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Úvodem
Ve dnech 8. - 10. září 2010 proběhly v Olomouci 28. Psychologické dny za účasti téměř tří set
účastníků z České i Slovenské republiky. Odeznělo na nich ke stu sdělení, jak ústních, tak ve formě
posterů.
Předkládáme účastníkům i dalším zájemcům redakčně upravený a recenzovaný soubor těchto
příspěvků s přáním, aby v nich mohli konkrétně dohledat to, co v tříšti dojmů nestačili zachytit
v paměti. Tento soubor představuje v jistém smyslu průřez výzkumnou i praktickou činností
psychologů českého a slovenského jazyka a věříme, že i po letech v něm bude možno najít
poznatky trvalé hodnoty, na něž se bude možno odkazovat a z nichž bude možno vycházet i v další
práci.
Rád bych poděkoval všem účastníkům Psychologických dní za jejich jedinečnou atmosféru a
vstřícné přijetí přednesených příspěvků. Dík patří autorům příspěvků, nejen za sepsání a
přednesení referátů, ale i za spolupráci při jejich redakčním zpracování. Obzvláštní dík patří
osobám v pozadí - týmů recenzentů a redaktorů sborníku, jmenovitě PhDr. Jindřišce Kotrlové,
PhDr. Danielu Hellerovi, Mgr. Ivaně Holubcové, PhDr. Zbyňku Galvasovi, Mgr. Zuzaně
Masopustové, Mgr. ing. Pavlu Michálkovi, Ph.D., a doc. PhDr. Ireně Sobotkové. Děkujeme rovněž
spoluvydavateli - katedře psychologie Provozně správní fakulty ČZU a spoluorganizátorům
Psychologických dnů - katedře psychologie FF UP a Slovenské psychologické společnosti.
Těšíme se na setkání při příštích Psychologických dnech.
Jaroslav Šturma, předseda ČMPS

Slovo editorů
Na tomto CD jsou obsaženy příspěvky přednesené na konferenci Psychologické dny 2010.
Chceme všem autorům, kteří svou práci na konferenci představili a připravili tak, abychom Vám ji
nyní mohli takto poskytnout, poděkovat. Děkujeme také garantům jednotlivých sekcí, kteří
potenciální řečníky pro konferenci oslovovali, jejich příspěvky uspořádali a spolu se slovenskými
kolegy sekce moderovali.
86 příspěvků od 112 autorů je uspořádáno do 10 kapitol, které přibližně vycházejí
z programových sekcí konference. Byla provedena jazyková korektura příspěvků, za věcnou
správnost textů však ručí sami autoři. Příspěvky byly doplněny - pokud již tak autoři neučinili abstraktem a klíčovými slovy v angličtině.
Sborník je pro přehlednost a rychlé vyhledání konkrétního článku strukturován
do adresářů/složek, jež představují jednotlivé kapitoly, obsah naleznete dále.
Příspěvky jsou ve formátu PDF, k otevření budete potřebovat aplikaci Acrobat Reader, která je
již běžnou součástí programového vybavení PC (lze jej stáhnout např. z webové adresy
http://www.slunecnice.cz/sw/acrobat-reader/). Součástí sborníku je fotografická reportáž.
Věříme, že obsah tohoto sborníku bude přínosem pro Vaši odbornou práci na poli psychologie.
Vaši editoři

Červen 2011
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Cesty, život a psychologie
Zbyněk Galvas
Konzervatoř Jana Deyla a SŠ pro zrakově postižené, Praha
G.Zbynek@seznam.cz
Motto:
„…a ukážu vám mnohem vzácnější cestu.“
l. Kor 12, 31
Abstrakt
Charakteristika cesty z hlediska náboženství a filosofie. Variabilita a podobnost lidských cest
a životních křižovatek včetně rozličných úskalí, odboček, zacházek a slepých uliček.
Biodromální pojetí a ontogeneticky se rozšiřující vědomá účast na realitě životní cesty, která
začíná, probíhá a končí. Cesta jako individuální soubor možností a příležitostí, jež utvářejí sociálně
subjektivní dynamismus procesu sebeuskutečnění v čase a historické sociokulturní etapě včetně
situačních vazeb k určitému teritoriu. Předpoklady, determinanty a podmínky pro aktivní a cílené
uskutečnění své cesty představují souhrnnou mnohačetně podmíněnou individuální výzvu pro
každého jedince. Možnosti a úkoly psychologie v její současné etapě rozvoje jako oboru ve vztahu
k životní cestě člověka. Charakteristika cesty z hlediska náboženství a filosofie. Variabilita
a podobnost lidských cest a životních křižovatek včetně rozličných úskalí, odboček, zacházek
a slepých uliček. Biodromální pojetí a ontogeneticky se rozšiřující vědomá účast na realitě životní
cesty, která začíná, probíhá a končí. Cesta jako individuální soubor možností a příležitostí, jež
utvářejí sociálně subjektivní dynamismus procesu sebeuskutečnění v čase a historické
sociokulturní etapě včetně situačních vazeb k určitému teritoriu. Předpoklady, determinanty a
podmínky pro aktivní a cílené uskutečnění své cesty představují souhrnnou mnohačetně
podmíněnou individuální výzvu pro každého jedince. Možnosti a úkoly psychologie v její současné
etapě rozvoje jako oboru ve vztahu k životní cestě člověka.
Klíčová slova: životní cesta, náboženské hledisko, fiozofické hledisko
Abstract
Journey, life and psychology
Characterization of journey from the perspective of religion and philosophy. Variability and
similarity of human journeys and life crossroads including various difficulties, turnings, detours and
dead end streets.
Biodromal perspective and ontogenetically widen conscious participation on reality of lifespan
which begins, takes place and finishes. Journey, an individual’s set of possibilities and
opportunities, which creates a socially subjective dynamic process of self-realization in time frame
and historical sociocultural period, including situational relations to specific territory. Assumptions,
determinants and conditions for active and goal-directed realizations of our journey presents
complicated multiple-conditioned individual challenge for each individual. Opportunities and tasks
of psychology in current state as science in relation to human lifespan development.

Key words: lifespan, religious perspective, philosophical perspective
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Fenomén cesty
Úvodní zamyšlení
Sledujeme-li rozličné cesty, můžeme se tázat: Kam vlastně vedou, kde začínají a kde končí,
jsou bezpečné a spolehlivé? Vydat se na cestu bývá tedy spojeno s očekáváním a také s určitou
dávkou rizika a nejistoty. Jde o využití možnosti, kterou právě začal uskutečňovat ten, kdo na cestu
vstoupil a přijal tak výzvu této cesty. Její průběh pak bývá modifikován celou řadou mnohdy
jedinečných situačních faktorů. Již sama představa o cestě a jistá míra předporozumění sehrává
důležitou roli z hlediska jejího uskutečňování a volby dílčích možností. Nicméně samotný průběh
cesty představu o jejím dalším pokračování výrazně modifikuje. Cesty nebývají lineární, ale různě
se klikatí, jsou plné křižovatek, odboček a scestí, lze na nich docela snadno zabloudit a zahynout.
Cestu je tak možno chápat jako mnohovrstevný dynamický a variabilní fenomén, u nějž
individuální charakteristiky převládají nad společnými. Cesta není neměnnou daností, je procesem
situačně utvářeným nikoli vlivem času, ale v jeho průběhu. Filosofie cesty jedince i sociální skupiny
motivuje při hledání jejího konkrétního řešení, významu a smyslu. Zatímco pro jednoho mohou být
cílem cesty nekonečné, lákavé svou dosavadní skrytostí a tedy krásné, jiní volí spíše usedlejší
formu a věnují více pozornosti cestám k sobě a do svého nitra, jež jim pak umožňují lepší
porozumění a reflexi svého života.
Průběh každé cesty se tedy stává zároveň příběhem, který lze vyprávět. Takový narativní
pohled na cestu je rovněž velmi užitečný z hlediska její reflexe.
Biblické pojetí cesty
Pokud se na pojem cesta podíváme z hlediska jeho použití ve Starém zákoně, můžeme vidět:
a) použití v doslovném smyslu,
b) použití v přeneseném slova smyslu jako směr, zvyk, způsob či metoda postupu (Jb 17, 9. Ž
1, 1).
Ve Starém zákoně se vyskytuje asi 18 různých hebrejských slov přeložených do češtiny jako
cesta.
V Novém zákoně se kromě již uvedeného slovem cesta navíc označuje nové náboženství a
s ním spojený způsob života. Význam pojmu cesta tu byl však především obohacen výrokem
Ježíšovým, když prohlásil: Já jsem ta cesta (k Otci).
Fenomén života
Náš život je také určitou formou cesty (jak např. zdůraznil P. Říčan ve své publikaci nazvané
Cesta životem), má začátek, svůj průběh i konec. Má své evoluční a involuční fáze, svá zákonitá
postupná včleňování do sociálních struktur i následná vyvazování se z nich ke konci života. Má
své výmoly, které mohou způsobit zranění, má své temná zákoutí, která mohou zároveň leckoho
vábit, má však především svou neopakovatelnou a nevratnou individuální charakteristiku.
Když kráčíme životem, učíme se být stateční, rozumní a zodpovědní, ale i přátelští a veselí.
Učíme se zkrátka synchronizovat své individuální světy se světy těch druhých. Když však na svět
přicházíme (a to zpravidla úzkými cestami porodními) a když z něj odcházíme cestou, jež je
nezbytným finálním údělem každého žijícího, nemáme dost nezbytných sil. Jelikož se v obou
případech jedná o sociální akt, potřebujeme mít nablízku ty, kteří nám rozumějí. Člověk zpravidla
začíná svůj životní běh uprostřed svých blízkých, avšak jen málo z nás bude pravděpodobně moci
končit svůj život důstojně v milující péči blízkých tam, kde bychom si to přáli.
Přijetí vlastní smrtelnosti je tedy nelehkým úkolem, který máme na své cestě mimo mnoha
jiných úkolů rovněž zvládnout. Na tomto místě zmíníme ještě jeden podobně nelehký úkol, kterým
je akceptace vlastního stínu, jenž lidskou bytost provází životem.
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Fenomén domova
Postmoderní tendence současnosti vedoucí k relativizaci dosud uznávaných hodnot zasahuje
také fenomén domova, místa nezbytného pro přirozenou životní cestu člověka. Z těchto důvodů
považujeme za vhodné zmínit se též o tomto fenoménu, který tak často bývá touženým místem
opakovaných návratů z rozličných cest.
Domov souvisí se zakotveností nejen místní, ale spíše v prožitkových charakteristikách jistoty,
bezpečí a stability (Čálek, 1999). Tento fenomén se zatím poněkud vymyká možnostem exaktního
vědeckého zkoumání, neboť smysl, který ho činí srozumitelným, je vztah, který určitý okruh
jsoucna vtěluje do identity určitého člověka, resp. společenství. S tímto vztahem je pak spjata
příslušející starost a láska. Domov je prostor a čas každého člověka, jeho nejvlastnějšího stávání
se a bytí sama sebou. Jinak řečeno, domov je tam, kde člověk bydlí svým srdcem. Oproti cizotě
světa je domov prostorem, kde člověk nemusí být ve střehu. Je to pohostinné útočiště, ač nás i
v něm provází naše smrtelnost a existenciální úzkost. Snad proto bychom mohli říci, že doma jsme
právě tam, kde to dává smysl navzdory konečnosti bytí.
Hájení a budování svého domova nemá pak nic společného s expanzivitou ani zbytečným
nadměrným shromažďováním předmětů. M. Heidegger se zmiňuje o domově, který dává do
souvislostí s tradicí, jako o pozitivní lidské hodnotě (Heidegger, in Čálek, 1999). Na domov však
neútočí pouze postmoderní tendence v myšlení, které by mohly vyústit až ve ztrátu parciálních
kulturních hodnot, ale také globální liberalismus posilující trendy vedoucí k unifikaci a ztrátě
přirozených vazeb na určité místo a kulturu.
Uveďme jako příklad kočovné investory (shareholders), vstupující do mnoha území třetího
světa, kteří tím nevyvolávají jen změny ekonomické, nýbrž také celou řadu změn sociokulturních,
jež mohou vést až k narušení stability daného území. Často pak (po dosažení maximálního zisku)
opouštějí zmíněné území, které zanechávají napospas jeho krizi a možné pokračující destabilizaci.
Naproti tomu stakeholders systematicky pečují o rozvoj daného území a jeho populace v zájmu
perspektivy udržitelného rozvoje. Tento naznačený rozpor a jeho řešení pravděpodobně zasáhne
do dalšího vývoje života lidí mnoha zemí světa. Také transponování tržních modelů do
neekonomických (ba dokonce do intimních) oblastí života představuje další možné riziko ohrožující
tradiční pojetí domova.
Patočkovo rozlišení užšího a širšího domova pak může naznačovat vztah malého privátního
společenství (nejčastěji rodiny) a obce či dalšího rozsáhlejšího kontextu. Užší domov je ve
fungující občanské společnosti samozřejmě začleněn do struktury širšího. Užší je také z hlediska
naplňování svého smyslu závislý na tomto začlenění do domova širšího.
Ne každá rodina a domácnost však musí být domovem. Nenaplňuje-li smysl daného fenoménu,
zůstává pouhým přístřeším, což můžeme pozorovat u některých pacientů či klientů, když vyjadřují
svou averzi vůči prostředí a vztahům svého „domova“. Takový jedinec se v daném prostředí
nemohl stát sám sebou. Podle terminologie F. Koukolíka (2006) jde ve zmiňovaných případech
o ten druh zcela nezakotvených deprivantů, kteří brojí proti domovu jako takovému.
Bez domova v rodinném smyslu by však pravděpodobně nebylo ani člověka, jenž je schopen
plně rozvinout svou existenci ve svobodě a odpovědnosti. Bezprostřední vztahy domova jsou jen
obtížně čímkoli nahraditelné. Dokud bude zachován fungující domov ve své tradiční rodinné
podobě, nebude tak snadné učinit z člověka lehce manipulovatelného jedince, který zapomene na
všechny hodnoty lidství. Domov je tedy místem zrodu hodnot působících proti snadnému a
trvalému odlidštění.
Proti tvrzením, že domovem je člověku celá planeta ba celý vesmír lze namítnout, že domov se
vyznačuje svým ohraničením v prostoru i převážně pozitivních sociálních vztazích. S fenoménem
domova je také spojená reálná odpovědnost. Kdo však může odpovídat za planetu jako celek?
Domov je nezbytnou stanicí i ukazatelem lidské životní cesty.
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Cesty psychologie
Současná psychologie jej již plně etablovaná jako vědní disciplína, jež má své nezastupitelné a
nenahraditelné místo v kontextu renomovaných oborů. I přes všechny krize, kterými vědecká
psychologie prošla a dosud prochází, je oborem, jenž přináší celou řadu teoretických i praktických
nezpochybnitelných poznatků. K přínosům současné psychologie náleží následující skutečnosti:
• zrovnocenění kvantitativního a kvalitativního přístupu,
• obrana proti pseudovědeckým a neodborným postupům a závěrům,
• snaha o interdisciplinární spolupráci a vzájemné mezioborové prolínání,
• uchování odborné a profesní kvality navzdory tlakům usilujícím o nemístné zjednodušení
vědeckých poznatků,
• snaha o ochranu svého odborného přínosu proti rozšiřujícím se tendencím ke zneužití.
Jistě bychom nalezli mnohé další přínosné, ale též přinejmenším sporné skutečnosti, o nichž
bychom mohli v souvislosti s tímto vědním oborem uvažovat. Domníváme se však, že následující
léta vývoje psychologie zvýrazní její silné i slabé stránky. Jde především o to, abychom jakožto
reprezentanti svého oboru dokázali v maximální míře přispět k jeho dalšímu pozitivnímu rozvoji.
V této nelehké úloze sehraje rovněž svou roli i komplexní stav konkrétní společenské formace.
Cesty z nemocné společnosti
Současná rozvinutá západní společnost klade mj. stále vyšší požadavky na spotřební produkci,
s níž spojuje pocit, že je třeba obklopit se množstvím ne vždy potřebných předmětů, prožitků
a možností. „Být šťastný“ znamená konzumovat stále novější a lepší zboží a prožitky. Leckdo se
zdá být ‚šťastný‘, ač už nic necítí, nedokáže racionálně myslet a není schopen vytvářet trvalé a
nosné sociální vazby. Kniha, v níž se E. Fromm zamýšlí nad těmito problémy, je pokračováním
jeho slavného díla nazvaného Strach ze svobody, ve kterém se autor, velký humanistický
psycholog a sociolog pokouší ukázat, že totalitární systémy apelují na hlubokou skrytou touhu
v člověku – utéci před odpovědnosti trýzně svobody. Současný moderní člověk, osvobozený od
„vazeb středověku“, ještě ale není dostatečně svobodný k vybudování smysluplného života,
založeného na rozumu a lásce, a proto se tak často podřizuje vůdci, rase nebo státu.
Kniha Cesty z nemocné společnosti (2009) pak ukazuje, že život v dnešní demokracii je
v mnoha ohledech také útěkem před svobodou. Autorova analýza tohoto zvláštního útěku, pro
kterou je klíčovým pojmem odcizení, pak tvoří jádro této jeho studie.
Podobně tyto skutečnosti vystihuje jedna z nejpronikavějších analýz změn v chování
moderního, tzv. masového člověka, který je vnějškově řízený a přejímá záliby i hodnoty od svých
vrstevníků a od tvůrců konzumně orientovaných potřeb a požadavků, na rozdíl od niterného řízení.
Riesman a jeho spolupracovníci sice vycházeli v díle nazvaném Osamělý dav ze stavu, který
v západní společnosti (a americké především) vládl tehdy asi před 50 lety; dnes je leccos jinak.
Nicméně však stále např. platí věta: "Dítě prodělávající spotřebitelský výcvik se nakonec stává
učitelem spotřeby v rodinném kruhu a 'vychovává' matku i otce."
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Abstrakt
Synoptický přehled sleduje dvě linie ústředního tématu: cesta životem a strategie jejího zkoumání.
Aktuální úkol představuje vypracování teorie celoživotního vývoje směřující k rozpoznání a
specifikaci dynamiky individuálního vývoje ve spojení s alokací zdrojů růstu, resilience a zvládání
ztrát. Probíhající empirická zkoumání svědčí o tom, jak se tento obecný koncept ověřuje ve
specifických oblastech, jako jsou kognitivní procesy, motorika nebo emocionalita. Je psychologie
celoživotního vývoje, life span developmental psychology, speciální vývojovou psychologií, je
obecnou integrativní vývojovou koncepcí ontogeneze nebo je pouze jednou z orientací při
zkoumání vývoje? Naznačují se argumenty v probíhajících diskusích. K hlavním aspiracím teorie
celoživotního vývoje patří vypracování profilu relativní alokace biologicky a kulturně zakotvených
zdrojů pro funkce růstu, resilience a zvládání ztrát. Pluralismus se jeví jako obecná charakteristika
změn postmoderny v koncepcích diverzity. Konstatuje se nárůst prací o pozitivních i rizikových
faktorech v celoživotní perspektivě.
Klíčová slova:
adaptační kapacita, celoživotní vývoj, dynamika zisků a ztrát, optimalizace, implementace
Abstract
Life span developmental psychology – issues, theories, models, methods and implementation
The synoptic overview follows two lines of the core topic: life span development and the strategy of
its research. The actual task is to design a life span development theory leading to the recognition
and specification of individual development dynamics together with allocation of resources for
growth, resilience and coping with losses. Ongoing empirical research point out how this general
concept is tested in specific areas, such as cognitive processes, motor activity and emotionality. Is
lifespan developmental psychology a special kind of developmental psychology, a general
integrative ontogenetic concept, or is, is just one of the orientations in the current research of
development? Arguments in current discussions are hinted. One of the main pretensions of life
span development theory is to allocate a profile of biology- and culture-based sources of growth,
resilience and coping with losses. Pluralism appears to be a general characteristic for changes of
postmodernism in the concepts of diversity. The number of papers dealing with both positive and
risk factors in the lifespan development context is increasing.
Keywords:
adaptive capacity, gain-loss dynamics, life span development, life style, optimization
implementation

Úvod
Kolega Zbyněk Galvas už předznačil mnohé cesty a na některých těchto cestách mohu
pokračovat. V programu vidíme, že kolega Daniel Heller bude hovořit o sedmi cestách. Možná se
budeme v něčem překrývat; ale to by nemuselo vadit. Potřebuji širokou cestu, neboť můj vehikl má
velký náklad - od teorií a modelů až k aplikacím. A pokud jde o aplikace, možná že některé moje
odkazy na témata moderní psychologie celoživotního vývoje vyzní tak, aby je mohla adoptovat
paní kolegyně dr. Slezáčková, která pokračuje příspěvkem o pozitivní psychologii.
Vy i já, my všichni jsme poutníci na cestě životem a hledáme nebo jsme již našli svůj směr
v itineráři psychologie, abychom mohli efektivně pracovat na svých psychologických úkolech.
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Můj příspěvek by podle názvu mohl naznačovat encyklopedickou kapitolu. Je takový název
přednášky spíše odpuzující než přitahující? Chtěl bych podat toto široké téma spíše
v panoramatickém obrysu a zaostřit a přiblížit zejména některé dílčí inovace. Nicméně přihlédnu
k encyklopedickým pramenům, abych zachytil hlavní témata, která jsou nyní v popředí odborných
diskusí.
Po prvé před dvaceti lety vydal P. Říčan (1990) knihu „Cesta životem“ a zpracoval toto téma
velmi čtivým a ilustrativním způsobem; málokdo by to tak dokázal. Za poslední léta přibylo nemálo
koncepcí i nových empirických výsledků. Mám tedy dnes příležitost, abych se o nich zmínil. Uvedu
stručně dva základní prameny. Na prvním místě je to reprezentativní publikace „Teoretické modely
vývoje člověka“ vydaná roku 2006, má rozsah 1063 stran; editorem je Richard M. Lerner (Tufts
University). V tomto inovovaném encyklopedickém zpracování můžeme získat přehled
o současných teoriích celoživotního vývoje, sociálně kulturních teoriích, o strukturních teoriích,
o teoriích objektových vztahů a teoriích diverzity. Při porovnání s předchozím vydáním vidíme, že
nové kapitoly zpracovávají fenomenologii a teorii ekologických systémů, široce se věnují
pozitivnímu vývoji v mládí, připojuje se vývoj spirituální a náboženský.
Jednotlivé části zpracovali známí autoři v této oblasti:
Richard M. Lerner, W. F. Overton, R. B. Cairns, J. Valsiner, K. W. Fischer, T. R. Bidell,
D. Magnusson, H. Stattin, M. Csikszentmihalyi, J. Brandstätter, Paul B. Baltes, Urie Brofenbrenner,
Fritz Oser.
V evropských pramenech najdeme přehled současného stav koncepcí a aplikací psychologie
životní dráhy v kapitole s názvem „Allgemeine Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“,
kterou zpracovali F. R. Lang, a Jutta Heckhausen; je to jedna z kapitol publikace Handbuch der
Psychologie z roku 2006, kterou redigoval K. Pawlik.

Cesty ke zkoumání celoživotního vývoje člověka
Charlotte Bühlerová otevřela svou knihou „Der menschliche Lebenslauf als psychologiches
Problem“ (1933) empiricky podloženou koncepci psychologie celoživotního vývoje. Ve své pozdější
knize (1959) ještě zpřesnila vymezení předmětu zkoumání takto: Člověk jako celek, prožívající svůj
život zčásti nevědomě, zčásti vědomě v regulaci svých systémů. Otevřela se tak i cesta k nové
koncepci celoživotního vývoje a také k volbě vhodné terminologie. Tato cesta je nadále otevřená.
V doslovném překladu knihy Ch. Bühlerové „běh lidského života jako psychologický problém“ je
odrazový můstek pro terminologii. „Life course“ sice najdeme v anglických textech, ale v české
literatuře se užívá termínu „cesta životem“ (například Říčan, 1990 ad.), někde také „životní dráha“.
Slovenský psycholog J. Koščo navrhl termín „biodromální“; v této formě je v češtině a slovenštině
velmi výhodný a někteří z nás jej používají, například Smékal (2002) pojednává o „biodromálním
vývoji osobnosti, rovněž D. Kováč (2007), který však uvádí jako jazykový novotvar „vekovost“ pro
celou délku života. Nicméně v anglických nebo německých textech se toho termínu neužívá.
V plném významu jde o „psychologii celoživotního vývoje“, „life span developmental
psychology“, v němčině „Allgemeine Entwicklungspsychologie der Lebensspanne“. S tímto názvem
je spojen nový samostatný, interdisciplinární směr v rámci věd o životě (life-sciences), který se
zformoval během druhé poloviny minulého století. Vývoj člověka se chápe jako výsledek
dynamické souhry biologických a kulturních činitelů, přičemž se přihlíží ke kombinaci různé časové
úrovně lidského vývoje od fylogeneze až k aktuálně genetickým procesům (Sander, Werner,
Ananjev ad.). K linii koncepcí celoživotního vývoje přispěl svým modelem petrohradský psycholog
B. G. Ananjev (1980), který značně překračoval tehdejší limity sovětské vědy. V návaznosti na
biologické a antropologické modely formuloval tezi, že také v duševní oblasti platí pro celou životní
dráhu tyto zákonitosti: (a) heterochronie, (b) specifičnost vývojových změn, (c) pokračující
diferenciace individuálních vývojových trendů. Ananjev se opíral se o empirické údaje, které svědčí
o heterochronii evoluce a involuce senzorických a intelektových funkcí. Tato zjištění posilují kritické
výhrady k pojetí „vrcholu“ nebo „optimu“ všech funkcí v určitém věkovém stadiu. Optimum jedné
funkce může kompenzovat dočasné nebo trvalé snížení jiných funkcí. Efekt životní dráhy člověka
se uplatňuje ve stáří silnější měrou než v předchozích etapách životního cyklu. Ve stáří mají podle
Ananjeva psychické schopnosti a vlastnosti ještě větší rozptyl než v předchozích etapách; je to
důsledek zvýrazněné individualizace a vlivu životních zkušeností. Na obr. 1 je překreslený jeho
integrativní model lidského vývoje.
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Obr. 1. Model základních vývojových dimenzí podle B.G. Ananjeva (1980).

Strategie zkoumání vývojových změn v celoživotním vývoji propracoval J. Wohlwill (1973);
z jeho zobrazení se odvozuje název „talířový“ model. Jde o hierarchický model postupu při
zkoumání vývoje. V tomto modelu (tabulka 1) ]jsou zachycena nejdůležitější paradigmata pro
jednotlivé kroky programu, který může mít jak výzkumný tak diagnostický cíl. První úkol, který si
obvykle psycholog klade, jestliže chce zjistit vývoj určitého chování či schopnosti, se týká
vhodných škál, na nichž by mohl být průběh vývoje nanášen a hodnocen. Tento úkol vyžaduje
vytyčení dimenzí vývoje, resp. konstrukci škál a sestává ze dvou kroků. První krok: abstrahovat od
mnohočetných a souběžných příčin variace chování (situační, úkolové, specificky stimulační
faktory aj.), tedy abstrahovat od stejnorodých, konsistentních vývojových změn. Druhý krok
doplňuje první v tom, že se v rámci dimenzionální struktury vývoje vytyčí faktory, které zůstávají
v průběhu věku invariantní; rovněž tak se určí kvalitativní změny dané proměnné v průběhu vývoje.
Tab. 1. Schéma postupu při zkoumání vývojových změn (podle J. Wohlwilla, 1973)

1.
1a
2.
2a
3.
3a
4
4a

5.
5a

Zjištění změn a konstrukce dimenzí vývoje
Abstrakce vývojových změn, které jsou
nezávislé na situačních proměnných

1b

Specifikace dimenzí / faktorů věkových
změn, konstrukce vývojových škál

Deskriptivní zachycení věkových změn
Kvantitativní změny: určení funkcí
vývoje a jejich parametrů

2b

Kvalitativní změny (sekvence vývoje)

Korelační přístup k zachycení věkových změn
Vzájemné propojení změn na dvou nebo 3b
více dimenzích vývoje

Vzájemné propojení kvalitativně
definovaných způsobů chování

Zkoumání determinant vývojových změn
Experimentální manipulace vývojového
průběhu (formativní experiment,
intervenční programy ad.)

4b

Zjišťování vývoje v přirozených
podmínkách vývoje

Zkoumání individuálních rozdílů ve vývoji
Individuální rozdíly změn, které jsou ve
vztahu k věku

5b

Zjištění stability: neměnnost individuálních
rozdílů v průběhu vývoje
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Moderní pojetí celoživotního vývoje zachycuje změny v časovém sledu, který je zčásti
otevřený, vícesměrný, přihlíží k specifičnosti jednotlivých oblastí (multidimenzionálnost),
k možnostem i k hranicím plastičnosti, k souhře biologických a kulturních faktorů, k individuálním
rozdílům v průběhu vývoje a k evolučnímu zakotvení vývoje člověka. Celý rozsah životní dráhy je
dosud nejvíce zmapován a doložen empirickými výsledky zejména v těchto oblastech: věkové
změny kognitivních procesů z hlediska fluidní a krystalizované inteligence, respektive mechaniky a
pragmatiky intelektových procesů, funkce primární/sekundární kontroly a specifika adaptačních
strategií v druhé polovině životní dráhy. Ve všech těchto oblastech se naznačují, případně
propracovávají aplikační možnosti. Využívá se také hodnoty životního příběhu, který od začátku
patří k neodmyslitelným opěrným bodům pro rekonstrukci celoživotního vývoje. O takovou
rekonstrukci se měli pokusit naši studenti psychologie. Jak?
„Geneze vztahu k povolání od předškolního věku v průběhu celého života“. Takový úkol
dostali studenti, když se předtím seznámili s teorií celoživotního vývoje, s přístupy ke zkoumání a
s přípravou řízeného rozhovoru. Z toho vzešly některé pozoruhodné kasuistiky zachycující důležité
složky, determinanty a faktory vztahu k povolání, stabilitu i proměnlivost volby, kontext vlivů,
otázku talentu, vliv nahodilých podnětů a řadu dalších údajů. Lze říci, že to bylo zcela v linii
moderní psychologie celoživotního vývoje. Zachycení klíčových faktorů vývoje vztahu k povolání
bylo ovšem do značné míry úměrné zdatnosti zvoleného subjektu.
Studenti, kteří se předtím seznámili s teoriemi a modely v této oblast, brali v úvahu základní
složky, determinanty a faktory. Někteří zachytili vzorně celoživotní angažovanost osoby ve
zvoleném povolání. Setkali se také s jedinci, kteří pracovali zaníceně, s plným srdcem,
pasionovaně. (Termín pasionovanost se blíží temperamentu EAS podle Heymanse a Wiersmy.).
Slovo pasionovaný zní lépe ve francouzských textech. Nicméně na 29. mezinárodním
psychologickém kongresu v Berlíně 2008 zazněly v angličtině dva příspěvky se stejným názvem
„Passion“; každý autor z jiné země. (Nevěděli o sobě, žádné vzájemné odkazy.). R. J. Vallerand
(2008) z univerzity v Montrealu vypracoval v návaznosti na Self-Determination Theory (Deci &,
Ryan, 2000) svůj Dualistický model a z něho odvozenou Passion Scale, opírající se o zkoumání
539 osob různého věku. Být pasionovaný, plně zaujatý, to znamená podle Valleranda mít silnou
tendenci ke zvoleným činnostem, které jedinec má rád nebo je přímo miluje, shledává, že jsou
důležité důležité a investuje do nich čas a energii. Kdo je pasionovaný pro malování, ten se
neangažuje pouze tak, že maluje, on je malířem. (Jestliže se podíváme do vlastní profese, řekli
bychom analogicky, že někdo pracuje jako psycholog, ale jiný, že je psychologem, případně,
někdo dělá, že je psychologem?).
Vallerand rozlišuje tři typy: a) harmonicky pasionovaný, b) obsesívně pasionovaný a c)
nepasionovaný typ. U pasionovaných lidí se předpokládá, že jsou motivovaní, aby explorovali své
prostředí takovým způsobem, aby rostli jako individua a žili plným životem. Pasionovanost má
podle tohoto pojetí důležitou roli v kvalitě života, v naplnění celoživotního životního cyklu. Ujme se
toto slovo v české terminologii nebo spíše budeme jako dosud hovořit o jedincích, kteří jsou
vášnivě zaujetí ve své profesi i v životě?
Mechanika a pragmatika kognitivních procesů
V návaznosti na psychometrickou teorii fluidní a krystalizované inteligence (Horn & Cattell,
1966) označují Baltes (in Baltes & Mayer, 1999) a spolupracovníci dynamiku kognitivních procesů
a celoživotního vývoje modelem „mechaniky“ a „pragmatiky“. Fluidní složka, respektive mechanika,
je těsně spjata s neurofyziologickými podmínkami; vyznačuje se rychlou maturací a poklesem ve
stáří na rozdíl od pragmatiky kognitivních procesů, která se opírá o exogenní zdroje: kulturu a
vzdělávání. Na tyto modely navazuje řada výzkumů, průřezových a zejména longitudinálních.
V průběhu ontogeneze jsou procesy mechaniky a pragmatiky propojeny, v každodenním životě
intelektové schopnosti reprezentují společný efekt obou těchto složek. Z hlediska aplikačního je
užití pragmatických poznatků a zkušeností při kompenzaci poklesu mechaniky v pokračujícím
stárnutí. Lze říci, že současné měření procesů mechaniky je kontaminováno vlivy pragmatiky. Aby
se dospělo k přesnějšímu popisu gradientů životní dráhy pokud jde o mechaniku a k objasnění
kritických složek, je třeba, aby byly očištěny pomocí metod, které jsou s to zachytit horní limity
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fungování. Lze předpokládat, že užití takových metod, například testování limitů (testing-the-limits)
přispěje k jasnému odlišení jedinců různého věku, než to zajišťuje standardní měření. Pragmatika,
která se na rozdíl od mechaniky opírá o zkušenosti a kulturu, má značný potenciál pro pozitivní
orientaci v průběhu dospělosti a stáří.

Obr. 2 a, b. Modely mechaniky a pragmatiky kognitivních procesů, jejich zdroje a vliv na celoživotní vývoj (P.
B. Baltes, P. Graf, 1996, in: Damon and Lerner (eds.), 2006). Copyright © John Wiley & Sons., Inc. Se
svolením nakladatelství.

Baltes a spolupracovníci (1996) navrhli odlišit normativní a specifické složky kognitivních
procesů. Normativní komponenty narůstají v průběhu socializace; jsou to základní kulturní
dovednosti i edukační kurikulum a jsou všeobecně dobře dostupné v psychometrickém testování.
Osobnostně specifické schopnosti, jako je profesionální erudice, se vztahují k specializovaným
poznatkovým systémům, které lze odlišit od normativní, průměrné cesty. Jak uvidíme na dalším
obrázku č. 4, v spojení s teorií SOC lze říci, že nejvyšší stupeň pragmatiky se uplatňuje v poslední
třetině života a opírá se silně o individualizované složky. V tom je značná shoda s pojetím B. G.
Ananjeva (1980), podle něhož je střední dospělost důležitým obdobím pro „senzibilizaci
psychických funkcí v praktické (pracovní) činnosti člověka“. Společným působením biologických,
sociálních a kulturních činitelů je dán dvoufázový proces vývoje týchž psychických funkcí
v průběhu ontogeneze. V první fázi - v mládí, v mladé dospělosti a na začátku střední dospělosti probíhá frontální progrese jednotlivých funkcí. Ve střední dospělosti obvykle také dochází k
vyvrcholení dílčích schopností v jejich nejobecnější, ještě nespecializované formě. Druhá fáze
těchto schopností je jejich specializace ve vztahu k určitým předmětům a činnostem. Tato druhá
fáze nastupuje podle Ananjeva teprve na nejvyšší úrovni funkční výkonnosti první fáze a vtiskuje
se na ni. Takový protichůdný souběh můžeme pozorovat na rozhraní čtvrtého a pátého decennia
v oblasti vnímání, paměti i myšlení.
Příkladem vysokého podílu pragmatiky intelektových procesů je schopnost vytvořit syntézu
životních zkušeností a moudrost. Na rozdíl od kognitivní mechaniky není patrné snížení moudrosti
v průběhu stáří, ale naopak lze doložit stabilitu, a za příznivých podmínek dokonce i výkonovou
převahu ve stáří. (Ovšem, kromě vědění opírající se o nashromážděné zkušenosti, představuje
moudrost také určitou charakteristiku osoby, osobnostní vlastnost.). Jestliže zjišťujeme snížení,
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úbytek přinejmenším v kognitivní mechanice, pak vyvstává otázka, zda ve stáří dochází
k homogenizaci intelektových schopností. Vzhledem k tomu, že by úbytek mohl postihovat různé
zdroje, mohlo by to vést k předpokladu, že dochází k homogenizaci, případně ke snižující se
diferenciaci intelektových schopností - v protikladu s narůstající diferenciací v raných věkových
stádiích. (Postrádáme zde propojení diferenciace s integrací.) Berlínský průřezový výzkum (Baltes
& Mayer, 1999) prokázal tendenci k snižující se diferenciaci kognitivních schopností na podkladě
vyšších interkorelací různých kognitivních výkonů ve vyšším věku. Pakliže dochází - přinejmenším
v oblasti kognitivní mechaniky - k úbytku, připojuje se k tomu otázka, jak se ve vysokém věku
uplatňuje schopnost učení. Z empirického zkoumání uvedených autorů vyplývá, že zdraví starší
jedinci mají značný rozsah kognitivní plastičnosti. To platí mimo jiné pro získávání a užití strategií
paměti. Nicméně tréninkové zisky ve vysokém věku nedosahují úrovně mladších dospělých. Lze
tedy shrnout, že také ve vysokém věku trvá schopnost učení, je však nižší než u mladších osob.
Model selektivní optimalizace s kompenzací
Následující obrázek č. 3 ilustruje obecný trend celoživotního vývoje z hlediska umístění zdrojů
třech adaptačních úkolů (procesů): růstu, udržení/resilience, regulace ztrát. Podle názoru Baltese,
Heckhausenové (1995) a dalších autorů, kteří pracují v této oblasti, patří profil alokace biologicky a
kulturně zakotvených zdrojů pro funkce růstu, resilience a zvládání ztrát k hlavním východiskům
teorie celoživotního vývoje. Adaptační úkoly růstu se chápou jako procesy, které směřují k vyšším
úrovním fungování nebo adaptační kapacity. Pod označením udržení a resilience jsou seskupeny
formy chování zajišťující udržení činností, které umožňují po ztrátě navrátit se na předchozí
úroveň. Jako adaptační úkol zvládání nebo regulace ztrát se identifikují také formy chování, které
organizují adekvátní fungování na nižších úrovních, kdy není možné udržení nebo obnovení –
kupříkladu externích materiálních nebo biologických ztrátách.

Obr. 3. Alokace zdrojů v celoživotním vývoji. U. M. Staudinger, M. Marsiske, P. B. Baltes, 1995, in:
Damon and Lerner (eds.), 2006). Copyright © John Wiley & Sons., Inc. Se svolením nakladatelství.

Zatímco primární alokace zdrojů v dětství a v mládí směřuje k růstu, v průběhu dospělosti
vzrůstá alokace ve směřující k udržení a obnovení, k resilienci. Ve vyšších etapách dospělosti a ve
stáří se stále více zdrojů zaměřuje na zvládání ztrát, i když to často není nezbytné, neboť užití
kompenzace je dosud efektivní. Ve stáří zůstává již málo zdrojů v alokaci růstu. Konzistentně
s tímto obecným trendem je zjištění, že starší dospělí investují více času kompenzaci než
optimalizaci. Nicméně některé pozitivní změny lze nadále evidovat, jako v emoční regulaci a
v spirituálním obohacení moudrosti. (Uvedená charakteristika je ovšem zjednodušující, neboť jsou
zde interindividuální a kontextové rozdíly, které je třeba brát v úvahu).
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Model selektivní optimalizace s kompenzací (SOC) vypracovala skupina autorů v 80. a 90.
letech (Margaret a Paul Baltesovi, Dittmann-Kohli, Dixon ad.). Tento model uplatňuje systémové
hledisko vývoje v průběhu celé životní dráhy. (Podobný model vypracovali Heckhausenová a
Schulz (1995; in Pawlik (ed.); s jejich teorií primární a sekundární kontroly se seznámíme v další
kapitole.). Základem SOC je obecná teorie proaktivního a adaptivního vývoje. Jako obecná teorie
vývoje sleduje dva cíle: za prvé zhodnotit, jak se generují zdroje vývoje, za druhé popsat, jak jsou
vyvinuté zdroje alokovány tak, aby to vedlo k zvládnutí životních úkolů v situacích, kde stávající
zdroje nestačí. Selekce z potencionálního okruhu vývojových trajektorií vede k zaměřenosti vývoje
a k vyšší úrovni fungování. Předpokládá se, že pro selekci, která by vedla k zdárnému vývoji, je
třeba spojení s procesy optimalizace a kompenzace. Zatímco selekce zahrnuje cíle nebo výstupy,
optimalizace pracuje s prostředky vztahujícími se k cíli tak, aby se dosáhlo zdaru. Kompenzace
zahrnuje odpověď na ztráty, na snížení prostředků relevantních pro dosažení cíle, aby se udržela
zdárná nebo žádoucí úroveň fungování.

Obr. 4. Věkové rozdíly složek SOC: volitelná selekce, selekce po ztrátě, optimalizace, kompenzace (A.
M. Freund, P. B. Baltes, 2002, in: Damon and Lerner (eds.), 2006.) Copyright © John Wiley & Sons., Inc. Se
svolením nakladatelství.

Na obrázku č. 4 můžeme sledovat změny průměrů věkových skupin ve čtyřech složkách SOK
(volitelná selekce, selekce při ztrátách, optimalizace kompenzace); je zde naznačen celoživotní
trend těchto složek adaptace. Jak se uplatňuje tato adaptační strategie v každodenním životě
v různém věku?
(1) Selekce se uplatňuje jako autoregulační strategie zejména při snížení aktuální
disponovanosti a vede k vymezení užšího okruhu životních a pracovních podmínek. (2)
Optimalizace se opírá o dispozice, které má člověk v kterémkoli věku k tomu, aby procvičoval své
schopnosti a posiloval svůj fyzický i mentální potenciál. (3) Kompenzace napomáhá překlenout
různé deficity, pomocí různých technik. Kompenzační mechanismy mohou být interní (například
vědění o facilitaci paměťových výkonů) i externí (například technologie dopravy respektující
snížené pohybové možnosti, lékařská protetika ad.). Jak uvádí Baltes (1993) ve svém dřívějším
článku, užití takové strategie lze doložit vyjádřením amerického klavírního virtuóza polského
původu, Arthura Rubinsteina (1887-1982), který koncertoval zpaměti ještě v devátém decenniu
svého života. Na dotaz, jak je to možné, že dosahuje ve stáří špičkových výkonů ve hře na klavír,
odpověděl přibližně takto: Zúžil jsem svůj repertoár (tedy selekce), cvičím zbývající skladby
intenzivněji (optimalizace) a užívám u technicky obtížných pasáží různé taktiky a triky, například
vložím ritardando před rychlými úseky skladby (kompenzace). Ať už je to pravda docela nebo
částečně, sotvakdo by podal lepší svědectví ve prospěch tohoto modelu adaptace ve stáří.
Strategie primární a sekundární kontroly v průběhu života
Teorie kontroly v celoživotním průběhu (Heckhausenová 1995, 1999, in: Lang & Heckhausen,
2006) vychází z předpokladu, že lidé v v životních etapách mění způsob kontroly svého
vývojového prostředí. Aby si člověk zajistil nebo zvýšil potenciál svého jednání, přizpůsobuje
průběžně své chování vývojovým kontextům. Podle těchto autorů lze rozlišit podle cíle působení:
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strategie primární kontroly, pomocí nichž jedinci ovlivňují a uspořádávají vnější podmínky
prostředí,
strategie sekundární kontroly, pomocí nichž jedinci přizpůsobují své vlastní cíle a postoje
tak, že z toho pro ně vyplynou nové možnosti primární kontroly.

