické trápne chyby a lapsusy v 

sociálnych situáciách, ktoré vedú k poníženiu a sebaobviňovaniu (Titze, 2009). Mnohé skúmania tiež 

ukázali, že gelotofóbia nemôže byť úplne vysvetlená globálnymi osobnostnými dimenziami a že je 

dostatočne odlišná z nižšieho rádu pojmov, ako je hanblivosť, nesmelosť a sociálna úzkosť (Ruch, & 

Proyer 2009). 

Štúdia (Carretero-Dios, Ruch, Agudelo, Platt, & Proyer 2010; Edwards, Martin, Dozois, & 2010) 

potvrdila, že gelotofóbia sa prekrýva s konceptom sociálnej úzkosti, keďže bola medzi konštruktmi 

preukázaná vysoká korelácia, ale zároveň dodáva, že nemôže byť plne vysvetlená ako sociálna fóbia. 

Weiss, Schulter, Freudenthaler, Hofer, Pichler a Papousek (2012) zistili, že 36% z gelotofobikov v 

súbore študentov dostatočne spĺňa kritériá sociálnej fóbie.  

Z prieskumnej analýzy (Carretero-Dios et al., 2010) vyplynulo, že gelotofóbia tvorí zreteľný faktor 

v analýze venujúcej sa metódam merajúcim strach z negatívneho hodnotenia a sociálnu úzkosť. Ďalej, 

napríklad Platt, Proyer a Ruch (2012) uvádzajú, že tri subfaktory z gelotofóbie (paranoia, nadmerné 

odozvy a zvládanie) môžu byť v rôznom vzťahu so sociálnou úzkosťou. Tu je však evidentne potreb-

ný ďalší výskum (Ruch et al., 2013). I práve kvôli týmto skutočnostiam, pokladáme za veľmi dôležité 

venovať sa problematike predmetných fóbií vo vzájomnej súvislosti. 

 

3 Výskumné ciele a hypotézy 

Cieľom je prispieť k objasneniu výskytu sociálnej fóbie i gelotofóbie v našich podmienkach, so 

zameraním na adolescentnú populáciu, pričom si budeme všímať študentov a študentky troch rôznych 

typov stredných škôl. Vychádzajúc z predchádzajúcich zistení sme si stanovili tieto hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že neexistuje rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v miere gelotofóbie. 

H2: Predpokladáme, že dievčatá vykazujú väčšiu mieru sociálnej fóbie ako chlapci. 

H3: Predpokladáme, že neexistuje rozdiel medzi gymnáziom, strednou odbornou školou 

a stredným odborným učilišťom v miere gelotofóbie.  

H4: Predpokladáme, že neexistuje rozdiel medzi gymnáziom, strednou odbornou školou 

a stredným odborným učilišťom v miere sociálnej fóbie. 

H5: Predpokladáme, že existuje vzťah medzi gelotofóbiou a sociálnou fóbiou v adolescentnej po-

pulácii. 

 

4 Metóda 

 

4.1 Výskumný súbor 

Náš výskumný výber tvorilo 184 participantov, vo vekovom rozmedzí 15 - 19 rokov. Priemerný 

vek participantov bol 17,16 rokov (SD = 1,037). Výskumu sa zúčastnilo 93 chlapcov (50,54%) a 91 

dievčat (49,46%). Výskum sme uskutočnili v troch rôznych typoch stredných škôl - gymnázium, 

stredná odborná škola a stredné odborné učilište.  Pomer mužov a žien podľa jednotlivých typov 

stredných škôl je zobrazený v Tabuľke 1. 

