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ASPEKTY VÝKONNOSTI ŠTUDENTOV 
VO VZDELÁVACOM PROSTREDÍ 

 
ASPECTS OF STUDENTS’ PERFORMANCE IN EDUCATIONAL ENVIRONMENT 
 
Tomáš Bačinský 1 
 
Autor pôsobí ako odborný asistent na Fakulte manažmentu, ekonomiky a obchodu Prešovskej 
univerzity v Prešove. V rámci výskumu sa venuje najmä problematike determinantov kvality 
vzdelávacieho procesu a ekonomickej aktivite turizmu. Na fakulte vyučuje matematiku, 
štatistiku a predmety s informatickým zameraním. 
 
Author works as a lecturer and researcher at the Faculty of Management and Business, 
University of Prešov. His research is mainly focused on quality of educational process and 
economic activity of tourism. At faculty the author teaches Mathematics, Statistics, and 
Informatics. 
 
Abstract 
In this study, more than 1700 answers of Slovak students paired with their teachers’ views are 
processed to quantify the influence of predictors (attributes of teacher and environment) on 
their performance and tendency to cheat. For this reason, several multiple linear regression 
models were created. Respondents answered questions considering subject Mathematics. 
Findings point to aspects of educational process, which deserve higher attention from the 
perspective of performance maximization, effective acquisition of mathematical competence 
(and related literacy). Most significant impacts are demonstrated for following predictors: 
quality of student-subject and teacher-subject relationship and subjectively perceived 
classroom popularity.  
Key words: students’ performance, cheating behavior, relationship to subject, Mathematics 
 
Abstrakt 
Štúdia zachytáva odpovede viac ako 1700 študentov slovenských vzdelávacích inštitúcií spolu 
so spárovaným pohľadom ich učiteľov za účelom kvantifikovania vplyvu prediktorov 
prostredia a vyučujúceho na výkonnosť študentov a ich náchylnosť k podvodnému správaniu 
vytvorením viacerých viacnásobných lineárnych regresných modelov. Oslovení respondenti 
vypĺňali dotazník z pohľadu vnímania predmetu matematika. Zistenia poukazujú na aspekty 
vyučovacieho procesu, ktorých parametrom treba za účelom maximalizácie výkonnosti 
študentov a efektívneho nadobúdania matematických kompetencií a s nimi súvisiacej 
gramotnosti, venovať zvýšenú mieru pozornosti. Najvýznamnejšie vplyvy sú preukázané pri 
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miere kvality vzťahu študenta a učiteľa ku predmetu a subjektívne vnímanej obľúbenosti 
v kolektíve. 
Kľúčové slová: výkonnosť študentov, podvodné správanie, vzťah k predmetu, matematika 
 
Úvod 
Základom úspešného presadenia sa na trhu práce je nadobudnuté vzdelanie a miera schopností 
aplikovať získané poznatky. Vo všetkých oblastiach ekonomického a spoločenského života 
cítiť zásah pôsobenia matematickej gramotnosti, ktorá úzko súvisí s logickým myslením 
aplikovaným v každom aspekte bežného života. Jej efektívne nadobudnutie najmä na 
predmete matematika je viac ako pri iných predmetoch ovplyvnené prostredím, v ktorom 
prebieha výchovno-vzdelávací proces, najmä priamo zainteresovanými subjektmi (vyučujúci 
a spolužiaci). Osobnostné charakteristiky pedagóga, tak ako aj správanie a hodnotové 
nastavenie rovesníkov má vo veľkej miere dopad na postoj k študovanému predmetu a tiež 
mieru poctivosti pri dosahovaní výsledných hodnotení. V rámci tejto štúdie sú skúmané 
faktory vplývajúce na výkonnosť študentov a náchylnosť k podvádzaniu. 
 