Usilování o kontrolu prostředí nutně přináší také zkušenosti neúspěchu. Lidé se proto po celý
život snaží o to, aby aktivně předcházeli neúspěchům nebo ztrátám, případně aby důsledky těchto
ztrát zvládali interně. To vyžaduje nasazení kompenzačních strategií chování.
Schulz a Heckhausenová (1996, in Lang, Heckhausen, 2006) vyvozují, že schopnost
vykonávat primární kontrolu sleduje v průběhu života obrácenou U křivku. Až do mladé dospělosti
je primární kontrolní potenciál na vzestupu, pak dosáhne plateau a posléze ke konci života se zase
zřetelně snižuje. Sekundární kontrolní strategie umožňuje zvládat ve druhé polovině života
zkušenosti neúspěchů a ztrát. Uvedení autoři považují průběh obou strategií kontroly
v celoživotním průběhu za evolučně teoreticky zdůvodněný tím, že převaha primární kontroly je
výhodná v mladé dospělosti s největší reprodukční schopností (Schulz a Heckhausenová, 1996).
Schopnost člověka vyrovnávat se také interně se zkušenostmi neúspěchu a zaměřit se na nové
cíle a investice poukazuje na stabilitu těch strategií, které se upevnily v evoluci lidského rodu jako
prospěšné. Nárůst sekundárních kontrolních strategií po fázi fertility může být chápán jako vedlejší
produkt evoluce, která směřuje k celoživotní stabilitě osobnosti a k očekávání dalšího života, což
daleko přesahuje hledisko fertility.
Vývoj integrativní kompetence: dialektika progrese a regrese
Pro charakteristiku celoživotního vývoje je podle Kuhla (2010) nezbytné přihlížet k postupné
diferenciaci kognitivních a autoregulačních funkcí. Tento proces může být podporován i bolestnými
zkušenostmi. Fáze regrese jsou pro proces růstu stejně důležité jako fáze progrese. V návaznosti
na koncepci konekcionismu se pro vývoj integrativního vědění zdůrazňuje význam aktivity
hypokampusu, který v klidových fázích napájí dlouhodobou paměť novými episodami v tak malých
dávkách, že staré vědění není jednoduše přepsáno, ale nové se integruje do starého. Kuhl (2010)
se domnívá, že tento model odpovídá známé Piagetově teorii ekvilibrace mezi asimilací a
akomodací. V současné psychologii osobnosti nacházíme analogické koncepce. Například
Brandtstätter (1999) zkoumal vývoj stále flexibilnějšího Já (Selbst) jako proces, který se rozvíjí
mezi vazbou na osobní cíle, dokud jsou realizovatelné, a odpoutání se od nerealistických cílů.
Odpoutat se od nerealistických cílů a představ je proces, který je - jak se zdá - úzce spjat
s akomodací, zatímco lpění na vlastních představách a cílech je založeno na asimilaci. Při
jednostranné asimilaci se zkrátka použije vědění, které je k dispozici, přičemž se vnímání zaměřuje
na to, co se k existujícím strukturám hodí. Naproti tomu akomodace umožňuje formu učení, kdy se
mohou stávající schémata skokem měnit namísto toho, aby se naučené víceméně slepě aplikovalo
na to, co se právě nachází. Nicméně učení může probíhat také při asimilaci. Přitom však jde
(z hlediska paralelního zpracování v neuronových sítích) o pomalou změnu sdružování v určité síti,
o změnu, která krok za krokem při každé epizodě předchází. Při srovnání s akomodací je takto
popsaná asimilace konzervativním procesem, neboť se stávající struktury nemění kvalitativními
skoky. Při akomodaci se nové vědění, zkušenost, integruje prostřednictvím revize stávajících
struktur. Asimilaci lze tedy chápat shodně s Piagetem jako užití stávající struktury vědění,
například nějakého schématu. Akomodaci lze ze současného hlediska, například
v konekcionistických modelech, interpretovat jako diskontinuitní přizpůsobení nějaké struktury
vědění novým podmínkám prostředí.
Souhrnně lze říci, že akomodační učení je efektivní u takové osobnosti, která je schopna
nasadit své silné stránky, ale také připustit své slabiny, osobnosti, která se nevyhýbá bolestným
zážitkům a obavám, ale dovede se od nich odpoutat, když rozvíjí své jednání. Podle odvážného
konstatování J. Kuhla (2010) spočívá tato dialektická proměna mezi silou a slabostí v tom, že
proměna regrese a progrese se zvládne tak, že se negativní emoce buď připustí, nebo se
sestupně zregulují, oslabí.
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Identita osobnosti v běhu života
Seznámit se s životním příběhem je vzácnou příležitostí, jak porozumět pojetí života daného
člověka, jeho životnímu stylu, významu jeho rolí, případně i krizím osobní identity při traumatické
události. V kognitivním scénáři vlastního života je vždy zakomponována a odstíněna identita
vyprávějícího. Vědomí osobní identity se opírá o autobiografickou paměť, která zajišťuje vědomí
kontinuity vlastního života.
Slibným začátkem zkoumání může být kognitivní scénář vlastního života, tedy životní příběh.
Jestliže hovoříme s druhými o sobě, snažíme se prezentovat svůj život sdělitelným způsobem,
přihlížejíce bezděčně k tomu, co druhé zajímá, ale také se zřetelem k souvislostem. Lidé obvykle
prezentují svá Já (selves) v tom, jak koncipují svůj životní příběh, užívajíce základní životní
příběhy, jak se vykrystalizovaly a jak jsou sdíleny všemi členy určité kultury. Základní příběhy zde
slouží jako model pro mapování vlastních životních zkušeností do struktury takových příběhů. Tato
struktura přiřazuje životní zkušenosti do určitých pozic půdorysu příběhu. Automatickým průvodním
jevem tohoto umísťování je fakt, že tyto zkušenosti získávají určitý význam jak pro vyprávěče, tak
pro posluchače. „Objektivně“ nabývá táž zkušenost různého významu podle toho, jak je zakotvena
do základních životních scénářů. Životní příběh značné části vyprávěčů můžeme pak přiřadit
k některému z těchto pěti scénářů; životní příběh jako romance, tragédie, ironie, komedie, zázrak.
Stylizace životních příběhů lze využít v rámci přirozeného experimentu. Bohatým zdrojem
zkušeností o stylizaci životních příběhů je běžný společenský kontakt. Nejsou to výjimečné
případy, kdy přitom dojde k zpochybnění hodnověrnosti či identity osoby, jestliže někdo prezentuje
podruhé a potřetí odlišné uspořádání svých životních zkušeností, užívajíc jiného základního
příběhu nežli sdělil předtím. Takové změnění podání průběhu života implikuje odlišné významy
událostí a odlišnou mravní identitu osoby. K takovému zpochybnění dochází nezřídka
v každodenním životě a to zejména v situacích sporů, hádek ale také ve skupinové psychoterapii.
Holandský autor P. Heymans (in Koops et al., 1994) referuje na základě dokumentace
z terapeutických skupin o tom, jakou odezvu vyvolávají u členů skupiny, když některý člen
prezentuje změněný scénář svých životních zkušeností. Změny životního příběhu vedou
k zpochybnění identity osob. Lidé, kteří takto mění scénář svého života, bezpochyby o sobě
mnoho prozrazují. Takové kaleidoskopické přeskupování obsahů vlastního života bezpochyby
koreluje s životním stylem respondentů. Typologii pěti životních stylů F. Thorna - styl agresivní,
konformní, obranný, individualistický a resistentní - modifikovali zajímavým způsobem R. Driscoll a
D. Eckstein (in Corsini, 1994), kteří charakterizují životní styl pomocí prototypů chování zvířat:
tygři - útočně si prosazují svou cestu, chameleóni - konformní, flexibilní, želvy - stabilní, defensivní,
orli - individualističtí, lososi - plující proti proudu, resistentní.
Naplnění života
Slovo „naplnění“ patří spíše do okruhu knižních výrazů: naplnil se osud, naplnil se čas,
naplnily se dny života. Naplnění (live‘s fulfillment, completion, Erfüllung, Vollendung) se však
udržuje také v ustálených formulacích, například právnických, jako: naplnit/nenaplnit podmínky
uzavřené dohody, naplnit skutkovou podstatu trestného činu. O naplnění života se pojednává ve
filozofii, v umění nebo v náboženství. Pokud jde o etymologii, zejména v německém Vollendung
může zaznívat dokonalost, mistrovství. Sotva nám vadí, že u „naplnění“ v těchto významech jde
o metaforu. Klíčový pojem „naplnění života“ je ovšem metaforou vztahující se k objemu, který má
být plněn určitým obsahem. Co je tím objemem v oblasti vývoje osobnosti a co je náplní? Co je
mírou psychologického objemu a jak měřit obsah? Jsou tyto otázky psychologicky relevantní?
Psychologové se nezřídka uchylují k metaforám, neboť mají kouzlo přepodstatňování,
především však inspirují při generování hypotéz. Dimenze prostoru a objemu, kterou předpokládá
„naplnění“, se řadí k analogickým metaforám typu „široké“ nebo „hluboké“ vědomosti, „hloubka“
citu, „dívat se na věci také z druhé strany“, mít pocit „prázdnoty“ atd. Neříkáme tím nic nového. Je
však třeba připomenout, že v psychologii bereme tyto metafory jako explikanda. Jak můžeme
přistupovat k této explikaci? Zaznamenal jsem si pět otázek a nepochybuji o tom, že každý čtenář
by dovedl doplnit šestou a sedmou otázku.
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Je vůbec namístě zabývat se „naplněním života“ jako pojmem, který zaslouží, aby byl včleněn
do psychologického pojmosloví? Nebo je to pojem redundantní, jehož obsah je již zakotven
v pojmech „kvalita života“, „životní styl“, „smysl života“, „potřeba seberealizace“, „moudrost“?
Domníváme se, že není redundantní, i když se s těmito kategoriemi prolíná. A další otázky: Patří
vědomí a prožitek naplnění života pouze k mimořádným životním situacím, které vedou
k autoreflexi a bilancování? Je naplnění života jakousi ontologickou žízní, zakotvenou
v kolektivním nevědomí jak je ztvárněno v arechetypech; je zde prostě od začátku jako tvar, který
ještě nenabyl své „tvarovosti“, jakési plné nic, Anaximandrův apeiron ?
Ke každé z těchto pěti otázek lze připojit podotázku geneze: Ve kterém věku jedinec dospěje
k vědomí a prožívání naplnění života, nebo je schopnost bilancovat běh a obsah vlastního života
integrativní funkcí osobnosti v mimořádné situaci bez ohledu na věk? Je tato schopnost součástí
autonomního regulačního systému osobnosti člověka? Do pojmu naplnění života je třeba zahrnout
subjektivní skutečnost, zejména sebereflexi, sebehodnocení, prožitky kladné i záporné, a rovněž
cílevědomé usilování o naplnění vlastního života. Ke všem těmto modalitám kognice, citových
stavů a vůle lze přistupovat v kontextu psychologie životní dráhy člověka, psychologie osobnosti a
psychologie motivace; naplnění života se však dotýká také dalších disciplín: klinická psychologie,
duševní hygiena a psychoterapie, psychologie kultury, vzdělávání dospělých a další. Je to téma, k
němuž najdeme méně nápovědí v současné početné produkci amerických prací, ač se zde
dočteme mnoho o zkoumání životní spokojenosti. V často citovaných kritériích životní spokojenosti
amerických autorů není nic, co by se podstatně vztahovalo ke kategorii naplnění života. Chceme-li
se dostat k hlubším stavům vědomí a prožívání, než to naznačuje „life satisfaction“ nebo pouze
„well-being“, nemůžeme nechat stranou také hluboké životní krize, vyplývající z bilancování života.
Avšak na rozdíl od některých statických gerontologických a psychiatrických skeptických názorů i
na rozdíl od studií, bazírujících pouze na skóre „životní spokojenosti“, najdeme například u J.
Mrkvičky (1984) moudré konstatování, že o integritu, celistvost je třeba zápasit v napětí mezi
životním naplněním a životní prázdnotou. V mezinárodním porovnání představuje monografie D.
Kováče (2007) originální syntézu, která vyjadřuje už svým názvem Psychológiou k metanoi (2007)
naplnění vlastního odborného a osobního života. Metanoia se stává zdrojem naděje a optimismu.
Kritéria „dobrého“ vývoje: subjektivní, objektivní, tradované údaje
Jestliže chápeme celoživotní vývoj člověka v celém bohatství jeho faset, jako běh života, který
probíhá různými směry, je determinovaný mnohočetnými biologickými a kulturními vlivy, je však
současně individuálně utvářeným procesem, pak se můžeme ptát, jak je možné dát odpověď na
otázku, zda a kdy je naplnění celoživotního vývoje dobré, zdařilé či zdárné. K tomu se připojuje
otázka, zda přitom mají být zahrnuty také ztráty a úbytky, jako průvodní jevy normálního života.
Jak můžeme chápat mnohočetné choroby stáří, které zčásti znamenají nevyhnutelné ztráty
v průběhu života nebo také omezení života, které vyplývá z obecné selektivity životní dráhy?
O navržení kritérií hodnocení se pokusily Margaret Baltes a Laura Carstensen (1996; in: Lang &
Heckhausen, 2006). Nahlédneme, jaká jsou jejich kritéria „dobrého“ případně „zdárného vývoje, a
jak rozlišují různé zdroje a normy umožňující zhodnotit naplnění života. Opírají se přitom o několik
pramenů: o vlastní náhled, názory okolí, politici, media, odborníci. Rozlišují subjektivní, objektivní
nebo tradované názory. Každé z těchto tří kritérií může pak být hodnoceno z hlediska statistických,
funkčních nebo ideálních norem.
Subjektivní kritéria dobrého vývoje se vztahují k individuálním představám subjektu: nakolik
může „měřit“ své výsledky, výkony podle svého očekávání nebo znalostí nebo podle představ
o takových výkonech (subjektivní statistická norma), podle svých implicitních představ o funkčnosti
těchto výkonů (subjektivní funkční norma) nebo podle subjektivních ideálních představ.
Objektivistická kritéria se opírají o empiricky zprostředkované skutečnosti, které jsou všeobecně
snadno ověřitelné a mohou být měřeny buď na podkladě stálých norem v populaci, na podkladě
funkčních testů nebo také objektivních extrémních výkonů. Tradovaná vývojová kritéria vyplývají
z historicky předávaných rituálů a zvyklostí a většinou se vymykají empirickému ověřování. Rovněž
tradovaná kritéria se člení z hlediska statistických, funkčních nebo ideálních norem. Příkladem
může být princip seniorství, jeho funkčním tradovaným vývojovým kritériem je tu zralost určující
vlastní odpovědnost, příkladem tradované ideální normy zdařilého vývoje je získání národního
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mistrovství, udělení vyznamenání apod., při nichž ovšem nebývají jednoznačně hodnoceny
objektivizovatelné přínosy jedince.
V uvedeném modelu Baltesové a Carstensenové zaznívá hodnocení Bühlerové, něco je
v něm z někdejšího Lehmannova zaměření na počet významných výkonů. Je zde evidence ohlasu,
jaký má posuzovaná osoba ve veřejnosti, ale postrádáme zdůvodněná kritéria kvality života. Bylo
by možné věnovat pozornost alokaci důležitých události ve věkových etapách. Se zaměřením na
životní události a jejich alokaci v běhu života vypracovali svou studii o „čase osobnosti“ ukrajinští
autoři Golovacha a Kronik (1984). V dalším textu nám jde daleko více o to, jak čas prožíváme a
jaký má pro nás význam.
Význam času na cestě životem
Čas jako proměnná je věčným problémem při zpracování psychologických dat. Jinde, třeba při
věkovém ohraničení etap životního cyklu má čas, resp. věk organizační funkci. Jak to ve starších
ontogenetických psychologiích vidíme, periodizace se koncipovaly dost libovolně, mechanicky, na
půdoryse pouhého chronologického členění ontogeneze (například do 15letých etap) bez
odůvodněných kritérií periodizace. V této kapitole se však zaměřujeme na „tep“ současného života,
aniž bychom zatím přihlíželi k věkovým zvláštnostem.
Současný život probíhá často v chvatu „rychlovek“, quickies. Čas, který máme k dispozici,
musí být stále intenzivněji obhospodařován. Neboť téměř všichni chtějí toho více zařídit a více
prožít se zaujetím na stále kratší časové limity. Zrychlení a zhuštění činí obtížným synchronizovat
„vnitřní hodiny“, tedy naše individuální, biologicky programované životní tempo s mnoha vnějšími
„časovači“. Co mohlo být v méně hektických časech vítané – pauza, přestávka – dnes vyúsťuje
nezřídka ve stres. Čekací doby deptají spěchajícího: červená na křižovatce, fronta u přepážky, ale
třeba i nepatrné přesýpací hodiny v internetu atd.: takové situace si vynucují zastavit se, což těm
z nás, kteří jsme podmiňovaní na časovou efektivitu, vyžene krevní tlak do výšky.
Šťastní lidé se liší od méně šťastných v neposlední řadě ve způsobu, jak si čas uvědomují:
pečují také o své vzpomínky jako o cenný „protisvět“, tzn. vlastní mikrokosmos v kontaktu se
světem „tady a teď“. Ačkoli často vzpomínají, dbají tito lidé na výhled dopředu a nezapadnou do
ledabylosti typu „ze dne na den“. Jinak řečeno: šťastní jedinci ponechávají svému já, aby
„expandovalo v čase“, žijí současně ve třech časech, tím že zpracovávají minulost a budoucnost
jako spojence přítomnosti, nemají obsesi vymačkat z okamžiku vše, co se dá. S určitou nadsázkou
můžeme říci, že snažení o maximální zrychlení každodenních činností je nebezpečné, neboť z nás
činí zajatce přítomnosti. Kdo je schopný reflexe, dokáže si uvědomit, že zrychlení samo o sobě má
ke štěstí daleko. Pouze stručným odkazem se zmiňujeme o typologii prožívání času; jako prototypy
se obvykle prezentují: aktivní styl, kontemplativní styl a prožívaný styl v práci s časem.
Jiný přístup směřuje k jakési mapě času, případně životního tempa, s předpokladem, že
existuje rytmus kultur. Levine (1994; in: Koops et al., 1994) uvádí pět faktorů rozhodujících o tom,
jak rychlé nebo pomalé je životní tempo v různých kulturách: 1. blahobyt; 2. stupeň industrializace;
3. počet obyvatel; 4. klima; 5. individualismus - vesměs, čím vyšší úroveň, tím rychlejší tempo.
Některé studie zkoumající naplnění života se vyjadřují k podílu somatických a psychických
složek osobnosti a jejich relativní autonomii v průběhu dospělosti. Jak to dokládá Freya DittmannKohli (in: Koops et al., 1994), psychologické Já (self) je hlavní oblastí názorů mladých dospělých
při interpretaci sebe, zatímco u starších má ústřední význam fyzické Já, které se dostává stále více
do popředí při sebereflexi stárnutí. Zatímco mladí dospělí chápou svůj vývoj především jako osobní
růst, starší prožívají vývoj do značné míry jako proces „vnucených“ změn biologického organismu.
Fyzické Já je tedy spjato s redukcí kompetence a životní autonomie. V tomto smyslu se zakotvení
sebe v organismu, tělesnost (embodiment) stává prožívanou realitou pro mnohé jedince pouze
ve vyšším věku a má silné důsledky, které se projevují v chování a v kvalitě života.
P. Zimbardo a J. Boyd (2008) věnují ve své knize „Nová psychologie času“ pozornost cestám
a přístupům psychologických směrů pokud jde o význam jednotlivých časových dimenzí.
Psychoanalýza zdůrazňuje význam minulosti, existenční psychoterapie důležitost přítomnosti,
humanistická psychoterapie význam budoucnosti. Přítomnost je spíše médiem, pomocí něhož lze
minulost ohraničit. Je to médium, skrze něž můžeme poprvé uložit myšlenky, city a jednání v naší
paměti. Přitom se každé rozhodnutí v přítomnosti rychle stává složkou minulosti. „Ovládání“
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přítomnosti nám umožňuje určit, co má být složkou minulosti, takže můžeme minimalizovat
nutnost, abychom minulost dodatečně přepisovali. V průběhu typického dne činíme stovky
rozhodnutí. V průběhu běžného dne se jeví jednotlivá rozhodnutí (co budu dělat, co jíst, obléknout
si atd.) jako triviální, bezvýznamná, leč vcelku nahlíženo, definují, čím jsme byli, čím jsme a čím
budeme. V návaznosti na svou knižní publikaci, psanou v popularizačním stylu, Zimbardo
vypracoval speciální dotazník, který umožňuje hodnotit, co pro jedince čas znamená a jak s ním
nakládá. I takto lze mimo jiné doložit, jak značnou variabilitu má význam času v jednotlivých
obdobích celoživotního vývoje.

Spiritualita a náboženství v celoživotním vývoji
Jako psychologům je nám dovoleno nahlédnout hluboko do duševního života mnoha lidí.
Zvláště při hovoru o víře, ať už ji jedinec opouští nebo s ní zápolí nebo se k ní dopracovává,
případně dospívá ke konverzi, si může poučený psycholog získat důvěru klienta, jestliže k němu
přistupuje s respektem a s odpovědností. Krize víry patří k životním křižovatkám, které jsou
srovnatelné s krizemi manželství a s takovými krizemi bývají nezřídka spojené.
Známý švýcarský odborník Fritz Oser (in: Lerner, 2006) se v obsáhlé kapitole věnuje teorii
vývoje víry. Odvolává se na pojetí víry, jak je vypracoval James Fowler na základě empirického
zkoumání (opíral se o interview u 350 osob různého věku). Fowler inicioval zkoumání tzv. Pavlova
dilematu (Fowler & Gmünder, 1991), které mezitím proběhlo v několika zemích, včetně ČR.
Podle Osera má náboženství pozitivní úlohu nejen v Jungově teorii, ale všeobecně v osobním
životě. Zatímco pro S. Freuda je pro vývoj osobnosti důležité odhodit náboženství za sebe, pro C.
G. Junga (1994) vývoj spočívá v zahrnutí a užití náboženství pro podporu vývoje. Ve svém pojetí
individuace chápe Jung individuální vývoj jako stupňovitou integraci psychických struktur
vytvářející plné bytostné já, kde vědomí a nevědomí jsou integrované a kompatibilní. Pro tento
proces individualizace má podle Junga náboženství centrální úlohu. Všeobecně lze doložit, že
v moderní psychologii celoživotního vývoje přibývá témat s tímto zaměřením. Směřování
ke spiritualitě ve vědeckém a osobním životě naznačuje již sám název zmíněné knihy D. Kováče
(2007) Psychológiou k metanoi.

Pluralizace
Od prvních desetiletí 20. století pronikala do jádra vědeckého vědomí nezadržitelně mnohost,
diskontinuita a antagonismus. Fenomény a strategie paralogie a paradoxie se od té doby někdy
považují za efektivnější a podnětnější než fenomény a strategie kontinuity. Základní struktury
společnosti se vyznačují pluralitou a disentem. Tyto struktury nejsou homogenní, ale heterogenní,
nejsou harmonické, ale dramatické, nejsou jednotné, ale diferenční. Hermeneutika diferencí je
však spojena s nebezpečím, že uvažujeme o tom rozdílném ve vlastním myšlení, místo toho
abychom si uvědomovali rozdílnosti v myšlení druhých.
Moderní společnost je stále méně homogenní, naopak se vyznačuje diferencemi a zlomy. Jak
to již svého času vyjádřil Paul Valéry, dnes má většina lidí mezi námi na tutéž věc různý názor a
ten se bez dalšího zaměňuje za úsudek o věcech. Z antropologické pozice vyjádřil Arnold Gehlen
(in: Welsch, 1987) názor, že na člověku je více na sobě funkčně i geneticky nezávislých sociálněregulačních instancí, jejichž pluralita je stále zřetelnější, včetně krizí a rozporů. Zapf (in: Welsch,
1987) pojednává o pluralizaci životních stylů. Konstatuje, že normální rodina je dnes v menšině
proti nesezdaným párům, osamělým, samoživitelům, rozvedeným, druhomanželstvím. Při analýze
těchto skutečností každý dospěje k tomu, že rozdílné volby se zakládají na různých životních
plánech. Mezi těmi sice mohou existovat styčné body, ale v jádru jsou enormně rozdílné. Život jako
individuální přežití, život jako služba rodu, život jako požitek, život jako snaha vydržet, život jako
stabilizace - to všechno jsou plány, z nichž každý má svou vlastní plausibilitu a legitimitu. Málokdy
je dokážeme převést všechny na společného jmenovatele.
Tato zásadní a rozhodující situace plurality je situací postmoderny. Od jednotlivého člověka, a
zvláště od toho, který prochází situací volby, se v postmoderně vyžaduje vědomí hranic, po které
jeho rozhodnutí sahá, respekt k těmto hranicím, a současně vědomí možnosti různých úhlů
pohledu. Zapf (1987) správně zdůrazňuje, že postmoderna nemá znamenat konec závaznosti,
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relativismus. Žádné anything goes podle Feyerabendova sloganu! Závaznost nemizí, pouze se
nahrazuje její univerzalistická emfáze závazností na středním stupni mezi singularitou a
univerzalitou. Pluralita je základní fakt dějin, je společným jmenovatelem dnešní vědecké, sociální
a životní reality. Bez tohoto předznamenání se nelze pohybovat v analýze celoživotního vývoje.
Závěr
Psychologie celoživotního vývoje, která se formuje jako nová disciplína, se dopracovává
k integrativnímu pojetí vývoje napříč jednotlivými vývojovými etapami. Navazuje sice na kořeny
vývoje v dětství, daleko více se však v posledních letech věnuje zpracování možnosti pozitivního
vývoje v mládí. Věnuje značnou pozornost kognitivním procesům a strategii zvládání problémů
v celé dospělosti až do vysokého věku a nabízí ověřené programy intervence. Zaměřuje se na
sekvenci vývojových změn, na strukturu a dynamiku celého (prů)běhu lidského života. Psychologie
celoživotního vývoje má širokou aplikační oblast. Například na univerzitě v Curychu lze volit jako
studijní obor Aplikovaná psychologie: Life-Management (Alexandra M. Freund). Slibný je přínos
pro etablování psychologie celoživotního vzdělávání, kde mohou být užitečné četné poznatky
psychologie celoživotního vývoje. Budoucnost psychologie celoživotního vývoje bude podstatně
záviset na rozsahu, v němž se metateoretické perspektivy osvědčí v empirickém zkoumání.
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Abstrakt
Pozitivní psychologie je aktuálním a rychle se rozvíjejícím hnutím současné světové psychologie.
Zaměřuje se zejména na studium a podporu pozitivních aspektů osobnosti jedince i společnosti a
přispívá tak doplnění celkového obrazu psychiky o donedávna opomíjená kladná témata. V
příspěvku stručně představíme východiska a dosavadní historii pozitivní psychologie, uvedeme její
hlavní představitele ve světě a naznačíme možnosti uplatnění pozitivní psychologie u nás.
Shrneme dosavadní práce českých a slovenských autorů, zpracovávajících témata pozitivní
psychologie a naznačíme možnosti konkrétního uplatnění tohoto směru ve výchově, vzdělávání,
poradenství a terapii. Představíme cíle nově vzniklé pracovní skupiny pozitivní psychologie při
ČMPS a načrtneme možnosti mezioborové spolupráce.
Klíčová slova: pozitivní psychologie, Česká republika
Abstract
Positive psychology – possibilities, challenges, opportunities
Positive psychology is an actual and fast-developing movement of current world psychology. It
is focused mainly on studying and supporting positive aspects of individual personality and society,
and as such contributes on forming a holistic picture of psyche by adding previously omitted
positive topics. In this paper, we introduce the foundations and history of positive psychology, we
present its prime movers in the world and suggest possible applications of positive psychology in
the Czech Republic. We summarise the existing work of Czech and Slovak authors, which is
focused on positive psychology topics, and we suggest possibilities of concrete applications of this
approach in education, schooling, counselling and therapy. We introduce the goals of a newly
created positive psychology working group by Czech-Moravian Psychological Society, and we
suggest possibilities of interdisciplinary collaboration.
Keywords: positive psychology, Czech Republic

Počátky a rozvoj pozitivní psychologie ve světě
Otázkou lidského štěstí, smysluplnosti a životního naplnění se lidé zabývají od nepaměti.
Teprve nedávno se však těmto otázkám začala cíleně věnovat i vědecká psychologie. Společný
zájem teoretiků zabývajících se výzkumem osobní pohody, kvality života a kladných aspektů života
jedince i společnosti přispěl na přelomu 20. a 21. století ke vzniku hnutí pozitivní psychologie.
Pozitivní psychologii jako samostatný směr představili odborné veřejnosti její zakladatelé M.
Seligman a M. Csikszentmihalyi (2000) ve zvláštním čísle časopisu American Psychologist.
Z dalších významných osobností směru jmenujme alespoň E. Dienera (Diener, Biswas-Diener,
2008), dlouhodobě se zabývajícího výzkumem osobní pohody (well-being) a faktorů přispívajících
k lidskému štěstí, C.R. Snydera a S.J. Lopeze (2002) - editory první velké monografie o pozitivní
psychologii Handbook of Positive Psychology), B. Fredericksonovou (2009), autorku uznávané
teorie pozitivních emocí anebo A. Linleyho (2008, 2010), britského badatele zabývajícího se
studiem a podporou silných stránek charakteru.
I když se hnutí pozitivní psychologie zformovalo na počátku 21. století, je třeba zmínit význam
dřívějších prací, tvořících filozofické a psychologické kořeny nového směru. Mezi důležité zdroje
utvářející teoretickou základnu pozitivní psychologie patří zejména poznatky humanistické
psychologie (A. H. Maslow, C. R. Rogers), existenciální psychologie (logoterapie V. E. Frankla,
s t r a n a | 18

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Směřování v psychologii |

daseinsanalýza) a psychologie zdraví (A. Antonovsky, S. Kobasová, S. Maddi). Filozofické kořeny
sahají ještě hlouběji, až do období antické filozofie, k Aristotelově pojmu eudaimonia (štěstí
spojené se správným a smysluplným počínáním, s úsilím o mravní dokonalost) a Epikurově
hedonismu (štěstí a blaženost spojené se smyslovým potěšením).
Základním cílem pozitivní psychologie je podle slov jejích hlavních představitelů M. Seligmana
a M. Csikszentmihalyiho (2000) studium a budování nejlepších kvalit života. Neznamená to však
nahrazení kritizovaného přístupu dosavadní psychologie, zaměřeného spíše na poruchy, problémy
a konflikty, přístupem jednostranně pozitivním. Pozitivní psychologie si klade za úkol poskytnout
spíše doplňující pohled na osobnost člověka a společnosti, který kromě tradičně studovaných
fenoménů zohledňuje i neméně významná kladná témata.
Pozitivní psychologie studuje pozitivní individuální vlastnosti a rysy (optimismus, nezdolnost,
pokora, laskavost, smysl pro humor), pozitivní prožívání (radost, štěstí, vděčnost, optimální
prožívání a zážitek plynutí „flow“) a myšlení (naděje, cílesměrné myšlení apod). Zabývá se také
identifikací a podporou pozitivních faktorů podmiňujících úspěšné fungování společenství a
institucí - rodiny, školy či organizace (Seligman, 2003; Peterson, 2006).
Považujeme za důležité objasnit, že pozitivní psychologie rozhodně nevybízí k jednostranně
pozitivnímu způsobu myšlení. Ani v mnoha situacích osvědčený „naučený optimismus“ (Seligman,
1991) není v každém případě optimálním přístupem, neboť vždy je nutno brát ohledy na aktuální
kontext a závažnost situace.
Někteří kritici pozitivní psychologie (Held, 2004) upozorňují na nebezpečí event. nekritického
důrazu na pozitivní způsob myšlení, které hraničí s nasazováním „růžových brýlí“ a popíráním
skutečnosti, jaká je. Vědecká pozitivní psychologie však nejeví tendence ke zjednodušujícím
závěrům a jednostranným doporučením. Nevyzývá k ignorování negativních aspektů lidské
existence ani k vyhýbání se náročným zkušenostem. Není vědou preskriptivní (své poznatky a
zjištění nepředepisuje ani nevnucuje), ale deskriptivní (na základě výsledků vědeckých studií
předkládá důkazy, poukazuje na souvislosti a formuluje pouze doporučení).
Za uplynulých deset let historie vědecké pozitivní psychologie byl ve studiu kladných jevů a
aspektů života jedince i společnosti učiněn velký pokrok.
Mezi nejaktuálnější témata v současné době patří zejména studium a podpora silných stránek
charakteru a ctností (human strengths and virtues), tedy donedávna psychologií opomíjených
mravních charakteristik člověka (Aspinwall, Staudinger, 2003; Peterson, Seligman, 2004), jež
nacházejí významné praktické uplatnění také ve vzdělávání, terapii i koučingu.
Dalším aktuálním pojmem je termín „flourishing“(Keyes, Haidt, 2003), který můžeme do
češtiny přeložit jako úspěšné prospívání (doslova „vzkvétání“) jedince. Flourishing je chápán jako
stav pozitivního mentálního zdraví člověka, který nejen že netrpí mentálními problémy, ale také
vykazuje vysokou míru emocionální pohody a úspěšně se realizuje v osobní i sociální sféře svého
života.
Podle M. Seligmana (Seligman, in press) termín „flourishing“ zastřešuje a propojuje pět
aspektů šťastného a naplněného života: pozitivní emocionalitu, kvalitní mezilidské vztahy,
angažované zapojení se do aktivit, pracovní/studijní úspěšnost a prožívanou smysluplnost
existence.
V klinické oblasti je v současné době trendem výzkum posttraumatického rozvoje osobnosti,
jenž propojuje dosavadní poznatky o negativních dopadech traumatu (často v podobě symptomů
posttraumatické poruchy PTSD) s novým pohledem zaměřeným na zpětně zhodnocené kladné
důsledky prožité náročné životní situace (Calhoun, Tedeschi, 2006; Mareš, 2009; Slezáčková,
2009).
Poznatky současné pozitivní psychologie nacházejí bohaté praktické uplatnění v mnoha
dalších oblastech: ve vzdělávání a výchově (Seligman a kol., 2009; Gilman a kol. 2009;
Slezáčková, 2010), v psychoterapii a poradenství (Seligman, Peterson, 2003; Linley, Joseph,
2004), v psychologii práce a řízení (Gardner a kol., 2002), ve zdravotnictví a v psychologii zdraví
(Seligman, 2008) a obecně v pomáhajících profesích.
Předávání aktuálních poznatků pozitivní psychologie a výměna praktických zkušeností s jejich
aplikacemi v praxi se uskutečňuje v rámci organizací a společností pozitivní psychologie (IPPA,
ENPP, CAPP) a na četných konferencích každoročně konaných po celém světě.
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Pozitivní psychologie v České republice
Také České republice se již pozitivní psychologie zvolna etabluje.
Významným zastáncem směru pozitivní psychologie je u nás J. Křivohlavý (2004, 2006, 2007,
2009), jehož četné publikace zpracovávají některé obecné otázky i vybrané okruhy pozitivní
psychologie, jako jsou vděčnost, naděje, moudrost a smysluplnost existence.
Pozitivní psychologii, a to konkrétně výzkumu kvality života, posttraumatického rozvoje
osobnosti a kladných témat v oblasti školství se věnuje také J. Mareš (2001, 2006, 2007, 2008,
2009). Studiem subjektivní pohody a životní spokojenosti se jako jeden z prvních u nás začal
zabývat M. Blatný a kol. (Blatný, Osecká, 1998; Blatný a kol., 2005). Výzkumu posttraumatického
rozvoje osobnosti, studiem silných stránek osobnosti a otázkám pozitivního vzdělávání se věnuje
A. Slezáčková (2009, 2010b).
Řadu styčných ploch s pozitivní psychologií vykazují také mnohé vynikající práce z oblasti
psychologie zdraví – viz V. Kebza a I. Šolcová (2003, 2008), K. Hnilica (2006), S. Hoskovcová
(2006), V. Břicháček a kol. (2007), V. Hošek (2003), J. Křivohlavý (2001), z okruhu duševní
hygieny (Míček, 1986) anebo sociální psychologie (Dosedlová, 2008). K tématu smysluplnosti
života, moudrosti a spirituality jsou cenným přínosem příspěvky V. Smékala (2009), který se
v současné době zabývá i tématem občanských ctností, P. Říčana (2006) a K. Balcara (1995).
Na Slovensku se příbuzným tématům věnují zejména D. Kováč (1997, 2001, 2007),
P. Halama (2001, 2002, 2007), I. Ruisel (2000, 2006), M. Stríženec (2001) a další.
Propojení poznatků psychologie silných stránek charakteru s klinickou praxí přináší M. Preiss
(2009).
V současné době je výzkumu témat z oblasti pozitivní psychologie věnován prostor na
Psychologickém ústavu Akademie věd ČR (výzkum osobní pohody, kvality života,
posttraumatického rozvoje, silných stránek charakteru, resilience), postupně se tato a příbuzná
témata prosazují i v grantových projektech na vysokých školách a objevují se ve zpracování
diplomových prací.
Zkušenosti ze zahraničí (Seligman a kol., 2009) i kladná odezva na výuku volitelného
předmětu Pozitivní psychologie na Psychologickém ústavu FF MU (Slezáčková, 2008) nás utvrzují
v názoru, že by tento předmět měl být postupně začleňován do studijních plánů na vysokých
školách a své uplatnění by jistě nalezl i na nižších stupních vzdělávacího systému.
Centrum pozitivní psychologie v ČR
Ve snaze vyjít vstříc vzrůstajícímu zájmu o pozitivní psychologii v České republice bylo na jaře
roku 2010 založeno Centrum pozitivní psychologie v ČR (CPPC, www.pozitivni-psychologie.cz) a
díky vstřícnosti rady Českomoravské psychologické společnosti byla založena Pracovní skupina
pro pozitivní psychologii při ČMPS, do jejíchž řad jsou všichni zájemci srdečně vítáni. Jejím
hlavním cílem je podporovat vzájemné sdílení zkušeností, pořádat semináře, workshopy a diskuzní
setkání s významnými představiteli směru. Mezi další aktivity Centra patří také překládání a
ověřování dotazníkových metod a posuzovacích škál pozitivní psychologie, ověření praktických
intervenčních programů pro zvýšení míry osobní pohody a štěstí, poskytování konzultací pro
diplomové a jiné práce. Díky bohatým zahraničním kontaktům Centrum také zprostředkuje
možnosti mezinárodní spolupráce s kolegy ze zahraničí.
Významnou aktivitou centra CPPC byla např. spoluúčast na pořádání Sympózia o pozitivní
psychologii se zakladatelem směru prof. M. Seligmanem, jež se konalo 29. června 2010 v Praze.
Výzkumná spolupráce se aktuálně týká zapojení respondentů České republiky do mezinárodního
výzkumu osobní pohody (International Well-being Study), nebo účast českých studentů VŠ na
mezinárodním výzkumu efektivity intervencí zvyšujících osobní pohodu (Student Well-being
Enhancement Program), které jsou dostupné na webových stránkách Centra. Vzhledem k širokým
možnostem aplikace poznatků pozitivní psychologie v praxi pokládáme za důležitou také podporu
mezioborové spolupráce příznivců pozitivní psychologie.
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Štěstí – prostředek i cíl naplněného života
Harvardský psycholog T. Ben-Shahar (2007) tvrdí, že explicitním cílem psychoterapie by mělo
být klientovo štěstí – neboť „touha po štěstí“ obvykle stojí za klientovou (různým způsobem
formulovanou) „zakázkou“.
Ve snaze o lepší vědecké uchopení obecného pojmu „štěstí“ (happiness) rozdělil M. Seligman
(2003) tento pojem na tři komponenty:
•
pozitivní emotivitu, přispívající k příjemnému a pohodlnému životu (pleasant life)
•
angažovanost (engaged life), tj. zapojení do práce, intimních vztahů či volnočasových
aktivit, a
•
smysl, vedoucí ke smysluplnému životu (meaningful life), v němž člověk využívá svých
silných stránek a talentu ve službě něčemu přesahujícímu.
V mnoha ohledech podobný pohled na lidské štěstí přináší významný americký sociolog a
psycholog C. Keyes (Keyes, Haidt, 2003), který navrhuje termín Flourishing (úspěšné prospívání,
vzkvétání). O šťastném a úspěšném (flourshing) člověku můžeme dle Keyese hovořit, pakliže
jedinec úspěšně prospívá a výtečně se mu daří alespoň v jedné oblasti ze tří škál emocionálního
well-beingu (pozitivní emoce, životní spokojenost, prožívané štěstí v důležitých oblastech života) a
v šesti oblastech z 11 škál pozitivního fungování (psychologický well-being: autonomie, sebepřijetí,
osobní rozvoj, dobré vztahy, smysl, zvládání prostředí a sociálního well-beingu: sociální
akceptace, aktualizace, přínos, soudržnost, integrace).
Vysoká úroveň emocionálního, psychologického a sociálního well-beingu má za následek
prožívání pocitu energie a vitality, udržování procesu stálého seberozvoje a sebeurčení, udržování
blízkých vztahů a prožívání života jako smysluplného a účelného (Keyes, Haidt, 2003).
O štěstí coby základu vnitřního bohatství člověka (psychological wealth) uvažují američtí
badatelé v oblasti well-beingu E. Diener a R. Biswas-Diener (2008). Vyzdvihují procesuální stránku
štěstí a upozorňují na to, že prožívané štěstí může být jak příčinou, tak i následkem životní
spokojenosti a úspěšnosti člověka.
Psychologické (duševní) bohatství chápou jako prožitek osobní pohody a vysoké kvality
života. Je to více než radost a potěšení, více než absence deprese a úzkosti. Zahrnuje životní
spokojenost, pocit aktivního zapojení do zajímavých činností, snahu o dosažení důležitých cílů,
kladné emocionální prožitky a spiritualitu, která člověka propojuje s něčím co jej přesahuje.
Duševně bohatý člověk pokládá svůj život za vynikající, má pocit, že žije život hodnotný, aktivní,
smysluplný a radostný.
Aktuální výzkumy pozitivní psychologie dokazují, že převažující pozitivní prožívání zvyšuje
pracovní produktivitu a kladně působí na fyzické i mentální zdraví jedince (Rashid, 2009).
Podporuje udržování kvalitních a nosných sociálních vztahů - šťastní lidé nejen že mají silnější
sociální vazby, ale také činí druhé lidi šťastnými (Fowler, Christakis, 2008). Pozitivní naladění
souvisí s rozšiřováním repertoáru myšlení a jednání – činí myšlení kreativnější a otevřenější
k informacím, zlepšuje fyzickou i psychickou pružnost a kladně ovlivňuje osobní pohodu i
dlouhověkost (Frederickson, 2009; Giltay et al., 2004; Danner et al., 2001 in Rashid, 2009). Vyšší
frekvence pozitivních emocí také souvisí s výškou příjmů (Diener, Biswas-Diener, 2008)
Ve světle těchto a dalších výsledků získává cílená podpora kladného prožívání na významu a
odráží se ve snaze vytvořit a ověřit efekt konkrétních intervencí pozitivní psychoterapie,
využitelných ve školní psychologii, v individuální, párové i skupinové psychoterapii a koučingu.
Možnosti aplikace pozitivní psychologie ve školní psychologii
Termínem „pozitivní vzdělávání“ (positive education, Seligman, 2009) je označována aplikace
poznatků a intervencí pozitivní psychologie do oblasti výchovy a vzdělávání. M. Seligman a kol.
(2009) se otázkou, zda je možné učit děti ve škole tomu, jak dosáhnout psychické pohody a udržet
si ji, odborně zabývá již více než 15 let. Ve shodě s požadavkem vědecky doložených důkazů
(evidence-based) zkoumal M. Seligman s kolegy efekt dvou různých programů vytvořených pro
školy: Penn Resiliency Program (PRP) a Strath Haven Positive Psychology Curriculum.
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Hlavním cílem PRP (Pennsylvánský program podpory psychické odolnosti) je zvýšení
schopnosti studentů řešit každodenní problémy a čelit běžným stresorům typických pro období
dospívání. Učí studenty realističtějšímu a flexibilnějšímu způsobu myšlení a podporuje jejich
optimismus. Zaměřuje se také na osvojení asertivního způsobu chování, podporuje kreativní
myšlení a správné rozhodování, učí postupům efektivního zvládání náročných situací i relaxačním
metodám. PRP se stal v USA jedním z nejrozšířenějších programů, které byly vytvořeny za účelem
prevence výskytu deprese a rizikového chování u mládeže.
Během posledních 20 let vzniklo více jak 17 výzkumných studií, které ve srovnání
s kontrolními skupinami hodnotily efekt PRP programu. Celkem do nich bylo zahrnuto přes 2000
žáků ve věku od 8 do 15 let.
M. Seligman a kol. (2009) shrnují hlavní výsledky těchto výzkumů, z nichž stručně uvádíme ty
nejdůležitější:
•
•
•
•
•
•

PRP snižuje výskyt depresivní symptomatologie a působí také preventivně
působí na snížení míry prožívané bezmocnosti a zvyšuje míru optimismu
významně snižuje míru úzkosti, a to s dlouhodobým účinkem
program má vliv na snížení výskytu problémového chování, jako je agrese a delikvence
působí příznivě na děti pocházející z různých etnických skupin
účinky programu jsou značně ovlivňovány osobou lektora, a proto je u vedoucích skupin
zapojených do programu PRP velmi důležitý trénink a supervize.

