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Úvod 

Problematika vzťahu tvorivosti a osobnostných vlastností je téma, ktorá doposiaľ v rámci vý-

skumných zistení nemá jednotné výsledky. I my sme sa snažili prispieť do tejto problematiky určitými 

poznatkami. Zaujímalo nás, či sa naše zistenia potvrdia s už existujúcimi, alebo či k tejto problemati-

ke, či už s väčšími alebo menšími obmedzeniami, prinesieme i nové informácie. 

 

1 Tvorivosť 

V súčasnosti existuje viacero prístupov k tvorivosti. Definície sú založené na princípe zdôrazňova-

nia určitej zložky tvorivosti. Definujú buď to, čo sa považuje za základ tvorivosti (teda či je to inte-

lekt, schopnosti, motivácia, osobnostné vlastnosti, interakcia s prostredím) alebo to, ktorá súčasť tvo-

rivosti je chápaná ako podstata (proces tvorby, konečný produkt, správanie jedinca či celý súbor 

vstupných zložiek) (Szobiová, 2004). Vo výskumnej práci sa opierame o definície, ktoré charakterizu-

jú tvorivosť ako znak osobnosti: Tvorivosť je komplexná schopnosť, ktorá je výsledkom spoločného 

pôsobenia kognitívnych schopností, osobnostných vlastností a niektorých motívov (Plháková, 2007). 

Tvorivosť je komplexná schopnosť, ktorú formujú kognitívne faktory, faktory motivačné a napokon 

i neintelektové rysy osobnosti (Nakonečný, 2009). 

 

1.1 Vzťah tvorivosti, nadania, talentu a vlôh 

V súvislosti s problematikou tvorivosti sa spomínajú pojmy ako nadanie, talent či vlohy. Dočkal, 

Musil, Palkovič a Miklová (1987) spomínajú talent a vlohy ako pojmy, ktoré sa používajú 

v rovnakom význame ako pojem nadanie (Dočkal et al., 1987). Aj keď sa pojmy nadanie a talent 

zväčša používajú ako synonymá, v odbornej literatúre sú rozlíšené. Nadanie zahŕňa raný (alebo vro-

dený) potenciál a kvality, talent sa viaže na už realizované predpoklady, dosiahnuté výsledky 

a mimoriadny výkon (Szobiová, 2004). Rovnako Jurášková (2003) charakterizuje nadanie ako jedi-

nečný potenciál (nadaný športovec – dobré predpoklady pre výkon). Talent vníma ako jedinečný vý-

kon (talentovaný športovec – vyhrávajúci súťaže). Laznibatová (in Hříbková, 2009)  patrí medzi málo 

autorov, ktorí diferencujú medzi týmito pojmami. Nadanie je podľa Laznibatovej (2007, s. 58) 

,,výnimočná všeobecná intelektová spôsobilosť, pričom u nadaných možno dokázať výnimočnú vývi-

novú úroveň a táto úroveň je po dlhšie obdobie do vysokej miery konštantná“. Na rozdiel od takto 

definovaného nadania vymedzuje autorka talent ako vysokú úroveň predovšetkým špeciálnych schop-

ností, ktorých súčasťou je originalita a tvorivosť. Dočkal (2005) však sumarizuje, že pojmy sú syno-

nymá a nie je potrebné medzi nimi rozlišovať. I podľa Musila (1985) sú pojmy spoločné, pretože obi-

dva tvoria osobnostný predpoklad k mimoriadne úspešnému výkonu a produktivite v nejakej oblasti 

(Musil, 1985). Napokon, v tak pestrej palete prístupov v problematike tvorivosti či nadania nemôžu 

chýbať jemné pojmové odtiene (Kusá, 2006). 
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Podľa Juráškovej (2003) je tvorivosť (kreativita) súčasťou nadania. I podľa Mönksa 

a Ypenburgovej (2002) sa tvorivosť často považuje ako dôležitý ukazovateľ nadania. Podľa týchto 

autorov nikto nie je len tvorivý alebo len nadaný, čo demonštrujú prostredníctvom výsledkov mno-

hých výskumov z ktorých vyplýva, že väčšina tvorivých jedincov je takisto vysoko nadaná. Napokon 

stojí za zmienku i Musilovo (1985, s. 9) vyjadrenie: ,,Tvorivosť ide vždy ruka v ruke s nadaním 

a talentom. Človeka, ktorý vie šikovne opakovať naučenú činnosť, ale nevie ju tvorivo prispôsobiť 

odlišným podmienkam a požiadavkám, nemožno pokladať za nadaného. Nadanie sa optimálne prebu-

dí a rozvinie v tvorivom ovzduší, na báze tvorivej osobnosti“. Preto, aj keď ústrednou témou tejto 

práce nie je nadanie, zmienime sa z dôvodu súvisu s problematikou tvorivosti aj o nadaní. 

Tak ako je mnoho náhľadov na tvorivosť, aj pre nadanie literatúra vymedzuje viacero definícií. 

Väčšina sa zhoduje v tom, že neurčuje hranicu toho, kedy človek už je nadaný a kedy ešte nie je. Pre-

to môžu definície pôsobiť neúplne, aj keď túto hranicu pravdepodobne ani nie je možné presne vyme-

dziť (Jurášková, 2003). Podľa Szobiovej (2004) nadanie je produkt vývinu, ktorý je v interakcii 

s dedičnosťou a prostredím. Teplov (in Dočkal et al., 1987) nadanie pripisoval každému človeku 

a vzťahoval ho na rôzne činnosti, ako aj činnosť baníka či robotníka. Eysenck a Barett (in Hříbková, 

2009) v jednom zo spôsobov definovania nadania uvádzajú, že tento pojem sa vzťahuje ku kreativite. 

