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 získať poznatky (štatistické závislosti, skupinové efekty, skupinové a  regionálne 

rozdiely) aplikovaním pokročilejších štatistických metód z doteraz získaných dát 

depistážnych zistení, ktoré boli analyzované deskriptívnymi metódami 

 identifikovať zhluky, vzory a konfigurácie faktorov rizikového správania 

 na základe observačnej štúdie vypracovať metodiku, ktorá umožní využívať výsledky 

depistáže v škole, školskom zariadení pri včasnej identifikácii rizikového správania 

 overiť možnosti konfigurovanej frekvenčnej analýzy depistážnych dát pre identifikáciu 

konfigurácií  kategoriálnych premenných 

 

Popis výskumnej úlohy: 

 

V rámci zahájenia realizácie  úlohy sme spracovali projekt výskumnej úlohy, ktorý prešiel 

internou a externou oponentúrou a 21.4.2017 bol verejne obhájený. Na základe  tohto procesu 

sme akceptovali niektoré odporúčania, ktoré sme v zapracovali nasledovne:  

Typ výskumu : empirický korelačný výskum,  s dátami zozbieranými v rámci NP VUDPAP 

(2013 -2015). 

Metodologická a empirická rovina: epistemiologicky vychádzame z post-pozitivistickej 

paradigmy (jediná realita,  odstup a nestrannosť, nezaujatosť, prezentácia vo formálnom štýle, 

empirické pozorovanie a meranie) s niektorými prvkami pragmatickej paradigmy 

(praktickosť,  zameranosť na problém , orientácia na potreby praxe v reálnom svete)  Creswell 

(2003). 

Etické dimenzie projektu: vzhľadom na zadefinovaný typ výskumu sú etické dimenzie  pre 

sekundárnu analýzu dát ošetrené. V primárnej fáze sa k zberu dát vyžadoval Súhlas rodiča so 

psychologickým/špeciálnopedagogickým vyšetrením a proces bol konzultovaný 

a odsúhlasený Úradom na ochranu osobných údajov. V nami spracovávaných údajoch nie sú 

žiadne údaje, ktoré by umožnili identifikáciu jednotlivcov výskumnej vzorky.  

Časový harmonogram:  stanovený v projekte výskumnej úlohy bol dodržaný. 
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1 Teoretické vymedzenie problematiky 
 

V odbornej sfére aj v praktickom živote sa často stretávame s rôznorodými  - z hľadiska 

príčin vzniku ako aj prejavov - formami problémového, nevhodného, poruchového alebo 

rizikového správania, ktoré majú nepriaznivý vplyv na sociálne vzťahy jednotlivca a na jeho 

sociálnu adaptáciu. Definície a klasifikácie týchto prejavov správania môžeme nájsť v 

medicínskej, psychologickej, sociologickej, či pedagogickej literatúre a to odráža aj celkové 

poňatie tohto problému. 

 

1.1. Koncepty problémového správania 

 

1.1.1. Koncept porúch správania 

 

Z hľadiska terminológie, pojmov, ktoré sa používajú v súvislosti s problémami v správaní 

detí a mládeže je veľmi veľa, vo všeobecnosti sa dá hovoriť o 4 kritériách delenia týchto 

problémov: podľa príčin, prejavov, teórií zatrieďovania a podľa intenzity, resp. zvládania 

odborníkom. Zelina (2011) navrhuje triedenie nevhodného správania detí a mládeže 

nasledovne: 1. nedisciplinované správanie (niekedy je označované ako asociálne), 2. 

problémové správanie  (niekedy je označované ako disociálne) a 3. poruchy správania 

(niekedy označované ako antisociálne správanie). Pri rozhodovaní o žiakoch s cieľom 

nastavenia napríklad intervenčných zásahov záleží na: 1. druhu, závažnosti nevhodného 

správania, 2. častosti výskytu, 3. extenzii nevhodného správania, 4. intenzite problému a 5. 

možnosti reparability.  

Medzinárodná klasifikácia chorôb má historicky najdlhšie prepracovanú systematickú 

klasifikáciu porúch správania, ktorá sa terminologicky začala používať v zariadeniach 

výchovného poradenstva a prevencie, aby bolo možné vyjadrovať sa jednotným slovníkom aj 

pri evidencii problémov detí v poradenskom procese (systém evidencie - EVUPP). 

Stanovovanie diagnóz je v kompetencii odborníkov v klinickej oblasti. 

     V školskom prostredí je vodítkom Metodicko-informatívny materiál Žiak s poruchami 

správania v základnej a strednej škole (2013), v ktorom sa používa pojem poruchy správania. 

Poruchy správania z pedagogického hľadiska sú chápané ako široké, etiologicky 

rôznorodé spektrum maladaptívneho správania, pričom jednotlivec je rezistentný voči 

bežnému výchovnému pôsobeniu a jedná sa o trvalejší ráz a prejav osobnosti. Teoreticky je 

vznik a vývin jednotlivých typov porúch správania podmienený vnútornými činiteľmi 

(osobitosti nervovej sústavy, vrodené vlastnosti, špecifiká procesu dozrievania nervovej 

sústavy, choroby, úrazy) a vonkajšími činiteľmi (nevhodné sociálne vplyvy zo strany 

rodinného prostredia, školy, rovesníkov ap.). V konkrétnych prípadoch sa väčšinou 

potvrdzuje kombinácia vnútorných aj vonkajších faktorov, pričom často „spúšťaciu“ funkciu 

má jedna skupina a druhá tento proces podporuje. Ako príklad môžeme uviesť hyperaktívne 

dieťa s poruchou pozornosti, v anglickej literatúre ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity 

Disorder), ktoré svojím impulzívnym správaním pôsobí rušivo na svoje okolie, pričom 

negatívna spätná reakcia najbližšej society posilňuje jeho neadekvátne reakcie. Metodicko-

informačný materiál, z hľadiska problémov, ktoré sa najčastejšie prejavujú v procese výchovy 
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a vzdelávania a ktoré majú vplyv na školský výkon žiaka, sú poruchy správania teoreticky 

rozdelené na tri skupiny:  

1. špecifické (vývinové) poruchy správania, ktorých prvotnou príčinou nie sú nevhodné sociálne 

vplyvy (výchova), ale drobné poškodenia neurologického charakteru, resp. biochemické 

zmeny centrálneho nervového systému (CNS); následkom sú poruchy v oblasti 

emocionálneho vývinu, motoricko-percepčnej oblasti a v rozvoji poznávacích funkcií;  

2. poruchy správania prvotne zapríčinené nevhodnými výchovnými vplyvmi alebo 

nedostatočnou, či nesprávnou výchovou, ktoré sa prejavujú: - problémami v adaptácii na 

základe nedostatočne utvorených alebo nesprávne utvorených návykov a spôsobilostí (tzv. 

dificility) - asociálnym3 až antisociálnym4 postojom a konaním jednotlivca;  

3. iné poruchy správania. 

Podľa v súčasnosti platného  školského zákona č.245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov(§ 2 písm. j), žiak so 

špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami je žiak so zdravotným znevýhodnením t.j. 

zdravotným postihnutím, žiak chorý alebo zdravotne oslabený, žiak s vývinovým poruchami 

(vývinovými poruchami učenia, poruchami aktivity a pozornosti), žiak s poruchami 

správania, žiak zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiak s nadaním, ktorý má tieto 

potreby diagnostikované školským zariadením výchovného poradenstva a prevencie. Týmto 

žiakom sa poskytuje vzdelanie špeciálnymi formami a metódami zodpovedajúcimi ich 

špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám. 

 

1.1.2. Koncept rizikového správania 

 

     V oblasti školskej prevencie (odborné preventívne aktivity realizované so žiakmi/deťmi 

v školách a školských zariadeniach) sa v poslednej dobe preferuje používanie pojmu rizikové 

správanie, pod ktorým rozumieme správanie, v dôsledku ktorého dochádza k 

preukázateľnému nárastu zdravotných, sociálnych, výchovných a ďalších rizík pre jedinca 

alebo spoločnosť (Miovský a Zapletalová, 2006), a týmto pojmom je možné nahradiť 

doposiaľ používaný termín sociálno-patologické javy.  

 Ako uvádza Čerešník (2016) pojem sociálna patológia nie je úplne neužitočný. Možno 

ním však, podľa jeho názoru, charakterizovať 1 – 2 % dospievajúcej populácie. Pre zvyšok by 

odporúčal príklon k jessorovskej terminológii – syndróm rizikového správania v dospievaní 

(SRS-D) (Jessor, Jessor, 1977). Aktuálne je pravdepodobne najvyčerpávajúcejšie vymedzenie 

rizikové správania podľa V. Nielsen Sobotkovej a kol. (2014), ktorá operuje so 14 

kategóriami od klasických foriem rizikového správania ako sú klamanie, závislosti, 

šikanovanie až po rizikové správanie v doprave, extrémistické správanie či intoleranciu. Na 

druhej strane, v praxi sa málokedy stretávame s takýmto širokým repertoárom rizikového 

správania. Najčastejšie sa môžeme stretnúť s užívaním psychoaktívnych látok, delikventným 

správaním, šikanovaním, rizikovými stravovacími a pohybovými aktivitami, rizikovými 

sexuálnymi aktivitami. Uvedené vymedzenie sa svojim obsahom podobá kategóriám 

rizikového správania, ktoré sú sledované v americkom systéme depistáže rizikového 

správania The Youth Risk Behavior Surveillance System (YRBSS) (Kann et al., 2014), 

slovensky Systém kontroly rizikového správania mladých ľudí. Podnetnými sú však aj iné 

kategorizácie, ktoré vznikli v slovenskom a najmä českom vedeckom prostredí, napr. M. 
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Miovský, J. Zapletalová (2006), M. Dolejš (2010), M. Širůčková (2012), M. Čerešník, V. 

Gatial (2014). Všetky však majú spoločné jedno. Rizikové správanie môže byť cez ich 

perspektívu vnímané ako akékoľvek správanie s potenciálom neželaného výsledku. 

Dolejš (2010) definuje rizikové správanie ako správanie jednotlivca alebo skupiny, ktoré 

zapríčiňuje preukázateľný nárast sociálnych, psychických, zdravotných, vývinových, 

fyziologických a ďalších rizík pre človeka, jeho okolie a spoločnosť. Spomínaný autor sa 

snaží celú problematiku sprehľadniť vychádzajúc pritom z etiológie (Širůček, Širůčková, & 

Macek, 2007), definícií disociálneho správania (Švarcová, 2002), asociálneho správania 

(Hartl, Hartlová, 2004), antisociálneho správania (Švarcová, 2002), delikventného správania 

(Koudelková, 1995). Rizikové správanie vníma ako nadradený pojem k vyššie uvedeným 

formám správania (disociálne, asociálne, antisociálne, delikventné) a ako multidisciplinárny 

problém. 

Termín sociálno-patologické javy je pre oblasť modernej školskej prevencie koncepčne 

prekonaný, pretože je jednak stigmatizujúci, normatívne ladený a kladie príliš veľký dôraz na 

skupinovú/spoločenskú normu.  

      Historickým vývojom došlo k tomu, že vznikla skupina určitých vzorcov správania, ktoré 

preukázateľne môžu spôsobovať následky vo všetkých uvažovaných oblastiach, ale súčasne 

tieto vzorce správania môžu mať rôzne príčiny, môžu mať rôzne čiastkové prejavy a 

zároveň môžu súvisieť s oveľa zložitejšími fenoménmi.  

V najužšom poňatí radíme do základných typov rizikového správania: 

 a) záškoláctvo, 

 b) šikanovanie a extrémne prejavy agresie, 

 c) extrémne rizikové športy a rizikové správanie v doprave,  

 d) rasizmus a xenofóbiu,  

 e) negatívne pôsobenie siekt,  

 f) sexuálne rizikové správanie , 

 g) správanie smerujúce k  závislostiam.  

     V širšom poňatí sa potom k týmto siedmim oblastiam zaraďujú nasledujúce dva okruhy, 

ktoré sa z hľadiska výskytu v populácii začínajú byť veľkými ohniskami pre preventívnu 

prácu, ale ktoré nemožno jednoznačne zahrnúť do konceptu rizikového správania:  

h) okruh porúch a problémov spojených so syndrómom týraného a zanedbávaného dieťaťa, 

  i) spektrum porúch príjmu potravy.  

       

Členenie týchto oblastí však nie je jednoduché, pretože koncept rizikového správania sa 

vyvíja a niektoré z oblastí nemožno jednoznačne radiť priamo do tohto konceptu, existujú aj 

samostatné kategórie rôznych typov správania spôsobujúcich výchovné, sociálne, 

trestnoprávne či zdravotné následky. Musíme teda prihliadať na nehomogenitu týchto oblastí 

      Ďalšími oblasťami rizikového správania sú rizikové riadenie motorových vozidiel (napr. 

Williams, 1998; McCarthy et al., 2006), rizikové stravovacie návyky (napr. Krch, Csémy & 

Drábková, 2003), sexuálne správanie v spojitosti so zneužívaním návykových látok a 

prenosom vírusu HIV, ďalej potom rizikové správanie vo vzťahu k školským inštitúciám a 

vlastnému vzdelávaniu (napr. Janosz et al., 2000; Zimmerman & Schmeelk-Cone, 2003; 

French & Conrad, 2001). Vzhľadom k šírke prejavov správania, ktoré pojem rizikové 

správanie zahŕňa, existuje viac teoretických vymedzení, ktoré zdôrazňujú buď zdravotné, 
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psychosociálne alebo normatívne kontexty. Rizikové správanie možno teda jednak 

definovať ako aktivity, ktoré priamo alebo nepriamo vyúsťujú v psychosociálne alebo 

zdravotné poškodenie jedinca, iných osôb, majetku alebo prostredia (Macek, 2003). 

