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OSOBNÁ PRÍTOMNOSŤ 
A PARTICIPÁCIA NA VZDELÁVACOM 
PROCESE AKO INDIKÁTOR JEHO 
KVALITY 

 
PERSONAL PRESENCE AND PARTICIPATION ON EDUCATIONAL PROCESS  
AS ITS QUALITY INDICATOR 
 
Tomáš Bačinský1 
 
Autor pôsobí ako odborný asistent na Fakulte manažmentu Prešovskej univerzity v Prešove. 
V rámci výskumu sa venuje problematike diferenciálnych rovníc a v poslednom období aj 
skúmaniu vývoja volatility virtuálnych mien a problematike determinantov kvality 
vzdelávacieho procesu. Na fakulte vyučuje Matematiku, Štatistiku a predmety s 
informatickým zameraním. 
 
Author works as a lecturer and researcher at the Faculty of Management, University of 
Prešov. His research focus are differential equations (with various applications), lately he is 
interested in areas of volatility of virtual currencies and quality of educational process. At 
faculty author teaches Mathematics, Statistics and Informatics. 
 
Abstract 
Direct personal interaction with feedback is an inseparable component of quality educational 
process. The goal of this paper is to reaffirm its significance. Research sample consists of 
more than 700 cases of students, their subject-specific mid-term evaluation and final exam 
evaluation and attendance over the time span of 5 years. Two regression models are created 
using Gretl software. First one describes linear dependency of mid-term evaluation on 
percentual seminary attendance; another version contains also percentual lecture attendance. 
Second model uses a subset of available data and describes linear dependency of final exam 
evaluation on mid-term evaluation. Significances of regressors of all independent variables in 
all models were confirmed. From transitivity point of view (attendance determines mid-term 
evaluation, which determines final exam evaluation), the success of education is directly 
influenced by personal participation on educational process. In case of unified evaluation 
criteria this indicates that standard evaluation process promises output of higher quality in 
comparison to e-learning or distance education.  
Key words: Educational process, attendance, evaluation, multiple linear regression model 
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Abstrakt 
Priama osobná interakcia so spätnou väzbou je neoddeliteľnou súčasťou kvalitného 
vzdelávacieho procesu a cieľom tohto článku je potvrdiť jej dôležitosť. Z vyše 700 
pozorovaní rôznej kompletnosti dochádzky študentov, ich priebežného a záverečného 
hodnotenia z troch predmetov v období piatich rokov sú v programe Gretl vytvorené dva 
regresné modely. Prvý popisuje lineárnu závislosť výšky priebežného hodnotenia študentov a 
ich percentuálnou účasťou na seminároch; verzia tohto modelu obsahuje aj percentuálnu 
účasť na prednáškach. Druhý model tvorený podmnožinou dostupných pozorovaní popisuje 
závislosť výsledku skúšky (záverečné hodnotenie) od výsledku práce na seminároch 
(priebežné hodnotenie) – obe premenné sú opäť v percentuálnom vyjadrení. Vo všetkých 
modeloch majú regresné koeficienty nezávislých premenných potvrdenú signifikanciu. Z 
pohľadu tranzitivity (dochádzka determinuje priebežné hodnotenie a to zase záverečné) je 
teda úspešnosť vzdelávania (výkon v záverečnom hodnotení) priamo závislá od osobnej 
participácie na vzdelávacom procese, čo za podmienok jednotných kritérií hodnotenia 
jednoznačne poukazuje na potenciálne vyššiu kvalitu outputu v porovnaní s e-learningom 
alebo dištančnou formou štúdia. 
Kľúčové slová: vzdelávací proces, dochádzka, hodnotenie, viacnásobný lineárny regresný 
model 
 
