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Abstrakt: Detský organizmus citlivo 

odráža pôsobenie stresových faktorov. 

V školskom veku sa jedným z hlavných 

stresorov stáva školské prostredie. 

Prítomnosť niektorých psychických 

charakteristík, ako napríklad anxieta 

a neurotizmus ovplyvňuje zvládanie 

školskej záťaže a v konečnom dôsledku 

môžu viesť k rozvoju závažných porúch 

mentálneho zdravia. Cieľom práce bolo 

zistiť, ako sú deti vykazujúce vyššiu mieru 

anxiety a neurotizmu zaťažené náročnou 

školskou prácou na základe subjektívneho 

vnímania záťaže a psychického 

dyskomfortu a ich úspešnosť v škole. Do 

štúdie sa zapojilo 87 žiakov základnej 

školy vo veku 9-12 rokov. Vybrané 

behaviorálne a psychosociálne 

determinanty sme sledovali pomocou 

dotazníkovej metódy. Na hodnotenie 

osobnostných charakteristík sme použili 

špecializované psychodiagnostické testy 

(B-J.E.P.I., KSAT, IQ test- farebné 

progresívne matice, Dotazník 

subjektívnych pocitov a stavov). Priemerné 

hodnoty sledovaných osobnostných 

charakteristík v súbore presiahli normu 

v parametri neurotizmu. Porovnávaním 
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pohlaví vykázali chlapci signifikantne 

vyššiu mieru extraverzie a dievčatá naopak 

trend k vyššej anxiete a signifikantne lepší 

prospech v celkovom hodnotení. Na 

základe subjektívneho hodnotenia až 

takmer 60% detí uviedlo zvýšenú 

percepciu pociťovanej záťaže 

a psychického dyskomfortu. Deti so 

subjektívne vyššou mierou vnímania 

záťaže vykázali signifikantne vyššie skóre 

neurotizmu a podobný trend aj v parametri 

anxiety. Celková miera anxiety 

signifikatne vysoko korelovala s mierou 

neurotizmu. Naše výsledky poukazujú na 

dôležitosť detekcie prítomnosti anxiety či 

neurotizmu u školských detí, ktoré 

zhoršujú subjektívne vnímanie záťaže a 

zvyšujú psychický dyskomfort. 

Monitorovanie stavu mentálneho zdravia je 

dôležité nielen z hľadiska zvládania 

školskej záťaže, ale aj prevencie rozvoja 

závažných psychických porúch 

u školských detí. 

Kľúčové slová: školské deti, anxieta, 

neurotizmus, prospech, percepcia záťaže 

Abstract: Children sensitively reflect the 

effect of various stress factors. One of the 

major stressor for school-aged children is 

school environment. Some personal 

characteristics, such as anxiety and 

neuroticism increase the risk of coping 

stressful situations associated with 

educational process and may lead to the 

development of severe mental health 

disorders. The goal of the study was to 

determine if children with high score of 

anxiety and neuroticism are more stressed 

with demanding school work in association 

with self-reported perception of stress and 

psychic discomfort and their school 

success. The study consisted of 87 primary 

school pupils aged 9-12 years. Behavioral 

and psychosocial determinants were 

assessed by questionnaire method. 

Personal characteristics were evaluated by 

specialized psycho-diagnostic tests (B-

J.E.P.I., KSAT, IQ test – Colored 

progressive matrices, Questionnaire of 

subjective feelings and states). The mean 

values of personal characteristics exceeded 

the norm in the parameter of neuroticism. 

Comparing the genders boys showed 

significantly higher score of extraversion 

and girls tented to be more anxious and 

had significantly better school success. 

Almost 60% of children reported high 

mental load and psychic discomfort. 

Children with high self-reported perception 

of stress and psychic discomfort showed 

significantly high score of neuroticism and 

the same trend in parameter of anxiety. 