Podľa Mönksa a Ypenburgovej (2002) nadanie zahŕňa tri znaky osobnosti, ktoré na seba vzájomne 

pôsobia: vysoké intelektuálne schopnosti, tvorivosť a motiváciu. Autori považujú tieto tri faktory ako 

navzájom súvisiace. I Jurášková (2003) považuje nadanie a tvorivosť za súvisiace konštrukty.  

Dočkal et al. (1987) uvádzajú, že každý má do určitej miery rozvinuté všetky vlastnosti štruktúry 

nadania, preto je možné u všetkých ľudí zistiť mieru každého talentu. Autor chápe nadanie ako spôso-

bilosť vykonávať istú činnosť, istú zložku osobnosti, ktorá danú činnosť reguluje. Nadanie je niečo, 

čo možno vzťahovať na akýkoľvek druh činnosti. Každý človek je schopný vykonávať určitú činnosť. 

Jednotlivé činnosti sú prepojené vzťahmi. Preto činnosti nemožno chápať ako nezávislé, pretože 

vzťahy medzi nimi sú zároveň vzťahy jednotlivých nadaní. Napríklad v rámci hudobného talentu sú 

dôležité všetky vlastnosti umožňujúce vykonávať hudobnú činnosť. Avšak niektoré z týchto vlastností 

je možné uplatniť aj v iných činnostiach. Preto sú tieto vlastnosti zložkami hudobného, ale aj iných 

nadaní súčasne. I Mönks a Ypenburgová (2002) uvádzajú, že nadanie sa môže prejavovať v rôznych 

schopnostiach – pohybových, umeleckých či sociálnych a že tieto formy nadania sa často objavujú 

spoločne (Mönks & Ypenburg, 2002). Otázka preto nie je položená v akej miere je jedinec napr. hu-

dobne nadaný, ale aké má nadanie, pre akú činnosť sa najviac hodí. Odpoveďou, či má nadanie každý, 

je podľa Dočkala (1987, 2005) rozhodne áno. Individuálne rozdiely sú v kvalite a kvantite. Možno 

pozorovať, že spôsob akým Dočkal et al. (1987) chápu nadanie, sa zhoduje so spôsobom chápania 

tvorivosti Szobiovou (2004). V tejto práci budeme v súlade s Mönksom a Ypenburgovou (2002), Ju-

ráškovou (2003) i Musilom (1985) považovať tvorivosť a nadanie ako symbiózne konštrukty. Zhod-

ne so Szobiovou (2004) i Zelinom a Zelinovou (1990) budeme ponímať tvorivosť ako charakteristiku, 

ktorou disponuje každý jedinec. Ak tieto tvrdenia vezmeme v úvahu, potom každý jedinec je tvorivý, 

a každý tvorivý jedinec je i nadaný. Každý však v rozdielnej kvalite a kvantite. 

 

2 Tvorivá osobnosť 

Neexistuje jednotný vzorec osobnostných vlastností tvorivého človeka, ten je pre každého tvorcu 

jedinečný. Avšak skúmaniu toho, aké osobnostné črty sa podieľajú na tvorivosti jedinca, bolo veno-

vaných množstvo štúdií (Szobiová, 2004). I keď nie je vytvorený model tvorivej osobnosti, ktorý by 

mal všeobecnú platnosť, existuje ich mnoho. Hoci sa niektoré vlastnosti overené vo viacerých vý-

skumoch v rôznych modeloch opakujú, ukazuje sa, že vytvoriť osobnostný profil, ktorý by odlíšil 

tvorcov od tých menej tvorivých, nie je možné (Szobiová, 2004). Tvorivú osobnosť nie je možné vy-

svetliť len nadpriemernými kognitívnymi schopnosťami alebo netypicky vysokými intelektovými 

výkonmi, pretože ide o komplex vlôh, potenciálov, schopností, vlastností, charakteristík a čŕt (Lazni-

batová, 2007). Je teda zrejmé, že osobnostné rysy pri objasňovaní tvorivosti nemožno vynechať (Da-

cey, Lennon, 2000). 
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3 Vzťah tvorivosti a vybraných osobnostných vlastností 

Existuje nespočetné množstvo faktorov, ktoré tvorivosť ovplyvňujú a ktoré sú jej súčasťou. Jed-

ným z nich je osobnostný faktor, ktorý samotný vo vzťahu k tvorivosti zahŕňa množstvo obsahov. 

Osobnostné črty sú jedným z nich. Práve osobnostné črty (resp. rysy, vlastnosti, charakteristiky) sú to, 

čo nás vo vzťahu k tvorivosti v tejto práci zaujíma. Preštudovali sme množstvo štúdií v tejto proble-

matike, avšak v nasledujúcich riadkoch uvedieme len krátky výber tých štúdií, z ktorých sme pri plá-

novaní nášho výskumu vychádzali. 

Cieľom výskumu Dočkala a Matejíka (1997) bolo zistiť možné vzájomné vzťahy tvorivosti 

a niektorých osobnostných premenných u detí a ich rodičov. Ako nástroj sa okrem viacerých iných 

použil Torranceho test tvorivosti, Cattellov osobnostný dotazník 16 PF a Eysenckove dotazníky EPQ 

– R a IVE. Pri prvom meraní bol zaznamenaný významne pozitívny vzťah medzi extraverziou 

a tvorivosťou. Ďalšie signifikantné korelácie boli zistené medzi tvorivosťou a sklonom 

k dobrodružnosti, kde sa potvrdil pozitívny vzťah. Pri druhom meraní sa korelácia tvorivosti 

a dobrodružnosti neukázala, ale zistili sa iné dôležité korelácie, a to záporný vzťah medzi neuroticiz-

mom a verbálnou originalitou a medzi empatiou a figurálnou fluenciou. Tvorivosť stúpa, ak sa miera 

anxiety dostáva do optimálnych hodnôt. Samostatné vyhodnotenie však nemá charakter výskumných 

zistení ktoré by bolo možné zovšeobecniť, ale charakter inšpirácie pre plánovanie ďalšieho výskumu, 

čo bolo i očakávaním samotných autorov (Dočkal & Matejík, 1997). 