Úvod 
Univerzity a vysoké školy si už stáročia plnia svoju primárnu bazálnu funkciu, ktorou je 
vzdelávanie – koncentrácia, produkcia a diseminácia poznatkov. Už od čias vzniku vyšších 
vzdelávacích inštitúcií (ešte pred rozvojom technológií do dnešných rozmerov) bol priamy 
osobný kontakt a interakcie vyučujúceho s vyučovaným základnou zložkou vzdelávacieho 
procesu. Na základe toho je možné uvažovať, že správne štúdium v prezenčnej forme by 
v hodnoteniach malo reflektovať účasť alebo neúčasť študenta na priamej výučbe. To však nie 
spôsobom priamej penalizácie (postihov) alebo bonifikácie (bodovým ohodnotením navyše). 
Nepriamy spôsob zobrazenia dochádzky v hodnotení by mal spočívať v tom, že študent, ktorý 
sa na výučbe zúčastní, je (v porovnaní s absentérom) personou pedagóga obohatený primárne 
v oblasti poznatkov, ktoré potom vie zužitkovať v priebežnom hodnotení formou zápočtu, 
resp. koncosemestrálnej písomky a / alebo v záverečnom hodnotení skúškou v písomnej alebo 
ústnej forme. Predmetom tohto článku je na vzorke študentov určiť mieru a významnosť 
vplyvu ich dochádzky na priebežné a záverečné hodnotenie. 
 
Teoretické východiská riešenej problematiky 
Dochádzkou a aktívnou participáciou na vyučovacom procese ako jedným z faktorov 
vplývajúcim na output vzdelávania ako takého sa v posledných desaťročiach zaoberalo viac 
autorov. Táto problematika sa skúma na viacerých stupňoch vzdelávania. Napríklad Lamdin 
(1996) spomína dochádzku ako celkovo málo doceňovanú nezávislú premennú pri tvorbe 
produkčných funkcií vzdelávania. Svoje tvrdenie podporuje množstvom zozbieraných dát zo 
základných škôl v Baltimore, podľa ktorých dobrá dochádzka pozitívne a významne vplýva 
na výkon študentov pri testovaní. Okrem iných faktorov tiež za významné určuje 
socioekonomický status a pomer počtu vyučujúcich a študentov. Tieto poznatky sa 
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jednoducho dajú transformovať na úroveň vysokoškolského vzdelávania, kde 
socioekonomický status môže byť relevantný z pohľadu množstva voľného času na prípravu 
alebo v oblasti ceny učebných pomôcok (skrípt). Pomer počtu vyučovaných a vyučujúcich sa 
prejavuje vo veľkostiach študijných skupín (obmedzených minimálne kapacitou miestnosti 
a koeficientom personálnej náročnosti, resp. koeficientom odboru) a jednoznačne vplýva na 
mieru obohatenia študenta poznatkami práve z dôvodu štiepenia pozornosti pedagóga. 

V podobnom období sa na dochádzku ako dôležitý aspekt vzdelávacieho procesu 
pozreli autori Devadoss a Foltz (1996), ktorí ju vnímali z pohľadu závislej premennej a na 
výslednú výkonnosť vo vzdelávaní sa pozerali ako na súčasť ekonomickej úžitkovej funkcie 
každého študenta. Autori vytvorili viacnásobný lineárny regresný model, podľa ktorého na 
výslednú známku okrem percentuálnej dochádzky najviac štatisticky významne pôsobí 
motivácia a priemer predošlých známok (GPA – Grade Point Average). Motivácia v tomto 
výskume vzhľadom na rozľahlosť problematiky nebola podrobnejšie skúmaná a bola 
hodnotená na základe subjektívneho vnímania vyučujúceho. Úroveň GPA zjavne 
charakterizuje celkovú schopnosť vstrebávania poznatkov, ktorá by v krátkodobom horizonte 
nemala veľmi kolísať. 

Na samotnú dochádzku, ktorá do istej miery determinuje hodnotenie študentov, 
vplývajú aj osobnostné charakteristiky pedagóga. Tejto oblasti sa dotýka okrem iných aj 
autorka Rocca (2004), ktorá výskumom potvrdila, že bezprostrednosť vyučujúceho pozitívne 
vplýva na dochádzku a prejavy verbálnej alebo neverbálnej agresivity na ňu vplývajú 
negatívne. To potvrdzuje argumenty mnohých, ktorí neovládanie základných znalostí 
odôvodňujú nekorektným prístupom vyučujúcich. Pozitívne ovplyvniť percentuálnu účasť na 
vzdelávacom procese majú práve vyučujúci s charizmou a prirodzenou autoritou. Tých 
Drucker (1994) nazýva učiteľmi a odlišuje ich od pedagógov, ktorí predmet učia a iba 
sprostredkúvajú spôsob ako systematizovať vedomosti.  