 

Tabuľka 1: Zobrazenie výskumného súboru na základe pohlavia a typu strednej školy 

Typ strednej školy Gymnázium 
Stredná odborná 

škola 

Stredné odborné       

učilište 
Spolu 

Pohlavie 

Chlapec 
30                              

32,3% 

32                           

34,4% 

31                             

33,3% 
93 

Dievča 
30                               

33,0% 

31                            

34,1% 

30                            

33,0% 
91 
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4.2 Výskumné nástroje 

 

4.2.1 Dotazník GELOPH <15> 

Na meranie gelotofóbie sme použili dotazník GELOPH <15> , ktorého autormi sú Willibald Ruch 

a René T.Proyer (Ruch, & Proyer, 2009). Položky zahŕňajú výroky charakteristické pre správanie ľudí 

trpiacich gelotofóbiou, ktoré majú respondenti ohodnotiť na štvorbodovej stupnici (1 = rozhodne 

nesúhlasím, 2 = skôr nesúhlasím, 3 = skôr súhlasím, 4 = rozhodne súhlasím). Napríklad: „Najmä keď 

sa cítim relatívne bezstarostne, je vysoké riziko toho, že na seba upútam negatívnu pozornosť 

a ostatným sa budem zdať smiešny.“ Vnútorná reliabilita dotazníka v našom výskume bola vysoká 

(Cronbachova α = 0,83), pričom autori dotazníka (Ruch, & Proyer, 2009) uvádzajú reliabilitu α = 

0,85. Kritériom stanovenia prítomnosti gelotofóbie je 2,5 (priemerná odpoveď na jednu položku). 

Ruch & Proyer (2009) definovali nasledujúce podkategórie: neprítomnosť gelotofóbie – G1 (skóre 

1,00 - 2,00); hranica fobického strachu - G2 (skóre 2,01 - 2,50); mierna gelotofóbia - G3 (skóre 2,51 - 

3,00); silnejšia gelotofóbia - G4 (skóre 3,01 - 3,50) a extrémna gelotofóbia - G5 (skóre 3,51- 4,00). 

Preklad dotazníka zrealizovali Hřebíčková et al. (2009). 

 

4.2.2 Dotazník SPIN 

 

Výskyt sociálnej fóbie bol skúmaný dotazníkom SPIN (Social Phobia Inventory), ktorý zostavila 

Kathryn M. Connor so spolupracovníkmi (Connor, Davidson, Sherwood, Weisler, Foa, 2000). Tento 

dotazník sme pre účely výskumu preložili do slovenského jazyka. Pri preklade dotazníka sme použili 

štandardný postup zahrňujúci aj nazávislý spätný preklad. Ide o 17-položkový sebahodnotiaci 

dotazník. Participanti sa posudzujú na hodnotiacej škále od 0 (vôbec nie) až po 4 (extrémne), čo tvorí 

škálu od 0 do 68 bodov. Hodnotia pri tom položky typu: „Mám strach robiť hocičo, pri čom by ma iní 

ľudia mohli pozorovať.“ Skóre nad 19 znamená prítomnosť sociálnej fóbie. Vnútorná reliabilita 

dotazníka v našom výskume bola 0,86. Autori dotazníka (Connor et al., 2000) uvádzajú reliabilitu α = 

0,91. 

 

4.3 Priebeh a realizácia výskumu 

Výskum bol realizovaný na troch stredných školách. Z každej z nich bol vybraný rovnaký počet 

chlapcov a dievčat vo veku 15 až 19 rokov. Respondentom boli predložené dotazník GELOPH <15> 

na meranie gelotofóbie a dotazník SPIN na meranie sociálnej fóbie. Zber dát bol uskutočnený 

v mesiacoch september a november 2015. Dotazníky boli predkladané v náhodnom poradí, jedna 

skupina študentov dostala ako prvý dotazník SPIN a ako druhý dotazník GELOPH <15>, druhá 

skupina študentov, sediaca po ich pravici, dostala dotazníky v opačnom poradí pre zachovanie čo 

najväčšej náhodnosti výsledkov a rovnako kvôli zamedzeniu ovplyvňovania sa študentov navzájom. 