Iný výskum, ktorý v našich podmienkach realizovali Ďatelinková a Kováč (in Szobiová, 2004), 

preukázal u tvorivejších detí vyššiu extravertovanosť, nižší neuroticizmus a vyššiu tendenciu 

k samostatnosti a nezávislosti. 

Vzťah tvorivosti a osobnostných vlastností skúmal i Dibakar (1987). Výskumnú vzorku tvorilo 

252 indických študentov strednej školy. Bol administrovaný Torranceho figurálny test tvorivosti, 

Benderovej Gestalt Test a Eysenckov osobnostný dotazník. Výsledky ukázali, že tvorivosť pozitívne 

koreluje s egoizmom a introverziou a negatívne koreluje so psychoticizmom. Vzťah tvorivosti 

a extraverzie nebol priamočiary. 

Szobiová (2007) realizovala výskum, ktorý pojednával o problematike rozdielov mužov a žien 

v tvorivosti. Výskumný súbor bol zložený zo stredoškolských študentov gymnázíí a iných stredných 

škôl. Ako nástroj bol použitý Urbanov figurálny test tvorivého myslenia. Z výskumu vyplynulo, že 

muži a ženy sa vo výkone v teste tvorivosti nelíšia. Použitím inej metodiky (Torranceho figurálny test 

tvorivosti) však boli na rovnakej vzorke rozdiely medzi mužmi a ženami potvrdené. 

Na inej vzorke stredoškolských študentov Szobiová (2005) použitím Urbanovho figurálneho testu 

tvorivého myslenia taktiež nezistila signifikantné rozdiely v tvorivosti medzi mužmi a ženami. 

Ďalšou problematikou, ktorou sa Szobiová (2007) zaoberala, boli interpohlavné rozdiely vzhľadom 

k dvom kategóriám v rámci testu tvorivosti. Išlo o kategórie flexibilita a originalita. V prípade oboch 

kategórií sa nezistili rozdiely medzi mužmi a ženami. 

Aj v inom výskume Szobiová (2005) overovala rozdiely medzi mužmi a ženami vzhľadom 

k fluencii, flexibilite a originalite ako k trom kategóriám testu tvorivosti. Ani v prípade tohto výskumu 

autorka v jednotlivých kategóriách z hľadiska pohlavia nezistila štatisticky významné rozdiely. 

 

4 Výskumný problém, ciele a hypotézy 

4.1 Výskumný problém 

V tejto práci nás zaujímala táto centrálna otázka: Aký je vzťah figurálnej tvorivosti a osobnostných 

vlastností? V rámci tohto centrálneho problému sme sa zaoberali súborom problémov, na ktoré sa 

taktiež možno opýtať otázkami: 

1. Má neuroticizmus a psychoticizmus negatívny vzťah k figurálnej tvorivosti? 

2. Má extraverzia k figurálnej tvorivosti pozitívny vzťah? 

3. Líšia sa muži a ženy vo figurálnej tvorivosti? 

4. Líšia sa muži a ženy v kategóriách fluencia, flexibilita a originalita? 

 

4.2 Výskumné ciele 

Pre výskum sme vymedzili nasledujúce ciele: 

1. Overiť vzťah figurálnej tvorivosti a neuroticizmu. 
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2. Overiť vzťah figurálnej tvorivosti a psychoticizmu. 

3. Overiť vzťah figurálnej tvorivosti a extraverzie. 

4. Overiť interpohlavné rozdiely vzhľadom k figurálnej tvorivosti. 

5. Overiť interpohlavné rozdiely v kategóriách fluencia, flexibilita a originalita. 

 

4.3 Hypotézy 

Na základe preštudovanej literatúry a predchádzajúcich výskumov sme stanovili tieto hypotézy: 

H1: Predpokladáme, že vzťah figurálnej tvorivosti a neuroticizmu bude štatisticky významne ne-

gatívny. 

H2: Predpokladáme, že vzťah figurálnej tvorivosti a psychoticizmu bude štatisticky významne ne-

gatívny. 

H3: Predpokladáme, že vzťah figurálnej tvorivosti a extraverzie bude štatisticky významne pozi-

tívny. 

H4: Predpokladáme, že sa muži a ženy vo figurálnej tvorivosti nebudú štatisticky významne líšiť. 

H5: Predpokladáme, že sa muži a ženy v kategóriách fluencia, flexibilita a originalita nebudú šta-

tisticky významne líšiť. 

 

5 Metodológia 

Realizovali sme predovšetkým korelačný výskum, pretože sme skúmali vzťahy medzi premenný-

mi. Výskum má i kauzálno-komparatívny charakter vzhľadom k cieľom, v rámci ktorých nás zaujíma-

lo zistiť možné interpohlavné rozdiely. Ak vezmeme do úvahy kauzálno-komparatívnu časť výskumu, 

potom môžeme za nezávislú premennú považovať rod. Závislú premennú reprezentuje figurálna tvo-

rivosť a jej kategórie. 

 

5.1 Výskumný súbor 

Výskumný súbor tvorilo 272 stredoškolských študentov prvého, druhého, tretieho a štvrtého roční-

ka vo veku 15 až 19 rokov s priemerným vekom respondentov 16,93 rokov. 

Výskumný súbor bol vybraný príležitostným spôsobom výberu na Gymnáziu v Michalovciach. 

V súbore boli obsiahnuté všetky triedy Gymnázia, avšak vzhľadom na to, že niektorí žiaci v škole 

neboli prítomní, nepodarilo sa nám do súboru zahrnúť vzorku celého Gymnázia. 

