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Abstrakt 

Cieľom výskumu bolo zistiť rozdiely medzi reflexívnymi a impulzívnymi adolescentami 

v jednotlivých štýloch rozhodovania. Na zistenie prevládajúcich štýlov zvládania decezijného 

konfliktu sme použili dotazník MDMQ. Kognitívny štýl Reflexivita – Impulzivita sme určovali na 

základe Stroopovho testu, pričom sme zároveň brali do úvahy i tých adolescentov, ktorí čítali rýchlo 

a presne, ako aj tých, ktorí čítali pomaly a s veľkým počtom chýb. 

Zistili sme významne vyššiu hypervigilanciu pri rozhodovaní u impulzívnych adolescentov ako u 

reflexívnych. Zároveň sme zistili významne vyššiu prokrastináciu u impulzívnych ako u rýchlo 

a presne čítajúcich, ako aj u tých, ktorí čítali pomaly a s veľkým množstvom chýb /na hranici 

štatistickej významnosti/. Výsledky sú vysvetľované na základe nižšej schopnosti sebaregulácie 

a kognitívnej organizácie u impulzívnych adolescentov. 
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Úvod 

Kognitívne štýly poukazujú na svojrázne spôsoby spracovávania psychických obsahov 

a vypovedajú o individuálnom organizovaní a riadení psychických procesov (Messick in Mareš, 

1998). Pojem „kognitívny štýl“ ako prvý použil R. W. Gardner v r. 1953, aby ním všeobecnejšie 

vyjadril organizačnú, kontrolnú a riadiacu funkciu poznávacích procesov.  

Dimenzia reflexívnosti verzus impulzívnosti autora Kagana (nazývaná aj kognitívne tempo), určuje 

mieru, do akej je človek reflexívny alebo impulzívny keď odpoveď zahŕňa dve a viac alternatív. 

Úspech v riešení problému je podmienený „stretnutím“ stratégie, ktorú osoba používa a požiadaviek 

úlohy (Szobiová, 2004). Sternberg a Grigorenko (1997) definujú impulzivitu ako tendenciu 

odpovedať impulzívne bez dostatočného premýšľania, pričom rýchlo ponúkajú riešenia problémov 

bez dostatočného zvažovania možných presných (správnych) riešení. Kognitívne impulzívni ľudia 

si tak zbežne pozrú všetky alternatívy a rýchlo jednu vyberú. Ich odpoveďový čas je krátky, ale 

chybovosť je veľká. Reflexivita je tendencia zvažovať a reflektovať alternatívne riešenia 

(Sternberg, Grigorenko, 1997). Kognitívne reflexívni ľudia tak chvíľu premýšľajú, než začnú úlohu 

riešiť – dôsledne tak skúmajú ponúknuté alternatívy, kým sa pre jednu rozhodnú. Trvá im dlhšie, 

kým úlohu zodpovedajú, ale robia oveľa menej chýb. Existujú však i ľudia, ktorí sú rýchli a presní 

v odpovediach, tak ako aj pomalí a nepresní – v závislosti od efektívnosti použitej stratégie 

(Szobiová, 2004). Mnohé štúdie konštruktu reflexivity-impulzivity ukazujú, že je relatívne stabilný 

v čase a úlohách. Podľa Nosala (in Nakonečný, 1997) ide o dva štýly organizácie kontroly 

reagovania /správania/: prvý – reflexívny - sa vyznačuje orientáciou a anticipáciou, pričom sa 

kontrola opiera o rozmýšľanie, úvahy o dôsledkoch konania a kompletnú analýzu toho, čo je dané. 

Druhý, impulzívny, sa prejavuje rýchlym reagovaním, ktoré sa opiera o prvé naskytujúce sa 

pohyby, asociácie, objavy, hypotézy, atď. Obidva systémy charakterizujú i odlišné logiky: 
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reflexívnosť sa viaže s kontrolou podľa schémy a priori, impulzívnosť s kontrolou a posteriori 

(Nosal, in Nakonečný, 1997).  