      Sledovanie nárastu niektorých z vyššie uvedených prejavov v posledných rokoch naprieč 

(nielen) Európou navyše nemožno vysvetliť v rámci jednoodborového prístupu. Je nutné si 

tiež uvedomiť, že sa u detí veľmi zriedka v praxi vyskytujú uvedené problémy izolovane. 

Teda že v prevažnej väčšine prípadov existuje skôr kombinácia typov rizikového správania 

alebo dochádza k prechádzaniu od jedného k druhému. Rozlíšenie tak má predovšetkým 

didaktický a diagnostický význam. 

      Spoločným menovateľom všetkých zmieňovaných spôsobov rizikového správania je 

kritérium predpatologickej úrovne prejavov, tj. nedochádza k naplneniu známok 

patológie (napr. drogová závislosť, poruchy príjmu potravy, poruchy osobnosti). 

     Rizikové správanie sa považuje za jeden z atribútov adolescencie, jednak preto, že má 

veľká časť dospievajúcich s týmto správaním nejakú konkrétnu skúsenosť, tzn. zisťujeme ho 

u väčšej časti  „nepatologickej" populácie (napr. Blatný, Hrdlička, Sobotková, Jelínek, Květoň 

& Vobořil, 2006; Blatný a kol., 2006; Kožený, Csémy & Tišanská, 2008). Ďalej potom 

početnosť a miera rizikového správania sa v adolescencii zvyšujú, v neskorších fázach vývoja 

však prejavy rizikového správania viacmenej odznievajú (Jessor, Donovan & Costa, 1991). 

Tento trend dokladajú aj Bongers, Koot, Ende & Verhulst (2003) u agresívneho správania, 

ktorého miera podľa ich zistení ku koncu neskorej adolescencie klesá, a to nezávisle od 

pohlavia. Pre vysvetlenie nárastu rizikového správania v adolescencii je opora v niektorých 

vývinových teóriách, ktoré popisujú premeny myslenia v adolescencii (napr. Piaget, 1999; 

Elkind, 1967).  

      Ďalším z kľúčov k zodpovedaniu uvedených otázok je pohľad na rizikové správanie z 

perspektívy jeho funkcie, ktorú pre daného človeka plní. Konkrétne forma rizikového 

správania môže byť prostriedkom na zvládnutie problémov, čo je vzhľadom k možnosti 

vytvorenia stabilnejších vzorcov správania pomerne nebezpečné. Rizikové správanie potom 

funguje ako  adaptívna copingová stratégia, ktorá môže mať tri formy: externalizujúcu, 

internalizujúcu a vyhýbavú (Hurrelmann & Richter, 2006). Externalizujúce  spôsoby 

rizikového správania sú podľa nich viazané na sociálne okolie a kontext, v ktorom sa jedinec 

pohybuje, napr. antisociálne, extrémistické, kriminálne alebo násilné správanie, ktoré 

prebieha v rámci rovesníckej skupiny a ktoré v danú chvíľu uľahčuje dospievajúcemu 

vyrovnať sa s konfliktnou situáciou v jeho rodine. Internalizujúci spôsob rizikového správania 

sa objavuje v spojitosti s bezradnosťou v hľadaní cesty k riešeniu vývinových úloh. Rizikové 

správanie potom býva zacielené proti vlastnému telu či psychike. Jedinci, ktorí takto zvládajú 

ťažké životné situácie, sa sťahujú do sociálnej izolácie, nemajú záujem o spoločenský život. 

Objavujú sa u nich psychosomatické problémy, depresívne ladenie či samovražedné 

tendencie. Nonkonformné, nestále a nevypočítateľné sociálne správanie (napr. hráčstvo) je 

typickým prejavom vyhýbavého spôsobu rizikového správania, ktoré sa z hľadiska 

zdravotného správania spája s užívaním legálnych aj nelegálnych návykových látok. 

     Nezanedbateľná a z vývinovej perspektívy významná je socializačná funkcia rizikového 

správania, ktoré má v dospievaní formu vývinovo primeraného experimentovania a 

exploračného správania. Rizikové správanie potom uľahčuje socializáciu a utváranie 

sebavnímania (napr. Maggs, Almeina & Galambos, 1995; Schulenberg, Maggs & Hurrelman, 
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1997). Príkladom môže byť užívanie návykových látok, ktoré facilituje kvalitu vrstovníckych 

vzťahov. Tí dospievajúci, ktorí majú skúsenosť s pitím alkoholu a fajčením, zažívajú vyššiu 

mieru prijatia a zapojenia do vrstovníckej skupiny (Maggs, Almeina & Galambos, 1995). V 

procese formovania identity potom užívanie návykových látok môže uľahčovať vyjadrenie 

osobného štýlu a prekonávanie limitov, či už vlastných, či spoločensky daných (Silbereisen & 

Noak, 1988).  

     Tieto vzorce správania môžu mať rôzne dielčie prejavy, príčiny a môžu súvisieť s omnoho 

zložitejšími fenoménmi (Miovský, 2010). Opatrenia v rámci univerzálnej a selektívnej 

prevencie sa snažia pôsobiť na jedinca v tzv. predpatologickej fáze, keď existuje reálne 

alebo predpokladané ohrozenie, riziko,  k samotnému nežiadúcemu stavu však ešte nedošlo 

(Širůčková, 2010). Jednotlivé formy rizikového správania sa málokedy vyskytujú izolovane, 

väčšinou existujú vedľa seba alebo jedna forma predchádza druhej.  

Depistážne dotazníky (VÚDPaP 2002 – 2013) terminologicky vychádzajú z konceptu 

autora Mezeru, ktorý definuje 7 oblastí rizikového správania  (antisociálne, impulzívne, 

maladaptívne, asociálne, egocentrické, negativistické, inklinovanie k problémovej 

skupine). V rámci výskumného sledovania sme pre sekundárnu analýzu dát vybrali okrem 

uvedených sedem oblastí aj ďalšie indikátory rizikového správania ako: žiak má skúsenosti 

s fajčením, s alkoholom, jednorazové fajčenie marihuany,- opakované fajčenie marihuany, 

jednorazové užitie ťažších drog, opakované užívanie ťažších drog, opakované fetovanie 

prchavých látok, žiak bol raz ( alebo opakovane)  vyšetrovaný na polícii, žiakovi bola 

preukázaná trestná činnosť, záškoláctvo, sociálne znevýhodnené prostredie, znížená známka 

zo správania. 

 

 

1.2. Monitorovanie rizikového správania 

 

1.2.1. Zahraničné prístupy   

     Problémy v detskom veku sa spájajú so zlyhávaním v škole, čo má spojitosť aj so 

zvýšenou mierou psychiatrických porúch a oba tieto javy majú súvislosť s celou škálou 

ďalších nepriaznivých dôsledkov, akým je rizikové správanie a väčšia pravdepodobnosť 

vstupu do stretu so zákonom. Fazel et al. (2014) popisuje tzv. kaskádu vyhorenia, kedy 

ťažkosti so zvládaním správania žiakov negatívne ovplyvňujú vzťahy medzi učiteľmi 

a rodičmi a prostredím triedy, dochádza k poškodeniu mentálneho zdravia oboch -  učiteľov 

i žiakov.   

 

1.2.2. Individuálne monitorovanie vs. populačný prístup 

     Dowdy, Ritchey a Kamphaus (2010) uvádzajú, že poskytovanie poradenských služieb 

v školstve  je prevažne realizované formou zasielania na testovanie (angl. Refer-Test-Place 

model), čo znamená, že žiaci sú zasielaní školskému psychológovi, ktorý zdiagnostikuje ich 

potreby pre odborné intervencie. V takomto prípade sa realizuje individuálna konceptualizácia 

prípadu a intervencia je postavená na poskytovaní intervencií priamo žiakom, ktorí sú 

najrizikovejší.  Diagnostika sa realizuje bežne vždy len s jedným žiakom a každý žiak je 

zvlášť zhodnotený z pohľadu potenciálnych rizík a zdrojov pre výber ďalšieho postupu. Tento 
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model poskytovania odborných služieb a diagnostiky len malej skupine najrizikovejších 

žiakov je podľa uvedených autorov neefektívny,  neprispieva k výraznejšiemu zlepšovaniu 

mentálneho zdravia v rámci detskej populácie . 

 Individuálne hodnotenie nie je dostatočné na identifikáciu a monitorovanie stavu 

duševného zdravia populácie z niekoľkých dôvodov:  

 nákladovo neprístupné, a to z hľadiska času i personálnych zdrojov 

 sťažuje posúdenie všetkých jednotlivcov v rámci populácie,  

 nedostatočné pre plánovanie nápravy, liečby (Hunter 2003; Horner et al. 2002) 

Aby školské úsilie bolo primerane prispôsobené potrebám školy, sú potrebné komplexné 

údaje o fungovaní všetkých žiakov, nie len niekoľko jednotlivcov. 

 

1.2.3.  Skríningové metódy v oblasti optimalizácie psychického vývinu 

      Keďže v školách a školských zariadeniach je priestor na sledovanie aj psychického vývinu 

detí/žiakov (ako uvádzajú zahraničné zdroje), tieto sú de facto hlavnými poskytovateľmi 

služieb v oblasti duševného zdravia a možno ich pokladať za veľmi vhodné miesto pre 

aplikovanie preventívnych a intervenčných prístupov na základe populačného prístupu 

monitorovania potrieb duševného zdravia detí (angl. population - based approach). Ako 

uvádzajú Dowdy, Ritchey a Kamphaus (2010) tento prístup predstavuje zmenu v paradigme 

zamerania poskytovaných služieb od reaktívnych a individuálnych k preventívnym 

a univerzálnym. Všetci jedinci môžu mať prospech tým, že sa vytvára potenciál na zlepšenie 

na úrovni populácie, ako aj znižovaním epidemiológie problémov duševného zdravia a s tým 

spojených funkčných poškodení. Model poskytovania služieb na základe prístupu verejného 

zdravia má v praxi formu trojstupňového prístupu. Tento model je určený najmä pre 

napĺňanie emocionálnych a behaviorálnych potrieb detí (Osher et al. 2004). V tomto prístupe 

sú univerzálne služby poskytované mládeži v rámci školy alebo celej komunity. Selektívne 

alebo cielené služby sú poskytované deťom, ktoré sú považované za ohrozené; a indikované 

alebo intenzívne intervencie sú zacielené na deti, ktoré demonštrujú najvyšší stupeň potreby 

alebo rizika. V školskom prostredí je teda ako prvý krok nutný monitoring sociálne-

emocionálnych, vzťahových a akademických kompetencií (Doll and Cummings, 2008).  

     Príkladom depistážneho nástroja, ktorý vychádza z populačného prístupu je Systém 

sledovania rizikového správania mládeže (Youth Risk Behavior Surveillance System, skr. 

YRBSS). Tento skríningový nástroj stredoškolákov poskytuje informácie o správaní, ktoré 

predstavuje zdravotné riziká pre študentov,  akým je užívanie návykových látok, sexuálna 

aktivita, násilné správanie napr. šikanovanie, týranie, použitie zbraní,  poruchy príjmu 

potravy, výskyt  smútku, beznádeje, samovražedných myšlienok a pokusov. Ako nevýhodou 

sa javí anonymita tohto nástroja a nedostatok flexibility obsahu skríningového nástroja 

obmedzuje záber aplikovateľnosti pre jednotlivcov a školy.  

     

    Školy väčšinou nemajú zdroje na získanie systematických a dôkazových údajov na 

identifikáciu a monitorovanie potrieb duševného zdravia žiakov (Short and Strein 2008), preto 

títo autori navrhli praktický prístup k identifikácii a monitorovaniu problémov, v ktorom sa 

využívajú behaviorálne a sociálne epidemiologické techniky. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957575/#CR23
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2957575/#CR22
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      Tzv. školské skríningy boli navrhnuté aj ako jedna z metód včasnej identifikácie 

problémov akademických zručností (Van Der Heyden a kol., 2007) a duševného zdravia 

(Levitt et al., 2007) a na určenie stavu rizika a potrieb včasnej intervencie.  

     Univerzálny skríning v oblasti hodnotenia čítania je uznávaným a čoraz viac využívaným. 

Tzv. Dynamické ukazovatele základných zručností v oblasti gramotnosti (skr. DIBELS, 

Good and Kaminski 2002) sa bežne využívajú na skvalitnenie problémov v oblasti 

gramotnosti a na monitorovanie rozvoja skorých gramotných zručností (Brunsman, 2003). 

     Systematickým zapojením sa do pravidelného screeningu (depistáže) všetkých detí v 

školách (Hill et al., 2004) odborníci môžu následne presunúť svoje zameranie k poskytovaniu 

indikovaných resp. preventívnych služieb zameraných na populáciu.  

Vzhľadom na obmedzené množstvo údajov, ktoré by špecificky identifikovali a 

monitorovali stav duševného zdravia populácie, zbierajú sa informácie podľa populačného 

modelu duševného zdravia na základe analýzy proxy premenných. Napríklad, využitie 

údajov o počte disciplinárnych riešení alebo údaje o prípadoch riešených v rámci trestnej 

činnosti mladistvých. Obmedzený počet dostupných údajov, nedostatočné metodické vedenie 

pri zbere informácií na populačnej úrovni, môže viesť k stagnácii a pretrvávajúcej závislosti 

na individuálnej identifikácii a monitoringu problémov. 