Vo výskumnom súbore bolo zastúpených 156 žien a 116 mužov. Ženy tvorili 57,4 % vzorky 

a muži 42,6 %. Počet mužov a žien bol na Gymnáziu približne rovnako zastúpený, preto aj napriek 

absencii niektorých žiakov nedošlo k extrémnemu výkyvu v počte mužov a žien a nebolo potrebné 

kontrolovať výber z hľadiska vyváženosti pohlavia. Ďalšie charakteristiky súboru uvádza tabuľka 1, 

tabuľka 2 a tabuľka 3. 

 

Tabuľka 1 

Vekové charakteristiky súboru vzhľadom k rodu 

 Ženy Muži 

Priemerný vek 16,81 17,08 

SD 1,338 1,158 

Min. 15 15 

Max. 19 19 
Poznámka: SD – štandardná odchýlka; Min. – najnižší vek, Max. – najvyšší vek 
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Tabuľka 2 

Údaje o vekovom zastúpení súboru vzhľadom k rodu 

Vek Ženy Muži Spolu 

15 32 13 45 

16 42 25 67 

17 23 27 50 

18 41 42 83 

19 18 9 27 

Spolu 156 116 272 

 

Tabuľka 3 

Údaje o početnosti žiakov v jednotlivých ročníkoch vzhľadom k rodu 

Študijný rok Ženy Muži Spolu 

1. ročník 49 21 70 

2. ročník 36 33 69 

3. ročník 34 33 67 

4. ročník 37 29 66 

Spolu 156 116 272 

 

5.2 Nástroje zberu dát 

Na identifikáciu figurálnej tvorivosti sme použili Urbanov figurálny test tvorivého myslenia (TSD 

– Z). Osobnostné vlastnosti sme identifikovali prostredníctvom skrátenej formy Eysenckovho osob-

nostného dotazníka EPQ – R. Súčasťou boli i nami vytvorené položky pre získanie základných demo-

grafických údajov (pohlavie, vek, študijný rok). 

 

5.3 Štatistické spracovanie údajov 

Pracovali sme s hrubým skóre v prípade oboch nástrojov. Údaje sme štatisticky spracovali pomo-

cou štatistického programu SPSS 18. Na overenie reliability jednotlivých subškál Eysenckovho osob-

nostného dotazníka sme použili Cronbachovu alfu (viď Tabuľka 4). Keďže sme administráciu reali-

zovali iba raz, nemohli sme v rámci Urbanovho figurálneho testu tvorivého myslenia vykonať retesto-

vú reliabilitu. Avšak vzhľadom na to, že sme následne po sebe administrovali obidve formy testu, 

mali sme možnosť porovnať formu A s formou B ako porovnateľný spôsob overenia reliability. Ove-

rili sme vzťah obidvoch foriem a zároveň sme ich porovnali prostredníctvom t-testu pre opakované 

meranie. Interkoreláciu a výsledok t-testu uvádzame v tabuľkách (viď Tabuľka 5 a Tabuľka 6). Nor-

malitu rozloženia dát sme overovali prostredníctvom metódy zošikmenia – skewness (viď Tabuľka 7). 

V rámci Urbanovho figurálneho testu tvorivého myslenia v prípade kategórie fluencia údaje neboli 

normálne rozložené, preto sme v tomto prípade použili neparametrickú štatistiku. Všetky ostatné úda-

je však normálne rozložené boli, preto sme v rámci týchto údajov pri všetkých štatistických operá-

ciách použili parametrickú štatistiku. Pri overovaní prvej, druhej a tretej hypotézy sme pracovali 

s korelačnou štatistikou, kde sme použili Pearsonov korelačný koeficient. Zisťovali sme tak mieru 

tesnosti vzťahu medzi hrubým skóre dosiahnutom v Urbanovom figurálnom teste tvorivého myslenia 

a hrubým skóre jednotlivých subškál v Eysenckovom osobnostnom dotazníku EPQ – R. Na overenie 

štvrtej a piatej hypotézy sme pracovali s rozdielovou štatistikou. Z hľadiska overenia absencie rozdie-

lov vo figurálnej tvorivosti a v kategóriách flexibilita a originalita vzhľadom k rodu sme použili t-test 

pre dva nezávislé výbery. Overenie absencie interpohlavných rozdielov v kategórii fluencia sme vy-

konali prostredníctvom Mann-Whitneyho U testu. 
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Tabuľka 4 

Reliabilita jednotlivých subškál Eysenckovho osobnostného dotazníka 

Škála α N 

P 0,281 12 

E 0,846 12 

N 0,722 12 

L 0,664 12 

Poznámka: α – Cronbachova alfa; N – počet položiek 

 

Tabuľka 5 

Urbanov figurálny test tvorivého myslenia – Interkorelácia formy A a formy B (N = 272) 

  B forma 

A forma r 0,610** 

 Sig. 0,000 

Poznámka: n – počet respondentov ; r – Pearsonov koeficient; Sig. – hladina významnosti; ** znamená p < ,01 

 

Tabuľka 6 

Urbanov figurálny test tvorivého myslenia – Porovnanie formy A s formou B 

 n M SD t Sig. 