 

5 Výsledky a diskusia 

 

5.1 Prevalencia gelotofóbie 

V našom výskumnom súbore je celková prevalencia gelotofóbie 9,24%. U chlapcov je prevalencia 

10,75% a u dievčat 7,69%. Zobrazenie výskytu gelotofóbie podľa podkategórií stanovených Ruchom 

a Proyerom (2009) a vzhľadom na pohlavie uvádzame v Tabuľke 2. 
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Tabuľka 2: Zobrazenie výskytu gelotofóbie podľa podkategórií a vzhľadom na pohlavie 

Podkategória GF 

Chlapci Dievčatá Spolu 

N % N % N % 

G1 60 64,52 59 64,84 119 64,67 

G2 23 24,73 25 27,47 48 26,09 

G3 8   8,60 6  6,59 14  7,61 

G4 1   1,08 1  1,10 2  1,09 

G5 1   1,08 0  0 1  0,54 

Celkovo 93 10,75 91  7,69 184  9,24 

Neprítomnosť gelotofóbie - G1 (skóre 1,00 - 2,00) 

Hranica fobického strachu - G2 (skóre 2,01- 2,50)  

Mierna gelotofóbia - G3 (skóre 2,51 - 3,00) 

Silnejšia gelotofóbia - G4 (skóre 3,01 - 3,50) 

Extrémna gelotofóbia - G5 (skóre 3,51 - 4,00) 

 

5.2 Prevalencia sociálnej fóbie 

Celková prevalencia aspoň miernej formy sociálnej fóbie je 17,93%, u chlapcov 18,28% a 

u dievčat 17,58%. Zobrazenie prevalencie sociálnej fóbie vzhľadom na pohlavie uvádzame v Tabuľke 

3. 

Tabuľka 3: Zobrazenie výskytu sociálnej fóbie vzhľadom na pohlavie  

Sociálna fóbia 

Chlapci Dievčatá Spolu 

N % N % N % 

Prítomnosť SF 17 18,28 16 17,58 33 17,93 

Neprítomnosť SF 76 81,72 75 82,42 151 82,10 

 

5.3 Komparácia chlapcov a dievčat na základe gelotofóbie a sociálnej fóbie 

Pri porovnávaní pohlaví vzhľadom na mieru gelotofóbie je priemerné skóre u chlapcov 28,75 (SD 

= 7,53), u dievčat 27,18 (SD = 6,92). Na základe Studentovho t-testu pre dva nezávislé výbery (t 

(182) = 1,50; p = 0,14) sme nezistili rozdiel medzi chlapcami a dievčatami v ich priemernom skóre 

v dotazníku GELOPH <15>. Chlapci a dievčatá sa nelíšia v miere strachu zo zosmiešnenia.    

Z porovnania chlapcov a dievčat na základe miery sociálnej fóbie vyplynulo, že priemerné skóre 

u chlapcov je 12,75 (SD = 9,32) a u dievčat 12,46 (SD = 9,39). Na základe Studentovho t-testu pre 

dva nezávislé výbery (t (182) = 0,22; p = 0,82) sme nezistili rozdiel medzi chlapcami a dievčatami 

v ich priemernom skóre v dotazníku SPIN. Chlapci a dievčatá sa nelíšia v miere strachu zo sociálnych 

situácií.  

 

5.4 Komparácia študentov stredných škôl na základe gelotofóbie a sociálnej fóbie 

Pre porovnanie študentov z rôznych typov stredných škôl na základe GF a SF sme použili 

jednoduchú analýzu rozptylu One-way ANOVA. Priemerné skóre dotazníku GELOPH <15> bolo vo 

výbere „GYM“ 27,02 (SD = 6,10), vo výbere „SOŠ“ 27,13 (SD = 7,60) a vo výbere „SOU“ 29,79 

(SD = 7,44). Na základe jednoduchej analýzy rozptylu One-way ANOVA (F(2) = 2,99; p = 0,05) 
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a post hoc testu sme zistili rozdiel medzi jednotlivými typmi stredných škôl. Študenti gymnázia 

a strednej odbornej školy sa líšia v miere gelotofóbie (p ˂ 0,05). Študenti strednej odbornej školy 

a stredného odborného učilišťa sa tiež odlišujú v miere gelotofóbie (p ˂ 0,05), ale študenti gymnázia 

a stredného odborného učilišťa sa nelíšia v miere gelotofóbie. (p = 0,93). 

Rovnako nás zaujímal rozdiel medzi študentmi jednotlivých typov stredných škôl v sociálnej fóbii. 