Na druhej strane Davidovitch a Soen (2006) potvrdili, že samotné vnímanie kvality 
vyučujúceho (rating) je ovplyvnené dochádzkou a to tak, že čím vyššia je dochádzka študenta, 
tým vyššie je hodnotený vyučujúci. Tento fakt vytvára možnosť subjektívne vnímaného 
vzniku circulus vitiosus (zníženie dochádzky zhorší vnímanie vyučujúceho, čo viac zníži 
účasť na výučbe a to bude mať negatívny dopad na výsledné hodnotenie). Z pozitívnej strany 
vzájomnej závislosti týchto dvoch aspektov vzdelávacieho procesu je študent účastný na 
výučbe pozitívne vnímaným pedagógom ešte viac motivovaný k najlepším výsledkom. 

Spomedzi ostatných autorov, ktorí sa zaoberajú danou problematikou, je možné 
spomenúť skupinu Eide, Fillmore a Showalter (2017), ktorí pomocou metódy najmenších 
štvorcov, kvantilovej regresie aj metódy inštrumentálnych premenných ukazujú, že množstvo 
absencií (najmä z dôvodu zranení) významne znižuje hodnotenie v matematických testoch. 
Ku potvrdeniu spomenutých výskumov sa na rôznej úrovni vzdelávania s tvrdením 
negatívneho vplyvu absencií na celkový výkon vo vzdelávacom procese pridávajú aj autori 
Gottfried (2010), Goodman (2014) a Gershenson, Jacknowitz a Brannegan (2017). 
 
Popis výskumnej vzorky a metódy 
Výskumná vzorka pozostáva zo 706 prípadov účasti na seminároch a priebežných hodnotení 
študentov od roku 2014 do roku 2019 zo štyroch rôznych predmetov (Matematika, Štatistika 
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a dva predmety informatického zamerania). Hodnotenia vstupujúce do analýzy boli očistené 
od vplyvov dochádzky, ktoré mohli byť aplikované formou bonifikácie alebo penalizácie. Pri 
niektorých študentoch bola zisťovaná aj účasť na prednáškach alebo záverečné hodnotenie 
(tieto údaje sú využité v druhom variante prvého modelu a v druhom modeli). Získané údaje 
sú použité na navrhnutie modelu popisu determinantov priebežného a záverečného 
hodnotenia. Použité boli tieto premenné: 

• percucastsem popisuje percentuálnu účasť na seminároch (koeficient podielu počtu 
účastí študenta na seminároch a počtu konaných seminárov pre konkrétny predmet, 
semester a študijnú skupinu – rozvrhovú jednotku; všetky premenné sú 
zaokrúhlené na celé číslo); 

• percucastpredn analogicky popisuje percentuálnu účasť na prednáškach (výsledok 
je tvorený podielom počtu zistených prítomností ku počtu konaných kontrol 
prítomnosti na prednáške); 

• perczapocet je percentuálne vyjadrenie dosiahnutých bodov v priebežnom 
hodnotení (maximálny počet bodov je pri všetkých predmetoch 30); 

• percbodyskuska je percentuálne vyjadrenie dosiahnutých bodov v záverečnom 
hodnotení, ktorým je objektívne hodnotená skúška písomnou formou (maximálny 
počet bodov je pri všetkých predmetoch 70).  

 
Výsledná známka vznikne aplikovaním klasickej hodnotiacej stupnice (100-90 = A atď.) na 
súčet bodov z priebežného a záverečného hodnotenia. Premenná využívajúca celkový počet 
bodov nie je uvažovaná a ani sa nevyskytuje v modeloch z dôvodu potenciálneho silného 
triviálneho vzťahu medzi závislou a nezávislou premennou. 
Závislosti medzi premennými vo výskumnej vzorke boli skúmané pomocou korelačnej 
a regresnej analýzy, resp. tvorbou jednoduchých a viacnásobných lineárnych regresných 
modelov v programe Gretl. 
 