     Monitorovanie výskytu a výskytu správania sa mladých ľudí má potenciál informovať 

o výbere optimálnych preventívnych postupov (Biglan et al., 2003) a dostatočné 

epidemiologické údaje môžu umožniť školám uprednostňovať a usmerňovať zdroje do 

preventívnych alebo intervenčných snáh, ktoré sú najviac potrebné. 

      Dowdy a kol. (2010) identifikoval tieto bežne používané nástroje ako potenciálne užitočné 

pre univerzálne skríningové vyšetrovanie duševného zdravia: Strengths and Difficulties 

Questionnaire (SDQ; Goodman, 1997); BASC-2 Behavioral and Emotional Screening System 

(BESS; Kamphaus and Reynolds 2007); Pediatric Symptom Checklist (PSC; Little, Murphy, 

Jellinek, Bishop, & Arnett 1994), and the Systematic Screening for Behavior Disorders 

(SSBD; Walker and Severson, 1992). 

     Viacúrovňové hodnotenie (angl. multiple-gating screening) je nízko nákladová 

skríningovú metóda pre identifikáciu detí s rizikom rozvinutia vážnych prejavov 

antisociálneho správania; používa relatívne finančne nenáročné hodnotenie v prvom stupni 

a sofistikovanejšie hodnotenie v ďalších krokoch (Charlebois, P. et al., 1994). Postup 

stupňovitého skríningu využíva hodnotenie učiteľov v prvom kroku na identifikáciu rizikovej 

skupiny. Nasleduje nákladnejšie hodnotenie rizikovej skupiny prostredníctvom dotazníkov 

(pre učiteľov, rodičov a rovesníkov) v druhom kroku. Najnáročnejšie (rozhovory a testy) sa 

aplikujú až v poslednom kroku. Metóda multiple-gating je efektívna na detekciu detí 

s vážnymi problémami v správaní v škole.  

 

 

1.3. Národné prístupy k monitorovaniu rizikového správania 

 

     Na Slovensku sa realizujú reprezentatívne školské prieskumy zamerané na sledovanie 

drogovej situácie: Prieskum Tabak-alkohol-drogy (TAD) sa realizuje od roku 1994  a od 

roku 1995 prebieha Európsky  školský  prieskum o alkohole a iných drogách (ESPAD), 

a to v štvorročných intervaloch. VÚDPaP dlhodobo participuje na oboch 
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prieskumoch profesionálnymi kapacitami prostredníctvom vedúceho koordinátora oboch 

reprezentatívnych prieskumov doc. PhDr. Alojza Nociara, CSc.  V roku 2014 sa TAD na 

Slovensku realizoval po šiesty krát. Jeho tri moduly sú určené žiakom druhého stupňa ZŠ 

(TAD 1 – počet respondentov 5 436 vo veku 10-15 rokov), stredoškolákom (TAD 2, N=4 908 

vo veku 15-19 rokov) a pedagógom (TAD 3. počet pedagógov 1 612, vrátane 82 

koordinátorov prevencie). V prieskume sú zahrnuté aj oblasti mapujúce výskyt agresívneho 

správania, resp. šikanovania. Národné zisťovanie užívania psychoaktívnych látok v 

subpopulácii 10 až 19 ročných žiakov/študentov predchádza ďalšej vlne medzinárodného 

prieskumu  ESPAD, ktorý sa naposledy realizoval  v roku  2015.     

Cieľom prieskumu ESPAD je získať porovnateľné informácie o užívaní legálnych a 

nelegálnych drog u európskej mládeže vo veku 16 rokov. Hlavný cieľ prieskumu ESPAD 

v roku 2015 bolo získať údaje o výskyte užívania drog u žiakov 9. tried základných škôl 

a v štyroch ročníkoch všetkých typov stredných škôl v Slovenskej republike a poskytnúť na 

medzinárodné porovnanie výsledky žiakov narodených v roku 1999. Čiastkovým cieľom  

prieskumu ESPAD v roku 2015 bolo skúmať rizikové správanie študentov v súvislosti 

s rodinným zázemím a psychickou zraniteľnosťou, ako aj s výskytom šikanovania 

a agresivity v školách. Otázky v dotazníkoch  mapovali  bloky: legálne drogy (alkohol a 

tabak),  nelegálne drogy, blok o marihuane,  vnímané riziko ich užívania a o ich dostupnosť,  

modul o webe a internete, gamingu a sociálnych sieťach. V položkách špecifických pre 

krajinu boli otázky na odhad závislosti od nikotínu, odhad problémov s alkoholom a príznaky 

závislosti od alkoholu.  

   Medzinárodný výskum o zdraví školákov angl. Health Behaviour in School-aged 

Children je medzinárodná štúdia, ktorá sa uskutočňuje v spolupráci so Svetovou 

Zdravotníckou Organizáciou v 43 krajinách už od roku 1983. Jej cieľom je monitorovať 

zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov v ich sociálnom kontexte. Každé 4 roky sa 

do štúdie zapojí približne pol milióna školákov vo veku 11 až 15 rokov  z viac ako 40 krajín 

(Európa a Severná Amerika) s cieľom získať údaje umožňujúce porovnať situáciu v krajinách 

a sledovať aktuálnu situáciu a  trendy v živote školákov. Koordináciu na Slovensku zastrešuje 

Ústav psychológie zdravia Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v 

spolupráci s partnermi.  Slovensko participovalo doteraz na piatich zberoch údajov: 1993/94, 

1997/98, 2005/2006, 2009/2010, 2013/2014.V tomto roku (2018) je vybraných  130 škôl v 8 

regiónoch Slovenska, budú zozbierané  údaje od 10 000 žiakov z približne 650 tried  5. až 9. 

ročníka. Mapujú sa tieto okruhy: zdravotné ťažkosti (napr. bolesti hlavy, bolesti brucha, 

nervozita, ťažkosti so zaspávaním), celkové hodnotenie zdravia, respondentom udaná výška a 

hmotnosť, životná spokojnosť, telesná schéma, puberta, sexuálne zdravie, stravovacie návyky, 

dentálna hygiena, obmedzenia v jedle a kontrola hmotnosti, fyzická aktivita, fajčenie, 

konzumácia alkoholu, užívanie marihuany šikanovanie, bitky, úrazy školský výkon, 

spokojnosť so školou, podpora spolužiakov a učiteľov, stres v škole, štruktúra rodiny, 

finančná situácia rodiny, zamestnanie rodičov, komunikácia s matkou a otcom, sociálna opora 

rodičov, škála blahobytu rodiny, sociálna opora priateľov, komunikácia s priateľmi, 

pravidelná fyzická aktivita, sledovanie televízie, hranie PC hier, práca na počítači. 

     Čerešník a Dolejš (2015) uvádzajú prehľad zisťovaní týkajúcich sa sledovania rizikového 

správania v menšom, nie celonárodnom rozsahu:  
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Vacek (2008) pracoval so žiakmi/žiačkami 5. až 9. tried základných škôl Pražského kraja 

Českej republiky. Išlo o 803 dospievajúcich priemerného veku 12,7 roka. Zistil takýto výskyt 

rizikového správania: obeť zosmiešňovania 33 %, skúsenosť s pohlavným stykom 23 % (9. 

ročník), skúsenosť s užívaním tabaku 68 % (9. ročník), skúsenosť s užívaním alkoholu 99 % 

(9. ročník), užitie alkoholu počas posledného mesiaca 61 %, zažitie stavu opitosti 49 % (9. 

ročník), užitie ilegálnej drogy 21 %, užitie marihuany počas posledného mesiaca 14 %.  

T. Baška, & P. Kolarčík (2009) pracovali so vzorku 1 252 15-ročných žiakov/žiačok na 

Slovensku. Zistili, že 15 % dievčat a 19 % chlapcov fajčí tabak aspoň raz za týždeň, 22 % 

dievčat a 33 % chlapcov pije alkohol aspoň raz za týždeň, 31 % dievčat a 40 % chlapcov 

uvádza skúsenosť s opitosťou pred 13 rokom života, 15 % dievčat a 21 % chlapcov už skúsilo 

marihuanu, 8 % dievčat a 25 % chlapcov sa za posledný rok aspoň trikrát pobilo.  

P. Kolarčík, T. Baška, & A. Madarasová Gecková (2009) pracovali s rovnakou vzorkou. 

Zistili, že 11 % dievčat a 13 % chlapcov má sexuálne skúsenosti, približne 2/3 z tých, 

ktorí/ktoré už mali pohlavný styk používa kondóm ako prostriedok antikoncepcie.  

F. Lepík, M. Dolejš, M., Miovský, & J. Vacek (2010) robili výskum v Karlovarskom kraji s 

2 256 žiakmi/žiačkami, študentmi/študentkami 6. až 9. ročníkov základných škôl, 1. a 2. 

ročníkov stredných škôl. Priemerný vek zúčastnených bol 14,27 roka. Zastúpenie chlapcov a 

dievčat bolo vyvážené. Zistil nasledovný výskyt rizikového správania: pitie alkoholu v 

poslednom mesiaci 52 %, skúsenosť s marihuanou 41 %, krádež peňazí rodičov 26 %, 

fajčenie viac ako 5 cigariet denne 25 %, obeť zosmiešňovania 23 %, užívanie LSD a 

halucinogénnych húb 5 %.  

O. Skopal (2012) sa sústredil na prevalenčné hodnoty dospievajúcich navštevujúcich 8. a 9. 

ročník základných škôl, 3. a 4. ročníkov gymnázií v štyroch krajoch Českej republiky. 

Pracoval s 835 dospievajúcimi s približne paritným zastúpením chlapcov a dievčat. Zistil 

nasledovné prevalenčné hodnoty: krádež v obchode 29 %, obeť zosmiešňovania 27 %, 

napomenutie od triedneho učiteľky/učiteľa 27 %, u chlapcov až 40 %, krádež peňazí rodičov 

24 %, problémy s políciou 16 %, ublíženie niekomu 16 %, riaditeľské napomenutie 14 %, 

zámerne sebapoškodzovanie 11 % (u dievčat 16 %), už- vanie marihuany spoločne s 

alkoholom 10 %, obeť agresie 9 %.  

M. Dolejš, O. Skopal, & J. Suchá (2014) oslovili 4 198 dospievajúcich vo veku 11 až 15 

rokov v celej Českej republike. Z ich výskumných záverov uvádzame niektoré prevalenčné 

hodnoty: pitie alkoholu počas posledného mesiaca (31 %), falšovanie podpisu rodičov (30 %), 

zámerné sebapoškodzovanie (25 %), krádež (23 %), obeť urážania (18 %), ale tiež užívanie 

marihuany (11 %), obeť agresie (12 %). Autori a autorka zistili, že chlapci produkujú viac 

rizikového správania ako dievčatá. Menej rizikového správania sa, podľa ich zistení, 

vyskytuje v nižších ročníkoch osemročných gymnáziách (v porovnaní s druhým stupňom 

základných škôl).  

Čerešník a Dolejš (2015) realizovali komparáciu českých a slovenských žiakov vo veku 10 -

15 rokov na vzorke 2000 (ČR) a 1700 (SR) v oblasti rizikového správania a osobnostných 

rysov. Výsledky ukázali, že dospievajúci sa odlišovali v (1) osobnostných rysoch (nadšenosť, 

rozvážnosť, úzkostlivosť, impulzivita, sebaúcta), (2) miere šikanovania, urážania, pitia 

alkoholických nápojov, (3) vo všetkých sledovaných premenných agresivity (verbálna 

agresia, fyzická agresia, hostilita, hnev). Českí dospievajúci pijú viac alkoholických nápojov 

(rozdiel 9,79 %), falšujú podpisy rodičov (rozdiel 5,17 %), častejšie fyzicky ubližujú (rozdiel 
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4,36 %). Slovenskí dospievajúci viac kradnú peniaze (rozdiel 5,11 %), sú viac urážaní (rozdiel 

18,19 %). Slovenskí dospievajúci produkujú viac fyzickej agresie (rozdiel 1,29 bodu). Českí 

dospievajúci produkujú viac verbálnej agresie (rozdiel 0,92 bodu), hostility (rozdiel 1,74 

bodu), a hnevu (rozdiel 0,69 bodu). 

     Centrum vedecko- technických informácií SR, oddelenie prevencie a výskumov 

v oblasti mládeže realizuje celoslovenské sociologické výskumy v oblasti vzdelávania 

a uplatňovania ľudských práv v školskom a rodinnom prostredí, výchovy k ľudským právam 

a multikultúrnej výchovy, konzumácie legálnych a nelegálnych drog a životného štýlu, 

s cieľom komparácie získaných výsledkov s predchádzajúcimi zisteniami, tvorby časových 

radov a vývojových trendov v predmetnej problematike. Úlohy vyplývajú z prioritných úloh 

MŠVVaŠ SR. Ide napríklad o výskumy: „Prejavy násilia na základných a stredných školách“ 

(Bieliková et al., 2007), Vývoj záškoláctva u žiakov základných škôl (Slovíková, 2017), 

Incidencia zníženej známky zo správania u žiakov základných a stredných škôl (Slovíková, 

2016), Prevencia a eliminácia šikanovania v školskom prostredí (Pétiová, 2016), Šikanovanie 

v základných a stredných školách (Pétiová, 2015). 

