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Prokrastinácia: prevalencia, príčiny a vzťah k osobnostným rysom v rámci 

Big Five modelu osobnosti 

 

Tatiana BUJNOVSKÁ - Juliána GREIFOVÁ 

 

Cieľom našej práce je stručne prezentovať doterajšie poznatky o prokrastinácií, 

predstaviť základné teoretické východiská, históriu tohto fenoménu z hľadiska jeho vnímania 

ale tiež skúmania, poukázať na rôzne formy prokrastinácie a to najmä s dôrazom na 

akademickú prokrastináciu, ktorá sa priamo viaže na oblasť vysokého školstva. Hlavným 

cieľom výskumu je preskúmať vzťah medzi akademickou prokrastináciou a jednotlivými 

faktormi v rámci Big Five modelu osobnosti u študentov vysokých škôl a zistiť, ktoré faktory 

a ako významne korelujú s úrovňou prokrastinácie. Zámerom je najmä potvrdiť alebo vyvrátiť 

predošlé zistenia o vzťahu medzi svedomitosťou a prokrastináciou. Ďalším cieľom je zistenie 

prevalencie, prevládajúcich príčin prokrastinácie a identifikácia prípadných rozdielov medzi 

mužmi a ženami. 

 

1. Prokrastinácia 

Pokrastinácia (anglicky procrastination) pochádza z latinského slovesa procrastinare, 

ktoré vzniklo kombináciou príslovky „pro“ (ktorá implikuje pohyb dopredu, smerom 

k niečomu) a „crastinus“ (vo význame „patriaci k zajtrajšku“) (DeSimon, 1993, in Ferrari, 

Johnson, & McCown, 1995). Už samotný význam slova nám teda naznačuje, že pôjde 

o odkladanie nejakej činnosti na neskôr.  

V slovenčine a češtine existujú ekvivalenty k pojmu prokrastinácia napr.: liknavosť, 

odkladanie, otáľanie, ľahostajnosť (Gabrhelík, Vacek & Miovský, 2006). Vo svojej práci však 

budem používať pojem prokrastinácia, podľa nižšie uvedenej definície aby nedošlo k zmene 

významu alebo zanášaniu konceptu prokrastinácie. 

 

1.1. Definícia prokrastinácie 

Hlavný problém pri štúdiu a snahe porozumieť prokrastinácii môže zahŕňať množstvo 

rôznych prístupov pri definovaní tohto pojmu. Na rozdiel od iných pojmov, ktoré majú jasne 

stanovené diagnostické kritéria, tu môže pocit jedného človeka, že na úlohe pracuje zbytočne 

dlho a  odkladá ju, korešpondovať s predstavou iného človeka o perfekcionizme. 
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Niektorí autori vo svojom výskume chápu prokrastináciu ako vyjadrenie nadmerného 

nesúladu medzi pôvodným zámerom a výsledným konaním, kedy rozdiel medzi odhodlaním 

a začiatkom práce na úlohe (prípadne dokončením úlohy), značne presahuje primerané 

množstvo času, ktorý je potrebný pre úspešné splnenie tejto úlohy, pričom sa tak deje najmä 

v počiatočných fázach existencie úlohy (Steel, Brothen, & Wambach, 2001). V praxi to teda 

znamená, že človek, ktorý prokrastinuje disponuje istým odhodlaním začať pracovať na 

úlohe, ale z rôznych dôvodov na nej začína pracovať oveľa neskôr ako by mal resp. ako 

plánoval. 

VanEerde (2003) tiež zdôrazňuje časové hľadisko keď uvádza, že časový rozdiel je 

neadekvátny vtedy, keď čas, ktorý je potrebný pre splnenie úlohy nezodpovedá vnútorným 

normám alebo schopnostiam jedinca, ktorý prokrastinuje. Ďalej uvádza, že ide o dysfunkčný 

návyk, ktorý má psychologické dôsledky ako prežívanie pocitu viny, zníženie výkonu ale tiež 

sociálne dôsledky ako vytvorenie si imidžu nespoľahlivého človeka. Solomonová a 

Rothblumová (1984) rovnako zdôrazňujú psychologické hľadisko a prežívanie jedinca. 

Prokrastináciu definujú ako „akt nepotrebného a zbytočného odkladania úloh až do bodu, 

kým jedinec neprežíva subjektívny diskomfort“ (p. 503).  

Gallagher uvádza, že takéto správanie smerujúce k odkladu sa často vyskytuje 

v akademickom prostredí  (1992, in Lay & Silverman, 1996). V rozpore so zámerom, študenti 

často uvádzajú, že väčšina ich práce pripadne na obdobie tesne pred odovzdaním. Okrem 

toho, hoci má študent v úmysle učiť sa na nadchádzajúce skúšky, často sa pristihne pri tom, že 

sa venuje iným veciam (Lay & Silverman, 1996).  Z toho môžeme vyvodiť, že prokrastinovať 

neznamená len jednoducho nič nerobiť. Ide skôr o neschopnosť začať na úlohe pracovať 

v stanovenom čase, pričom sa jedinec radšej venuje činnostiam, ktoré s úlohou nesúvisia. 

S týmto pohľadom na danú problematiku súhlasí aj Gabrhelík et al. (2006), ktorí uvádzajú, že 

prokrastinátori (jedinci, ktorí prokrastinujú) sú veľmi činorodé osoby, avšak vždy na úkor 

úlohy, ktorá je oveľa dôležitejšia a na ktorej by mali pôvodne pracovať. Títo jedinci sa teda 

venujú viacerým veciam naraz, môžu počúvať hudbu, upratovať, čítať pritom časopis a variť 

si čaj, no nedokážu začať robiť to, čo by mali. Schouwenburg a Lay (1995) uvádzajú, že 

príkladom prokrastinácie v akademickom kontexte môže byť napr. vracanie kníh do knižnice 

v posledný možný deň, príprava písomných úloh na poslednú chvíľu ale aj mrhanie časom 

počas prípravy na skúšku tým, že študent robí činnosti, ktoré len zbytočne odďaľujú začiatok 

štúdia. O týchto činnostiach si jedinec myslí, že ak ich vykoná, bude sa môcť konečne naplno 

venovať pracovnej úlohe. Príkladom takýchto úkonov môže byť napr.: trávenie času na 
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sociálnych sieťach, časté kontrolovanie e-mailov, čítanie časopisu, upratovanie poličky 

s knihami, usporadúvanie vecí na pracovnom stole, pozeranie televízie, umývanie riadu atď.  

Vo svojej práci sa budem pridržiavať  Milgramovej (1991, in Ferrari,  Johnson & 

McCown, 1995) multidemnzionálnej definície, ktorá zdôrazňuje 4 základne komponenty 

prokrastinácie:   

 a) sekvenciu správanie smerujúcu k odkladu,  

b) správanie vedúce k výsledku, ktoré nezodpovedá štandardu,  

c) zahŕňa úlohy, ktorých splnenie je prokrastinujúceho jedinca dôležité, a  

d) výsledkom je stav emočného rozladenia.  

Vzhľadom na veľký počet definícií, pretrváva snaha nájsť jednu univerzálnu definíciu, 

ktorá by presne a výstižne popisovala tento fenomén. Takýto pokus učinil aj Steel (2007) 

autor rozsiahlej metaanalytickej štúdie o prokrastinácií, kde okrem iného, porovnával rôzne 

definície prokrastinácie. Snažil sa inkorporovať jednotlivé elementy definícií a na záver 

uviedol, že prokrastinovať znamená dobrovoľne  odkladať plánovaný postup činnosti napriek 

očakávaniu, že to prácu len skomplikuje. 

 

1.2. História prokrastinácie 

Aj keď pojem prokrastinácia nie je dodnes bežne používaný, to že odkladať povinnosti 

na neskôr sa nevypláca sa vedelo už skôr. Sliviaková (2007) vo svojej práci uvádza príklady 

z ľudovej slovesnosti, ktoré o tom svedčia, napr.: „Čo môžeš urobiť dnes, nedokladaj na 

zajtra.“ alebo „Hnev je to jediné, čo ma zmysel odložiť na zajtra.“  

Milgram a Tenneová (2000) uvádzajú, že prokrastinácia ma dlhú históriu a krátku 

bádateľskú minulosť, ktorá začala približne pred 10-15 rokmi. Medzi vedcami sa tak vytvorili 

dva pohľady na históriu prokrastinácie. Jedni hovoria o prokastinácií ako o modernej chorobe, 

druhí zasa tvrdia, že prokrastinácia je stará ako ľudstvo samotné. 

 

1.2.1  Prokrastinácia ako jav dlhodobo sprevádzajúci ľudstvo 

Knaus (2000) predpokladá, že prokrastinácia sa rozvíjala paralelne s vývojom ľudstva. 

Jej vznik datuje do obdobia pred 2,5 miliónmi rokov, kedy sa naši predkovia začali združovať 

do skupín. Už vtedy sa podľa neho niektorí jedinci rozhodli neopodstatnene odložiť činnosť, 

dôležitú pre klan, na neskôr. Ako sa civilizácia rozvíjala, vzrastali aj požiadavky na plnenie 

úloh v rámci vopred stanoveného plánu, čím vzniklo viac príležitostí pre rozvoj prokrastinácie 

Písomné zmienky, ktoré varujú pred prokrastináciou sa objavili už v antike, kedy napr. 