Model 
Prvý model poukazuje na závislosť percentuálneho priebežného hodnotenia od percentuálnej 
účasti na seminároch a je v tvare  
 

Perczapoceti = β0 + β1Percucastsemi + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 

Tento jednoduchý lineárny regresný model je vytvorený použitím vzorky o veľkosti 706. 
Problém s heteroskedasticitou reziduí (Whiteov test p = 2,15.10-6) bol riešený odhadom 
konzistentných štandardných chýb regresných koeficientov (HC3). Výsledné atribúty modelu 
sú uvedené v Tabuľke 1. 
 

 koeficient štandardná chyba t-test p-hodnota 
konštanta 28,699 4,470 6,420 0,0000 

Percucastsem 0,537 0,052 10,307 0,0000 
Tabuľka 1 – Parametre prvého modelu 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 
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Konštanta aj nezávislá premenná vykazujú štatistickú významnosť na hladine testu α = 0,05. 
S každým percentuálnym bodom účasti navyše sa v priemere zvýši priebežné hodnotenie 
o 0,537 percentuálneho bodu (pri 13 seminároch za semester a maxime 30 bodoch za 
priebežné hodnotenie sa takto jedna účasť na seminári navyše odzrkadlí v podobe cca. 1,24 
bodu v hodnotení). Tento model vysvetľuje 20% variability závislej premennej Perczapocet 
(R2 = 0,201937) (Keller, Warrack, Bartel 1990). Upravený koeficient determinácie Adjusted 
R2 = 0,200804. Výsledný model je v tvare  
 

Perczapoceti = 28,699 + 0,537 * Percucastsemi + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 
Iný variant prvého modelu poukazuje na závislosť percentuálneho priebežného hodnotenia od 
percentuálnej účasti na seminároch aj na prednáškach a je v tvare  
 

Perczapoceti = β0 + β1Percucastsemi + β2Percucastpredni + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 
Tento viacnásobný lineárny regresný model predpokladá rovnaké preberané učivo na 
prednáškach a seminároch a z dôvodu dostupnosti dát je vytvorený použitím podmnožiny 
pôvodnej výskumnej vzorky o veľkosti 205. Multikolinearita sa v modeli nevyskytuje, keďže 
inflačný faktor rozptylu (Variance Inflation Factor) má pre obe nezávislé premenné hodnotu 
menej ako 10 (VIF = 1,191). Heteroskedasticita reziduí nie je prítomná (Whiteov test p = 
0,826107). Výsledné atribúty modelu sú uvedené v Tabuľke 2. 
 

 koeficient štandardná chyba t-test p-hodnota 
konštanta 17,579 7,407 2,373 0,019 

Percucastsem 0,564 0,093 6,090 0,0000 
Percucastpredn 0,063 0,033 1,922 0,056 

Tabuľka 2 – Parametre druhého variantu prvého modelu 
Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 

 
Nezávislá premenná Percucastpredn je významná na hladine testu α = 0,1. Konštanta aj druhá 
nezávislá premenná (Percucastsem) vykazujú štatistickú významnosť na hladine testu α = 
0,05. S každým percentuálnym bodom účasti na seminároch navyše sa podľa tohto modelu 
v priemere zvýši priebežné hodnotenie o 0,564 percentuálneho bodu (pri 13 seminároch za 
semester a maxime 30 bodoch za priebežné hodnotenie sa takto jedna účasť na seminári 
navyše prejaví ako cca. 1,3 bodu v priebežnom hodnotení). S každým percentuálnym bodom 
účasti na prednáške navyše sa podľa tohto modelu v priemere zvýši priebežné hodnotenie 
o 0,063 percentuálneho bodu (pri 13 prednáškach za semester sa takto jedna účasť navyše 
prejaví ako cca. 0,15 bodu v priebežnom hodnotení). Napriek významnosti v poradí druhej 
nezávislej premennej Percucastpredn je jej vplyv na výsledok v priebežnom hodnotení 
neúmerne nízky. Tento model vysvetľuje 22,8% variability závislej premennej Perczapocet 
(R2 = 0,228293). Upravený koeficient determinácie Adjusted R2 = 0,220653. Výsledný model 
je v tvare  
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Perczapoceti = 17,579 + 0,564 * Percucastsemi + 0,063 * Percucastpredni + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 
Pri pohľade na upravený koeficient determinácie je zjavné, že druhý model lepšie popisuje 
realitu. 
Pre ukázanie vzťahu meraných premenných k úspešnosti na skúške, resp. záverečnému 
hodnoteniu predmetu (percbodyskuska) je z testovaných modelov vybraný najvhodnejší 
(obsahujúci nezávislé premenné iba s významnými regresnými koeficientmi) v tvare 
 

