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Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou detskej zvedavosti z hľadiska dvoch rôznych 
prístupov – dotazníkovej metódy a analýzy príbehov na sugestívny podnet. 137 deťom 
piateho ročníka ZŠ bol prezentovaný zábavný obrázok „zvedavej líšky“, na ktorý mali 
vymýšľať voľný príbeh. Sledovali sme výskyt indikátorov zvedavosti, ktoré sme porovnávali 
s výsledkami dotazníkov CEI (autori: Kashdan et al.) a TFSC (autor: Ainleyová). Obe metódy 
predstavujú rôznu cestu k skúmaniu zvedavosti, a tak prispievajú ku komplexnejšiemu obrazu 
zvedavosti u detí.
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1 Zvedavosť: teoretický rámec

Čo je  to  vlastne  zvedavosť?  Používame tento  pojem v každodennej  reči  a často  sa  s ním 
stretneme v psychologickej aj sociologickej literatúre, týkajúcej sa najmä etiky, psychológie 
osobnosti,  rizikového správania a sociologického diskurzu v modernej dobe.  Prvé zmienky 
o zvedavosti  nachádzame  v kresťanskej  literatúre,  kde  má  zvedavosť  prevažne  negatívny 
význam, týka sa prekračovania zákazov a Augustín ju zaraďuje k trom hlavným hriechom 
(Racz, 2008). Prvý psychológ, ktorý sa priamo zaoberal zvedavosťou, je William James, ktorý 
identifikoval dva typy zvedavosti (in Racz, 2008). Prvý typ zvedavosti je charakterizovaný 
exploráciou,  súvisí  s biologickými  faktormi  a predstavuje  vnútorne  motivované  správanie 
zacielené  na  odhaľovanie  nových  vecí.  Druhý  typ  je  tzv.  „vedecká  zvedavosť“  alebo 
„metafyzický údiv“, bez žiadneho praktického dôvodu. James tento druhý typ interpretoval 
ako reakciu mozgu na nekonzistentnosti a medzery vo vedomostiach (in Racz, 2008).

Autorom zatiaľ najrozsiahlejšej empirickej štúdie zvedavosti ako psychologického konštruktu 
bol  Loewenstein  (1994).  Loewenstein  zvedavosť  opisuje  ako  túžbu  po  informáciách  pri 
absencii  akéhokoľvek  vonkajšieho  úžitku  a je  kľúčovým  motívom  v ľudskom  správaní. 
Považuje ju za hnaciu silu vo vývine dieťaťa, pri školských výsledkoch, vedeckých objavoch 
aj  v konzumnom  správaní  a zaujíma  kritické  postavenie  na  križovatke  medzi  kogníciami 
a motiváciou. Poukázal najmä na štyri kľúčové znaky zvedavosti: definíciu a dimenzionalitu, 
rozum/dôvod/,  vedomú  reakciu  na  zvedavosť  a situačné  faktory.  Piatym  znakom  je 
povrchnosť – intenzita, keďže z jeho pozorovaní vyplýva, že zvedavosť sa môže zintenzívniť, 
zmeniť svoju orientáciu alebo dokonca náhle  prestať.  Loewenstein zdôrazňoval  najmä jej 
dôležitosť  ako  motivačnej  sily.  Zvedavosť  často  navodzuje  impulzívne  správanie,  alebo, 
naopak, zvýšenú seba-kontrolu. Ako už vyplýva z jeho definície, znakom zvedavosti je, že 
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potešenie  prináša  uspokojenie  samotnej  zvedavosti,  čiže  zvedavosť  už  svojou  samotnou 
existenciou spochybňuje správanie založené na racionálnych voľbách (Racz, 2008).

Berlyne (1960) patril k prvým, ktorí začali rozoberať multidimenzionálnu povahu konštruktu 
zvedavosti.  Považoval  zvedavosť  za  dvojdimenzionálnu:  skladajúcu  sa  z epistemickej 
/perceptuálnej  a špecifickej/diverzívnej  zvedavosti.  Bol  presvedčený,  že  multivariačná 
štatistická technika by mohla byť schopná zjednotiť tieto rozličné typy zvedavosti. Berlyne 
neskôr  vylepšil  svoju  teóriu  (zhrnutie  v Piccone,  1999)  a rozlišuje  medzi  nasledujúcimi 
formami správania:

• Zníženie neistoty: jednotlivec skúma objekt alebo prostredie, aby odhalil jeho znaky (napr. 
dieťa skúma baterku, ktorú nikdy predtým nevidelo).