The total rate of anxiety was high 

positively correlated with the score of 

neuroticism. Our results confirmed the 

importance of the detection of anxiety and 

neuroticism in schoolchildren which 



MUDr. Daniela Krajčová                                                       Sociálno-zdravotnícke spektrum 

  Social Health Spectrum 

worsen subjective perception of load and 

psychic discomfort. Monitoring of mental 

health status is important not only for 

coping school load, but also for prevention 

of severe mental disorders. 

Key words: schoolchildren, anxiety, 

neuroticism, school success, load 

perception 

__________________________________ 

Deti predstavujú jednu 

z najzraniteľnejších skupín populácie. Ich 

vyvíjajúci sa organizmus veľmi citlivo 

reaguje na podnety pochádzajúce 

z vonkajšieho a vnútorného prostredia. 

V školskom veku sa významným 

stresovým faktorom pre deti stáva práve 

školské prostredie a vyučovací proces. 

Spôsob spracovania a vyrovnania sa so 

stresovými situáciami spojenými so 

školskou dochádzkou ovplyvňuje viacero 

parametrov. Zistilo sa, že prítomnosť 

niektorých psychických charakteristík, ako 

anxieta či neurotizmus zvyšuje  riziko 

zvládania školskej záťaže (Yusoff et al., 

2011). 

Anxieta a neurotizmus patria medzi 

časté psychické odchýlky u školských detí, 

ktoré v konečnom dôsledku môžu viesť 

k nesprávnemu psychosociálnemu vývinu 

dieťaťa a rozvoju viacerých psychických 

porúch v dospelosti (poruchy osobnosti, 

zneužívanie omamných látok, úzkosť 

a úzkostné poruchy) (Benjamin et al., 

2013, Kendall et al., 2004, Costello et al., 

2003). Navyše, ich prítomnosť je spojená 

aj so značným rizikom rozvoja depresie 

(Moor et al., 2015, Bittner et al., 2004). 

Zistilo sa, že anxieta a neurotizmus 

vedú v reakcii na pôsobiace stresové 

podnety k nadmernej aktivácii stresovej osi 

a taktiež k pomalšiemu zotavovaniu sa 

organizmu zo stresovej situácie (Brosschot, 

2006). V priebehu stresovej odpovede sa 

uplatňujú viaceré biologické systémy, 

predovšetkým sympatikový nervový 

systém a os hypotalamus-hypofýza-

nadobličky (HPA). Ich aktivácia vedie k 

syntéze stresových markerov, ako sú 

katecholamíny uvoľňované z drene 

nadobličiek či glukokortikoidy tvorené 

v kôre nadobličiek (Sapolsky, 2000). 

Kortizol, ako hlavný predstaviteľ 

steroidných hormónov glukokortikoidov, 

sa vyznačuje početnými účinkami. 

Zúčastňuje sa viacerých metabolických 

pochodov, ktorými pripravuje organizmus 

na zvládanie záťažovej situácie. Mobilizuje 

energetické zásoby, zvyšuje prekrvenie 

mozgu, zlepšuje lokálne využitie glukózy, 

zvyšuje srdcový výdaj a respiráciu 

a zabezpečuje tak prísun energie najmä pre 

mozog a svaly. Taktiež sú dôležité aj jeho 

imunomodulačné funkcie (McEwan and 

Seeman, 1999).  



MUDr. Daniela Krajčová                                                       Sociálno-zdravotnícke spektrum 

  Social Health Spectrum 

Odpoveď organizmu na stres je 

teda prirodzenou obrannou a poplachovou 

reakciou. Avšak dlhšie pretrvávanie 

zvýšených hladín stresových markerov 

v organizme, najmä pri chronicky 

pôsobiacich podnetoch, zvyšuje riziko 

rozvoja viacerých závažných porúch 

v dospelosti (kardiovaskulárne, 

metabolické či neuropsychiatrické) 

(Mravec, 2011).  