Souhrnně lze říci, že výsledky mnohých výzkumných studií prokazují kladný vliv PRP na
zvýšení osobní pohody žáků a studentů.
M. Seligman a kol. (2009) referují také o dalším programu pozitivní psychologie pro
adolescenty, který byl realizován díky podpoře amerického ministerstva školství. Program Strath
Haven Positive Psychology Curriculum sestával z 20-25 setkání o délce 80 minut, který byl
nabídnut studentům 9. ročníků. Hlavním cílem tohoto programu bylo pomoci studentům
identifikovat a prakticky uskutečňovat jejich silné stránky a charakterové přednosti. Většina setkání
zahrnovala společnou diskuzi o silných stránkách osobnosti či jiných konceptech pozitivní
psychologie, avšak neomezovala se pouze na skupinové aktivity ve škole. Formou praktických
domácích úkolů byla také u studentů podporována jejich schopnost využití získaných poznatků a
dovedností v běžném životě. Program byl zaměřen na podporu těch silných stránek osobnosti,
které uvádějí ve své klasifikaci VIA (Values in action) Ch. Peterson a M. Seligman (2004). Jsou to
takové osobnostní vlastnosti a rysy, které jsou vysoce ceněny ve všech kulturách a civilizacích
(moudrost, odvaha, láska, spravedlnost, umírněnost, duchovnost). Intervence pozitivní psychologie
měly také za cíl podpořit psychickou odolnost (resilienci), pozitivní prožívání a pocit smysluplnosti.
Autoři studie (Seligman a kol., 2009) pak výzkumně zjišťovali efekt programu pozitivní psychologie
na studenty, kteří jím prošli, v porovnání s kontrolní skupinou nezapojených studentů.
Do výzkumného šetření byli zahrnuti nejen samotní studenti, ale i jejich rodiče a učitelé. Všichni
vyplnili sadu standardizovaných dotazníků, a to jak před zahájením programu, bezprostředně po
jeho ukončení, tak i s dvouletým odstupem. Dotazníky kromě studentových silných stránek
(vlídnost, láska k učení,...) zjišťovaly také jeho sociálních dovednosti a event. výskyt problémového
chování. Sledován byl také prospěch žáků. Dosažené výsledky shrnuje M. Seligman a kol. (2009)
takto:
•
program pozitivní psychologie zvýšil míru prožívané radosti a angažovanosti
ve škole. Podle informací od učitelů došlo k podpoře těch silných stránek, které přímo
souvisejí s učením a školní aktivitou (zvídavost, tvořivost, láska k učení, ...). Význam těchto
výsledků zvyšuje skutečnost, že učitelé při hodnocení změn u studentů nebyli informováni
o tom, kteří studenti jsou zapojeni do programu pozitivní psychologie a kteří tvoří kontrolní
skupinu.
•
program pozitivní psychologie přispěl ke zlepšení úrovně takových sociálních
dovedností studentů, jako jsou schopnost empatie, ochoty ke spolupráci, asertivní chování a
sebekontrola. Tyto výsledky byly potvrzeny výpověďmi rodičů i učitelů zkoumaných osob.
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Vliv programu pozitivní psychologie na další sledované jevy (např. na míru úzkosti a deprese)
nebyl prokázán. Autoři studie tedy navrhují podpořit kladný efekt použitého programu buď jeho
kombinováním s programem PRP a nebo doplněním o intenzivnější intervence. Vzhledem k tomu,
že se zatím jedná o výsledky prvních studií zachycujících vliv daného programu, autoři upozorňují
na nutnost přesnějšího posouzení efektivnosti při opakovaném výzkumu.
M. Seligman a kol. (2009) však i na základě těchto výsledků posílili své přesvědčení, že
osobní pohodu žáků a studentů skutečně lze cíleně podporovat, a to i v rámci školy.
Domníváme se, že uvedené poznatky a zkušenosti se mohou stát zajímavou inspirací i pro
práci našich školních a poradenských psychologů.
Možnosti aplikace pozitivní psychologie v terapii a poradenství
Úvodem považujeme za vhodné odlišit přístup tzv. pozitivní psychoterapie, spojené se
jménem německého psychiatra a neurologa íránského původu N. Peseschkiana (2000), od
představitelů pozitivní psychoterapie z řad odborníků hlásících se ke směru pozitivní psychologie
(Seligman, Peterson, 2003; Linley, Joseph, 2004).
V Peseschkianově pojetí se termínem „pozitivní“ rozumí „to, co je skutečné“ (z lat. positum).
Jeho pozitivní psychoterapie vychází z toho, jaký člověk je, a nesnaží se ho přizpůsobit předem
danému obrazu. Nezaměřuje se pouze na redukci negativních jevů a eliminaci překážek bránících
klientovi ve spokojeném a naplněném životě, ale soustředí se především na posílení a povzbuzení
silných a zdravých stránek jeho osobnosti. V určitém smyslu je jeho přístup blízký Franklově
logoterapii (Frankl, 1994)1.
N. Peseschkian (2000) v rámci své pozitivní psychoterapie vychází z holistického přístupu
k člověku a velký důraz klade na transkulturální srovnání různých přístupů k problémům. Ve své
práci spojuje moudrost a intuitivní myšlení Orientu s novými psychoterapeutickými zkušenostmi a
poznatky západní civilizace. Nástrojem jeho pozitivní psychoterapie je nejen logická analýza, ale
využívá také příběhy, mýty, pohádky, orientální moudrosti, obrazy a písně. Oslovuje tak nejen
intelektovou stránku, ale využívá také intuice a fantazie, emocí a smyslového vnímání, stejně jako
schopnosti učit se jak z osobní zkušenosti, tak z tradice.
S pozitivní psychoterapií v kontextu směru pozitivní psychologie se v současné době
setkáváme v rámci dvou vůdčích přístupů – britského (Joseph, Linley, 2008) a amerického pojetí
(Seligman a kol., 2006).
Terapeuti z řad zastánců směru pozitivní psychologie (Seligman a kol, 2006; Joseph, Linley,
2008) poukazují ve shodě s humanistickou psychoterapií v prvé řadě na to, že v rámci
psychoterapeutického či poradenského sezení se nemusí hovořit pouze o problémech a
konfliktech. Pozitivní psychoterapie tedy vychází ze základního předpokladu, že cílem
terapeutického působení není jen pomáhat klientům v nesnázích, eliminovat míru ohrožení,
redukovat symptomy deprese a úzkosti nebo zmírňovat vztahové problémy, ale také obnovovat a
posilovat jejich kladné prožívání a podporovat pozitivní vlastnosti - odvahu, otevřenost, laskavost,
emoční inteligenci (Rashid, 2009). Také C. Keyes (2003) zastává názor, že psychoterapie by měla
být zaměřena na podporu a udržení komplexního mentálního zdraví, pro něž je příznačná jak
absence psychopatologie, tak přítomnost prožívaného štěstí a well-beingu.
Nutno podotknout, že intervence pozitivní psychologie v žádném případě nenaznačují, že
ostatní psychoterapeutické postupy jsou „negativní“. Jejich účelem není nahrazení obvyklých
postupů individuální či párové terapie, zaměřených primárně na řešení problému a zmírnění
konfliktu, ale spíše jejich doplnění o intervence založené na vědecky podložených poznatcích
pozitivní psychologie (Rashid, 2009).

1

Logoterapie zdůrazňuje schopnost jedince zaujímat aktivní postoj vůči danostem života a potřebu přijetí
svobody a zodpovědnosti v rozhodování a uskutečňování svých životních hodnot, skrze něž člověk dává své
existenci bezprostřední smysl.
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Jedním ze základních předpokladů jakékoli pozitivně-psychologické intervence je, že
pozitivním aspektům nelze porozumět bez plného přijetí a pochopení negativních stránek (Rashid,
2009). Rozbor klientových negativních zkušeností a zážitků hraje významnou roli např. v procesu
facilitace posttraumatického rozvoje (Calhoun, Tedeschi, 2006).
Představitelé britské větve pozitivní psychoterapie, A. Linley a S. Joseph (2004), otevřeně
přiznávají přímou návaznost svého pojetí pozitivní psychologie na základní ideje humanistické
psychologie, tj. úvahy o lidském potenciálu, vnitřním růstu, naplnění a osobním rozvoji. Principy
pozitivní psychoterapie jsou tedy podle britských psychologů (Joseph, Linley, 2008)
v harmonickém souladu se zásadami nedirektivní humanistické psychoterapie (PCA, Personcentered approach), vyzdvihujícími terapeutovo empatické porozumění klientovi, autenticitu a
kongruenci terapeuta, jeho bezpodmínečné přijetí klienta, navázání a udržení pevného a
bezpečného terapeutického vztahu, nenásilné provázení klienta a podpora jeho zodpovědnosti za
svůj život a aktivního přístupu ke zvládání dané situace.
Za pozitivní psychoterapeuty S. Joseph a A. Linley (2004) považují takové terapeuty, kteří
vycházejí z teoretické koncepce aktualizační tendence2 a organismického hodnotícího procesu3 a
zároveň ve své práci s klienty uplatňují výsledky zkoumání pozitivní psychologie. Ve shodě s C. R.
Rogersem (1998) poukazují na centrální význam terapeutického vztahu a tvrdí, že úspěšnost
terapie nezáleží na terapeutických technikách, typu výcviku či využití diagnózy, ale zejména na
kvalitě terapeutického vztahu a vnitřních zdrojích klienta (Joseph, Linley, 2004).
A. Linley a S. Joseph (2004) se společně s americkými kolegy M. Seligmanem a Ch.
Petersonem (2003) domnívají, že jedním z důležitých cílů pozitivní terapie by měla být identifikace
a podpora silných stránek daného člověka. Podotýkají, že takové podpůrné prostředí, v němž se
klientovy silné stránky přirozeně projeví, je schopen poskytnout právě kongruentní a empatický
terapeut.
Terapie vycházející z pozitivní psychologie by podle S. Josepha a A. Linleyho (2004) měla
reflektovat její základní předpoklady, ale měla by současně zastávat holistický přístup, tj. integrovat
jak negativní tak pozitivní aspekty lidské zkušenosti.
Americká větev pozitivní klinické psychologie (positive clinical psychology, positive
psychotherapy) je reprezentovaná zejména M. Seligmanem a Ch. Petersonem (2003). Významný
americký psycholog M. Seligman (Seligman et al., 2006; 2009) rozumí pozitivní psychoterapií
v nejširším slova smyslu takové postupy nebo cílené aktivity, které mají za cíl rozvíjet kladné
prožívání, pozitivní způsob myšlení nebo chování (interakce).
M. Seligman a Ch. Peterson (2003) kladou důraz na identifikaci a podporu silných stránek
charakteru člověka a velký význam spatřují v preventivních a tréninkových programech
(zaměřených např. na naučený optimismus, posílení resilience apod.) využívajících prvky
kognitivně-behaviorálního přístupu. V souladu se základními postuláty pozitivní psychologie se
tedy nesoustředí pouze na odstranění poruchy či zmírnění obtíží, ale také na rozvinutí vnitřního
potenciálu zdravých osob.
Dosavadní výzkumy naznačují, že intervence pozitivní psychoterapie jsou vhodné pro použití
jak při práci s klinickou populací, ale také pro zdravé osoby bez známek patologie, kteří chtějí
prožít naplněný a šťastný život. V tomto ohledu se intervence pozitivní psychoterapie v mnohém
přibližují metodám koučingu, jehož obecným cílem je napomáhat zdravým jedincům stanovovat si
osobní či profesní cíle, překonávat překážky na cestě k jejich dosažení a udržovat motivaci
(Biswas-Diener, 2009).
Některé intervence pozitivní psychoterapie vycházející z poznatků pozitivní psychologie byly
s úspěchem použity také u depresivních pacientů (Seligman, Rashid, Parks, 2006). Jak známo,
mezi typické symptomy deprese patří snížená frekvence a intenzita pozitivních emocí, malá
angažovanost a ztráta smysluplnosti, jež jsou obvykle chápány jako důsledky, ne-li dokonce
koreláty deprese. Autoři (Seligman, Rashid, Parks, 2006) vycházeli z předpokladu, že deprese
2

hlavní motivační síla optimálního lidského vývoje, vrozená tendence organismu rozvinout všechny své
schopnosti sloužící jeho zachování a rozvoji (Casemore, 2008).
3
lidem vrozená schopnost vědět, co je pro ně důležité a zásadní pro naplnění jejich života, získaná na
základě spolehnutí se na fyziologické signály vlastního těla (Rogers, 1998)
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může být efektivně léčena nejen zmírňováním negativních symptomů, ale také přímým
podporováním pozitivní emotivity, posilováním smysluplnosti a silných stránek charakteru, které
mohou sloužit také jako prevence a obrana vůči relapsu depresivních stavů.
Spolu se svými spolupracovníky sestavil M. Seligman sadu doporučení a „cvičení“ (např.
veřejné projevení vděčnosti, postupy pro uvědomění a realizaci svých silných stránek, pozitivní
zhodnocení dne apod.). Použili je při práci se zkoumaným vzorkem depresivních osob a zjistili
signifikantní zmírnění depresivních symptomů a zvýšení pocitů štěstí ve srovnání s kontrolní
skupinou osob, které si po stejnou dobu každý večer zapisovaly svoje čerstvé zážitky.
Tyto a další předběžné výsledky podle M. Seligmana a kol. (2006) naznačují, že využití
intervencí pozitivní psychologie může přinést zajímavé výsledky u různých skupin pacientů a
klientů.
V současnosti jsou s oblibou používány intervence pozitivní psychologie zaměřené na
podporu optimálního prožívání a flow (Csikszentmihalyi, 1996), prohloubení pocitu štěstí
(Seligman, 2003), zvýšení míry optimismu (Seligman, 2003), posílení schopnosti prožívat naději
(Snyder, 2000) a vděčnost (Bono, Emmons & McCullough, 2004), facilitaci procesu odpuštění a
smíření (Worthington et al., 2000, dle McCullough, Witvliet, 2002), identifikaci a rozvíjení silných
stránek charakteru a ctností (Peterson, Seligman, 2004), zvídavosti (Kashdan, Fincham, 2004) a
v neposlední řadě také facilitaci posttraumatického rozvoje (Calhoun, Tedeschi, 1999).
Stručný přehled některých nejčastěji používaných technik a intervencí pozitivní psychologie
přináší I. Boniwellová (2008), mnohé další postupy a cvičení obsahují publikace C.R. Snydera a S.
Lopeze (2007). Zajímavou metaanalýzu výsledků 49 studií ověřujících efekt pozitivně
psychologických intervencí s celkovým počtem 4.235 účastníků výzkumu provedli N. Sin a S.
Lyubomirsky (2009).
Mezi základní empiricky ověřené intervence pozitivní psychologie patří následující techniky
(Seligman, Rashid, Parks, 2006):
• 3 dobré věci: každý večer si napsat 3 pozitivní věci či události, které se ten den staly, a
uvažovat nad tím, proč tomu tak bylo.
• Vyjádření vděčnosti: vzpomenout si na někoho, komu jsme velmi vděční, ale nikdy jsme mu
to neřekli. Napsat mu to v dopise a přečíst do telefonu nebo říct osobně.
• Rozpoznání a využívání svých silných stránek a předností: vyplnit VIA dotazník silných
stránek a předností (Peterson, Seligman, 2004), který podá přehled hlavních individuálních
předností, a přemýšlet nad tím, jak více využívat svých silných stránek v běžném životě.
• Epitaf (pohled zpátky): představit si, že jsme na sklonku dlouhého a naplněného života. Co
bychom chtěli, aby o něm bylo psáno v nekrologu? Napsat esej na 1-2 stránky o tom, co bychom
chtěli, aby si druzí o nás pamatovali.
• Aktivně-konstruktivní reagování: ACR reakce (zřetelně pozitivní, vyjadřující zájem a
entusiasmus) na dobré zprávy, které nám někdo sdělil. Alespoň jednou denně reagovat na
komunikačního partnera způsobem ACR.
• Vychutnávání (savouring): jednou za den si vědomě prožít a užít nějakou činnost, kterou
běžně děláme automaticky nebo ve spěchu (obědvání, osobní hygiena, cesta do práce). Potom
napsat, v čem bylo prožívání jiné oproti běžnému způsobu.
První tři techniky mají signifikantní vliv na snížení deprese a zvýšení prožívaného štěstí ve
srovnání s placebem, u prvních dvou intervencí efekt přetrvával dokonce až po dobu 6 měsíců
(Seligman, Rashid, Parks, 2006).
Většina intervencí pozitivní psychologie reaguje na přirozenou lidskou tendenci pamatovat si
spíše negativní události, očekávat do budoucna to horší. Cílem behaviorálně zaměřených cvičení a
intervencí pozitivní psychoterapie je naučit klienta odklonit svou pozornost od negativních
myšlenek, vzpomínek a očekávání také k těm pozitivním a nadějným. Kladné emocionální
naladění se pak stává důležitým činitelem v procesu dosahování žádoucích změn.
O efektivním uplatnění intervencí pozitivní psychoterapie a jejich modifikaci pro párovou terapii
a poradenství referují C. Kauffmanová a J. Silberman (2009).
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Závěr
V příspěvku předkládáme úvod do problematiky pozitivní psychologie, aktuálního proudu
v současné světové psychologii. Obecným cílem pozitivní psychologie je poznání a cílený rozvoj a
podpora toho, co činí lidský život naplněným, smysluplným a šťastným. Na základě uvedených
poznatků a citovaných výsledků výzkumů se domníváme, že pozitivní psychologie nejen že otevírá
nové možnosti porozumění člověku v jeho komplexnosti, ale také přináší atraktivní výzvy pro další
směry aktuálního výzkumu a nabízí příležitosti pro aplikaci intervencí pozitivní psychologie
v psychologické praxi.
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Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i v současnosti I.
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Abstrakt
Příspěvek pojednává o výzkumu raného vývoje v Ústavu pro péči o matku a dítě v 50. - 60. letech
minulého století. Pracoviště vzniklo v r. 1952. Vedl ho prof. Janoš, který kladl důraz na práci
v týmu různými metodami. Tím předjímal moderní koncept raného vývoje jako složitého celku,
který obsahuje různorodé složky, a jehož poznání proto vyžaduje užití různých metod. Upozornil
také na význam studia individuálních rozdílů jak pro poznání obecných psychologických
zákonitostí, tak i pro přiměřenou péči o malé dítě. Ve výzkumné skupině byl dále prof. Papoušek.
Při rozboru podmiňování zároveň podrobně hodnotil chování dítěte, což mu umožnilo zachytit podíl
vnitřních procesů ve vývoji raného učení. Podrobný rozbor chování, který zdůrazňoval, je jednou
z hlavních charakteristik tzv. mikrogenetického přístupu ke studiu vývoje chování, s kterým se
později ve výzkumu raného vývoje setkáváme. Významnou osobností pracoviště byl i doc. Koch.
Věnoval se hlavně otázkám péče o děti v kolektivních zařízeních. Zaměřil se na problém jak
zabránit opožďování ve vývoji ústavních dětí a na výchovu v jeslích. Napsal řadu důležitých
publikací.
Klíčová slova: výzkum raného vývoje, Oldřich Janoš, Hanuš Papoušek, Jaroslav Koch
Abstract
Early development journeys from the past stay alive even in the present I.
This paper presents early development research in the Institute for the Care of Mother and
Child from the 1950s to the 1960s. The Institute was founded in 1952.
It was led by prof. Janoš who was emphasizing teamwork using different methods. In this way,
he anticipated the modern concept of early development as a complex whole, which contains
various components and whose knowledge therefore requires usage of different methods.
Furthermore, he emphasized the importance of individual differences studies for knowledge of
general psychological relations as well as for adequate care of a little baby.
Prof. Papoušek was also in the research group. While studying conditioning he was also
assessing baby behaviour in detail; this allowed him to capture participation of inner processes in
early learning development. Detailed behavioural analysis, which he emphasized, is one of the
main characteristics of so called microgenetic approach to studying development of behaviour,
which can be found later in early development research.
An important person in this institute was also doc. Koch. He was interested mainly in
questions of children care in collective institutions. He was focused on how to prevent the
developmental delay of institutionalized children and on child development in crèches. He
published many important papers and books.
Keywords: early development, research, Czech Republic, Oldřich Janoš, Hanuš Papoušek,
Jaroslav Koch
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Výzkum raného vývoje v Ústavu pro péči o matku a dítě v 50. - 60. letech minulého
století
Pracoviště pro výzkum raného vývoje, tehdy nazvané Laboratoř pro výzkum vyšší nervové
činnosti nejmenších dětí, vzniklo v roce 1952 z iniciativy tehdejšího vedoucího pediatrického úseku
Ústavu pro péči o matku a dítě. Bylo to v době, kdy se zdůrazňoval význam učení I. P. Pavlova pro
nejrůznější teoretické i klinické obory. Laboratoř pro výzkum vyšší nervové činnosti nejmenších
dětí vedl prof. Janoš, vynikající psycholog a osvícený člověk. Nepodlehnul dogmatické atmosféře
tehdejší doby a už od počátku zaměřil práci výzkumné skupiny šířeji než jen na studium vytváření
podmíněných reakcí, které v tehdejších laboratořích pro studium vyšší nervové činnosti
převažovalo.
Prof. Oldřich Janoš, CSc. (1907-1973)
K výzkumu vyšší nervové činnosti nejmenších dětí užíval prof. Janoš metodu podmíněných
palpebrálních reakcí. Vedle vytváření podmíněné palpebrální reakce hodnotil i její průběh,
vyhasnutí, obnovení, diferenciaci, přepracování diferenciace a druhé přepracování. Tím získával
řadu údajů o schopnosti učení u dětí v raném postnatálním období, které umožnily posoudit vliv
různých faktorů na raný vývoj dítěte (Janoš 1965). V době, která pokládala vliv prostředí na
duševní život člověka za zásadní a dovolávala se zjištění sovětských studií, že během prvních
měsíců života vypracují nedonošené děti podmíněnou reakci stejně rychle jako děti donošené
stejného postnatálního věku, protože na ně vnější prostředí působilo stejně dlouho, doložil, že
výkon v učení u nedonošených dětí nezávisí na délce jejich postnatálního života, tj. na množství
vlivů prostředí, ale především na stupni zralosti centrální nervové soustavy.
Prof. Janoš zaměřil šířeji nejen studium podmíněných palpebrálních reakcí, ale rozšířil
studium raného vývoje o další metody: mimo studium vyšší nervové činnosti pomocí různých
metodik (palpebrální, potravové, orientační) dal podnět k tomu, aby se u dětí zároveň sledovalo
chování v přirozené situaci a studovaly se některé ukazatele fyziologické (dech, akce srdeční,
EEG). Cílem bylo získat syntetický obraz raného vývoje dítěte a na základě těchto výsledků
přistoupit ke studiu vlivu různých normálních i patologických faktorů.
Zaměřením studia raného vývoje na jeho různé složky a z toho vyplývající závěr o nutnosti
studovat raný vývoj různými metodami prof. Janoš předjímal moderní koncept raného vývoje, jak
ho ve svých pracích o raném vývoji dítěte popisují Hopkins ad. (1997), Goldfield ad. (2004). Tento
koncept raného vývoje opouští představu vývoje jako jednoduchého lineárního procesu a chápe
vývoj jako otevřený dynamický systém, obsahující relativně nezávislé dílčí systémy, které mohou
mít odlišnou dynamiku a mezi kterými dochází k různým interakcím. Proto posuzování vývoje dětí
jen na základě výsledků získaných jednou metodou dává omezené množství informací, které
neumožní dělat obecnější závěry.
Prof. Janoš upozornil na výraznou individuální variabilitu výsledků ve vypracování, vyhasnutí,
diferenciaci a obrácení podmíněné reakce. V době, která se při rozboru individuálních rozdílů
zabývala převážně jen určováním typů vyšší nervové činnosti podle I. P. Pavlova, ukazoval, že
studium individuálních rozdílů by nemělo být chápáno jako třídění jedinců do několika málo skupin
– typů, ale spíše jako zařazení jedince do řady určitých základních vlastností. Poznání
individuálních rozdílů v různých vlastnostech jednak pomáhá pochopit povahu raného vývoje,
jednak umožňuje o dítě přiměřeně pečovat. Na důležitost studia individuálních rozdílů později
upozorňují zastánci pojetí vývoje jako otevřeného dynamického systému (Thelenová 1990,
Horowitzová 1990).
Prof. MUDr. Hanuš Papoušek, DrSc. (1922-2000)
Významné místo v laboratoři pro výzkum vyšší nervové činnosti od počátku zaujímal
prof. Papoušek. Zabýval se studiem vyšší nervové činnosti nejmenších dětí metodou podmíněných
motorických potravových reflexů (Papoušek 1961). Vytvořil vlastní originální metodu, která byla
i v zahraničí velmi ceněna (1967). Neomezil se při tom jen na podrobnou analýzu podmiňování, ale
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zároveň podrobně zaznamenával a hodnotil chování dítěte (pohyby, hlasové projevy, emoční
účast) a některé fyziologické procesy (dýchání, akce srdeční). To mu umožnilo zachytit nejen
vývojové změny v raném učení, ale i podíl motivačních, emočních a kognitivních procesů v tomto
vývoji. Tak např. rozbor emočního chování při učení ukázal, že správné vyřešení úkolu (pohyb
hlavy na určitou stranu) bylo pro dítě dostatečnou odměnou a nepotřebovalo už původní
zpevňovací podnět (mléko). Údaje o účasti motivačních, emočních a kognitivních procesů v učení
dítěte raného věku přinesly nejen nové možnosti studia raného učení a faktorů, které je ovlivňují,
ale uplatnily se později při studiu rané komunikace ve výzkumu raného vývoje nejen u nás, ale
i zahraničí (Papoušek 1979, 2000).
Podrobné zachycení a podrobný rozbor různých procesů při studiu raného vývoje, jak je
prof. Papoušek zdůrazňoval, je jednou z hlavních charakteristik tzv. mikrogenetického přístupu ke
studiu vývojových změn, s kterým se později ve výzkumu raného vývoje setkáváme (Lavelli ad.
2004).
Doc. PhDr Jaroslav Koch, CSc. (1910-1979)
Významnou osobností laboratoře byl také doc. Koch. Zatímco prof. Janoš a prof. Papoušek se
věnovali převážně výzkumu novorozenců a kojenců v prvních šesti měsících života, doc. Koch se
při studiu vyšší nervové činnosti zaměřil na starší kojence a mladší batolata (Koch 1956). Jeho
hlavní význam však spočíval v tom, jak se zasloužil o zlepšování péče o děti v kolektivních
zařízeních, v kterých tehdy žilo kolem 60 tisíc.
Zaměřil se na otázku, jak zabránit opožďování a poruchám v neuropsychickém vývoji
ústavních dětí. Ukázal, že hlavní příčinou opoždění je nedostatek přímého styku ústavních dětí
s dospělými (Koch 1961). Proto vypracoval systém výchovy dětí raného věku v kolektivních
zařízeních. Věnoval se také otázkám výchovy dětí v jeslích a napsal řadu publikací pro pediatry a
dětské sestry, které pomáhaly zlepšit úroveň výchovy v jeslích (Koch 1952, Koch 1953, Koch,
Kochová 1955).
Studium příčin opožďování v neuropsychickém vývoji dětí, které vyrůstaly v kolektivních
zařízeních, vedlo doc. Kocha k poznání důležitosti individuální rodičovské péče v prvních letech
života. Proto se v dalších letech věnoval výchově nejmenších dětí v rodině (Koch 1977) a
spolupracoval s těmi, kteří se zasloužili o to, že délka mateřské dovolené se v naší zemi
prodloužila nejprve na dva a postupně na tři roky.
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Excesivní pláč kojenců: percepce plačtivosti matkou1
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Abstrakt
Excesivní pláč je obvykle popisován jako pláč, který se vyskytuje u jinak zcela zdravého kojence
více než tři hodiny denně, po více než tři dny v týdnu, v průběhu více než tří týdnů (Wessel et al,
1954). V reálu jsme ale obvykle při diagnostice excesivního pláče odkázáni na mnohem méně
podrobné a méně přesné informace. Jediným zdrojem informací o pláči dítěte bývá často pouze
matka dítěte. Příspěvek vychází z dat výzkumu, který probíhá od prosince 2008 pod záštitou
Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny, FSS MU, a který se zabývá percepcí kojeneckého pláče
matkou a možnými souvislostmi určitých charakteristik matek s vnímanou plačtivostí jejich dítěte.
Klíčová slova: kojenecký pláč, matka
Abstract
Excessive crying in infancy: Mother perception of crying
Excessive crying is usually described as crying which can be found in otherwise healthy
infants and lasts longer than three hours a day, longer than three days a week, and longer than
three weeks (Wessel et al., 1954). In reality, diagnoses of excessive crying usually depend on
much less detailed and accurate information. The only source of information about infant crying is
usually solely from the infant’s mother. This paper is based on research which has been running
from December 2008 at the Institute for Research of Children, Youth and Family, FSS MU, and
which is interested in mother perception of infant crying and possible relations of certain mother
characteristics to perceived crying of their child.
Keywords: infant crying, mother

TEORETICKÁ VÝCHODISKA
Celková iritabilita (vyčíslená celkovým množstvím pláče) a schopnost diferencovat projevy
pláče v reakci na různé podněty /selectivity of crying across contexts/ jsou nezávislými parametry
chování kojence v prvních týdnech jeho života (Acebo, Thoman, 1995). Pláč je pak popisován jako
hlasové vyjádření emocí a behaviorálního stavu (Wolff 1969, cit. dle Barr, Hopkins, Green, 2000).
Může se stát, že plačtivost a iritabilita dítěte přesahuje obvyklou míru. Pokud se tak stane
v prvních třech měsících života dítěte, hovoříme obvykle o tzv. excesivním pláči (lidově tzv. kolice).
Excesivní pláč je obvykle popisován jako pláč, který se vyskytuje u somaticky jinak zcela zdravého
kojence více než tři hodiny denně, po více než tři dny v týdnu, v průběhu více než tří týdnů (Wessel
et al, 1954).
Při exaktním dodržení Wesselových kritérií je prevalence excesivního pláče pouze 1,5 %
(Reijnevel, Brugman, Hirasing, 2001). Studie zařazující do skupiny dětí se syndromem excesivního
pláče ty děti, které byly za excesivně plačící označeny jen na základě výpovědi svých rodičů,
udávají výskyt excesivního pláče o mnoho vyšší – 10,3 % (Rautava et al., 1995) či dokonce 24 %
(Clifford et al., 2002). Obdobně vysoký výskyt bývá zaznamenáván i v případě dalších problémů
v chování dítěte v raném vývoji. Například ve studii S. C. McDonougha a kol. (n. d.) 50 % rodičů
1

Studie vznikla v rámci řešení výzkumného záměru MSM 0021622406 „Psychologické a sociální
charakteristiky dětí, mládeže a rodiny: vývoj osobnosti v době proměn moderní společnosti“.
s t r a n a | 36

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Cesty raného vývoje dětí |

(n = 409) uvedlo, že jejich dítě (mezi 3 – 18 měsíci věku) jí/spí/pláče příliš mnoho nebo příliš málo.
I zde ale platí, že vysoká prevalence potíží může souviset se způsobem, jakým je jejich přítomnost
zjišťována.
Dle T. Lindberga (2000) lze teorie o příčinách excesivního pláče rozdělit do tří hlavních
skupin: a) psychologické teorie – považující za příčinu excesivního pláče neadekvátní interakce
mezi matkou a dítětem b) gastrointestinální teorie – pokládající za příčinu hypertonicitu a
nevyzrálost gastrointestinálního traktu c) teorie o alergických reakcích – považující za příčinu
excesivního pláče alergické reakce na kravské mléko nebo na další součásti potravy. Excesivní
pláč ale nutně nemusí být známkou patologie. Některými výzkumníky (např. Hubbard, van
IJzendoorn, 1991; Karp 2004) bývá považován i za projev zhoršené adaptace dítěte na život mimo
dělohu. Následkem náročné adaptace je dle této hypotézy dítě snadněji rozrušitelné, přičemž
zároveň ještě postrádá dostatečně vyvinuté mechanismy vedoucí k sebeutišení. Zvýšeně dráždivý
kojenec reaguje dle Karpa stejně na bolest jako na nepříjemný pocit spojený například s potřebou
si odříhnout. Podobně i B. F. Fullerová (2001) tvrdí, že nejen pláč samotný, ale ani další
doprovodné jevy (jako jsou trhavé pohyby, pláč nesměřující k přivolání osoby, pláč i přes podání
dudlíku, výrazné faciální projevy) mohou být reakcí na pociťovanou bolest, stejně tak jako
projevem zvýšeného distresu a podráždění /arousal/. Předpokládá se, že zvýšeně plačtiví kojenci
mohou být též zvýšeně citliví na vnější podněty a mít menší schopnost seberegulace. Schopnost
regulace a schopnost se chránit před matoucími podněty bývá proto někdy označována za
prediktor či korelát celkové plačtivosti (Ohgi, Gima, Akiyama, 2006).
Ne všichni autoři zabývající se problematikou excesivního pláče spatřují jeho příčinu
v patologickém fungování organismu dítěte. Ukazuje se, že výskyt excesivního pláče může být
spojen i s nakumulováním rizikových psychosociálních faktorů na straně rodičů dítěte. Syndrom
excesivního pláče u dítěte společně s intenzivními projevy deprese u matky se vyskytuje současně
s větší mírou stresu rodičů, nižším sebehodnocením matky a zhoršenou funkčností rodiny (Maxted
et al., 2005). Vyšší výskyt projevů excesivního pláče byl zaznamenán u dětí pocházejících
z nechtěných těhotenství a též u dětí, které byly v důsledku hospitalizace předčasně separovány
od matky (Papoušek, von Hofacker, 1998). U matek dětí označených za excesivně plačící byla
v těhotenství zaznamenána zvýšená míra úzkostnosti a stresu (Papoušek, von Hofacker, 1998).
Vyšší riziko výskytu syndromu excesivního pláče bylo zaznamenáno u dětí matek s nižším
vzděláním a vyšší rysovou úzkostí a u matek s vyšším stupněm vzdělání a nemanuálním
zaměstnáním (Canivet et al., 2005). U matek dětí se syndromem excesivního pláče se častěji
vyskytují psychosomatické potíže a vyšší míra konfliktů s partnerem po narození dítěte, jejich
rodiny se též častěji potýkají se socioekonomickými problémy a sociální izolací (Papoušek, von
Hofacker, 1998).
Problém se zvýšenou dráždivostí a excesivním pláčem v kojeneckém věku bývá tradičně
popisován v anamnézách dětí s tzv. těžko zvládnutelným temperamentem /difficult temperament/.
O těžko zvládnutelném temperamentu se poprvé zmínili Alexander Thomas a Stella Chessová
(Thomas et al., 1968 cit. dle Bussing, Lebninger, Eyberg, 2006). Termín je však v současné
odborné literatuře užíván mnohem šířeji, než jak byl původními autory definován (Goldsmith et al.,
1987, cit. dle Bussing, Lebninger, Eyberg, 2006). Definice těžko zvládnutelného temperamentu je
podmíněná i kulturními a sociodemografickými faktory (Oberklaid, Prior, Sanson, Sewell, Kyrios,
1990 cit. dle Bussing, Lebninger & Eyberg, 2006). Děti s těžko zvládnutelným temperamentem
jsou málo rytmické, mají nižší adaptabilitu, reagují stahováním se, jsou negativně laděné a jejich
reakce jsou celkově spíše větší intenzity (Thomas, Chess, 1977 cit. dle Partridge & Lerner, 2007).
Tyto děti jsou popisovány též jako snadno rozrušitelné, těžko utišitelné a negativistické (Keiley,
Bates, Dodge, et al. 2001 cit. dle Grant, Bagnell, Chambers, Stewart, 2009).
Ukazuje se, že těžko zvládnutelný temperament není stabilní povahový rys (jak se původně
předpokládalo), ale že se projevy dítěte v průběhu jeho vývoje mění – s nárůstem problémového
chování mezi druhým a třetím rokem a s lineárním poklesem těchto projevů směrem
k předškolnímu věku (Partridge, Lerner, 2007). Projevy těžko zvládnutelného temperamentu se
v jednotlivých vývojových obdobích liší Vývoj symptomů těžko zvládnutelného temperamentu tedy
kopíruje obecné vývojové zákonitosti (Partridge, Lerner, 2007).
Dítě svým temperamentem a jeho projevy ovlivňuje své okolí, zároveň je ale i jeho
temperament okolními vlivy částečně formován a ovlivňován (Rothbart et al., 2000 cit. dle
Heinonen, Räikkönen, Keltikangas-Järvinen, 2005). Bates (1983 cit. dle Pesonen, Räikkönen,
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Keskivaara, Keltikangas-Järvinen, 2003) tvrdí, že těžko zvládnutelný temperament dítěte je
většinou úzce provázán s rodičovskou percepcí dítěte a sociální reprezentací chování dítěte a že
by se proto mělo spíše hovořit o percipovaném těžko zvládnutelném temperamentu dítěte.
S matčiným popisem temperamentu dítěte je nutné zacházet spíše jako se sociálním fenoménem.
Je třeba si uvědomit, že další vývoj dítěte ovlivňuje spíše kombinace matčina subjektivního
vnímání temperamentu dítěte a skutečného temperamentu dítěte (Bates 1989 cit. dle Heinonen,
Räikkönen, Keltikangas-Järvinen, 2005). Souvislost percipovaného temperamentu dítěte
s chováním rodičů k němu a následně tedy i s jeho dalším vývojem lze vypozorovat již
v kojeneckém věku. Například děti, u nichž se později vytvoří jistá citová vazba, jsou již v průběhu
kojeneckého věku matkami častěji popisovány jako méně náročné (Fuertes, Dos Santos, Beeghly,
Tronick, 2006). Percipovaný temperament dítěte často velmi úzce souvisí i s výchovnými postoji
rodičů. Matkou popisovaný těžko zvládnutelný temperament dítěte ve třech a šesti letech věku
dítěte predikuje hostilní výchovné postoje matky v šesti a devíti letech věku dítěte (Heinonen,
Räikkönen, Keltikangas-Järvinen, 2005).
Matky, které ve výzkumu Stifterové (1998) samy označovaly své dítě jako excesivně plačící
i matky, jejichž dítě bylo za excesivně plačící označeno na základě upřesňujících dotazů na délku
pláče i celkovou plačtivost dítěte, označovaly ještě v pěti měsících věku svého dítěte toto dítě jako
více rozmrzelé. V laboratorních podmínkách však byly negativistické projevy v tomto věku
výzkumníky pozorovány pouze u dětí, které byly za excesivně plačící označeny výzkumníky na
základě vyhodnocení vyplněných dotazníků (Stifter, 1998).
Ačkoliv lze říci, že většina matek popisuje často rozladěné, těžko utišitelné a labilní kojence
jako náročné či jako děti s těžko zvládnutelným temperamentem, bylo zjištěno, že extravertované
matky popisují tyto děti jako děti se snadno zvládnutelným temperamentem (Bates, Freeland,
Lounsbury, 1979 cit. dle Bussing, Lebninger, Eyberg, 2006). Zdá se tedy, že syndrom těžko
zvládnutelného temperamentu může vypovídat mnohem více o charakteristikách rodiče než
o charakteristikách dítěte (Bates 1980, 1983 cit. dle Bussing, Lebninger, Eyberg, 2006).
Tendence hodnotit pláč jako velmi nepříjemný stoupá se schopností empatie (Zeifman,
2003). Tolerance k pláči typicky klesá s jeho narůstající intenzitou (Bisping et al. 1990 cit. dle
Furlow, 1997). Vnímání pláče se mění v závislosti na akustických charakteristikách tohoto pláče
(Zeskind, Marshall, 1988 cit. dle Donovan, Leavitt, Taylor, 2005). Pokud na příčinu pláče naopak
usuzujeme pouze podle jeho zvuku, pak s rostoucím věkem kojence roste tendence dospělých
hodnotit běžný pláč jako způsobený větším distresem (Irwin, 2003). Je prokázáno, že dospělí hůře
snášejí pláč, jehož výška převyšuje horní limit běžného zdravého pláče, tzn. je vyšší než 610 Hz
(Bisping et al. 1990 cit. dle Furlow, 1997).
Nepříjemnost zvuku pláče je zřejmě důležitou či dokonce základní charakteristikou tohoto
druhu projevu kojence, protože právě nepříjemnost zvuku pláče zaručuje rychlé přivolání pečující
osoby (Zeifman, 2003). Pro popis mechanismu, jakým pláč dítěte ovlivňuje dospělého, bývá
využívána tzv. hypotéza „synchrony of arousal“ (Zeskind et al. 1985, cit. dle Gustafson, Wood,
Green, 2000). Tato hypotéza říká, že dětský pláč coby projev fyziologického podráždění /arousal/
vyvolává prostřednictvím nepříjemného zvuku u dospělého člověka, který pláč slyší, paralelní
fyziologické odezvy. Díky těmto fyziologickým odezvám je pečující osoba puzena pláč dítěte tišit,
případně pátrat po jeho příčině. Je nezbytné si položit otázku, co nastává v těch případech, kdy
sice u pečující osoby dojde k aktivizaci snahy dítě utišit, ale kdy se nepodaří najít příčinu pláče a
ani způsob, jak dítě utišit, což je pro syndrom excesivního pláče právě typické (St. James-Roberts,
Conroy, Wilsher, 1996). Zvuk pláče může totiž na druhé straně být i příčinou pocitů frustrace
(Milowe, Lourie 1964 cit. dle Locke 2006) a bývá někdy označován též za primární důvod k agresi
vůči dětem do dvou let (Norton 1983 cit. dle Locke 2006). Vystavením se zvuku kojeneckého pláče
dochází u mužů i žen ke zvýšení hladiny testosteronu (Fleming et al. 2002 cit. dle Locke 2006).
Reakci na pláč obvykle předchází snaha o nalezení příčiny či spouštěče pláče. Jsme ale
schopni rozpoznat spíše příčinu právě počínajícího pláče než příčinu pláče, který již delší dobu trvá
(Sherman 1927a, cit. dle Gustafson, Wood, Green, 2000). Při hledání příčiny pláče se orientujeme
především dle celkového kontextu situace, v níž dítě pláče (Sherman 1927a, cit. dle Gustafson,
Wood, Green, 2000). Důležitým vodítkem k rozpoznání příčiny pláče je též výraz dítěte
(Grossman, Lawhon 1993, cit. dle Craig, Gilbert-MacLeod, Lilley, 2000). Pokud se orientujeme
pouze dle výrazu tváře, tak naopak s narůstajícím věkem dítěte naše tendence spatřovat příčinu
jeho pláče ve velkém distresu klesá (Irwin, 2003).
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U žen má na schopnost rozeznat příčinu pláče pozitivní efekt zkušenost s vlastním
mateřstvím (Gustafson, Harris,1990, cit. dle Gustafson, Wood, Green, 2000). Matky též lépe než
otcové dovedou rozpoznat pláč vlastního dítěte od pláče jiných dětí (Wiesenfeld et al., 1981 cit. dle
Furlow 1997), což je ale zřejmě způsobeno pouze jejich častějším kontaktem s dítětem. Rozdíly
v odezvách mozku na vokalizaci dítěte (na pláč a smích) byly sice mezi pohlavími potvrzeny
(Seifritz, 2003), v hodnocení subjektivní nepříjemnosti dětského pláče (která ovlivňuje reakci
dospělého – viz výše) se ale muži a ženy signifikantně neliší (Murray 1985, cit. dle Furlow, 1997).

CÍL STUDIE
Na základě výše popsaného se tedy lze domnívat, že před samotným zkoumáním
excesivního pláče kojenců a jeho souvislostí s dalšími vývojem je nejprve nezbytné lépe
porozumět vztahu mezi percepcí pláče a osobností matky.
Výzkum probíhající pod záštitou Institutu výzkumu dětí, mládeže a rodiny se zaměřuje na
souvislosti osobnostních charakteristik matek s percipovanou plačtivostí kojenců. Cílem studie je
zjistit, zda existují souvislosti mezi rysovou úzkostností, depresivitou, mateřským sebehodnocením
a výchovnými postoji matek a jejich percepcí kojeneckého pláče.

POPIS SBĚRU DAT
Sběr dat je realizován dlouhodobě prostřednictvím internetu ve dvou etapách. První etapa
probíhá vždy v posledním trimestru těhotenství, druhá vždy v době 4 – 8 týdnů po narození dítěte.
Pro účast ve výzkumu bylo nutné, aby žena měla přístup k internetu a mohla se tak zúčastnit obou
etap výzkumu.
Těhotné ženy ve třetím trimestru byly oslovovány prostřednictvím letáku či internetové
výzvy, které byly ženám nabízen v některých gynekologických ambulancích, na internetových
serverech věnovaných těhotenství a péči o dítě a v několika kamenných obchodech nabízejících
těhotenskou a kojeneckou módu. Leták obsahoval stručné informace o výzkumu. Cíl výzkumu je
ve výzvě popsán jako zjištění vzájemných souvislostí mezi osobností matky a chováním kojence.
V letáku je též uvedeno, že údaje budou anonymně zpracovány dle zákona na ochranu osobních
údajů (101/2000Sb.) – ženy nemusejí poskytovat své jméno, stačí zadat jakoukoliv funkční emailovou adresu, na kterou pak respondentky obdrží unikátní automaticky vygenerovaný odkaz na
webovou stránku s dotazníky.