Cicero ako hlavný konzul Ríma v jednej zo svojich rečí, označil prokrastináciu ako vlastnosť 
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hodnú nenávisti. Približne 400 rokov skôr sa aj Thucydides zmienil o prokrastinácií ako 

o najhoršej z osobnostných vlastností (Steel, 2007). V tomto kontexte ma prokrastinácia vždy 

negatívny význam, pričom Ferrari et. al. (1995) upozozňujú, že prokrastinácia nebola vždy 

vnímaná ako slabosť, v určitých prípadoch bola práve naopak interpretovaná ako vyčkávanie 

na správny moment a považovaná za múdry krok, pričom sa tento pozitívny náhľad na 

odkladanie zdôrazňuje najmä pri vojenských konfliktoch, kedy bolo doloženie rozhodnutia 

vnímané ako rozvážne a múdre. 

 

1.2.2  Prokrastinácia ako novodobý fenomén  

Striktným zástancom tohto prístupu je napríklad Milgram (1992, in Ferrari et. al., 

1995), ktorý vo svojej práci zdôrazňuje, že ide výhradne o chorobu modernej doby, ktorá sa 

vo zvýšenej miere vyskytuje v technicky rozvinutých spoločnostiach, vyžadujúcich presné 

dodržiavanie vopred stanovených termínov a plánov. Z toho vyplýva, že čím viac 

industrializovaná krajina, tým vyššia úroveň prokrastinácie. 

Podobný ale oveľa miernejší pohľad na históriu zdieľajú aj Ferrari et. al. (1995), ktorí 

pripúšťajú, že existuje rozdiel medzi úrovňou prokrastinácie vo viac a menej 

industrializovaných krajinách ale dodávajú, že prokrastinácia existovala už oveľa skôr 

a nevznikla industrializáciou.  

 

Nedá sa nesúhlasiť s tvrdením že čím viac príležitosť prokrastinovať tým vyššia 

pravdepodobnosť, že sa človek k takejto forme správania uchýli. A práve preto je  moderná 

spoločnosť, ktorá kladie dôraz na presné harmonogramy a dodržiavanie vopred stanovených 

plánov často považovaná za príčinu prokrastinácie. Často diskutovným aspektom 

technologického rozvoja je využívanie týchto technológií v praxi. Či už ide o mobilné 

telefóny alebo počítače, Knaus (2000) ich považuje za dvojsečnú zbraň, ktorá na jednej strane 

prácu urýchľuje, na druhej strane však poskytuje priestor k prokrastinácií. Okrem iného,  treba 

brať do úvahy históriu vedeckého skúmania prokrastinácie, ktorá je krátka a preto nikdy 

nebudeme môcť s istotou povedať, do akej miery sa v minulosti tento fenomén vyskytoval 

a porovnať to so súčasnosťou. 

 

1.3. Klasifikácia prokrastinácie 

Prokrastinácia, tak ako rôzne iné charakteristiky, sa u rôznych ľudí prejavuje rôznym 

spôsobom. Niektorí ľudia odkladajú svoje povinnosti na neskôr skoro neustále, iní zriedkavo 

alebo sa takáto forma správania vyskytuje len v špecifických situáciách a za určitých 
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okolností. Niektorí sa môžu vyhýbať rozhodnutiam, iní zasa odďaľujú úlohy. Pre túto 

rôznorodosť vznikla potreba zadefinovať základne formy prokrastinácie. 

 

1.3.1 Situačná a chronická prokrastinácia 

Dichotomické delenie prokrastinácie z časového hľadiska resp. z hľadiska frekvencie 

takéhoto správania je prítomne u viacerých autorov.  

Knaus (2000) hovorí o dvoch stranách jedného kontinua pričom na jednej strane stojí 

situačná prokrastinácia, ktorá nemá veľký vplyv na život jedinca, a na druhej chronická, ktorá 

ovplyvňuje osobný aj sociálny život jedinca a je považovaná za dysfunkčnú formu správania. 

Podľa neho zahŕňa toto správanie kognitívne a behaviorálne mechanizmy:  

 a) túžba vyhnúť sa úlohe,  

 b) rozhodnutie úlohu odložiť,  

 c) zabezpečenie náhradnej činnosti na odpútanie pozornosti,  

 d) vytváranie ospravedlnení pre odôvodnenie odkladu, ktoré jedinca zbaví 

pocitu viny. 

Pri tomto dichotomickom delení sa dostávame do kontaktu s rôznym pomenovaním 

jednotlivých pólov, pričom význam ostáva nezmenený. V rôznych výskumoch sa tak často 

stretávame s rysovou prokrastináciou (trait procrastination) (e.g. Schouwenburg, et. al.,1995; 

Lay, et. al., 1996), ktorá je ekvivalentom chronickej prokrastinácie. Prokrastináciu ako rys, 

popisuje Schouwenburg et. al. (1995) ako súbor premenných, ktoré predisponujú jedinca 

k správaniu smerujúcemu k odkladu, pričom sa toto správanie stáva zvykom, je časté 

a prejavuje sa opakovanými epizódami odďaľujúceho správania. Lay et. al. (1996) uvádzajú, 

že prokrastinácia ako rys sa má ku konkrétnemu odďaľujúcemu správaniu tak, ako úzkostný 

rys k stavu úzkosti. 

Koncept prokrastinácie je úzko spojený s uskutočňovaním rozhodnutí alebo plnení 

istých požiadaviek do určitého časového bodu, čo môže na niektorých jedincov pôsobiť 

pozitívne, pretože ich to vybudí k vyšším výkonom. V rámci chronickej prokrastinácie hovorí 

v tomto prípade Ferrari (2001) o tzv. excitačnej (arousal) prokrastinácií, kedy jedinec mešká 

s plnením úloh, čím zvyšuje úroveň stresu, ktorý mu spôsobuje príjemne vzrušenie pri plnení 

úlohy a pocit zvýšeného výkonu či efektivity. Takí jedinci teda úmyselne čakajú s plnením 

úloh a pracovať začínajú až keď je potrebné vyvinúť oveľa väčšie úsilie pre úspešne splnenie 

úloh. Tento systém práce na poslednú chvíľu im dodáva pocit, že pracujú efektívnejšie a sú 

výkonnejší, pričom hlavnou motiváciou je vzrušenie  (Ferrari, O’Callaghan & Newbegin, 

2005).  
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Pod chronickú prokrastináciu zaradzujeme okrem excitačnej aj tzv. vyhýbavú 

(avoidant) prokrastináciu, pri ktorej je odkladanie rozhodnutí alebo povinností spojené so 

strachom z neúspechu, ktorý sa môže prejavovať tak, že jedinec je presvedčený, že dôvodom 

prípadného neúspechu je neskorý začiatok činnosti a nie jeho osobné zlyhanie. (Ferrari, et al., 

2005).  

Z dosiaľ uvedených informácií vyplýva, že prokrastinácia je vnímana najmä ako 

negatívna forma správania. Je však možné aby bolo také správanie prospešné? Touto otázkou 

sa zaoberalo viacero autorov, ktorí sa zhodujú na tom, že v prípade situačnej prokrastinácie, 

môže byť odloženie nejakej činnosti alebo rozhodnutia prínosné. (e.g. Gabrhelík et. al. 2006). 

Ferrari & Emmons (1994) vo svojom výskume uvádzajú, že občasné odkladanie 

povinností je podľa nich akceptovateľné, ak ide o zámerne volenú stratégiu alebo spôsob 

obrany.  Zriedkavé odloženie povinností na neskôr býva považované za pozitívny krok 

napríklad ak ide napr. o vyvarovanie sa ukvapených rozhodnutí, v zmysle porekadla „ráno 

múdrejšie večera“ (Gabrhelík et. al., 2006). Kruglanski (1980, In: Milgram et. al., 2000) 

uvádza, že ide o rozvážny krok v prípade, že jedinec nie je pod tlakom a:  

 a) nemá dostatočné informácie na to, aby sa mohol správne rozhodnúť, 

 b) problém je natoľko komplexný, že nie je možné vyriešiť ho v krátkom čase,  

 c) ak sa v tom čase vyskytujú iné záležitosti, ktorých riešenie je prioritnejšie,  

 d) dôsledky rozhodnutia sú natoľko závažné, že jedinec ešte potrebuje čas na 

prípadnú konzultáciu a uvažovanie o všetkým možnostiach. 

 

 1.3.2. Prokrastinácia v rozhodovaní a v plnení povinností 

 Jedno z delení, ktoré sa uplatňuje pri klasifikácií prokrastinácie je rozdelenie na 

prokrastináciu vzťahujúcu sa na rozhodovanie v rôznych životných situáciách (decisional 

avoidant procrastination) a takú, ktorá sa prejavuje odkladaním povinností na neskôr (task 

avoidant procrastination) (e.g. Milgram, et. al., 2000).  