 

 

 

 

1.3.1.   Depistážne sledovania VÚDPaP 

 

      Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie (ďalej len VÚDPaP) sa už 20 

rokov venuje jednak celoslovenskému mapovaniu výskytu problémových žiakov v ZŠ a na 

druhej strane aj skúmaniu štruktúry a dynamiky vývinu širokej palety výchovných, 

vzdelávacích a behaviorálnych problémov, ktoré deťom a ich rodičom pomáhajú riešiť 

predovšetkým pedagogickí zamestnanci - v prvej línii učitelia v každodennom výchovno-

vzdelávacom procese a na nich nadväzujúci výchovní poradcovia v školách. V druhej línii sú 

to odborníci pracujúci v zariadeniach systému výchovného poradenstva a prevencie (v 

centrách pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie a v centrách špeciálno-

pedagogického poradenstva).  

     V r.2002 bola realizovaná prvá depistážna analýza problémových detí a žiakov vo 

všetkých ročníkoch základných škôl v Bratislave. Nasledovali celoslovenské depistážne 

prieskumy v rokoch 2004 a 2005, ale aj v roku 2010 a 2012.   

     V roku 2012 bolo realizované experimentálne overovanie modulového integrovaného 

systému v SR (Kopányiová, Páleník, 2011). Depistáž bola realizovaná v 14 základných 

školách v bratislavských mestských častiach Ružinov a Vrakuňa, Celkový počet žiakov v 

zapojených školách bol 4 486. Podľa vyjadrenia triednych učiteľov 227 žiakov má také 

problémové správanie, ktoré sa už nedá zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole. Z 

výsledkov vyplynulo, že každý dvadsiaty žiak má problémové 

správanie. 

     V r. 2013 sa realizovala depistáž ako súčasť národného projektu VÚDPaP „Komplexný 

poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom 

prostredí“. Depistáž v r. 2013 mala oproti predchádzajúcim depistážnym sledovaniam 
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VÚDPaP prepracovanejšiu metodológiu, depistážnym nástrojom bol Depistážny dotazník 

(Matula, Kopányiová, 2013). Dotazník vypĺňali triedni učitelia o žiakoch,  ktorých problémy 

sa podľa ich názoru nedajú zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole a vyžadovali by si 

odbornú poradenskú pomoc, nadväzujúcu na výchovné pôsobenie. 

      

 

 

2 Výskumná časť 

 

2.1.Vzorka 

 

       V školskom roku 2012/2013 bolo oslovených 2 023 základných škôl, do zisťovania sa 

zapojilo 1 509 škôl. Percento zapojených škôl (návratnosť), z ktorých boli získané vyplnené 

depistážne hárky je 74,59 % (z celkového počtu škôl všetkých zriaďovateľov, okrem 

Bratislavského kraja, ktorí nemohol byť do depistáže zaradený kvôli vylúčeniu poberania 

financií z eurofondov).  

 

2.2. Metódy   

 

2.2.1. Depistážny dotazník a škály premenných 

 

Depistážny dotazník (Matula, Kopányiová, 2013) vypĺňali triedni učitelia o žiakoch, 

ktorých problémy sa podľa ich názoru nedajú zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole 

a vyžadovali by si odbornú poradenskú pomoc, nadväzujúcu na výchovné pôsobenie. 

Dotazník pozostával zo 47 položiek. Okrem základných charakteristík žiaka išlo 

o charakteristiky porúch správania žiaka v škole, iné kategórie týkajúce sa správania, 

špecifické vývinové poruchy, nadanie, sociálne znevýhodnenie, zdravotné postihnutie, 

pedagogické opatrenia, poskytovanú odbornú starostlivosť, prognózu ďalšieho vývinu 

a spoluprácu s rodičmi. 

Depistážny dotazník (Matula, Kopányiová, 2013) je zo štatistického hľadiska 

postavený  na početnostných premenných (počty prípadov výskytu sledovaných javov), 

meraných na nominálnej alebo poradovej škále. Položky v dotazníku predstavujú sedem 

kategórií rizikového správania (Mezera, 2000), ktoré Mezera vyabstrahoval na základe 

faktorovej analýzy inventára rôznych typov rizikového správania:   

- Asociálne správanie nezodpovedá spoločenským pravidlám alebo normám 

spoločnosti, pritom ale nedosahuje intenzitu prejavov, ktoré by boli namierené proti 

spoločnosti.  

- Antisociálne správanie, keď jedinec vystupuje zámerne proti pravidlám, hodnotám a 

sociálnym normám spoločnosti, vedie k aktívnym konfliktným stretnutiam. 

- Egocentrické správanie, najmä upútavanie pozornosti, prehnané sebavedomie, 

vymáhanie rešpektu k vlastnej osobe, snaha vnucovať ostatným vlastné záujmy, 

predstavy a i. 
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- Impulzívne správanie sa prejavuje psychomotorickým nepokojom, zvýšenou 

dráždivosťou, neprimeranými reakciami, nedostatkom sebakontroly, emocionálnou 

nestálosťou, povrchnosťou v konaní a i.  

- Maladaptívne správanie, preferovanie menej adekvátnych foriem správania, ktoré 

vedú k cieľu, ale zároveň sú zdrojom viacerých konfliktov, často býva dôsledkom 

nedostatkov v sociálnom učení, chýbajú sociálne kompetencie.  

- Negativistické správanie, odmietavé reakcie prejavujúce sa vzdorom, odporom, 

negáciou činnosti formou pasívneho odporu, nečinnosťou, nepriateľskými prejavmi, 

aktívnym vzdorom, odmietaním, únikovými reakciami. 

- Inklinovanie k problémovej skupine, začlenenie jedinca do činnosti skupiny, ktorá 

svojimi aktivitami vybočuje zo sociálnych noriem. (Mezera, 2000). 

 

      Prvých šesť kategórií môžeme pokladať za psychologické konštrukty. Tie vyjadrujú 

také prejavy správania, ktoré sa pokladajú za rizikové, lebo v nich dochádza v určitej, bližšie 

špecifikovanej oblasti správania k prekročeniu sociálnych noriem. Posledná siedma kategória  

- inklinovanie k problémovej skupine sa javí skôr ako faktografický údaj. Hodnoty 

premenných kategórií podľa Škály rizikového správania žiaka (Mezera) sú odhady založené 

na pozorovaní učiteľom. 

       Ďalšie položky v Depistážnom dotazníku možno charakterizovať nasledovne:  

Záškoláctvo – faktografický údaj, sledovaný a vykazovaný aj v školskom 

informačnom systéme. 

Kontakt s návykovými látkami (fajčenie, alkohol, marihuana, tvrdé drogy, 

fetovanie)  - údaje, o ktorých by mal triedny učiteľ vedieť. Je však možné, že ak sa tento jav 

nevyskytuje na pôde školy, nemusí byť o nich informovaný. Ako premennú ju pokladáme za 

odhadovaný údaj.  

Vyšetrovaný na polícii a preukázaná trestná činnosť - faktografické údaje získané 

na základe spätnej väzby z polície, Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR a od rodičov, 

triedny učiteľ by mal o nich vedieť, ale nemusí mať tieto informácie. 

Dichotomické škály sa týkajú týchto zisťovaných položiek: poruchy učenia, školské 

zručnosti a motorická funkcia, nadpriemerné intelektové schopnosti a výkony a nadanie 

(hudobné, výtvarné a dramaticko-interpretačné), ako aj zdravotné postihnutie (senzorické, 

telesné, chronické ochorenia), žiak má alebo nemá poruchu/dysfunkciu/nadanie a pod.), tieto 

údaje sú učiteľovi k dispozícii zo školskej evidencie.  

Medzi indikátory znevýhodneného rodinného prostredia patrí hmotná núdza, či je 

rodič znevýhodnený uchádzač o prácu, ak je najvyššie vzdelanie rodičov základné, 

podštandardné bytové a hygienické podmienky, doma sa hovorí jazykom, ktorý nie je 

vyučovací, ide o  faktografické údaje na dichotomickej škále.   

Na polytomickej škále sú merané tieto položky: 

Známka zo správania, pokarhanie a opakovanie ročníka - faktografické údaje 

evidované v školskom informačnom systéme a sú merané na polytomickej škále.  

Špeciálna starostlivosť (psychologická, psychiatrická a špeciálno-pedagogická)  

meraná na polytomickej škále  (0=nemám vedomosť, 1=jednorázová, 2=dlhodobá). 
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      V  Depistážnom dotazníku sa nachádzajú aj položky, kde sa pracovalo s 

odhadovanými údajmi ako je prognóza ďalšieho vývinu (dichotomická škála) a spolupráca 

s rodičmi (polytomická škála). 

Na základe vyššie uvedených popisov premenných v depistážnom dotazníku môžeme 

konštatovať, že pre účely štatistického spracovania dát sme mali k dispozícii tieto druhy 

premenných:   

a) premenné, ktorých hodnoty boli merané priamo, 

b) vypočítané premenné, ktorých hodnoty sme vypočítali agregovaním výskytu,   

c) latentné premenné, ktoré sme identifikovali  na základe faktorovej analýzy. 

 

2.2.2.  Metódy štatistického spracovania sekundárnej analýzy dát   

 

Voľba štatistických metód v sekundárnej analýze je závislá od toho, aké dáta sme 

mali dispozícii. Konkrétne ide o škály merania odpovedí (pomerová, intervalová nominálna), 

ďalej od toho, či sú premenné spojité alebo diskrétne,  ale aj od to, aké prínosy očakávame zo 

štatistických analýz pre vedecké poznanie a prax v oblasti psychologického poradenstva vo 

vzťahu k rizikovému správaniu.  

 Získané dáta  z depistáže  primárne slúžili k analýze výskytu (prevalencie) rizikového 

správania. Pre tieto účely vyhoveli bežne používané popisné štatistické metódy a triedenie 

druhého stupňa. V sekundárnej analýze sme sa orientovali na pokročilejšie a menej často 

používané štatistické metódy, ktoré by umožnili získať poznatky o štruktúre  a vzájomných 

vzťahoch medzi anamnestickými údajmi, kategóriami rizikového správania podľa Mezeru, vo 

vzťahu k jednotlivým faktorom školského rizikového správania (záškoláctvo, školské 

správanie,  látkové závislosti,  spolupráca školy a rodičov, opakovanie ročníka a podobne), ale 

aj o vzťahu  rizikového správania a znevýhodneného rodinného prostredia, porúch učenia, ako 

aj identifikovaným druhom nadania.        

Pre preparáciu dát sme použili metódy prekódovania, agregovania, sumácie,  

dichotomizácie, kategorizovanie pomocou n-tilov. V položkovej analýze sme použili 

viacnásobnú koreláciu,  pre výpočet reliability okrem Cronbach Alfa sme použili aj 

koeficienty Omega a Rewellov koeficient beta, pre extrahovanie faktorov exploračnú 

faktorovú analýzu z polychorickej korelačnej matice.  Pre analýzu škálovateľnosti 

a unidimenzionálnosti vypočítaných skóre sme použili R-balíček mokken.      

Pre testovanie štatistickej významnosti výskytu rizikového správania sme použili 

univariačnú metódu - exaktný binomický test. Pre popis rizika vzťahu k faktorom sme použili 

metódu OR-Odds ratio – pomer šancí. Táto metóda vyžaduje dichotomické dáta, preto sme 

museli údaje merané na škále 0-3 dichotomizovať.  

Pre analýzy vzájomných závislostí sme použili bivariačnú aj multivariačnú korelačnú 

analýzu - tetrachorickú aj polychorickú koreláciu. Pre analýzu smeru závislostí sme použili 

z triedy zovšeobecnených lineárnych modelov logistickú regresiu a Poissonovu regresiu. 

Takto sme napríklad skúmali, ktoré faktory mali vplyv na prognózu vývinu. V sekundárnej 

analýze pomocou vhodných štatistických metód ako regresná analýza sme overovali aj 

možnosti predikcie rizikového správania. Problémom viacnásobných regresných modelov boli 

štatisticky významné interakcie, ktoré neumožnili interpretovať štatistickú významnosť 



16 

 

a exponencované regresné koeficienty na pomer šancí pre jednotlivé faktory respektíve 

regresory.    

Pre vizualizáciu  korelácií sme použili rozptylové (xy) grafy a pre analýzu blízkostí alebo 

vzdialeností premenných v dvojrozmernom Euklidovskom priestore sme použili  MDS – 

multidimenzionálne škálovanie. V exploračnej faktorovej analýze sme používali Cattelov 

diagram a faktorový diagram z R balíčka psych. 

     

2.3. Výsledky 

 

2.3.1. Výsledky primárnej štatistickej analýzy 

 

      Ako uvádzajú autori Matula, Nekorancová, Slovíková (2014) celkový počet žiakov 

v školách, ktoré sa zapojili do zisťovania, bol 326 809. Z nich učitelia odporúčali 59 155 

žiakov, ktorí z ich pohľadu spôsobujú vo výchovno–vzdelávacom procese problémy takého 

charakteru, že ich nie je možné zvládnuť pedagogickými opatreniami na úrovni školy a 

potrebovali by odbornú starostlivosť príslušných poradenských zariadení. Z počtu žiakov 

zapojených škôl, títo žiaci predstavujú 18,10 %. Podľa pohlavia zo žiakov odporúčaných do 

odbornej starostlivosti mali prevahu chlapci (38 101/64,41 %) nad dievčatami (21 008/35,51 

%). Podľa veku žiakov boli najviac zastúpené vekové skupiny 12, 13 a 14 rokov, najvyšší 

podiel zaujímali žiaci vo veku 13 rokov (12,41 % z celkového počtu  žiakov s problémami 

v správaní a so ŠVVP; 59 155). Analýza výskytu porúch správania (podľa Mezerovej 

kategorizácie) u žiakov v škole (spolu za 7 krajov v SR) uviedla, že najčastejšími prejavmi 

bolo:  impulzívne správanie u problémových žiakov (38,40 %), negativistické správanie 

(34,15 %), ale aj inklinovanie k problémovej skupine (32,37 %). Ostatné kategórie 

problémového správania predstavovali hodnoty nad 20,0 %. 