VÝZKUMNÝ SOUBOR
Výzkumný soubor tvořilo 230 respondentek zapojených do výzkumu zkoumajícího
souvislosti mezi vybranými osobnostními charakteristikami matky (depresivita, mateřský selfesteem, rysová úzkostnost, výchovné postoje) a popisovanou plačtivostí jejich dítěte, jejichž děti
se narodily mezi lednem 2009 a dubnem 2010. Respondentkami byly ženy ve věku od 20 do 41 let
(průměrný věk = 28,88; SD = 4,31). Zhruba polovina výzkumného vzorku (115 žen, 49,8 %) byla
tvořena respondentkami s vysokoškolským vzděláním. Ženy, které zakončily své vzdělání
maturitou, byly zastoupeny 98 (42,4 %) respondentkami, ženy se základním a středním odborným
vzděláním bez maturity pak 18 respondentkami (7,8 %). Naprostá většina (221 žen, 95,7 %)
respondentek žila v třetím trimestru těhotenství ve společné domácnosti s otcem svého dítěte.
Ve výzkumném souboru bylo 149 (65,4 %) prvorodiček, 62 (27,2 %) respondentek již mělo jedno
dítě, 17 (7,5 %) žen mělo již dvě děti.
Děti, které se mezi první a druhou vlnou testování respondentkám narodily, vážily od 1970
g do 4580 g (průměrná hmotnost = 3380,41 g; SD = 454,05 g). Ve 125 (54,1 %) případech se
jednalo o chlapce, ve 106 (45,9 %) případech o dívky. Zdravotní stav dítěte po porodu byl ve 198
(85,7 %) případech dobrý, v 33 (14,3 %) případech vyžadoval zvláštní lékařskou péči. V době
vyplňování druhé sady dotazníků byl zdravotní stav dítěte ve 216 (93,9 %) případech dobrý, 14
(6,1 %) dětí mělo lehké/mírné zdravotní komplikace.
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POPIS POUŽITÝCH METOD
Pro zjištění osobnostních charakteristik matek byly použity dotazníky Beckova
sebeposuzovací škála depresivity (BDI-II), dotazník rysové úzkostnosti (STAI-T), škála mateřského
self-esteem (MSRI-s) a dotazník zjišťující výchovné postoje (IRA). Pro zjištění percepce pláče
kojence byl použit Videodotazník kojeneckého pláče (VKP).
BDI-II /Beck Depression Inventory/ – Beckova sebeposuzovací škála depresivity (Beck
1961, in Preiss, Vacíř, 1999) byla administrována v průběhu třetího trimestru těhotenství. Škála je
široce používána v klinické i výzkumné praxi a je určena k posouzení aktuální úrovně depresivní
symptomatologie.
STAI-T /Stait Trait Anxiety Inventory – Trait Version/ je škála určená k posouzení míry
rysové úzkostnosti. České znění škály bylo převzato z diplomové práce Bártové (2008), která
přeložila Müllnerem (1980, in Bártová 2008) upravenou verzi testu. Dotazník obsahuje 20 výroků,
u nichž ženy na čtyřbodové škále (téměř nikdy – někdy – často – téměř vždy) označují obvyklost
popsaných pocitů.
IRA /Infant Rearing Attitudes/ (převzato z Zeifman, 2003) je dotazník zjišťující výchovné
postoje rodiče. Dotazník obsahuje 8 tvrzení, jejichž výstižnost respondentky hodnotí na
osmibodové Lickertově škále (velmi silně souhlasím – velmi silně nesouhlasím. Metoda orientačně
zjišťuje, zda jsou výchovné postoje rodiče zaměřené spíše na dítě /infant-centered/ nebo na sebe
/parent-centered/. Čím více bodů matka na škále získá, tím více jsou její výchovné postoje
orientované na dítě.
MSRI-s v těhotenství /Maternal Self-Report Inventory – short version prenatal/ je zkrácená
verze dotazníku MSRI upravená pro využití v době před porodem (Farrow, Blissett, 2007).
Dotazník obsahuje 12 tvrzení, jejichž míru výstižnosti nastávající matky hodnotí na pětibodové
škále. Výsledek udává míru mateřského sebehodnocení. Verze v těhotenství byla administrována
spolu s dalšími metodami v první vlně testování, v průběhu třetího trimestru těhotenství.
MSRI-s po porodu (Shea, Tronick, 1988) obsahuje 26 položek. Prvních 12 položek metody
se shoduje s položkami administrovanými v těhotenství. Dalších 14 položek se vztahuje k porodu a
subjektivně percipované schopnosti v péči o dítě. Dotazník byl administrován v druhé vlně
testování, tedy mezi čtyřmi až osmi týdny po narození dítěte.
VKP obsahuje dva subtesty – Pocity z kojeneckého pláče (PKP – podrobný popis viz
Masopustová, Bouša, 2009) a Charakteristiky kojeneckého pláče (CHKP). Metoda byla
inspirovaná výzkumem Debry M. Zeifmanové (2003). Podnětovým materiálem u obou subtestů je
videonahrávka ze serveru Youtube. Videonahrávka zachycuje kojence, který pláče nižší až střední
intenzitou pláče. V subtestu PKP respondentky na sedmibodové Lickertově škále (vůbec
nevystihuje - zcela vystihuje) označovaly, do jaké míry daná substantiva vystihují pocit, který v nich
pláč dítěte na nahrávce vyvolává. V subtestu CHKP respondentky stejným způsobem hodnotily
adjektiva popisující pláč kojence.

VÝSLEDKY
Vzhledem k vzájemné závislosti jednotlivých faktorů dotazníku PKP (která byla potvrzena
i korelacemi mezi jednotlivými faktory) byla pro vytvoření faktorové struktury dotazníku PKP
zvolena exploratorní faktorová analýza (metoda PAF) s šikmou rotací os (Oblimin). Dle výsledků
Scree plot grafu byl zvolen třífaktorový model. Test vhodnosti vzorku (KMO = 0,858) i Bartletův
test sféricity (sig. = 0,000) měly odpovídající hodnoty. Procento vysvětleného (explained) rozptylu
bylo 50,61.
První faktor třífaktorového modelu dotazníku Pocity z kojeneckého pláče byl nazván
Znechucení a vztek. Škála má 8 položek (znechucení, odpor, lhostejnost, vztek, naštvání, apatie,
fyzická nevolnost, podráždění) a její Cronbachova alfa je 0,827.
Druhý faktor třífaktorového modelu dotazníku Pocity z kojeneckého pláče byl nazván
Úzkost a obavy. Škála má 12 položek (úzkost, obava, nervozita, zoufalství, bezmoc, neklid,
znepokojení, bezradnost, rozrušenost, pocit vlastní neschopnosti, rozporuplné pocity) a hodnota
její Cronbachovy alfy 0,875.
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Třetí faktor třífaktorového modelu dotazníku Pocity z kojeneckého pláče byl nazván Něha a
láska. Škála obsahuje 6 položek (něha, přijetí, láska, pochopení, snaha pomoci, soucit) a hodnota
její Cronbachovy alfy 0,865.
Tabulka č. 1 uvádí popisné statistiky jednotlivých faktorů.

Tabulka č. 1
POPISNÉ STATISTIKY

N

platné
chybějící

M
SD
zešikmení
strmost
minimum
maximum
počet položek
vnitřní
konzistence
(α)

PRVNÍ

DRUHÝ

TŘETÍ

FAKTOR

FAKTOR

FAKTOR

PKP

PKP

PKP

Znechucení

Úzkost a

Něha a

a vztek

obavy

láska

231

231

231

0

0

0

1,493

3,096

5,054

,730

1,192

1,397

2,192

,323

-,980

5,721

-,407

1,00

1,00

1,00

5,50

6,08

7,00

8

12

6

0,827

0,875

0,865

,637

Vzhledem k vzájemné závislosti jednotlivých faktorů dotazníku CHKP byla pro vytvoření
faktorové struktury dotazníku CHKP zvolena exploratorní faktorová analýza (metoda PAF)
s šikmou rotací os (Oblimin). Dle výsledků Scree plot grafu byl zvolen třífaktorový model. Test
vhodnosti vzorku (KMO = 0,864) i Bartletův test sféricity (sig. = 0,000) měly odpovídající hodnoty.
Procento vysvětleného (explained) rozptylu bylo 47,83.
První faktor třífaktorového modelu dotazníku Charakteristiky kojeneckébo pláče byl nazván
Urgentní a závažný pláč. Škála obsahovala 10 položek (urgentní, silný, pronikavý, závažný,
zoufalý, naléhavý, bolestný, usedavý, hladový, způsobený nemocí) a hodnota její Cronbachovy
alfy byla 0,877.
Druhý faktor třífaktorového modelu dotazníku Charakteristiky kojeneckébo pláče byl nazván
Protivný a obtěžující pláč. Škála obsahovala 6 položek (protivný, obtěžující, rozmazlený,
nepochopitelný, manipulativní, směšný) a hodnota její Cronbachovy alfy byla 0,787.
Třetí faktor třífaktorového modelu dotazníku Charakteristiky kojeneckébo pláče byl nazván
Roztomilý a jemný pláč. Škála obsahovala 10 položek (roztomilý, jemný, milý, okouzlující, klidný,
zdravý, přirozený, běžný, utišitelný, rozespalý) a hodnota její Cronbachovy alfy byla 0,842.
Tabulka č. 2 uvádí popisné statistiky jednotlivých faktorů.
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Tabulka č. 2
POPISNÉ STATISTIKY
PRVNÍ
FAKTOR
CHKP
Urgentní
a závažný
pláč
N

platné
chybějící

M
SD
zešikmení
strmost
minimum
maximum
počet položek
vnitřní
konzistence
(α)

DRUHÝ
FAKTOR
CHKP
Protivný
a obtěžující pláč

TŘETÍ
FAKTOR
CHKP
Roztomilý
a jemný pláč

225

225

225

6

6

6

2,710

2,076

3,765

1,157

1,004

1,081

,727

1,144

-,066

,017

1,158

1,00

1,00

1,00

6,20

5,83

6,60

10

6

10

0,877

0,787

0,842

-,494
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KORELACE JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ DOTAZNÍKU PKP S DALŠÍMI METODAMI
Korelace jednotlivých faktorů s dalšími metodami (tabulka č. 3) byla provedena pomocí
neparametrického Spearmanova korelačního koeficientu.
Tabulka č. 3
STAI-T

PRVNÍ
Spearman's
rho

FAKTOR PKP

korelační
koeficient
Sig.

Znechucení

(oboustranná)

BDI

,175

**

,186

**

MSRI-s

MSRI-s

těhotenství

po porodu

-,205

**

-,201

IRA

**

-,123

,008

,004

,002

,002

,063

231

231

228

231

231

a vztek
N
korelační

DRUHÝ

koeficient

Spearman's FAKTOR PKP
Sig.
rho
Úzkost a obavy (oboustranná)
N
korelační

TŘETÍ

koeficient

Spearman's FAKTOR PKP
Sig.
rho
Něha a láska (oboustranná)
N

,234

**

,236

**

-,215

**

-,291

**

-,195

**

,000

,000

,001

,000

,003

231

231

228

231

231

,050

,005

,127

,446

,935

,056

,001

,007

231

231

228

231

231

,224

**

,178

**

* korelace je signifikantní na hladině 0,05
** korelace je signifikantní na hladině 0,01

Faktor Znechucení a vztek slabě pozitivně koreloval s depresivitou a rysovou úzkostností
matky, slabě negativně pak s mateřským sebehodnocením v těhotenství i po porodu. Faktor
Úzkost a obavy pozitivně koreloval s depresivitou a rysovou úzkostností matky, slabě negativně
s mateřským sebehodnocením v těhotenství a s výchovnými postoji, negativně s mateřským
sebehodnocením v těhotenství. Faktor Něha a láska slabě pozitivně koreloval s výchovnými postoji
a pozitivně s mateřským sebehodnocením po porodu.
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KORELACE JEDNOTLIVÝCH FAKTORŮ DOTAZNÍKU CHKP S DALŠÍMI METODAMI
Korelace jednotlivých faktorů s dalšími metodami (tabulka č. 4) byla provedena pomocí
neparametrického Spearmanova korelačního koeficientu.
Tabulka č. 4
STAI-T
korelační

PRVNÍ
FAKTOR
Spearman's

CHKP

rho

koeficient
Sig.
(oboustranná)

BDI

MSRI-s

MSRI-s

těhotenství

po porodu

IRA

,129

,065

,005

-,131

*

,040

,054

,332

,938

,050

,551

225

225

222

225

225

,075

,145

,260

,030

,000

,002

,000

225

225

222

225

225

-,080

,031

,049

**

,012

,235

,643

,469

,006

,853

225

225

222

225

225

Urgentní
a obtěžující N
pláč
korelační

DRUHÝ
FAKTOR
Spearman's

CHKP

rho

koeficient
Sig.
(oboustranná)

*

-,232

**

-,208

**

-,375

**

Protivný
a obtěžující N
pláč
korelační

TŘETÍ
Spearman's
rho

FAKTOR
CHKP

koeficient
Sig.
(oboustranná)

,182

Roztomilý
N

a jemný pláč
* korelace je signifikantní na hladině 0,05
** korelace je signifikantní na hladině 0,01

Faktor Urgentní a závažný pláč slabě negativně koreloval pouze s mateřským
sebehodnocením po porodu. Faktor Protivný a závažný pláč slabě pozitivně koreloval
s depresivitou matky, negativně pak s mateřským sebehodnocením v těhotenství i po porodu a
s výchovnými postoji. Faktor Roztomilý a jemný pláč slabě pozitivně koreloval s mateřským
sebehodnocením po porodu.

DISKUZE A ZÁVĚR
Předkládaná studie si kladla za cíl zjistit, zda existují souvislosti mezi osobnostními
charakteristikami matek a jejich percepcí kojeneckého pláče. Mezi charakteristiky matek byla
zařazena depresivita, rysová úzkostnost, mateřské sebehodnocení a výchovné postoje. Percepce
kojeneckého pláče byla zjišťována prostřednictvím Videodotazníku kojeneckého pláče a jeho
subtestů Pocity z kojeneckého pláče a Charakteristiky kojeneckého pláče.
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Ukázalo se, že pocity, které vyvolává pláč cizího kojence v matce, jsou částečně provázány
s jejími osobnostními charakteristikami. Rysová úzkostnost a depresivita matky byly provázány
s její tendencí reagovat na pláč kojence na videu pocity úzkosti a obav, případně znechucení a
vzteku. Depresivita matky navíc slabě souvisí s tendencí matky hodnotit pláč dítěte jako protivný a
obtěžující. Nízké mateřské sebehodnocení po porodu navíc slabě souvisí i s tendencí matky
vnímat kojenecký pláč jako urgentní a závažný. Naproti tomu vyšší mateřské sebehodnocení
souvisí s tendencí matky reagovat na pláč kojence pocity něhy a lásky a hodnotit tento pláč jako
roztomilý a jemný. Porovnáme-li tyto výsledky se zjištěním, že depresivita matky a její nízké
mateřské sebehodnocení se vyskytuje společně s excesivním pláčem dítěte (Maxted et. al, 2005),
měli bychom zvažovat, zda tyto charakteristiky matky spíše nesouvisí s její tendencí své dítě jako
excesivně plačící hodnotit.
Na sebe zaměřené výchovné postoje slabě souvisí s tendencí matky reagovat na pláč
kojence pocity úzkosti a obav a silně souvisí s její tendencí hodnotit pláč dítěte jako protivný a
obtěžující. Na dítě zaměřené výchovné postoje pak slabě souvisejí s tendencí matky reagovat na
pláč dítěte pocity něhy a lásky. Zdá se tedy, že nejenže matkou popisovaný těžko zvládnutelný
temperament dítěte v raném věku predikuje pozdější hostilní výchovné postoje matky (Heinonen,
Räikkönen, Keltikangas-Järvinen, 2005), ale že na sebe zaměřené výchovné postoje matky se
mohou objevovat i paralelně s negativním vnímáním projevů dítěte.
Vzhledem ke zde prezentovaným výsledkům by bylo vhodné zvážit, zda již pouhou změnou
percepce chování kojence matkou nelze alespoň částečně ovlivnit kvalitu jejich vzájemné interakce
a případně do jisté míry i další vývoj dítěte. Je na místě se ptát, zda například souvislost mezi
percipovanou menší náročností kojenců a pozdějším vytvořením jisté citové vazby Fuertes, Dos
Santos, Beeghly, Tronick, 2006) by mohla platit i v případě, že matka začne kojence jako méně
náročného vnímat až po psychologické intervenci zaměřené na posílení jejího mateřského
sebehodnocení a na podporu vzájemných interakcí mezi ní a dítětem. Lze se domnívat, že zde
prezentované výsledky akcentují nutnost se v raném vývoji dítěte zaměřit i na prožívání matky a
její osobnostní charakteristiky a výchovné postoje., neboť kromě objektivních charakteristik dítěte
je totiž přinejmenším stejně důležitá matčina petcepce dítěte (Bates 1983 cit. dle Pesonen,
Räikkönen, Keskivaara, Keltikangas-Järvinen, 2003).
Do budoucna by bylo vhodné využít k testování percepce kojeneckého matkami
i videonahrávku s vyšší intenzitou pláče, jelikož, jak již bylo popsáno výše, tolerance k pláči typicky
klesá s jeho narůstající intenzitou (Bisping et al. 1990 cit. dle Furlow, 1997). Výzkum by se měl též
zaměřit na souvislosti osobnostních charakteristik matek s percepcí chování vlastního kojence.
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Koncept laických poradkyň jako pomoc pro rodiče
předčasně narozených dětí
Lenka Novotná, Gabriela Chytilová
Nedoklubko o.s., Nové Veselí, novotna@nedoklubko.cz
Nedoklubko o.s., Brno, chytilovag@seznam.cz
Abstrakt
Rozhodnutí vytvořit síť laických poradkyň vychází z aktuální situace. Dlouhodobý nedostatek
zájmu a podpory této specifické skupině rodičů a dětí ze strany institucí státní správy /ministerstva
atd./ nastartoval mj. zhoršování zdravotní péče o nedonošené děti. Následkem je zvýšení výskytu
zdravotních komplikací u dětí a tím celkový nárůst případů potřeby krizové intervence. Rovněž
možnost systémové odborné psychosociální podpory rodičům nedonošených dětí je stále ještě
vzdálená, v současné době je závislá na osobní angažovanosti osob na jednotlivých pracovištích.
Z tohoto důvodu se koncept laických poradkyň ukázal pro os Nedoklubko jako možné východisko
nabízející řešení v krátkodobém horizontu. Předpokládáme, že projekt bude životaschopný
v dlouhodobém časovém úseku. Sdružení je otevřeno možnosti sdílet svoje zkušenosti z tohoto
projektu s ostatními odborníky a spoluvytvořit tak platformu pro nashromáždění dostatečného
množství praktických a teoretických znalostí.
Klíčová slova: nedonošené děti, péče, laická poradkyně
Abstract
Concept of non-professional counsellors as a help for parents of prematurely born children – first
year
The decision to create a net of non-professional counsellors stems from the current situation.
The long-term lack of interest and support for this specific group of parents and children from state
institutions /ministries etc./ has led, among other things, to the worsening of health care for
premature infants. It has resulted in higher levels of health complications in infants and an overall
increase of cases which requires crisis intervention. Also the opportunity of systematic professional
psychosocial support for parents of preterm children is still distant; currently it depends on personal
interest of persons at particular institutions. For this reason, the concept of non-professional
counsellors demonstrated a possible short-term solution for citizen association Nedoklubko. It is
supposed that the project will also be vital in the long-term. The association is open to the
possibility of sharing its experiences from this project with other professionals and in this way is cocreating a platform for collecting satisfactory number of practical and theoretical knowledge.
Keywords: preterm infants, care, non-professional counsellor

Občanské sdružení Nedoklubko vzniklo v červnu 2002 z iniciativy samotných rodičů
předčasně narozených dětí, kteří chtěli své zkušenosti předat dalším rodičům, jež se octli ve stejné
životní situaci. Rodičovské sdružení začalo v posledních letech spolupracovat s řadou odborníků
z oboru neonatologie a psychologie a nyní se konstituuje do celorepublikové organizace sdružující
jak rodiče předčasně narozených dětí, tak odborníky, kteří jim chtějí pomáhat. V současné době
má Nedoklubko kolem 40 řadových členů a redakční radu složenou z 5 členů (Lenka Novotná,
Klára Csirková, Lucie Přikrylová, Jana Kalábová), mezi nimiž je zastoupena psycholožka a
zdravotní sestra. V roce 2009 se patronkou sdružení stala moderátorka Štěpánka Duchková, sama
maminka předčasně narozených dvojčat.
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Pracovníci Nedoklubka se zaměřují ve své práci na tři hlavní oblasti. První z nich je podpora
rodin s předčasně narozenými dětmi, a to prostřednictvím webových stránek sdružení, na nichž je
umístěno diskusní fórum pro rodiče s řadou užitečných informací. Dalšími informačními materiály
jsou letáky Nedoklubka a tématické brožury (Přinesli jsme si domů původně nezralé miminko,
Jednotka intenzivní a resuscitační péče novorozenců, Rodičům nedonošeného miminka, Kojení je
hledání cesty k sobě navzájem, Příběhy maminek). Občanské sdružení provozuje helpline, která
funguje od pondělí do pátku (12-20 hodin) a také zastřešuje svépomocná setkávání rodičů
předčasně narozených dětí, která postupně vznikají v různých koutech České republiky. Druhou
velkou oblastí je osvěta veřejnosti (formou článků do periodik, přednášek apod.), neboť kolem
nedonošenosti panuje řada mýtů, které mají na rodiče stigmatizující dopad. V roce 2009 proběhla
putovní výstava fotografií dětí s příběhy, která navštívila 9 měst a v současné době je k vidění ve
Svitavách. Třetí oblastí je spolupráce s odborníky a vzájemná výměna informací. V říjnu 2009
uspořádalo Nedoklubko třídenní výcvik s německou lektorkou Martinou Jotzo na téma Trauma
předčasného porodu. Kurzu se zúčastnilo 12 odborníků (neonatologové, psychologové).
Nyní již ale k samotnýmh rodičům předčasně narozených dětí a tomu, co prožívají. Pro ženy je
událost předčasného porodu často zcela nečekanou událostí, na kterou nejsou připraveny, a to i
v případech, kdy těhotenství provázely určité zdravotní komplikace. Každý porod je totiž jiný, což
platí mnohonásobně o porodu, který proběhne v době, kdy žena není na mateřství ještě zcela
nastavená. Po předčasném porodu ženy často popisují různé pocity, kterým dominuje pocit
provinění z toho, že nedokázaly své dítě donosit. Tento pocit může být umocněn vyčítavými
reakcemi okolí. Mnoho žen, jejichž děti jsou se zdravotními komplikacemi v důsledku předčasného
porodu dlouhodobě umístěny v nemocnicích v inkubátorech, prožívají bezmoc a zoufalství, protože
nemohou svým dětem nijak pomoci (zvláště nemohou-li je ani kojit) a jsou odkázány na péči, která
je jejich dítěti poskytována zdravotnickým personálem. Spolu s časem stráveným v nemocnici u
dítěte narůstá také fyzické i psychické vyčerpání nejen matek, ale i otců, případně dalších
pečujících osob, a je proto potřeba nezapomínat na prostor pro jejich vlastní odpočinek a správné
stravování. Některé ženy zmiňují také pocit nepochopení ze strany blízkých osob a z toho plynoucí
osamění, které se objevuje po několika týdnech od předčasného porodu, kdy opadá projevovaný
zájem rodiny a přátel o jejich situaci. Okolí často nechápe přetrvávající obavy žen o život a zdraví
dítěte. Ženy, které dítě kvůli císařskému řezu, či jiným okolnostem, nemohou déle po porodu vidět,
zmiňují své obavy z toho, že k dítěti nic necítí. Tento pocit je živen nemožností častého intimního
kontaktu s dítětem. Kromě toho mohou být tyto pocity obrannou reakcí na situaci v případech, kdy
není zdravotní stav dítěte příznivý. Směsice těchto pocitů a protichůdných emocí může vést
k přetrvávajícímu pocitu „Nejsem dost dobrá matka“, který nezřídka vede ke zvýšeně
ochranitelskému způsobu zacházení s dítětem.
Rodiče předčasně narozených dětí (i další blízcí lidé) zažívají někdy týdny či měsíce trvající
strach o život a zdraví dítěte. Řada drobných vývojových odchylek se navíc může u těchto dětí
projevit až časem, proto je prognóza jejich vývoje zvláště v prvním roce života někdy nejistá a
lékaři rodičům neumí dát uspokojivé odpovědi na otázky typu: kdy bude dítě chodit, kdy začne
mluvit apod. Jak jsme již řekli, péče o takové dítě je pro rodiče velmi psychicky náročná a
propuštěním z nemocnice nic nekončí, ale začíná. Je důležité, aby i po návratu domů měli rodiče
kde čerpat oporu ( u blízkých lidí i kvalifikovaných odborníků, k nimž s dítětem docházejí).
V neposlední řadě narození dítěte o několik týdnů dříve může do života rodiny přinést celou
řadu změn, ať již organizačních, pracovních, ale i vztahových v rámci rodiny i partnerského vztahu
jako takového a narušení plánů do budoucna. Se zvýšenými nároky o dítě mohou být spojena i
nenaplněná očekávání o dítěti samotném, či rodičovství.
Dovolte nám zde citovat slova jedné maminek dítěte narozeného v 29. týdnu těhotenství
s porodní váhou 1050 gramů: „Opravdu moc mi chyběla psychická podpora v porodnici, nějaký
specializovaný odborník. Některým rodičům nedonošeňátek pomůže, když ví, že v tom nejsou
sami. Pocity rodičů (hlavně maminek) u inkubátoru jsou víceméně stejné, bezmoc,
sebeobviňování, deprese atd. Taky naděje a zoufalství, jako na houpačce. Kdo nezažil, nepochopí.
Je dobré vědět, že všecko může taky dobře dopadnout…“ (Lucie Přikrylová, 2008).
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Nejen matky, ale i otcové prožívají extrémní zátěž, přitom zpravidla musí pracovat naplno
v práci a navíc někteří z nich přebírají starost o domácnost a další děti v rodině. V případě, že se
se situací vyrovnají dříve, mohou si klást otázky typu: „Ona nikdy nepřestane mluvit/plakat?“
Naopak ženy se mohou cítit nepochopeny, pakliže potřebují na vyrovnání se s touto životní
událostí delší čas: „Jak si může tak rychle myslet, že je vše v pořádku“? Neshody v prožívání
spojené s náročnou péčí o dítě a nesplněnými očekávání může vést ke vzájemnému vzdalování
partnerů. Souhrnně to, co prožívají rodiče předčasně narozených dětí, můžeme nazvat
traumatickou reakcí. Traumatická reakce je normální reakce na nezvyklou, vysoce zátěžovou
situaci, která se vymyká běžné lidské zkušenosti. Část rodičů tuto zkušenost během několika týdnů
zpracuje a vrací se bez vážnějších obtíží do běžného života, u jiných se fáze vyrovnávání může
protahovat a přejít až do posttraumatické stresové poruchy.
U rodičů s posttraumatickou stresovou poruchou se můžeme setkat s vyhýbavým chováním,
zvýšenou podrážděností a intruzemi. Intruze jsou neodbytné myšlenky a vzpomínky, flashbacky,
kdy se rodičům znovu vybavují zážitky spojené s předčasným porodem („pořád ji mám před očima
ležící v inkubátoru“, „večer jsem nespala, měla jsem noční můry, křičela ze spaní a pořad se
modlila, aby mi pomohly jiné síly“). Obvyklý je strach a vyhýbání se všemu, co může prožité
trauma připomínat („jen na to nemyslet, ať už je to za mnou“) a celkově zvýšená podrážděnost
(„když se někdo nerozjel dost rychle, nejraději bych do něj naboural“). K těmto symptomům se
mohou přidat také poruchy spánku, poruchy příjmu potravy, nechutenství, úzkosti a deprese.
V případě posttraumatické stresové poruchy je na místě vyhledat odbornou pomoc (psychologa,
psychoterapeuta), který rodiči může pomoci trauma zpracovat.
Výše popsané prožívání rodičů související s událostí předčasného porodu a narození
nezralého dítěte dokládají také zahraniční studie, věnující se této problematice. Například B.
Pierhumbert s kolegy (2003) zjistili, že 18 měsíců po porodu posttraumatické reakce (dle DMS-IV)
vykazovalo 67 % matek předčasně narozených dětí z jejich výzkumného souboru oproti 6 % matek
v kontrolní skupině. A. Kersting a kolegové (2004) provedli prospektivní longitudinální studie,
v nichž se ukázalo, že matky předčasně narozených dětí vykazovaly vyšší míru traumatických
symptomů ve všech sledovaných obdobích (1-3 dny, 14 dní, 6 měsíců a 14 měsíců) než matky v
kontrolní skupině. Překvapující jsou také výsledky klinické studie M. Jotzo (2004), která zjistila, že
první měsíc po porodu dosahuje podíl matek s klinicky signifikantními známkami traumatu 77 %,
oproti 23 % otců. Rok po porodu zaznamenala mírný pokles u žen na 49 %, ale nárůst u mužů na
27 %. Nejvíce znepokojující jsou však data sebraná více než 2 roky od porodu. Podíl matek/otců
se signifikantními známkami traumatu se zastavil na číslech 17 / 12 % (Jotzo, 2004).
Ukázaly jsme, že předčasný porod a jeho důsledky s sebou přinášejí riziko vysoké zátěže pro
rodiče. Považujeme proto za nezbytné věnovat rodičům předčasně narozených dětí zvláštní
pozornost a podporovat je všemi možnými cestami tak, aby ve své situaci, kterou prožívají,
nezůstali sami.
Právě z těchto důvodů bylo založeno občanské sdružení Nedoklubko, které v letošním roce
přichází s novým projektem laického poradenství. Cílem tohoto projektu je provázení rodičů
předčasně narozených dětí vybranými a proškolenými ženami – „mamuškami“, které samy zažily
předčasný porod. Projekt je v prvé řadě formou svépomoci pro rodiče předčasně narozených dětí,
do kterého se zapojují zkušenější rodiče, jež předávají informace a sdílejí emoce s rodiči novými.
K založení tohoto projektu nás vedla naše osobní zkušenost z help line Nedoklubka, na kterou
volají právě rodiče předčasně narozených dětí. Ukázalo se, že preferují mluvit o svých obavách
s rodičem se stejnou zkušeností raději než s psychologem, proto jsme se rozhodly oslovit maminky
starších předčasně narozených dětí a požádat je o spolupráci. Další motivací pro projekt se stala
potřeba provázení a emoční podpory rodičů v nemocnicích, kde není k dispozici psycholog. Cílem
práce laických poradkyň přitom není v žádném případě suplování práce psychologa či
psychoterapeuta, ale provázení rodičů prostřednictvím sdílení emocí, zkušeností a předávání
praktických rad a kontaktů na osvědčené kompetentní odborníky (k tomuto účelu má Nedoklubko
vypracován seznam odborníků, který postupně rozšiřuje).
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Při nastavování obsahu a pravidel projektu jsme se inspirovali projektem laického poradenství
v občanském sdružení Dlouhá cesta, založeném v roce 2005. Předsedkyní sdružení je Martina
Hráská. Cílem je svépomocné poradenství pro rodiče, kterým zemřelo dítě, poskytované rodiči se
stejnou zkušeností. V současné době v Dlouhé cestě působí 19 laických poradců. Více na
webových stránkách sdružení: www.dlouhacesta.cz.
Nyní bychom se již ale věnovaly našemu projektu laickému poradenství zařazenému pod
projekt Nedoklubka Mámy pro mámy. „Mamuškou“ , jak laické poradkyně nazýváme, se může stát
žena, která sama zažila předčasný porod, od něhož uplynul alespoň jeden rok, a je ochotná
věnovat část svého volného času pomoci dalším rodičům předčasně narozených dětí. Podmínkou
zapojení do projektu je absolvování vstupní rozhovoru se členem realizačního týmu projektu a
vyplnění formuláře se základními informacemi zahrnující sepsání vlastních zkušeností z
předčasného porodu, a členství v Nedoklubku. Odborným garantem projektu je Mgr. Hana
Jahnová, klinická psycholožka působící v porodnici ve Fakultní nemocnici Brno. Týmové supervize
zajišťuje sdružení čtyřikrát ročně Mgr. Ivona Lucká, metodologické supervize k projektu Mámy pro
mámy výše zmíněné občanské sdružení Dlouhá cesta.
Projekt laického poradenství byl po půlročním výběru vhodných kandidátek a jejich základním
školením spuštěn v červenci 2010, což bylo o 2 měsíce později, než jsme původně plánovaly.
Nicméně čas navíc byl vyplněn prvním setkáním „mamušek“ v penzionu Pohádka, kde jsme se
vzájemně poznaly a na laické poradkyně čekala první část vzdělávání (přednášky z oblastí
psychomotorického vývoje dětí, kojení předčasně narozených dětí a seznámení se základy
komunikace), první skupinová supervize, vzájemná komunikace a nastavování pravidel projektu.
V současné době je v projektu zapojeno deset mamušek, další zájemkyně se mohou hlásit,
nicméně aktivně se budou moci do projektu zapojit až po dalším úvodním zaškolení.
„Mamušky“ jsou rodičům předčasně narozených dětí k dispozici individuálně vždy ve stejnou
dobu v týdnu, kterou mají uvedenu na webových stránkách
http://www.mamypromamy.blogspot.com/.
Zde je také stručná informace o každé z laických poradkyň. Podpora rodičů probíhá formou
telefonických, či emailových konzultací. Smlouva je s klienty uzavírána ústně na dobu 3 měsíců,
s možností následného prodloužení. Frekvence kontaktu mezi „mamuškou“ a rodičem je závislá na
vzájemné domluvě. Do dnešního dne kontaktovala poradkyně desítka rodičů a blízkých
příbuzných. Jejich reakce jsou veskrze pozitivní. Nabídka bezplatné služby laického poradenství je
však prozatím soustředěná pouze na internetových stránkách sdružení. Tento fakt podle našeho
soudu snižuje účinnost celého projektu, a v současnosti proto zahajujeme propagaci poradenství
nejenom pomocí článků, ale především formou příběhů jednotlivých poradkyň a jejich dětí, které
distribuujeme do nemocnic a předáváme čerstvým maminkám společně s drobnými dárečky.
V nemocnicích, těsně po předčasném porodu, doléhá stres a bezmoc na rodiče v nejvyšší míře,
proto je potřeba psychické podpory formou sdílení prožitků a emocí nejvyšší.
Naše zkušenosti ukazují, že hlavní přínos laického poradenství v Nedoklubku spočívá v tom,
že „mamušky“ jsou díky své zkušenosti s předčasným porodem blíže rodičům předčasně
narozených dětí a mohou s nimi sdílet jejich emoce. Často se velmi dobře orientují v chodu
nemocnice a mluví pro rodiče srozumitelnou řečí, tudíž jim dokážou zodpovědět řadu praktických
dotazů týkajících se dítěte. Domníváme se, že zveřejněním přímých kontaktů na „mamušky“ jsou
pro rodiče také lépe dostupné, než pokud by zájemci museli nejprve kontaktovat koordinátorku
projektu. Tento způsob navíc rodičům umožňuje volbu „mamušky“ např. dle místa bydliště, či dítěte
s podobným „příběhem“. Služba je poskytována zdarma, všechny „mamušky“ jsou dobrovolnice,
které se rozhodly svůj volný čas věnovat dalším rodičům předčasně narozených dětí.
Jelikož každá činnost má svůj rub i líc, jsme si vědomy i možných úskalí projektu. „Mamušky“
nemají (až na výjimky) odborné vzdělání v oborech psychologie, ani medicíny. Proto se v etickém
kodexu zavazují k tomu, že nebudou radit ve věcech týkajících se zdravotního stavu a léčby dítěte
a že pokud usoudí, že by rodiče mohli potřebovat podporu psychologa, kontaktují neprodleně
koordinátorku projektu či psycholožku Nedoklubka. Stejně tak je kontaktují i v případech
pochybností, jak s rodiči jednat, jak je podpořit tak, aby neublížily. Práce s rodiči předčasně
narozených dětí s sebou také přináší riziko oživení vlastních vzpomínek na předčasný porod. Proto
jsme se rozhodly do projektu zapojit pouze ženy, od jejichž předčasného porodu uplynul rok a více,
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a měly tedy čas tuto událost zpracovat. Samozřejmostí je vstupní pohovor se zájemkyní a sepsání
vlastního příběhu, ze kterých usuzujeme na vhodnost zájemkyně pro práci laického poradce. Mezi
další potenciální rizika řadíme zásah do soukromí, který práce z domova může znamenat, a riziko
zahlcení potřebami rodičů – klientů.
Abychom popsaná rizika co nejvíce snížily, poskytujeme „mamuškám“ podporu v podobě
odborného zázemí Nedoklubka (psycholožka, zdravotní sestra), průběžné vzdělávání a skupinové
supervize. Každá „mamuška“ má také možnost vyžádat si individuální supervizi. Pro vzájemné
sdílení a komunikaci mezi „mamuškami“ a členkami redakční rady Nedoklubka jsme zřídily
uzavřený podpůrný blog, kde mohou sdílet své zkušenosti z dobrovolnictví. První skupinové
setkání členů redakční rady, odborné garantky projektu a „mamušek“ otevřelo diskusi k průběhu
služby a byla stanovena pravidla snižující rizika popsaná výše. Za prvé každá „mamuška“ má
právo zvolit si individuálně pracovní dobu v rozsahu (2-4 hodiny) týdně, která jí vyhovuje. Na webu
zveřejňujeme pouze ty údaje, ke kterým dá souhlas. Pro větší zachování soukromí jsme se
dohodly na zřízení pracovních emailů a pořízení služebních telefonů. Kontrakt s klienty jsme
vymezily obdobím 3 měsíců s možností prodloužení a dohodly jsme se, že jedna „mamuška“ může
mít současně pouze 2 klienty. V případě, že nemá volnou kapacitu, nabídne zájemcům jinou
vhodnou mamušku, popř. předá kontakt na koordinátorku projektu, která eviduje vytíženost
jednotlivých „mamušek“. Po dvouměsíčním, dá se říci, zkušebním provozu, je příliš brzy projekt
laického poradenství Nedoklubka hodnotit. Jeho přínos pro rodiče předčasně narozených dětí
ukáže až čas. Již teď ale vidíme, že zájem ze strany rodičů narůstá a doufáme, že se díky větší
informovanosti bude zpráva o projektu Mámy pro mámy šířit dále a dále. Závěrem bychom rády na
tomto místě poděkovaly všem „mamuškám“, které bez nároku na odměnu věnují svůj čas dalším
rodinám s podobným osudem.
Kontakty na Nedoklubko
Adresa: Nedoklubko o.s., Žďárská 313, 592 14, Nové Veselí
Lenka Novotná /maminka nedonošených dvojčat, předsedkyně sdružení/: novotna@nedoklubko.cz
Klára Csirková /maminka nedonošených dvojčat, koordinátorka projektu Mámy pro mámy/:
csirkova@nedoklubko.cz
Mgr. Gabriela Chytilová/psycholožka/: chytilovag@seznam.cz
Bc. Lucie Přikrylová /zdravotní sestra/: lprikrylova@email.cz
Help line:
608 560 570 (po-pá 12:00-16:00)
722 593 933 (po-pá 16:30-20:00)
Web:
www.nedoklubko.cz
www.nedoklubko.blogspot.com
www.mamypromamy.blogspot.com
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Hodnocení chování při psychologickém vyšetření
nedonošených a donošených dětí ve 2. roce života
Daniela Sobotková
Ústav pro péči o matku a dítě, Praha 4 – Podolí
dsobotkova@email.cz

Abstrakt
Studie se týká hodnocení chování dětí při psychologickém vyšetření ve 2. roce života, které se
narodily s velmi nízkou porodní hmotností (<1500 g) v roce 2007 a byly ošetřovány po narození na
odděleních JIRP v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze 4 - Podolí. Celkem bylo psychologicky
vyšetřeno ve 2. roce korigovaného věku 106 dětí (49 chlapců a 57 dívek), což je 82 % všech dětí
vybraných dle zmíněných kritérií. Průměrný gestační věk při narození těchto dětí byl 29,1 týdnů
těhotenství a průměrná porodní hmotnost byla 1130,2 gramů. Kontrolní soubor tvoří děti narozené
v termínu bez zdravotních komplikací s odpovídající porodní hmotností, které byly vyšetřeny
v rámci standardizace BSID-II v ČR ve věku 2 let (n=105, 54 chlapců a 51 dívek). Užita byla
metoda Bayleyové (BSID-II) – škála chování. Analýza je zaměřena jak na výsledné hodnocení celé
škály chování, tak na hodnocení v jednotlivých faktorech (orientace/zaujetí, emoční regulace a
kvalita motoriky). Statisticky vysoce významný rozdíl byl zjištěn v neprospěch nedonošených dětí
ve faktoru „kvalita motoriky“ a v celkovém hodnocení chování. Další rozdíly byly zjištěny mezi
chlapci a dívkami, a to ve skupině donošených i nedonošených dětí v neprospěch chlapců.
Klíčová slova: velmi nízká porodní hmotnost, nedonošené děti, donošené děti, Bayley Scales of
Infant Development, BSID-II, škála chování.