Teoretické východiská problematiky 
Faktorom, vplývajúcim na výkonnosť (a následné hodnotenie) sa zaoberá mnoho autorov. 
Altaf et al. (2019) využívajú na predikciu výkonu študentov viacvrstvové umelé neurónové 
siete na spracovanie žurnálových (log) súborov systému riadenia výučby (LMS). Podobné 
algoritmy spolu s rozhodovacími stromami využívajú autori Chitti et al. (2020), pričom ako 
prediktory primárne využívajú skóre CGPA (Cumulative Grade Point Average), rôzne interné 
a externé hodnotenia a demografické faktory. Li et al. (2020) vo svojom predikčnom modeli 
komplexne špecifikujú skupiny kľúčových faktorov: základné informácie (zdravotný stav), 
podmienky vzdelávania (bydlisko, čas dochádzania a cena vzdelania), aspekty výkonu 
(úsudok, čas na učenie, voľnočasové aktivity) a rodinné faktory (vzdelanie a zamestnanie 
rodičov). Sri Lalitha et al. (2021) využívajú prístup strojového učenia a predikujú výkonnosť 
študentov na dlhšie časové obdobie dopredu pomocou rôznych predikčných modelov. Zhang 
et al. (2018) predikujú podvádzanie na základe osobnostných čŕt modelu veľkej päťky 
(neurotizmus, extraverzia, otvorenosť, prívetivosť a svedomitosť) a systému Dark triad 
(narcizmus, machiavelizmus a psychopatia). Park (2019) vo svojej štúdii viac ako 2000 
študentov ukázal, že snaha o osobnostný rozvoj negatívne predikuje sklon k podvádzaniu 
a hodnotové ciele bohatstva zvyšujú mieru podvádzania. Peled et al. (2019) zistili na vzorke 
takmer 2,5 tisíc študentov, že študent má nižšiu tendenciu podvádzať v online prostredí ako 
pri prezenčnej face-to-face výučbe. Ives a Giukin (2020) identifikovali, že najväčší vplyv na 
podvádzanie študentov má frekvencia pozorovania podvodného správania ostatných 
a vnímaná prijateľnosť tohto správania. V tejto štúdii vybrané faktory pochádzajú z vnímania 
stranou študentov aj učiteľov. Ide primárne o vzťah ku predmetu a vnímanie kolektívu. 
 
Dáta a metodológia 
V rámci výskumu bolo elektronickou formou oslovených 2873 vzdelávacích inštitúcií, pričom 
respondentmi boli pedagógovia aj študenti (každý so svojím dotazníkom). Dotazníkového 
prieskumu sa zúčastnilo 141 skupín respondentov (spolu 1770 respondentov), čo predstavuje 
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návratnosť približne 5 %. Zistenia vnímané stranou pedagógov boli s vnímaním študentov 
spárované na základe špeciálneho identifikátora. Pre zisťovanie determinantov výkonnosti 
študentov a ich náchylnosti na podvodné správanie sú zadefinované nasledujúce premenné: 

• Gender – pohlavie (rod) študenta s hodnotami mužský (0) a ženský (1). 
• Age – vek študenta. 
• RelS – vzťah ku predmetu matematika (relationship to subject) na škále od 1 (najhorší 

vzťah) do 10 (najlepší vzťah). 
• Eval – ukazovateľ výkonnosti (evaluation); posledné súhrnné (alebo priemerné) 

hodnotenie z predmetu na škále od 1 (najlepšie) do 5 (najhoršie). 
• Cheat – počet podvodov za posledný rok. 
• Learn – subjektívne vnímaná miera času venovaného príprave na predmet mimo času 

kontaktných hodín predmetu na škále od 1 (najmenej, veľmi málo) do 10 (veľmi 
veľa). 

• Coll – subjektívna miera celkového hodnotenia kvality kolektívu v triede (collective) 
na škále od 1 do 10. 

• Popular – subjektívne vnímanie miery obľúbenosti respondenta v triede. 
• RelT – kvalita vzťahu respondenta k vyučujúcemu (relationship to teacher). 
• Exp – počet rokov pedagogických skúseností vyučujúceho (experience). 
• RelTS – kvalita vzťahu pedagóga ku predmetu matematika (relationship of teacher to 

subject). 
• Activity – učiteľom vnímaná celková miera aktivity študentov na hodinách. 
• HW – množstvo zadávaných domácich úloh (homework), vynúteného času študentov 

venovať sa predmetu. 
Početnosti odpovedí na škále od 1 do 10, základné číselné charakteristiky priemeru (priem)  
a smerodajnej odchýlky (sm. odch.) a tiež počty chýbajúcich odpovedí (ch. N) premenných sú 
uvedené v Tabuľke 1. 
 