A forma 272 23,98 7,811   

    -1,819 0,070 

B forma 272 24,76 8,246   

Poznámka: n – počet respondentov; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; Sig. – hladina výz-

namnosti 

 

Tabuľka 7 

Hodnoty zošikmenia pre jednotlivé subškály Eysenckovho osobnostného dotazníka a pre A a B 

formu Urbanovho figurálneho testu tvorivého myslenia a jeho niektoré kategórie 

P 0,574 

E -0,638 

N -0,072 

L 0,805 

A forma 0,462 

B forma 0,493 

Fluencia (A forma) -2,089 

Flexibilita (A forma) 0,696 

Originalita (A forma) 0,380 

Fluencia (B forma) -1,891 

Flexibilita (B forma) 0,588 

Originalita (B forma) 0,242 

 

 

6 Výsledky výskumu 

Overenie hypotézy 1 sme vykonali pomocou Pearsonovho koeficientu (N = 272). Hodnota signifi-

kancie je v prípade oboch foriem testu > 0,05. Negatívna tendencia vzťahu sa potvrdila (r = -0,087; r 

= - 0,006), vzťah však nie je štatisticky významný. Hypotézu 1 sme teda nepotvrdili. Výsledky sú 

uvedené v tabuľke 8. 
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Tabuľka 8 

Vzťah figurálnej tvorivosti a neuroticizmu (N = 272) 

  Neuroticizmus 

A forma r -0,087 

 Sig. 0,150 

B forma r -0,006 

 Sig. 0,918 

Poznámka: r – Pearsonov koeficient; Sig. – hladina významnosti 

 

V rámci hypotézy 2 sme na overenie vzťahu použili Pearsonov koeficient (N = 272). Hodnota sig-

nifikancie je v prípade A formy testu < 0,05, čo znamená, že medzi figurálnou tvorivosťou 

a psychoticizmom je štatisticky významný vzťah. Hodnota koeficientu (r = 0,132*) značí o pozitívnej, 

ale len slabej korelácii. V prípade B formy testu hodnota koeficientu (r = 0,038) hovorí o pozitívnej 

tendencii vzťahu, hodnota signifikancie je však > 0,05, t. j. medzi figurálnou tvorivosťou 

a psychoticizmom nie je štatisticky významný vzťah. Z uvedeného možno konštatovať, že hypotéza 2 

sa nepotvrdila. Výsledky uvádza tabuľka 9. 

 

Tabuľka 9 

Vzťah figurálnej tvorivosti a psychoticizmu (N = 272) 

  Psychoticizmus 

A forma r 0,132* 

 Sig. 0,030 

B forma r 0,038 

 Sig. 0,534 

Poznámka: r – Pearsonov koeficient; Sig. – hladina významnosti; * znamená p < ,05 

 

Hypotézu 3 sme overovali prostredníctvom Pearsonovho koeficientu (N = 272). V prípade formy 

A hodnota signifikancie nadobudla hodnotu < 0,05. Znamená to, že vzťah figurálnej tvorivosti 

a extraverzie je štatisticky významný. Pearsonov koeficient r dosiahol hodnotu 0,129*. Ide teda 

o pozitívny charakter vzťahu, ktorý je však len veľmi slabý. Signifikancia v prípade formy B sa uká-

zala v hodnote > 0,05 a Pearsonov koeficient r nadobudol hodnotu 0,059. Vzťah medzi figurálnou 

tvorivosťou a extraverziou v rámci B formy teda má pozitívny charakter, ukázal sa však ako štatistic-

ky nevýznamný. Z výsledkov vyplýva, že hypotéza 3 vo výskume nebola potvrdená, pretože došlo 

k rozporným zisteniam medzi testom A a testom B. Uvedené výsledky zhŕňa tabuľka 10.  

 

Tabuľka 10 

Vzťah figurálnej tvorivosti a extraverzie (N = 272) 

  Extraverzia 

A forma r 0,129* 

 Sig. 0,033 

B forma r 0,059 

 Sig. 0,330 

Poznámka: r – Pearsonov koeficient; Sig. – hladina významnosti; * znamená p < ,05 

 

Na overenie hypotézy 4 sme použili t-test pre dva nezávislé výbery. Hodnota, ktorú signifikancia 

dosiahla (Sig. > 0,05), hovorí o absencii rozdielov medzi mužmi a ženami z hľadiska figurálnej tvori-

vosti. Výsledky hypotézu 4 potvrdzujú. Zistenia sú uvedené v tabuľke 11. 
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Tabuľka 11 

Porovnanie mužov a žien z hľadiska figurálnej tvorivosti 

  n M SD t Sig. 

 Ženy 156 23,98 7,992   

A forma     -0,02 0,998 

 Muži 116 23,98 7,595   

       

 Ženy 156 25,04 8,453   

B forma     0,649 0,517 

 Muži 116 24,39 7,980   

Poznámka: n – počet respondentov; M –  priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; Sig. – hladina výz-

namnosti 

 

Overenie hypotézy 5 sme realizovali v prípade kategórie fluencia pomocou Mann-Whitneyho U 

testu, v rámci kategórií flexibilita a originalita sme použili t-test pre dva nezávislé výbery. Hodnota 

signifikancie je v prípade kategórie fluencia > 0,05. V tejto kategórii sa teda muži a ženy nelíšia, a to 

v rámci oboch foriem testu. Ani v prípade kategórie flexibilita za nezistili rozdiely medzi mužmi 

a ženami, nakoľko hodnota signifikancie v oboch formách testu prevýšila hodnotu 0,05. Signifikancia 

v kategórii originalita dosiahla v A forme (Sig. < 0,05) odlišnú hodnotu ako v B forme testu (Sig. > 

0,05). V prípade A formy sa teda pre túto kategóriu potvrdil štatisticky významný rozdiel mužov 

a žien a to v prospech mužov. Na základe priemerných hodnôt hrubého skóre možno konštatovať, že 

muži skórujú v kategórii originalita významne vyššie a teda lepšie ako ženy. Naopak, v rámci B for-

my interpohlavný rozdiel nebol potvrdený. Výsledky v teste A a B sú opäť rozporné, preto hypotéza 5 

nebola potvrdená. Výsledky uvádza tabuľka 12, tabuľka 13 a tabuľka 14. 

 

Tabuľka 12 

Porovnanie mužov a žien v kategórii fluencia 

  n Mean Rank U Sig. 

 Ženy 156 140,02   

A forma    8499,500 0,310 

 Muži 116 131,77   

      

 Ženy 156 137,37   

B forma    8912,500 0,805 

 Muži 116 135,33   

Poznámka: n – počet respondentov; Mean Rank – priemerné hodnoty; U – hodnota U-testu; Sig. – hladina výz-

namnosti 
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Tabuľka 13 

Porovnanie mužov a žien v kategórii flexibilita 

  n M SD t Sig. 