Abstract
Behavioural assessment during psychological examination of preterm and full-term children in 2nd
year of life
The present study is focused on the behavioural assessment of children during psychological
examination in the 2nd year of life who were born with very low birth weight (<1500 g) in 2007 and
were treated after the birth at departments JIRP in the Institute for the Care of Mother and Child in
Prague 4 – Podolí. A comprehensive psychological examination was administered to 106 children
(49 boys and 57 girls) in the corrected age of 2 years, which presents 82 % of all children selected
according to the above criteria. Average gestational age at birth was 29.1 weeks of pregnancy and
average birth weight was 1130.2 grams. The control group consisted of children who were born in
term without any health complications with appropriate birth weight. These children were examined
during standardization of BSID-II in the Czech Republic at the age of two (n = 105, 54 boys a 51
girls). The Bayley Scales of Infant Development (BSID-II), a behaviour rating scale, was used.
Analysis is focused on the overall rating of whole behaviour rating scale as well as on the rating of
each factor (attention/arousal, orientation/engagement, emotional regulation, and motor quality). A
statistically significant difference was found in preterm children compared to full-term children in
factor “motor quality” as well as in overall behaviour rating. Other differences were found between
boys and girls in both the preterm and full-term groups, boys were more disadvantaged than girls.
Keywords: very low birth weight, premature children, mature children, Bayley Scales of Infant
Development, BSID-II, behaviour rating scale.
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Úvod
V našich dřívějších příspěvcích jsme opakovaně poukazovali na fakt, že se daří zachraňovat
většinu nedonošených dětí narozených s tzv. velmi nízkou porodní hmotnosti - VNPH (< 1500 g),
ale i s tzv. extrémně nízkou porodní hmotností - ENPH (< 1000 g), a že tudíž kvalita perinatální
péče už není poměřována jen úrovní mortality, ale časnou a zejména pak pozdní morbiditou,
včetně morbidity psychologické (např. Sobotková, 2008). Zmiňovali jsme rovněž, že
Neonatologická společnost ČR každoročně vypracovává přehled o zdravotním a neuropsychickém
stavu všech nedonošených dětí narozených s porodní hmotností menší než 1500 gramů při
dosažení 2. roku života. Eviduje však jen nejzávažnější případy – např. těžké formy DMO či
smyslového postižení a děti s mentálním vývojovým indexem MVI< 50.
Cílem našich dosavadních studií bylo upozorňovat nejen na výskyt významného opoždění
v mentálním a motorickém vývoji dětí s VNPH a ENPH, ale i na výskyt lehčích forem morbidity,
které by neměly unikat naší pozornosti, neboť s dalším vývojem většinou tyto lehčí odchylky
nemizí a mohou přinášet značné problémy nedonošeným dětem v pozdějším věku (Allen, 2008;
Wocadlo, Rieger, 2006). Zdůrazňuje se proto nezbytnost longitudinálních studií minimálně do
školního věku (Chyi et al., 2008; Voss et al., 2007), ale i později do adolescence a dospělosti
(Aarnoudse-Moens et al. 2009; Allen 2008; Salt, Redshaw, 2006).
Ve světě zároveň přibývá studií, které upozorňují na problematiku chování předčasně
narozených dětí (Msall, Park, 2008; Anderson, Doyle, 2008; Robinson et al., 2008), což je téma,
kterému je u nás věnována minimální pozornost. Zmiňovány jsou zejména poruchy pod obrazem
ADHD a problémy emoční (Delobel-Ayoub et al., 2009). Upozorňuje se ale např. i na zvýšený
výskyt poruch autistického spektra u nedonošených dětí (Limperopoulos et al., 2008). Australská
studie dvouletých nedonošených dětí (Treyvaud et al., 2009) poukazuje na výskyt poruch chování
v oblasti sociálně-emoční kompetence - u 18 % dětí (27 ze 135), což bylo vyšší procento oproti
výskytu dětí s mentálními (MVI<70 – 16 %) nebo motorickými problémy (PVI<70 – 11 %). U 11 %
dětí se vyskytly v chování potíže internalizační a u 9% potíže externalizační. Také Spittle se svými
spolupracovníky (2009) zmiňuje sníženou sociálně-emoční kompetenci, problémy v regulaci
chování a internalizační potíže u dvouletých nedonošených dětí.
Naše současná studie se proto tentokráte zaměřila na chování předčasně narozených dětí,
které bylo hodnoceno examinátorem u každého dítěte v průběhu psychologického vyšetření ve 2
letech korigovaného věku pomocí škály chování, jež je součástí 2. vydání vývojových škál N.
Bayleyové - BSID-II (Bayley, 1993) - jak je popsáno dále. Zajímalo nás, zda pomocí této metody
můžeme odhalit určité odlišnosti v chování ve skupině dětí s VNPH a ENPH od skupiny zdravých
donošených dětí.
Soubor
Studie porovnává hodnocení chování dvou skupin dětí: do první skupiny spadají děti narozené
předčasně s tzv. velmi nízkou porodní hmotností, tj. s porodní hmotností nižší než 1500 gramů.
Jedná se o všechny děti, které se narodily v roce 2007, byly ošetřovány po narození v Ústavu pro
péči o matku a dítě (ÚPMD) v Praze 4 - Podolí na jednotkách intenzivní nebo resuscitační péče
(JIRP) a byly psychologicky vyšetřeny v ÚPMD ve 2. roce korigovaného věku vzhledem
k nedonošenosti. Uvedená kritéria splnilo 106 dětí, z toho bylo 49 chlapců a 57 dívek. Průměrná
porodní hmotnost nedonošených dětí byla 1130,2 gramů (SD 264,5) a průměrné gestační stáří
bylo 29,1 týdnů (SD 2,5). Protože ÚPMD je jedno z 12 perinatologických center v ČR, které
poskytuje péči ženám s ohroženým těhotenstvím a následně novorozencům se zdravotními
komplikacemi z celé republiky, pocházely i naše sledované děti z různých míst ČR.
Druhou skupinu tvoří zdravé donošené děti, které byly vyšetřeny v rámci projektu zaměřeného
na vypracování českých norem pro vývojové škály Bayleyové – 2. vydání (BSID-II) ve věku 2 let.
Vyšetření bylo prováděno řadou psychologů po celé ČR v průběhu let 2001-2003. Celkem bylo
vyšetřeno 105 donošených dvouletých dětí rovněž pocházející z různých míst naší republiky.
V této kontrolní skupině byl počet chlapců (n=54) a počet dívek (n=51) velmi vyrovnaný. Rozdíl
v zastoupení pohlaví mezi skupinou donošených a nedonošených dětí nebyl statisticky významný.
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Metoda
Chování dětí bylo hodnoceno v průběhu celkového <psychologického vyšetření pomocí
vývojových škál Bayleyové (Bayley Scales of Intant Development-Second Edition - BSID-II, Bayley,
1993), což je metoda, která patří k celosvětově nejrozšířenějším vývojovým testům pro děti ve
věku od 1 do 42 měsíců. Metoda zahrnuje vedle škály mentální a škály motorické i škálu chování,
která byla v této práci použita. Škála chování obsahuje maximálně 30 položek, z nichž každá se
skóruje na pětibodové stupnici. Hodnota 1 znamená vždy nejhorší hodnocení a hodnota 5 nejlepší
hodnocení, přičemž jednotlivé hodnoty 1 až 5 jsou u každé položky slovně popsány, aby se
dosahovalo maximální shody při hodnocení mezi examinátory.
Na základě matematických analýz vztahů mezi položkami dospěla autorka testu Nancy
Bayleyová k vymezení čtyř faktorů chování: faktor Pozornost/bdělost, faktor Orientace/zaujetí,
faktor Emoční regulace, faktor Kvalita motoriky. Protože se při matematických analýzách položky
sdružovaly podle tří věkových skupin (1-5 měsíců, 6-12 měsíců, 13-42 měsíců), také extrahované
faktory se hodnotí podle toho, do které věkové skupiny dítě náleží. Jelikož náš soubor tvořily děti
dvouleté, popisujeme dále jen faktory, které se užívají pro tento věk: Faktor Orientace/zaujetí
měří pozitivní či negativní tendenci dítěte k plnění úkolů včetně sociálních. Faktor Emoční
regulace charakterizuje aktivitu dítěte, jeho adaptibilitu, stabilitu a toleranci k frustraci. Uplatňuje
se v něm také temperament dítěte, kvalita nálady a citlivost vůči podnětům. Faktor Kvalita
motoriky hodnotí různé neuromotorické funkce, charakteristické pro raný věk. Mezi ně náleží
svalový tonus, řízení jemné a hrubé motoriky, výskyt zpomalených či prudkých pohybů a
hodnocení kvality pohybů. Po sečtení všech položek dostáváme ještě Celkové hodnocení
chování dítěte při psychologickém vyšetření.
Dosažené hodnoty v jednotlivých položkách se sčítají, a to jak v rámci jednotlivých faktorů, tak
při celkovém hodnocení chování, jak bylo zmíněno výše. Takto získané hrubé skóry se převádějí
pomocí tabulek na percentily. Bayleyová považuje chování za normální, pokud se výsledné
hodnocení pohybuje mezi 26. až 99. percentilem, Jestliže hodnocení spadá mezi 25. až 11.
percentil, označuje ho za „hraniční“ (questinable). V případě, že dosahuje 10. či nižší percentil,
hodnotí toto chování jako „problémové“ (non-optimal). Tato kategorizace hodnocení chování platí
jak pro jednotlivé faktory, tak pro celkové hodnocení chování.
Statistická analýza dat byla provedena pomocí programu STATICTICA 6,0 98´Edition. Za
významné bylo považováno p<0,05.
Výsledky
Při porovnání průměrných percentilových hodnot dosažených ve skupinách nedonošených a
donošených dětí (viz tabulka 1) jsme zjistili, že obě skupiny byly hodnoceny velice podobně ve
faktoru Orientace/zaujetí (nedonošení: 78,0 SD=21,5, donošení: 77,6 SD=20,2) i ve faktoru
Emoční regulace (nedonošení: 78,5 SD=22,2, donošení: 77,8 SD=20,0). Ve faktoru Kvalita
motoriky však skupina nedonošených dětí dosáhla statisticky významně horšího hodnocení
(p<0,001) než skupina donošených dětí (nedonošení: 51,7 SD=25,0, donošení: 75,5 SD=25,4).
U tohoto faktoru byly také zjištěny nejvyšší hodnoty standardních odchylek (SD), které vypovídají
o značných individuálních rozdílech v obou skupinách. Významný rozdíl se projevil i při porovnání
celkového hodnocení chování v neprospěch nedonošených dětí (p<0,01). Pro lepší názornost
uvádíme výsledky tohoto hodnocení také v grafické podobě (viz graf 1).
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Tabulka č. 1: Průměrné percentilové hodnoty v jednotlivých faktorech chování a celkového
hodnocení chování ve skupině nedonošených a donošených dětí

Nedonošené děti

Donošené děti

Průměr

(SD)

průměr

(SD)

Orientace/zaujetí

78,0

(21,5)

77,6

(20,2)

Emoční regulace

78,5

(22,2)

77,8

(20,0)

Kvalita motoriky***

51,7

(25,0)

75,5

(25,4)

Celkové chování**

74,6

(21,8)

82,1

(19,3)

Chování

SD – směrodatná odchylka
** p < 0,01
*** p < 0,001
Graf. 1 Průměrné percentilové hodnoty v jednotlivých faktorech škály chování i v celkovém
chování ve skupině nedonošených a donošených dětí.
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Při další analýze dat jsme se zaměřili na zjištění jaký počet nedonošených a donošených dětí
byl hodnocen mimo normu, tj. jejich chování bylo hodnoceno dle kritérií Bayleyové buď jako
hraniční, nebo jako problémové. Výsledky této analýzy uvádí tabulka 2. Z tabulky je patrné, že obě
skupiny dopadly zcela shodně ve faktoru Orientace/zaujetí: v každé skupině se vyskytly dvě děti,
jejichž zájem o úkoly byl hodnocen jako hraniční a dvě děti, jejichž orientace na úkoly byla
minimální. Při hodnocení faktoru Emoční regulace nebyl již výsledek zcela shodný: 3 nedonošené
děti byly hodnoceny jako hraniční a 2 děti jako problémové, zatím co ve skupině donošených dětí
nebyly shledány žádné závažné odchylky, pouze 4 děti byly hodnoceny jako hraniční. Dle
předpokladů, se statisticky významný rozdíl projevil ve faktoru kvalita motoriky (p<0,02): u 10
nedonošených dětí byla jejich kvalita motoriky hodnocena jako hraniční oproti 4 dětem ve skupině
donošených, za problémovou byla považována u 5 nedonošených dětí a u žádného donošeného
dítěte. Při Celkovém hodnocení chování spadaly mimo normu 4 děti nedonošené (2x hraniční a 2x
problémový nález) a 2 děti donošené (1x hraniční a 1x problémový nález).
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Tabulka č. 2: Výskyt dětí hodnocených mimo normu

Nedonošené děti

Chování

Donošené děti

hraniční

problémové

hraniční

problémové

25.-11. percentil

10.-1. percentil

25.-11. percentil

10.-1. percentil

Orientace/zaujetí
Emoční regulace
Kvalita motoriky

2
3
10

2
2
5

2
4
4

2
0
0

Celkové chování

2

2

1

1

Odchylky celkem

17

11

11

3

Z tabulky je dále patrné, že ve skupině nedonošených dětí byla celkem zaznamenána
odchylka od normy 28x z toho šlo 11x o chování významně problémové, zatím co ve skupině
donošených dětí se vyskytla odchylka jen 14x (o polovinu méně) a chování jako problémové bylo
hodnoceno v této skupině jen 3x (téměř čtyřikrát méně). Celkový počet 28 odchylek
u nedonošených dětí byl rozložen na 16 (15,1%) jedinců, ve skupině donošených dětí byl výskyt
14 odchylek rozložen jen na 5 (4,8 %) jedinců.

Rozdíly mezi dívkami a chlapci v hodnocení chování
V závěru práce je věnována pozornost otázce, zda se od sebe liší chlapci a dívky při
hodnocení chování v průběhu psychologického vyšetření pomocí BSID-II, a to jak ve skupině dětí
nedonošených, tak dětí donošených. Výsledky této analýzy jsou znázorněny v grafu 2 pro
nedonošené děti a v grafu 3 pro donošené děti. Z obou grafů je patrné, že dívky nedonošené i
donošené (tmavé sloupce) dosahovaly vyšších percentilových průměrných hodnot jak v celkovém
chování, tak v jeho jednotlivých faktorech.

Graf 2 Průměrné percentilové hodnoty v celkovém chování i v jednotlivých faktorech škály
chování u chlapců a dívek ve skupině nedonošených dětí.
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Graf 3 Průměrné percentilové hodnoty v celkovém chování i v jednotlivých faktorech škály
chování u chlapců a dívek ve skupině donošených dětí.
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Chlapci v obou sledovaných skupinách (světlejší sloupce) byli ve všech případech hodnoceni
hůře než dívky. Statistické významnosti však dosáhly rozdíly mezi pohlavími v daných skupinách
u odlišných faktorů. Ve skupině nedonošených byl zjištěn statisticky významný rozdíl (p<0,01) jen
ve faktoru Emoční regulace, kde průměrná percentilová hodnota chlapců byla 68,1 (SD=24,4) a
dívek 79,5 (SD=18,8). Ve skupině donošených dosáhli chlapci i dívky vyšších hodnot, ale bez
statistické významnosti (chlapci: 76,1 SD=21,0, dívky: 84,8 SD=18,9). Naproti tomu významný
rozdíl u donošených dětí byl zjištěn ve faktoru Orientace/zaujetí, kde dokonce průměrná
percentilová hodnota donošených chlapců byla nepatrně nižší (73,5 SD=22,5) oproti hodnotě
nedonošených chlapců (75,9 SD=21,8). Donošené dívky naopak dosáhly hodnoty nepatrně vyšší
(81,9 SD=16,4) než dívky nedonošené (79,8 SD=21,4). Ve faktoru Kvalita motoriky dosáhly
nejnižších průměrných percentilových hodnot chlapci (47,9 SD=21,9) i dívky (54,9 SD=27,2) ze
skupiny nedonošených, přičemž mezi nimi nebyl statisticky významný rozdíl. Naopak ve skupině
donošených dětí byl rozdíl mezi pohlavími statisticky významný v neprospěch chlapců (p<0,05) chlapci: 70,4 SD=25,7, dívky: 80,9 SD=24,1). Při hodnocení celkového chování nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl mezi pohlavími ani v jedné skupině (nedonošení: chlapci 70,5
SD=22,7, dívky 78,2 SD=20,6, donošení: chlapci 78,9 SD=21,7, dívky 85,4 SD=15,9).

Diskuse a závěr
Naše skupina nedonošených dvouletých dětí se překvapivě nelišila od skupiny dvouletých
donošených dětí ve faktorech Orientace/zaujetí a Emoční regulace – hodnocení v obou skupinách
se pohybovalo v průměru kolem 78. percentilu. Neobjevil se rozdíl ani v počtu dětí, které byly
hodnoceny mimo normu v uvedených faktorech – v obou skupinách to byly jen 4 resp. 5 dětí.
Pouze ve skupině nedonošených byly hodnoceny jako významně problémové dvě děti ve faktoru
Emoční regulace, zatímco ve skupině donošených nebylo v této nejzávažnější kategorii v daném
faktoru hodnoceno žádné dítě a všechny 4 děti spadaly do kategorie hraničních nálezů.
Jak jsme se zmínili již v úvodu, v zahraniční literatuře bývá poukazováno na zvýšený výskyt
problémů v chování u nedonošených dětí a to hlavně na poruchy pozornosti a hyperaktivity a na
internalizační problémy v jejich chování (van Baar et al., 2009), jako je např. sociální a emoční
staženost či oslabená adaptabilita, případně na vyšší výskyt poruch chování spadajících do tzv.
poruch autistického spektra (Limperopoulos et al., 2008).
Domníváme se, že škála chování, která je součástí testu BSID-II, není vhodnou metodou pro
záchyt specifických odchylek chování. Např. položka „pozornost k úkolům“ a „hyperaktivita“, které
mohou signalizovat ADHD syndrom diagnostikovaný v pozdějším věku, jsou hodnoceny v rámci
faktoru Emoční regulace s dalšími osmi položkami, které s nimi mají jen malou obsahovou
souvislost, jako např. „negativní emoce“, „orientace na vyšetřujícího, „přecitlivělost na testový
materiál a podněty“, a mají spíše vztah k internalizačním problémům. Obáváme se, že vymezení
jednotlivých faktorů jen podle výsledků statistického šetření, tak jak bylo provedeno při
vypracování této škály chování, nebere dostatečný zřetel k hlediskům klinickým a obsahovým.
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V naší republice bohužel nemáme k dispozici vhodné diagnostické nástroje či screeningové
metody, které by sloužily pro záchyt dětí s poruchami chování v raném věku. Nemáme však ani
vhodnou diagnostickou klasifikaci poruch chování, která by vyhovovala pro raný věk. V západních
státech se užívá Diagnostic Classification of Mental Health and Developmental Disorders of
Infancy and Early Childhood – Revise Edition - DC:0-3R , jejíž druhé vydání vyšlo v USA v r. 2005.
Pracovní skupina pro raný vývoj dětí při ČMPS proto požádala společnost Zero to Three, která je
držitelem licenčních práv, o souhlas k překladu tohoto manuálu do češtiny. Nezbývá než doufat, že
jednání budou úspěšná.
Nebylo překvapením, že obě naše skupiny dětí se významně lišily ve faktoru Kvalita motoriky
v neprospěch nedonošených dětí, neboť jak jsme opakovaně udávali dříve (např. Sobotková,
2008), motorický vývoj dětí s VNPH a zejména pak s ENPH jde pomalejším tempem a časté jsou i
neuromotorické abnormity, kdy je potřebná rehabilitace. Tento fakt zmiňuje množství zahraničních
prací. Např. Wijnroks a Van Veldhoven (2003) upozorňují na změny svalového napětí
u nedonošených dětí a na problémy s posturální kontrolou v 6 měsících života, přičemž tyto
problémy měly vliv na další vývoj dětí ve věku 12 i 24 měsíců. Některé studie poukazují na nárůst
potíží v hrubé motorice nedonošených dětí s věkem, např. Goyen a Lui (2002) shledali narůstající
procento dětí s určitými deficity, tak jak stoupá náročnost testů na pohybovou koordinaci: ve věku
18 měsíců to bylo jen u 14%, ve 3 letech u 33% a v 5 letech dokonce u 81% dětí. Kieviet a
spolupracovníci (2009) potvrzují tento trend u nedonošených dětí až do věku 15 let na základě
meta-analýzy množství studií. Je to o to závažnější, že se zjišťuje souvislost potíží v hrubé
motorice a narušením funkcí v dalších oblastech psychického vývoje. Například Piek a
spolupracovníci (2008) ve své longitudinální studii, kdy 33 dětí bylo sledováno ve věku 4, 6, 8, 12,
18, 20, 24, 30, 36, a 48 měsíců a nakonec ve školním věku mezi 6 a 12 lety, a také na základě
svých předcházejících studií, dospěli k názoru, že vývoj hrubé motoriky v raném věku je ve
významném vztahu ke kognitivním výkonům v pozdějším věku. Poukazují zejména na vztah mezi
vývojem hrubé motoriky a rychlostí zpracování informací (proccesing speed) a na vztah k pracovní
paměti u dětí školního věku.
Na problémy v jemné motorice a vizuomotorické koordinaci u nedonošených dvouletých dětí
upozorňuje u nás např. práce Krepindlové (2006), jejíž výsledky jsou v souhlase se zahraničními
studiemi (Feder et al., 2005; Ross, 1985; Schendel et al., 1997). Potíže v jemné motorice bývají
u dětí nápadnější obvykle až v pozdějším předškolním věku. Např. autoři Goyen, Lui a Woods
(1998), kteří se zabývali analýzou vizuomotorické koordinace, vizuální percepce a jemné motoriky
shledali, že až 71% dětí s VNPH ve věku 5 let mělo problémy v jemné motorice. Na problémy
v jemné motorice přetrvávající až do adolescence upozorňuje již zmíněná práce založená na metaanalýze autorů Kieviet a dalších (2009).
Ve faktoru Kvalita motoriky, který je součástí škály chování BSID-II, je spojeno hodnocení
kvality hrubé i jemné motoriky dohromady. Z naší skupiny nedonošených dětí jich bylo hodnoceno
ve dvou letech korigovaného věku celkem pod normou 15 (14,2%), z toho u 5 dětí (4,7%) byl faktor
Kvalita motoriky hodnocen jako problémový, zatím co ve skupině donošených nebylo jako
problémové hodnoceno žádné dítě a pouze u 4 (3,8%) dětí nedosahovala Kvalita motoriky normy,
ale byla hodnocena jen jako hraniční. Ve skupině nedonošených byl hraniční nález více než
dvojnásobný – u 10 (9,4%) dětí.
V holandské studii (Janssen et al., 2008) autoři hodnotili chování a motorický vývoj 437
nedonošených dětí, narozených ve 32. týdnu těhotenství nebo dříve, ve věku 2-3 let korigovaného
věku také pomocí metody BSID-II. Kvalita motoriky byla hodnocena v této studii pod normou
dokonce u 36,7% (19,2% dětí mělo nález hraniční a 16,5% bylo hodnoceno jako problémové). Ve
faktoru Kvalita motoriky autoři shledali rovněž nejvíce problémů oproti ostatním faktorům chování, i
když i zde bylo hodnocení pod normou zaznamenáno téměř u třetiny dětí. Autoři také zjistili
významnou pozitivní korelaci mezi hodnocením chování a motorickým vývojem a uzavírají, že
nedonošené děti jsou vysoce rizikovou skupinou pro opožděný motorický vývoj a problémové
chování. V souhlase s těmito nálezy je práce Campose a spolupracovníků (2000), kteří zdůrazňují,
že zkušenosti z rané lokomoce jsou podstatné pro vývojové změny také v oblasti kognitivní i
sociálně-emoční, což by nemělo být opomíjeno, když se uvažuje o vhodných intervenčních
programech.
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Významný rozdíl mezi skupinami ve faktoru Kvalita motoriky přispěl i k významně nižšímu
hodnocení Celkového chování u nedonošených dětí (viz tab. 2 a graf 1). Je otázkou, zda faktor
Kvalita motoriky by neměl stát zcela samostatně a nezařazovat ho do Celkového skóru chování,
jak na to upozorňují také Janssen ad. (2008).
Jestliže se zaměříme na celkový počet zjištěných odchylek v chování v našem souboru (viz
tabulka 2), konstatujeme dvakrát vyšší výskyt u nedonošených dětí (28 versus 14 nálezů), přičemž
rozdíl byl hlavně ve významně problémovém chování spadajícím pod 11. percentil, které bylo
u nedonošených téměř čtyřikrát častější (11 versus 3 nálezy). Pomocí škály chování BSID-II
dospíváme tudíž rovněž k závěru, že nedonošené dvouleté děti jsou rizikovou skupinou s ohledem
na výskyt odchylek v chování, zejména co se týče kvality motoriky.
V naší studii jsme také zjistili, že chlapci byli hodnoceni hůře než dívky, na což poukazují i jiné
studie (např. Beernink et al., 2007, Robinson et al., 2008). Ukázalo se, že statisticky významné
rozdíly mezi pohlavími byly jiné ve skupině nedonošených a jiné ve skupině donošených dětí.
Nedonošení chlapci se významně lišili od dívek jen ve faktoru Emoční regulace. Tento faktor
v sobě zahrnuje různé položky, jak jsme již zmínili výše, které se vztahují jak k externalizačním, tak
k internalizačním problémům. Robinson a další (2008) uvádějí ve své práci, že ve 2 letech měli
chlapci více problémů externalizačních, zatímco v 5 letech měli oproti dívkám naopak více poruch
internalizačních. Jiní se kloní k názoru, že u chlapců převládají poruchy externalizační (Baillargeon
et al., 2007). Pokud jsme se zaměřili na položkovou analýzu v rámci tohoto faktoru
u nedonošených dětí, což jde ale již za rámec tohoto příspěvku, zjistili jsme největší rozdíl mezi
nedonošenými chlapci a dívkami v položce „hyperaktivita“: jako hyperaktivní bylo hodnoceno 16 %
chlapců a jen 5% dívek, což by mohlo poukazovat spíše na více externalizačních problémů
u chlapců.
Ve skupině donošených dětí se objevil významný rozdíl mezi pohlavími ve faktorech
Orientace/zaujetí a Kvalita motoriky opět v neprospěch chlapců. Tyto rozdílné výsledky ve vztahu
k pohlaví by svědčily pro odlišné normy pro chlapce a dívky při hodnocení chování, což některé
metody obsahují. Z uvedených výsledků také vidíme odlišnosti ve vývoji donošených a
nedonošených dětí, jejichž nezralý CNS je zatěžován různými nepříznivými vlivy od samého
začátku života, přičemž se nejedná jen o rizikové biologické faktory, ale i o rizikové faktory
prostředí včetně faktorů psychosociálních.
Jedním z nejdůležitějších je psychický stav rodičů, zejména matky, která je s dítětem
v nejužším kontaktu. Matky nedonošených dětí jsou vystaveny velmi stresujícím událostem, které
často vedou k posttraumatickým reakcím. Depresivní ladění matky pak mění nepříznivě její
chování, matky se stávají méně citlivé vůči potřebám dítěte a jeho signálům, které svým chováním
vysílá, což ve svém důsledku vede k narušení chování dítěte i vazby mezi matkou a dítětem
(Jotzo, Poets, 2005; Sáenz et al., 2009; Sobotková et al. 1999). Proto se v zahraničních studiích
klade důraz na intervenční programy pro matky, které vykazují známky postnatální deprese, jako
na jednu ze strategií v úsilí snížit výskyt následných vývojových poruch u dětí (van Baar et al.,
2009; Beernink et al. 2007; Melnyk et al., 2006; Robinson et al., 2008). Při tom je nutné se zaměřit
i na mírné depresivní projevy matky, které ještě nesplňují kritéria jasné psychopatologie (Moehler
et al., 2007), jak píše Delobel-Ayoub a spolupracovníci (2009), měla by být zajištěna dobrá
psychická pohoda matek (maternal mental well-being) nejen po narození, ale i v dalším raném
vývoji dítěte. Také v naší literatuře některé práce poukazují na důležitost psychické podpory
matkám nedonošených dětí a na problematiku chování dětí nejranějšího věku (Dokoupilová et al.,
2009; Sobotková, 2004; Sobotková, Dittrichová, 2009). Pozitivní úlohu zde plní i občanská
sdružení založená přímo rodiči nedonošených dětí podporující svými programy matky po
předčasném porodu, z nichž zejména občanské sdružení „Nedoklubko“ je velice aktivní jak
ve spolupráci s odborníky u nás, tak i na mezinárodním poli.
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Zcela na závěr bychom chtěli znovu zdůraznit, podobně jako další autoři (např. Robinson et
al., 2008), že výskyt problémů chování v raném dětství může být zapříčiněn různými rizikovými
faktory a jen dlouhodobé prospektivní mezioborové studie od počátku těhotenství nám pomohou
lépe porozumět příčinám vzniku psychopatologického vývoje a tím i účinněji zabezpečit včasná
preventivní opatření. Při identifikaci problémů chování v raném dětství je podstatné rozpoznat co je
ještě normální a co je již abnormální chování – dobře stanovit normativní data pro výskyt a stabilitu
problémů chování v čase, jak na to upozorňují Beernink a spolupracovníci (2007). Na tomto poli
nás tudíž ještě čeká mnoho práce, zejména když zatím nemáme k dispozici žádné
standardizované metody pro záchyt poruch chování u dětí raného věku, i když v zahraniční
literatuře je jich zmiňována celá řada, včetně screeningových metod, které by pomohly zachytit
poruchy chování u dětí co nejdříve (Briggs-Govan, Carter, 2008; Guedeney et al., 2008;
Haapsamo et al., 2009; Karabekiroglu, Aman, 2009; Milne et al., 2009), aby včasná pomoc byla co
nejúčinnější.
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Abstrakt
Příspěvek shrnuje podstatná fakta části výzkumného projektu zaměřeného na profesní orientaci a
technicko-praktické porozumění žáků 2. stupně ZŠ Moravskoslezského kraje prováděného v letech
2008-2009. Analýza dat zájmového dotazníku profesní orientace AIST-R ukázala na zajímavé
cesty profesního zaměření žáků 6. - 8. tříd. Získali jsme preference struktury zájmů,
nejžádanějších kombinací kariérových voleb, aspirační úrovně dosaženého vzdělání a to celkem
u cca 1600 žáků. Tento mezinárodně ověřený test jsme mimo jiné použili souběžně s nově
konstruovanou výkonovou metodou pro zjištění schopností vázaných na technicko-praktické
porozumění (TTPP - Test technicko-praktického porozumění). Výsledky, které naznačují možnosti
profesního směřování žáků, se tak mohou stát užitečným nástrojem jejich motivace.
Klíčová slova: volba povolání, Test struktury zájmů (AIST-R), profesní orientace, Test technickopraktického porozumění (TTPP), Dotazník vědecko-technických zájmů (DVTZ), Moravskoslezský
kraj.
Abstract
Ways of professional orientation in children at 2nd level of elementary school
This paper summarizes important findings of a research project focused on professional
orientation and technical-practical understanding of students at 2nd level of elementary school in
Moravian-Silesian region, which was conducted from 2008 to 2009. Analysis of data from a
questionnaire of interests and professional orientation AIST-R showed interesting ways of
professional orientation in students of 6th – 8th years. Preferences of interest structure, combination
of the most desirable career choices, and aspiring education level were obtained in about 1600
students. This internationally validated test was used at the same time with a newly constructed
performance method for detecting abilities related to technical-practical understanding (TTPP –
Test of technical-practical understanding). Findings which indicate professional orientation in
students could provide a useful tool for their motivation.
Keywords: career choice, Test of interest structure (AIST-R), professional orientation, Test of
technical-practical understanding (TTPP), Questionnaire of scientific-technical interests (DVTZ),
Moravian-Silesian region

Úvod
V současné době je v médiích často slyšet stesky na nedostatečný zájem o profese, které
se týkají manuální práce, odborně řemeslné práce, nebo na celkový odklon od oborů, které jsou
zaměřeny na techniku a technickoprakticky orientované profese. Problémy dle médií mají
učňovské školy, průmyslovky, ale i školy terciálního vzdělávání v technických oborech. Podle
informací z praxe víme, že chybí schopní konstruktéři, elektrotechnici, strojaři či stavební inženýři.
Některé z velkých firem dokonce avizují potřebu desetitisíce odborných pracovníků v horizontu
příštích 10 let. Situace na pracovním trhu z pohledu zaměstnavatelů se nezlepšila ani současnou
krizí, kdy byl mírně snížen převis poptávky nad nabídkou pracovních míst v odborných profesích.
Populace stárne, a nedojde-li k změnám, hrozí riziko nutnosti najímat pracovníky na dané profese
ze zahraničí. Tento ekonomický problém samozřejmě bude ústit v problém sociální, protože
pracovníci ze zahraničí budou opticky ubírat práci místním lidem, přestože ti o ni v zásadě stát
nebudou. Vznikne tak třeba velký počet lidí se vzděláním, kteří nebudou mít ve svém oboru
uplatnění, a pro jinou praxi bude jejich vzdělání naprosto zbytečné. Dopad na tvrdou zem reality
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u řady z nich způsobí docela jistě pochybnosti o vlastní ceně, schopnostech, hodnotě vlastního
života nebo vůbec smyslu života s následnými psychickými následky.
To vše se dá preventivně ošetřit dříve, než dojde ke zhroucení neadekvátních ambicí. Mnohé
děti už od počátku slyší: „Uč se, abys nemusel dělat to co já.“, a některé děti proto věnují úsilí
tomu, aby se dostaly na místa, kde by se tolik „nenadřely“ (často zmiňovaná negativní součást
práce manuálních pracujících). Znamená to motivaci k získání zaměstnání, které je spojeno spíše
s kancelářskou prací, nebo prací v obchodní sféře. Pokud dítě vystuduje kupříkladu vyšší
odbornou školu se zaměřením na podnikání s titulem DiS., tak je pro něj docela rána, má-li skončit
pro nedostatek profesních možností na pokladně v supermarketu. Tolik z pohledu syceným
zprávami z médií. Jaká je reálná situace? Je třeba podívat se o stupínek níže, tedy už do
základního školství.
Výzkumné otázky
Víme, že se v populaci vyskytují lidé s vlohami pro různé činnosti. Máme i nástroje, jak
jejich schopnosti a preference zjišťovat. Oproti tomu nemáme příliš eventualit vůči vlivu zrovna
"letícího" atraktivního profesního trendu, kterým může být žák ovlivněn bez ohledu na své
dispozice a zájmy. Můžeme však rozvíjet diagnostiku, zpřesňovat naše predikce, pomáhat rozvíjet
potenciál, který mají. A také můžeme zkoumat, kde a jaké jsou další souvislosti, případně korigovat
na základě těchto výzkumů informace v médiích. Jak to tedy je s preferencemi profesního
zaměření žáků na 2. stupni? Jaké vládnou směry? Jaké jsou ambice dětí ohledně dalšího studia?
Jak se s přibývajícím věkem vyhraňuje příklon k některému ze životních stylů? Váží se výsledky
AIST-R na jiné testové metody?
Soubor
Pro potřebu výzkumu jsme z hlediska rovnoměrného územního rozložení vybrali 17 škol,
resp. 87 tříd v Moravskoslezském kraji ČR, přičemž se jednalo jak o školy v malých obcích, tak i ve
velkých městech (viz tab. 1). (Průmyslové specifikum tohoto kraje je nutno brát jako limitující faktor
pro celorepublikové zobecnění.). Pro zařazení školy bylo limitující minimální počítačové vybavení.
Bylo otestováno celkem 1650 žáků 2. stupně ZŠ ve věku 12-16 let. Účast dětí na výzkumu byla
dobrovolná v rámci školní výuky. Vedení škol bylo předem informováno o cílech výzkumu. Děti
nebyly motivovány žádnými odměnami.
Z tohoto celku byla následně vyňata data, která byla neúplná, nebo data, která vznikla
nestandardním způsobem. Po vyloučení těchto údajů vznikl kompletní soubor, který čítá 1605
žáků. Výsledný soubor obsahuje chlapce (N = 787; 6. - 8. třída; 12 - 16 let) a dívky (N = 818; 6. - 8.
třída; 12 - 16 let) (viz tab. 2). Průměrný věk v jednotlivých třídách mezi dívkami a chlapci ukazuje
tab. 3 (Mynářová, Badošek, Kimplová, 2010). Protože však některé soubory testů byly pro
statistické účely samostatně použitelné i bez návaznosti na další data, můžeme se v textu setkat i
s drobnými odlišnostmi v celkovém počtu respondentů, např. (n = 1616) apod.

Tab. 1
Geografické složení celého vzorku
Velikost obce
počet osob do 10.000 obyvatel
počet osob nad 10.000 obyvatel

Tab. 2
N %
747 45
903 55

věk
12
13
14
15
16
celkem

chlapci
112
229
262
172
12
787
1605

dívky
149
263
285
111
10
818
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Tab. 3 Počty žáků (N) a jejich průměrný věk (M) podle pohlaví a školní třídy (vzorek bez
nestandardních dat)

chlapci N =
chlapci M =
dívky N =
dívky M =

6. třída
242
12,59
277
12,49

7. třída
263
13,62
281
13,52

8. třída
282
14,66
260
14,48

Metody a výsledky
Test struktury zájmů (AIST-R)
Během výzkumu (Mynářová, Badošek, Kimplová, 2010) jsme získali velké množství dat.
Tyto jsme následně podrobili položkové analýze a data komparovali i s dalšími údaji, jež jsme
získali z jiných výzkumů. Testem AIST-R (Testcentrum – Hogrefe, Praha, 2006) jsme vyhodnotili
jak příklon k určitému typu osobnosti spojenou s orientací na životní styl dle teorií Hollanda (1966;
in Mezera, 2006), ale také aspiraci žáků v dalším vzdělávání. Další možností jak získat užitečné
informace bylo vyhodnotit dosud nezkoumané údaje z tohoto testu, tedy například množství
mezitypových trojic písmen, vyjadřujících profesní orientaci žáka.
Holland vytvořil hexagonální model, v jehož vrcholech jsou obsaženy následující škály: R, I,
A, S, E, C.
R - realistický typ člověka, který má blízko k technice, řemeslně zdatný, konzervativní.
I - osoba zvídavá, zkoumající, která ráda analyzuje, má ráda přesnost a logiku.
A - umělecky zaměřený člověk, pro kterého je důležitá estetika, volnomyšlenkářství, tvořivost.
S - sociální typ, přátelští lidé s ochotou pomáhat druhým, mající radost z kontaktu.
E - osoby tohoto typu jsou aktivní, přesvědčují a rády vedou, řídí a organizují. Jsou zaměřeni na
úspěch, ekonomické činnosti, jsou samostatní, s větší ochotou riskovat.
C - konvenční typ člověka, pro které jsou důležitá pravidla a organizovaná činnost.
Pokud jedinec skóruje v některé z těchto skupin nejvíce, tak je to dominantní životní styl,
který s sebou nese i příbuzný výběr profese, která mu vyhovuje. Hlaďo (2009, str. 27) uvádí:
“Holland (1966) se původně domníval, že každý jedinec náleží vždy pouze do jednoho ze šesti
typů osobnosti. V revidované teorii tuto myšlenku opouští a tvrdí, že přestože jeden typ obvykle
dominuje, člověk nemusí patřit výlučně do některého z uvedených typů osobnosti, ale je zpravidla
charakterizován určitým mezitypem“. Proto zvolil jako důležité první tři škály s největším počtem
dosažených bodů, které tvoří jakýsi kód. Např. RIA, případně pokud žák nemá příliš velký bodový
rozdíl (dle tabulky kritických diferencí) (Boschek, 2006; in Mezera, 2006) mezi jednotlivými škálami,
rozšiřuje se kód na 6 pozic: např. RIA/RAS, nebo také na 9 pozic: RIA/RAS/RAC, v extrémním
případě systém generuje až čtyři kombinace kódů: SEC/SCE/ESC/CES .
Vzhledem k tomu, že dle Hollanda probíhá profesní orientace a volba povolání v několika
vývojových etapách, v jejichž průběhu žák volí jednu či více profesních skupin povolání, tak
bychom mohli předpokládat, že s přibývajícím věkem se začnou žáci přiklánět více k jednomu
z typů, který se stane dominantním. Tím by se měly kódy zkracovat a negativně korelovat
s přibývajícím věkem. Výsledná korelace r = 0,021(n = 1605) z našeho výzkumu (Mynářová,
Badošek, Kimplová, 2010) však toto nenaznačuje. Pokud to budeme interpretovat, tak věk nehraje
v jasnější diferenciaci k určitému typu profesního zaměření roli. Samozřejmě nemůžeme brát tato
data i přes velký vzorek zcela jako bernou minci, protože není zohledněno longitudinální hledisko –
jsou brány v potaz pouze věkové proměnné, takže u jednotlivého žáka k postupné diferenciaci dojít
může. Případně dochází k vývojovému skoku jindy než ve sledované populaci žáků 6. - 8. tříd. Dá
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se pouze říci, že k diferenciaci nedocházelo v tomto období. Čekali jsme rovněž posun ke zkrácení
kódu díky narůstající naléhavosti zvolit směr dalšího vzdělávání. Je ale dost možné, že vše bývá
řešeno až v situaci časového tlaku, tj. v 9. třídě, která nebyla součástí testování. Anebo jsou prostě
žáci v tomto období ještě bez vyhraněných představ a naopak širší oblasti zájmů jim umožní řešit
situaci nespecifického rozhodování "kam na další školu".
V návaznosti na předchozí domněnku o diferenciaci, byla naším následujícím zkoumaným
objektem aspirace žáků na typ školy v dalším studiu. Což je jednou z prvních otázek v dotazníku
AIST-R. Zajímalo nás, zda se bude lišit zastoupení jednotlivých typů škol podle pohlaví. V této
otázce jsme si nestanovili žádná očekávaná zastoupení, pojali jsme toto pouze jako mapující
sondu. Výsledky vidíme v Grafu 1.

Graf 1
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Pokud pochopíme otázku tak, že jde o nejbližší studium, nikoli absolutní úroveň vzdělání,
tak můžeme přiřadit gymnázia, coby automatického základu pro vysokoškolská studia, k vysokým
školám. Dostaneme tak část populace na ZŠ, která má ambice dosáhnout toho nejvyššího stupně
vzdělání. Tato populace čítá 16,2 %, tedy číslo velice blízké tomu, co definujeme jako nadprůměr.
Sloupce uprostřed grafu demonstrují pevný pilíř středního vzdělání s maturitou (celkem 984 žáků
z 1616), tedy praktičtěji zaměřeného vzdělání. Pokud se pokusíme odhadovat rozdíly mezi
pohlavími, tak nacházíme zásadní rozdíl pouze při aspiraci na gymnázia, kde dívky mají o 68 %
vyšší zastoupení. Pokud tento údaj dáme do kontextu s dále získanými údaji (např. preference
v kódu podle pohlaví, který ukazuje jiné zaměření dívek a hochů), možná to odkryje důvody, proč
se nedostává technicky orientovaných vysokoškolských studentek.
Posledním zkoumaným prvkem se stalo globální zjišťování nejčetnějšího typu na pozici 1 –
6 (tj. byly brány v potaz pouze kódy s maximálně 6 prvky – např. RIA/RAI) v netříděném souboru.
Sledovali jsme ale i četnost v tříděném souboru dle pohlaví, které je poměrně důležitou
genderovou proměnnou pro profesní orientaci (Badošek, Biolek, Kimplová, 2009). Tam pro
přehlednost uvádíme pouze první 3 pozice v kódu.
Výsledky byly na první pohled zarážející, protože přes veškeré informace z médií a praxe
o nedostatku "techniků" je v netříděném souboru na 1. pozici nejčetněji uváděna škála R. Druhé a
třetí místo zaujímají škály A a I. Kdybychom mohli vytvořit průměrný kód žáka, vypadal by
následovně: RIA/RAI – tj. kód, který obsahuje dominanci praktického přístupu a manuální práce
nestranícími se probandy. Následuje přírodovědecké zaměření, analytické a zkoumavé, nebo
umělecké zaměření, které je naopak nedisciplinované a svobodně tvůrčí. Podrobná data viz
tabulka 4. Analogické údaje vidíme u následujícího kódu tj. na pozici 4 - 6 v tabulce 5. Opět je
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nejpreferovanější škálou škála R, následovaná na další pozici A (i když je fakticky nejčetnější škála
R, nemůže se v kódu opakovat) a konče škálami S a E s minimálním rozdílem. Průměrný druhý
kód žáka v pořadí by vypadal následovně: RAS nebo RAE. Opět tedy vede realistický styl a to se
značnou početní převahou.
Tab. 4
škála
R
I
A
S
E
C

Tab. 5
četnost na četnost na
1. pozici
2. pozici
538
317
369
276
354
444
159
220
119
206
80
150

četnost na
3. pozici
295
370
342
237
216
156

škála
R
I
A
S
E
C

četnost na
4. pozici
572
208
378
176
131
151

četnost na
5. pozici
461
284
303
164
191
213

četnost na
6. pozici
304
234
245
305
291
237

Globální výsledky ukazují, že žáci nemají odpor k praktickým činnostem, nevadí jim práce
v exteriérech, případně se zvířaty anebo nástroji. Kde je tedy problém? Generuje test AIST-R
neadekvátní výsledky? Jsme přesvědčeni, že nikoli. V rámci podobného výzkumu jsme vytvořili
originální dotazník na sledování vědeckotechnických zájmů – DVTZ (DVTZ – Dotazník vědeckotechnických zájmů), kterým jsme otestovali dalších 1050 žáků a studentů (Badošek, Kimplová,
2010). Jednou z mnoha otázek byla i otázka na sebeposouzení a zařazení se do typů: technickopraktického, přírodovědného, humanitního a byla ponechána i možnost „nevím“. Na základních
školách (n = 639) se ukázalo následující rozřazení (Graf 2).