 Milgram et. al. (2000) vo svojej práci uvádzajú aj jednotlivé podskupiny tohto 

dichotomického delenia. Pod prokrastináciu zameranú na vyhýbanie sa povinnostiam 

zaradzujú akademickú prokrastináciu, ktorá sa prejavuje plnením školských povinností na 

poslednú chvíľu a všeobecnú prokrastináciu, ktorá sa vyskytuje v každodenných činnostiach, 

keď má jedinec problém s dodržiavaním vopred stanoveného plánu ohľadom domácnosti 

alebo práce. K druhej forme prokrastinácie, vzťahujúcej sa k problémovému rozhodovaniu 

patrí tzv. rozhodovacia prokrastinácia (decisional) ako neschopnosť robiť rozhodnutia 
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ohľadom bežného života a neurotická, ktorá súvisí s tendenciou odkladať životné 

rozhodnutia. 

 

1.3.3 Osobná a sociálna prokrastinácia 

To či jedinec odkladá svoje povinnosti a rozhodnutia na neskôr sa môže ale aj nemusí 

prejavovať navonok. U niekoho je prokrastinácia problém, ktorý ovplyvňuje jeho sociálne 

fungovanie na druhej strane o niekom nemusíme ani len tušiť, že má problém s odkladaním 

povinností a rozhodnutí, ktoré sa týkajú jednak osobného života ale tiež fungovania v 

spoločnoasti. Podľa podobných kritérií rozdelil Knaus (2000) prokrastináciu na osobnú 

a sociálnu.  

Sociálnu popisuje ako zbytočné odkladanie  pri plnení povinnosti ako pracovné 

stretnutie, platenie daní, odpovedanie na poštu atď. pričom uvádza, že títo ľudia môžu okrem 

iného spôsobovať ťažkostí aj iným ľuďom, ktorí sú od predchádzajúcej práce, s ktorou 

prokrastinátor mešká, závislí. Takýto človek býva potom označovaný za nezodpovedného 

a ľahostajného, čo má vplyv na jeho obraz pred napr. kolegami. 

Pri osobnej prokrastinácií  Knaus (2000) zdôrazňuje vplyv na osobný život. V tomto 

prípade jedinec odkladá zmenu nevyhovujúceho zamestnania pričom sa nesnaží hľadať iné 

možnosti ako daný stav zmeniť alebo opakovane vytvára dôvody prečo odložiť návštevu 

lekára. 

 

 1.3.4 Aktívna a pasívna prokrastinácia 

 Vzhľadom na to, že nie každé prokrastinovanie musí mať zákonite negatívny efekt na 

život človeka rozdelili Chu & Choi (2005) prokrastinátorov na aktívnych a pasívnych. 

Pasívnych popisujú tradičným spôsobom ako ľudí, ktorí neplánujú svoje povinnosti 

odďaľovať a aj napriek tomu robia všetko na poslednú možnú chvíľu pretože nie sú schopný 

robiť rozhodnutia a plniť úlohy načas. Na druhej strane stojí aktívna forma prokrastinácie, 

ktorú považujú autori za pozitívnu. V tomto prípade jedinec rád pracuje pod tlakom a dokáže 

robiť uvážené rozhodnutia na čas. Autori uvádzajú, že tieto dva typy sa odlišujú v 

„kognitívnych, afektívnych a behaviorálnych dimenziách“ (Chu et al., 2005, p. 247) 

 

1.4. Prevalencia prokrastinácie 

Bez ohľadu na diferenciáciu prokrastinácie z časového alebo iného hľadiska, väčšina 

vedcov zameraných na túto problematiku, sa do určitej miery zhoduje s Milgramovým (1992, 

in Ferrari et. al., 1995) tvrdením, že prokrastinácia je moderný fenomén súčasnosti pričom ale 
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pripúšťajú, že bol v rôznych formách a v rôznej miere prítomný už minulosti (e.g.Steel, 

2007a). 

Ferrari et. al. (2005) vychádzali z už skôr definovanej dichotomizácie chronickej 

prokrastinácie na excitačnú a vyhýbavú a pokúsili sa o porovnanie výskytu jednotlivých typov 

v USA, Veľkej Británii a Austrálii. U obyvateľov Veľkej Británie bolo zaznamenané vyššie 

skóre vo vyhýbavej a excitačnej prokrastinácií  oproti obyvateľom USA a Austrálie, avšak 

rozdiel nebol natoľko signifikantný aby potvrdil nejaké rozdiely medzi jednotlivými 

krajinami. Spolu vo všetkých troch krajinách bol výskyt chronickej excitačnej prokrastinácie 

spomedzi dospelej populácie 11,5% a 9,9% probantov o sebe vypovedalo, že prokrastinujú 

vyhýbavo, teda celkovo výskyt chronickej prokrastinácie je v rámci týchto rozvinutých krajín 

približne rovnaký a pohybuje sa okolo 20%.  

Oveľa väčší výskyt bol zaznamenaný u študentov univerzít o čom svedčia aj dávnejšie 

výskumy uskutočňované na tejto populácií, ktoré indikujú, že spomedzi študentov 80-95% 

pravidelne prokrastinuje (Elis & Knaus, 1977, In: Steel, 2007). Výsledky štúdií v českej 

republike však naznačujú, že prevalencia prokrastinácie má v rámci u študentov normálne 

rozloženie (Sliviaková, 2007). Pretože je moja práca zameraná práve na akademickú 

prokrastináciu, bližšie sa jej budem venovať v nasledujúcej kapitole.  

 

1.5. Akademická prokrastinácia 

Prokrastinácia ako deštruktívny zvyk spôsobuje problémy v práci, v každodennom 

živote a samozrejme v škole, kde sú požiadavky na dodržiavanie termínov asi najčastejšie. 

Študenti sa preto nezriedka vyjadrujú, že majú problém s odovzdávaním svojich prác na čas 

a prípravu na skúšky si nechávajú na poslednú chvíľu (Beswick, Rothblum & Mann, 1988). 

Gabrhelík et al. (2006) uvádzajú, že práve akademické prostredie kladie na študentov zvýšené 

nároky na včasné plnenie študijných povinností, t.j. úloh, testov, skúšok a ďalších aktivít, 

ktoré sú s pôsobením na vysokej škole úzko spojené. Tu v úvodných fázach, kedy študent 

plánuje kedy si splní akademické povinnosti a snaží sa zorganizovať si čas, vzniká priestor 

pre prokrastinačné tendencie. 

Solomonová a Rothblumová (1984) vytvorili vlastnú škálu prokrastinácie zameranú 

na výskyt a príčiny, pomocou ktorej zistili, že 46% študentov prokrastinuje pri písaní 

seminárnych prác, 27,8% pri učení na skúšky a celkovo približne 25% to považuje za 

problém, ktorý by chceli redukovať. K podobným výsledkom dospeli aj Özer, Demir & 

Ferrari (2009), ktorí došli k záveru, že 52% študentov pravidelne prokrastinuje, pričom 

najviac je tomu tak počas prípravy na skúšky. 
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1.5.1. Príčiny a koreláty akademickej prokrastinácie 

V posledných rokoch, kedy záujem o prokrastináciu (najmä v zahraničí) značne 

stúpol, sa veľa vedcov pokúšalo stanoviť jednotný základ tohto fenoménu, t.j. okrem presnej 

definície tiež identifikovať príčiny a ich rôzne prepojenia. V rámci metaanalytickej štúdie, 

Steel (2007) zosumarizoval množstvo rôznych informácií z veľkého počtu výskumov 

a príčiny a koreláty rozdelil do štyroch hlavných oblasti: charakteristiky na strane úlohy, 

interindividuálne rozdiely, vplyv na spávanie a prežívanie teda dôsledky a vplyv 

demografických faktorov. 

 

1.5.1.1 Charakteristiky úlohy 

Tak ako sa u jednotlivcov líši úroveň prokrastinácie, líšia sa od seba aj situácie, 

v ktorých ten ktorý jedinec prokrastinuje. Ak niekto pravidelne nedokáže začať pracovať len 

na určitom type úlohy, je pravdepodobné, že príčinou je práve povaha tejto úlohy, a hovoríme 

tak o tzv. enviromentálnych príčinách prokrastinácie. 

Jednou z takýchto príčin je príťažlivosť resp. nepríťažlivosť úlohy, ktorú je potrebné 

splniť. V tomto prípade jedinec na základe individuálnych kritérií vníma úlohu ako príjemnú 

alebo nepríjemnú, pričom nepríjemnej sa chce vyhnúť, a to môže viesť k prokrastinácií (Steel, 

2007). V akademickom prostredí sa to môže prejavovať tak, že študent nepracuje na zadanej 

písomnej úlohe pretože nemá rád teoretické spracovávanie úloh ale radšej sa venuje napr. 

programovaniu v praxi. Milgram, Marshevsky a Sadeh (1995) skúmali vzťah medzi piatimi 

aspektami akademickej prokrastinácie, medzi ktorými bola aj averzia voči úlohe a okrem 

iného došli aj k záveru, že študenti prokrastinujú viac pri úlohách, ktoré považujú za 

nepríjemné ako pri tých, ktoré hodnotia kladne.  