• Inkorporácia: jednotlivec prichádza na to, ako používať objekt a zisťuje jeho účel (dieťa 
si uvedomí, že baterka vyrába svetlo).

• Hra/inkorporácia  vyššieho rádu:  jednotlivec  si  vytvorí  inú  realitu  pre  objekt  (baterka 
môže slúžiť aj ako kozmická loď).

Kashdan, Rose a Fincham (2004) sa pokúsili usporiadať poznatky súvisiace so zvedavosťou 
a exploratívnym  správaním  do  komplexného  modelu.  Zvedavosť  ide  ruku  v ruke  so 
subjektívnou skúsenosťou,  pozitívnym postojom k svetu a budúcnosti  a s presvedčením,  že 
ciele možno dosiahnuť, ťažkosti prekonať, a že vyhľadávanie vzrušenia, novosti a výziev je 
neodolateľné. Zvedavosť má zároveň negatívny vzťah s anxietou a nudou, ktoré bránia seba-
kontrole  a učeniu.  Ku konceptom súvisiacim so  zvedavosťou patrí  aj  Zuckermannova  (in 
Reio,  1997)  hypotéza  o vyhľadávaní  zážitkov  a  Csikszentmihalyiho  (1996)  teória  zážitku 
„flow“.  Kashdan et  al.  (2004)  prichádza  na záver  s definíciou,  že  zvedavosť je  pozitívny 
emocionálno-motivačný  systém,  ktorý  zahŕňa  vyhľadávanie  nových  alebo  náročných 
informácií a zážitkov, ako aj seba-reguláciu, ktorá s nimi súvisí. Zvedavosť ako črta môže byť 
pochopená ako niečo, čo nepriamo indikuje pozitívne znaky priťahujúce partnera v interakcii 
prostredníctvom  zvedavosti  ako  stavu,  ktorý  sa  vyvíja  v priebehu  interakcie  (Kashdan, 
Roberts, 2004).

1. 1 Prístupy k meraniu zvedavosti

Z tradičného  pohľadu  môžeme  rozdeliť  prístupy  k skúmaniu  zvedavosti  na  behaviorálny 
(týkajúci  sa  najmä  pozorovania  správania  zvierat  a malých  detí,  kde  sa  zaznamenávajú 
premenné  typu  „manipulačné“  a  „exploratívne“  správanie)  a psychometrický  (týkajúci  sa 
dospelých  ľudí  –  hlavne  metódy seba-výpoveďových dotazníkov alebo hodnotenie  treťou 
osobou). 

Vzhľadom na potreby nášho výskumu stručne spomenieme niekoľko faktorových prístupov 
k zvedavosti, ktorá sa priamo týkajú nami použitých metód. Z Langevinovho (in Reio, 1997) 
výskumu sa vynorili dve slabé faktory zvedavosti, a to šírka záujmu a hĺbka záujmu (faktor 
šírka záujmu zodpovedal za 12,5 % a faktor hĺbka záujmu zodpovedal za 6,6 % celkovej 
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variancie).  Langevin  tvrdil,  že  štýl  zvedavosti  šírka  záujmu  môže  odrážať  osobnostnú 
dimenziu ako aj diverzívnu zvedavosť. Navyše si myslel, že štýl zvedavosti hĺbka záujmu 
môže inak odrážať intenzitu motivačného stavu a špecifickú zvedavosť.

Ainleyová  (in  Reio,  1997)  analyzovala  päť  rôznych  nástrojov  na  meranie  zvedavosti  (z 
Langevinovej  štúdie),  vyvodila,  že  tu  neexistuje  žiadny  jednotný  faktor  zvedavosti,  a tak 
podporila Langevinov dvoj-faktorový model zvedavosti.