Pri sociálnej fóbii je priemerné skóre vo výbere „GYM“ 12,08 (SD = 7,31), vo výbere „SOŠ“ 12,89 

(SD = 9,73) a vo výbere „SOU“ 12,61 (SD = 8,85). Na základe jednoduchej analýzy rozptylu One-

way ANOVA (F(2) = 0,16, p = 0,86) sme nezistili rozdiel medzi jednotlivými typmi stredných škôl 

v ich priemernom skóre v dotazníku SPIN. Teda jednotlivé typy stredných škôl sa nelíšia v miere 

fobického strachu zo sociálnych situácií. 

 

5.5 Zisťovanie vzťahu medzi gelotofóbiou a sociálnou fóbiou u študentov stredných škôl 

Na overenie hypotézy o vzťahu sociálnej fóbie a gelotofóbie sme použili výpočet Pearsonovho 

korelačného koeficientu, keďže ide o vzťahovú analýzu dvoch kardinálne škálovaných premenných. 

Na základe výsledkov Pearsonovej súčinnej korelácie sme u študentov všeobecne (r = 0,61; p ≤ 0,01), 

študentov gymnázia (r = 0,66; p ≤ 0,01), študentov strednej odbornej školy (r = 0,78; p ≤ 0,01) 

a študentov stredného odborného učilišťa (r = 0,42; p ≤ 0,01) zistili signifikantne silný pozitívny 

korelačný vzťah medzi sociálnou fóbiou a gelotofóbiou.  

Zároveň sme daný vzťah overili i vzhľadom k typu strednej školy a pohlaviu, kde na základe 

výsledkov Pearsonovej súčinnej korelácie sme u dievčat všeobecne (r = 0,59; p ≤ 0,01), dievčat 

gymnázia (r = 0,73; p ≤ 0,01), dievčat strednej odbornej školy (r = 0,59; p ≤ 0,01) i dievčat stredného 

odborného učilišťa (r = 0,47; p ≤ 0,01) zistili signifikantne silný pozitívny korelačný vzťah medzi 

sociálnou fóbiou a gelotofóbiou. Tento vzťah bol overený aj u chlapcov všeobecne (r = 0,68; p ≤ 

0,01), chlapcov gymnázia (r = 0,56; p ≤ 0,01), chlapcov strednej odbornej školy (r = 0,87; p ≤ 0,01) 

a chlapcov stredného odborného učilišťa (r = 0,36; p ≤ 0,01).   

 

6 Interpretácia výsledkov 

Realizáciou nášho výskumu a následnou analýzou získaných dát sme zistili v našom výskumnom 

súbore, tvorenom 184 respondentmi, prevalenciu gelotofóbie 9,24%. Táto hodnota je blízka 

prevalencii zistenej v rozsiahlejšom slovenskom súbore (10,10%; Maľáková, 2013) a tiež v českom 

výskumnom súbore (11,99%; Dokládalová, 2011), zatiaľ čo dánski adolescenti vykazujú o niečo 

vyššiu prevalenciu (14,15%.; Führ, 2010). 

Prevalencia sociálnej fóbie bola u slovenských študentov 17,93%. Táto hodnota sa pritom zreteľne 

odlišuje od hodnoty zistenej u švédskych adolescentov (4,42%; Gren-Landell et al., 2008), ako aj 

u fínskych adolescentov (4,60%; Ranta et al., 2009). U chlapcov bola prevalencia 18,28%, u dievčat 

17,58%. Teda populácia adolescentov sa zdá byť viditeľne úzkostlivá v zmysle strachu zo sociálnych 

situácií. Jednou z možných interpretácií je zvýšený tlak spoločnosti  na podávanie výkonu mladých 

ľudí. To môže byť podnet pre úzkosť a stres, keďže práve adolescencia je obdobie, počas ktorého 

obzvlášť cítiť tlak spoločnosti vzhľadom na výber vysokej školy, povolania alebo aj prežívanie 

moratória.   