Graf 2
Myslím si, že jsem spíše:

25%
29%

technicko-praktický typ (zajímá mne mechanika, IT, technika)

humanitní typ (zajímají mne jazyky, literatura)

přírodovědecký typ (zajímá mne fyzika, biologie, chemie apod.)

nevím

26%
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Troufáme si tímto, byť dílčím výsledkem, podpořit myšlenku, že to není s preferencí
technicky orientovaných profesí až tak špatné a data z AIST-R skutečně odpovídají realitě.
Důležitou proměnnou je nikoli chuť něčemu se věnovat, ale rozhodující vliv má jiný činitel nebo
činitelé. Můžeme se sice jen domnívat, ale nebylo by nelogické, kdyby roli hrál vliv rodičů a
poněkud nafouknutá mediální bublina. Měli bychom se proto zamyslet jak efektivní je
psychologická činnost v reálu, zda naše diagnostika nedopadá jako onen příslovečný hrách na
stěnu.
Zajímavě dopadlo také rozřazení výsledků dle pohlaví, jak je uvádíme níže v tabulkách 6 a
7. To, co totiž vycházelo v celku, má naprosto odlišné komponenty při roztřídění. Ukazuje se, že
dívky naprosto jednoznačně lnou ke škále A, která je u nich dominantní a značí umělecké sklony,
zájem o krásno, estetiku, emocionální ladění. Na druhé straně ale ani škála R není zcela
zapomenuta a je na 2. místě. Poslední v řadě je škála I. Nejtypičtější vzorec u dívek by vypadal
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následovně: ARI. U chlapců pak jasně vede styl Realistic, na druhém místě je Investigative, třetí by
mohl být Artistic. Nejtypičtější vzorec by byl RIA. Na základě jiných zkušeností bychom očekávali u
dívek větší zastoupení škály Social, ale není tomu tak.
Tab. 6

Chlapci
četnost na
škála 1. pozici
R 352
I 158
A 131
S 57
Tab.E 6 66
C 30

Tab. 7

Dívky
četnost na
2. pozici
136
214
172
103
97
72

četnost na
3. pozici
104
194
186
117
107
86

škála
R
I
A
S
E
C

četnost na
1. pozici
186
118
313
102
53
50

četnost na
2. pozici
181
155
182
117
109
78

četnost na
3. pozici
191
176
156
120
109
70

Zdá se, že dívky chtějí méně sociálně orientovaných preferencí než by se jim na základě
běžně užívaného pohledu ve společnosti mělo dostávat (je jednoduše méně těch, které by chtěly
být kupříkladu zdravotní sestrou). Zda je to běžné a trvalé, nebo je to důkaz stírání některých
hranic mezi rolemi, nevíme, ale v případě příležitosti to chceme zjistit při dalším zkoumání.
Test technicko-praktického porozumění (TTPP)
Tento test byl zkonstruován jako screeningová metoda pro hodnocení technickopraktických
schopností. Jedná se o nově vytvořený test zjišťující technicko-praktické porozumění, který
sestává z 30 obrázkových úloh vyžadujících pochopení základních mechanických nebo fyzikálních
vztahů. Zkoumaná osoba vybírá jednu správnou odpověď z několika možností. Vychází z konceptu
několika testů, které byly v minulosti zhotoveny (Miglierini, Bruno 1991). Obsahuje jednoduché
fyzikální a praktické úlohy z různých oblastí (tření, tlak, stabilita, valivý odpor, páka ap.) (Kimpl,
Badošek, Kimplová, 2009; in Badošek, Biolek, Kimplová, 2009).
Reliabilita testu byla ověřena v rámci pilotního výzkumu na žácích (n = 67) systémem testretest s odstupem 10 měsíců. Test vykazuje reliabilitu r = 0,76. Můžeme mít za to, že reliabilita
splňuje požadavky kladené na stabilitu v čase. Obsahová validita je vzhledem k výkonovému
charakteru testu a jeho pedagogickému zaměření (test obsahuje modifikované příklady
z probíraného učiva, které musí žák správně aplikovat, nestačí si je pamatovat) adekvátní.
Očekávali jsme, že se žáci, kteří mají zájem o technicky nebo prakticky orientované profese
zjišťované testem AIST-R, projeví i zvýšeným skóre v tomto výkonovém testu, podle logické
úvahy: koho zajímají technické profese, tak v nich má úspěchy a rozumí jim. Výsledky nebyly až
tak markantní, nicméně ve statistické rovině existují, byť praktická využitelnost níže uvedených
korelací je zanedbatelná, viz tabulka 8.

s t r a n a | 69

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie|

Tab. 8

R
I
A
S
E
C

Tab. 9

TTTP
0,13
0,14
-0,06
-0,11
0,002
-0,02

BTZS Prostorová
Vizuální Aritmetika Verbální
představivost percepce
schopnosti
TTPP 0,40
0,32
0,29
0,32

Na druhou stranu dává smysl to, že děti, které mají dobré výkony v testu TTPP, pozitivně
korelují se škálami R a I (Realistic, Investigative) a negativně se škálou S (Social).
Vyšší korelace se rovněž ukázaly při porovnání s částmi testu BTZS – česká verze GATB
(Vašina, Komárková, 1975). Výkon v tomto testu koreluje nejvíce s prostorovou představivostí (r =
0,4; p<0,01) a dále s verbálními (r = 0,32; p<0,01) a matematickými (r = 0,29; p<0,01)
schopnostmi. Podrobně viz výše tab. 9. Do značné míry je tedy úspěch v testu TTPP sycen i
intelektovými schopnostmi. Podle našich zkušeností se však častokrát ukázalo, že žáci, kteří měli
dobrý výkon v testu TTPP (a tím i vazbu na vyšší intelekt) a měli by mít sklon k technickým
oborům, tak se o tuto oblast nezajímali. To ale odpovídá názoru Hollanda (1966; in Mezera 2006),
že zájmy jsou pro motivaci k určité profesi důležitější než inteligence.
Závěr
Vzhledem ke specifickému regionu, který je znám svou průmyslovou výrobou, je nutno brát
i přes velký počet respondentů výsledky s rezervou a nesnažit se je aplikovat na celou ČR. I tak
výsledky naznačují jak v dotazníku AIST-R, tak i v dotazníku DVTZ preferenci techniky a
praktických profesí. Což je v rozporu s proklamovaným nedostatkem zájmu o technické profese.
Existuje mírná souvislost mezi zájmem o praktično a výkonem v technických úkolech.
Stejně tak mezi schopností řešit technickopraktické úkoly a jednotlivými složkami intelektu.
Bohužel všechny vazby jsou sice validní z hlediska statistiky, ale z hlediska praktického využití se
jedná spíše o solitérní prvky, které mají vliv pouze při komplexním posuzování následující trojice:
1. specifické schopnosti;
2. zájem;
3. inteligence.
Vysuzování na základě jen některé z nich nepovede k dobrým výsledkům.
Co se týká školních ambicí, připadá nám poměr dětí, které nějakým způsobem inklinují
k nejvyššímu vzdělání, ideální z hlediska Gaussova rozložení schopností v populaci jako
přiměřený. Už ze samotných norem AIST-R vyplývá, že dívky preferují více umělecký směr v tomto
dotazníku než chlapci. Neznamená to, že dívky nemají na dané technicky nebo výzkumně
orientované profese dostatek schopností (srov. Mynářová, Badošek, Kimplová, 2010), ale dané
profesní zaměření je jednoduše zajímá méně, nebo nezajímá vůbec.
Dle nás tedy existuje několik rozporů: mezi schopnostmi a zájmy, mezi zájmy
deklarovanými v testech a přítomností těchto žáků na odpovídajících studijních a učebních
oborech, mezi tím, co děti chtějí a co nakonec udělají. Proměnných je mnoho: média, širší okolí,
rodina, rodiče, mnohdy kamarádi, módní trendy či sociologické změny ve společnosti.
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Abstrakt
Téma „integrace“ jedinců s postižením, ať z hlediska celoživotního konceptu nebo z hlediska
školního vzdělávání, se stává módním trendem, často bez znalosti, případně pochopení podstaty
či principů úspěšné integrace. Sdělení podtrhuje význam pohybových aktivit pro úspěšnou
integraci. Předkládá informace o činnosti Centra aplikovaných pohybových aktivit (APA) jako
nositele projektů, podporujících podporu začleňování žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
do běžných škol. Sdělení vysvětluje význam činnosti Centra APA, který spočívá v dalším
vzdělávání, učitelů, vychovatelů, instruktorů i trenérů k vnímání fenoménu „jinakosti“. Centrum APA
pomáhá koncipovat individuální vzdělávací (tréninkové) plány, dále se podílí na formování
realistické sebe-reflexe osob s postižením a iniciuje jejich zapojení do programů pohybových
aktivit.
Klíčová slova: integrace, pohybové aktivity, vzdělávání
Abstract
Integration – another possible way
The topic of „integration“ of individuals with handicap, from the perspective of life-long concept or
from the perspective of school education, becomes a fashionable trend often without knowing or
understanding the core principles of successful integration. This paper emphasizes the importance
of physical activity for successful integration. It presents information about the Centre of Adapted
Physical Activity as a holder of the project supporting the integration of students with special
educational needs. This paper explains the importance of The Centre APA activities which provide
continuing education for teachers, educators, instructors and trainers to understand the
phenomenon of difference. It also participates on forming realistic self-reflection of persons with
handicap, and iniates their participation in physical activity programmes.
Keywords: integration, physical activites, education

Integrace dětí se zdravotním postižením do škol
Integrovaných dětí se zdravotním postižením v běžných školách pozvolna přibývá. Mezi lidmi
panují různé názory na integraci dětí se zdravotním postižením. Můžeme narazit jak na pozitivní
ohlasy, tak i ohlasy skrze negativní. Dle Kudláčka (2008) se slovo integrace stalo módním trendem
a je využíváno i zneužíváno učiteli, zástupci škol i rodiči žáků s postižením a jejich nepostižených
spolužáků. V České Republice do roku 1991 byla většina dětí se zdravotním postižením
segregována ve speciálních školách. Od roku 1991 do roku 2004 se integrace realizovala podle
metodických předpisů MŠMT. Až v roce 2004 byla integrace podpořena novým školským
zákonem, který byl v roce 2005 doplněn Vyhláškou o vzdělávání dětí a žáku se speciálními
vzdělávacími potřebami a dětí a žáků mimořádně nadaných (Kudláček, 2008). Tyto legislativní
změny dopomohly k začlenění žáků do běžných škol. Je na rodičích, speciálně pedagogických
centrech, ředitelích škol, učitelích a samostatných žácích jak bude integrace probíhat. Integrace
není jen o začlenění jedince do většinové společnosti. Je to také o vnímání jinakosti, postojích a
lidské přirozenosti. Každý člověk má právo na to žít podle svých představ. Je na nás, zda mu to
umožníme a popřípadě pomůžeme.
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Obr. 1 Integrace dětí se zdravotním postižením do tělesné výchovy
Ne každý máme rádi sport či pohybové aktivity, ale všichni bychom měli mít možnost poznat,
jaký k nim máme vztah. Do prvního kontaktu s pohybovými aktivitami, pokud nás k nim nevedou
rodiče už od narození, se dostaneme ve škole nebo v zájmových kroužcích. Tady společně
s vrstevníky prožíváme své první pocity nad vyhranou kolektivní hrou, zažíváme pocit zvýšených
endorfinů a pozitiva a negativa spolupráce s ostatními. Určitě v každém z nás něco tělesná
výchova zanechala, ať už ve smyslu dobrém či špatném. Doufám, že se mnou budete souhlasit,
že každý by si měl tímto projít a poznat, zda se rád hýbe, líbí se mu sport nebo se rozhodne do
dalších pohybových aktivit se v dospělosti nepouštět. Pohybové aktivity jsou možností
bezprostředního kontaktu, možností sebepoznání, kooperace, respektování schopností i limitů.
V posledních letech zavládl u nás trend integrace a spousta dětí se zdravotním postižením se
učí v běžném vzdělávacím proudu. V souladu s platnou legislativou ČR se užívá v kontextu tělesné
výchovy termín „Individuální integrace.“ Termín „integrace v tělesné výchově“ znamená zařazení
různých typů jedinců do společných forem tělesné výchovy. Tato forma integrace je založena na
filozofii, že žáci by měli být vzděláváni a vychováváni společně v jedné třídě. Učitel tak obecně
musí učinit nezbytná opatření v pedagogice, didaktice a osnovách, aby všichni žáci mohli
dosáhnout cílů TV (Kudláček, 2008).
Pro děti na běžných školách je tělesná výchova samozřejmou věcí. Není to tak u dětí se
zdravotním postižením. Právě jeden z mála předmětů, který jim často není přístupný, je právě
zmiňovaná tělesná výchova. Velká část těchto dětí bývá z tohoto předmětu osvobozována, tedy
vlastně vylučována. Týká se to nejen vyučovacích hodin tělesné výchovy, ale i dalších forem:
školní výlety, pobytové kursy. Takže při celoročním začleňování najednou dochází k situaci, že žák
se specifickými potřebami dostává stroze najevo, že je jiný, do třídního kolektivu ostatních žáků
najednou nepatří, je jiný, neúčastní se těch nejatraktivnějších společných akcí.
Důvodem je
neinformovanost rodičů o současných možnostech i právech, jejich obavy o stav dítěte, ale také
nepřipravenost učitelů k provádění zajímavé, bezpečné tělesné výchovy, v neposlední řadě
nepřipravenost lékařů. Není dosud instituce, která by obecně řešila uvedený problém. Jistým
pokusem je Centrum podpory integrace při FTK UP.
Důkazy v mnoha případech podporují fakt, že tělesná výchova a pohybové aktivity jsou
důležité pro děti se zdravotním postižením (Block, 2000; Coppenolle, De Potter, Van Peteghem,
Djobova & Wijns, 2003; Sherrill, 1998; Jowsey, 1992).
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Jeden z hlavních důvodů, proč dítě neosvobozovat z tělesné výchovy, je přínos fyzický.
Neuvážený zákaz nebo vyřazení pohybových aktivit má vliv na harmonický vývoj dítěte. Oslabené,
handicapované dítě potřebuje harmonicky vyvážené pohybové aktivity více než dítě zdravé
(Špaňhelová, 2008).
Tělesná výchova přispívá k rozvoji motoriky pohybové i mluvní. Ovlivňuje řeč, myšlení a celou
psychiku. Rozvíjí uchopovací a hmatové reflexy a celkově přispívá k získání tělesné zdatnosti a
kondice (Čadová, 2008). Prostřednictvím tělesné výchovy dochází u dětí s postižením k lepšímu
začlenění do společenského prostředí, pomáhá překonávat obtíže vyplývající z postižení a tím plní
i své speciální úkoly reedukační, kompenzační a rehabilitační (Čadová, 2008). Tělesná výchova je
důležitá k růstu a vývoji všech dětí, ale ještě víc v případě dětí s tělesným postižením. Tělesná
výchova pro ně představuje příležitost nejen zlepšit tělesnou zdatnost a zdraví, ale také poskytuje
platformu pro rozvoj jejich sebehodnocení, sebeúcty a může být významnou oblastí, kde si člověk
vyzkouší proces rozhodování, výzvy a zakusit skutečný úspěch (Jowsey, 1992).

Obr. 2
Podle Sherrill (1998), je nejlepší přístup k úspěšné integraci, který navrhuje vytvoření prostředí
u tělesných aktivit respektující odlišnost a podporující individuální zdokonalování
Také Kasser a Lytle (2005,6) popisují inkluzivní pohybové aktivity a jejich přínosy. Inkluzivní
pohybové aktivity je filosofií a praxe zajišťující, že všichni jedinci, navzdory schopnostem nebo
věku, mají stelné příležitosti v pohybových aktivitách. Tyto příležitosti by měly zahrnovat možnost a
rozhodování, tvořit smysluplné zapojení a úspěch, který posiluje všechny účastníky. Jinými slovy,
Inkluzivní pohybová aktivita je definována jako přístupné pohybové aktivity poskytovány všem
jedincům napříč životem v různém prostředí.
Ze zkušeností s integrací v zahraničí a i ze zkušeností z integrací u nás, můžeme konstatovat,
že integrace žáků je možná. Je však nezbytné respektovat určité věci, které sebou integrace
přináší. Za prvé integrace není vhodná pro každé dítě, a za druhé pokud se nepodaří uzpůsobit
podmínky ve školní TV, mohou integrací trpět jak žáci se zdravotním postižením, tak i jejich
spolužáci a učitel TV (Kudláček, 2008).

s t r a n a | 74

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie|

Integrovaní žáci v tělesné výchově mají svá specifika, která se týkají mobility, bezpečnosti a
standardů. Zajištění podmínek pro kvalitní proces integrace není jen bezbariérovost, ale především
postojové přijetí procesu. Je to jak pochopení pozitiv, ale i problémů a těžkostí. S pozitivními
postoji se snáze řeší problém ekonomické a připravují podmínky technologické (Válková, 2008).
Winnick (2000) tvrdí, že tělesná výchova by měla vyhovět potřebám všech studentů, připravit
je na aktivní život, a umožnit jim zapojit se do pohybových aktivit během jejich života. Tělesná
výchova může být velmi silným faktorem ovlivňujícím úspěch či selhání inkluze.
Proč jsou tedy děti se zdravotním postižením často s tělesné výchovy osvobozování? Jedna
z verzí je, že učitelé nemají dostatek zkušeností s touto problematikou. Podle Kudláčka (2002)
v České Republice jsou největší překážky v integraci bariéry postojové a architektonické.
„Největší překážky v začlenění studentů se zdravotním postižením se vztahují k pedagogické
připravenosti a postojům pedagogů stejně jako vnímané a aktuální bariéry ve výuce, které mohou
zahrnovat vybavení, programování a čas“ (Sherrill, 1998, 241).
Výzkum ukazuje, že postoje učitelů jsou jedním z významných determinantů v integraci dětí se
zdravotním postižením do běžné tělesné výchovy (Bartoňová, 2007).
Někteří učitelé a rodiče si totiž nemyslí, že je tělesná výchova pro integrované dítě důležitá
(Kudláček, 2003).
Názory, chování, znalosti a zkušenosti s překonáváním překážek integrace jsou úzce
propojeny. Podle některých specialistů je jedním z řešení příprava budoucích učitelů na integraci
dětí se zdravotním postižením do jejich hodin. Prvním krokem, jak pracovat s jejich názory, je jejich
rozpoznání. Znalost těchto názorů dává příležitost vymyslet, jaká by měla být příprava budoucích
učitelů na integraci dětí se zdravotním postižením do jejich tříd (Bartoňová, 2007).
Sherrill (1998) uvedla, že koncept separované tělesné výchovy se musí přehodnotit.
Profesionálové musí být připravování na inkluzi. Musí znát druhy doplňkové pomoci a podpory
přístupné za účelem maximalizovat možnosti, že student se zdravotním postižením budou mít
užitek z výuky běžné tělesné výchovy.
Centrum podpory integrace
Projekt Centra podpory integrace je projektem, podporovaným ESF CZ.1.07/1.2.00/08.0117
Číslo operačního programu: CZ.1.07
Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
Číslo prioritní osy: 7.1
Název prioritní osy: Počáteční vzdělávání
Číslo oblasti podpory: 7.1.2
Název oblasti podpory: Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními
vzdělávacími potřebami
Projekt se realizuje se ve Zlínském, Moravskoslezském, Olomouckém a Jihomoravském kraji.
V každém z těchto center působí absolvent oboru Aplikované tělesné výchovy a úzce spolupracuje
se Speciálně pedagogickými centry v kraji. Realizační tým projektu hledá cesty společně
s pedagogy, samotnými žáky i jejich rodiči, jak zapojit do tělesné výchovy a pohybových aktivit děti
se speciálními vzdělávacími potřebami. Centra nabízí nejen poradenství, ale připravují výukové
materiály a školení pro učitele a pracovníky nestátních neziskových organizací a středisek volného
času. Součástí projektu jsou i akce zaměřené na žáky a studenty běžných škol, kterým se snaží
přiblížit problematiku zdravotního postižení a změnit postoje k vnímání jinakosti. Ve spolupráci se
školami poskytujeme asistenty z řad studentů či doktorandů APA, kteří s žáky absolvují například
lyžařský výcvik či školu v přírodě.
Obsahem projektu je zlepšení rovných příležitostí dětí a žáků, včetně dětí, žáků a studentů se
speciálními vzdělávacími potřebami (žáků se SVP), vytvoření a rozvinutí systému poradenských
služeb poskytovaných celému spektru žáků se SVP a jejich rodičům a zlepšení stavu profesních a
občanských kompetencí pedagogických pracovníků. Mezi cíle projektu patří vytvoření podmínek
pro začleňování žáků se SVP do hlavního vzdělávacího proudu, tvorba individuálních plánů pro
tělesnou výchovu, podpora neformálního vzdělávání s cílem zlepšení kompetencí pedagogických
pracovníků pro odstraňování bariér bránících rovnému přístupu všech jedinců ke vzdělávání,
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zdokonalení systému vzdělávání pracovníků nestátních neziskových organizací a středisek
volného času, vytvoření metodického materiálu a realizace jednodenních vzdělávacích akcí
s cílem změnit postoje k pohybovým aktivitám a osobám se speciálními potřebami.
Další možné informace a kontakty lze získat na stránkách www.apa.upol.cz.
Článek připraven s podporou ESF a MŠMT.

Obr. 3
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Abstrakt
Při řešení Výzkumného záměru Škola zdraví 21 jsme se mimo jiné zaměřili také na výzkum stresu
ve škole. Zkoumali jsme vlivy, způsobující stres u dětí ve školním prostředí, a současně jsme
hledali možnosti, jak vysoký stres odstraňovat pomocí pohybových aktivit, zejména tělesné
výchovy. Děti v současné škole příliš stresované nejsou. Součástí našeho výzkumu byl výzkum
stresu u učitelů. Zjistili jsme, že stres kolísá se školním obdobím a učitelé vykazují vysokou hladinu
stresu. I zde jsme nabízeli pohybové aktivity pro odbourávání stresu.
Klíčová slova: škola, učitelé, žáci, stres, pohyb a zdraví

Abstract
Research of stress at school
While working on research plan School and Health 21, research of stress at school was also
conducted. Factors causing stress in children in the school environment were studied and at the
same time possibilities how to reduce high stress level by using physical activities, especially using
physical education, were sought. Children at the current school are not very stressed. Furthermore,
research of stress in teachers was also conducted. It was found that level of stress is dependent
on school term and teachers show high level of stress. Also here physical activities as a way of
dealing with stress were offered.
Keywords: school, teachers, students, stress, exercise

Škola jako školní prostředí je definována jejich tvůrci vzájemnými vztahy, které toto prostředí
vytvářejí. V moderní škole hovoříme o přístupech, které podporují zdraví (salutogeneze) a přitom
při bližší analýze zjišťujeme, že přibývá dětí s hypokinézou, s vadným držením těla, s nadváhou
nebo obezitou a těch, které nevydrží cvičit celou hodinu tělesné výchovy, tedy 45 minut zátěže.
Přitom učitelé tělesné výchovy o tomto problému vědí a snaží se obměňovat zátěž individuálně
tak, aby nedocházelo k přetěžování a děti pohyb zaujal. K pohybu není ve školách přistupováno
stejně a často jsou děti omluveny rodiči ze všech aktivit, které s pohybem souvisejí. I tato
skutečnost může dále prohlubovat potíže dětí se zdravím a jejich budoucí orientaci na sedavý
způsob života, který nepřispívá k jeho kvalitě. Mnohdy se hovoří o stresu, který ve škole panuje a
který vyvolává řadu negativních jevů nejen mezi dětmi, ale i mezi učiteli a ostatními pedagogickými
pracovníky. Výzkum stresu ve škole je součástí Výzkumného záměru PF MU Škola a zdraví 21.
Stres patří k nejzávažnějším faktorům poškozujícím lidské zdraví. Za zakladatele teorie stresu
podle Křivohlavého (2001) jsou považováni I. P. Pavlov (pokusy na zvířatech), americký fyziolog
W. Cannon (sympatoadrenální systém při stresu), H. Selye (kortikoidní pojetí stresu) a R. Lazaurus
(kognitivní zvládání těžkostí).
Nepříznivé vlivy, které působí na osobnost člověka (vnější i vnitřní) mohou vést k tíživé životní
situaci a jsou označovány jako „stresory“. Nároky, které jsou vzhledem k individuální odolnosti
člověka výrazně reálně i domněle neadekvátní, navozují stres. Stres zpravidla subjektivně
spojujeme s nespokojeností - distres a určité vnitřní napětí spojené s prožívaným nebezpečím
však může navozovat i intenzivní spokojenost, jak je tomu třeba u adrenalinových sportů (Paulík,
2002). Stres je prvotním následkem celé řady negativních reakcí organismu, jejichž spouštěčem je
negativní emoce. Její důsledky jsou již v organismu znatelné změnou hladiny hormonů v krvi
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(zejména adrenalin a noradrenalin) a vnějšími projevy osobnosti. Negativní reakce organismu (obr.
1) přispívá velkou měrou ke ztrátě životní rovnováhy a ke změnám chování člověka (apatie,
agresivita), které může vést až k patologickým změnám organismu (vnější projevy) nebo i ke krizi.

Negativní emoce

stres

frustrace

anxiozita

krize

Obr. 1: Schéma negativních reakcí organismu
Stres je popisován také ve fyziologické sféře (Cohen, 1978). Člověk se může stresu i
stresovým situacím bránit, pokud je v dobrém zdravotním stavu a je dostatečně „silný“.
Stresy nás provázejí celý život a způsobují u mnohých vážná onemocnění, která mohou být
zpočátku mírného charakteru, později se však přes psychosomatická onemocnění přesouvají do
vážných nemocí, které mohou ohrožovat i zdraví. Sport a všechny pohybové aktivity sehrávají
nezastupitelnou roli nejen v lidském životě ve vztahu harmonie a rovnováhy, nýbrž mohou působit i
jako fenomén zdraví a psychologické podpory (Blahutková et al, 2005). K obraně jsou vytvořeny
zvládací - copingové strategie (Lazaurus, 1966). Vždy je však odolnost člověka dána pozitivním
postojem k možnému zvládání stresu a stresových situací.
Stres je do jisté míry měřitelný pomocí diagnostických nástrojů, zejména v oblasti
psychických procesů, většinou se však jedná o subjektivní pocity, je tudíž v této oblasti těžko
prokazatelný. Z pohledu bio-medicínského však představuje pro odborníky závažný problém, který
doprovází onemocnění již v jejich počátcích a podílí se na horším zdravotním stavu pacientů. Proto
je velmi důležité udržovat pozitivní mysl i v případě vážných onemocnění. Pokus o spojení
pocitové sféry s fyziologickými pocity se objevil v Testu stresu, který veřejnosti předložil po mnoha
diskuzích Selye (1993). Jeho iniciativu rozvinul pro naše podmínky Křivohlavý (1994) a představil
Fyziologické, emocionální a behaviorální příznaky stresu. Tento test je rozdělen do tří částí (dle
názvu) a obsahuje celkem 32 položek pro zjišťování míry stresu. Byl standardizován pro dospělou
populaci.
Je nesporné, že pohybem lze ovlivnit zdravotní stránku našeho organismu, pohyb však
přispívá také k odbourávání stresů a jeho prostřednictvím lze působit i na tvorbu copingových
strategií, které v krizových situacích napomáhají člověku ke zvládání stresových situací. Tyto
skutečnosti lze využívat i ve školním prostředí, zejména v hodinách školní tělesné výchovy, která
se mimo jiné oblasti zaměřuje také na výchovu ke zdraví. Ve školním věku se vytvářejí postoje
k životnímu stylu člověka (Mužík, Krejčí, 1997). Tím škola přímo přispívá ke zdraví dětí a
zabezpečuje tak jejich kvalitu života.
Pro výzkum stresu ve škole jsme použili Test stresu (Selye, 1993), který upravil Křivohlavý
(2001). K tomu, abychom mohli využít uvedený test, bylo zapotřebí jej upravit pro kategorie
dětského věku. Proto jsme nejprve provedli úpravu testu pro dvě věkové kategorie (dotazníkové
šetření u 1000 dětí na základních školách v ČR - náhodný výběr). Pro děti mladšího školního věku
byl test zkrácen na 22 položek, pro starší školní věk byl test zkrácen na 26 položek. Kategorie
zůstaly stejné. V rámci zmíněného výzkumného šetření prováděného Fakultou sportovních studií
MU jsme zjišťovali tělesnou zdatnost, pomocí BMI indexu jsme zjišťovali nadváhu a obezitu,
zjišťovali jsme volnočasové aktivity u vybraného souboru a potencionální příčiny negativních jevů
u vybraného souboru, včetně šikany ve škole. Součástí výzkumu bylo i zjišťování výukových metod
a používaných výukových prostředků ve školní tělesné výchově.
V našem výzkumném záměru Škola a zdraví 21 jsme se zabývali stresem ve škole (distresem)
a jeho příčinami. Zjistili jsme, že stres ve škole patří k závažným problémům, které se vyskytují
ve všech školách, bývá však zcela odlišný u jejích aktérů z hlediska věku i z hlediska časového
období, ve kterém se objevuje. V průběhu dvouletého výzkumného šetření jsme získali podrobnou
analýzu o stavu stresu na 6 vybraných školách v ČR u 2264 žáků základních škol, 320 učitelů a 12
zaměstnanců školy.
Zjistili jsme, že stres u žáků se objevuje méně, než jsme očekávali, celkem v 13,5 % (tab. 1),
více se projevoval u dětí mladšího školního věku a více u dívek. Zajímalo nás také kolísání stresu
v souvislosti s průběhem školního roku, proto jsme u vybraných žáků na jednotlivých školách
výzkumné šetření několikrát opakovali a zjistili jsme, že míra stresu u žáků kolísá v souvislosti
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s průběhem školního roku (obr. 6). Největší míra stresu se u dětí projevovala na počátku školního
roku a v pololetí, u žáků 2. stupně také před koncem školního roku.

Tabulka 1: Míra vyššího stresu u žáků na vybraných školách v ČR
Míra stresu
Patologický stres
Těžký stres
Velký stres
Zvýšený stres

Počet žáků
12
44
89
155

Celkový počet žáků
2264

Naše šetření jsme rozdělili na výzkum stresu u kategorie dětí mladšího školního věku a
staršího školního věku. V kategorii dětí mladšího školního věku jsme zjistili poměrně nízké
procento stresovaných dětí (obr. 2). U všech dětí, které vykázaly symptomy stresu, jsme se blíže
zajímali o příčiny vzniku – ve dvou případech se projevila reakce na těžkou nemoc v podobě
vysokého bodového skóre, které nám potvrdili také rodiče. U ostatních případů jsme formou
nestrukturovaného fenomenologického interview zjišťovali důvody, které mohli zapříčinit vzniklou
situaci. K našemu překvapení se na míře stresu značně podílela neuspokojivá rodinná situace
(rozvod rodičů), dále rozdílné sociální podmínky u dětí a v některých případech také nemoci (obr.
3). Některé výsledky, zejména v oblasti fyziologických příčin poukázaly na probíhající nebo
ukončená onemocnění (v jednom případě ukončená onkologická léčba). Při rozhovorech
s vyučujícími se objevilo i podezření na alkoholismus v rodině nebo na domácí násilí. Tyto
skutečnosti však nelze prokázat. Spíše se jednalo o subjektivní pocity učitelů, kteří potvrdili
v několika případech úroveň hladiny stresu, aniž by znali výsledky výzkumu. Po ukončení
výzkumného šetření byli učitelé i rodiče seznámeni se získanými výsledky. V několika případech
se projevila i následná zpětná vazba (žádost rodičů o podporu při řešení).
Míra stresu

těžký
patologický
velký
zvýšený
normální

Obr. 2: Graf zjištěné míry stresu u dětí mladšího školního věku
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Obr. 3: Graf příčin zjištěné vyšší stresové hladiny u dětí mladšího školního věku

V kategorii dětí staršího školního věku jsme dospěli k velmi podobným závěrům, míra stresu
ve škole není tak neúnosná, jak je často prezentováno. Pouze 4 děti v této kategorii vykazovaly
příznaky těžkých nemocí (u jednoho dítěte se následně prokázalo začínající onemocnění
cukrovkou). Úroveň stresu byla v této kategorii mírně vyšší, vzhledem k počtu oslovených dětí
však zůstává na hladině normálního stresu (obr. 4). Děvčata vykazovala vyšší procento míry
stresu než chlapci (21 děvčat, 17 chlapců). Příčin vzniku stresu je v této kategorii více, jedná se
o neúměrné zatížení ze strany rodičů – vysoké nároky a požadavky, které vyplývají z vysokých
aspirací rodičů vůči svým dětem, často jsou však příčinou dětského vzdoru, dále se objevilo velké
časové zatížení způsobené řadou volnočasových aktivit (některé děti nemají ani jeden den v týdnu
volno pro sebe a tráví volný čas v zájmových kroužcích a různých organizacích), dále se opět
projevila sociální nerovnost a neúplnost rodiny. V několika případech jsme objevili náznaky
hostilního chování (obr. 5).
Míra stresu

těžký
patologický
velký
zvýšený
normální

Obr. 4: Graf zjištěné míry stresu u dětí staršího školního věku
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Obr. 5: Graf příčin zjištěné vyšší stresové hladiny u dětí staršího školního věku
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Obr. 6: Kolísání stresu u žáků v závislosti na čase
U učitelů je míra stresu dosti vysoká, dá se říci, že třetina učitelů ve škole vykazuje stres (tab.
2). Kolísání stresu v závislosti na čase je zcela odlišné, než u žáků, největší stres se u nich
projevoval před vánocemi a na konci školního roku (obr. 7). Řada z nich odchází na dovolenou
dosti vyčerpaná a mnozí označili svůj stres za těžko zvladatelný. Pokusili jsme se také oslovit další
zaměstnance školy, spolupracovalo jich pouze 12 (hospodářka školy, sekretářky, vedoucí
kuchařka a školník). U dvou zaměstnanců se projevil opakovaně stres ve vyšší míře, jeden se
rozhodl s námi spolupracovat.
Tabulka 2: Míra vyššího stresu u učitelů na vybraných školách
Míra stresu
Patologický
Těžký
Velký
Zvýšený

Počet učitelů
14
22
29
47

Celkový počet učitelů

320
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Obr. 7: Kolísání stresu u učitelů v závislosti na čase
Při vyhodnocení získaných výsledků jsme současně zahájili se školami další spolupráci
v oblasti péče o zdraví a zaměřili jsme se na copingové strategie pro odbourávání stresu ve škole.
Proces, kterým se člověk snaží vyrovnat se stresovými situacemi, se nazývá zvládání
(coping). Má dvě hlavní formy. Člověk se může zaměřit na určitý problém nebo situaci, která
vyvstala, a zkouší nalézt způsob, jak ji změnit nebo jak se jí v budoucnosti vyhnout. Tato forma se
nazývá zvládání zaměřené na problém. Člověk se také může zaměřit na zmírnění emocí
spojených se stresovou situací, ačkoli ke změně samotné situace nemusí dojít. Tento proces se
nazývá zvládání zaměřené na emoce (Atkinson, et al., 2003). Základem zvládání stresů je vždy
dobrý zdravotní stav a dostatek síly (Křivohlavý, 2001). S tím souvisí skutečnost, že stresovaný
jedinec musí být přesvědčen, že chce svoje potíže zmírnit a je ochoten pro to něco udělat. Jedná
se tedy o jeho pozitivní postoj k problému. Někteří autoři se zmiňují také o dobré sociální opoře a
o materiálním zabezpečení stresovaného jedince. Psychická odolnost je očekávaným
předpokladem úspěchu v prostředí pod velkým psychickým tlakem. Proto někteří učitelé nebo i
rodiče záměrně stresové situace mohou vyvolávat v domnění, že se bude u dětí zvyšovat právě
psychická odolnost. Při dotazníkovém šetření, které jsme provedli u vybraných osob vykazujících
opakovaně vyšší míru stresu, jsme získali informace o původu stresu, event. o příčinách stresu.
V této fázi bylo nutné rozdělit copingové strategie na dvě kategorie, přičemž jedna byla zaměřena
na žáky a druhá na učitele a nepedagogické pracovníky. Naše intervence jsou zaměřeny na
pohybové aktivity, které mohou velmi pozitivně přispívat k odbourávání stresů a zvyšovat
psychickou odolnost.
Závěry
Naše výzkumné šetření a spolupráce s vybranými školami nám přinesla již řadu zkušeností,
ze kterých vyplývají následující doporučení:
1. stres ve školním prostředí patří k charakteristickým negativním prvkům u učitelů, děti
vysokou míru stresu nevykazují
2. míra stresu u žáků odpovídá současným podmínkám školy a je zapotřebí ji bedlivě
sledovat, velmi často je vyšší stres pozorován u vzniku závažných onemocnění nebo u dětí
z nejistého sociálního prostředí nebo bez dostatečné sociální opory
3. stres se zvyšuje v podmínkách agresivity, která může předcházet i šikanování ve škole
4. učitelé by měli v rámci svého povolání neustále zvyšovat svoji psychickou odolnost, aby
nedošlo k jejich vyhoření nebo k únavovému syndromu
5. pohybové aktivity patří k základním prvkům copingových strategií, které přispívají
ke zvyšování odolnosti ve škole.
V rámci péče o zdraví patří pohyb a všechny jeho formy k našemu životu a je tedy nezbytné jej
pěstovat pokud možno co nejvíce, abychom zlepšovali naši kvalitu života a současně mohli žít
plnohodnotným životem.
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Komparácia názorov na šikanovanie podľa role žiaka v triede
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Abstrakt
Príspevok poukazuje na šikanujúce správanie ako na jednu z najzávažnejších deformácii
sociálnych vzťahov, rolí a noriem života. Šikanovanie považuje za skupinový fenomén, v ktorom
väčšina detí zo školskej triedy má vymedzené roly pri šikanovaní (agresor, obeť, motivátor,
asistent, obhajca, outsider). Cieľom výskumu bola analýza názorov na šikanovanie z pohľadu
niektorých rolí žiakov, najmä agresora, obete a obhajcu, u žiakov 6. ročníkov základných škôl.
Získané výskumné výsledky prinášajú cenné poznatky najmä pre intervenciu a prevenciu
šikanovania.
Kľúčové slová: šikana, škola

Abstract
Comparison of opinions about bullying according to role of student in classroom
This paper presents bullying behaviour as one of the most severe deformation of social
relationships, roles, and norms of life. Bullying is considered a group phenomenon in which most of
the children from the classroom have specific roles (aggressor, victim, motivator, assistant,
defender, and outsider). The goal of this research was the analysis of opinions about bullying from
the perspective of some student roles, mainly aggressor, victim and defender, in students of the
6th year of elementary school. The present findings bring valuable information mainly for
intervention and prevention of bullying.
Keywords: bullying, school

Neustály výskyt šikanovania na školách (porov. Ferjenčíková Podracká, 2003; Kotrč, 2004;
Gajdošová, 2006, Bieliková, Bošňáková, 2006 a pod.) nasvedčuje, že agresia a násilie majú svoje
miesto v správaní detí a mládeže. Intenzita priestupkov proti spoločenským normám je dnes čoraz
frekventovanejšia. Zmeny v rodinnej výchove, vplyv médií, nedostatok kultivovania citov,
motivácie, autoregulácie žiakov v škole, spoločenský vplyv zmien hodnôt života to sú len niektoré
príčiny rozšírenia sociálno-patologického správania, medzi ktoré patrí i šikanovanie.
Šikanovanie býva vymedzené viacerými atribútmi, ktorých spoločným menovateľom je
túžba zvýraznenia moci, či sebauplatnenia (porov. Rigby, 2000; Smith, Brain, 2000; Kolář, 2005;
Říčan, 1993 a iní). Rovnako možno šikanovanie označiť ako neprimerané správanie (Vágnerová,
Klégrová, 2008), vzhľadom na to, že prichádza k nesprávnej interpretácii osobnosti, či situácie
v triede; zlyhaniu sociálnej percepcie, kedy somatický, psychický, ši osobnostný handicap obete
vyvolá nezodpovedajúcu reakciu agresora šikanovania. Neadekvátne správanie môže byť
signálom narušeného socializačného vývinu, nízkej úrovne sociálnych kompetencií. Odchýlky
v oblasti správania majú rôzny charakter i stupeň neprimeranosti. Viaceré prejavy správania môžu
byť rušivé a nepríjemné, avšak nie sú hodnotené ako patologické. M. Kolář (2005) zaraďuje
šikanovanie medzi patologické formy medziľudského spolužitia, nakoľko svojou podstatou spĺňa
kritériá patologického správania tým, že prichádza k nerešpektovaniu sociálnych noriem,
neprimeranému vzťahu k ľuďom, sociálnej orientácií a pretrváva dlhšie obdobie.
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Šikanovanie sa neuskutočňuje vo vzduchoprázdne, ale vždy v kontexte vzťahov v triede.
Zvláštnosťou školskej triedy je, že sa v nej nachádza veľký počet detí, ktoré spolu trávia značné
množstvo času dlhé obdobie (Říčan, Janošová, 2010). Školská trieda je skupina, ktorá má dve
tváre: oficiálnu (osvojovanie vedomostí, noriem) a neoficiálnu (dôverné priateľstvá, sympatie,
vzájomné tajomstvá). Ilegálna štruktúra triedy je prirodzenou súčasťou triedy, pokiaľ má oficiálna
štruktúra prevahu. Ak sa v triede nachádzajú vplyvní jednotlivci s antisociálnymi sklonmi, potom
ilegálna štruktúra pod ich vedením sa zosilňuje a môže prevládnuť. Dôsledkom je podriaďovanie
sa agresorovi z motívu obavy a strachu.
Rozvoj násilia v skupine závisí aj od rozloženia rôl žiakov, ktoré posilňujú alebo zabraňujú
v mobilizovaní šikanujúceho správania. Väčšina žiakov v triede má vymedzené roly pri
šikanovaní: agresor a jeho pomocníci, obeť, obhajca obete, motivátor, triedne „publikum“
(Salmivalli, 1999; Sutton, Smith, 1999 a iní). Špecifickou skupinou je agresor/obeť v jednej osobe.
Ide o obete šikanovania, ktoré sami šikanujú, keď k tomu majú príležitosť, obyčajne v spolupráci
s inými agresormi. P. Říčan a P. Janošová (2010) do skupiny „hráčov šikanovania“ zaraďujú i
pedagógov, rodičov zúčastnených detí, miestne komunitu a verejnosť, resp. celú spoločnosť.
Agresori šikanovania často vnímajú svoje správanie v rámci „pobavenia“ triedy, ide
predovšetkým o predvádzanie sa pred dievčatami. Šikanovanie obetí slúži upevneniu moci a
nadradenosti nad celým triednym kolektívom, čím agresori naznačujú, čo by sa mohlo stať
každému, kto sa proti nim postaví. K príčinám agresívneho správania možno priradiť vlastnosti
agresorov a obetí, ako i pocit uspokojenia z páchaného násilia (porov. Říčan, Janošová, 2010).
Reakciou na páchané násilie býva aktívne participovanie s agresorom (Atlas, Pepler, 1998), alebo
snaha pomôcť obeti. Rozhodnutie sa pre niektorú z alternatív často závisí od skupinovej dynamiky,
ako i vývinového štádia šikanovania v triede.

Výskumné ciele a hypotézy
Cieľom nášho výskumu bude prostredníctvom kvantitatívnej analýzy zistiť názory na
šikanovanie podľa role žiaka v triede (agresor, obeť, agresor/obeť a ostatní žiaci) a odpovedať na
tieto výskumné ciele:
(a) výskyt a pohlavie agresorov, obetí a agresorov/obetí na vybraných základných školách
(b) percepcia šikanujúceho správania u agresorov, obetí a ostatných žiakov v triede
(c) motivácia k šikanovaniu podľa agresorov, obetí a ostatných žiakov v triede
(d) najpreferovanejšie reakcie na prebiehajúce šikanovanie podľa triedneho publika, spolu so
zameraním na medzipohlavné rozdiely

Hypotézy:
1. Predpokladáme, že budú existovať medzipohlavné rozdiely u jednotlivých účastníkov
šikanovania (agresor, obeť a agresor/obeť).
2. Predpokladáme, že existuje vzťah medzi percepciou šikanujúceho správania a rolou žiaka
v triede.
3. Predpokladáme, že medzi obeťami šikanovania a ostatnými žiakmi v triede existujú názorové
rozdiely v percepcii šikanovania.
4. Predpokladáme odlišný názor na motiváciu k šikanovaniu u obetí a ostatných žiakov v triede.
5. Predpokladáme, že budú existovať medzipohlavné rozdiely v názoroch k reakciám na
šikanovanie.
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Výskumný súbor
Výskumu sa zúčastnili žiaci 6. ročníkov základných škôl Trnavského kraja. Do výskumu
bolo zapojených 5 škôl, z toho 3 štátne, 1 osemročné gymnázium a 1 cirkevná škola. Výskumný
súbor tvorilo 147 žiakov. Zber dát sa uskutočnil v mesiacoch máj – jún 2010. Z celkového počtu
žiakov bolo 53, 1 % (N=78) chlapcov a 46, 9 % (N=69) dievčat, ktorí boli vybraní jednoduchým
náhodným výberom. Prostredníctvom dotazníka na šikanovanie bolo identifikovaných 6, 1 % (N=9)
agresorov, 13, 6 % (N=20) obetí šikanovania a 3, 4 % (N=5) žiakov, ktorý boli v roli agresora aj
obete.

Výskumné metódy
V predkladanom výskume sme použili Dotazník o šikanovaní pre žiakov základných
škôl, vyvinutý D. Olweusom (2006). Dotazník o šikanovaní je medzinárodne uznávanou metodikou
na zisťovanie šikanovania v škole, ktorá obsahuje 38 otázok týkajúcich sa školy. V našom
výskume sme využili skrátenú verziu, ktorá pozostávala zo 6 otázok zameraných na identifikáciu
agresora, obete. Dotazník obsahoval otvorené otázky s rôznymi možnosťami odpovede, z ktorej si
respondent vybral vždy jednu, ktorá najviac vystihovala jeho situáciu. Ďalšou metódou je dotazník
s názvom Názory na šikanovanie (Říčan, Janošová, 2010). Dotazník bol vyvinutý za účelom
mapovania názorov na šikanovanie. Pôvodná verzia obsahovala 17 výrokov týkajúcich sa
problematiky šikanovania, neskôr bola upravená, pričom konečná verzia obsahuje 27 výrokov.
Obsahovo možno jednotlivé názory na šikanovanie členiť na niekoľko oblasti ako: percepcia
šikanovania („šikanovať je hnusné“), motivácia k šikanovaniu („vďaka šikanovaniu deti môžu
pochopiť, čo na nich druhým vadí“), reakcie na šikanovanie („keď niekoho šikanujú, nevšímam si
toho“). Respondenti mali možnosť odpovedať na 5 bodovej škále na jednotlivé názory šikanovania
(1 – úplná pravda, 5 – žiadna pravda).