Na strane úlohy stoja aj iné faktory ako napríklad dôležitosť. Z viacerých výskumov 

(e.g. Kachgal, Hansen & Nutter, 2001) vyplynulo, že študenti vo vyššej miere prokrastinujú 

v činnostiach, ktoré majú na ich štúdium najväčší vplyv ako napr. učenie sa na skúšky a 

príprava seminárnych prác. Výsledky týchto štúdií korešpondujú zo zisteniami Solomonovej 

a Rothblumovej (1984), ktoré ďalej uvádzajú, že pre študentov sú činnosti ako prihlasovanie 

sa na skúšky, konzultácie, vyplňovanie formulárov, registrácia kurzov (uvedené činnosti sa 

viažu najmä na vysoké školstvo v USA) menej dôležité, preto nepovažujú odkladanie týchto 

úloh za také vážne ako je to napríklad pri učení na skúšku, a preto o sebe vypovedajú, že 

prokrastinujú menej. 

Vzdialenosť resp. blízkosť úlohy môže byť niekedy tiež jednou z príčin prokrastinácie. 

Je známe, že čím má jedinec na úlohu viac času, čiže splniť ju musí až neskôr, tým nižší 
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vplyv má na jeho rozhodovanie (e.g. Lewin, 1935). Znamená to napríklad, že ak má študent 

na napísanie seminárnej práce mesiac, neprispôsobuje svoje súčasné konanie tomu aby ju čo 

najskôr napísal, teda trávi čas ľubovoľných spôsobom, zatiaľ čo ak by mal na napísanie práce 

posledný deň, pravdepodobne by sa už iným činnostiam nevenoval. 

 

1.5.1.2 Individuálne rozdiely  

Vo výskume prokrastinácie dominuje okrem zisťovania prevalencie najmä 

odhaľovanie súvislostí medzi individuálnymi charakteristikami jedinca a úrovňou 

prokrastinácie. Osobnostné premenné v rámci model Big Five budú bližšie rozobraté 

v kapitole 2. Big Five model osobnosti a prokrastinácia, na tomto mieste však uvedieme 

prehľad iných osobnostných premenných, ktoré boli korelované s prokrastináciou. 

Jednou z premenných bol aj individuálny cirkadiánny rytmus, teda preferencia 

vykonávania aktivít vo večerných alebo ranných hodinách. Hess, Sherman & Goodman 

(2000) vo svojom výskume zistili, že preferencia vykonávania aktivít večer (eveningness), 

signifikantne pozitívne koreluje s úrovňou prokrastinácie.  

Janssen a Carton (1999) zisťovali na vzorke študentov miesto kontroly a potvrdili 

hypotézu, že študenti s externým miestom kontroly prokrastinujú viac ako študenti s interným 

miestom kontroly. Vysvetliť to môžeme tým, že študent, ktorý má pocit, že nemá úplnú 

kontrolu nad dianím okolo neho čaká, že vplyvom nejakej externej udalosti (šťastie, osud 

atď.), sa mu podarí splniť úlohu bez toho, aby na nej musel začať pracovať hneď. Na druhej 

strane kontinua sú naopak jedinci, ktorí sú presvedčení, že život a všetko čo sa okolo nich 

deje majú vo vlastných rukách, preto nečakajú na vhodnú príležitosť a neodkladajú svoje 

povinnosti na neskôr. 

Dewitte a Schouwenburg (2002) spájali prokrastináciu s vytrvalosťou a potvrdili silnú 

negatívnu koreláciu medzi týmito premennými, čím poukázali na neschopnosť 

prokrastinujúcich študentov zotrvať a dokončiť úlohu.  

Niektoré štúdie sa zamerali na motiváciu jedinca prokrastinovať. Ferrari a Diáz-

Morales (2007) zisťovali u probantov prevládajúcu formu prokrastinácie pričom rozlišovali 

vyhýbavú, ktorá je motivovaná snahou vyhnúť sa nepríjemnému a excitačnú, ktorá je spojená 

so príjemným vzrušením z práce na poslednú chvíľu a dávali ich do súvislosti s časovou 

orientáciou. Zistili, že vyhýbavá forma výrazne negatívne koreluje s orientáciou na budúcnosť 

a pozitívne so súčasnou fatálnou časovou orientáciou. Takýto jedinec sa potom vyhýba úlohe 

bez toho aby myslel na dôsledky pre budúcnosť a zároveň má pocit, že budúcnosť je 

predurčená a súčasnosť riadi osud, pričom si myslí, že sa to všetko už nejako vyrieši a nejako 
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dopadne. Pri excitačnej prokrastinácií odhalili signifikantnú pozitívnu koreláciu so súčasnou 

hedonistickou  časovou ornietáciou a rovanko ako pri vyhýbavej silnú negatívnu koreláciu 

s orientáciou na budúcnosť. Takýto jedinci si teda málokedy stanovujú dlhodobé plány 

pretože oveľa radšej vyhľadávajú potešenie tu a teraz. 

Veľa výskumov sa zameriavalo najmä na kognitívne a behaviorálne aspekty pri 

odkladaní povinností a úloh, preto sa Fee a Tangney (2000) rozhodli zamerať na afektívne 

prežívanie pocitu viny a hanby, ktoré by mohlo viesť k chronickej tendencii prokrastinovať. 

Pojmy odlíšili na základe negatívneho hodnotenia seba ako celku v prípade hanby, kedy si 

jedinec myslí, že ako človek je zlý a cíti sa „zanedbateľný a nepodstatný“ alebo negatívneho 

hodnotenia situácie v prípade pocitu viny, kedy jedinec hodnotí svoje správanie v konkrétnej 

situácií a mrzí ho ako sa zachoval. Výsledky výskumu indikujú, že tendencia prokrastinovať 

je spojená s vulnerabilitou pre pocity hanby vzťahujúce sa na self oveľa viac ako s pocitmi 

viny viazanými na konkrétnu situáciu. 

 

1.5.1.3 Dôsledky prokrastinácie 

Prokrastinácia je vo veľkej miere považovaná za dysfunkčný návyk, ktorý je 

nepotrebný až škodlivý (e.g. VanEerde, 2003). Príčinou takéhoto vnímania sú viaceré 

výskumy, ktoré spájajú prokrastináciu s depresivitou, nízkou sebadôverou, prežívaním úzkosti 

atď. (e.g. Solomon et al., 1984; Onwuegbuzie, 2004). Vzhľadom na to, že cez 30% probantov 

považuje prokrastináciu za problém, pričom viac ako polovica by chcela takúto formu 

správania u seba redukovať(e.g. Solomon et al., 1984), môžeme povedať, že prokrastináca má 

výrazný vplyv na život jedinca. Steel (2007) vidí najväčší vplyv prokrastinácie na: 

a.)  Náladu: Odkladanie úloh, teda porkrastinácia je spočiatku spájaná s dobrou 

náladou a pozitívnymi pocitmi, keďže jedinec sa dočasne vyhne nepríjemnej povinnosti, 

avšak s blížiacim sa termínom odovzdania úlohy sa nálada zvykne zhoršovať. Podľa Chu 

a Choia (2005) to však nemusí takto vyzerať vždy, keďže napríklad aktívny prokrastinátori si 

práve prácu na poslednú chvíľu vychutnávajú a prežívajú pozitívne pocity s spojené s výzvou 

splniť úlohu v krátkom čase. 

b.) Výkon: Názory na to, aký vplyv má prokrastinácie na výkon sú rôzne. Ticeová 

a Baumeister (1997) poukazujú na dva póly tejto problematiky. Na jednej strane výskumy 

ukazujú, že prokrastinácia vedie k nižším výkonom na druhej strane, niektorý jedinci 

uvádzajú, že odkladanie úloh na poslednú chvíľu im pomáha zmobilizovať všetky 

sily, motivovať sa, dosiahnuť vyšší výkon a okrem toho je tiež pripúšťajú, že za ten čas sa 

môžu objaviť informácie, ktoré im pomôžu úlohu zvládnuť lepšie, takže je pre nich 
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výhodnejšie začať neskôr. Výsledky výskumu spomínaných autorov sa skôr prikláňajú k prvej 

možnosti a to, že prokrastinácia je spojená s nižším výkonom o čom môžu svedčiť horšie 

známky prokrastinátorov v porovnaní s neprokrastinátormi. 

 

Okrem vplyvu na náladu a výkon má prokrastinácia vplyv aj na zdravie. 

Prokrastinujúci študenti o sebe na začiatku semestra vypovedali, že sa cítia menej 

vystresovaný a sú menej chorý ako neprokrastunjúci kolegovia. Opakované meranie na konci 

semestra poukázalo na to, že sa tieto dve skupiny vymenili, teda prokrastinátori teraz 

vykazovali viac subjektívne vnímaného stresu a vyššiu mieru chorobnosti ako 

neprokrastinátori (Tice et al., 1997). 