Včasná detekcia anxiety a 

neurotizmu u školských detí je 

rozhodujúca nielen v rámci prevencie 

rozvoja závažných psychických porúch, ale 

aj pre ich percepciu záťaže, školskú 

úspešnosť a neskoršie uplatnenie sa 

v profesijnom živote. 

 

Cieľ práce 

 

Cieľom práce bolo zistiť, či deti 

s odlišnými osobnostnými 

charakteristikami – s vyšším skóre anxiety 

a neurotizmu sú viac zaťažené náročnou 

školskou prácou na základe ich 

subjektívneho vyjadrenia vnímania záťaže 

a psychického dyskomfortu a či je 

rozdielna ich úspešnosť v škole. 

 

Materiál a metódy 

 

Štúdia bola realizovaná na vybranej 

základnej škole v Bratislave na vzorke 87 

žiakov 4., 5. a 6. ročníka vo veku 9-12 

rokov, so zastúpením chlapcov (n=40) a 

dievčat (n=47). Deti boli zaradené do 

štúdie na základe informovaného súhlasu 

rodičov.  

U žiakov sme prostredníctvom 

dotazníkovej metódy zisťovali vybrané 

behaviorálne a psychosociálne 

determinanty.  

Psychické charakteristiky sme 

hodnotili pomocou štandardizovaných 

psychodiagnostických testov 

konzultovaných s psychológom. Na 

zisťovanie miery anxiety sme zvolili test 

KSAT - škála klasického strachu, sociálno-

situačnej anxiety a trémy. Ide 

o sebahodnotiacu škálu, ktorá umožňuje 

zachytiť oblasť a stupeň negatívneho 

citového reagovania na vybrané typické 

objekty a situácie evokujúce obavy 

a anxietu (Kondáš, 1973). 

Mieru neurotizmu a extraverzie 

sme sledovali pomocou osobnostného 

dotazníka pre deti  

B-J.E.P.I. (Eysenck, 1994). 

Stav a vnímanie školskej záťaže 

sme analyzovali pomocou subjektívneho 

hodnotenia priebehu pedagogického 

procesu (obľúbenosť/neobľúbenosť 

vybraných predmetov, pocit únavy a stresu 

z vyučovania, trvanie prípravy na 

vyučovanie), subjektívnych pocitov 



MUDr. Daniela Krajčová                                                       Sociálno-zdravotnícke spektrum 

  Social Health Spectrum 

a stavov a objektívneho zhodnotenia 

faktorov týkajúcich sa dochádzky do školy. 

IQ detí sme hodnotili pomocou 

neverbálneho inteligenčného testu 

odvodeného z pôvodnej verzie „Ravenove 

štandardné progresívne matice“, avšak 

prispôsobeného pre schopnosti detí 

(Ferjenčík, 1985). 

Pre štatistické zhodnotenie 

výsledkov sme využili štatistický program 

Epi Info™, verzia 7.1.1.1, 2013. 

 

Výsledky  

 

Priemerné hodnoty sledovaných 

osobnostných charakteristík v súbore vo 

väčšine prípadov zodpovedali normám pre 

vybrané psychodiagnostické testy. Hranica 

normy bola presiahnutá v parametri 

neurotizmus. Výsledky sú zobrazené v tab. 

1. 

Tab. 1. Normy a priemerné hodnoty 

sledovaných osobnostných charakteristík 

súboru (n=87)  

Test Parameter 

Prieme

r + SD 

Počet 

bodov 

Norm

a 

Počet 

bodov  

B-

J.E.P.I 
Extraverzia 

13,36 ± 

0,59 
13 

Neurotizmu

s 

12,08 ± 

0,64 
10 

KSAT 
Anxieta 

62,11 ± 

2,46 
62 

IQ test 

(Raven

) 

IQ 
30,53 ± 

0,95 
29 

 

 Priemerné hodnoty sledovaných 

osobnostných charakteristík u chlapcov 

a dievčat so štatisticky významnými 

rozdielmi medzi pohlaviami sú zobrazené 

na obr. 1. U chlapcov sme zaznamenali 

štatisticky vyššie skóre extraverzie. 