Percbodyskuskai = β0 + β1Perczapoceti + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 
Tento jednoduchý lineárny regresný model je z dôvodu dostupnosti dát vytvorený použitím 
podmnožiny pôvodnej výskumnej vzorky o veľkosti 151. Heteroskedasticita reziduí nie je 
prítomná (Whiteov test p = 0, 202393). Výsledné atribúty modelu sú uvedené v Tabuľke 3. 
 

 koeficient štandardná chyba t-test p-hodnota 
konštanta 5,120 8,974 0,570 0,569 

Perczapocet 0,547 0,118 4,637 0,0000 
Tabuľka 3 – Parametre druhého modelu 

Zdroj: Vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 
 
Iba nezávislá premenná Perczapocet vykazuje štatistickú významnosť na hladine testu α = 
0,05. S každým percentuálnym bodom priebežného hodnotenia navyše sa v priemere zvýši 
záverečné hodnotenie o 0,547 percentuálneho bodu (pri maxime 30 bodov za priebežné 
hodnotenie a maxime 70 bodoch za záverečné hodnotenie sa takto jeden bod za priebežné 
hodnotenie navyše premietne do cca. 1,28 bodu v záverečnom hodnotení). Tento model 
vysvetľuje 12% variability závislej premennej Percbodyskuska (R2 = 0,126122). Výsledný 
model je v tvare  
 

Percbodyskuskai = 5,120 + 0,547 * Perczapoceti + ui, i = 1, 2, ..., n. 
 
Druhý model potvrdzuje konzistentnosť kognitívnych schopností študenta v priemere a síce, 
že v prípade vhodne a rovnomerne (rovnaká záťaž pri priebežnom hodnotení aj v záverečnom 
hodnotení sa premietne do rovnakého bodového zisku) stanovených podmienok hodnotenia 
dvaja študenti s podobným počtom bodov v priebežnom hodnotení by mali mať podobný 
počet bodov v záverečnom hodnotení. Treba podotknúť, že v ideálnom svete by sa hodnoty 
regresných koeficientov v tomto modeli blížili hodnotám β0 = 0 a β1 = 1 a Pearsonov 
korelačný koeficient by bol blízky hodnote 1, čo by reprezentovalo stav priebežnej 
vyrovnanej prípravy študentov na seminároch počas výučby v semestri a podanie 
konzistentného výkonu (bez veľkých výchyliek) na skúške.  
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Záver 
Z dostupných údajov je najvhodnejší nájdený model popisujúci závislosť priebežného 
hodnotenia od dochádzky v tvare: Perczapoceti = 17,579 + 0,564 * Percucastsemi + 0,063 * 
Percucastpredni + ui, i = 1, 2, ..., n. Je potrebné poznamenať, že za účelom minimalizácie 
vplyvov samotnej dochádzky na priebežné hodnotenie boli z hodnotenia odstránené 
bonifikačné a penalizačné vplyvy (bodové odchýlky) a v priebehu zberu dát bolo dbané na to, 
aby boli hodnotení študenti informovaní o predmete a kritériách bodovania (hodnotenia) 
v dostatočnom predstihu. 
Pre budúcnosť by bolo vhodná medzipredmetová komparácia vplyvu percentuálnej 
dochádzky na priebežné alebo záverečné hodnotenie predmetov, resp. komparácia medzi 
skupinou predmetov exaktnejších prírodných vied (matematika, štatistika) a skupinou 
predmetov humanitných (spoločenských) vied v rámci jedného študijného odboru. Získané 
výsledky je tiež vhodné porovnať s predmetmi v inej oblasti poznania, s inou úrovňou 
vzdelávacích inštitúcií, teritoriálne na rovnakej úrovni, so vzdelávacou inštitúciou podľa 
formy vlastníctva (verejné alebo súkromné), podnikovej kultúry alebo iných indikátorov. 
 
 

Tento článok odporúčala na publikovanie vo vedeckom časopise Mladá veda:  
Mgr. Petra Vašaničová, PhD. 
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