 

1.5.1.4. Demografické faktory 

Medzi široké spektrum potencionálnych premenných, ktoré by mohli mať vplyv na 

prokrastináciu patria aj demografické charakteristiky ako vek či rod. Výskumy, v ktorých boli 

zohľadnené aj tieto kritéria zvyčajne nepoukazujú na signifikantné rozdiel v úrovni, príčinách 

alebo druhu prokrastinácie (e.g Milgram, Batori & Mowrer, 1993; Onwuegbuzie, 2004). 

Niektoré naopak uvádzajú, že ženy odkladajú svoje povinnosti menej ako muži (e.g. Milgram 

et. al., 1995), na čo poukazuje aj Steel (2007), ktorý analyzoval viacero štúdií. Upozorňuje 

však, že ide len o malý rozdiel, ktorý je zanedbateľný a preto nepredpokladá vplyv rodu na 

prokrastináciu. 

Rozdielne výsledky sprevádzajú aj snahu odhaliť vplyv veku na prokrastináciu. Steel 

(2007) v jednom z meraní naznačil, že vek negatívne koreluje s mierou prokrastináci, teda 

rastúcim vekom, úroveň prokrastinácie klesá. V kontrolnom meraní, pri použití inej metódy 

však neodhalil žiadnu súvislosť medzi týmito dvoma premennými. Van Eerde (2003) uvádza, 

že dôvodom rôznych výsledkov môžu byť individuálne rozdiely jedincov, pretože zatiaľ čo 

niektorí sa poučia z vlastných chyb a v budúcnosti sa prokrastinácií vyhýbajú, u iných sa 

prokrastinácia stane zlozvykom, ktorý je časom stále ťažšie prekonať 

 

2. Big Five model osobnosti a prokrastinácia 

 

Jedným z najpoužívanejších konceptov pre štúdium osobnosti za poslednú dekádu je 

model piatich silných faktorov, ktorý vychádza zo zoznamu prídavných mien, ktoré sa týkajú 

trvalejších stavov jedinca a okamžitých reakcií (Nakonečný, 2009). 
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Model piatich faktorov osobnosti predstavuje hierarchicky usporiadané osobnostné 

rysy do piatich základných dimenzií a ich aspektov: 

1. Extraverzia (niekedy nazývaná aj surgencia): zahŕňa špecifické kvality ako zhovorčivosť, 

asertivitu, energickosť atď.  

2. Prívetivosť: obsahuje aspekty ako súcit, oddanosť, altruizmus atď. 

3. Svedomitosť: zastrešuje organizovanosť, plánovanie, zodpovednosť atď. 

4. Neuroticizmus (alebo tiež nazývaný ako jeho opačný pól- emocionálna stabilita): 

charakterizuje ho napätosť, náladovosť, úzkostlivosť atď. 

5. Otvorenosť voči skúsenosti (býva označovaná aj ako intelekt) predstavujú položky 

vzťahujúce sa na šírku záujmov, imagináciu, originalitu atď. (Srivastava, 2006). 

   

V súvislosti s prokrastináciou bolo robených viacero výskumov (e.g. Schouwenburg et 

al., 1995), v ktorých boli korelované jednotlivé faktory s úrovňou prokrastinácie. Náhľad na 

vzťah piatich dimenzií a prokrastinácie poskytla VanEerdová (2004, In Gabrhelík et al., 

2006), ktorá urobila metaanalýzu 41 štúdií (45 nezávislých vzoriek), s celkovým počtom 9141 

participantov. Najvyššiu negatívnu koreláciu zistila pri faktore svedomitosť a o dosť slabšia 

ale stále signifikantná pozitívna korelácia bola zistená pri faktore neuroticizmus. Zvyšné 

faktory významne nekorelovali s úrovňou prokrastinácie. Výsledkom je určitý profil 

prokrastinujúceho študenta, ktorý nie je svedomitý, je trochu neurotický, má živý fantazijný 

život, je mierne introvertný a nespoločenský. Samozrejme tvrdenie, že každý prokrastinujúci 

študent zapadá do daného profilu by bolo príliš zjednodušené, preto sú tieto charakteristiky 

len zovšeobecnením výsledkov a nemusia platiť pre každého (Gabrhelík et al., 2006). 

Pre komplexné pochopenie tohto modelu osobnosti budú v nasledujúcich 

podkapitolách objasnené jednotlivé faktory, ich charakteristiky a súvislosť s prokrastináciou. 

 

2.1 Extraverzia 

Prvou dimenziou, ktorá by mohla súvisieť s úrovňou prokrastinácie je extraverzia. 

Extroverti bývajú opisovaní ako aktívny, asertívny, energický, zhovorčivý a spoločenský 

jedinci (McCrae & John, 1992). Jednotlivé charakteristiky extraverzie sa však v rôznych 

verziách dotazníkov, zisťujúcich 5 osobnostných faktorov, líšia. Najpoužívanejší dotazník od 

Costu a McCrae (1992, in: McCrae & Costa Jr., 1997) rozlišuje 6 aspektov extraverzie:  

- vrelosť - spoločenskosť 

- asertivita  - aktívnosť  

- vyhľadávanie vzrušenia  - pozitívne emócie 



888 
 

Dôvodom prečo by extroverti mali prokrastinovať viac môže byť fakt, že takíto jedinci 

bývajú zahrnutí vo viacerých aktivitách naraz a skôr preferujú spoločenské aktivity, v kde sú 

prítomní aj iní jedinci, ako samostatnú prácu na zadanej úlohe (Fisher, 2001). Rôzne dôvody 

sa viažu aj na jednotlivé aspekty ako napríklad na vyhľadávanie vzrušenia. Tu Steel (2007) 

uvádza, že jedinci ktorí vysoko skórujú práve v tom bode sa ľahko začnú nudiť a túžia po 

dobrodružstve, preto môžu zámerne odkladať svoje úlohy na neskôr aby zažili pocit napätia 

pri práci na poslednú chvíľu, ktorý považujú za príjemný. 

Výsledky štúdií nepotvrdzujú predpoklady o signifikantnom vzťahu medzi 

extraverziou a prokrastináciou. Steel (2007) na základe metaanalýzy viacerých štúdií dospel 

k slabej negatívnej korelácii r= -.12 medzi spomínanými konštruktmi a nepotvrdil ani 

hypotézu o súvislosti prokrastinácie s vyhľadávaním dobrodružstva, pretože korelácia r= .17 

nepoukazuje na významný vzťah medzi týmito premennými. Výsledky iných autorov 

potvrdzujú tento slabý vzťah. Watson (2001) uvádza negatívnu koreláciu r= -.21 podobne 

ako Schouwenburg et al. (1995): r= -.14. 

 

2.2 Prívetivosť 

Prívetivosť je dimenzia postihujúca interpersonálne správanie. Na jednom póle stoja 

charakteristiky ako altruizmus, schopnosť porozumieť iným, sklon dôverovať iným, 

uprednostnenie spolupráce a na druhom póle sú to presne opačné charakteristiky ako 

nepriateľstvo, egocentrizmus, tendencia znevažovať cudzie zámery a preferencia súťaživosti 

pred spoluprácou (Hřebíčková, 2003). Podľa Steela (2007) sú práve títo nepriateľskí jedinci 

náchylnejší vnímať externe stanovené požiadavky negatívne, preto sa im radšej vyhnú 

a odložia ich na neskôr. 

Doterajší výskum nepreukázal žiaden významný vzťah medzi prokrastináciou 

a prívetivosťou. Steel (2007) dospel k slabej negatívnej korelácii r= -.12, podobný výsledok 

uvádza aj  Watson (2001): -.04 a Schouwenburg et al. (1995): -.14.  

 

2.3 Svedomitosť 

Pomocou tejto dimenzie zisťujeme u jedincov vzťah k práci, aktívne plánovanie, 

organizovanie,  realizáciu úloh, produktivitu atď. Osoby, ktoré dosahujú vysoké skóre v tejto 

dimenzii sa popisujú ako cieľavedomé, ctižiadostivé, pilné, vytrvalé, systematické, 

disponujúce pevnou vôľou, disciplinované, spoľahlivé, presné atď. Na druhej strane jedinci 

s nízkym skóre sa vyznačujú nedbalosťou, ľahostajnosťou, nízkym záujmom o dosiahnutie 

cieľa atď. (Hřebíčková, 2003). 
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Existuje niekoľko koncepcií svedomitosti ako osobnostného rysu. Steel (2007) 

zaradzuje k tejto dimenzii roztržitosť, organizáciu, výkonovú motiváciu resp. motiváciu 

dosiahnuť niečo a rozdiel medzi zámerom a realizáciu úlohy. Prokrastinátori sa v týchto 

aspektoch prejavujú ako roztržití, vykazujú nízku úroveň organizovanosti a plánovitosti, slabú 

motiváciu niečo dosiahnuť a rozdiel medzi zamýšľaným postupom a skutočnosťou je väčší 

ako u neprokastinátorov, čo poukazuje na to, že odkladanie povinnosti nie je zámerné. 

McCrae et al. (1992) uvádzajú, že svedomitosť býva popisovaná aj ako brzdiaci prvok, ktorý 

drží impulzivitu na uzde alebo naopak ako aktivátor direktívneho organizačného správania. 