 RelS Learn Coll Popular RelT RelTS Activity HW 
priem 6,445 4,342 7,003 5,144 7,856 9,639 7,405 4,536 

sm. odch. 2,535 2,347 2,714 2,655 2,396 0,6145 1,393 1,388 

ch. N 0 5 17 19 18 39 0 17 

1 94 231 99 241 50 0 0 1 
2 63 228 60 115 31 0 0 93 
3 104 250 78 155 45 0 30 408 
4 126 224 92 140 49 0 0 288 
5 246 321 179 342 132 0 175 558 
6 169 176 125 179 123 0 189 260 
7 240 148 216 218 162 0 398 127 
8 310 98 247 162 283 127 672 15 
9 213 41 247 85 246 371 215 0 
10 205 48 410 114 631 1233 91 3 

Tabuľka 1 – Popisná štatistika a tabuľka početností pre premenné na škále 1-10 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa výstupov z programov Gretl a Microsoft Excel 
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Charakteristiky popisnej štatistiky ostatných premenných (nerealizovaných na škále 1-10) sú 
vrátane najmenšej (min), najväčšej (max) hodnoty a mediánu uvedené v Tabuľke 2. 
 

 Eval Cheat Exp   Gender 
priem 1,778 1,318 19,92  muž 763 

medián 2 0 21  žena 1006 

min 1 0 0    

max 5 100 40    

sm. odch. 0,826 4,482 11,28    

ch. N 70 122 0    
Tabuľka 2 – Číselné charakteristiky a početnosti ostatných premenných 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 
 
Je potrebné dodať, že veľké množstvo chýbajúcich hodnôt premennej Cheat je spôsobené 
odstránením nepomerne vysokých hodnôt alebo neexaktných verbálnych vyjadrení. Priemerná 
hodnota premennej Eval indikuje vzorku pomerne dobrých (výkonných) študentov, no 
smerodajná odchýlka zabezpečuje reprezentatívne rozloženie hodnôt vo vzorke. Počet 
výskytov podvodného správania (Cheat) je relatívne nízky s modusom 0 a početnosťou 1033. 
Pedagogická prax vyučujúcich je v priemere takmer 20 rokov, čo podporuje relevantnosť 
vyjadrení respondentov. 
 
V ďalšej časti štúdie sú zostavenými viacnásobnými lineárnymi regresnými modelmi 
softvérom Gretl získané odpovede na nasledujúce otázky: 

• Q1: Aké sú prediktory (významné determinanty, aspekty) študentskej výkonnosti na 
predmete matematika a aký je ich vplyv na hodnotenie študentov? 

• Q2: Aké sú determinanty podvodného správania študentov?  
 
Výsledky 
Otázka Q1 je zodpovedaná radom regresných modelov v nasledujúcom tvare 

Evali = β0 + β1Genderi + β2Agei + β3RelSi + β4Cheati + β5Learni + β6Colli + β7Populari + 
β8RelTi + β9Expi + β10RelTSi + β11Activityi + β12HWi + ui, 

kde nezávislá premenná (študentská výkonnosť), reprezentovaná numerickou hodnotou 
hodnotenia predmetu Eval, je predikovaná regresormi (premennými). Rôzne získané modely 
(Mi) s kombináciou potenciálnych prediktorov (premenných) im prislúchajúcimi hodnotami 
regresných koeficientov (βi), vyznačením hladiny ich významnosti, počtom pozorovaní (n) 
a upraveným koeficientom determinácie (Adj. R2) sú uvedené v tabuľke 3. 
 

 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
konštanta (β0) 3,165 a 3,234 a 3,267 a 3,083 a 3,587 a 3,687 a 
Gender (β1) -0,233 a -0,237 a -0,24 a -0,236 a -0,235 a -0,204 a 

Age (β2) 0,017 b 0,015 c 0,014 c 0,015 c * * 
RelS (β3) -0,141 a -0,146 a -0,146 a -0,146 a -0,148 a -0,138 a 
Cheat (β4) 0,003 * * * * * 
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Learn (β5) 0,059 a 0,054 a 0,054 a 0,055 a 0,052 a * 
Coll (β6) 0,015 c 0,011 0,011 0,013 c * * 

Popular (β7) -0,027 a -0,029 a -0,029 a -0,029 a -0,024 a -0,022 a 
RelT (β8) 0,019 c 0,023 b 0,022 b 0,021 b 0,024 b * 
Exp (β9) -0,002 -0,002 -0,002 -0,004 b * * 

RelTS (β10) -0,102 a -0,095 a -0,09 a -0,074 b -0,106 a -0,082 a 
Activity (β11) 0,012 0,009 * * * * 