Výsledky výskumu a ich interpretácia
Naším prvým cieľom bolo zistiť výskyt agresorov, obetí a agresorov/obetí na základných
školách. Výsledky výskumu poukazujú, že počet žiakov, ktorí šikanujú je 6, 1 % (N=9), počet
obetí šikanovania je 13, 6 % (N=20) a v roli agresor/obeť sa identifikovalo 3,4 % (N=5) žiakov.
Zároveň sme identifikovali medzipohlavné rozdiely u účastníkov šikanovania. Zistili sme, že
u všetkých rôl (agresor, obeť a agresor/obeť) zaangažovaných do šikanovania sa chlapci
rovnako ako dievčatá zapájajú do šikanujúceho správania (porov. graf č. 1). Vzhľadom na
nízky počet agresorov, obetí a agresorov/obetí vo výskumnom súbore, nemohli sme uskutočniť
štatistickú analýzu, preto sme využili iba deskriptívny popis výskumných zistení. Výsledky
poukázali, že neexistujú medzipohlavné rozdiely u jednotlivých účastníkov šikanovania.
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Graf č. 1 Výskyt agresorov, obetí a agresorov/obetí vzhľadom na pohlavie v škole

Ďalším výskumným cieľom bolo analyzovať vzťah medzi percepciou šikanujúceho
správania a rolou žiaka v triede. Analýzou korelácie sa predpoklad očakávanej štatistickej
signifikancie medzi percepciou šikanovania a rolou žiaka v triede potvrdil len u položky „Pre mojich
priateľov je šikanovanie normálne“ (porov. tab. č. 2). Výsledok v danej položke poukazuje len na
slabý vzťah (r= 0,191, p< 0,05), čím možno len usudzovať, že percepcia šikanovania variuje
v závislosti od rola žiaka v triede. Detailnejšou analýzou sme zistili, že u agresorov šikanovania sa
potvrdila slabá záporná korelácia u 2 položiek „Pre mojich priateľov je šikanovanie normálne“
(ρ= - ,244, sig.= ,003), „Šikanovať môže byť niekedy správne“ (ρ= -,220, sig.= ,007). Zistenia
naznačujú, že agresori napriek používaniu násilného správania, považujú šikanujúce správanie za
prejav neadekvátneho správania. Slabý pozitívny vzťah sa u obetí šikanovania ukázal v položke
„Šikanovať je surovosť“ (ρ= ,214, sig.= ,009), silnejšia, ale záporná korelácia sa potvrdila v položke
„Pre mojich priateľov je šikanovanie normálne“ (ρ= -,342, sig.= ,006).
Tab. č. 2 Korelácia medzi percepciou šikanovania a rolou žiaka v triede

Spearmanov
a korelácia
Rola

Šikanovanie Šikanovanie Šikanovanie
je surovosť je zbabelosť je normálne
Korelačný
koeficient
sig.
N

-0,044
0,595
147

-0,04
0,627
147

0,191
0,02
147

Šikanovanie Šikanovanie
môže byť
vyrieši
správne
problém
0,097
0,243
147

-0,08
0,335
147

Vzhľadom na disproporcionálne rozloženie nášho výskumného súboru, rozhodli sme sa
hlbšie analyzovať percepciu šikanovanie len medzi obeťami šikanovania (N=20) a ostatnými
žiakmi (N=113), ktorých sme vybrali reprezentatívne zastúpenie prostredníctvom jednoduchého
náhodného výberu v počte 30 respondentov. Premenná percepcia šikanovania bolo v oboch
súboroch rozložená normálne, využili sme T-test pre 2 nezávislé súbory. Výsledky poukázali na
štatisticky významné rozdiely medzi skupinami v položke dotazníka „Pre mojich priateľov je
šikanovanie normálne“ (t=2,507, sig.= ,016). Žiaci, ktorí sa nezúčastňujú šikanovania viac
zastávajú názor, že pre ich priateľov je šikanovanie normálne, pričom kamaráti obetí menej
považujú šikanovanie za prejav normálneho správania.
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Následne sme analyzovali názory na motiváciu k šikanujúcemu správaniu podľa obetí
a ostatných žiakov v triede. Deskriptívnou analýzou sa ukázali niektoré rozdiely v názoroch na
motiváciu ku šikanovaniu (porov. tab. č.3), avšak štatisticky signifikantné rozdiely sme medzi
skupinami nezistili. Obete šikanovania v porovnaní so žiakmi, ktorí sa nezúčastňujú šikanovania,
zastávajú menej často názor, že šikanovanie je spôsob, ktorým deti môžu pochopiť, čo na nich
druhým vadí. Naopak ostatní žiaci v triede si myslia, že šikanovať niekoho môže byť „sranda“.
Tab. č. 3 Názory na motiváciu k šikanujúcemu správaniu podľa obetí a žiakov, ktorí sa
nezúčastňujú šikanovania

Názory na
motiváciu k
šikanovaniu
Šikanovaním deti
môžu pochopiť, čo
na nich druhým
vadí.
Šikanovať niekoho
môže byť sranda.
Obeť si o
šikanovanie sama
žiada.
Šikanovanie otuží
citlivky a
slabochov.

Žiaci

N

AM

SD

ostatní žiaci
obete
ostatní žiaci
obete
ostatní žiaci

30
20
30
20
30

3,77
2,95
4,57
4,2
3,2

1,41
1,7
1,04
1,15
1,77

obete
ostatní žiaci

20
30

3,85
4,33

1,18
1,24

obete

20

4,32

1,3

Vysvetlivka: AM- priemerná hodnota, pričom 1- úplne súhlasím s výrok, 5 vôbec nesúhlasím s výrokom

Poslednou oblasťou, na ktorú sme sa výskumne zamerali, boli názory k reakciám na
šikanovania. Zistili sme, že najpreferovanejšou reakciou na šikanovanie je ľútosť nad obeťou,
ktorú uviedlo 64,6 % respondentov. Pozitívny zistením sa nám ukazuje, že až 40, 8 %
respondentov sa snaží zabrániť šikanovaniu. Avšak až 41,5 % žiakov zastáva názor, že najlepšie
je do ničoho sa nemiešať (porov. graf. č. 2).
Graf. 2 Najpreferovanejšie reakcie na šikanujúce správanie
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Následne sme zisťovali medzipohlavné rozdiely v názoroch k reakciám na
šikanovanie. Chlapci sa od dievčat odlišovali vo viacerých reakciách (porov. tab. č. 4). Chlapci
vyjadrovali názor, v ktorom prezentovali menej ľútosti nad obeťou a rovnako to bolo v ochote
pomôcť obete. Podľa názorov dievčat ukazuje sa, že dievčatá sú všímavejšie v porovnaní
s chlapcami na šikanujúce správanie. Signifikantný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami sme
zistili u položky „Keď vidím šikanovanie, mal by som proti tomu niečo urobiť“. Dievčatá viac
zastávali názor, že ak uvidia šikanovanie, mali by proti tomu niečo podniknúť (porov. tab. č.
5).
Tab. č. 4 Medzipohlavné rozdiely v reakciách na šikanovanie podľa žiakov

Reakcia na
šikanovanie

Pohlavie

N

AM

SD

78

2, 06

1, 44

69

1, 49

1, 05

chlapec

78

1, 73

1,07

dievča

69

1,46

0,93

Keď šikanujú, koho
nemám rád, kľudne
sa pridám.

chlapec

78

3,64

1,45

dievča

69

4,86

1,58

Keď niekoho
šikanujú, nevšímam
si toho.

chlapec

78

3,37

1,44

dievča

69

3,75

1,28

Keď niekoho
šikanujú, idem mu
pomôcť.

chlapec

78

2,51

1,42

dievča

69

2,62

1,28

Keď vidím
šikanovanie, mal by chlapec
som proti tomu niečo
urobiť
dievča
Keď je niekto
šikanovaný, je mi ho
ľúto a chcel by som
mu pomôcť.

Tab. č. 5
Ttest

t

df

Sig.

2, 710

145

,008

Diskusia
Jedným z cieľov výskumu bola identifikácia výskytu a pohlavia agresorov, obetí
a agresorov/obetí na vybraných základných školách. Analýzou výsledkov sme zistili, že 6,1 %
žiakov je agresorom, 13,6 % je obeťou šikanovania a v roli agresor/obeť sa identifikovalo 3,4 %
žiakov. Výsledky výskumov v jednotlivých krajinách sveta, či na Slovensku sa výrazne líšia,
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nakoľko využívajú rôzne metodiky, či definície skúmania šikanovania. Prevalencia častosti
šikanovania zaznamenaná medzinárodne sa pohybuje v rozmedzí od najnižšej 1,9 % írski
adolescenti po najvyššiu 19 % Malta (Nansel, 2001). 21 % mládeže má skúsenosť so šikanovaním
aspoň raz týždenne, pričom bolo zaznamenaných 9 % agresorov a rovnaký počet bol aj obetí, 3 %
žiakov bolo v roli agresora/obete (Spriggs a kol., 2007). Štúdia zameraná na výskyt skúseností so
šikanovaním u mladých odhalila 14,4 % agresorov, 12,0 % obetí a 7,8 % agresor/obeť (Holt,
Finkelhor,Kantor, 2007). Výskum v základných školách v Anglicku (Bradshow, O'Brennan, Lindsey,
2008) poukázal, že 37,6 % žiakov bolo zapojených do šikanovania, pričom 17,5 % obetí, 11,7 %
agresorov 8,4 % agresorov/obetí. Na Slovensku bolo uskutočnených niekoľko výskumov. V roku
2002 sa realizoval prieskum šikanovania v základných školách, do ktorých boli zapojené okresy:
Bratislava, Košice II., Košice – okolie, Námestovo a Dolný Kubín. Prieskumom sa zistilo, že
šikanovaných je 43,91 % žiakov základných škôl. (Ferjenčíková, Podracká, 2003). Výskum
v základných školách v okrese Kysucké Nové Mesto (Kotrč, 2004) odhalil, že šikanovaných je
21,9 % žiakov 4-ročníkov a 25,9 % žiakov 7-ročníkov. Celkovo bolo šikanovaných 24 % žiakov. E.
Gajdošová (2006) zdôrazňuje, že žiaci druhého stupňa sú veľmi často konfrontovaní s násilným
a agresívnym spávaním svojich spolužiakov. Na vybraných slovenských základných školách
sa pohybuje počet žiakov v roli agresorov 3,4 %. Nedávny výskum (Dědová, 2010) na druhom
stupni základných škôl poukázal, že obeťami šikanovania je 21,2 % žiakov, počet agresorov bol
8,6 %. Výsledky výskumov naznačujú, že šikanujúce správanie má pretrvávajúci charakter.
Pri analyzovaní medzipohlavných rozdielov u účastníkov šikanovania sa nepotvrdili
rozdiely, vzhľadom na to, že chlapci rovnako ako dievčatá sa zapájajú do šikanovania. Naše
zistenia sú v protiklade k zisteniam viacerých zahraničných štúdii (Rigby, 2000; Roland, 2000;
Nansel a kol, 2001 a pod.), ktoré uvádzajú, že chlapci sa častejšie podieľajú na šikanujúcom
správaní ako dievčatá, či už v roli agresora alebo obete. Výskumné zistenia naznačujú, že
agresívne správanie sa stáva bežnou súčasťou života dievčat, ktoré praktizujú vo svojom správaní
násilie. Otázkou pre ďalší výskum zostáva, čo spôsobuje, že sa brutalita objavuje aj u ženského
pohlavia.
V snahe lepšie porozumieť šikanovaniu, výskumne sme sa sústredili na percepciu
šikanovania. U agresorov šikanovania výsledky naznačili, že šikanovanie pre ich priateľov nie je
prejavom normálneho správania. Domnievame sa, i keď si uvedomujeme nízky počet
respondentov, že agresori reflektujú, že šikanovanie nie je pozitívne správanie, čo naznačuje, že
v skupine ide o počiatočné štádium šikanovania, kedy agresori dokážu diferencovať svoje
správanie (porov. Kolář, 2005). Obete šikanovania uviedli, že pre ich priateľov šikanovanie nie je
prejavom normálneho správania, v porovnaní s názormi žiakov, ktorí sa nezúčastňujú šikanovania.
Myslíme si, že túto skutočnosť vysvetľuje snaha kamarátov obetí ich brániť, ochraňovať. Celkovo
sa nepotvrdil vzťah medzi percepciou šikanovania a rolou žiaka v triede. Môžeme usudzovať, že
vnímanie šikanujúceho správania ako „hnusného, surového, prejavu zbabelosti, normálneho
správania, či riešenia problému“ nie je závislé na roly žiaka v triede. Výskum (porov. Reichelová,
1995), ktorý sa zameriaval na agresívne a odmietané deti v percepcii sociálnych kľúčov poukázal,
že sú nastavené vnímať úmysel rovesníka ako hostilný. Agresívni chlapci úmysel rovesníka na
obrázku najčastejšie vnímali ako fyzickú agresiu. V súlade s ich percepciou odpovedali nepriamou
agresiou (posmechom, hrozbou). Agresívna mládež (Camodeca, Goossens, 2005) má sklon
podporovať agresívne reakcie a verí, že násilie je efektívnym spôsobom riešenia konfliktu.
Deskriptívna analýza poukázala na niektoré rozdiely v názoroch na motiváciu
k šikanovaniu. Zistili sme, že žiaci, ktorí neboli šikanovaní, si myslia, že šikanovať niekoho môže
byť vtipné, resp. istým spôsobom zábavy a tiež sú viac presvedčení v porovnaní s obeťami
šikanovania, že obeť si o šikanovanie žiada sama. Obete zastávajú názor, podľa ktorého
šikanovaním žiaci môžu pochopiť, čo na nich druhým vadí.
Jedným z cieľov nášho výskumu bola analýza názorov žiakov na reakcie späté so
šikanovaním. Takmer 2/3 žiakov uviedlo, že najpreferovanejšou reakciou na šikanovanie je
ľútosť nad obeťou. Potešujúcim zistením je skutočnosť, že až 40,8 % žiakov sa snaží zabrániť
šikanujúcemu správaniu svojich spolužiakov. Avšak alarmujúcim zistením je fakt, že až 41, 5 %
žiakov zastáva názor, že najlepšie je do ničoho sa nemiešať. Na základe výsledkov výskumu
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možno dedukovať istú ľahostajnosť k dianiu v triede, čo napomáha rozvoju „úderného“ jadra
šikanovania a následnému rozvoju šikanovania (porov. Kolář, 2005). Z hľadiska medzipohlavných
rozdielov, chlapci vyjadrovali názor, že majú menej ľútosti, ako aj ochoty pomôcť obete
v porovnaní s dievčatami. Významné rozdiely sa ukázali v položke „Keď vidím šikanovanie, mal by
som proti tomu niečo urobiť“, pričom aktívnejšie v tejto súvislosti boli dievčatá. Výskumné štúdie
poukazujú na rôzne reakcie u obetí školského šikanovania. Najčastejšie sa obete porozprávajú
o tom s niekým, alebo problém šikanovania ignorujú, prípadne snažia sa zo seba urobiť niekoho
iného (porov. Smith et al., 2004). U 9 – 13 ročných chlapcov sa až 2/3 pokúšalo zastaviť
šikanovanie, 16 % sa prizeralo a 20 % sa ku šikanovaniu pripojilo. Len 50 % obetí bojovalo proti
šikanovaniu, štvrtina o násilí povedala dospelým a 8 % sa pokúšalo dohovoriť agresorovi (Brown,
Birch, Kancherla, 2005). Chlapci väčšinou nežiadajú o pomoc, alebo kontaktujú svojho kamaráta,
prípadne pedagóga. Dievčatá hľadajú pomoc u najlepšieho priateľa alebo rodiča (Hunter, Borg,
2006). Žiaci druhého stupňa základnej školy mali tendenciu v tejto oblasti nič nepodniknúť. Vysoký
výskyt šikanovania sa ukázal ako prediktor 2 typov stratégii – učiteľskej a rodičovskej pomoci.

Záver
Šikanovanie ako patologické správanie má pretrvávajúci charakter na základných školách.
Za nóvum možno považovať skutočnosť, že do šikanovania sa zapájajú rovnako dievčatá ako
chlapci, pričom ich motivácia je veľmi rôznorodá. Žiaci využívajú rôzne spôsoby zvládania
šikanujúceho správania, pričom nebezpečím je ľahostajný triedneho publika k šikanujúcemu
správaniu. Pozitívnym zistením sa ukazuje, že žiaci majú odvahu hovoriť o tomto probléme
a hľadať pomoc.
Príspevok vznikol v rámci grantu Vega č. 1/0177/08.
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Abstrakt
Príspevok sa zameriava na klímu školskej triedy a jej vymedzenie pomocou konsenzuálneho
modelu Chanovej typológie kompozičných modelov. Cieľom je popísať klímu školskej triedy na
základe agregovania individuálnych dát pomocou indexov súhlasu, ktoré spadajú do skupiny
odhadov konsenzu.
Kľúčové slová: klíma školskej triedy, Chanova typológie kompozičných modelov

Abstract
Perception of classroom climate and degree of its consensus
The paper is focused on classroom climate and its conceptualization by using consensual
model of Chan's typology of composition models. The goal is to describe classroom climate on the
basis of individual data aggregation using confirmation indexes which belong to group of
consensus estimates.
Keywords: classroom climate, Chan's typology of composition models

Klíma školskej triedy
Klíma školskej triedy je súčasťou klímy školy, pričom sa v nej konfrontuje objektívna realita s
naším subjektívnym vnímaním, prežívaním a hodnotením (Grecmanová, 2003).
Podľa Jiřího Mareše označuje tento pojem (2001, s. 568) „javy dlhodobé, typické pre danú
triedu a daného učiteľa po niekoľko mesiacov či rokov. Ich tvorcami sú: žiaci celej triedy, skupiny
žiakov v danej triede, jednotliví žiaci, ďalej súbor učiteľov vyučujúcich v triede a konečne učitelia
ako jednotlivci“. Ide o jav sociálny, skupinový, ktorý je viazaný recipročne na svojich tvorcov,
pričom Linková (2003) dôraz kladie najmä na to, ako je tento jav interpretovaný jeho aktérmi.
Vzhľadom k uvedeným definíciám je možné konštatovať, že klíma školskej triedy je
konštituovaná percepciou, prežívaním a hodnotením jednotlivcov, ktorí sú jej tvorcami a obraz o
nej je možné získať práve od jej tvorcov.
Diagnostika klímy školskej triedy najčastejšie prebieha prostredníctvom dotazníkov, ktoré, ako
je všeobecne známe, patria k najpoužívanejším metódam nielen v psychológii, ale aj v
pedagogike, a to najmä pre úsporu nákladov a času pri získaní množstva dát (viď napr. Disman,
2002, Ferjenčík, 2000 a iní). Klíma školskej triedy je pri takýchto metódach zberu dát vyjadrená
ako priemerná hodnota jednotlivých subškál dotazníka pričom sa často krát neprihliada na
variabilitu či homogenitu individuálnych hodnotení.
Konsenzus ako súhlas/zhoda medzi posudzovateľmi
Pojem konsenzus vnímame ako súhlas/zhodu medzi posudzovateľmi. Nemáme tým na mysli
zhodu medzi posudzovateľmi ako jeden z odhadov reliability, ako je často chápaná výskumníkmi
(napr. Litwin, 1995, Trochim, 2006) či ako odhad objektivity (Urbánek, 2002, Halama, 2005).
Zámerom skúmania však môže byť aj zhoda sama o sebe. Pri jej zisťovaní výskumníci rozlišujú
dva (niektorí aj tri) typy. Menovite ide o spoľahlivosť posudzovateľov a už spomínaný konsenzus, či
súhlas posudzovateľov. Oba pojmy sa vo svojej podstate odlišujú v tom, ako definujú podobnosť
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medzi hodnotiteľmi a zároveň sú oba navrhnuté na zodpovedanie iných výskumných otázok
(LeBreton, Senter, 2008).
Spoľahlivosť posudzovateľov (angl. InterRater Reliability, IRR) hovorí o relatívnej konzistencii v
hodnotení, kde viacero hodnotiteľov hodnotí viacero cieľov, alebo objektov (Kozlowski, Hattrup,
1992, Bliese, 2000, LeBreton et al. 2003, In: LeBreton, Senter, 2008). Laura Goodwin (2001)
spoľahlivosť vymedzuje ako mieru, na základe ktorej hodnotitelia doslovne usporiadavajú
hodnotené výkony alebo správanie rovnakým spôsobom a hovorí o nej ako o relatívnej reliabilite.
Odhady IRR sa dajú používať k zisteniu, či hodnotitelia používajú rovnaký spôsob hodnotenia
objektu, ktorý je relatívne konzistentný s inými hodnotiteľmi. Nejde tu o ekvivalenciu skóre, ale skôr
o ekvivalenciu relatívneho klasifikovania či triedenia (LeBreton, Senter, 2008).
Súhlas posudzovateľov (angl. InterRater Agreement, IRA) je o absolútnej zhode v skóre od
viacerých hodnotiteľov pre jeden alebo viac objektov (Bliese, 2000, Kozlowski, Hattrup, 1992,
LeBreton et al. 2003 In: LeBreton, Senter, 2008) a preto sa niekedy nazýva aj absolútna reliabilita
(Goodwin, 2001). Súhlas alebo inak povedané konsenzus sa podľa Kozlowskeho a Hattrupa
(1992, In: Fleenor, Fleenor, Grossnickle, 1996) vyskytuje, ak viacerí hodnotitelia hodnotia rovnaký
cieľ totožne, čo znamená, že hodnotitelia sú zameniteľný. Odhady IRA sa používajú, ak chceme
zistiť, či skóre získané od hodnotiteľov je univerzálne alebo ekvivalentné v termíne jeho absolútnej
hodnoty (LeBreton, Senter, 2008).
Rozlišovanie medzi súhlasom a spoľahlivosťou je prítomné aj u S. Stemlera (2004), ktorý ale
používa iné pojmy a zároveň doplňuje aj tretí typ odhadu. Stemler hovorí o odhadoch konsenzu,
konzistencie a odhadoch merania pri zhode medzi posudzovateľmi.
Odhady konsenzu alebo súhlasu sú v jeho ponímaní ekvivalentné súhlasu medzi
posudzovateľmi, pričom sú založené na predpoklade, že dvaja posudzovatelia by mali dospieť
k súhlasu v tom, ako aplikujú možnosti skórovania hodnoteného objektu, správania a podobne,
a ak prídu nakoniec k súhlasu, je možné povedať, že obaja zdieľajú všeobecnú interpretáciu
daného hodnoteného konštruktu. Pri odhadoch konzistencie nie je potrebné, aby posudzovatelia
zdieľali rovnakú interpretáciu posudzovacej škály, pokiaľ je každý hodnotiteľ konzistentný v tom
ako posudzuje daný konštrukt či objekt na základe vlastnej definície škály. Nakoniec Stemler
(2004) spomína odhady merania, ktoré sú založené na predpoklade, že všetky informácie
dostupné od posudzovateľov môžu byť aj použité (aj diskrepantné hodnotenia), v prípade ak sa
výskumník pokúša vytvoriť sumárne skóre pre každého respondenta. Inak povedané, každý
hodnotiteľ je videný ako poskytovateľ jedinečných informácií, ktoré sú použiteľné v generovaní
sumárneho skóre pre človeka.
Konsenzus a percepcia klímy školskej triedy
Ak chceme hovoriť o konsenze v percepcii školskej klímy, musíme siahnuť do dvoch
zdrojových oblastí: do skúmania školskej klímy, ktoré nadväzuje na výskumy organizačnej klímy
a na skúmanie školskej klímy ako extenzie klímy triedy. Tieto dva zdroje sa líšia predovšetkým
v tom, že výskumy v tradícii organizačnej klímy sa zaujímajú primárne o pohľad učiteľov školy
a výskumy v tradícii skúmania klímy triedy vychádzajú z percepcií žiakov a študentov (Ježek,
2006).
Pre teoretické ukotvenie pojmu konsenzus v klíme školskej triedy je nápomocným terminológia
práve z organizačnej klímy, kde výskumníci rozlišujú dva „stupne“ klímy ako takej: psychologickú
klímu a organizačnú klímu. Psychologická klíma je konceptualizovaná ako individuálna kognitívna
reprezentácia relatívne proximálnej situácie alebo udalosti, ktorá je vyjadrená v termínoch, ktoré
reflektujú psychologický význam a signifikanciu situácie pre jednotlivca (James, Sells, 1981, In:
Lowman, 2002). Termín organizačná klíma je používaný pre popísanie klímy na odlišnom stupni
analýzy, čo znamená, že individuálne psychologické percepcie klímy sú agregované na stupeň
organizácie (Glick, 1985, In: Lowman, 2002).
V praxi aj v literatúre sa dajú nájsť tiež alternatívne definície organizačnej klímy, ktoré
reprezentujú jednotky menšie ako je organizácia. Napríklad pojem „agregovaná klíma“ hovorí
o zoskupení percepcií klímy na nejakom formálnom stupni organizácie, a pojem „kolektívna klíma“
je mierou zdieľaných percepcií klímy v rámci súhlasu medzi jednotlivcami. Joyce a Slocum (1984,
In: Lowman, 2002) definovali proces agregovania individuálnych percepcií, ktoré sú založené na
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stupni štatistického súhlasu medzi jednotlivými percepciami klímy. Vo všeobecnosti, ak zhoda
medzi posudzovateľmi je uspokojivá (napríklad ak R>0,7), je možné tvrdiť, že kolektívna klíma
existuje.
Z vyššie uvedeného je zrejmé, že proces agregovania skóre jednotlivcov pri hodnotení klímy
je možný, čo je naším základným predpokladom: skúmanie konsenzu pri hodnotení klímy školskej
triedy je relevantné.
Podľa S. Ježka (2006) síce existuje pomerne veľa teoretických dôvodov predpokladu, že
mentálne reprezentácie, postoje, hodnotenie, správania a pod. sú v škole je účastníkmi zdieľané
(sem priraďuje potom aj hodnotenie klímy školskej triedy), ale štúdií, ktoré by to dokladovali je
minimum.
Podporu použitia indexov súhlasu v rámci oblasti klímy ako takej je možné nájsť aj v Chanovej
(1998, In: Ježek, 2006) päťúrovňovej typológii kompozičných modelov, ktoré hovoria o tom, ako
z individuálnych dát je možné agregovať zmysluplné skupinové premenné na úrovni triedy, budovy,
školy a podobne. Jedným z týchto modelov je aj jednoduchý konsenzuálny model, ktorý hovorí, že
konštrukt vyššej úroveň je tvorený súčtom alebo priemerom jednotlivých psychologických klím,
pričom zahŕňa aj podmienku zdieľania, ktorá je kontrolovaná pomocou štatistických indexov ako je
napríklad vnútrotriedny korelačný koeficient (Kozlowsky, Hattrup, 1992, In: Ježek, 2006).
Metóda zberu dát
Pre zisťovanie/hodnotenie klímy školskej triedy sme použili Dotazník CES (Classroom
Environment Scale) autorov E.J. Tricketta a R.H. Mooseho z roku 1973. Jeho českú verziu
pripravili Jan Lašek, Jiří Mareš a Hana Skalská. Autorkou slovenskej verzie je D. Miezgová (In:
Mareš, Ježek, Mareš, 2003-2005). Dotazník je určený pre populáciu žiakov 8.-9- ročníkov
základnej školy a pre žiakov stredných škôl (Gavora, 1999). Dotazník umožňuje posúdiť sociálnu
atmosféru pri vyučovaní podľa šiestich premenných:
1. zaujatie žiaka školskou prácou/učením,
2. vzťahy medzi žiakmi v triede,
3. učiteľova pomoc žiakom,
4. orientácia žiakov na úlohy,
5. poriadok a organizovanosť,
6. jasnosť pravidiel (Cano, 1998).
Dotazník obsahuje 23 tvrdení, na ktoré žiaci odpovedajú áno, nie. Zaškrtnutie oboch
odpovedí, prípadne nevyjadrenie sa k tvrdeniu je brané ako odpoveď neviem. Jednotlivé premenné
sú sýtené 4 tvrdeniami, len v prípade vzťahov medzi žiakmi je ten počet 3.
Údaje za triedu sa spracovávajú dvojakým spôsobom: buď sa prevedú na aritmetický priemer
pre každú premennú, alebo sa vypočíta medián. Týmto spôsobom sa môže zistiť, ako vnímajú
žiaci triedu a učiteľa. Zároveň je možné porovnať aj to, ako vnímajú žiaci iných učiteľov, či zisťovať
rozdiely v klíme medzi triedami i medzi školami.
Za kriticky nízke hodnoty aritmetického priemeru/mediánu, ktoré sa interpretujú ako negatívne
hodnotenie danej premennej sa považujú hodnoty 4, 5, pri premennej „vzťahy medzi žiakmi“ sú to
hodnoty 3, 4 (Gavora, 1999).
Výskumný súbor
Z doposiaľ nazbieraných dát o klíme školskej triedy sme pre tento výskum vybrali dve triedy.
Kritériom pre výber boli podobné hodnoty aritmetických priemerov. Obe triedy boli čisto
chlapčenské, pričom jedna bola z Bratislavy, a jedna z Galanty, a zároveň obe triedy boli z prvých
ročníkov stredných odborných škôl.
V tabuľke č. 1 vidíme, že v triede z Galanty vyplnilo dotazník 22 chlapcov, čo predstavuje
78,8 % podiel zo všetkých žiakov tejto triedy a v triede z Bratislavy 23 chlapcov, čo je 85 %
podielom zo všetkých žiakov tejto triedy.
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Tabuľka 1 Počet vyplnených dotazníkov vs. počet žiakov v triedach

Trieda

Počet vyplnených
dotazníkov

Počet žiakov
v triede

Podiel vyplnených
dotazníkov

Galanta

22

28

78.8 %

Bratislava

23

27

85 %

Výsledky
Výber vzorky bol založený na podobnom aritmetickom priemere dvoch tried. Tabuľka č. 2
obsahuje jednotlivé aritmetické priemery pre každú premennú dotazníka.
Tabuľka 2 Hodnoty aritmetických priemerov pre jednotlivé premenné
Trieda

Zaujatie
žiaka

Vzťahy
medzi žiakmi

Učiteľova
pomoc

Orientácia
na úlohy

Poriadok a
organizovanosť

Jasnosť pravidiel

GA

5.1364

6.5909

8.9545

5.2727

6

10.0455

BA

5.3913

6.6087

8.7826

5.5652

6.9130

11.3043

Rozdiel

.2549

.0178

.1719

.2925

.9130

1.2588

Dané hodnoty umožňujú nasledovné slovné vyjadrenia:
Žiaci triedy z Galanty sú veľmi málo zaujatí učením (AM = 5.1364) a zároveň sa aj málo
orientujú na úlohy (AM = 5.2727). Dosiahnuté hodnoty v týchto premenných spadajú do nízkych či
kritických hodnôt. Vzťahy medzi nimi by sa dali označiť ako priemerné (AM = 6.5909). Učiteľovu
pomoc vnímajú žiaci ako priemernú (AM = 8.9545). Poriadok a organizovanosť je v tejto triede
vnímaná podpriemerne (AM = 6), pričom pravidlá sú im jasné (AM = 10.0455).
Žiaci triedy z Bratislavy sú taktiež málo zaujatí učením (AM = 5.3913) a aj ich orientácia na
úlohy je nízka (AM = 5.5652). Vzťahy medzi nimi sú hodnotené ako priemerné (AM = 6.6087).
Pomoc učiteľa je vnímaná ako priemerná (AM = 8.7826). Tak je to aj s vnímaním poriadku a
organizovanosti (AM = 6.9130). Vyššie ako priemer je hodnotená jasnosť pravidiel (AM = 11.3043).
Interpretácia hodnotenia klímy v oboch triedach je podobná, ak je založená len na
aritmetickom priemere. Aritmetický priemer ale môže byť skreslený extrémnymi hodnotami, preto
sme vyrátali aj medián, ktorý môže byť najmä pri šikmých rozdeleniach vhodnejším ukazovateľom
prevažujúcej tendencie. Tabuľky č. 2 a č. 3 obsahujú okrem priemerov aj hodnoty štandardnej
odchýlky, mediána, dosiahnuté minimá a maximá, koeficient šikmosti a strmosti.
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Tabuľka 3 Deskripcia jednotlivých premenných v triede z Galanty
Zaujatie
žiaka

Vzťahy
medzi žiakmi

Učiteľova
pomoc

Orientácia
na úlohy

Poriadok a
organizovanosť

Jasnosť
pravidiel

AM

5.1364

6.5909

8.9545

5.2727

6

10.0455

Mdn

4

7

8.5

4.5

6

10

SD

1.4572

1.6521

2.3397

1.5486

1.633

1.8639

Min

4

3

4

4

4

6

Max

8

9

12

8

10

12

Koeficient
šikmosti

.96

-.176

-.578

.851

.577

-.849

Koeficient
strmosti

-.316

-.502

.056

-.708

.228

.15

Legenda: AM – aritmetický priemer, Mdn – medián, SD – štandardná odchýlka, Min – minimum, Max –
maximum

Tabuľka 4 Deskripcia jednotlivých premenných v triede z Bratislavy
Zaujatie
žiaka

Vzťahy
medzi žiakmi

Učiteľova
pomoc

Orientácia
na úlohy

Poriadok a
organizovanosť

Jasnosť
pravidiel

AM

5.3913

6.6087

8.7826

5.5652

6.913

11.3043

Mdn

6

7

8

6

6

12

SD

1.6442

2.0613

2.4113

1.701

2.4292

1.1455

Min

4

3

4

4

4

8

Max

10

9

12

10

12

12

Koeficient
šikmosti

1.185

-.374

-.339

.94

.673

-1.457

Koeficient
strmosti

1.334

-.904

-.407

.486

-.185

1.411

Legenda: AM – aritmetický priemer, Mdn – medián, SD – štandardná odchýlka, Min – minimum, Max maximum

Pri porovnaní mediánov oboch tried je vidieť, že rozdiely sa pohybujú v rozpätí od dvoch
bodov nižšie. Najviditeľnejšie je to pri premenných „zaujatie žiaka učením“ (Galanta: Mdn = 4,
Bratislava: Mdn = 6), a pri „jasnosť pravidiel“ (Galanta: Mdn = 10, Bratislava: Mdn = 12). Výsledky
pre tieto premenné interpretované na základe mediánu zmenili slovné vyjadrenie v týchto
prípadoch: v rámci triedy z Galanty je zaujatosť žiakov učením kriticky nízka, a v rámci triedy z
Bratislavy je nižšia ako priemer, nie však kriticky nízka, obdobne v rámci triedy z Galanty sú
pravidlá jasnejšie ako priemer, a pre triedu z Bratislavy sú úplne jasné.
Rozdiely je možné vnímať aj pri štandardnej odchýlke, pričom pri nej je potrebné registrovať,
že v niektorých prípadoch, kedy sa aritmetické priemery podobajú, je to spôsobené menšou a
väčšou varianciou súčtu odpovedí v jednotlivých premenných, napr. ako v prípade premennej
poriadok a organizovanosť, kde pre žiakov z Galanty je štandardná odchýlka rovná 1.6330 (min =
4, max = 10) a pre žiakov z Bratislavy je štandardná odchýlka rovná 2.4292 (min = 4, max = 12).
Keďže zámerom príspevku je zistiť mieru konsenzu v percepcii klímy školskej triedy,
konsenzus sme vyjadrili pomocou indexov zhody, ku ktorým Stemler (2004) radí percentuálne
vyjadrený konsenzus a koeficient kappa. Tabuľka č. 5 prináša hodnoty týchto koeficientov.
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Tabuľka 5 Hodnoty percentuálneho vyjadrenia súhlasu a koeficientu kappa pre jednotlivé
premenné
Zaujatie žiaka

Vzťahy
medzi žiakmi

Učiteľova
pomoc

Orientácia
Poriadok a
na úlohy
organizovanosť

Jasnosť
pravidiel

BA

GA

BA

GA

BA

GA

BA

GA

BA

GA

BA

GA

p0

0.723

0.76

0.58

0.494

0.508

0.495

0.676

0.718

0.605

0.689

0.84

0.666

pe

0.713

0.745

0.506

0.505

0.498

0.476

0.685

0.71

0.526

0.603

0.841

0.62

κfree 0.585

0.64

0.37

0.24

0.262

0.242

0.514

0.576

0.407

0.534

0.76

0.498

Legenda: BA – žiaci z triedy v Bratislave, GA – žiaci z triedy v Galante, p0 – pozorovateľný percentuálny
súhlas, pe– očakávaný percentuálny súhlas, κfree – Brennan-Predigerov koeficient kappa pre viac ako dvoch
posudzovateľov

Percentuálny súhlas vyjadruje v percentách, koľko hodnotiteľov sa zhodne pri hodnotení
jednotlivých premenných. Tabuľka obsahuje hodnoty pozorovaného percentuálneho súhlasu pre
všetkých žiakov jednej triedy (hodnota je priemernou hodnotou všetkých kombinácií dvojíc
posudzovateľov, nakoľko percentuálny súhlas sa dá vypočítať len pre dvojicu hodnotiteľov).
Zároveň je tu hodnota očakávaného percentuálneho súhlasu na základe náhody. Na základe
uvedených hodnôt je možné konštatovať, že najvyšší percentuálny súhlas v triede žiakov
z Bratislavy (84%) bol zaznamenaný v premennej „jasnosť pravidiel“ a najnižší v premennej
„pomoc učiteľa“ (50.8%). V triede žiakov z Galanty bol najvyšší percentuálny súhlas v premennej „
zaujatie žiaka školskou prácou“ (76%) a najnižší v premennej „vzťahy medzi žiakmi“ (49.4%).
Takto vyjadrený súhlas posudzovateľov/žiakov umožňuje posúdiť, aké je percentuálne zastúpenie
výsledného hodnotenia u žiakov. Čím je hodnota vyššia, tým aj výslednú interpretáciu možno
považovať za „validnejšiu“ v zmysle toho, že je naozaj takto percipovaná klíma triedy jednotlivými
žiakmi.
Keďže percentuálne vyjadrenie je často považované za „ťažkopádne“, ako druhý index sme
vybrali Brennan-Predigerov koeficient kappa pre viac ako dvoch posudzovateľov, ktorý spadá do
kategórie indexov, ktoré berú do úvahy aj náhodný súhlas. Tento koeficient kappa je alternatívou
k Fleissovmu koeficientu kappa, ktorý Randolph (2005) popisuje ako vhodný pre štúdie validity
„fixných“ marginálií. Prídavné meno fixný hovorí o tom, že pri použití tohto koeficientu hodnotitelia
vedia kvantitu prípadov, ktoré by mali byť rozdelené do každej kategórie. Naproti tomu BrennanPredigerov koeficient kappa vníma marginálne distribúcie ako „voľné“, čo znamená, že hodnotitelia
nemajú dopredu dané, koľko prípadov má byť distribuovaných do každej kategórie.
Pozitívna hodnota koeficientu kappa hovorí o tom, že súhlas je vyšší ako by bolo očakávané
na základe náhody a negatívna že je nižší ako by bolo očakávané na základe náhody (Randolph,
2005). Hodnoty koeficientu kappa sa pohybujú v rozpätí -1 po 1, pričom za „uspokojivý súhlas“ sa
považuje hodnota 0.70.
Hodnota Brennan-Predigerovho koeficientu κfree bola najvyššia v premennej „jasnosť pravidiel“
v triede žiakov z Bratislavy. Najnižšia hodnota bola zaznamenaná v premennej „vzťahy medzi
žiakmi“ κfree = 0.24 v triede žiakov z Galanty. Rozdiel hodnôt koeficientu kappa medzi oboma
triedami sa pohyboval v rozpätí od 0.02 po 0.262, pričom najväčší rozdiel bol u premennej „jasnosť
pravidiel“ v smere silnejšieho súhlasu u žiakov triedy z Bratislavy.
Hodnoty percentuálneho súhlasu a aj koeficientu kappa doplňujú interpretáciu jednotlivých
premenných klímy v oboch triedach. I keď na začiatku sa obe triedy javili klímou ako podobné (na
základe porovnania aritmetických priemerov), po implemetácii indexov súhlasu pri vyhodnocovaní
dát je tento rozdiel medzi triedami nielen väčší, ale aj zrozumiteľnejší. Napríklad v premennej
„jasnosť pravidiel“ interpretácia po vypočítaní mediánu znela: pravidlá sú pre žiakov z Bratislavy
úplne jasné, a pre žiakov z Galanty sú jasné, ale menej ako pre žiakov z Bratislavy. Ak sa
vypočítajú aj indexy súhlasu, je možné interpretáciu doplniť: 84 % žiakov z Bratislavy považuje
pravidlá za úplne jasné, pričom táto početnosť je očakávaná aj na základe náhody. Existuje teda
silná zhoda medzi žiakmi navzájom (κfree = 0.76), ktorá je vyššia ako by sa očakávala na základe
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náhody. Naproti tomu žiaci z Galanty dosiahli 66.6% zhodu, ktorá bola vyššia ako očakávaná
početnosť v tejto premennej (pe= 0.62). Súhlas medzi nimi je možné označiť za stredne silný
a vyšší ako by sa očakávalo na základe náhody. Naznačený logický postup je potom možné
uplatniť aj pri ostatných premenných.
Diskusia
Klíma školskej triedy je v súčasnej dobe často spomínaným fenoménom nielen medzi
výskumníkmi, ale aj praktikmi, najmä učiteľmi. Diagnostikovať klímu nie je náročné. Najčastejšie sa
zoberie dotazník, rozdá sa žiakom, alebo študentom a získané dáta sa vyhodnotia a interpretujú.
Vyhodnocovanie a následná interpretácia však nie je uspokojivá, ak do úvahy berieme len
percepciu jednotlivca – žiaka/študenta vyjadrenú aritmetickým priemerom. Lepšou variantou je
vypočítanie mediánu, ktorý nie je natoľko ako priemer zaťažený extrémnymi hodnotami. Tieto
základné deskriptívne hodnoty samotné nie sú dostatočné pre plné uchopenie miery klímy v triede.
Každá trieda sa skladá z x-počtu jednotlivcov a každý jednotlivec môže vnímať klímu vo svojej
triede odlišne od druhých jednotlivcov. Potom uvádzať len výslednú mieru klímy triedy nie je
relevantné. Vyjadrením miery súhlasu jednotlivcov sa však môže tento deficit vynulovať.
V organizačnej klíme je takýto postup používaný, a nám príde logické používať ho aj pri meraní
klímy školskej triedy. Preto odporúčame pri skúmaní miery percepcie klímy školskej triedy
prihliadať aj na indexy súhlasu.
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Abstrakt
V rámci prác na slovenskej adaptácii testu I-S-T 2000 R sa uskutočnil predvýskum, ktorého výsledky
(položková analýza, psychometrické charakteristiky) poslúžili na definitívnu úpravu testu pred
vlastným štandardizačným výskumom. Prvá experimentálna verzia bola administrovaná šesťdesiatim
stredoškolákom – žiakom gymnázia a strednej odbornej školy knihovníckych a informačných štúdií v
Bratislave. Porovnanie výsledkov slovenských skupín s výsledkami nemeckých a českých študentov
(členov nemeckého a českého štandardizačného súboru) ukazujú zaujímavé trendy: slovenskí žiaci
podali v porovnaní so zahraničnými rovesníkmi signifikantne slabšie výsledky v testoch usudzovania a
signifikantne lepšie v testoch pamäte. Do výsledkov sa pravdepodobne premietajú prevládajúce
prístupy k učeniu na slovenských školách.
Kľúčové slová: I-S-T 2000 R, testovanie, stredoškolák
Abstract
Slovakian school in a mirror of I-S-T 2000 R results
As a part of I-S-T 2000 R Slovakian adaptation, a pilot study was conducted. The results (item
analysis, psychometrics) were used for final test changes before standardization research itself. The
first experimental version was administered to sixty high school students – students of a grammar
school and vocational school for librarians and information studies in Bratislava. Comparison of results
of Slovakian groups with German and Czech students (members of German and Czech
standardization sample) shows interesting trends: Slovakian students in comparison with foreign peers
showed significantly weaker results in logical thinking and significantly better results in memory tests.
The results are probably influenced by predominant approaches to teaching at Slovakian schools.
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V rámci prípravy slovenskej verzie testu I-S-T 2000 R (pozri Dočkal, 2010) sme uskutočnili jeho
preklad a úpravu položiek na základe expertného posúdenia v kolektíve pracovníkov VÚDPaP-u. Prvú
experimentálnu verziu som v roku 2009 administroval dvom cca tridsaťčlenným skupinám 16-17
ročných stredoškolákov. Jednalo sa o žiakov Prvého súkromného gymnázia a Strednej školy
informačných a knihovníckych štúdií v Bratislave. Výsledky som podrobil položkovej analýze; na jej
základe vznikla druhá experimentálna verzia testu, ktorú overujeme v súčasnosti. Aj výsledky získané
prvou verziou však môžu niečo napovedať o osobitostiach slovenských stredoškolákov, ak ich
porovnáme s údajmi z nemeckej (Amthauer et al., 2001) a českej (Amthauer et al., 2005)
štandardizácie. Domnievam sa, že zistené rozdiely neodrážajú nejaké geneticky dané odlišnosti medzi
Nemcami, Čechmi a Slovákmi, ale skôr odlišné kultúrne vplyvy; vzhľadom na zameranie testu a vek
probandov to budú predovšetkým vplyvy inštitucionálneho vzdelávania.
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Charakteristika testu
Inteligenčný test nemeckého psychológa Rudolfa Amthauera je určený na testovanie od
trinástich rokov do dospelosti. Úspešne sa využíva najmä v oblasti študijného a profesijného
poradenstva. Jeho prvú verziu v Československu upravil Vladimír Hrabal starší; tretie vydanie
(Amthauer, 1973) vyšlo v čase, keď sa v Nemecku už používala revidovaná verzia I-S-T 70
(Amthauer, 1970). Túto verziu máme k dispozícii aj na Slovensku, ide však iba o preklad bez
slovenskej štandardizácie a slovenských noriem (Amthauer, 1993), preto treba jej používanie pokladať
za značne problematické. Koncom minulého storočia prepracovali Burkhard Brocke, Detlev Liepman
a André Beauducel Amthauerov test tak, že sa pokúsili zosúladiť jeho štruktúru
s faktorovoanalytickými teóriami inteligencie. Novú verziu v priebehu dvoch rokov revidovali a vydali
pod názvom I-S-T 2000 R (Amthauer et al., 2001). V ČR je k dispozícii česká adaptácia I-S-T 2000
R, ktorú pripravila Alena Plháková (Amthauer et al., 2005), práce na slovenskej adaptácii prebiehajú
v súčasnosti.
Test obsahuje 9 subtestov zameraných na usudzovanie (ich pomocou sa vyčísľuje IQ) – po tri
z oblasti verbálnej, numerickej a figurálnej inteligencie a naviac dva pamäťové subtesty (verbálny
a figurálny). Novinkou je rozširujúci modul mapujúci vedomosti testovaných. Podľa autorov možno
jeho pomocou vyčísliť tzv. kryštalizovanú inteligenciu, výkony v prvých deviatich subtestoch
základného modulu vzťahujú k fluidnej inteligencii (v poňatí J. L. Horna, 1988). S takýmto prístupom
sa neviem stotožniť (Dočkal, 2010), praktickú hodnotu testu I-S-T 2000 R to však neznižuje.
Štruktúra základného modulu testu je nasledovná: Verbálne subtesty: Dopĺňanie viet,
Analógie, Generalizácie. Numerické subtesty: Aritmetika, Číselné rady, Matematické znamienka.
Figurálne subtesty: Výber tvarov, Otáčanie kociek, Matice. Pamäťové subtesty: Slová, Grafické figúry.
Na riešenie každého subtestu je stanovený časový limit.
Rozširujúci modul nie je štruktúrovaný, probandi majú odpovedať na všetky otázky bez
časového limitu. Otázky sa týkajú šiestich oblastí: geografia/história, ekonómia, umenie/kultúra,
matematika, prírodné vedy a každodenné znalosti, výkony v týchto oblastiach sa však osobitne
nevyhodnocujú. Vyhodnocujú sa vedomosti kódované verbálne, numericky a figurálne, podobne ako
v oblasti usudzovania.
Validitu testu I-S-T 2000 R sme v slovenských podmienkach nepreverovali, zahraničné
skúsenosti (Amthauer et al., 2001) pokladám za dostatočne preukazné. V súbore vyšetrenom prvou
experimentálnou slovenskou verziou som ako súčasť procesu adaptácie testu samozrejme zisťoval jej
reliabilitu vyjadrenú Cronbachovým koeficientom vnútornej konzistencie. Hodnoty vypočítané pre
jednotlivé škály uvádzam v tabuľke 1.