Cieľom našej práce bolo zistiť, či sa líšia predstavitelia impulzívneho a reflexívneho kognitívneho 

štýlu v jednotlivých štýloch používaných pri zvládaní konfliktu pri rozhodovaní. Znaky zvládania 

ležiace za našimi racionálnymi a iracionálnymi rozhodnutiami popisuje konfliktný model Janisa 

a Manna (1977). Psychologický stres, vyúsťujúci vyhliadkou na stratu alebo zlyhanie či získanie 

užitočnosti, je tu závislou premennou. Extrémne málo alebo veľa stresu spôsobuje nesprávne 

spracovanie informácií, stredná úroveň stresu, na druhej strane, umožňuje vigilantné spracovanie 

informácií (Horan, 1977). Veľa, alebo príliš málo stresu pri rozhodovaní podľa Janisa a Manna (in 

Horan, 1977), vytvára 5 základných znakov zvládania, z ktorých 4 často vyúsťujú v chybné robenie 

rozhodnutí: 1.nekonfliktná adherencia, 2. nekonfliktná zmena, 3. defenzívne vyhnutie - stres je 

vysoký a prevádzanie nových možností je predčasne obmedzené. Decident tu uniká od konfliktu, 

pričom používa stratégie prokrastinácie, presúvanie zodpovednosti na niekoho iného, 

a racionalizáciu. 3.hypervigilancia - je podobná panike - hoci môže existovať dobré riešenie, 

rozhodujúci sa cíti, že má nedostatočný čas na jeho vykonanie. Stres je tu vysoký, prítomná je 

vysoká emočná excitácia, limitovaná pozornosť a alternatíva je rýchlo vybraná bez starostlivého 

zváženia možných dôsledkov. Pilárik a Sarmány-Schuller (2005) zistili, že  so zvýšenou anxietou sa 

zvyšuje i miera presúvania zodpovednosti, prokrastinácie a hypervigilancie pri rozhodovaní. 

4.vigilancia je starostlivé hľadanie relevantnej informácie zvažovaním všetkých alternatív pred 

urobením rozhodnutia - často vyústi v efektívne rozhodnutie. Je spojená len s miernou hladinou 

stresu (Horan, 1977). 

 

Cieľ výskumu 

Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, či budú rozdiely v prevládajúcich štýloch rozhodovania 

medzi reflexívnymi a impulzívnymi adolescentami – t.j. či existujú rozdiely v presúvaní 

zodpovednosti, prokrastinácii, v hypervigilancii a vigilancii pri rozhodovaní, medzi reflexívnymi 

a impulzívnymi adolescentami. 

 

Metódy 

Reflexívny/Impulzívny štýl sme určovali pomocou Stroopovho testu interferencie, z ktorého sme 

použili subtest slová-farby (SF) /obsahuje farebné slová, pričom význam slova označuje inú farbu, 

akou je slovo napísané, pričom úlohou probanda je prečítať farbu, ktorou sú slová napísané a nie 

význam slov - uplatňuje sa tu fenomén interferencie medzi významom a farbou slova/. Pri rýchlom 

čítaní sa tu osoba dostáva do konfliktnej situácie, pretože voľba odpovede je ovplyvnená silou 

naučenej reakcie. Na základe mediánu určeného z času, za ktorý proband prečítal tabuľku a tiež 

počtu chýb, sme rozdelili respondentov na reflexívnych, impulzívnych, tých, čo čítali „rýchlo 

a presne“ a „pomaly a s veľkým počtom chýb“ . 

Prevládajúci štýl zvládania konfliktu pri rozhodovaní sme určovali na základe Melbournského 

dotazníka rozhodovania MDMQ (Mann a i.1997, prekl. I.Sarmány-Schuller). V našej práci sme sa 

zamerali na zisťovanie vigilantného správania, presúvania zodpovednosti pri rozhodovaní, 

prokrastinácie a hypervigilantného správania, týmto dotazníkom. Vigilantné správanie znamená 

starostlivé hľadanie relevantných informácií a starostlivé zvažovanie všetkých alternatív pred 

rozhodnutím. Podstatou prokrastinácie je vyhýbanie sa rozhodovaniu čo najdlhšie a odkladanie 

rozhodonutia. Presúvanie zodpovednosti znamená prenechávanie rozhodovania na iných 

a nepreberanie zodpovednosti, váhanie pri rozhodovaní. Hypervigilancia je známa ako panika, 

spojená s veľkým emočným stresom pri rozhodovaní – ide o unáhlený, anxiózny štýl rozhodovania. 
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Výskumná vzorka 

Výskumnou vzorkou bolo  91 študentov gymnázia Hlohovec, priemerný vek bol 16,0 rokov. Na 

výpočet rozdielov medzi reflexívnymi a impulzívnymi adolescentmi v jednotlivých štýloch 

rozhodovania sme použili Mann-Whitneyho U-test. 