Z celkového počtu žiakov odporúčaných do odbornej starostlivosti (59 155) u 84,99% 

(50 277 žiakov) neboli zistené neospravedlnené vymeškané hodiny a u 8 833 žiakov (14,93 

%) bola evidovaná minimálne jedna neospravedlnená vymeškaná vyučovacia hodina 

Zo žiakov, ktorých učitelia Depistážnym dotazníkom v roku 2013 odporúčali do odbornej 

starostlivosti bolo zistené, že 10,81 % má skúsenosti s fajčením (6 390 žiakov) a 89,18 % 

žiakov podľa učiteľov tieto skúsenosti nemá. 

Zo žiakov, ktorých triedni učitelia odporúčajú do starostlivosti systému VPaP, 3 206 

(5,42 %) je takých, ktorí majú skúsenosti s alkoholom (u 94,57 % žiakov uviedli, že nemajú 

vedomosti o ich skúsenostiach s alkoholickými nápojmi). 

Z depistážneho zisťovania vyplýva, že 0,05% žiakov z celkového počtu odporúčaných do 

odbornej starostlivosti (59 155) má skúsenosti s marihuanou, u 160 ide o jednorazové 

fajčenie a u 136 o opakované, 

V rámci sledovania legálnych a nelegálnych drog bolo zaznamenané jednorazové 

užitie tvrdších drog u 11 žiakov odporúčaných do odbornej starostlivosti (0,02 %). 

Učitelia v rámci depistážneho zisťovania uviedli, že vedia takmer o 3,03 % žiakov 

základných škôl (1 790), ktorí boli raz vyšetrovaní na polícii. Podľa vedomostí učiteľov 

1,05 % žiakom (621) bola preukázaná trestná činnosť. 
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Špecifické vývinové poruchy školských zručností sú najčastejším dôvodom, pre 

ktorý pedagógovia odporúčali svojich žiakov do odbornej poradenskej starostlivosti. 

Pedagógovia uviedli pri 62,2 % žiakov výskyt minimálne jedného problematického zvládania 

školskej zručnosti, najčastejšie avizujú problémy žiakov s písaním.  

Minimálne jedno kritérium sociálneho znevýhodnenia (hmotná núdza rodiny, rodič 

je znevýhodnený uchádzač o zamestnanie, najvyššie vzdelanie rodičov je základné, 

podštandardné bytové a hygienické podmienky, doma sa hovorí iným než vyučovacím 

jazykom)sa týka 47,9 % žiakov.  

V depistáži 2013 bol zisťovaný výskyt nadaných žiakov podľa druhov nadania: 

nadpriemerné intelektové schopnosti u 6,20 %, hudobné nadanie  3,04 %; výtvarné nadanie 

 4,31 %; dramaticko-interpretačné nadanie u 2,96 %; športové a pohybové nadanie u 10,67 % 

žiakov. 

Pokarhanie ako pedagogický prostriedok, bol využitý vo viac ako u pätiny prípadov 

sledovanej vzorky (22,92 % zo žiakov odporúčaných do odbornej starostlivosti), 

Znížená známka zo správania bola evidovaná u 9,07 % žiakov bez rozlíšenia 

stupňa zníženia.  

Opakovanie ročníka (jedného alebo viacerých) bolo evidované u 17,66 % žiakov 

(10 448). 

31 415 žiakom s problémami v správaní a so ŠVVP bola poskytovaná psychologická 

starostlivosť, jednorazová psychiatrická starostlivosť poskytnutá 1 557 žiakom (2,63 %) a 

opakovaná starostlivosť 1 733 (2,93 %). 11 183 žiakom bola poskytnutá odborná špeciálno–

pedagogická starostlivosť jednorazovo, 18 472 žiakov bolo v dlhodobej starostlivosti 

špeciálneho pedagóga. 

      Pedagógovia uviedli u väčšiny žiakov (66,9 %) pozitívny názor na prognózu ich ďalšieho 

školského a osobnostného vývinu. 

      Ďalšie výsledky primárneho štatistického spracovania sa týkali oblastí nadania, potreby 

kariérového poradenstva a iných, ktoré sa priamo netýkali oblasti rizikového správania a preto 

neboli predmetom sekundárnej štatistickej analýzy v rámci spracovania výskumnej úlohy 

VÚDPaP v r. 2018.  

     Horeuvedené poznatky primárnej štatistickej analýzy dát depistáže v r. 2013  nás 

oprávňujú domnievať sa, že údaje získavané depistážou sú užitočné a ďalšími štatistickými 

postupmi by bolo možné získať údaje potrebné pre hlbšie vniknutie do oblasti tzv. rizikového 

správania pre potreby nastavenia preventívnych a intervenčných stratégií v systéme 

výchovného poradenstva a prevencie.     

 

2.3.2. Výsledky sekundárnej analýzy dát 

 

      Zo súboru dát, ktoré sme mali k dispozícii z Depistáže realizovanej v r. 2013 (Matula 

a kol., 2014), sme pre dosiahnutie cieľov sekundárnej analýzy dát zadefinovali 2 okruhy 

premenných, s ktorými sa štatisticky pracovalo - premenné, ktoré sú indikátormi rizikového 

správania a premenné, ktoré sú indikátormi školského rizikového správania (záškoláctvo, 

znížená známka zo správania, pokarhanie triednym učiteľom, opakovanie ročníka, preukázaná 

trestná činnosť, vyšetrovanie na polícii).  
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2.3.2.1. Index rizikového správania 

 

      Pre spracovanie a sekundárnu analýzu údajov Depistážneho dotazníka sme museli 

niektoré premenné transformovať –  dichotomizovať. Sedem kategórií rizikového správania, 

ktoré boli hodnotené na škále 0-4, sme dichotomizovali prekódovaním (0 = bez rizikového 

správania a hodnoty 1, 2 a 3 = ako rizikové správanie). Tak sme získali intenzitný index, 

ktorý vypovedá o tom, koľko kategórií rizikového správania sa vzťahuje na jedného žiaka. 

Čím viac  kategórií sa na jedného žiaka vzťahuje, tým väčšie je riziko jeho rizikového 

správania. Váha každej zo siedmich kategórií  rizikového správania je rovnocenná, preto majú 

hodnoty od 1 do 7, pričom sa týkajú iba tých žiakov, na ktorých sa vzťahuje aspoň jedna 

kategória rizikového správania. Index rizikového správania je vlastne špecializovaným 

nástrojom identifikovania intenzity rizikového správania pomocou siedmich kategórií 

rizikového správania.  

     Tento index je vhodný nielen pre porovnanie rozdielov v intenzite identifikovaného 

rizikového správania podľa socio-demografických znakov, ale aj pre analýzu štruktúry 

vzájomných závislostí, napríklad podľa pohlavia. Výhodou tohto štatistického postupu je, že  

index, na rozdiel od skóre,  meria identifikované sledované javy, v našom prípade rizikové 

správanie.  V tabuľke č. 1 uvádzame popisné štatistiky Indexu rizikového správania (priemer, 

medián a modus).  

 

Tab.č.1 Index rizikového správania  

 

Štatistika   Hodnota 

Aritmetický priemer 3,66 

Štandardná odchýlka priemeru 2,18 

30% useknutý priemer 3.41 

Medián 3 

Absolútna odchýlka mediánu 2,97 

Modus 1 

Počet 33149 

 

      V tabuľke č.1 vidíme, že štandardná odchýlka obyčajného aritmetického priemeru je 

dosť vysoká (2,18), čo svedčí o vysokej rozptýlenosti hodnôt okolo aritmetického priemeru. 

Práve to je jednou z príčin jeho nespoľahlivosti, a jedným z dôvodov, prečo v takýchto 

prípadoch ako lepšiu mieru strednej hodnoty (centrálnej tendencie) používame useknutý 

priemer, prípadne medián. Useknutý priemer eliminuje extrémne a odľahlé hodnoty a medián 

nie je citlivý na nadmernú šikmosť a špicatosť, ani na extrémne a odľahlé hodnoty. Rozdiel 

aritmetického priemeru 3,66 a mediánu 3,00 nie je príliš veľký, rozdiel medzi mediánom 

a priemerom na jednej strane a modusom (1,00) je dosť veľký.     

      Analýza pomocou indexu rizikového správania vypovedá o intenzite rizikového  
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správania. To môže mať význam aj pre prevenciu, ale najmä pre cielenejšiu intervenciu, 

pretože okrem výskytu určitého javu máme kritérium na meranie intenzity rizikového 

správania. 

V nasledujúcej frekvenčnej tabuľke sú hodnoty indexov siedmich kategórii rizikového 

správania. 

 

Tabuľka č.2 Percentuálne zastúpenie žiakov podľa identifikovaného počtu kategórií 

rizikového správania (Index rizikového správania) 

 

Počet kategórií 

rizikového 

správania 

Počet žiakov 

Percento z celk. 

počtu žiakov v 

depistáži 

Percento žiakov 

s rizikovým 

správaním 

Kumulatívne 

percento 

1 7717 13 23,3 23,3 

2 5295 9 16 39,3 

3 4235 7,2 12,8 52 

4 3458 5,8 10,4 62,5 

5 3431 5,8 10,4 72,8 

6 3655 6,2 11 83,8 

7 5358 9,1 16,2 100 

Spolu (1-7) 33149 56 100   

Bez rizikového 

správania 26006 44     

Spolu žiakov 59155 100     

 

 Z celkového počtu žiakov (N = 59 155), ktorých učitelia identifikovali v depistážnom 

dotazníku ako žiakov, ktorí z ich pohľadu spôsobujú vo výchovno-vzdelávacom procese 

problémy takého charakteru, že potrebujú odbornú starostlivosť, bolo 13 % žiakov so 

zaznamenanou jednou kategóriou rizikového správania. U 9,1 % žiakov bolo zaznamenaných 

všetkých 7 kategórií rizikového správania. 

 Keď sa pozrieme len na skupinu žiakov, ktorí mali identifikované rizikové správanie 

(N= 33 149), tak 23,3 % žiakov mali identifikovanú jednu kategóriu rizikového správania a až 

16,2 % žiakov boli učiteľmi identifikovaní vo všetkých kategóriách rizikového správania.  

Percentuálne podiely žiakov v počte kategórií 1-4 klesajú (4 a 5 kategórií má 10,4 %), potom 

od počtu 6 kategórií zase percentuálne podiely žiakov stúpajú. Jedna charakteristika 

rizikového správania s 23,3%-ným podielom je modusom – najčastejšou hodnotou. 
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Graf č. 1 Index rizikového správania – percentuálne zastúpenie žiakov podľa počtu 

identifikovaných charakteristík rizikového správania podľa Mezeru 

 

   

 

 

 Medzipohlavné rozdiely v intenzite rizikového správania (podľa Indexu 

rizikového správania) 

 

 V súbore žiakov, ktorí z pohľadu učiteľov spôsobujú vo výchovno-vzdelávacom 

procese problémy takého charakteru, že ich nie je možné zvládnuť pedagogickými 

opatreniami na úrovni školy a potrebovali by odbornú starostlivosť príslušných poradenských 

zariadení, mali prevahu chlapci pomere 64,41 % (38 101) nad dievčatami 35,51 % (21 008). 

 Sekundárna analýza získaných dát diferencuje rizikové správanie, nakoľko umožňuje 

vidieť počty kategórií rizikového správania u chlapcov a dievčat. Učitelia zaradili dievčatá 

najčastejšie len do jednej kategórie rizikového správania (31,2 %) alebo do dvoch kategórií 

(18,1%). Všetkých sedem kategórií priradili učitelia 11,7 % dievčat.  

     Učitelia priradili chlapcom jednu kategóriu rizikového správania u 20,4 % a dve 

kategórie u 15,2 %. Až 17,8 % chlapcov malo priradených všetkých sedem kategórií 

rizikového správania. Od troch do šesť kategórií priradili učitelia v priemere u 11-12 % 

chlapcov. V nižšej miere, u menej ako 9 % dievčat boli priradené 4, 5 alebo 6 kategórií 

rizikového správania. 

      Na grafe č. 3 vidíme percentuálne podiely 7 kategórií rizikového správania  podľa 

pohlavia. Všetkých sedem kategórií rizikového správania má až 17,8 % chlapcov, ale len 11,7 

% dievčat. Inak je to v prípade jednej Mezerovej kategórie rizikového správania, kde väčší 

percentuálny podiel majú dievčatá (31.2 %) oproti chlapcom, ktorí majú 20,4 %  podiel. 
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Graf č. 3  Percentuálne zastúpenie dievčat a chlapcov podľa identifikovaného počtu 1 až 

7 kategórií rizikového správania (Index rizikového správania) 

 

 

 

Zistené údaje poukazujú na potrebu zohľadňovať aj pri tvorbe a realizácii 

preventívnych programov rozdiely a špecifiká medzi pohlaviami. Výsledky ukázali, že až 

u 32 % dievčat učitelia identifikovali jednu kategóriu rizikového správania, čomu sa reálne 

v praxi nevenuje až taká pozornosť ako chlapcom, ktorí vykazujú závažnejšie prejavy 

rizikového správania vo viacerých kategóriách. Depistážne sledovanie by malo pomôcť 

identifikovať a zacieliť prevenciu pri prvých príznakoch rizikového správania (t.j. prejavy 

v 1-2 kategóriách rizikového správania).  