Naopak, dievčatá vykázali vyššiu 

tendenciu reagovať anxiózne. 

V parametroch neurotizmu a IQ sme medzi 

pohlaviami nezaznamenali štatisticky 

významné rozdiely.  

 

Obr. 1. Priemerné hodnoty sledovaných 

osobnostných charakteristík u chlapcov 

a dievčat 
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Sledovaním úspešnosti žiakov 

prostredníctvom celkového priemeru 

známok na konci školského roka sme 

zistili signifikantne horší prospech 

(p<0,05) u chlapcov v porovnaní 

s dievčatami (obr. 2). 

 

Obr.2. Celkový priemer známok na konci 

školského roka u chlapcov a dievčat  

 

Tab. 2. uvádza korelačné vzťahy 

medzi vybranými osobnostnými 

charakteristikami v súbore. Miera anxiety 

pozitívne vysoko korelovala so skóre 

neurotizmu (p<0,001). Skóre IQ taktiež 

korelovalo s celkovým prospechom. 

Naopak, vzťah parametrov anxiety 

a neurotizmu s hodnotami IQ a celkovým 

prospechom sa nepotvrdil signifikantne.  

 

Tab. 2. Korelačné koeficienty medzi 

vybranými osobnostnými charakteristikami 

v súbore (n=87) 

  

Neurotiz

mus IQ 

Anxi

eta 

Prosp

ech 

Neurotiz

mus 1 

   IQ -0,101 1 

  

Anxieta  

       

0,384*** 

-

0,002 1 

 

Prospech  0,004 

  -

0,275

* 

-

0,086 1 

***p<0,001; *p<0,05 

Rozdelením súboru podľa miery 

subjektívne pociťovanej záťaže 

a psychického dyskomfortu sme zistili, že 

až takmer 60% detí uviedlo zvýšenú 

percepciu záťaže (obr.3). 

 

Obr. 3. Rozdelenie súboru podľa 

subjektívnej percepcie záťaže 

a psychického dyskomfortu 
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Ako ukazujú výsledky v tab. 4. 

zvýšená percepcia záťaže a psychického 

dyskomfortu u žiakov sa spájala so 

signifikantne vyšším skóre neurotizmu 

(p<0,01). Taktiež sme potvrdili trend 

zvýšenej miery anxiety so subjektívne 

vyššou percepciou záťaže (p=0,06).  

Tab. 4. Miera sledovaných osobnostných 

charakteristík v súbore žiakov podľa 

subjektívneho vnímania záťaže 

Parametr

e 

Subjektívna 

percepcia záťaže 

(x±SD) 

p-

hodno

ta Nižšia 

(n=35) 

Vyššia 

(n=52) 

Neurotiz

mus 

10,27±3,

54 

13,65±3,

19 

< 0,01 

Anxieta 60,49±1

6,4 

67,21±15

,47 

             

0,06 

IQ 31,94±4,

12 

31,26±4,

72 

 0,703 

Prospech 1,3±0,45 1,4±0,51  0,179 

 

Diskusia 

 

Anxieta a neurotizmus patria medzi 

časté psychické odchýlky objavujúce sa 

u školských detí (Allison et al., 2014). Ako 

ukazujú  naše výsledky, priemerné hodnoty 

sledovaných osobnostných charakteristík 

v súbore vo väčšine prípadov zodpovedali 

normám pre vybrané psychodiagnostické 

testy, okrem celkového skóre neurotizmu, 

ktoré mierne presiahlo hranicu normy. 

Taktiež sme potvrdili viaceré rozdiely 

medzi pohlaviami. Podľa očakávania 

v sledovanom súbore dosiahli chlapci 

signifikantne vyššie skóre extraverzie 

v porovnaní s dievčatami. Dievčatá naopak 

vykázali tendenciu k vyššej miere anxiety. 

