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VNÍMANIE ZÁŤAŽOVÝCH SITUÁCIÍ A SPÔSOBY ICH ZVLÁDANIA 

ŠTUDENTKAMI A ŠTUDENTMI VYSOKÝCH ŠKÔL 
 

Martina BALÁŽOVÁ – Zuzana ZAKUŤANSKÁ 

 

aždý deň sú ľudia na celom svete konfrontovaní s mnohými ťažkosťami a prekážkami 

pri dosahovaní svojich cieľov, s problémami v medziľudských vzťahoch a koniec kon-

cov aj vo vzťahu k sebe samému. Sme konfrontovaní s množstvom povinností a limitovaní 

nedostatkom času. Preto považujeme za dôležité znovu upozorniť na každodenný stres, bežné 

denné starosti a ich neblahý vplyv na zdravie človeka. Ak sa pri zvládaní problémov neobja-

via efektívne stratégie vyrovnávania sa so záťažovými situáciami, tlak sa zväčšuje, človek 

mobilizuje všetky zdroje o ktorých vie, no následne ich vyčerpáva a organizmus sa už nedo-

káže efektívne brániť. Práve tu sa začína negatívne pôsobenie na nervovú sústavu človeka, 

jeho imunitu a poškodzuje sa tak celkovo telesné aj psychické zdravie. Bežná záťaž a neustály 

stres sú jednou z najaktuálnejších tém dnešnej doby. S progresom ktorý vládne nášmu svetu sa 

posúvajú aj hranice našich potrieb, pribúdajú nové stresory a taktiež nové stratégie zvládania 

záťaže. To je príčinou toho, že táto téma pravdepodobne nikdy nebude jednoznačne uzavretou 

kapitolou v oblasti psychológie či iných vied vôbec. Chceli by sme preto touto prácou priniesť 

stručný vhľad do aktuálneho vnímania záťažových situácií študentmi/tkami a taktiež predo-

strieť tie stratégie zvládania, ktoré študenti využívajú. Venujeme sa tiež rodovým a vekovým 

rozdielom a rozdielom z hľadiska štúdia (humanitné vs. technické zameranie) a vo vnímaní 

tak záťažových situácií, ako aj využívaní stratégií na ich zvládanie.  

Cieľom našej práce nie je kopírovať tradičné výskumy o strese, či copingu. Snažíme sa 

o aktuálny pohľad na klasickú tému a pre tento účel sme vytvorili vlastné dotazníky. Tento 

projekt by mal motivovať k ďalším výskumom, tiež k tomu, aby naši vysokoškolskí profesori 

dokázali lepšie pochopiť a uvedomiť si čo ich študentov trápi. V súvislosti s tým chceme pou-

kázať i na to, že by bolo možno zaujímavé zaviesť v rámci výchovy a vzdelávania na školách 

praktickú disciplínu so zameraním na osvojenie si efektívnych spôsobov vyrovnávania sa s 

bežnými záťažovými situáciami. Povedzme si na rovinu, nie všetky vzory správania sa pri 

vyrovnávaní sa so záťažou, ktoré študenti zvyknú používať sú účinné a zdravé. V mnohých 

prípadoch vychádzajú aj zo spôsobov správania sa vlastných rodičov, ktorí sa často čudujú že 

ich potomkovia ľahko podliehajú problémom, vzdávajú sa, a čo je aktuálne – uchyľujú sa 
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k užívaniu drog, či alkoholu. Na túto otázku ako to teda vyzerá v tejto oblasti u našich vyso-

koškolských študentov a študentiek, sa vám pokúsime ponúknuť odpoveď našou prácou. 

 

DEFINÍCIE 

V našej práci sa zaoberáme bežnými každodennými starosťami, s ktorými sa my študenti 

a študentky stretávame a musíme sa s nimi vyrovnávať, aby sme sa mohli zaradiť naspäť do 

bežného toku rytmu života. Stratégie vyrovnávania sa s takýmito situáciami pomáhajú udržia-

vať rovnováhu v organizme, a odolávať rôznym ochoreniam.  

Pôvodná definícia stresu pochádza od Hansa Selyeho, ktorý chápe stres ako nešpecifickú 

reakciu organizmu na akúkoľvek požiadavku, ktorá znamená zvýšenú záťaž alebo frustráciu. 