Jeden z najpoužívanejších dotazníkov na meranie všetkých piatich dimenzií od Costu et al 

(1992, in: McCrae et al., 1997) rozlišuje 6 aspektov svedomitosti: 

- kompetentnosť  - riadenie 

- plánovanie  - usilovnosť 

- sebadisciplína - rozvážnosť 

 

Výskumné zistenia v tom prípade poukazujú signifikantný vzťah medzi 

prokrastináciou a svedomitosťou. Johnson a Bloom (1995) zisťovali koreláciu jednotlivými 

faktormi a prokrastináciou a zistili, že spomedzi všetkých faktorov má práve svedomitosť 

najsilnejší vzťah k prokrastinácii. Výsledky ich výskumu vypovedajú o významnej negatívnej 

korelácii r= -.72, pričom spomedzi jednotlivých aspektov uvádzajú najvýraznejší vzťah 

prokrastinácie a sebadisciplíny r= -.75. Tento vzťah bol potvrdený viacerými výskumami, 

napríklad Watson (2001) zistil koreláciu medzi týmito konštruktmi r= -. 55 a rovnako 

identifikoval najsilnejší vzťah k nízkej sebadisciplíne,  Schouwenburg et al. (1995) uvádza 

negatívnu koreláciu r= -.67, Steel (2007) po metaanlýze hovorí o priemernej hodnote r=-.62 a 

Lay, Kovacs a Danto (1998) dokonca potvrdili tento vzťah (r = -.81) aj u detí vo vekovom 

rozmedzí 8-11, čím poukázali aj na fakt, že správanie smerujúce k odkladu je prítomne už 

v začiatkoch školskej dochádzky. 

 

2.4 Neuroticizmus 

Pomocou tejto dimenzie zisťujeme individuálne rozdiely v emocionálnej stabilite 

a labilite. Labilní jedinci, dosahujúci vysoké skóre, sa nechajú ľahko priviesť do rozpakov, 

cítia sa zahanbení, neistí, nervózny, úzkostní, intenzívne prežívajú strach, obavy alebo 

smútok. Emocionálne stabilní jedinci s nízkym skóre v tejto dimenzii sú obvykle pokojní, 

vyrovnaní, bezstarostní a v stresujúcej situácii nebývajú vyvedení z miery (Hřebíčková, 
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2003). Costa et al (1992, in: McCrae et al., 1997) diferencujú v rámci neuroticizmu 6 

aspektov: 

- úzkostlivosť  - hostilita 

- depresivita  - sebareflexia  

- impulzívnosť  - vulnerabilita  

Vzťahu medzi neuroticizmom a prokrastináciou sa venovalo viacero štúdií. Ich 

výsledky sú však nejednoznačné. Johnson et al. (1995) uvádzajú, že vzťah medzi týmito 

premennými je veľmi slabý (r= .18) na to, aby mohol byť neuroticizmus prediktorom 

prokrastinácie. Schouwenburg et al. (1995) dospel k výraznejšiemu vzťahu (r= .34) a  Watson 

(2001) dokonca hovorí o signifikantnej korelácii (r= .42) a dodáva, že  neuroticizmus 

prispieva k prokrastinácii oveľa viac ako sa doteraz predpokladalo. Štatisticky najvýznamenší 

vzťah zistil s impulzivitou, vulnerabilitou a depresivitou. Steel (2007) vysvetľuje tento vzťah 

na základe vyhýbania sa stresujúcich situácií ako rozhodovanie či plnenie úlohy alebo 

v prípade impulzivity môže byť dôvodom pre odklad povinností nechopnosť zamerať sa na 

dlhodobé ciele a vyhľadávanie aktivít, ktoré poskytnú okamžité uspokojenie. 

 

2.5 Otvorenosť voči skúsenosti / Intelekt 

Otvorenosť voči novým situáciám alebo tiež potreba poznávať predstavuje jeden pól 

tejto dimenzie, ktorý charakteristický pre jedincov so živou predstavivosťou, citlivých na 

estetické podnety, vnímavým voči vnútorným pocitom, uprednostňujúcim rozmanitosť, 

zvedavých, s nezávislým úsudkom. Takýto jedinci sa zvyknú správať nekonvenčne, skúšajú 

nové veci a uprednostňujú zmenu pred stagnáciou. Na druhom póle stoja osoby, ktoré majú 

sklon k tradičnému spávaniu, sú konzervatívny a ich emočné reakcie bývajú utlmené 

(Hřebíčková, 2003). 

Súvislosť intelektu a prokrastinácie nebola zatiaľ zistená. Výskumy, ktoré 

zohľadňovali aj túto dimenziu nepotvrdili žiadnu alebo len veľmi slabú, nesignifikantnú a tým 

pádom zanedbateľnú koreláciu medzi týmito konštruktmi (e.g. Steel, 2007). 

 

3. Hypotézy 

 

Vzhľadom na výskumný cieľ, teoretickú analýzu a zvolené metódy, ktoré ešte budú 

popísané, sme vyvodili nasledujúce hypotézy: 
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H1: Prokrastinácia je v populácii študentov normálne rozložená a nedosahuje 

extrémne hodnoty 

H2: Predpokladáme, že najčastejšie uvádzanou príčinou prokrastinácie bude lenivosť. 

H3: Predpokladáme štatisticky významný negatívny vzťah medzi prokrastináciou 

a svedomitosťou 

H4: Predpokladáme štatisticky významný pozitívny vzťah medzi prokrastináciou 

a neuroticizmom 

H5: Nepredpokladáme štatisticky významný vzťah medzi extraverziou, prívetivosťou, 

intelektom a prokrastináciou. 

 

4. Výskumný súbor 

 

Výskumný súbor tvorí 62 študentov psychológie z Filozofickej fakulty Prešovskej 

univerzity v Prešove, z toho 57 žien (91,9%) a 5 mužov (8,1%). Priemerný vek respondentov 

je 20,37 rokov, pričom najviac sú zastúpení študenti vo veku 20 rokov (43,5%). Najmladší 

účastník má 18 rokov, najstarší 24. 

Študenti boli vybratý metódou príležitostného výberu. Výskumu sa zúčastnili 

dobrovoľne vyplnením anonymného dotazníka v písomnej podobe. Zber dát sa uskutočnil 

v priebehu marca 2010. 

 

5. Použité metódy 

 

Vzhľadom na stanovený cieľ sme sa rozhodli použiť nasledovné výskumné metódy: 

 

5.1 Škála prokrastinácie pre študentskú populáciu (Procrastination Scale for 

Student Population = PSS, Lay, 1986) 

Škála prokrastinácie pre študentskú populáciu je 20 položková metóda na meranie 

úrovne akademickej prokrastinácie, ktorá vznikla miernou modifikáciou pôvodnej Škály 

všeobecnej prokrastinácie  (GP; General Procrastination Scale; Lay, 1986, in Gabrhelík et al., 

2006). Od pôvodnej verzie sa líši v 5 otázkach, ktoré sa vzťahujú na činnosti spojené 

s pôsobením na akademickej pôde. 

Respondent hodnotí sám seba na 5 bodovej Likertovej škále, kde 1 vyjadruje, že taká 

forma správania je pre neho netypická a 5 znamená, že je ide formu správania, ktorá je pre 

jedinca typická. 
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Výber nástroja bol ovplyvnený povahou štúdia na Slovensku, pretože najčastejšie 

používaná metóda- Posudzovacia škála prokrastinácie pre študentov (Solomon & Rothblum, 

1984) resp. jej časť, merajúca prevalenciu prokrastinácie, sa týka oblastí, ktoré nie sú 

kompatibilné s tými, ktoré zahŕňa štúdium na Slovensku. 

 

5.2 Posudzovacia škála prokrastinácie pre študentov (Procrastination Assesment 

Scale for Students = PASS, Solomon & Rothblum, 1984).   

Ako už bolo spomínané ide o najčastejšie používanú metódu na meranie 

prevalencie a príčin prokrastinácie. Pre naše účely sme sa rozhodli použiť len časť merajúcu 

príčiny prokrastinácie, ktorá pozostáva z 26 otázok mapujúcich 13 možných príčin 

prokrastinácie, pričom každú reprezentujú 2 otázky. Ide o nasledujúce príčiny: 

- strach z hodnotenia  - perfekcionizmus 

- problémy s rozhodovaním  - závislosť a vyhľadávanie pomoci 

- vyhnutie sa úlohe a nízka frustračná tolerancia  - nedostatok sebavedomia 

- lenivosť  - nedostatok asertivity 

- strach z úspechu  - odmietanie kontroly 

- vyhľadávanie vzrušenia  - vplyv vrstovníkov 

- pocit nezvládnuteľnosti a zlá organizácia času 

Pri každej otázke probant hodnotí do akej miery tento dôvod reprezentuje resp. nereprezentuje 

jeho dôvody prokrastinovať, a to na 5 stupňovej Likertovej škále kde 1 znamená že ide 

o dôvod, ktorý vôbec nevyjadruje prečo úlohu odkladal a 5 znamená, že ide o príčinu, ktorá 

úplne vyjadruje prečo prokrastinoval.  