Loewenstein  (1994)  tvrdil,  že  faktory  zvedavosti  šírka  a hĺbka  záujmu sú  manifestáciami 
alebo kategóriami len jedného druhu zvedavosti, a to špecifickej zvedavosti. Definoval šírku 
zvedavosti  ako počet záujmov, ktoré človek má, kým hĺbka zvedavosti  odráža stupeň, do 
akého môže človek vynakladať námahu len v jednej oblasti záujmu. Hoci sa rozlíšenie šírka-
hĺbka zdalo podobné existujúcemu rozlíšeniu medzi diverzívnou a špecifickou zvedavosťou, 
myslel  si,  že  obe  sú  v skutočnosti  len  príkladmi  túžby vyhľadávať  informácie,  nie  túžby 
vyhľadávať stimuláciu vo všeobecnosti.

Zo všetkých týchto nejasností v literatúre sa zdajú byť nepochybné dve veci: Zvedavosť nie je 
jednodimenzionálny  konštrukt  a existuje  veľmi  reálna  potreba  vyjasniť  jeho  povahu.  To 
možno dosiahnuť, ak vezmeme do úvahy a použijeme rozmanité perspektívy a metódy, ktoré 
odporúča  prevládajúci  výskum v snahe  viesť  dodatočné  skúmanie  zvedavosti.  Tieto  nové 
poznatky  o povahe  zvedavosti  môžu  zas  na  oplátku  konkrétnejšie  ilustrovať  dôležitosť 
zvedavosti rovnako pre učiteľov a vychovávateľov ako aj teoretikov a výskumníkov. 

1.2 Cieľ výskumu

Ako vyplýva z uvedeného prehľadu výskumov týkajúcich sa témy zvedavosti, neexistuje 
jednotný pohľad na koncept zvedavosti. Dotazníkové metódy napriek svojim vyhovujúcim 
psychometrickým vlastnostiam nie vždy spĺňajú požiadavku environmentálnej validity – nie 
vždy podávajú úplný pohľad na to, čo vlastne skúmame. Aj náš predchádzajúci výskum 
poukázal na problémy použitia dotazníkov na hodnotenie zvedavosti detí (Čavojová, 2006). 
Preto je cieľom predkladaného príspevku preskúmať možnosti použitia iných ako 
dotazníkových metód a to najmä u detí mladšieho školského veku, pri ktorých sa dotazníková 
metóda nie vždy ukazuje ako ideálna. 

2 Metódy
2.1 Participanti

Výskumu sa zúčastnilo 156 detí z dvoch škôl vo zvolenskom okrese z tretích až piatych tried 
základných škôl. Priemerný vek detí bol 9,21 rokov (od 8,25 do 10,33). Rozdelenie detí podľa 
pohlavia a navštevovanej školy uvádzame v nasledujúcej tabuľke č. 1:
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Tabuľka č. 1: Rozdelenie detí z hľadiska pohlavia a školy

Škola

ZŠ Sliač ZŠ Zvolen Spolu

Pohlavie

Chlapci
55 29 84

35% 19% 54%

Dievčatá
47 25 72

30% 16% 46%

Spolu
102 54 156

65% 35% 100%

2.2.1 Dotazník CEI

Dotazník CEI (Curiosity  Exploration  Inventory)  od T.  Kashdana,  P.  Rosea  a F.  Finchama 
(2004)  sa  skladá  z dvoch  dimenzií:  explorácie  (apetitívneho  snaženia  o novosť  a výzvy) 
a absorpcie  (plné  zapojenie  sa  do  špecifických  aktivít).  Dotazník  CEI  má  dobré 
psychometrické vlastnosti, je relatívne neovplyvnený sociálnou dezirabilitou respondentov, je 
relatívne nezávislý od pozitívnych afektov a má nomologickú sieť konzistetnú s teoretickým 
rámcom (Kashdan et al., 2004). Na slovenskej populácii už boli overené jeho psychometrické 
charakteristiky (Čavojová, Sollár, 2007).

Dotazník  CEI  je  stručný,  obsahuje  7  položiek,  z ktorých  4  sýtia  dimenziu  explorácie  a 3 
dimenziu absorpcie, takže je možné ho použiť u detí. Respondenti odpovedajú na 7-bodovej 
Likertovej  škále  a výsledné  skóre  sa  sčíta.  Pri  preformulovaní  položiek  do  3.  osoby  ho 
možnou použiť aj na hodnotenie druhou osobou.