 Ženy 156 2,15 2,000   

A forma     -0,311 0,756 

 Muži 116 2,08 1,992   

       

 Ženy 156 2,37 2,164   

B forma     -1,152 0,250 

 Muži 116 2,07 2,007   

Poznámka: n – počet respondentov; M – priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; Sig. – hladina výz-

namnosti 

 

Tabuľka 14 

Porovnanie mužov a žien v kategórii originalita 

  n M SD t Sig. 

 Ženy 156 3,54 2,650   

A forma     3,104** 0,002 

 Muži 116 4,53 2,518   

       

 Ženy 156 4,94 2,568   

B forma     0,235 0,814 

 Muži 116 5,02 2,647   
Poznámka: n – počet respondentov; M –  priemer; SD – štandardná odchýlka; t – hodnota t-testu; Sig. – hladina výz-

namnosti; ** znamená p < ,01 

 

7 Diskusia 

V hypotéze 1 sme predpokladali, že vzťah figurálnej tvorivosti a neuroticizmu bude štatisticky 

významne negatívny. Predpokladali sme tak vychádzajúc z výskumu Dočkala a Matejíka (1997), ktorí 

vo svojom výskume zistili významne záporný vzťah medzi tvorivosťou a neuroticizmom. I Ďatelin-

ková a Kováč (in Szobiová, 2004) výskumne preukázali pri stúpajúcej tvorivosti klesajúci neuroticiz-

mus. Výskum Komárika (1972) uvádza, že osoby s tendenciou k neuroticizmu mali vyššie skóre 

v testoch tvorivosti. V súlade s Dočkalom a Matejíkom (1997) i Ďatelinkovou a Kováčom (in Szobio-

vá, 2004)  sa v našom výskume potvrdil negatívny charakter vzťahu (koeficient r nadobudol zápornú 

hodnotu), čo znamená, že so zvyšujúcou sa tvorivosťou budú neurotické tendencie klesať. Vzhľadom 

na to, že hodnota signifikancie v prípade oboch foriem testu tvorivosti neklesla pod hodnotu 0,05, 

vzťah sa nám nepreukázal ako štatisticky významný. Preto možno konštatovať, že výsledok je 

v rozpore s výsledkami týchto autorov i v rozpore s výsledkom Komárika (1972), pretože zistil opač-

ný – pozitívny charakter vzťahu. Z uvedeného vyplýva, že túto hypotézu sme nepotvrdili. Myslíme si, 

že ak by sme do výskumného súboru pridali i študentov z iných typov škôl, mohla by sa zvýšiť prav-

depodobnosť potvrdenia hypotézy. 

V hypotéze 2 sme predpokladali, že vzťah figurálnej tvorivosti a psychoticizmu bude štatisticky 

významne negatívny. Vychádzali sme z empirických poznatkov Dibakara (1987), ktorý zistil, že tvo-

rivosť negatívne koreluje so psychoticizmom. V našom výskume sa v prípade A formy testu tvorivosti 

potvrdila štatistická významnosť vzťahu, pretože hodnota signifikancie, i keď prekročila hranicu len 

tesne, významne klesla pod hodnotu 0,05. Vzťah, ktorý bol potvrdený, sa však ukázal len ako slabý. 
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V rozpore s autorom sme ale objavili pozitívny charakter vzťahu (koeficient r nadobudol kladnú hod-

notu) a to v prípade oboch foriem testu tvorivosti. Súčasne so stúpaním tvorivosti teda budú stúpať aj 

psychotické tendencie. Vzťah v prípade B formy testu sa nepotvrdil ako štatisticky významný, nakoľ-

ko hodnota signifikancie dosiahla vysoké číslo. Hypotéza teda vo výskume nebola potvrdená. Na 

základe zistení súvisiacich s odmietnutím tejto hypotézy sme dospeli k domnienke, že faktor, ktorý by 

mohol ovplyvniť pozitívnu tendenciu vzťahu psychoticizmu a figurálnej tvorivosti je súčasná virtuál-

na doba. Mládež trávi drvivú väčšinu času na sociálnych sieťach. Stráca sa záujem o skutočný kontakt 

s ľuďmi a ten je značne znížený. V dôsledku toho sa znižuje citlivosť a vnímavosť k ľuďom, dokonca, 

ak prítomnosť na sociálnej sieti nie je umožnená, môže dôjsť k nárastu hostility. Opäť sa však jedná 

len o našu domnienku a taktiež berieme v úvahu, že i keď sme naše domnienky postavili na charakte-

ristikách extrémnych skóre v psychoticizme, berieme v úvahu, že sa v prípade týchto osobnostných 

vlastností jedná len o tendencie. Jedná sa teda o faktor, ktorého možný vplyv je potrebné výskumne 

overiť. 

V hypotéze 3 sme predpokladali, že vzťah figurálnej tvorivosti a extraverzie bude štatisticky výz-

namne pozitívny. Opierali sme sa o výsledky výskumu Dočkala a Matejíka (1997), ktorí zistili štatis-

ticky významne pozitívny vzťah medzi tvorivosťou a extraverziou. Rovnako aj Ďatelinková a Kováč 

(in Szobiová, 2004) identifikovali s vyššou tvorivosťou aj vyššiu extravertovanosť. I Komárik (1972) 

skúmal vzťah tvorivosti a extraverzie, výskumne ho však nedokázal. Ani Dibakar (1987) nezistil vo 

svojom výskume priamočiary vzťah tvorivosti a extraverzie. Cattell (in Jurčová, 2009) výskumne 

potvrdil negatívny vzťah tvorivosti a introverzie, z čoho možno odvodiť, že so stúpaním tvorivosti by 

stúpala aj extraverzia. V zhode s výsledkami Dočkala a Matejíka (1997), Ďatelinkovej a Kováča (in 