Pri zisťovaní diferencií medzi chlapcami a dievčatami sme tak, ako sme predpokladali, nenašli 

signifikantný rozdiel v gelotofóbii, podobne ako aj iní autori (Hřebíčková et al., 2009; Dokládalová, 

2010; Maľáková, 2013). Strach zo zosmiešnenia sa teda nezdá byť viazaný na pohlavie, muži i ženy 

sa mohli v minulosti stať opakovaným terčom výsmechu, na základe ktorého sa u nich fóbia vyvinie. 

Strach zo zosmiešnenia sa nespája s črtami charakteristickými pre jedno či druhé pohlavie.  

Predpokladali sme však existenciu rozdielu medzi chlapcami a dievčatami v miere sociálnej fóbie, 

rovnako ako to potvrdzuje okrem iných aj epidemiologický výskum Slovenskej republiky (Heretik et 

al., 2013). V našom výskumnom súbore sa však chlapci a dievčatá v miere sociálnej fóbie nelíšia. 

Môže ísť aj o narastajúci trend stierania rodových rozdielov medzi mužmi a ženami, vďaka ktorému 

sú ženy stále viac emancipovanejšie, ambicióznejšie a ich kontakt so sociálnymi situáciami je stále 

častejší a rôznorodejší, preto z nich necítia strach, stávajú sa pre nich prirodzenejšie.  

Ďalším výskumným zámerom bolo zistiť, či sa jednotlivé typy stredných škôl odlišujú 

v jednotlivých fóbiách. Gelotofóbia sa ukazuje ako najvyššia u študentov stredného odborného 
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učilišťa. Tento výsledok je v podstate prekvapujúci, keďže skúsenosť so študentmi stredných 

odborných učilíšť napovedá, že sú to ľudia, ktorí humor používajú celkom bežne, dokonca možno vo 

väčšej miere ako študenti ostatných škôl. Na druhej strane možno práve ich neustále vtipkovanie 

môže byť zraňujúce pre ostatných, najmä preto, že je často oveľa krutejšie. Krutosť je potom len krok 

od šikany, ktorá spôsobuje utláčanie už tak sociálne stiahnutých a znevýhodnenejších jednotlivcov. 

Takýto nepríjemný zážitok s veľkou pravdepodobnosťou vyvolá útek do sociálnej izolácie, ktorý to 

pochopiteľne ešte viac zhorší. Aj ich absencia v škole býva zreteľne vyššia, ale i častejšie 

akceptovaná zo strany pedagógov, a v takomto prípade by to mohlo znamenať práve posilnenie 

anticipačnej úzkosti a bludného kruhu vyhýbania sa situáciám, v ktorých môže dôjsť k zosmiešneniu. 

Existenciu vzťahu medzi gelotofóbiou a myšlienkami na absenciu v škole potvrdzuje i výskum Führa 

(2010).  

Možná je však interpretácia z druhej strany opierajúca sa o zistenia Rucha a Proyera (2009). Tí 

uvádzajú, že gelotofobickí jednotlivci majú tendenciu podceňovať svoje inteligenčné schopnosti. 

Práve ich sebaposúdenie je jeden z podstatných faktorov vplývajúcich na výber strednej školy. Takže 

iným vysvetlením môže byť možnosť, že takíto študenti sa hlásia na SOU práve kvôli tomu, že trpia 

gelotofóbiou, a preto svoje inteligenčné schopnosti neohodnotili natoľko, aby sa prihlásili na 

gymnázium alebo strednú odbornú školu. 

Výskyt sociálnej fóbie sa zdá byť rovnaký na všetkých školách. Potvrdil sa tak náš predpoklad, že 

jednotlivci, ktorí sa podobajú mnohými charakteristikami, ako je vek, kraj či štúdium na strednej 

škole, sa budú podobať aj v tomto smere. Expozícia sociálnych situácií sa totiž deje na pôde každej 

školy, aj keď v každej z nich špecifickým spôsobom. Pre gymnázium je napríklad charakteristické 

časté ústne overovanie vedomostí, študenti stredných odborných škôl a učilíšť musia svoje teoretické 

a praktické zručnosti získavať a uplatňovať v rámci odbornej praxe, čo sú špecificky odlišné sociálne 

situácie.  