 

2.3.2.2. Index školského rizikového správania 

 

 Ďalšou charakteristikou, ktorá je výsledkom zo sekundárnej analýzy dát údajov z 

Depistážneho dotazníka  je intenzitný index školského rizikového správania. Tento intenzitný 

index vypovedá o tom, koľko kategórií školského rizikového správania sa vzťahuje na 

jedného žiaka. Čím viac  kategórií sa na jedného žiaka vzťahuje, tým väčšie je riziko jeho 

školského rizikového správania.    

 Tento index je vhodný nielen pre porovnanie rozdielov v intenzite identifikovaného 

rizikového správania podľa socio-demografických znakov, ale aj pre analýzu štruktúry 

vzájomných závislostí, napríklad podľa pohlavia. Výhodou tohto štatistického postupu je, že  

index, na rozdiel od skóre,  meria identifikované sledované javy, v našom prípade školské 

rizikové správanie.   
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Na rozdiel od výpočtu indexu rizikového správania na základe kategórií rizikového 

správania podľa Mezeru, ktorý pozostával zo siedmich položiek a mal rovnakú škálu pre 

všetky položky, máme v tomto prípade položky školského rizikového správania s rôznymi 

škálami. 

Položky školského rizikového správania: 

 záškoláctvo (škála 0 až 4 - kvartily) 

 známka zo správania (preškálované na 0 až 4) 

 pokarhanie  (škála 0 až 2) 

 opakovanie ročníka  (škála 0 až 3) 

 spolupráca s rodičmi (preškálované na 0 až 2) 

Menší počet piatich položiek školského rizikového správania v porovnaní so siedmimi 

položkami rizikového správania podľa Mezeru ako aj väčšia rôznorodosť pôvodných škál 

majú vplyv na výpočet polychorickej korelácie. 

Z vyššie uvedených pôvodných škál sme vypočítali hrubé skóre  a dichotomizovali sme 

jednotlivé premenné, aby sme získali rovnakú škálu 0 až 1 pre všetkých 5 vyššie uvedených 

položiek. Z  týchto dichotomizovaných premenných sme vypočítali indexy a tiež pomery 

šancí. 

 

 Frekvenčná váha viacnásobných odpovedí 

 

Podobný štatistický postup ako pri predchádzajúcich siedmich Mezerových 

dichotomizovaných charakteristík rizikového správania, sme aj v tomto prípade vypočítali 

Multiple response – viacnásobné odpovede.  Do výpočtu bolo zahrnutých len 28660 prípadov 

z celkového počtu 59155 žiakov, čo tvorí 48,4%, 30495 prípadov tvoria žiaci, ktorí boli 

kódovaní v jednotlivých položkách nulou, teda nemajú žiadne problémy so školským 

rizikovým správaním, alebo nemali identifikovanú kategóriu (System Missing).Výstup 

znázorňuje tabuľka č.3: 

 

Tab. č. 3: Vzorka pre výpočet viacnásobných odpovedí s identifikovaným prejavom 

školského rizikového správania. (Dichotomy group tabulated at value 1.) 

 

 

 

Vzorka 

Valid Missing Total 

N Percent N Percent N Percent 

$SKOLriza 28660 48,4% 30495 51,6% 59155 100,0% 

 

 

 Výpočet frekvenčných váh jednotlivých dichotomizovaných charakteristík 

školského rizikového správania 

Uvedený výpočet slúži v rámci analýzy Indexu školského rizikového správania,  lebo 

samotný index vypovedá iba o intenzite, ako to vidíme v nasledujúcej tabuľke č. 5. 

Viacnásobná frekvenčná tabuľka vypovedá o frekvenčnej váhe jednotlivých položiek.  
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Tabuľka č. 4 Frekvenčná váha dichotomizovaných 

charakteristík školského rizikového správania 

  

Dichotomizované 

charakteristiky školského 

rizikového správania 

Responses 

Percent of 

Cases 

Počet 

žiakov % 

  Záškoláctvo  8833 15,8% 30,8% 

Správanie dichotomicky 5391 9,7% 18,8% 

Pokarhanie žiaka 13554 24,3% 47,3% 

Opakovanie ročníka raz a viac krát  10448 18,7% 36,5% 

 Spolupráca s rodičmi nedostatočná 17625 31,6% 61,5% 

  Spolu   100,0% 194,9% 

a. Dichotomy group tabulated at value 1. 

 

Tabuľka č. 4 konkretizuje podiely jednotlivých charakteristík. Najväčšiu frekvenčnú váhu má 

dichotomizovaná položka Spolupráca s rodičmi - nedostatočná (31,6, N=17625), na druhom 

mieste položka Pokarhanie žiaka (24,3%, N = 13554) , na treťom mieste je Opakovanie 

ročníka (18,7%, N=10448), na štvrtom mieste je Záškoláctvo (15,8%, N=8833) a na 

poslednom piatom mieste je Známka zo správania žiaka dichotomicky. (Grafické znázornenie 

č.4) 

 

 

Graf č. 4 Podiel jednotlivých frekvenčných váh dichotomizovaných položiek školského 

rizikového správania (viacnásobné odpovede) 

 

8833; 16%

5391; 10%

13554; 24%
10448; 19%

17625; 31%

Záškoláctvo

Známka zo správania

Pokarhanie žiaka

Opakovanie ročníka
raz a viac krát

Spolupráca s rodičmi
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Tabuľka č. 5 Percentuálne zastúpenie žiakov podľa identifikovaného počtu kategórií 

školského rizikového správania (Index školského rizikového správania) 

 

Počet kategórií 

školského rizikového 

správania 

Počet 

žiakov 

Percento z celk. 

počtu žiakov v 

depistáži 

Percento žiakov 

so školským 

rizikovým 

správaním 

Kumulatívne 

percento 

1 14522 24.5 49.2 49.2 

2 7357 12.4 24.9 74.1 

3 3840 6.5 13.0 87.1 

4 2596 4.4 8.8 95.9 

5 1200 2.0 4.1 100.0 

Spolu (1-5) 33149 56 100   

Bez rizikového 

správania 
26006 44 

 

  

Spolu žiakov 
59155 100 

 

  

 

Na vzorke žiakov s identifikovanou položkou školského rizikového správania sme zistili, že 

skoro u polovice týchto žiakov bola identifikovaná 1 položka školského rizikového správania, 

u štvrtiny týchto žiakov boli zistené 2 charakteristiky  a všetkých 5 sledovaných charakteristík 

malo 5 percent žiakov danej vzorky. Pritom najväčšiu frekvenčnú váhu má zistená 

charakteristika - nedostatočná spolupráca s rodičmi. Tieto údaje môžeme vizualizovať 

nasledujúcim grafom. 

 

Graf č. 5 Index intenzity školského rizikového správania – percentuálne zastúpenie 

žiakov podľa počtu identifikovaných charakteristík školského rizikového správania 
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2.3.2.3. Pomer šancí 

 

 Odhad výskytu rizikového správania 

 

Štatistickú metódu pomer šancí sme použili v sekundárnej analýze dát depistážneho 

dotazníka vzhľadom k tomu, že ide o retrospektívnu štúdiu, kde spočítanie žiakov podľa 

výskytu určitých charakteristík žiakov prebehlo v minulosti a spätne sledujeme vplyv 

expozície daným faktorom. Z takto získanej vzorky nemôžeme celkom korektne odhadovať 

pravdepodobnosť výskytu sledovanej udalosti v danej populácii, pretože hrozí riziko 

skreslenia, ale môžeme odhadovať šancu výskytu danej udalosti v skupine identifikovaných 

žiakov. Výsledný pomer šancí v našom prípade korektne kvantifikuje vplyv vybraných 

indikátorov depistážneho dotazníka, nazvaných školské rizikové správanie, na 

pravdepodobnosť výskytu rizikového správania definovaného Mezerom (2000) (viď. Tabuľka 

č. 6). Rizikové správanie je merané vypočítaným skóre dichotomizovaného rizika.  

 

Tabuľka č.6: Prehľad kategórii rizikového správania a indikátorov školského 

rizikového správania 

 

Kategórie rizikového správania 

(áno/nie) 

Indikátory školského rizikového správania 

(áno/nie) 

Impulzívne správanie Opakovanie ročníka raz a viackrát 

Negativistické správanie Záškoláctvo 

Inklinovanie k problémovej skupine Prognóza ďalšieho vývinu 

Asociálne správanie Známka zo správania 

Antisociálne správanie Užívanie návykových látok 

Egocentrické správanie Pokarhanie žiaka 

Maladaptívne správanie Vyšetrovanie na polícii 

 Preukázaná trestná činnosť 

 Sociálne znevýhodnenie 

 Odborná starostlivosť 

 

V tabuľke č. 7 uvádzame vplyv indikátorov školského rizikového správania 

(preukázaná trestná činnosť, vyšetrovaný na polícii, pokarhanie žiaka, užívanie návykových 

látok, známka zo správania, prognóza ďalšieho vývinu, záškoláctvo, opakovanie ročníka raz a 

viackrát, špecifické vývinové poruchy, sociálne znevýhodnené prostredie, odborná 

starostlivosť a nadanie) na pravdepodobnosť výskytu rizikového správania. 
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Tabuľka č.7: Miera pravdepodobnosti výskytu rizikového správania na základe vzťahu 

indikátorov školského rizikového správania a kategórií rizikového správania  

 

Kategórie rizikového 

správania 

Indikátory školského rizikového správanie 

 áno nie 

áno Riziko  

výskytu rizikového správania 

Nižšie riziko  

výskytu rizikového správania  

nie Nižšie riziko  

výskytu rizikového správania 

Bez rizika  

výskytu rizikového správania 

 

 

Tab. č. 8 Pomer šancí Dichotomizovaného skóre rizikového správania (7 kategórií) 

s ostatnými sledovanými indikátormi školského rizikového správania 
  

Dichotomizované skóre siedmich 

kategórii rizikového správania  
Indikátory školského rizikového správania                           

(dichotomizované premenné) ODDS RATIO 

Pomer šancí  

95% Interval 

spoľahlivosti 

Dolný Horný 

9,748 7,237 13,129 Preukázaná trestná činnosť 

8,601 7,468 9,907 Vyšetrovaný na polícii  

8,183 7,749 8,642 Pokarhanie žiaka 

7,331 6,810 7,892 Užívanie návykových látok  

5,670 5,235 6,141 Známka zo správania 

3,781 3,630 3,938 Prognóza ďalšieho vývinu  

3,410 3,231 3,598 Záškoláctvo 

2,111 2,017 2,210 Opakovanie ročníka raz a viac krát  

1,782 1,723 1,844 Špecifické vývinové poruchy reči a motoriky 

1,738 1,681 1,798 Špecifické vývinové poruchy školských zručností 

1,639 1,583 1,697 Špecifické vývinové poruchy spolu 

1,344 1,301 1,389 Sociálne znevýhodnené prostredie 

1,220 1,180 1,262 Odborná starostlivosť (psych., špec.-ped., psychiatrická) 

,741 ,712 ,772 Nadanie  
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Výsledky výpočtu pomeru šancí (Odds ratio) nám ukázali, že žiaci, ktorým bol už 

preukázaný nejaký typ trestnej činnosti, predstavujú 9,7-krát väčšie riziko, že budú vykazovať 

rizikové správanie. Trestná činnosť ako taká predstavuje veľmi závažnú informáciu o žiakovi, 

a preto táto kategória reprezentuje najväčšie riziko vykazovania rizikového správania u žiaka. 

Žiaci, ktorí boli vyšetrovaní na polícii, predstavujú 8,6-krát väčšie riziko, že budú 

vykazovať rizikové správanie. Ak bol žiak vyšetrovaný na polícii ako potencionálny páchateľ 

ale aj ako obeť, resp. svedok, tiež signalizuje učiteľovi závažnú informáciu o žiakovi. Preto 

táto kategória predstavuje druhé najvyššie riziko v sledovaných údajoch.  

Žiaci, ktorým bolo udelené pokarhanie učiteľom alebo riaditeľom školy, predstavujú 

8,2-krát väčšie riziko, že budú vykazovať rizikové správanie. Tretím najväčším rizikom je 

kategória, ktorú učiteľ nemá sprostredkovanú, ale ide o informáciu priamo zo školského 

prostredia, z ktorého je aj učiteľ. Často je to práve učiteľ, ktorý takého hodnotenie vykonáva. 

Porušenie školského poriadku je presne definované a v rámci každej školy nastavené na 

hodnotenie správania (školský poriadok). 

Žiaci, ktorí užívajú návykové látky, predstavujú 7,3-krát väčšie riziko, že sa budú 

rizikovo správať  aj  v indikátoroch skóre rizikového správania. Ak žiak užíva návykové 

látky, často to robí skryto a mimo školského prostredia. Ak učiteľ má vedomosť o užívaní 

návykových látok, jedná sa o vysoké riziko rizikového správania sa žiaka, čo potvrdzujú 

zistené výsledky výpočtu Odds ratio.  

      Ako významné sa ešte ukazujú tieto indikátory školského rizikového správania: 

znížená známka zo správania (2,3 a 4) predstavuje 5,7-krát väčšie riziko. Žiaci, u ktorých 

učitelia hodnotili prognózu ďalšieho vývinu ako nepriaznivú, vykazujú 3,8-krát väčšie riziko, 

že sa budú rizikovo správať aj v indikátoroch skóre rizikového správania. To poukazuje na 

relatívne dobrý odhad prognózy vývinu žiaka z pohľadu učiteľa. Žiaci, ktorí majú 

neospravedlnené absencie na vyučovaní (záškoláctvo), predstavujú 3,4-krát väčšie riziko, že 

budú vykazovať rizikové správanie. Záškoláctvo predstavuje kategóriu pravidelne 

monitorovanú a je známe, že samo o sebe predstavuje rizikový faktor.  