Szobiová, 2004) i v súlade s Komárikom (1972) sme vo výskume v prípade A formy testu tvorivosti 

potvrdili štatisticky významne pozitívny vzťah tvorivosti a extraverzie, keďže hodnota signifikancie 

nenadobudla vyššiu hodnotu ako 0,05. Opäť však signifikancia klesla len tesne pod hranicu štatistic-

kej významnosti a vzťah sa ukázal ako slabý. I v Cattellovom (in Jurčová, 2009) výsledku možno 

predpokladať pozitívny charakter vzťahu tvorivosti a extraverzie, preto možno považovať aj jeho 

zistenie za zhodné, prinajmenšom nie rozporné s našim zistením. V našom výskume teda výsledok 

pozitívneho charakteru vzťahu (hodnota koeficientu r bola kladná) v prípade oboch foriem testov 

tvorivosti hovorí o tom, že stúpaním tvorivosti bude stúpať aj miera extraverzie. V prípade B formy 

testu tvorivosti však vysoká hodnota signifikancie nepreukázala štatisticky významný vzťah, rovnako 

ako tento vzťah nebol preukázaný výsledkami Komárika (1972) a ani výsledkami Dibakara (1987). V 

dôsledku rozporných výsledkov v teste A a B možno konštatovať, že hypotézu sme vo výskume nepo-

tvrdili. Rovnako ako v prípade výsledkov v rámci hypotézy 1, i v tomto prípade sa domnievame, že 

zahrnutie študentov z rôznych typov škôl by mohlo výsledky ovplyvniť v prospech potvrdenia tejto 

hypotézy. 

V hypotéze 4 sme predpokladali, že sa muži a ženy vo figurálnej tvorivosti nebudú líšiť. Hypotézu 

sme postavili na základe výskumov, ktoré realizovala Szobiová (2005, 2007). V dvoch rôznych vý-

skumoch sa autorke interpohlavné rozdiely použitím rovnakej metodiky nepotvrdili. Výsledky nášho 

výskumu korešpondujú so zisteniami autorky. V prípade oboch foriem testu tvorivosti dosiahla signi-

fikancia vysokú hodnotu, na základe čoho môžeme v plnom rozsahu potvrdiť platnosť hypotézy. 

V hypotéze 5 sme predpokladali, že sa muži a ženy v kategóriách figurálnej tvorivosti fluencia, 

flexibilita a originalita nebudú štatisticky významne líšiť. Výsledky u oboch foriem testu sa v prípade 

kategórií fluencia a flexibilita zhodujú s výsledkami Szobiovej (2005, 2007) o absencii interpohlav-

ných rozdielov. Szobiová výskumne potvrdila, že ani v kategórii originalita sa muži a ženy nelíšia. 

V súlade s výsledkom autorky sa v našom výskume vo forme B potvrdila absencia rozdielov medzi 

mužmi a ženami, čo potvrdzuje vysoká hodnota signifikancie. Výsledok v prípade formy A je však 

v protiklade s výsledkami autorky, pretože sme v kategórii originalita zistili štatisticky významný 

rozdiel medzi mužmi a ženami, nakoľko hodnota signifikancie významne klesla pod hodnotu 0,05. 

Muži sa v kategórii originalita ukázali ako významne lepšie skórujúci než ženy. Rozporné výsledky 

medzi testom A a testom B ukazujú, že platnosť hypotézy nemôžeme potvrdiť. Uvažovali sme nad 

tým, čo mohlo spôsobiť interpohlavný rozdiel v kategórii originalita. Je všeobecne známe, že chlapci 

oveľa častejšie ako dievčatá trávia čas hraním počítačových hier. Pohrávame sa s myšlienkou, že hra-

nie PC hier v značnej miere ovplyvňuje fantáziu a predstavivosť, čo zároveň môže vplývať i na origi-
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nalitu prejavenú v kresbe. Bolo by zaujímavé overiť, či by sa v tomto kontexte preukázala štatisticky 

významne pozitívna korelácia a či tento faktor skutočne stimuluje originalitu. 

Vzhľadom na to, že sme hrubé skóre A a B formy testu tvorivosti porovnali a nezistili sme medzi 

nimi štatisticky významný rozdiel, nevieme presne určiť, čo rozdiely vo výsledkoch v rámci formy A 

a B spôsobilo. Domnievame sa, že rozdiely vo výsledkoch, ktoré vzhľadom k A a B forme nastali, 

mohli byť spôsobené prítomnosťou extrémnych hodnôt, ktoré sme u oboch foriem testu zaregistrovali 

počas vyhodnocovania, nakoľko u niektorých respondentov sa skóre v teste A extrémne líšilo od skó-

re v teste B. Domnievame sa tiež, že i odmietnutie hypotéz 1, 2, 3 a 5 mohla spôsobiť rovnaká príčina. 

Uvádzame i ďalšie možné faktory, ktoré mohli ohroziť internú validitu výskumu a spôsobiť skres-

lenie prezentovaných výskumných zistení. 

Počas vypĺňania osobnostných dotazníkov sme si v mnohých triedach všimli, že sa vyskytla po-

ložka alebo termín, ktorému niektorí respondenti nerozumeli, nakoľko sme u respondentov pozorovali 

vzájomné prehodnocovanie jeho významu. Napriek tomu, že sme všetkých respondentov opakovane 

vyzývali k tomu, aby sa pýtali vždy, keď sa vyskytne nejasnosť v znení položiek alebo v použitých 

termínoch, nie všetci možnosť opýtania sa využili, pravdepodobne z dôvodu prítomnosti ostatných 

spolužiakov, čo mohlo mať zásadný význam (pocity hanby, strach z výsmechu a pod.). Respondenti 

tak mohli na položky odpovedať len náhodne, bez toho aby položke rozumeli. Preto predpokladáme, 

že obmedziť výsledky mohla i neznalosť o význame termínov a položiek zo strany respondentov. 