2.2.2 TFCS

Dotazník TFCS od Ainleyovej (1986) sa podobne skladá z dvoch dimenzií, ide však o faktory 
šírka a hĺbka záujmu. Šírku zvedavosti môžeme definovať ako počet záujmov, ktoré človek 
má,  kým hĺbka zvedavosti  odráža stupeň, do akého môže človek vynakladať námahu len 
v jednej  oblasti  záujmu.  Ainleyová  však  považuje  faktor  šírka  zvedavosti  za  orientáciu 
vyhľadávať rozmanité a meniace sa zážitky ako následok nudy, s dôrazom na naozajstnom 
fyzickom prežívaní toho, aká je táto nová udalosť. Hlavným bodom tu je, že kým faktor šírka 
zvedavosti  naozaj  odráža  rozmanitosť  skutočných  záujmov  jednotlivca,  takisto  naznačuje 
túžbu po stimulácii, čiže stimulácii vyhnúť sa nude, čo je averzívny stav. 
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TFCS obsahje  18  položiek,  z ktorých  polovica  sýti  faktor  šírka  záujmu a polovica  hĺbku 
záujmu, pričom respondenti odpovedajú na 4-bodovej škále (vôbec sa mi nepáči – veľmi sa 
mi páči).

2.2.3 „Líška“

„Líška“ je nami navrhnutá experimentálna metóda, analýzou ktorej sa pokúsime odhaliť nové 
možnosti  identifikovania  zvedavosti  a s ňou  súvisiacich  konštruktov  a významov  u detí 
mladšieho  školského  veku.  V podstate  ide  o predloženie  obrázku  nepriamo  evokujúceho 
zvedavosť, ktorý slúži pre deti ako podnet na napísanie krátkeho príbehu na ľubovoľnú tému. 
V analýze  sa  zameriame  na  to,  nakoľko  podnet  v deťoch  vyvolal  zvedavosť  a s akými 
významami sa u nich zvedavosť spája. Použitý obrázok uvádzame ako ukážku:

Obrázok č. 1: Líška
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3 Analýza a výsledky
Pri  analýze  príbehov detí  sme prostredníctvom obsahovej  analýzy identifikovali  niekoľko 
kategórií v príbehoch vzhľadom na motív narábania s predmetom na obrázku, polaritu záveru, 
samotný typ zvedavosti a explicitnosť jej vyjadrenia v texte (bližšie pozri Tabuľka č. 2). Pre 
priblíženie postupu analýzy uvádzame niekoľko príkladov:

Príklad č. 1 (č. 35, dievča 9 r., vysoká explorácia, nízka absorpcia, vysoká šírka zvedavosti, 
nízka hĺbka zvedavosti)

Názov: Zvedavosť.

Text: Jedna líštička bola zvedavá  (explicitne vyjadrená zvedavosť v názve aj v texte), chcela 
vedieť  viac  o ľuďoch  (interpersonálna  zvedavosť),  tak  si  postavila  ďalekohľad  (motív 
zostrojenie  ďalekohľadu).  Na  druhý  deň  pozorovala  a po  krátkej  chvíli  zazrela  medveďa 
a myslela, že je to človek. Potom si povedala, idem sa pozrieť, čo tam ten človiečik hľadá, 
mohla by som mu pomôcť. Tak išla líštička za medveďom, podišla pár krokov a zistila, že je 
to medveď (neutrálny záver). 

Príklad č. 2 (č. 75, dievča 9 r., nízka explorácia aj absorpcia, priemerná šírka záujmu, vysoká 
hĺbka záujmu)

Názov: Zvedavá líška.

Text: Jedného dňa sa zatúlala zvedavá líška (explicitne vyjadrená zvedavosť v názve aj v texte) 
v lese.  Išla, až prišla k studničke.  Išla ďalej  a došla až na lúku. Išla ďalej  a zbadala niečo 
divné (percepčná zvedavosť). Bol to slon, vykonával malú potrebu. Smrdelo to na sto metrov. 
(negatívny záver). (pozn. ďalekohľad sa v texte nevyskytol)

Príklad č. 3 (č. 145, dievča 9 r. , vysoká explorácia, nízka absorpcia, priemerná šírka aj hĺbka 
záujmu)

Bez názvu. 