Vyvoláva tenziu. (Selye, 1974; in Edworthy, 2000) Slovo stres pochádza z latinčiny, konkrét-

ne – stringo, stringere, strinxi, strictum – uťahovať, sťahovať, zatiahnuť – slučku povrazu na 

krku odsúdeného na šibenici. (Bratská, 2001) 

Ťažká životná udalosť je významná udalosť (pozitívna či negatívna) v živote človeka, 

ktorá si vyžaduje určitú mieru adaptácie a zvládania. (Košč – Kiczko et al., 1997) Naopak pri 

bežných každodenných starostiach (daily hassles) ide o nadlimitné množstvo bežných sta-

rostí. Tieto starosti majú tendenciu kumulovať sa, až človeku „prerastú cez hlavu“. (Křivohla-

vý, 2003) 

Podnet vyvolávajúci stres sa nazýva stresor. Opakom stresorov sú salutory, t. j. pozitívne 

životné faktory, ktoré pomáhajú človeku v stresových situáciách. Dodávajú mu energiu, ktorú 

stratil v boji so stresormi.  

Proces alebo spôsob prekonávania stresu je vyjadrený pojmom zvládanie (coping). Je to 

stratégia vedúca k tolerancii, redukcii, minimalizácii alebo inej forme prekonávania jeho pô-

sobenia. Zúčastňuje sa na ňom snaha riešiť problém, a snaha o emocionálnu reguláciu. (Košč 

– Kiczko et al., 1997) 

 

VÝCHODISKÁ PRÁCE 

Pre zisťovanie intenzity prežívania jednotlivých každodenných záťažových situácií, zisťo-

vanie preferencie využívania bežných copingových stratégií a zároveň overenie interpohlav-

ných rozdielov v tejto oblasti sa nám oporným bodom stal projekt Euronet Pilot Study. Euro-

net Pilot Study bol medzinárodný výskum, v ktorom okrem iného išlo o to, ktoré oblasti živo-

ta vnímali adolescenti v posledných šiestich mesiacoch ako problematické, či zaťažujúce, a o 

ich medzinárodné porovnanie. 



Vnímanie záťažových situácií a spôsoby ich zvládania... 622 

„V roku 1992 uvádzali mladší adolescenti menej problémov než starší a chlapci celkovo viac ako dievča-

tá. V roku 2001 už bola situácia odlišná, viac problémov uvádzali celkovo dievčatá a vo vekovom porov-

naní mladší adolescenti. Najväčšia frekvencia bežných denných starostí a problémov sa týkala školy.“ 

(Macek, 2003) 

Avšak v tejto kategórii nebol zistený rozdiel ani vo veku, ani v pohlaví. Druhou najfrek-

ventovanejšou oblasťou boli problémy s peniazmi. Boli zistené rozdiely medzi pohlaviami, 

ale ich tendencia bola v roku 2002 opačná ako to bolo v roku 1992. A na treťom mieste boli 

problémy s priateľkou či priateľom a problémy s rodičmi. Za nimi nasledovali problémy s ne-

dostatkom vlastného súkromia doma, problémy pri trávení voľného času a zdravotné problé-

my. (Macek, 2003) 

Tiež sme zohľadnili výsledky výskumu M. Frankovského (Frankovský, 2002), ktoré uká-

zali, že respondenti nezávisle od stupňa náročnosti a od kontextu situácie najviac uprednost-

ňovali stratégiu samostatného riešenia pred stratégiou hľadania sociálnej opory a na posled-

nom mieste volili stratégiu vyhýbania. 

Aj keď ku problematike daily hassles a copingu existuje ešte množstvo ďalších výskumov, 

väčšina je orientovaná na zisťovanie stresu a copingových stratégií u ľudí s konkrétnou cho-

robou, je zameraná na vzťah prežívania stresu a využívania copingu v súvislosti s osobnost-

nými charakteristikami, zameriava sa na zisťovanie rozdielov medzi národnostnými menši-

nami a väčšinou, je zameraná na svet práce, alebo vzorku tvoria seniori, deti školského veku 

či iné špecifické skupiny. Preto je problematické nájsť výskum ktorý je orientovaný presne na 

taký problém a takú vzorku ako ten náš. 

 

CIEĽ PRÁCE 

Cieľom práce bolo priniesť zistenia, ktoré z bežných situácií vnímajú študenti a študentky 

VŠ ako najviac stresujúce a ktoré stratégie najčastejšie používajú pri vyrovnávaní sa s nimi. 

Teda naša práca, by týmto chcela poukázať nie na ťažké životné udalosti, ako to často vo vý-

skumoch podobného typu býva, ale práve na bežné starosti, s ktorými sa stretávame denno-

denne. Ich nahromadenie a dlhodobé pôsobenie môže v živote človeka napáchať možno viac 

škody ako nárazová stresujúco pôsobiaca netradičná udalosť. 