 

 

Výsledky 

 

Tabuľka č.1. Rozdiely vo vigilancii, presúvaní zodpovednosti, prokrastinácii a hypervigilancii  

medzi reflexívnymi a impulzívnymi adolescentami: 

 
Kognitívny 

štýl  

 vigilancia pres. zodpov. prokrastinácia hypervigilancia 

n Mdn. Z p Mdn Z p Mdn. Z p Mdn. Z p 

impulzivita 11 10.00 
1.040 .298 

4.00 
.333 .739 

5.00 
.964 .335 

6.00 
2.090* .037 

reflexivita 11 9.00 6.00 3.00 4.00 

 

Štatisticky významný rozdiel medzi reflexívnymi (Mdn=4.00) a impulzívnymi študentami 

(Mdn=6.00) sme zistili v hypervigilancii (Z=2.090; p<0.05). Impulzívni teda prejavujú viac 

hypervigilantný štýl rozhodovania ako reflexívni. Rozdiely medzi reflexívnymi a impulzívnymi 

respondentami vo faktoroch vigilancia (Z=1.040; p>0.05), presúvanie zodpovednosti (Z=0.333; 

p>0.05) a prokrastinácia (Z=0.964; p>0.05) sa neukázali ako štatisticky významné. 

      

Tabuľka č.2. Rozdiely vo vigilancii, presúvaní zodpovednosti, prokrastinácii a hypervigilancii 

medzi  impulzívnymi študentami a tými, ktorí čítali rýchlo a presne: 

 
Kognitívny 

štýl 

 vigilancia pres. zodpov. prokrastinácia hypervigilancia 

n Mdn. Z p Mdn Z p Mdn. Z p Mdn. Z p 

impulzivita 11 10.00 

.197 .844 

4.00 

.508 .611 

5.00 

2.283* .022 

6.00 

1.600 .110 Rýchlo / 

presne 
35 10.00 

5.00 3.00 4.00 

 

Medzi impulzívnymi (Mdn= 5.00) a rýchlo/presne čítajúcimi (Mdn=3.00) študentami sme zistili 

štatisticky významný rozdiel (Z=2.283; p<0.05) v prokrastinácii. Na základe týchto výsledkov sa 

ukazuje, že impulzívni adolescenti významne viac využívajú prokrastináciu pri rozhodovaní, ako 

rýchlo a presne čítajúci. V štýloch: vigilancia, presúvanie zodpovednosti a hypervigilancia sa 

neprejavil štatisticky významný rozdiel medzi uvedenými skupinami ( p>0.05). 

 

Tabuľka č.3. Rozdiely vo vigilancii, presúvaní zodpovednosti, prokrastinácii a hypervigilancii 

medzi  impulzívnymi študentami a tými, ktorí čítali pomaly a s veľkým počtom chýb: 

 
Kognitívny 

štýl 

 vigilancia pres. zodpov. prokrastinácia hypervigilancia 

n Mdn. Z p Mdn Z p Mdn. Z p Mdn. Z p 

impulzivita 11 10.00 

.027 .979 

4.00 

.080 .936 

5.00 

1.908 .056 

6.00 

1.662 .096 pomaly/ 

nepresne 
34 10.00 5.00 3.50 5.00 

      

V prokrastinácii a hypervigilancii sa signifikancia blížila hladine štatistickej významnosti – pre 

rozdiely v prokrastinácii (Z=1.908; p>0.05), pre hypervigilanciu (Z=1.662; p>0.05) v smere vyššej 

prokrastinácie a hypervigilancie pri rozhodovaní u impulzívnych študentov. V štýloch vigilancia 
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(Z=0.027; p>0.05) a presúvanie zodpovednosti (Z=0.080; p>0.05) sme nezistili žiadne významné 

rozdiely medzi impulzívnymi a tými, ktorí čítali pomaly a s veľkým počtom chýb. 