Viacerí autori taktiež uvádzajú vyššiu 

senzitivitu na stres a výrazne väčšie obavy 

a strach v reakcii na celú škálu stresorov 

práve u dievčat v predpubertálnom veku 

v porovnaní s chlapcami (Olino et al., 

2012, Brody et al., 1995). V hodnotení 

školskej úspešnosti mali dievčatá 

signifikantne lepší celkový prospech ako 

chlapci.  

Viacerí autori potvrdili asociáciu 

medzi neurotizmom a úzkosťou (Watson, 

1999, Gershuny and Sher 1998, Andrews 

et al., 1990). Gersuhny a kol. dokonca 

naznačuje, že v rámci osobnostných 

charakteristík môže byť vyššia miera 

neurotizmu v kombinácii s nízkou mierou 

extraverzie jedným z predispozičných 

faktorov v etiológii úzkostných porúch 

(Gershuny and Sher, 1998). Aj na základe 

našich výsledkov sa ukázalo, že celková 

miera anxiety pozitívne vysoko korelovala 

so skóre neurotizmu. Naopak, 

signifikantný vzťah medzi mierou anxiety 

a neurotizmu s IQ a celkovým prospechom 

sme v našom súbore nepotvrdili.  
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Anxieta a neurotizmus sa 

vyznačujú emočnou nestabilitou a  

signifikantným znížením kvality života 

(Van Ameringen et al., 2003). Sledovaním 

subjektívneho vnímania záťaže 

a psychického dyskomfortu sme zistili, že 

takmer 60% školských detí uviedlo 

zvýšenú percepciu záťaže. V skupine detí 

so subjektívne vyššou percepciou záťaže 

a psychického dyskomfortu sme 

zaznamenali štatisticky vyššie skóre 

neurotizmu a asociácia s mierou anxiety sa 

pohybovala na hranici štatistickej 

významnosti.  

Uvádza sa, že anxieta 

a neurotizmus vo veľkej miere ovplyvňujú 

práve výkonnosť a úspešnosť vo 

výučbovom procese (Van Ameringen et 

al., 2003). Podľa De Socia a Hootmana 

práve problémy s učením, úspešnosťou v 

škole či dochádzkou môžu byť jedným 

z prvých znakov psychických problémov 

u školákov (DeSocio and Hootman, 2004). 

V našej štúdii sa síce nepotvrdil štatisticky 

významný rozdiel v celkovom prospechu, 

avšak ako naznačujú výsledky, deti so 

zvýšenou percepciou záťaže dosiahli 

v celkovom hodnotení horší priemer 

známok. 

Naše výsledky ukázali, že 

osobnostné charakteristiky školských detí 

sú v tesnom vzťahu s ich vnímaním záťaže 

a reakciou na školskú záťaž.  

 

 

 

 

Záver 

 

Detský organizmus citlivo odráža 

pôsobenie vonkajších a vnútorných 

stresových faktorov. Jedným z nich je aj 

školská záťaž, ktorá má komplexný vplyv 

na organizmus. Výsledky štúdie ukázali, že 

intenzívnejšie pociťujú záťaž najmä deti 

s vyšším stupňom anxiety a neurotizmu.  

Ich včasná detekcia je žiaduca pri 

hodnotení zdravia školských detí, ako aj 

v prevencii rozvoja závažnejších 

psychických porúch. 

Monitorovanie stavu mentálneho 

zdravia školských detí, úrovne ich 

zaťaženia náročnou školskou prácou, 

akceptovanie ich individuálnych vlastností 

a predpokladov aj na základe ich 

subjektívneho vyjadrenia o miere 

pociťovanej záťaže by malo byť dôležitou 

súčasťou primárnej starostlivosti o deti 

školského veku.  
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