Hlavným cieľom práce bolo určiť, či existuje vzťah medzi sociálnou fóbiou a gelotofóbiou. 

Použitím korelačnej analýzy sme poukázali na silný vzťah medzi sociálnou fóbiou a gelotofóbiou 

u študentov stredných škôl. Podobne ako Weiss et al. (2012) sme zistili, že v určitom percente sa 

predmetné fóbie prelínajú a u niektorých respondentov sa ukazuje ich súčasný výskyt. Toto 

očakávanie sa nám teda potvrdilo, čo sa dalo očakávať najmä kvôli spoločným charakteristikám SF 

a GF. Rovnako obidva dotazníky istým spôsobom postihujú podobné oblasti, najmä rôzne sociálne 

situácie, takže respondenti sa v nich mohli nájsť, aj keď v rozmanitom poňatí. Vzťah sa ukazuje vo 

všetkých podtypoch výskumného výberu, čím sa otvára i brána k ďalším výskumom, ktoré by mohli 

existenciu uvedeného vzťahu medzi fóbiami overiť.  

Limitom výskumu je možná sociálna žiaducnosť pri aplikovaných metodikách. Dotazníky 

neobsahujú reverzné položky ani iným spôsobom neošetrujú sociálnu žiaducnosť a otázky sú kladené 

priamočiaro. Vhodné by bolo použitie aj iných metód výskumu, ako napr. hodnotenie respondentov aj 

ich rovesníkmi.  

Prínosom našej práce je preskúmanie výskytu gelotofóbie a sociálnej fóbie u slovenských 

adolescentov. Práve výber špecifickej populácie totiž môže pomôcť vysvetliť rôzne charakteristiky 

a špecifikácie fóbií a rovnako môže poukázať na určitú rizikovú skupinu populácie.  

Sme presvedčení, že získané poznatky majú potenciál byť prínosom ako v odbornej, tak i bežnej 

praxi a  môže napomôcť k pochopeniu niektorých prejavov ľudského prežívania a správania. 

Príkladom ako i potenciálnou oblasťou aplikácie zistených poznatkov je práve školské prostredie, v 

ktorom by bolo vhodné preventívne urobiť prieskum ohľadom spomínaných fóbií, ktoré môžu byť 

častou príčinou školského neúspechu, či dokonca zvýšených absencií, príp. až nedokončenia štúdia. 

Práve diferenciácia fobických študentov je prvou podmienkou toho, aby mohli nastať isté pozitívne 

zmeny, napr. špecifickejší a citlivejší prístup k týmto jednotlivcom. 

 

7 Záver 

V práci sa zaoberáme dvoma, dnes vcelku rozšírenými fóbiami, a to gelotofóbiou a sociálnou fó-

biou. Zistenia, ku ktorým sme dospeli, poukazujú na to, že gelotofóbia sa u študentov vyskytuje rov-

nako ako vo všeobecnej populácii, zatiaľ čo sociálna fóbia sa u slovenských študentov vyskytuje čas-

tejšie ako v bežnej populácii. Konkrétne prevalencia bola u gelotofóbie 10,75%, zatiaľ čo u sociálnej 
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fóbie 17,9%. Domnievame sa, že pomerne vysoký výskyt oboch fóbií v skupine adolescentov by si 

zaslúžil väčšiu pozornosť pedagógov a školských i poradenských psychológov pôsobiacich v oblasti 

prevencie na stredných školách. Rovnako dúfame, že naša práca bude inšpiratívna pre ďalších 

výskumníkov a podnieti záujem o skúmanie daných fóbií. 

 

* Príspevok odznel na Medzinárodných študentských psychologických dňoch 2016, 16. ročníku 

medzinárodnej študentskej vedeckej konferencie a 17. ročníku celoslovenskej konferencie ŠVOČ, 

konaných v dňoch 28. – 29. 4. 2016 na Prešovskej univerzite v Prešove, ktoré organizoval Inštitút 

psychológie FF PU v Prešove. 
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