 

5.3 Škála na meranie aspektov Big Five modelu osobnosti (Big Five Aspect Scales= 

BFAS, De Young, Quilty & Peterson, 2007) 

Uvedení autori urobili faktorovú analýzu dvoch najpoužívanejších metód na meranie 

piatich osobnostných rysov a vytvorili vlastný dotazník pozostávajúci zo 100 tvrdení, ktoré 

pokrývajú päť faktorov, pričom každý faktor reprezentujú dva vzájomné korelujúce aspekty. 

Na tomto mieste uvedieme jednotlivé faktory a ich aspekty: 

1. Faktor: extraverzia 

- Entuziazmus (pozitívne emócie, sociabilita atď.) 

- Asertivita (vodcovstvo, dominancia atď.) 

 

 



893 
 

2. Faktor: prívetivosť 

- Súcitnosť (empatia, záujem, pochopenie atď.) 

- Zdvorilosť (morálka, poslušnosť, nezištnosť atď.) 

3. Faktor: svedomitosť 

- Usilovnosť (sebadisciplína, kompetencie atď) 

- Disciplinovanosť (perfekcionizmus, dôslednosť, úhľadnosť) 

4. Faktor: Neuroticizmus- reprezentujú ho dva aspekty 

- Nestálosť (jednotlivé stránky: iritabilita, hnev,vzrušenie atď.) 

- Precitlivelosť (úzkosť, depresia, vulnerabilita) 

5. Faktor: otvorenosť voči skúsenosti/ intelekt 

- Otvorenosť (estetické cítenie, reflexia atď.) 

- Intelekt (inteligencia, erudícia,dômyselnosť atď.) 

Na jednotlivé výroky odpovedá respondent pomocou 5 stupňovej Likertovej škály, kde 1 

znamená, že ho tvrdenie vôbec nevystihuje a 5, že ho tvrdenie úplne vystihuje. 

 

6. Výsledky výskumu 

 

6.1 Prevalencia prokrastinácie 

Prevalencia prokrastinácie bola zisťovaná prostredníctvom PSS (Lay, 1986). 

Priemerná hodnota celkového skóre bola 58,58 a hodnota smerodajnej odchýlky 12,52. Ďalšie 

miery centrality a variability sú uvedené v tabuľke č.1. Reliabilita použitej metodiky bola 

overovaná pomocou Cronbachovej alfy, ktorej hodnota α= 0,861 svedčí o vysokej vnútornej 

konzistencii dotazníka.  

 

Tabuľka č. 1 Miery centrality a variability pre PSS 

N=62   

Priemer 58,58 

Medián 54,50 

Modus 49,00 

Štandard. Odchýlka 12,52 

Skewness 0,59 

Minimum 36,00 

Maximum 87,00 

 Poznámka: N= počet 
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Normálne rozloženie sme overovali pomocou skewness a Kolmogorov- Smirnov testu 

a zistili sme, že prokrastinácia je v našej vzorke normálne rozložená (viď graf č. 1) 

 

Graf č. 1 

 

 

6.2. Príčiny prokrastinácie 

Príčiny prokrastinácie boli zisťované pomocou PASS (Solomon et al., 1984), pričom 

bola využitá len časť zameraná na dôvody, ktorá mapuje 13 oblastí  potenciálnych príčin. 

Celkový priemer tejto 16 položkovej škály je 60,9 a štandardná odchýlka 10,632. Ďalšie 

miery centrality a variability sú uvedené v tabuľke č. 2. 

 

Tabuľka č. 2 Miery centrality a variability pre PASS (príčiny prokrastinácie) 

N=62   

Priemer 60,90 

Medián 60,50 

Modus 58,00 

Štand. odchýlka 10,63 

Skewness 0,41 

Minimum 38,00 

Maximum 92,00 

 Poznámka: N= počet 
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Ako vidno na grafe č. 2, aj pri príčinách prokrastináce sme pomocou skewness a testu 

Kolmogorov Smirnov potvrdili normálne rozloženie 

 

Graf č. 2 

 

 

 

Medzi najčastejšie príčiny prokrastinácie uvádzali respondenti lenivosť, pričom 

vysoké skóre v tejto príčine dosiahlo 18 ľudí čo je 29,1%  z celkového počtu. Najmenej zo 

všetkých príčin uvádzali respondenti strach z úspechu (N=1). 

 

 

6. 3. Prokrastinácia a päť osobnostných faktorov 

Päť osobnostných faktorov (extraverzia, prívetivosť, svedomitosť, neuroticizmus, 

otvorenosť voči skúsenosti) sme merali prostredníctvom BFAS (De Young et al., 2007) a jeho 

jednotlivých subškál zameraných na 2 aspekty každého faktoru. 

Normálne rozloženie každého faktoru sme zisťovali pomocou skewness a zistili sme 

že, naša vzorka dosahuje v každom z faktorov normálne rozloženie. Prehľad týchto hodnôt je 

v tabuľke č. 3  
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Tabuľka č. 3 Normálne rozloženie osobnostných faktorov  

N=62 Extraverzia Prívetivosť Svedomitosť Neuroticizmus 
Otvorenosť voči 

skúsenosti 

Skewness -0,447 -0,632 -0,308 0,074 -0,286 

Poznámka: N= počet 

  

 Na overenie reliability pre jednotlivé faktory sme použili Cronbachovu alfu a na 

základe výsledkov môžeme povedať, že každá zo subškál pre prislúchajúci faktor je vnútorne 

vysoko konzistentná. Veľkosť Cronbachovej alfy pre každý faktor a jeho aspekty je uvedená 

v tabuľke č.4 

 

Tabuľka č. 4 Reliabilita BFAS 

N=62 Cronbachova alpha 

Extraverzia 0,839 

       Utiahnutosť 0,715 

       Nestálosť 0,799 

Prívetivosť 0,760 

       Súcitnosť 0,646 

       Zdvorilosť 0,642 

Svedomitosť 0,786 

       Usilovnosť 0,714 

       Disciplinovanosť 0,643 

Neuroticizmus 0,837 

       Entuziazmus 0,700 

       Asertivita 0,835 

Otvorenosť voči skúsenosti 0,809 

       Intelekt 0,786 

       Otvorenosť 0,688 

Poznámka: N= počet 

 

Keďže naša vzorka spĺňa kritéria pre použitie parametrickej štatistiky, korelácie medzi 

jednotlivými faktormi, ich aspektmi a prokrastináciou sme overovali prostredníctvom 

Pearsonovho korelačného koeficientu.  
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Vzťah extraverzie a prokrastinácie, hoci nebol predpokladaný, poukazuje na negatívnu 

koreláciu medzi týmito konštruktmi. Najsignifikantješí vzťah sme odhalili medzi aspektom 

extraverize, asertivitou, kde r=-.29, čo svedčí o slabom no signifikantnom vzťahu. Korelácia 

medzi celkovou extraverziou bola o niečo nižšia r=-.23, rovnako ako vzťah k ďalšiemu 

aspektu, entuziazmu, kde r=-.116, čo nevypovedá o žiadnom vzťahu k prokrastinácii. 

Medzi prívetivosťou a prokrastináciou sme neidentifikovali žiaden vzťah. Korelácia 

medzi  týmito konštruktmi r=-.012 nevypovedá o žiadnom významnom vzťahu. 

Ďalej sme overovali vzťah svedomitosti a prokrastinácie a zistili sme signifikantnú 

koreláciu prokrastinácie s týmto faktorom a jeho aspektmi. Korelácia medzi celkovou 

úrovňou svedomitosti a prokrastinácie r=-.57 svedčí o signifikantnom negatívnom vzťahu 

medzi týmito premennými. Čo sa týka jednotlivých aspektov, usilovnosť, kde r=-.58, 

korelovala s prokrastináciou vo vyššej miere ako disciplinovanosť s r=-.44. Celkovo môžeme 

tento vzťah označiť ako významný. 

Neuroticizmus nekoreloval s prokrastináciou natoľko, aby bol vzťah považovaný za 

signifikantný. Korelačný koeficient celkového neuroticizmu r=.154 vypovedá len o veľmi 

slabom vzťahu medzi premennými, ktorý nemôžeme považovať za významný. 

Prokrastináciu sme ďalej korelovali s otvorenosťou voči skúsenosti resp. intelektom. 

Korelačný koeficient r=.-124 vypovedá len o veľmi slabom vzťahu, preto možme povedať že 

medzi týmito premennými nie je signifikantný vzťah.  

Prehľad navýznamneších korelácií uvádzame v tabuľke č.5. 