Text: Bola raz jedna líška, ktorá chcela vyzerať ako človek. Chcela sledovať ľudí, aby sa 
správala ako ľudia. Jedného dňa si zohnala ďalekohľad (motív pozorovanie ľudí), aby mohla 
nás sledovať. Sledovala nás päť týždňov, od rána do večera (interpersonálna zvedavosť). Raz 
večer prišla do lesa, a keď sa začala správať ako človek, všetci z lesa sa jej začali  smiať. 
Chudina líštička, všetci sa jej smiali, nevedela, kam sa podieť, preto odišla do iného lesa. 
Cestovala niekoľko dní a nocí, keď prišla tam, hneď ju oslovila jedna stará líška. Líštička jej 
všetko vyrozprávala, chcela si od nej nechať poradiť, no však stará múdra líška jej poradila, 
že sa nemusí meniť, lebo ju všetci majú radi takú, aká je. (pozitívny záver)
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Príklad č. 4: (č. 135, dievča, 9 r. a 2 mesiace, nízka explorácia, vysoká absorpcia, nízka šírka 
zvedavosti, vysoká hĺbka zvedavosti)

Názov: O zvedavej líške. 

Text: Bola raz jedna líška, ktorá bývala v poli a so svojimi deťmi. A keďže líšťatká nevedeli 
loviť, musela loviť ona. Vyšla z poľa a uvidela dvor. Pomyslela si, určite tam majú dáke mäso. 
Prepchala sa cez plot a uvidela koňa. Ale prv, ako stihla zaútočiť, všimla si, že koňovi trčia 
z brucha  ďalšie  tri  nohy.  No  a keďže  bola  líška  veľmi  zvedavá  (explicitne  vyjadrená 
zvedavosť v názve aj v texte), spýtala sa koňa: „Kôň, už som videla koňa, ktorý mal štyri nohy, 
ale že by ich mal sedem?“ 

„Ty si ale sprostá líška, to nie sú nohy, ale môj ďalekohľad.“ Líške od smiechu skoro ušlo. 
Kôň na to: „Keď neveríš, tak sa pozri.“ Nuž čo iné líštičke ostávalo, tak sa teda pozrela (motív 
pozorovanie).  A čo videla?  Krásu.  Každú chvíľu  sa  koňa  pýta:  „A čo  je  hento  a tamto?“ 
(percepčná zvedavosť) Kôň už bol z toho taký unavený, že líšku poslal domov. Keď líška 
prišla domov, uvidela všetky mláďatá mŕtve (negatívny záver). Koniec. 

Pre  účely  štatistickej  analýzy  sme  rozdelili  deti  do  extrémnych  skupín  podľa  skóre 
v jednotlivých  faktoroch  dvoch  testov  (25%  najvyšších  a najnižších  skóre)  a zisťovali 
početnosť výskytu vzhľadom na jednotlivé typy kategórií obsahov príbehu prostredníctvo Chí 
kvadrát testu.

Tabuľka č. 2: Rozdelenie početností obsahových kategórií vzhľadom na faktory zvedavosti

Explorácia Absorpcia Šírka 
zvedavosti

Hĺbka 
zvedavosti

vysoká nízka vysoká nízka vysoká nízka vysoká nízka

m
ot

ív

Ďalekohľad sa neobjavil 6 14 14 6 6 3 5 3

Poznanie predmetu 12 12 13 11 8 3 7 8

Pozorovanie 21 34 31 22 18 12 15 12

Hľadanie potravy 3 9 6 6 5 2 2 1

Zostrojenie ďalekohľadu 1 1 0 2 1 0 0 1

Predmet 4 7 6 5 4 4 5 1

Zbraň 0 1 1 1 2 0 0 1

Zdravotná pomôcka 1 0 0 1 0 0 0 0
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po
la

rit
a Neutrálny 1 9 5 5 5 1 3 4

Pozitívny 32 44 38 37 22 15 20 14

Negatívny 15 25 28 12 17 8 11 9

ty
p Percepčná 34 65 58 40 38 21 26 18

Epistemologická 11 12 11 12 5 3 7 8

ex
pl

ic
itn

os
ť V názve 2 3 2 3 1 2 1 2

V texte 5 8 6 7 4 2 2 2

V názve aj v texte 2 4 2 4 3 1 3 2

Bez výskytu 39 63 61 40 36 19 28 21

4 Diskusia a záver

Štatistická  analýza  porovnania  početností  nepriniesla  žiadne  signifikantné  zistenia.  Nebol 
významný rozdiel medzi deťmi, ktoré skórovali vysoko v jednotlivých faktoroch zvedavosti 
a tým, aké motívy v príbehu udávali, či sa príbeh pre líšku končil negatívne, pozitívne alebo 
neutrálne, typmi zvedavosti ani explicitnou zmienkou o zvedavosti v príbehu.