 

TYP VÝSKUMU A VZORKA 

Náš výskum v tejto oblasti je kombináciou mapovacieho a porovnávacieho výskumu. Ma-

povacia časť výskumu súvisí s kvalitatívnym zoradením záťažových situácií na stupnici podľa 
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intenzity vnímanej záťaže (od najťažšej po najľahšiu, najmenej intenzívnu situáciu) a taktiež 

zoradením zvládacích stratégií podľa frekvencie jej používania od najviac využívanej straté-

gie po málo využívanú až nepoužívanú stratégiu. Kvantitatívnu časť nášho výskumu tvoria 

porovnania intenzity a frekvencie medzi pohlaviami, študijným zameraním a z časti aj roč-

níkmi štúdia. 

Výskumu sa zúčastnilo 108 respondentov, vybraných z radu študentiek a študentov Prešov-

skej Univerzity v Prešove a Technickej univerzity v Prešove a v Košiciach, z toho 50 žien 

a 58 mužov. Priemerný vek všetkých respondentov bol 21,98 rokov. Výskumu sa zúčastnili 

študentky a študenti 1., 2., 3. a 4. ročníka vysokoškolského štúdia. 

 

METODIKY ZBERU DÁT 

Pre účely našej práce sme si vytvorili vlastné dotazníky. Ako prvý sme našim responden-

tom predložili dotazník Intenzity vnímania záťažových situácií. Obsahuje 39 položiek – situá-

cií daily hassles (denných starostí). Každá situácia bola nami zaradená do jednej z týchto pia-

tich kategórií: škola, rodina a medziľudské vzťahy, vonkajšie podmienky, vlastná osoba a pre 

poslednú kategóriu sme nenašli jedno zastrešujúce pomenovanie, preto dostala názov ostatné. 

Kategórie aj položky sme si vytvorili sami, ale inšpirovali sme sa Lazarusovým dotazníkom 

ICSRLE, tiež sme využili interview so študentmi VŠ. Celková reliabilita tohto dotazníka je 

0,906. Druhý nasledoval dotazník Frekvencie využitia zvládacích stratégií. Obsahuje 42 polo-

žiek – zvládacích stratégií. Každú položku sme zaradili do jednej zo šiestich kategórií, ktoré 

sme prevzali z odbornej literatúry (Drotárová – Drotárová, 2003), a to: sociálna opora, relaxá-

cia, kognitívno – emocionálny prístup, aktívny pohyb, náboženský prístup a životospráva. 

Jednotlivé itemy sme si zvolili samy, na základe vybraných kategórií, po orientačných rozho-

voroch s našimi kolegami, študentmi a v neposlednom rade sme sa inšpirovali odbornou lite-

ratúrou (Černý, 2006). Aj tu sa nám preukázala uspokojivá hodnota reliability 0,817. 

 

ŠTATISTICKÉ SPRACOVANIE ÚDAJOV 

Na účely štatistického spracovania získaných dát, bol použitý štatistický program SPSS. 

Pre získanie výsledkov ohľadom interpohlavných rozdielov a rozdielov v študijnom zameraní 

sme použili t – test a na zisťovanie rozdielov medzi ročníkmi bola použitá ANOVA. 

VÝSLEDNÉ ZISTENIA 

Výstupom deskriptívnej časti nášho výskumného snaženia je v prvom rade zostavenie po-

radia jednotlivých záťažových situácií podľa intenzity ich subjektívneho prežívania študent-
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kami a študentmi vysokých škôl a taktiež zostavenie poradia stratégií zvládania bežnej záťaže 

podľa frekvencie ich používania. Itemy ktorých priemery sa nachádzajú pod hranicou v hod-

note troch bodov (v rozmedzí 1 – 5) sme zaradili medzi situácie najmenej zaťažujúce a straté-

gie najmenej využívané. Naopak, itemy nad hranicou troch bodov sú v závislosti od typu do-

tazníka intenzívne prežívané či často využívané študentkami a študentmi vysokých škôl. 

V tabuľkách uvádzame významné zistenia. 