Hodnoty OR menšie ako 2,0 sú považované za nízke z hľadiska významnosti pomeru 

šancí sledovaných javov. V súvislosti s tým je významné, že žiaci, ktorí vykazujú aspoň jedno 

z piatich kritérií sociálneho znevýhodnenia,  predstavujú  len 1,3-krát väčšie riziko, že sa budú 

rizikovo správať aj podľa indikátorov skóre rizikového správania.  

Žiaci so špecifickými vývinovými poruchami nepredstavujú riziko, že sa budú 

rizikovo správať.  

Na ilustráciu vyššie uvedených výsledkov uvádzame grafické zobrazenie modelovania 

pomeru šancí rizikového správania a indikátorov školského správania (obr. č. 1). 
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Obrázok č. 1: Grafické zobrazenie modelovania pomeru šancí (OR - Odds ratio) - 

kategórie rizikového správania a indikátory školského správania na príklade „Známka zo správania“ 

 

Pomer šancí v tomto namodelovanom prípade (obr.č.1) udáva, koľkokrát je väčšia 

šanca výskytu udalosti (kedy učitelia označili u žiaka indikátor školského rizikového 

správania) v skupine exponovaných žiakov (B) než̌ v skupine neexponovaných žiakov(A). U 

retrospektívnych štúdií (akou je aj naša) nejde o odhad relatívneho rizika, lebo priamo 

vyberáme jedinca podľa výskytu udalosti a potom spätne identifikujeme expozíciu nejakým 

faktorom. Ak je výskyt udalosti v súbore ovplyvnený pozorovateľom (učiteľom), jedinou 

možnosťou je odhad pomeru šancí (OR). 

 

 

 Odhad prognózy vývinu 

 

  V depistážnom dotazníku mali učitelia vyjadriť svoj názor na prognózu ďalšieho 

školského a osobnostného vývinu žiaka. Štatistickú metódu pomer šancí sme použili aj 

v sekundárnej analýze dát depistážneho dotazníka v tejto oblasti.  

Výsledný pomer šancí v našom prípade korektne kvantifikuje vplyv vybraných 

indikátorov depistážneho dotazníka nazvaných školské rizikové správanie na prognózu 

ďalšieho vývinu žiaka. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupina A: ž iaci neexponovaní ́sledovaným rižikovým faktorom  
Skupina B: žiaci exponovaní sledovaným rižikovým faktorom  

 Výskyt sledovanej udalosti (U)  - učitelia označili u žiaka indikátor školského rizikového správania 

 Bež výskytu sledovanej udalosti (U) – učitelia neoznačili u žiaka indikátor školského rizikového správania 

         A                       B 

                             

                             

                                                                           X 

                                                                                        X 

                                   OR =        _________________ =     ____ = 5,67 

                                                                                       X 

                                                                          X 
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Tabuľka č. 9 Pomer šancí Prognózy ďalšieho vývinu s indikátormi školského rizikového 

správania 

Prognóza ďalšieho vývinu 

 (dichotomizovaná premenná) 

Indikátory školského rizikového správania                           

(dichotomizované premenné) 
Pomer šancí 

95% Interval 

spoľahlivosti 

Dolný Horný 

7,283 6,996 7,582 Spolupráca rodičov so školou - nedostatočná 

6,510 5,432 7,803 Preukázaná trestná činnosť 

6,440 6,052 6,851 Známka zo správania     

5,210 4,964 5,469 Záškoláctvo 

4,880 4,471 5,326 Vyšetrovaný na polícii  

4,016 3,842 4,199 Opakovanie ročníka raz a viac krát  

3,906 3,712 4,109 Užívanie návykových látok  

3,781 3,630 3,938 Rizikové správanie 

3,101 2,987 3,220 Sociálne znevýhodnené prostredie 

2,613 2,477 2,756 Nadanie 

2,501 2,412 2,595 Špecifické vývinové poruchy reči a motoriky 

2,293 2,203 2,387 Špecifické vývinové poruchy školských zručností 

2,266 2,171 2,364 Špecifické vývinové poruchy učenia spolu 

 

Z tabuľky č. 9 vyplýva, že žiaci u ktorých učitelia hodnotia spoluprácu rodičov so 

školou ako nedostatočnú, vykazujú 7,3-krát väčšie riziko, že ich prognóza vývinu bude 

nepriaznivá. V tomto výsledku sa potvrdzuje význam rodiny v kontexte prevencie rizikového 

správania, nakoľko spolupráca rodiny a školy sa z pohľadu učiteľov ukázala ako kľúčová.  

Žiaci, u ktorých bol už preukázaný nejaký typ trestnej činnosti, predstavujú 6,5-krát 

väčšie riziko, že ich prognóza vývinu bude nepriaznivá. Páchanie trestnej činnosti predstavuje 

pre učiteľov tak závažné školské rizikové správanie, že prognózu vývinu takýchto žiakov 

vidia ako nepriaznivú.    

Žiaci, ktorí mali zníženú známku zo správania (2,3 a 4) , predstavujú  6,4-krát väčšie 

riziko, že ich prognóza vývinu bude nepriaznivá. Znížená známka zo správania sama o sebe 

nesie informáciu o hodnotení žiaka a má negatívny kontext v hodnotení ďalšieho vývinu 

žiaka.  

Ako významné pre nepriaznivú prognózu  školského a osobnostného  vývinu žiaka sa 

ukazujú aj tieto indikátory školského rizikového správania: neospravedlnené absencie na 

vyučovaní  (záškoláctvo) predstavujú 5,2-krát väčšie riziko, vyšetrovanie na polícii 

predstavuje 4,8-krát väčšie riziko, opakovanie ročníka predstavuje 4,0-krát väčšie riziko, 

užívanie návykových látok predstavuje 3,9-krát väčšie riziko,  rizikové správanie predstavuje  
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3,8-krát väčšie riziko,  aspoň jedno z kritérií sociálneho znevýhodnenia  predstavuje 3,1-krát 

väčšie riziko, identifikované nadanie predstavuje len 2,6-krát väčšie riziko, poruchy reči 

a motoriky predstavujú 2,5-krát väčšie riziko, poruchy školských zručností predstavujú 2,3-

krát väčšie riziko,  poruchy reči a motoriky a poruchy školských zručností predstavujú 2,3-

krát väčšie riziko. 

 

2.4. Diskusia 

 

V príspevku sumarizujeme čiastkové výsledky empirického korelačného výskumu z 

dát získaných depistážnym Dotazníkom problémového správania (Kopányiová, Matula, 2013) 

na celoslovenskej vzorke žiakov 1. - 9. ročníka základných škôl (s výnimkou Bratislavského 

kraja) 

Depistážny dotazník (Matula, Kopányiová, 2013) vypĺňali triedni učitelia o žiakoch, 

ktorých problémy sa podľa ich názoru nedajú zvládnuť pedagogickými prostriedkami v škole 

a vyžadovali by si odbornú poradenskú pomoc, nadväzujúcu na výchovné pôsobenie. Napriek 

tomu, že údaje boli získavané len na základe pozorovania a posúdenia triedneho  učiteľa, sú 

relevantné a vhodné pre ďalšiu štatistickú analýzu. 

        Dáta, ktoré sme mali k dispozícii z Depistáže realizovanej v r. 2013 (Matula a kol., 

2014), sme podrobili sekundárnej štatistickej analýze a pre potreby tohto príspevku sme 

pracovali s dvoma okruhmi premenných - premennými, ktoré sú indikátormi rizikového 

správania podľa siedmich kategórií zadefinovaných Mezerom a premennými, ktoré sme 

zadefinovali ako  indikátory školského rizikového správania (záškoláctvo, znížená známka zo 

správania, pokarhanie triednym učiteľom, opakovanie ročníka, preukázaná trestná činnosť, 

vyšetrovanie na polícii). 

Sekundárna analýza nám umožnila identifikovať tzv. Index rizikového správania, 

ktorý je špecializovaným nástrojom identifikovania intenzity rizikového správania pomocou 

siedmich kategórií rizikového správania.  

  Z celkového počtu žiakov (N = 59 155), ktorých učitelia identifikovali v depistážnom 

dotazníku ako žiakov, ktorí z ich pohľadu spôsobujú vo výchovno-vzdelávacom procese 

problémy takého charakteru, že potrebujú odbornú starostlivosť, bolo 13 % žiakov so 

zaznamenanou jednou kategóriou rizikového správania. U 9,1 % žiakov bolo zaznamenaných 

všetkých 7 kategórií rizikového správania. Zaujímavé je, že ak sme štatisticky analyzovali 

skupinu žiakov, ktorí mali identifikované rizikové správanie (N= 33 149), tak až 16,2 % 

žiakov boli učiteľmi identifikovaní vo všetkých kategóriách rizikového správania, t.j. mali 

najvyššiu mieru intenzity rizikového správania. Táto skupina žiakov si s pohľadu odbornej 

starostlivosti už vyžaduje cielenú intervenciu a pomoc odborníkov z centier pedagogicko-

psychologického poradenstva a prevencie. 

      Sekundárna analýza získaných dát nám umožnila diferencovať rizikové správanie, 

napr.  umožnila vidieť počty kategórií rizikového správania u chlapcov a dievčat. Pri analýze 

medzipohlavných rozdielov vo vzťahu k intenzite rizikového správania (podľa Indexu 

rizikového správania) mali prevahu chlapci v pomere 64,41 % (38 101) nad dievčatami 35,51 

% (21 008). Uvedené zistenia  sú v súlade s inými  zisteniami našich aj zahraničných 

odborníkov, ktoré konštatujú prevahu porúch správania u chlapcov ako u dievčat  (Langmeier 

– Krejčířová, 1995, Vágnerová, 2005, Taylor et. al., 2002).    
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       Učitelia priradili všetkých sedem kategórií rizikového správania až 17,8 % chlapcom, 

ale len 11,7 % dievčatám. Inak je to v prípade jednej Mezerovej kategórie rizikového 

správania, kde väčší percentuálny podiel majú dievčatá (31,2 %) oproti chlapcom (20,4 %). 

       Uvedené výsledky majú význam pre prax v oblasti poradenstva a prevencii, nakoľko 

sa ukázalo, že ak až 32 % dievčat malo identifikovanú jednu kategóriu rizikového správania,  

je to dostatočne veľká skupina, ktorá si vyžaduje špecifické preventívne postupy.  

       Ďalšími zaujímavými zisteniami zo sekundárnej analýzy dát pomocou výpočtu 

pomeru šancí bola kvantifikácia vplyvu vybraných indikátorov depistážneho dotazníka 

nazvaných školské rizikové správanie na pravdepodobnosť výskytu rizikového správania.  

        Najväčšie riziko výskytu rizikového správania budú vykazovať žiaci, ktorým bola 

preukázaná trestná činnosť (9,7-krát väčšie riziko), ktorí boli vyšetrovaní na polícii (8,6-krát 

väčšie riziko), ktorým bolo udelené pokarhanie učiteľom alebo riaditeľom školy (8,2-krát 

väčšie riziko), ktorí užívajú návykové látky (7,3-krát väčšie riziko).  

V súvislosti s tým sa ukazuje ako významné, že žiaci, ktorí vykazujú aspoň jedno z 

piatich kritérií sociálneho znevýhodnenia,  predstavujú  len 1,3 -krát väčšie riziko, že sa budú 

rizikovo správať aj podľa indikátorov skóre rizikového správania. Kategória sociálneho 

znevýhodnenia ako taká sa na základe sekundárnej analýzy depistážnych dát nepotvrdila ako 

rizikový indikátor, čo je pozitívnym zistením vo vzťahu k preventívnej práci s deťmi zo 

sociálne znevýhodneného prostredia. 

Dôležitým zistením je, že žiaci so špecifickými vývinovými poruchami vo 

všeobecnosti nepredstavujú riziko, že budú vykazovať rizikové správanie. 

Zo sekundárnej analýzy dát pomocou výpočtu pomeru šancí sme kvantifikovali  aj  

vplyv indikátorov školského rizikového správania na prognózu ďalšieho osobnostného a 

školského vývinu žiaka. Potvrdzuje sa význam rodiny v kontexte prevencie rizikového 

správania, nakoľko spolupráca rodiny a školy sa z pohľadu učiteľov ukázala ako kľúčová. 

Páchanie trestnej činnosti, znížená známka zo správania a vyšetrovanie na polícii predstavujú 

pre učiteľov tak závažné školské rizikové správanie, že prognózu vývinu takýchto žiakov 

vidia ako nepriaznivú.  

 

2.5. Záver 

 

Problémy v detskom veku sú príčinou alebo následkom  zlyhávania v škole. Deti a 

mladiství do 19 rokov tvorili 10% všetkých ambulantných psychiatrických pacientov v roku 

2016 (NCZI, 2016). Oba tieto javy majú súvislosť s celou škálou ďalších nepriaznivých 

dôsledkov, akým je rizikové správanie a väčšia pravdepodobnosť vstupu do stretu so 

zákonom. Fazel et al. (2014) popisuje tzv. kaskádu vyhorenia, kedy ťažkosti so zvládaním 

správania žiakov negatívne ovplyvňujú vzťahy medzi učiteľmi a rodičmi a prostredím triedy, 

dochádza k poškodeniu mentálneho zdravia oboch -  učiteľov i žiakov.   