 

Tabuľka č. 5 

 

Poznámka: **=  p ≤ 0.01, N = počet, * = p ≤ 0.05, N= celkový počet 

 

 

 

N= 62 
 

usilovnosť disciplinovanosť svedomitosť 
extraverzia- 

asertivita 

Prokrastinácia   -0,58** -0,44** -0,57** -0,29* 

usilovnosť 0,59** 0,91** 0,41** 

disciplinovanosť 0,88** 0,13 

svedomitosť         0,31* 
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7. Diskusia 

 

Väčšina zahraničných autorov, ktorí sa venujú prokrastinácii z teoretického alebo 

praktického hľadiska, považuje tento fenomén za nežiadúci a to najmä v akademickom 

prostredí, kde sú požiadavky na včasné plnenie študijných povinností obzvlášť frekventované 

(Gabrhelík et al.,2006). Niektoré skoršie zahraničné výskumy upozorňujú na extrémne 

vysoký výskyt tohto fenoménu medzi študentmi ako napríklad Ellis a Knaus (1977, in Steel, 

2007) uvádzajú výskyt pokrastinácie u 80-95% študentov, čo by však znamenalo, že 

prokrastinovať je normálne, keďže ide formu správania prítomnu u väčšiny študentov. 

Validita týchto alarmujúcich výsledkov o vysokej prevalencii prokrastinácie medzi 

študentami však nie je úplne potvrdená.  Özer et al. (2009) už uvádzajú o niečo nižšie 

percentuálne zastúpenie (52%) prokrastinátorov medzi študentmi a ešte o niečo nižší výskyt 

študentov (41.7%) , ktorí o sebe vypovedali, že prokrastinuju skoro vždy alebo vždy, uvádza 

vo svojej štúdii Onwuegbuzie (2004). Overovanie prevalencie tohto fenoménu prebehlo aj 

v Českej republike (e.g. Sliviaková, 2007) a ani v tom prípade nebol potvrdený extrémny 

výskyt tohto fenoménu, práve naopak, prokrastinácia bola, podobne ako v našej vzorke, 

rozložená normálne, čím potvrdili nami stanovenú hypotézu. Môžeme teda povedať, že do 

istej miery prokrastinuje každý jedinec, avšak extrémne nízke ale aj extrémne vysoké hodnoty 

dosahuje len minimum jedincov a vačšina sa pohybuje okolo priemeru. 

Medzi najčastejšiu uvádzanú príčinu vo väčšine výskumov (e.g. Solomon & 

Rothblum, 1984) patrí strach z neúspechu, ktorý je spájaný s prežívaním úzkosti spojenej 

s hodnotením inými. V našej vzorke táto príčina nepatrí medzi najčastejšie uvádzané. 

Najfrekventovanejším dôvodom prokrastinácie bola uvádzaná lenivosť (29,1%). Dôvodom 

môže byť subjektívny pocit, že jedinec je lenivý aj keď v pozadí môže stáť nízka frustračná 

tolerancia, nedostatok sebavedomia alebo iná príčina. 

Vzťah prokrastinácie a jednotlivých osobnostných charakteristík bol skúmaný rôznymi 

spôsobmi, pričom každý výskum sa zameriaval na určitú konkrétnu charakteristiku prípadne 

súbor osobných vlastností. V našom výskume sme sa zamerali na vzťah prokrastinácie 

a piatich osobnostných faktorov, s dôrazom na tie faktory, ktoré boli na základe predošlých 

výskumov považované za najvýznamnejšie čo sa týka vzťahu s prokrastináciou. Skoršie 

výskumy, jednoznačne potvrdili, že medzi niektorými faktormi a prokrastináciou je resp. nie 

je štatisticky významný vzťah. Z doterajších výskum vyplýva, že najsignifikantnejšie koreluje 

s prokrastináciou svedomitosť (e.g. Schouwenburg et al., 1995). Johnson et al. (1995) 

uvádzajú, výšku korelačného koeficientu r=.-72, čo vypovedá o štatisticky veľmi významnom 
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vzťahu. Podobne vysoké údaje uvádzajú aj ďalší autori, napríklad Watson (2001) zistil, že 

korelačný koeficient r=-.55 a o niečo vyšší r=-.67 uvádza vo svojej štúdii aj Schouwenburg et 

al. (1995). Na základe týchto výskumov sme aj my predpokladali, že vzťah medzi týmito 

premennými bude štatisticky významný. Dospeli sme k podobným výsledkom ako predošlý 

autori, pričom výška Pearsonovho korelačného koeficientu pri našej vzorke dosiahla hodnotu 

r=-.57, čo svedčí o signifikantnej negatívnej korelácii medzi premennými. Hřebíčková (2003), 

uvádza, že svedomití jedinci sú cieľavedomí, ctižiadostiví a disponujú vysokou 

sebadisciplínou. Ak teda akademická prokrastinácia koreluje s týmito schopnosťami 

negatívne, môžeme z toho vyvodiť, že u vysoko prokrastinujúcich jedincov sú tieto 

schopnosti výrazne oslabené, čiže čím vyššie skóre v prokrastinácii, tým nižšie skóre v tejto 

dimenzii. Johnson et al. (1995) uvádzajú, že najsilnejším prediktorom prokrastinácie je 

spomedzi všetkých aspektov svedomitosti slabá sebadisciplína. Ak sme teda potvrdili, že 

vzťah medzi týmito premennými existuje, je podľa viacerých autorov (e.g. Schouwenburg et 

al., 1995) na mieste podrobnejšie preštudovať samotný faktor, jeho aspekty a odhaliť 

súvislosť medzi nimi a prokrastináciou. 

Ďalší faktor, ktorý býva spájaný s prokrastináciou je neuroticizmus. Viaceré štúdie 

potvrdili viac či menej významný pozitívny vzťah medzi týmito dvoma premennými. 

Schouwenburg et al., (1995) uvádza hodnotu korelačného koeficientu r= .34 a tento vzťah 

interpretuje na základe vulnerability jedincov s vyšším neuroticizmom na problémy spojené 

so stresom a neschopnosťou ich adekvátne riešiť. Watson (2001) uvádza ešte o niečo vyšší 

koeficient r= .42, pričom upozorňuje, že neuroticizmus výrazne prispieva k úrovni 

prokrastinácie a preto by tento vzťah nemal byť podceňovaný. Náš výskum nepreukázal 

významnú koreláciu s neuroticizmom (r= .154), preto sa k predošlým zisteniam nemôžeme 

prikloniť. Vzhľadom na veľkosť a zloženie našej vzorky je možné, že ide len o zhodu náhod 

a preto náš údaj nemusí byť validný. 

Vzťah extraverzie a prokrastinácie sa doteraz nepreukázal ako dostatočne 

signifikantný. Watson (2001) dospel ku koeficientu korelácie r=-.21, Johnson et al., (1995) 

hovorí o  r=-.11 a Schouwenburg et al., (1995) uvádza vo svojej štúdii r=-.14, čo všetci 

interpretujú ako veľmi slabý a štatisticky nevýznamný vzťah. My sme na našej vzorke 

identifikovali slabý ale už signifikantný negatívny vzťah prokrastinácie k aspektu extraverzie, 

k asertivite r=-.29. , De Young et al. (2007), autori použitého dotazníka, zahŕňajú pod 

asertivitu subaspekty ako vodcovstvo a dominancia, z čoho možno vyvodiť, že jedinci ktorí 

prokrastinnúju vo vyššej miere, skórujú v týchto charakteristikách nižšie a sú teda menej 
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dominantný a nepreferujú vodcovské roly. Uvedené zistenia, však môžu byť skreslené 

výberom respondentov, preto by pre ich overenie bol potrebný ďalší výskum. 

Prívetivosť a otvorenosť voči skúsenosti, nedosiahli v našom výskume štatisticky 

významné hodnoty, podobne ako v predošlých zahraničných výskumoch (e.g. Schouwenburg 

et al., 1995). 

 

Pre úplnosť je dôležité uviesť, že uvedené výsledky mohli byť vplyvom rôznych 

okolností skreslené. Vzorka bola vybratá na základe príležitostného výberu, preto ju tvoria 

študenti z Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove a je možné, že výsledky sú 

charakteristické len pre nich, preto chceme upozorniť na to, že výsledky tejto štúdie by nemali 

byť bez ďalšieho skúmania generalizované na celú populáciu študentov. Ďalším zdrojom 

skreslenia môže byť nepomer v zastúpení mužov a žien. A aj keď doterajší výskum 

nenasvedčuje tomu, že by bol medzi mužmi a ženami rozdiel, netreba tento fakt podneňovať. 

 

8. Záver  

Vo výkonovo orientovanej spoločnosti, kde sa od ľudí očakáva, že si svoje povinnosti 

splnia v určitom, vopred stanovenom časovom rozmedzí, môže prokrastinácia predstavovať 

vážny problém. To, že ide o rozšírený fenomén, ktorý je v rozvinutých spoločnostiach 

nežiadúci dokazuje podľa VanEerde (2003) fakt, že za posledné roky vzrástol počet kníh 

a rôznych vzdelávacích programov zameraných na odstránenie tejto formy správania. Pravdou 

ostáva, že sa tak deje najmä v zahraničí, zatiaľ čo u nás je prokrastinácia stále neznámy 

pojem. Dúfame teda, že aj táto práca pomôže priblížiť problematiku prokrastinácie a zvýšiť 

tak záujem o jej bližšie spoznávanie, či už na úrovni teoretických poznatkov alebo 

praktických odporúčaní ako prokrastinačné tendencie prekonať.  
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