 

Tab.1 Päť najintenzívnejšie prežívaných záťažových situácií 

študentkami a študentmi VŠ 

1. Skúškové obdobie (skúšky, písomky..) 

2. Nemožnosť vykonávať chcené činnosti 

3. Zdravotné problémy blízkych ľudí 

4. Negatívne vzťahy v rodine / napätie v rodine 

5. Negatívne pocity z vlastného výkonu 

 

Tab. 2 Päť najmenej intenzívne prežívaných záťažových situácií 

študentkami a študentmi VŠ 

35. Nevyhovujúce priestory pre vyučovanie v škole 

36. Stretnutie sa s autoritou 

37. Nepríjemné počasie 

38. Chýbanie uceleného názoru na život a svet 

39. Problémy s náplňou voľného času (nuda, …) 
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Tab. 3 Päť najčastejšie používaných stratégií zvládania záťažových situácií 

študentkami a študentmi VŠ 

1. Hudba 

2. Dlhé rozmýšľanie nad najvhodnejším riešením 

3. Doprianie si niečoho čo má človek rád 

4. Vyhľadanie tichého miesta – kde človek môže byť sám 

5. Vyhľadanie spoločnosti dôvernej osoby 

 

Tab. 4 Päť najmenej často používaných stratégií zvládania záťažových situácií 

študentkami a študentmi VŠ 

38. Beh 

39. Upratovanie 

40. Posilňovňa 

41. Lieky 

42. Odborná pomoc 

 

Interpohlavné rozdiely sa preukázali ako významné vo vnímaní záťažových situácií v kate-

górii „vlastná osoba“ a v spôsoboch zvládania záťaže v kategóriách „sociálna opora“, „kogni-

tívno-emocionálny prístup“ a „náboženský prístup“. V kategórii „vlastná osoba“ bola väčšia 

intenzita prežívania zistená u žien. Vyššia frekvencia používania zvládacích stratégií v troch 

uvedených kategóriách bola takisto zistená u žien.  

Rozdiely v študijnom zameraní sa preukázali v kategóriách „vlastná osoba“ a „rodina, me-

dziľudské vzťahy“. V prípade zvládacích stratégií bol rozdiel opäť v kategóriách „sociálna 

opora“, „kognitívno-emocionálny prístup“ a „náboženský prístup“. Vo všetkých uvedených 

kategóriách vyššie skórovali študenti a študentky s humanitným zameraním štúdia.  

Signifikantné diferencie medzi ročníkmi vysokoškolského štúdia vo vnímaní záťažových 

situácií neboli zaznamenané, avšak zistili sme rozdiel v jednej z kategórií zvládania záťaže, 

konkrétne v kategórii „relaxácia“. Vzhľadom k získanej vzorke, nie je však možné porovnanie 

jednotlivých ročníkov navzájom, iba celkové porovnanie všetkých ročníkov, či je alebo nie je 

medzi nimi prítomný rozdiel. Preto sa touto otázkou podrobnejšie nezaoberáme. 



Vnímanie záťažových situácií a spôsoby ich zvládania... 626 

DISKUSIA A ZÁVER 

Výsledky vo všeobecnosti poukazujú na to, že ženy vnímajú záťažové situácie intenzívnej-

šie a využívajú uvedené copingové stratégie častejšie ako muži. 

Čo sa týka pohlaví a typov štúdia, v prípade vnímania intenzity záťaže bol zistený vý-

znamný rozdiel v oboch prípadoch v kategórii „vlastná osoba“, pričom v prípade typov štúdia 

sa vyskytol rozdiel navyše aj v kategórii „rodina, medziľudské vzťahy“. Avšak pokiaľ ide 

o zvládacie stratégie, kategórie v ktorých bol zistený signifikantný rozdiel, sú pri pohlaví aj 

type štúdia totožné. Z toho vyplýva, že zistené rozdiely v rámci kategórií „sociálna opora“, 

„kognitívno-emocionálny prístup“ a „náboženský prístup“ pri humanitnom a technickom za-

meraní štúdia, nemusia byť spôsobené odlišným typom štúdia, ale práve interpohlavnými roz-

dielmi, keďže pomer pohlaví v jednom a druhom type štúdia nebol rovnaký, z dôvodu väčšie-

ho zastúpenia ženského pohlavia v štúdiu s humanitným zameraním a mužského pohlavia v 

štúdiu s technickým zameraním. Zistenia rozdielov medzi pohlaviami vo vnímaní stresu a je-

ho zvládaní, korešpondujú s výsledkami východiskových výskumov spomenutých vyššie. 