 

Diskusia a záver 

Hypervigilantný štýl v našom výskume významne viac prejavovali kognitívne impulzívni ako 

reflexívni adolescenti (v blízkosti významnosti aj ako pomaly/ nepresne čítajúci). Hypervigilancia 

sa tak, z jednotlivých kognitívnych štýlov, spája v najviac s impulzivitou. Podľa Janisa a Manna (in 

Horan, 1977) sa hypervigilantný štýl rozhodovania spája s vysokým stresom, vysokou emočnou 

excitáciou, limitovanou pozornosťou, pričom je riešenie vyberané rýchlo, bez starostlivého 

zváženia možných dôsledkov. Impulzivita sa tak ukazuje ako dôležitá súčasť tohto konceptu. 

V našom výskume sa ukázalo, že impulzívni adolescenti prejavujú vyššiu prokrastináciu ako 

“rýchlo a presne čítajúci” a podobnú tendenciu prejavujú i v porovnaní s “pomaly a nepresne” 

čítajúcimi (s veľkým počtom chýb). K vysvetleniu nám pomôže výskum Steela (2007), ktorý vo 

svojej práci zistil, že impulzivita /spolu s vyhýbaním sa úlohám, odkladaním úloh, sebahodnotením, 

ako aj nízkou svedomitosťou a jej stránkami sebaregulácie, rozptýlenosti, organizácie, a kvality 

motivácie/ sú silnými prediktormi prokrastinácie. Impulzívni ľudia podľa neho nezvažujú svoje 

rozhodnutia z dlhodobého hľadiska, často sledujú iba bezprostredné podnety prinášajúce úžitok (sú 

orientovaní na prítomnosť), následkom čoho je prokrastinácia. Kvalitatívna analýza prokrastinácie 

Quartona (1992, in Steel, 2007) ukázala, že rozhodnutie prokrastinovať je impulzívne 

a neplánované. Prokrastinátori si vyberajú krátkodobé výhody oproti dlhodobým, čo odráža 

základný komponent zníženej sebaregulácie (Steel, 2007). Autor tu uvádza organizáciu (t.j. 

zoraďovanie, štruktúrovanie a plánovanie) ako dobrú sebaregulačnú techniku, ktorá môže viacerými 

spôsobmi redukovať prokrastináciu. Barratt (1987), ktorý rozdelil v rámci impulzivity 3 dimenzie  

/1.motorická = konanie bez premýšľania, 2.kognitívna = rýchle rozhodnutia a 3.„non-planning“ = 

neschopnosť dopredu plánovať/, uvádza, že subjekty, ktoré prejavujú vysokú impulzivitu v určitej 

dimenzii (motorickej, kognitívnej) sú podľa neho menej výkonné v širokom spektre 

psychomotorických úloh. Predpokladá, že táto nedostatočnosť je spojená s neschopnosťou 

usporiadania toku informácií nervového systému, ktorý tak nie je v súlade s úspešným výkonom vo 

vybraných úlohách. Vysvetlenie týchto rozdielov tak pravdepodobne súvisí s vyššou schopnosťou 

kognitívnej organizácie u rýchlo/presne čítajúcich adolescentov, a nižšou schopnosťou usporiadania 

informácií u impulzívnych indivíduí. 

  To potvrdzuje i naše zistenie o tendencii k dlhšiemu času, za ktorý proband prečítal tabuľku 

Stroopovho testu, v súvislosti s vyššou impulzivitou – ktoré sa pohybovalo na hranici významnosti 

(r = 0.195, p = 0.064). Negatívnu koreláciu impulzivity s časom dosiahnutým v tomto teste zistili 

taktiež Kirkeby a Robinson (2004). Pravdepodobné teda je, že tí, ktorí sú impulzívni, a nie sú 

schopní dostatočne správne usmerniť tok informácií - viac váhajú v situácii interferencie pri 

rozhodnutí, ktorú farbu povedať /napr. v rýchlosti nedokážu rozoznať, ktorá je správna a preberajú 

alternatívy, kým správne neusmernia tok informácií/, čoho následkom je výsledný dlhší čas 

dosiahnutý v tomto teste.  

Uvedené poznatky nám otvárajú cestu k ďalšiemu, aplikačnému výskumu tejto problematiky, a tiež 

upriamujú našu pozornosť na jednotlivé dimenzie impulzivity v súvislosti s jej ďalším výskumom. 
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