HW (β12) -0,012 -0,014 -0,012 * * * 
n 1523 1628 1628 1643 1645 1650 

Adj. R2 0,226 0,230 0,230 0,230 0,227 0,202 
a významnosť na hladine 0,01 b významnosť na hladine 0,05 c významnosť na hladine 0,1 

Tabuľka 3 – Modely pre nezávislú premennú Eval 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 

 
Pri tvorbe modelov nebol identifikovaný problém s multikolinearitou (Variance Inflation 
Factor VIF ≤ 10) a problém s heteroskedasticitou reziduí v modeloch bol riešený odhadom 
konzistentných štandardných chýb regresných koeficientov. Regresný koeficient nezávislej 
premennej Cheat má zo všetkých najnižšiu významnosť (p-hodnota je najväčšia). Miera 
podvádzania preto nemá významný vplyv na výsledné hodnotenie (výkonnosť) študentov. 
Najväčší koeficient determinácie má model M2, ktorý vysvetľuje 23,53 % variability závislej 
premennej Eval. Pri porovnaní s ostatnými je ale najvhodnejší model M3, ktorého upravený 
koeficient determinácie (Adj. R2) má hodnotu 0,230385. Z pohľadu významnosti regresných 
koeficientov má najvyššiu mieru najvýznamnejších regresných koeficientov model M5. 
Z dvanástich regresorov je identifikovaný kladný vplyv na nezávislú premennú Eval u šiestich 
(Age, Cheat, Learn, Coll, RelT, Activity). Tie negatívne pôsobia na výkonnosť študenta. 
Pozitívny vplyv na výkonnosť (negatívne regresné koeficienty) majú zostupne podľa miery 
vplyvu tieto premenné: rod (Gender), vzťah študenta k predmetu (RelS), vzťah vyučujúceho 
k predmetu (RelTS), subjektívne vnímaná obľúbenosť študenta v kolektíve (Popular), 
množstvo zadávaných domácich úloh (HW) a počet rokov pedagogickej praxe vyučujúceho 
(Exp). Študentky majú v priemere o 0,24 bodu lepšiu známku (hodnotenie) ako študenti. 
Každý stupeň zvýšenej kvality vzťahu študenta k predmetu (RelS) zlepšuje hodnotenie 
v priemere o 0,15 a každý stupeň zvýšenej kvality vzťahu učiteľa k predmetu (RelTS) zlepšuje 
hodnotenie študenta v priemere o 0,1 bodu.  
 
Determinanty podvodného správania študentov (počet podvodov), významnosť a veľkosť ich 
vplyvu sú ako odpoveď na otázku Q2 identifikované zostavením viacnásobných lineárnych 
regresných modelov. Modely sú v nasledujúcom tvare: 

Cheati = β0 + β1Genderi + β2Agei + β3RelSi + β4Learni + β5Colli + β6Populari + β7RelTi + 
β8Expi + β9RelTSi + β10Activityi + β11HWi + ui. 

Nezávislá premenná (Cheat) v modeloch predstavuje počet podvodov za sledované obdobie. 
V Tabuľke 4 sú uvedené modely (Mi) s prediktormi, hodnotami regresných koeficientov (βi),  
hladinami významnosti, počtami pozorovaní (n) a upravenými koeficientmi determinácie 
(Adj. R2). 
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 M1 M2 M3 M4 M5 M6 
konštanta (β0) 6,235 a 6,505 a 7,54 a 7,283 b 4,209 a 3,975 a 
Gender (β1) -0,113 * * * * * 

Age (β2) 0,052 0,047 * * * * 
RelS (β3) -0,181 a -0,175 a -0,183 a -0,172 a -0,173 a -0,175 a 

Learn (β4) 0,009 * * * * * 
Coll (β5) -0,054 -0,057 -0,059 -0,063 c -0,059 c * 

Popular (β6) 0,141 a 0,144 a 0,146 a 0,141 b 0,137 b 0,12 b 
RelT (β7) -0,247 a -0,251 a -0,251 a -0,255 a -0,26 a -0,269 a 
Exp (β8) -0,007 * * * * * 

RelTS (β9) -0,315 -0,36 c -0,373 c -0,321 * * 
Activity (β10) 0,108 0,124 0,097 * * * 