Tiež možno nájsť zhodu v tom, že k náboženstvu, ako spôsobu vyrovnávania sa so záťažou, 

sa uchyľujú prevažne ženy, a náboženské prejavy (napr. modlenie sa) pri zvládaní záťaže ne-

hrá veľkú rolu. Taktiež možno uviesť zistenie korešpondujúce s iným výskumom (Endler – 

Parker, 1990; podľa Frankovský, in Výrost – Slaměník, 2001), ktorí uviedli, že ženy vo väčšej 

miere používajú zvládanie zamerané na emócie, čo možno porovnávať s našou kategóriou 

„kognitívno-emocionálny prístup“, kde mali ženy tiež vyššie priemerné skóre než muži. 

Obmedzenia nášho výskumu súvisia v prvom rade so skúmanou vzorkou. Hoci obsiahla 

viacero ročníkov a odborov štúdia v humanitnom aj technickom zameraní štúdia, predsa len 

mala isté nedostatky. Respondenti navštevujúci štúdium s humanitným zameraním boli iba 

z 1. a 3. ročníka ani jeden respondent zo všetkých zúčastnených nebol študentom 5. ročníka 

a v niektorých ročníkoch sa nevyskytlo zastúpenie oboch pohlaví. Preto ani nebolo možné 

porovnať konkrétne ročníky navzájom (napr. 1. ročník z humanitného s 1. ročníkom z tech-

nického zamerania štúdia). Ohroziť internú validitu nášho výskumu môže taktiež aktuálne pô-

sobiaca záťažová situácia na jednotlivých študentov a študentky. Pôsobenie takejto situácie 

kontrolovať možné nie je. Prejaviť sa a skresliť náš výskum mohla regresia (tendencia 

k priemeru), alebo neštandardizované podmienky administrácie dotazníkov. Čo sa týka copin-

gových stratégií, náš zoznam, aj keď sa nám preukázal byť reliabilný, nemusí pokrývať celú 

škálu existujúcich a študentmi používaných stratégií. Tiež nemôžeme generalizovať na celú 

populáciu vysokoškolských študentov, kvôli metóde dostupného výberu vzorky, čiže nemožno 
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zaručiť reprezentatívnosť našej vzorky. Keďže bol výskum robený len na pôde dvoch univer-

zít (PU a TU UPJŠ), možno výsledky výskumu aplikovať v podstate len na uvedené univerzi-

ty.  

Za pozitíva možno považovať zmapovanie súčasnej situácie v tejto oblasti u tunajších štu-

dentov a študentiek týchto vysokých škôl a poukázanie na významný vplyv nie len životných 

udalostí, ale ja každodenných problémov na náš život. Zároveň môže výskum poslúžiť ako 

podklad pre ďalšie skúmania zamerané na podobnú tému, napr. po rozšírení vzorky, alebo po-

užitím inej vzorky, či po zakomponovaní iných itemov do dotazníkov. Tiež môže byť impul-

zom pre zavedenie praktickej disciplíny so zameraním na osvojenie si efektívnych spôsobov 

vyrovnávania sa s bežnými záťažovými situáciami v rámci výchovy a vzdelávania na školách, 

hlavne z toho dôvodu, že okrem iných spôsobov zvládania sa medzi najviac používanými ob-

javili aj také ako „neprestajné myslenie na problém, aj na úkor všetkého ostatného“ či „obvi-

ňovanie samého seba za problémy“, ktoré nepatria práve medzi najefektívnejšie spôsoby.  

Tiež by sme mohli pouvažovať o využití najčastejšie používanej stratégie, teda „hudby“ aj 

v iných kontextoch života. Výsledok by mohol byť tiež nepriamym poukazom na efektívnosť 

a všestrannosť využitia muzikoterapie. Z výsledkov vyplynulo že ženy sú citlivejšie na svoju 

osobu a na sebaponímanie, a že ocitnutie sa v krízovej situácii bez sociálnej opory by mohlo 

byť pre nich veľmi nepriaznivé. Výsledky by sa dali použiť aj v pedagogickom pôsobení na 

študentov aj iných škôl, ako uvedomenie si dopadu problémov na ich vnímanie a následné, 

niekedy skratkové a neefektívne stratégie zvládania takýchto situácií a pre ich zefektívnenie. 

Niektorí študenti a študentky majú v dôsledku tlaku stresových situácií problém nájsť vhodnú 

stratégiu a preto často využívajú stereotypné reakcie na tieto situácie. Sumarizácia skúmaných 

spôsobov zvládania môže do istej miery prispieť k voľbe odlišnej alternatívy, ktorá by im 

mohla zlepšiť a urýchliť vyrovnávanie sa s problémami. 
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