Monitorovanie výskytu správania sa mladých ľudí má potenciál informovať o výbere 

optimálnych preventívnych postupov (Biglan et al., 2003) a dostatočné epidemiologické údaje 

môžu umožniť školám uprednostňovať a usmerňovať zdroje do preventívnych alebo 

intervenčných snáh, ktoré sú najviac potrebné. 
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2.5.1 Odporúčania na základe výstupov z výskumnej úlohy: 

 

 Na základe našich skúseností s depistážnymi prieskumami navrhujeme nastaviť a 

realizovať pravidelné depistážne zisťovania celoslovenského výskytu detí 

vyžadujúcich odbornú starostlivosť 

 Sekundárna analýza získaných dát potvrdila vnútornú konzistentnosť   meracieho 

nástroja - depistážneho dotazníka a možnosti pre prognózovanie ďalšieho vývinu 

žiaka a identifikáciu miery rizikového správania   

 Odporúčame digitalizovať depistážny dotazník s cieľom ľahkej, rýchlej 

administrácie a následnej analýzy získaných údajov z celoslovenského depistážneho 

zisťovania problémov detí 

 Výsledky z pravidelne realizovaných depistáží využiť ako podklad pre následnú 

aktualizáciu a inováciu výchovných a poradenských  postupov a opatrení a pre 

nastavenie celoštátnej, krajskej a okresnej stratégie metodologickej optimalizácie 

systému výchovného poradenstva a prevencie. Výsledky depistážneho zisťovania 

výskytu problémov možno pokladať za nosný kvantitatívny a kvalitatívny 

ukazovateľ  pri plánovaní koncepcie prevencie a finančno–materiálneho 

zabezpečenia tejto činnosti v zariadeniach výchovného poradenstva a prevencie 

v Slovenskej republike.  

 Na základe sekundárnej analýzy dát získaných depistážou sa potvrdilo, že aj 

pomerne malý počet premenných umožňuje vyselektovať žiakov s rizikovým 

správaním a umožňuje určitú makroanalýzu vzťahov medzi premennými a 

testovanie závislostí. Ak by sa tento neveľký počet premenných dostal do 

štandardnej školskej štatistiky, povinne periodicky zbieranej školami, 

poradenskými zariadeniami, VÚDPaP-om alebo inými subjektami, získali by sme 

ďalšiu cennú dimenziu analýzy rizikového správania aj na časovej osi. Už po 

niekoľkých rokoch takéhoto zberu údajov by sme mali k dispozícii časové rady 

umožňujúce analýzy trendov vývoja. 

 

 

2.5.2.  Publikovanie odborných výstupov z výskumnej úlohy: 

 

 KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., PÁLENÍK, E., VOJTOVÁ, Z., ŽDIŇÁK, J.: Rizikové 

správanie detí a mládeže na Slovensku v kontexte prevencie v školskom prostredí. 

Konferencia Psychologické dni 2017, Agresia vo verejnom priestore, Stará Lesná, 4.9.- 

6.9.2017  

 

 ŽDIŇÁK, J.,  KOPÁNYIOVÁ, A., SMIKOVÁ, E., PÁLENÍK, E., VOJTOVÁ, Z.: Rizikové 

správanie detí a mládeže na Slovensku v kontexte prevencie v školskom prostredí. Kniha 

abstraktov. Sarmány-Schuller (Ed.) Konferencia Psychologické dni 2017, Agresia vo 

verejnom priestore, KC Academia. Stará Lesná. str.30, ISBN 978-80-889-10-572  
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 SMIKOVÁ, E., VOJTOVÁ, Z., KOPÁNYIOVÁ, A., PÁLENÍK, E., ŽDIŇÁK, J.: 

Identifikácia rizikového správania detí a mládeže v školskom prostredí. Medzinárodná 

konferencia Križovatky IX. Diagnostické centrum Záhorská Bystrica., Bratislava 12. -

13.10.2017 

 

  SMIKOVÁ, E. a kol.: Smernica č. 36/2018 k prevencii a riešeniu šikanovania detí a žiakov v 

školách a školských zariadeniach, vydalo MŠVVaŠ september 2018  

    http://www.minedu.sk/data/att/13481.pdf 

 

  SMIKOVÁ, E., PÁLENÍK, E.,  KOPÁNYIOVÁ, A., VOJTOVÁ, Z.:  Monitorovanie 

rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy získaných dát. Psychologické dny 

2018, Olomouc (zadané do zborníka)  

 

Pozn. Za príspevok Monitorovanie rizikového správania a možnosti sekundárnej analýzy 

získaných dát získali autori v posterovej sekcii  Študenskú cenu ČASP – 2.miesto. 

http://www.psychologickedny.info/p/studentska-cena-casp.html 

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-

1/2018/psychdni/vudpap_sprava_psychologicke_dni.pdf 

 

 

 SMIKOVÁ, E., PÁLENÍK, E.,  KOPÁNYIOVÁ, A., VOJTOVÁ, Z.:   Monitorovanie 

rizikového správania ako možnosť nastavenia cielenej prevencie v kontexte ranej 

starostlivosti (sekundárna analýza dát). Poster Konferencia Dieťa v ohrození XXVI. 

Bratislava 30.10.-1.11.2018 

 

 SMIKOVÁ, E., PÁLENÍK, E.,  KOPÁNYIOVÁ, A., VOJTOVÁ, Z.:  Depistáž rizikového 

správania – sekundárna analýza dát. Psychológia a patopsychológia dieťaťa (52) č.3-4 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/psychdni/vudpap_sprava_psychologicke_dni.pdf
http://www.vudpap.sk/sub/vudpap.sk/images/galeria-1/2018/psychdni/vudpap_sprava_psychologicke_dni.pdf
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PRÍLOHA  2     

 

Výpočet faktorových váh jednotlivých charakteristík školského rizikového 

správania 
 

Preskúmali sme aj faktorovú váhu jednotlivých charakteristík školského rizikového 

správania prostredníctvom exploračnej faktorovej analýzy. V prvom rade sme preskúmali 

faktorové váhy metódou extrakcie PAF-Principal Axis Factoring.  Nevýhodou tohto postupu 

je, že nemáme k dispozícii na rozdiel od R-ka  kritérium, ktoré by vypovedalo o tom, ako 

dobre sedí faktorový model na našich dátach.  

Výstup z PAF ilustruje faktorová matica: 

 

 

Factor Matrixa 

 
Factor 

1 

 Záškoláctva (5 kateg.)0+4 

kvartily 

,824 

 Známka zo správania - 

preškálované na 0 až 4 

,689 

Pokarhanie žiaka ,423 

Opakovanie ročníka ,487 

 Spolupráca s rodičmi   

preškálované na 0 až 2 

,503 

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 

a. 1 factors extracted. 10 iterations required. 

 

 

Faktorové váhy jednotlivých charakteristík sú dosť rozdielne. Najväčšie faktorové 

skóre má päť kategórii Záškoláctva s hodnotou 0,824  a najmenšie má  Pokarhanie žiakas 

hodnotou 0,423. Výborné sú hodnoty nad 0,5, prijateľné sú ešte hodnoty nad 0,3. 

 

Podiel vysvetlenej variability je nasledujúci: 

 

 

Total Variance Explained 

Factor 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 2,383 47,661 47,661 1,821 36,418 36,418 

2 ,885 17,693 65,354    

3 ,711 14,212 79,565    

4 ,639 12,786 92,351    

5 ,382 7,649 100,000    

Extraction Method: Principal Axis Factoring. 
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Podiel vysvetlenej variability by mal byť nad 50%, v našom prípade je to však iba 36,42% 

zaokrúhlene na dve desatinné miesta.   

V R-ku sme aplikovali exploračnú faktorovú analýzu na základe polychorickej korelačnej 

matice, ktorá presnejšie meria vzájomné korelačné závislosti pre politomické kategoriálne 

dáta.  Z R- ka získame takéto faktorové váhy pre faktorovú metódu fm=minres (minimum 

reziduálov): 

 

    
  > fa(polySSkore$rho,1, N=59155, fm="minres", rotate="oblimin") 
  Factor Analysis using method =  minres 

  
Call: fa(r = polySSkore$rho, nfactors = 1, rotate = "oblimin", fm = 
"minres",  

      N = 59155) 
  Standardized loadings (pattern matrix) based upon correlation matrix 

                  MR1   h2   u2 com 

  Ot13kat5       0.94 0.88 0.12   1 

  Ot39aSpravanie 0.86 0.74 0.26   1 

  Ot40_pokarhan  0.57 0.33 0.67   1 

  Ot45_opakuje   0.63 0.39 0.61   1 

  Ot47aSrodicmi  0.65 0.42 0.58   1 

    
                  MR1 
  SS loadings    2.76 
  Proportion Var 0.55 
    
  The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.07  

    
 

Faktorové váhy (MR1) sa pohybujú od najnižšej hodnoty Pokarhanie žiaka s hodnotou 

0,57 po najvyššiu hodnotu pre kategorizované Záškoláctvo - Päť kategórií záškoláctva 0+4 

kvartily s hodnotou 0,94.  Všetky hodnoty sú nad 0,5, čo je veľmi dobré.  Najvyššiu faktorovú 

váhu má  záškoláctvo a najnižšiu faktorovú váhu má pokarhanie žiaka.  

Podiel vysvetlenej variability z R-ka je 55,0% čo je oveľa lepšie ako sme vypočítali 

z predchádzajúceho modelu extrahovania PAF- Principal Axis Factor, kde podiel vysvetlenej 

variability je len 36,41% .   

 

Diskusia 

 
Skóre školského rizikového správania má viac-menej dobré klasické psychometrické 

vlastnosti.  Položky sú vzájomne korelované, ako to vidíme z nasledujúcej tabuľky: 

    
  > library(psych) 
  > polySSkore= polychoric(SSkor) 

  There were 50 or more warnings (use warnings() to see the first 50) 

  > polySSkore 
  Call: polychoric(x = SSkor) 
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  Polychoric correlations  

                 Ot135 Ot39S Ot40_ Ot45_ Ot47S 

  Ot13kat5zaskol 1.00                          

  Ot39aSpravanie 0.81  1.00                    

  Ot40_pokarhan  0.53  0.60  1.00              

  Ot45_opakuje   0.60  0.52  0.25  1.00        

  Ot47aSrodicmi  0.61  0.48  0.35  0.52  1.00  

    
 

Problémom je nízka korelácia pokarhania s opakovaním ročníka – r=0,25, malo by to byť nad 

0,3, lebo koreláciu nižšiu ako 0,3 môžeme vytvoriť aj náhodným generovaním, je to nízky 

stupeň vzájomnej závislosti, potrebovali by sme stredne veľkú vzájomnú závislosť.  

Napriek tomu KMO – faktorová adekvátnosť má celkom dobrú celkovú hodnotu 0,79  

    

  > KMO(polySSkore$rho) 
  Kaiser-Meyer-Olkin factor adequacy 
  Call: KMO(r = polySSkore$rho) 
  Overall MSA =  0.79 
  MSA for each item =  

  
Ot13kat5 Ot39aSpravanie  Ot40_pokarhan   Ot45_opakuje  

Ot47aSrodicmi  

  0.75           0.75           0.83           0.85           0.85  

  

Aj reliabilita či vnútorná konzistencia podľa Cronbach Alafa je dobrá  

    

  > alpha(polySSkore$rho) 
    
  Reliability analysis    

  Call: alpha(x = polySSkore$rho) 
    

    raw_alpha std.alpha G6(smc) average_r S/N 

        0.85      0.85    0.85      0.53 5.6 

    
 

V súčasnosti sa viac uznáva pri výpočtoch novší koeficient reliability Omega, aj jej hodnoty 

sú dobré -  bodový odhad je 0,8558  

 

    
  > ci.reliability(S=polySSkore$rho, N=59155,type="omega") 
  $est 

  [1] 0.8558464 
    
  $se 
  [1] 0.0009313947 
    
  $ci.lower 
  [1] 0.8540209 
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  $ci.upper 

  [1] 0.8576719 
    
  $conf.level 
  [1] 0.95 
    
  $type 
  [1] "omega" 
    
  $interval.type 
  [1] "robust maximum likelihood (wald ci)" 
    

 

95% konfidenčný interval je veľmi úzky  od 0,8540 do 0,8576, s veľmi malou štandardnou 

chybou $se =0,00093. 
Avšak model exploračnej faktorovej analýzy nezodpovedá celkom dobre  dátam – teda 

položkám, hodnota RMSR je 0,07 a mala by byť maximálne 0,05. 

    
  The root mean square of the residuals (RMSR) is  0.07  
    

 

Uvedené problémy s veľkou pravdepodobnosťou spôsobia horšiu reprodukovateľnosť 

nášho výskumu, a to aj napriek celkom dobrým hodnotám dvoch koeficientov reliability  

Cronbach Alfa a Omega. V poslednom období veľa sa diskutuje o nízkej miere 

reprodukovateľnosti sociálnych výskumov a predbežné opatrenia smerujú napríklad k tomu, 

aby sa ukazovatele sprísňovali, napríklad miesto bežnej hladiny významnosti testov alfa 

=0,05 by štandardom mala byť  alfa = 0,001,  Na druhej strane sa ukazuje v lekárskom 

a biologickom výskume, (a možno to isté by sme mohli povedať aj o psychologickom 

výskume), že klasické štatistické metódy sú málo citlivé a ich výsledky sú v rozpore s vecnou, 

klinickou, v našom prípade poradenskou významnosťou. 

 

 

 
 

 

 