HW (β11) -0,1 -0,111 -0,108 * * * 

n 1580 1581 1581 1596 1632 1634 

Adj. R2 0,045 0,046 0,046 0,046 0,043 0,042 
a významnosť na hladine 0.01 b významnosť na hladine 0.05 c významnosť na hladine 0.1 

Tabuľka 4 – Modely pre nezávislú premennú Cheat 
Zdroj: vlastné spracovanie podľa výstupov z programu Gretl 

 
V modeloch neboli identifikované problémy s multikolinearitou a zistený problém s 
heteroskedasticitou reziduí modelov M4 – M6 bol vyriešený odhadom konzistentných 
štandardných chýb regresných koeficientov. Model M1 s najvyšším koeficientom 
determinácie vysvetľuje 5,16 % variability závislej premennej Cheat. Zo všetkých modelov 
má najväčšiu hodnotu upraveného koeficientu determinácie Adj. R2 = 0,0463 model M3. 
Podľa modelov M1 a M2 vidno, že miera času stráveného prípravou študenta (Learn), rod 
(Gender) ani počet rokov pedagogickej praxe (Exp) nemajú na mieru podvodného správania 
(počet podvodov Cheat) významný vplyv. Ten nemajú ani vek študenta (Age), miera 
kolektívnej aktivity na hodinách (Activity), ani množstvo zadávaných úloh (HW). 
Z nezávislých premenných má významný pozitívny vplyv na premennú Cheat (mieru 
podvodného správania) miera subjektívne vnímanej obľúbenosti študenta v kolektíve 
Popular. Všetky ostatné premenné s významnými regresnými koeficientmi v modeloch 
negatívne vplývajú na nezávislú premennú Cheat. Na základe výsledkov je možné 
konštatovať, že študent bez vzťahu k predmetu, vyučujúcemu a kolektívu sa k podvodu uchýli 
za sledované obdobie v priemere 4 – 7 krát. Najväčšou mierou ku znižovaniu počtu podvodov 
prispievajú vzťah pedagóga ku predmetu, vzťah študenta k učiteľovi a vzťah študenta 
k predmetu. 
 
Záver 
Vzdelanie vo všetkých jeho typoch, úrovniach a formách je objektívne najdôležitejším 
predpokladom úspechu v živote, a to nielen pracovnom, ale aj osobnom a spoločenskom. 
Predmetom tejto štúdie bol merateľný úspech vo výchovno-vzdelávacom procese interakcie 
pedagóga a študenta. Uvedené viacnásobné lineárne regresné modely ponúkajú mieru vplyvu 
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aspektov na hodnotenie (výkonnosť) študenta aj jeho náchylnosť k podvádzaniu. Podľa 
zistení, s hodnotením študenta najviac súvisí jeho rod, vzťah študenta aj pedagóga ku 
predmetu a obľúbenosť študenta v kolektíve. Na zníženie miery podvádzania má významný 
vplyv hlavne vzťah pedagóga k predmetu a vzťah študenta k učiteľovi a predmetu.   

Vedúci predstavitelia vzdelávacích inštitúcií preto pravdepodobne budú mať záujem 
maximalizovať výkonnosť študentov (s dôrazom na skvalitnenie jedinca) a minimalizovať 
nečestné správanie (s ohľadom na skvalitnenie spoločnosti) využitím vyššie spomenutých 
ovplyvniteľných prediktorov. Pre skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho procesu, zvýšenie 
matematickej gramotnosti a zníženie náchylnosti na podvodné správanie je vhodné na pozíciu 
pedagogických pracovníkov získavať zamestnancov, ktorí svojimi morálnymi, osobnostnými 
a povahovými charakteristikami zvyšujú pravdepodobnosť vytvorenia pozitívneho vzťahu 
študenta k predmetu a priaznivej klímy počas vyučovania. Počet rokov pedagogickej praxe 
učiteľa v tomto ohľade nemá významný vplyv. Vplyv ostatných ťažšie uchopiteľných 
vplývajúcich premenných (Coll a Popular) charakteristických pre konkrétny kolektív, 
v ktorom prebieha vyučovací proces, je potrebné vyhodnocovať citlivo s nezanedbateľnou 
významnosťou. 

V rámci pokračovania výskumu je možné použiť aj nelineárne regresné modely alebo 
pravdepodobnostné modely. Potenciálny vplyv skupiny na skúmané premenné bude tiež 
predmetom ďalšieho výskumu. 
 
 

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