Príčin pre takéto výsledky môže byť viacero. Metóda písania príbehov na obrázok evokujúci 
zvedavosť nám možno dokáže objasniť, ako sa na zvedavosť deti pozerajú (do akého kontextu 
ju zasadzujú,  či  jej  prisudzujú pozitívnu alebo negatívnu hodnotu,  alebo na čo môžu byť 
zvedavé), ale nehovorí nič o ich aktuálnej zvedavosti. Predpoklad, že deti skórujúce vyššie 
v dotazníkoch zvedavosti, budú písať viac príbehov s explicitným uvedením zvedavosti, sa 
nepotvrdil.  Ďalší nedostatok spočíva v spôsobe analyzovania výsledkov – zvolili  sme skôr 
kvantitatívny prístup obsahovej  analýzy,  k týmto produktom detí  by však bolo vhodnejšie 
pristupovať kvalitatívne. Aj Racz (2008) tvrdí, že slovo zvedavosť nemá jednoznačný význam 
a vo svojom výskume s užívateľmi drog volil skôr kvalitatívny prístup, ktorý sa ukázal ako 
veľmi  prínosný  v diferenciácii  vnímania  zvedavosti  ako  motivátora  rizikového  správania 
u jednotlivých druhov užívateľov drog.

Avšak ďalším dôvodom pre nenájdenie významných súvislostí medzi dotazníkovými mierami 
zvedavosti a metódou „Líška“ môžu byť aj samotné dotazníkové metódy. Na jednej strane 
nemusia  validne  merať  naozajstnú  zvedavosť  detí  v tomto  vekovom  období  (napriek 
zjednodušeniu formulácií  mohlo byť pre niektoré deti  náročné ohodnotiť  samých seba na 
škále), na druhej strane nemusia validne merať konštrukt zvedavosti ako taký. Ako sme už 
spomínali, neexistuje zhoda v názoroch pri konceptualizácii zvedavosti okrem toho, že to nie 
je jednotný konštrukt a čoraz viac sa ukazuje, že zvedavosť je závislá aj od konkrétnej oblasti 
(podnetu).
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Ukazuje  sa,  že  na  odhalenie  zvedavosti  detí  (ale  aj  dospelých)  by  bolo  najvhodnejšie 
pozorovať  ich  v prirodzenom  alebo  laboratórnom  prostredí,  vystaviť  ich  sérii 
experimentálnych úloh a viesť s nimi rozhovor, ktorý by objasnil význam, ktorý prikladajú 
zvedavosti pre svoj život a čo si pod zvedavosťou predstavujú.

Napriek tomu metódu „Líška“ úplne  nezatracujeme.  Napriek nedostatkom kvantitatívneho 
prístupu prináša  mnoho podstatných údajov,  ktoré  môžu súvisieť  viac  s tvorivosťou a len 
okrajovo so zvedavosťou. Ako prínos vidíme aj pokus objasniť u nás zatiaľ málo preferovanú 
problematiku zvedavosti, hlavne v nižších vekových kategóriách. Zvedavosť je bezpochyby 
téma,  ktorá si  zaslúži  viac pozornosti,  pretože má potenciál  motivovať správanie  človeka 
nielen negatívnym (riskantné správanie, experimentovanie s drogami), ale hlavne pozitívnym 
spôsobom. Ako povedal Edmund Burke: „Dôležité je neprestať sa pýtať. Zvedavosť má svoje 
vlastné dôvody pre existenciu. Človek si nemôže pomôcť, len byť v úžase, keď premýšľa 
o mystériách večnosti, života, úžasnej štruktúre reality. Stačí, keď sa človek snaží pochopiť 
každý deň z tohto mystéria aspoň trochu. Nikdy nestraťte posvätnú zvedavosť.“
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