Po tom, čo respondenti vedeli, že budú vypĺňať test tvorivosti, sa často objavili poznámky ako 

,,Ale ja neviem kresliť“. Keď sme však respondentov oboznámili o tom, že v tomto prípade sa neme-

ria umelecká kvalita kresby a že nie je nutná umelecká schopnosť, mnohí respondenti sa vyjadrili 

vetami ,,Aha, tak to je potom fajn“ alebo ,,Super, paráda“. Preto predpokladáme, že vďaka poskytnu-

tiu tejto informácie sa u respondentov zvýšila ochota pracovať na úlohe, pretože sme pozorovali, že 

respondenti sú zaujatí a bavia sa. Keďže realizácia výskumu prebehla u každej triedy na jednej vyu-

čovacej hodine a nie všetky triedy žiakov o tom boli vopred oboznámené, ochotu spolupracovať moh-

la zvýšiť aj informácia o tom, že sa žiaci na danej vyučovacej hodine nebudú štandardne učiť. Potvr-

dili to aj radostné reakcie žiakov a poznámky ako napríklad ,,Super nebudeme sa učiť“. Čo však moh-

lo ochotu a motiváciu k vypĺňaniu znížiť bola skutočnosť, že sme administráciu nerealizovali 

vo všetkých triedach v rovnakom čase dňa. Niektorí na úlohách pracovali hneď ráno, iní zasa až okolo 

obeda. Respondenti tak mohli byť ešte, alebo už unavení. Usudzujeme tak aj na základe toho, že sa 

počas vypĺňania v neskoršom čase dňa zo strany respondentov zvýšila frekvencia otázky ,,Ešte dl-

ho?“. Preto aj tento faktor možno považovať za isté ohrozenie. Ohrozujúci charakter z hľadiska moti-

vácie mohla mať i skutočnosť, že niektorí respondenti spozorovali, že B forma testu je ,,to isté“ ako 

forma A, v dôsledku čoho sa im už nemuselo chcieť pracovať znova na ,,tej istej“ úlohe. Naopak po-

zorovaním iných respondentov sa B forma z hľadiska poskytnutia priestoru pre vyjadrenie potvrdila 

ako relevantná, nakoľko po tom, čo sme po dvanástich minútach ukončili prácu s testom A formy, sa 

niektorí respondenti vyjadrili: ,,Ešte nie, ešte nemám dokreslené“. 

Za jedno z hlavných obmedzení považujeme predovšetkým spôsob výberu výskumného súboru, 

z čoho vyplýva i jeho nižšia reprezentatívnosť. 

Najväčšie obmedzenia sa vzťahujú na všetky výsledky súvisiace s psychoticizmom, nakoľko bol 

preukázaný štatisticky významne negatívny vzťah lži škály a škály psychoticizmu (Sig. = 0,004; r = -

0,175**). S klesajúcou tendenciou psychoticizmu teda u respondentov stúpala tendencia odpovedať 

sociálne žiadúco. Domnievame sa, že táto skutočnosť nielen značne skreslila výsledky, ale mohla 

taktiež zapríčiniť nízku hodnotu reliability pre škálu psychoticizmu, čo obmedzenie výsledkov ešte 

viac zvyšuje. 

Na základe uvedených obmedzení možno konštatovať, že najvyššia platnosť výsledkov sa vzťahu-

je len na nami použitý výskumný súbor. K zovšeobecňovaniu výsledkov preto treba pristupovať 

s určitou mierou opatrnosti. 

Za kladnú charakteristiku výskumu považujeme relatívne veľkú výskumnú vzorku, aj keď pripúš-

ťame možnosť objavenia sa odlišných zistení v prípade vyššieho počtu respondentov vo vzorke. 

Kladne vnímame i našu snahu o vytvorenie takého prostredia, aby v rámci kontroly nežiaducich 

premenných obsahovalo čo najmenej rušivých a nežiadúcich vplyvov. Preto sme v tomto záujme za-

bezpečili prostredie tak, aby v triede učiteľ ako možná nežiadúca premenná nebol prítomný. Snažili 
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sme sa tiež vytvoriť príjemnú atmosféru, aby sme kontrolovali tlak a hektiku ako ďalšiu možnú nežia-

ducu premennú. Preto aj keď sme počas vypĺňania úloh boli v triede prítomní, nesledovali sme žiakov 

ako pracujú a ak vznikol v triede jemný šum v dôsledku vzájomného diskutovania žiakov, nenaliehali 

sme, aby stíchli. Tak sme sa snažili dosiahnuť prirodzenú, nesilenú atmosféru, čo sa nám i podarilo, 

pretože sme medzi žiakmi pozorovali i prvky humoru. Humornú atmosféru sme povzbudili 

i vzájomným dialógom, kde sme poskytli humorné zážitky z práce s predchádzajúcimi triedami. At-

mosféra bola viditeľne uvoľnená. 

 

Záver 

Výskumne sme nepotvrdili významne negatívny vzťah figurálnej tvorivosti a neuroticizmu. Ani 

v kontexte figurálnej tvorivosti a psychoticizmu sa nezistil významne negatívny vzťah. V prípade 

extraverzie sa nám vzhľadom k figurálnej tvorivosti nepotvrdil významne pozitívny vzťah. Vo vý-

skume sme vo figurálnej tvorivosti nezistili rozdiely medzi mužmi a ženami. Rozdiely vzhľadom 

k rodu sme nepotvrdili ani v kategóriách fluencia a flexibilita. Jediný štatisticky významný interpo-

hlavný rozdiel sme zistili v kategórii originalita. Muži v tejto kategórii skórovali významne lepšie ako 

ženy. 
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