Tabuľka 1
Hodnoty koeficientu vnútornej konzistencie škál prvej slovenskej experimentálnej verzie I-S-T 2000 R

škála
α

verbálna
,871

figurálna
,839

numerická
,929

usudzovanie
,922

pamäť
,918

vedomosti
,877

Zistenia, o ktorých tu chcem referovať, sú uvedené na obrázkoch 1 – 3 a v tabuľke 2.
Porovnávam na nich údaje o výsledkoch adekvátnych vekových skupín nemeckého a českého
štandardizačného súboru (podľa národných príručiek) s údajmi získanými v skupine slovenských
stredoškolákov. V celkovom skóre usudzovania sa skupiny významne nelíšia; upúta však, že výkon
mladých Slovákov je najnižší (obr. 1). Rozdiel v porovnaní s nemeckými vrstovníkmi, ktorí získali
najviac bodov, dosiahol hladinu pravdepodobnosti 8 % (tab. 2), čo síce nestačí na konvenčné
zamietnutie nulovej hypotézy, o trende v neprospech slovenských študentov však vypovedá zreteľne.
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Vecná závažnosť rozdielu v neprospech slovenských žiakov je zdôraznená tým, že v slovenskej
skupine boli iba budúci maturanti, zatiaľ čo nemecký i český štandardizačný súbor zahŕňal
reprezentačnú vzorku populácie, teda nielen gymnazistov a stredoškolákov, ale aj žiakov učebných
odborov bez maturity.
Výsledok možno pravda čiastočne vysvetliť relatívnym znevýhodnením slovenských (ale aj
českých) probandov vo verbálnej časti pôvodne nemeckej skúšky (napriek tomu, že sme pri preklade
niektoré položky modifikovali.) Rozdiely medzi národnými skupinami vo verbálnej škále majú ten istý
trend ako v celej škále usudzovania a pritom sú aj štatisticky významné: Česi sú slabší ako Nemci (t =
8,048; p ≤ 0,001), Slováci sú slabší ako Nemci (t = 4,454; p ≤ 0,001) a nesignifikantne aj v porovnaní
s Čechmi. Avšak podobné výsledky sme dosiahli aj v škále figurálnej inteligencie, pri ktorej sa
o testovom znevýhodnení slovenských detí uvažovať nedá: mladí Slováci boli signifikantne horší od
Čechov (t = 4,686; p ≤ 0,001) i od Nemcov (t = 4,036; p ≤ 0,001), nemecké a české výkony sa nelíšili.
Iba v numerickej škále bolo priemerné skóre slovenských žiakov približne rovnaké (dokonca nepatrne
vyššie) ako skóre ich českých a nemeckých vrstovníkov. Mohli ho dosiahnuť vďaka dobrej pamäti,
ktorú využívajú na osvojovanie si matematických operácií – v slovenskom súbore, na rozdiel od
českého a nemeckého, tvorili pamäťové subtesty spoločný faktor so subtestom Aritmetika (Dočkal,
2010).
V škále pamäte je trend medzinárodného porovnania opačný než pri usudzovaní: najlepšie
výkony dosiahli Slováci, Česi sú na druhom mieste a Nemci bodovali najnižšie (obr. 2). Rozdiely
medzi národnými skupinami sú aj štatisticky vysoko významné (tab. 2). Rovnaké výsledky sme
zaznamenali vo verbálnej i neverbálnej pamäťovej skúške. Skúmaní slovenskí študenti teda menej
úspešne uvažujú, zato si viac a lepšie pamätajú než ich českí a najmä nemeckí vrstovníci.
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Obr. 1. Priemerné výkony sledovaných národných skupín v škále usudzovania I-S-T 2000 R
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Obr. 2. Priemerné výkony sledovaných národných skupín v škále pamäte I-S-T 2000 R
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Obr. 3. Priemerné výkony sledovaných národných skupín v teste vedomostí I-S-T 2000 R
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Tabuľka 2
Rozdiely medzi sledovanými národnými skupinami v usudzovaní, pamäti a vedomostiach zisťovaných
testom I-S-T 200 R

faktor

národné
skupiny
Nemecko

Usudzovanie

Pamäť

Vedomosti

Česko

hrubé skóre
N
1190
499

Slovensko

53

Nemecko

662

Česko

499

Slovensko

55

Nemecko*

130

Česko

246

Slovensko

47

AM
95,1
7
93,1
6
89,6
2
14,9
1
15,5
3
17,6
7
41,5
0
42,3
0
43,0
8

SD
22,5
9
24,0
5
21,9
3
4,61
4,38
5,85
14,0
0
11,3
3
11,0
9

porovnanie národných
skupín
skupiny
t
p
SK –
1,75
,080
De
1
SK –
1,02
,305
CZ
6
CZ –
1,63
,102
De
6
SK –
3,39
,001
De
6
SK –
2,62
,009
CZ
2
CZ –
2,31
,009
De
8
SK –
0,69
,485
De
9
SK –
0,43
,662
CZ
7
CZ –
0,56
,574
De
2

Pozn.: * – Údaje sú odhadnuté z prevodových tabuliek
V prípade vedomostného testu neuvádza nemecká príručka ani veľkosť štandardizačného
súboru ani presné údaje o priemeroch a smerodajných odchýlkach, obsahuje iba prevodové tabuľky.
Z náznakov v texte sa dalo odhadnúť, koľko asi žiakov príslušného veku bolo za účelom stanovenia
noriem vyšetrených, z prevodových tabuliek sa dali odhadnúť približné hodnoty parametrov. Tieto
odhady (uvedené v tabuľke 2) som použil na výpočet signifikantnosti rozdielov. Národné skupiny sa
v súhrnnom skóre vedomostí vzájomne nelíšia, rozdiel medzi najlepším a najhorším priemerným
výkonom je 1,5 bodu; vidíme však (obr. 3), že poradie úspešnosti kopíruje poradie získané v škále
pamäte.
Uvedené zistenia možno ľahko relativizovať poukázaním na nereprezentatívny výber
slovenskej skupiny. No aj keby sme ich vztiahli iba k sledovaným žiakom: Ako je možné, že títo
Bratislavčania (!) z maturitných škôl (!) podali v teste myslenia slabší výkon než ich priemerní (!)
nemeckí i českí rovesníci, zato majú signifikantne lepšiu pamäť? Nenachádzam iné vysvetlenie než
to, že v našom školskom systéme ešte stále prevláda tradičné pamäťové učenie, zatiaľ čo na
stredných školách v ČR školská reforma, ktorá začala v roku 2004, predsa len trocha pokročila. No
a Nemecko, to už je iný svet aj so školstvom, ktoré sa možno tiež nerozvíjalo vždy optimálne, avšak
na rozdiel od situácie u nás za posledných 60 rokov slobodne – je teda o mnoho viac otvorené
podnetom, ktoré ho môžu skvalitňovať.
Keby boli výsledky vzdelávania primárne závislé od pamäte, musel by sa signifikantný rozdiel
medzi sledovanými národnými skupinami v pamäti odraziť aj v skúške vedomostí. Tam ale Slováci
predbehli Nemcov iba „o prsia“. Dobré vzdelávacie výsledky teda asi dosahujú na nemeckých
(a čiastočne aj na českých) školách inými stratégiami, než je memorovanie. Je pravdepodobné, že
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vďaka rozvinutejším stratégiám myslenia budú žiaci z krajín na západ od nás vedieť svoje vedomosti
aj prakticky využiť. Vedomosti mladých Slovákov, hoci kvantitatívne dobré, sa spájajú viac s pamäťou
než s usudzovaním. Naznačuje to, že môže často ísť o poznatky pre poznatky, o „mŕtve“ vedomosti,
ktoré študenti nebudú vedieť adekvátne uplatňovať.
Príručky testu I-S-T 2000 R ponúkajú osobitné normy pre gymnazistov a negymnazistov. To mi
umožnilo porovnať výsledky žiakov slovenského gymnázia s výsledkami rovnako starých gymnazistov
v Nemecku a Českej republike. Výsledky žiakov strednej školy informačných a knihovníckych štúdií
som porovnával s výsledkami rovnako starých nemeckých a českých negymnazistov. V tomto prípade
nie je porovnanie celkom korektné, nakoľko nemecká a česká skupina zahrnovala žiakov viacerých
typov stredných škôl. Rozdiel medzi gymnazistami a negymnazistami v rámci každého
porovnávaného národa však možno interpretovať aj na základe takýchto údajov. Výsledky uvádzam
na obrázkoch 4 a 5.
Výkony žiakov nemeckých a českých gymnázií v škále usudzovania sa nelíšia. Slovenskí
gymnazisti dosiahli najvyššie priemerné skóre, v porovnaní s Nemcami dokonca signifikantne vyššie
(t = 2,055; p = 0,041). Zaostávanie slovenských stredoškolákov za rovesníkmi z Nemecka a čiastočne
i Česka sa prejavuje iba v skupine negymnazistov (obr. 4). Rozdiel medzi Slovákmi a Nemcami je
v nej vysoko signifikantný (t = 3,421; p = 0,001), rovnako rozdiel medzi Čechmi a Nemcami (t = 2,952;
p = 0,003), výkony slovenských a českých žiakov sa líšia nevýznamne. Práve v skupine
negymnazistov je zarážajúce, že sledovaní slovenskí frekventanti maturitného štúdia dosiahli tak
slabé výsledky pri porovnaní s inonárodnými skupinami, v ktorých boli zaradení aj žiaci nematuritných
učebných odborov.
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Obr. 4. Priemerné výkony gymnazistov a negymnazistov sledovaných národných skupín v škále
usudzovania I-S-T 2000 R
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Obr. 5. Priemerné výkony gymnazistov a negymnazistov sledovaných národných skupín v škále
pamäte I-S-T 2000 R

Na obrázku 4 je nápadné, ako sa smerom od Západu na Východ roztvárajú nožnice medzi
gymnazistami a negymnazistami. Rozdiely medzi žiakmi gymnázií a iných stredných škôl sú štatisticky
významné v Nemecku (t = 6,337; p ≤ 0,001), Česku (t = 6,090; p≤ 0,001) i na Slovensku (t = 6,284;
p≤ 0,001), absolútna hodnota týchto rozdielov sa však zvyšuje z priemerných 9,72 boda v SRN cez
19,97 boda v ČR až po neuveriteľných 28,70 bodu vo vzorke zo Slovenska. Žiaci jedinej bratislavskej
strednej školy samozrejme nereprezentujú celú rôznorodú populáciu slovenských negymnazistov.
Najmä štruktúrou intelektu sa žiaci rôznych typov stredných škôl bezpochyby líšia. Nie je však dôvod
predpokladať výrazné zaostávanie vyšetrených študentov za slovenským priemerom v celkovej úrovni
usudzovania; naopak, vzhľadom na to, že ide o budúcich maturantov, bolo možné očakávať skôr ich
nadpriemernú výkonnosť. Obrázok 4, ktorý upozorňuje na veľkú priepasť medzi „intelektuálnou
špičkou“ (reprezentovanou v tomto prípade žiakmi súkromného gymnázia) a ostatnou populáciou
Slovenska, teda nemožno brať na ľahkú váhu. Zdá sa, že naše školy tú priepasť nevedia úspešne
preklenúť.
V oblasti pamäte je situácia iná, dokumentuje ju obrázok 5. Medzi gymnazistami majú
najlepšiu pamäť Slováci. Najslabší Česi sa významne líšia od nich (t = 2,919; p = 0,004) aj od Nemcov
(t = 3,023; p = 0,003), rozdiel medzi slovenskými a nemeckými gymnazistami štatisticky významný nie
je. Skupine negymnazistov tentoraz dominujú českí študenti, ktorí významne predčili mladých
Nemcov (t = 3,825; p ≤ 0,001). Je zrejmé, že pamäťové úspechy Slovákov treba pripísať najmä
gymnazistom, ktorí sú v porovnaní s negymnazistami významne lepší (t = 2,035; p = 0,047).
V nemeckých školách je rozdiel medzi gymnazistami a negymnazistami v úrovni pamäte podobný ako
bol rozdiel v úrovni usudzovania (t = 9,824; p ≤ 0,001). V Českej vzorke sú pamäťové výkony
gymnazistov a negymnazistov vyrovnané.

Závery a diskusia
Nemecká proveniencia testu I-S-T 2000 R mohla čiastočne negatívne ovplyvniť verbálne
výkony slovenských žiakov. Slovenskí študenti však dosiahli najnižšie bodové zisky aj v neverbálnej
škále testu. Keďže v skúške vedomostí nijako nezaostávajú, musím konštatovať, že výskum
zameraný na overenie slovenskej verzie I-S-T 2000 R priniesol poznatky, ktoré možno interpretovať aj
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vo vzťahu k práci slovenských, českých a nemeckých škôl. Porovnateľné vzdelávacie výsledky sa
v menovaných krajinách dosahujú zjavne rozdielnym spôsobom. Nemeckí stredoškoláci musia
predovšetkým myslieť. Úroveň gymnazistov je lepšia než úroveň ostatnej populácie, rozdiel je však
v rámci porovnávaných národných skupín najmenší. V Českej republike je rozdiel medzi gymnazistami
a negymnazistami väčší, prejavuje sa ale iba v schopnostiach usudzovať. Pamäťové výkony žiakov
oboch typov škôl sú podobné. Českí gymnazisti zakladajú svoje úspechy zjavne viac na myslení,
negymnazisti viac na pamäti. Na Slovensku je podporované predovšetkým pamäťové učenie. Výrazné
je to najmä na gymnáziu, tam sa však nadpriemerne rozvíja aj usudzovanie. V negymnaziálnych
formách štúdia sa žiaci asi spoliehajú predovšetkým na pamäť, ktorej úroveň je porovnateľná
s českými negymnazistami. Výkony slovenských negymnazistov v oblasti usudzovania hlboko
zaostávajú ako za gymnazistami, tak aj za zahraničnými rovesníkmi.
Na podrobnejšiu analýzu a interpretáciu týchto zistení niet na tomto mieste dosť priestoru.
Možno však stojí za to porovnať získané výsledky s charakteristikami nemeckej, českej a slovenskej
kultúry, ako ich definoval holandský sociálny psychológ Geert Hofstede. Kultúru národa charakterizuje
pomocou piatich hodnotových dimenzií. Index národného skóre v týchto dimenziách získal vo
výskume zamestnancov a manažérov rôznych pobočiek medzinárodnej firmy IBM, ktorý vyhodnotil v
sedemdesiatych rokov minulého storočia, a v jeho neskorších replikáciách (ktoré realizovali iní
výskumníci aj na iných populáciách, vrátane študentov). V práci, ktorú pripravil so svojím synom
a ktorá vyšla tiež v českom preklade (Hofstede, Hofstede, 2007), nájdeme údaje o príslušných
indexoch typických pre nemeckú, českú i slovenskú kultúru.
Výsledky, ktoré som tu prezentoval, umožňujú zoradiť tri sledované kultúry do poradia
Nemecko – Česko – Slovensko podľa úrovne usudzovania 16-17 ročných probandov a do opačného
poradia podľa úrovne ich pamäte a podľa rozdielu medzi gymnazistami a ostatnou populáciou.
V takomto poradí sa Nemci, Česi a Slováci nachádzajú aj podľa dvoch Hofstedeho kultúrnych
dimenzií – jedná sa o vzdialenosť moci a individualizmus.
Vzdialenosť moci predstavuje hierarchizáciu spoločnosti; kultúry s veľkou vzdialenosťou moci
sa vyznačujú sociálnou nerovnosťou a úctou k formálnym autoritám, v kultúrach s malou
vzdialenosťou moci nie je mocenská a sociálna hierarchia natoľko dôležitá. Podľa Hofstedeho údajov
(tamže) je pre Nemeckú kultúru charakteristická malá, pre českú stredná a pre slovenskú relatívne
veľká vzdialenosť moci. Narastajúci rozdiel medzi „intelektuálnou špičkou“ a ostatnou populáciou,
ktorý sme zistili v smere od nemeckých cez české ku slovenským stredným školám, možno odráža
práve túto charakteristiku národných kultúr. Školský systém totiž replikuje typické sociálne štruktúry
v tej-ktorej spoločnosti. Logické sa tiež zdá, že väčší dôraz na myslenie kladú menej hierarchizované
spoločnosti. V kultúrach, kde je hodnotou poslušnosť k autorite, nie je myslenie natoľko žiaduce.
V miere individualizmu sa Nemecko, Česko i Slovensko pohybujú okolo priemerných hodnôt,
predsa však – Nemci sú najviac, Slováci najmenej individualistickí (tamže). Podľa Hofstedovcov súvisí
individualizmus so vzdialenosťou moci negatívne – rovnostárskejšie spoločnosti sú
individualistickejšie, čo v prípade troch porovnávaných národov presne platí. V individualistických
spoločnostiach (ako je Nemecko) možno prirodzene očakávať podporu samostatného myslenia, ktoré
jedincovi umožňuje presadiť sa. Kolektivistickejšie spoločnosti (v našom prípade Slovensko) budujú
viac na pamäti azda preto, že môže byť úspešnejšou stratégiou pri začleňovaní sa jedinca do skupiny.
Ak sa na tu prezentované výsledky pozrieme prizmou Hofstedeho teórie, nemali by nás príliš
prekvapiť. Odrážajú fakt, že slovenské školstvo najviac odoláva modernizačným tendenciám, a to
môže súvisieť práve s opísanými kultúrnymi hodnotami Slovákov. Kvalitné intelektuálne špičky
nepostačujú na zmenu spoločnosti, ktorej podstatná časť uľpieva na hodnotách minulých storočí.
Zmenu školského systému môžu naprojektovať, uskutočniť ju však musíme všetci, vrátane žiakov.
Vysoká spoločenská akceptácia mocenskej hierarchie a nižší individualizmus vytvárajú atmosféru,
v ktorej slovenskí žiaci ľahšie prijímajú ten spôsob vzdelávania, ktorý im súčasná škola ponúka. Podľa
Hofstedeho údajov je pre Slovensko charakteristická tiež výnimočne vysoká úroveň maskulinity
(tamže). Aj tento činiteľ môže brániť potrebným zmenám, lebo konzervuje tradičné delenie
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spoločenských rol. Školstvu, ktoré je u nás predovšetkým „ženskou záležitosťou“, sa tak nedostáva
patričnej celospoločenskej podpory. Zdá sa, že vysoké indexy vzdialenosti moci a maskulinity spolu
s nižšou hodnotou individualizmu, ktoré charakterizujú slovenskú kultúru, môžu byť pre reformátorské
a modernizačné úsilie v našej pedagogike závažnou prekážkou.
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Je vzťah medzi neverbálnou tvorivosťou a sebahodnotením žiakov ZŠ?
Martin Kmeť
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
martin.kmet@vudpap.sk

Abstrakt
Porovnaním výsledkov v teste neverbálnej tvorivosti (Urban) so sebahodnotením žiakov v 4., 6. a
8. ročníku ZŠ sme sa pokúsili načrtnúť možný vzťah. Vychádzali sme z vyjadrení žiakov na škále
opozitných adjektív. Zaznamenali sme korelácie medzi parciálnymi mierami aktuálneho
sebahodnotenia "neschopný/schopný" a "neúspešný/úspešný" u žiakov 8.ročníka a celkovým
skóre v teste neverbálnej tvorivosti, čo naznačuje, že tvorivejší žiaci sa hodnotia ako úspešnejší a
schopnejší a naopak.
Kľúčové slová: neverbálna tvorivosť, sebahodnotenie, žiaci ZŠ

Abstract
Is there any relationship between nonverbal creativity and self-esteem in pupils of basic school?
By comparing the results in the Test of Nonverbal Creativity (Urban) with self-esteem of pupils
in 4th, 6th and 8th school grade of basic school, we tried to outline a possible relationship. We
based our observations on students' expressions on the scale of opposite adjectives. We noticed
correlations of medium significance between the partial measures of actual self-esteem "quick/slow" (6th grade) and "clever/unclever(clumsy)", "able/unable" (8th grade) and the total
scores in the Test of Nonverbal Creativity, which can be interpreted that more creative pupils are
valued as more successful and more able, and vice versa.
Keywords: nonverbal creativity, self-assessment, pupils of basic school

Tvorivosť a sebahodnotenie sú fenomény, o ktorých môžeme povedať, že určujúcim
spôsobom determinujú život človeka a jeho potenciál. Majú individuálnu úroveň a pôsobia nielen
pri riešení problému, ale menia aj jeho formulovanie a celkový pohľad naň. Niektoré náznaky
vzájomné vzťahu sebahodnotenia a verbálnej tvorivosti uvádza vo svojej práci Ivan Učeň (2010).
Naše zameranie sa týkalo tvorivosti neverbálnej.
Tvorivosť, resp. tendencie k tvorivému zvládaniu problémov pomáhajú riešiť zložité životné
situácie, vrátane školských problémov (Kováč, T., 2000). V literatúre existuje niekoľko vymedzení
tvorivosti, uvádzame tú komplexnejšiu: „Tvorivosť je taký prejav istého systému osobnostných
charakteristík, kognitívnych funkcií a motivačných tendencií človeka (bez ohľadu na vek) v sociálno
makro a mikrokontexte, ktorý je nový akceptabilný užitočný a objavný pre subjekt, alebo
referenčnú skupinu, alebo spoločnosť“ (Kováč, T., 1986). Tvorivosť možno označiť za ďalšiu
dimenziu kvality života (Kováč, D., 2006). Významnú úlohu zohráva napr. v koncepte naučeného
optimizmu (Seligman, 1991), ktorý poukazuje na možnosť meniť negatívne presvedčenia na
pozitívne, smerujúce ku kladným aktivitám; považujeme ho za jeden z princípov pozitívnej
psychológie. Tvorivosť je o.i. katalyzátorom strachov, t.j. vyššia úroveň tvorivosti má do istej miery
za následok nižšiu strachovosť (Matejčík, Kováč, T., Kondáš, 1988). Podľa niektorých zistení
napomáha vyrovnanosti a integrite osobnosti (Hlavsa a kol., 1981).
Hodnotenie seba samého sa vzťahuje na jadro osobnosti a je dôležitým regulátorom
správania, od ktorého závisia vzťahy, postoje, celková efektívnosť činnosti, ako aj ďalší rozvoj celej
osobnosti. Andreánsky (2009) uvádza tri zložky konania človeka smerujúceho k vlastnému JA
(kognitívnu, afektívnu a konatívnu), naše zistenia sa týkajú afektívnej zložky ako úrovne
sebaocenenia, sebacítenia sebalásky a sebadôvery. Zistenia nášho pracoviska naznačujú, že
s t r a n a | 111

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

úroveň sebahodnotenia, sebaocenenia a sebaúcty výrazne vplýva na zvládanie náročných situácií
a determinuje osobnú pohodu napr. u hendikepovaných ( Kováč, T., Učeň, 2006).
V rámci nášho projektu, ktorý sa zaoberá možnosťami zmien sebaocenenia a sebaúcty
u intaktných a hendikepovaných detí a adolescentov a aktívnych stratégií copingu, sme žiakom ZŠ
predložili kresebný test neverbálnej tvorivosti K. Urbana a škálu na zistenie sebahodnotenia vo
forme párov opozitných adjektív. Zaujímal nás vzťah sledovaných fenoménov.
Vzorka a metodika
Výskumnú vzorku tvorilo 154 detí vo veku 11-15 rokov; 4. ročník (N=62), 6. ročník (N=50) a 8.
ročník (N=42) bežnej ZŠ. V rámci testovej batérie boli deťom administrované subtesty: Urbanov
test neverbálnej tvorivosti a škály na zisťovanie aktuálneho a ideálneho sebahodnotenia.
Urbanov test vychádza z princípov nedokončených grafických tvarov, ktoré treba dokresliť. Ide
o päť figúr, ktoré sú uzavreté v rámčeku, posledná šiesta sa nachádza mimo neho. Obrázok je
treba dokresliť, dokončiť. Vyhodnocuje sa 11 položiek a výsledné skóre má maximálnu hodnotu
72. Urbanov test možno považovať za v podstate nezávislý na vedomostiach, tzn. nemá „správne“
riešenie. Test zachytáva aj osobnostné dimenzie tvorivosti ako komplexnosť pohľadu, odvahu
riskovať, alebo prelamovanie bariér.
Úroveň sebahodnotenia deti označovali na dvoch škálach pre aktuálne a ideálne
sebahodnotenie. Skladali sa z 10 párov opozitných adjektív inšpirovaných technikou sémantického
diferenciálu. Išlo o slová bežne používané v osobných vzťahoch, v školskom prostredí aj mimo
neho: silný-slabý, nešikovný-šikovný, usilovný-lenivý, nechápavý-chápavý, rýchly-pomalý, malýveľký, neúspešný-úspešný, hrubý-jemný, rázny-nerozhodný, iniciatívny-apatický. Deti vyberali
jedno z čísiel 3 2 1 0 1 2 3 umiestnených medzi pármi adjektív. Odpovede sme kvantifikovali na
škále od 7 do 1 v smere od pozitívneho k negatívnemu. Výsledky sme spracovali bežnými
štatistickými metódami.
Výsledky
Pri porovnaní celkového skóre aktuálneho a ideálneho sebahodnotenia sme zistili, že to
ideálne je vo všetkých ročníkoch štatisticky významné /p = 0,001/ vyššie ako aktuálne. To
predstavuje pozitívny vývinový potenciál.
Pri porovnaní celkových skóre Urbanovho testu so sumárnymi výsledkami sebahodnotenia sa
vzájomný vzťah štatisticky nepreukázal. Faktorovou analýzou údajov z Urbanovho testu sme zistili,
že parciálnymi mierami, ktoré reprezentujú tvorivosť v našej vzorke, sú: počet použitých prvkov,
nové prvky a humor. Sú to položky s dominantným vzťahom k celkovému výsledku testu vo
všetkých ročníkoch. Mnohonásobná regresná analýza preukázala, že tieto tri premenné majú
rovnaký podiel na celkovom výsledku vo všetkých výskumných súboroch (4, 6, 8. ročník ).
Uvedené položky sme porovnávali s celkovými výsledkami mier aktuálneho a ideálneho
sebahodnotenia. Výsledky sú uvedené v tabuľke 1. Vyššiu hodnotu mala len korelácia počtu
nových prvkov, ktoré dieťa nakreslilo v Urbanovom teste s celkovou mierou aktuálneho
sebahodnotenia žiakov 8. ročníka.
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Tabuľka 1
Porovnanie parciálnych mier tvorivosti
sebahodnotenia v jednotlivých ročníkoch.

r –korelácia

6. ročník

4. ročník
aktuálne

a celkového

skóre

aktuálneho

a ideálneho

8. ročník

ideálne

aktuálne

ideálne

aktuálne

ideálne

počet prvkov ,060

,216

,076

,155

,058

,045

nové prvky

,196

,243

,014

,009

,333 *

,123

humor

,186

,170

,247

,219

,077

,086

* p ≤ 0,05 platí pre tabuľky 2 a 3

V tabuľkách 2 a 3 sú uvedené korelácie celkového skóre Urbanovho testu s vybranými
položkami /pármi adjektív/ škál aktuálneho a ideálneho sebahodnotenia. Skóre tvorivosti
korelovalo s aktuálnym sebahodnotením šikovnosti a úspešnosti v 8. ročníku. Pri ideálnom
sebahodnotení sme našli vzťah medzi tvorivosťou a sebahodnotením rýchlosti u žiakov 6. ročníka.
Tabuľka 2
Korelácia celkového skóre v Urbanovom teste a parciálnych mier aktuálneho sebahodnotenia v jednotlivých ročníkoch.
r - korelácia

silný/slabý

šikovný/nešikovný

chápavý/nechápavý

rýchly/pomalý

úspešný/neúspešný

4. ročník

,055

,002

,006

,013

,015

6. ročník

,077

,043

,094

,213

,075

8. ročník

,131

,339*

,179

,045

,368*

Tabuľka 3
Korelácia celkového skóre v Urbanovom teste a parciálnych mier ideálneho sebahodnotenia v jednotlivých ročníkoch.
r - korelácia

silný/slabý

šikovný/nešikovný

chápavý/nechápavý

rýchly/pomalý

úspešný/neúspešný

4. ročník

,094

,095

,205

,206

,144

6. ročník

,154

,085

,174

,336*

,098

8. ročník

,034

,146

,226

,052

,027

Záver
Vo všeobecnosti sme vzťahy medzi neverbálnou tvorivosťou a sebahodnotením u žiakov
nezachytili a sú v zásade bez priekazného vývinového trendu. Konštatujeme len mierne vzťahy
medzi tým ako sa sami žiaci hodnotia, cítia a množstvom nových prvkov v Urbanovom teste (8.
ročník). Tieto naše zistenia môžeme považovať za podobné tým, aké zistil Učeň (2010) čo sa týka
sebahodnotenia a počtu produkovaných asociácií pri mierach verbálnej tvorivosti. Počet
produkovaných asociácií vo verbálnej oblasti možno porovnať s počtom nových prvkov teste
neverbálnej tvorivosti. Uvedené sa vzťahuje skôr na oblasť divergentného myslenia, čo je
schopnosť úzko súvisiaca s tvorivosťou, ale nie totožná (Kováč, 2000).
Vzťah sme zaznamenali tiež medzi celkovým skóre v Urbanovom teste a tým, či by žiaci chceli
byť rýchly-pomalý (6. ročník). U žiakov 8. ročníka, medzi skóre v Urbanovom teste a tým či sa žiaci
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práve cítia šikovní-nešikovní a úspešní-neúspešní. Uvedené môžeme interpretovať, že tvorivejší
starší žiaci sa hodnotia ako úspešnejší a šikovnejší a naopak.
Všetky signifikantné korelácie však majú iba strednú hodnotu, podľa koeficientu determinácie
/r2/ uvedené vzťahy vysvetľujú iba 11 % spoločného rozptylu korelovaných premenných.
Vzhľadom na veľkosť vzorky, použité metódy, ako aj získané údaje treba príspevok chápať
skôr ako sondu do danej problematiky.
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Úskalí poskytování zpětné vazby a práce s reflexí ve výcvikové skupině
Marek Kolařík
Katedra psychologie FF UP Olomouc
marek.kolarik@upol.cz
Abstrakt
Poskytování a přijímání zpětné vazby a práce s reflexí jsou klíčovými dovednostmi pro práci ve
výcvikové skupině. Hlavním cílem příspěvku je poukázat na skutečnost, že poskytování zpětné vazby
a práce s reflexí nemusí být pro vývoj skupiny vždy vhodné. Zpětná vazba je často vyžadována příliš
brzy či v nevhodné podobě, což zbytečně vyvolává konflikty a vnáší do dynamiky skupiny prvky, které
skupina nemusí být schopna zvládnout. Opomíjena bývá také dovednost zpětnou vazbu přijmout,
nikoliv pouze poskytnout. Rovněž najít přiměřenou míru reflexe je při práci s výcvikovou skupinou
poměrně obtížně. Může docházet jak k podcenění, tak přecenění, tedy k tomu, že se s reflexí
nepracuje vůbec nebo velmi málo, případně dochází k tzv. „kontaminaci reflexí“, kdy je zbytečně
reflektována téměř veškerá činnost výcvikové skupiny. V příspěvku bude poukázáno na přínosy a
rizika různých způsobů práce s těmito klíčovými dovednostmi.
Klíčová slova: zpětná vazba, výcviková skupina, reflexe
Abstract
Risks of giving feedback and work with reflection in training groups
Giving and accepting feedback and working with reflection are key skills for work in training
groups. The main goal of this paper is to show the fact that giving feedback and working with reflection
do not have to be always optimal for group development. Feedback is often required too soon or in an
unsuitable way which unnecessarily leads to conflict and brings elements to the group dynamics which
the group does not have to be able to deal with. The ability to accept feedback, not only to be able to
give it, is often overlooked. Also finding an adequate degree of reflection is often rather complicated
while working with a training group. It can lead to underestimation or overestimation, thus reflection is
not used at all or very little; alternatively there is so called “reflection contamination”, when almost
each group activity is reflected. This paper shows the advantages and risks of different ways of
working with these key skills.
Keywords: feedback, training group, reflection

Úvod
Cílem tohoto příspěvku je poukázat na možná úskalí při poskytování a přijímání zpětné vazby a
při práci s reflexí ve výcvikové skupině. Tyto dovednosti a jejich osvojení a používání ve skupině i
běžném životě patří ke stěžejním formám práce, učení a vzájemného přenosu zkušeností ve
výcvikové skupině.
Reflexe a její využívání při práci se skupinou
Při vedeni skupiny k analýze interakcí, které ve skupině probíhají, postupuje vedoucí i členové
skupiny především tak, že komentují a zobecňují, co se ve skupině děje. Dle Valenty (2006) je reflexe
učební situace věnovaná zhodnocení zkušenosti, která ožila/nově vznikla v průběhu předchozí
techniky. Dle Valenty (tamtéž) má obvykle reflexe formu verbální/diskusní. Reflexe není přednáška
vedoucího o tom, jak by věci měly být, jak by se členové skupiny měli chovat, co je správné apod.
s t r a n a | 115

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

Základním nástrojem reflexe je otázka, respektive výzva. Vedoucí se tedy účastníků dotazuje na jejich
interpretace. Někdy se říká, že činí procesy viditelnými. V pozdějších fázích vývoje skupiny by tuto roli
měli zvládat bez větších problémů i členové skupiny. Přitom ovšem nestačí na procesy pouze
upozorňovat a interpretovat to, co se ve skupině děje. O těchto procesech se musí rozvinout diskuse,
nové zkušenosti jsou srovnávány s dřívějšími, každý musí formulovat, čemu se přitom naučil.
Reflexe je často nejpodceňovanější či naopak nejpřeceňovanější částí výcviku. Hodně vedoucích
skupin se domnívá, že stačí vlastní prožitek z techniky. Pro dlouhodobý osobní přínos je však
nezbytné nově nabyté zkušenosti zasadit do celkového kontextu dosavadních zážitků a životních
zkušeností. Tento proces končí až ve chvíli, když je nová dovednost zvnitřněna buď jako osvojená
vědomost, nebo jako rutinní výkon. K tomu právě slouží reflexe, která je však také nejnáročnější částí
vedení výcvikových skupin (Kolařík, 2010). Na druhou stranu je dobré připomenout, že existuje i jev
„kontaminace reflexí“, kdy je reflektována veškerá činnost skupiny včetně ledolamek, případně jsou
reflektovány skutečnosti, na které skupina ještě není připravena (například reflektování způsobu práce
s konkrétním jmenováním jednotlivých členů je v rámci seznamovací fáze vyloženě škodlivé – pokud
je cílem seznámení, není na místě vzájemné hodnocení (Kolařík, 2010). Valenta (2006) uvádí, že cíle
konkrétní reflexe po konkrétních činnostech jsou dány cílem setkáni a cílem aktivity a jejím průběhem.
Hermochová (2004) obdobně uvádí, že samotná hra bez následující reflexe je málo účinná.
Reflektování vesměs předpokládá konfrontaci pohledu všech zúčastněných osob. Hry dávají možnost
uvést v chod skupinové procesy, uvědomit si je a udělat závěry pro jejich další možné využití.
Obsahem reflexe je dle Valenty (2006) zkonkrétnění zážitků, zobecnění zážitků (učení o jevech,
postupech a procesech, které nastaly během aktivity). Obsah reflexe je specificky zaměřen na
dovednosti, zkušenosti, postoje či vědomosti dané formulaci cíle aktivity a také na jevy, které během
aktivity teprve nastanou, aniž by byly jako cíl aktivity plánovány (zvládání těchto situací vyžaduje
velkou zkušenost a jejich úspěšné zvládnutí je pro konkrétní skupinu velmi užitečné, protože se jedná
o jevy skupině blízké a vlastní).
Velmi důležité je uvědomit si to, že většina členů skupiny si z nejrůznějších důvodů musí reflexi
nejprve osvojit a učit se ji používat. Dle Valenty (2006) je to dovednost potřebná nejen pro naši práci,
ale pro život vůbec. První neúspěchy by nás dle Valenty (tamtéž) neměly odradit. To, že členové
skupiny z počátku nebudou chtít hovořit či nebudou umět vyjádřit své myšlenky, je přirozené. Je
potřeba se to postupně naučit. Vedoucí je v počátku pro členy skupiny vzorem, jak uvažovat, mluvit o
chování, prožívání, vztazích, komunikaci apod. Reflexe tak vlastně učí myslet a to se vždy hodí.
Poté, co si členové skupiny tyto postupy osvojí, začnou reflexi používat jako běžnou součást
skupinového dění, což je pro skupinovou práci velmi žádoucí (Kolařík, 2010).
Zpětná vazba (ZV): její používání vyžaduje ze strany vedoucího značnou zkušenost a citlivost.
Zpětná vazba není totéž, co otevřenost. Těžiště při dávání zpětné vazby není u toho, kdo ji dává, ale
u příjemce, což s sebou nese rizika zvláště v případě, že zpětná vazba obsahuje prvky kritiky.
Příjemce by měl dostat prostor se vyjádřit k tomu, jak na něj zapůsobila, což může negativní pocity
zmírnit. Zmírňující je také předem vyžádaný souhlas osoby, které je zpětná vazba poskytována
(Hermochová, 1988). Jedná se o pojem „vypůjčený“ z elektroinženýrství, a byl poprvé použit
v behaviorálních vědách K. Lewinem, který v té době učil na Massachusettském institutu technologie
(Yalom, Leszcz, 2007). Zpětná vazba je podáním informace jiné osobě o tom, jak druzí vnímají,
chápou a prožívají její chování. Stupeň a hloubka zpětné vazby závisí na stupni důvěry mezi členy
skupiny. Pozitivní účinky, které zpětnovazební informace přinášejí, spočívají především v tom, že
přispívají k prohloubení a zpevnění interpersonální percepce a tím usnadňují dorozumění a
porozumění mezi členy skupiny. Vyvolává a podporuje takové formy chování, které skupině prospívají,
a naopak koriguje takové projevy v chování, které nepřispívají záměru výcviku. Základní dovedností
dávat i přijímat zpětnou vazbu je vnitřní komunikace se sebou samým. Zejména pokud v procesu
zpětné vazby získáme o sobě informace, které jsou pro nás nové, které jsme nečekali, stává se, že
ztrácíme jistotu a uvědomujeme si některé problémy, o kterých jsme nechtěli slyšet či je nechtěli vidět.
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Zážitky z her, které jsou nám nabízeny, dávají příležitost k zamyšlení se nad vlastními pocity. Pro
zaměření a prohloubení sociálního učení je schopnost ponoření do vlastního prožívání velmi důležitá.
Máme právo na své pocity, je ovšem důležité vědět, co je vyvolává, a zvážit, co je jejich věcný
podklad a co naše citová odezva (Hermochová, 2004).
Přitom platí, že hlavním úkolem vedoucího je proces facilitovat a naslouchat nikoliv tlačit na pilu
(Schwabová a kol., 2007) – tedy v tomto případě vytvořit podmínky pro poskytnutí zpětné vazby a její
trénování, nikoliv její vynucování v nevhodné chvíli a za každou cenu.
Hermochová (2004) uvádí, že jsou-li si členové skupiny ochotni si zpětnou vazbu vzájemně
poskytnout, podstatně roste možnost vzájemně se ovlivňovat, což je jediná cesta srovnání vlastního
chování, poznání, sebepoznání s poznáním a vnímáním druhých. Zpětnovazebné informace mají
různou formu – vědomou (například pokývnutí hlavou, úsměv…) nebo bezděčnou (úšklebek),
spontánní nebo vynucenou (tak mi řekni, co si o mě myslíš…).
Zpětná vazba má být (níže je popsán jeden z možných způsobů jejího poskytnutí dle Pelánka
(2008):
• Popisná, méně hodnotící či interpretující či hledající motivy. Popisujeme u sebe i u druhého reakci,
nezabýváme se morálním hodnocením, které často vede ke vzniku odporu a tendenci se bránit.
• Co nejkonkrétnější — např. řekneme-li někomu, že se chová dominantně, je pro něj tato informace
méně hodnotná, než když řekneme: „Právě teď jsem měl pocit, že jsi nenaslouchal tomu, co říkají
ostatní…“
• Obsahem i formou přiměřená tomu, komu ji dáváme, jasná a přesně formulovaná.
• Zaměřená na oblasti, kde se partner může změnit. Když je někdo informován o něčem, co v danou
chvíli ovlivnit nemůže, frustruje jej to.
• Co nejúčinnější. To je tehdy, když o ni jedinec sám požádá.
• Dána v pravý okamžik — obvykle co nejdříve po události, k níž se vztahuje.
• Obsahově a věcně správná.
Z těchto pravidel vyplývají na toho, kdo zpětnou vazbu dává, tyto požadavky:
•
•
•
•
•
•
•

vztahovat výrok na určitou konkrétní okolnost, ke které právě zde a nyní došlo,
porovnávat svůj výrok s názory ostatních,
podat informaci v takové podobě, aby opravdu pomohla co nejdříve,
nemoralizovat a neinterpretovat,
nevnucovat svůj názor, jen ho nabídnout,
být otevřený a poctivý,
připustit, že se mohu mýlit.

Dle Fritze (1977, in Hájek a Bakalář, 1981) se během skupinového dění zpětná vazba zpravidla
zkvalitňuje a prodělává určitý vývoj. Zpočátku bývá paušalizující (jsi dominantní), postupně se
účastníci učí také vyjadřovat subjektivní moment (působíš na mě dominantně). Další vývoj zdůrazňuje
dimenzi „tady a teď“ (teď tě vnímám jako dominantního). Postupně by se mělo dospět k dalšímu
zpřesnění zpětné vazby objektivním popisem posuzovaného chování (způsob, jakým mi skáčeš do
řeči, na mě působí jako snaha o dominanci). Dalším ziskem je přičlenění pocitů dárce, přidání
informace, jak na něj dané chování působí (mám z toho pocit, že mě nebereš vážně a dostávám na
tebe zlost). Konečně je možné doplnit zpětnou vazbu popisem možné další reakce na dané chování
(…a nejraději bych ti teď šel z cesty a stýkal se s tebou co nejméně…).
Úskalí poskytování zpětné vazby
Poskytování a přijímání zpětné vazby je klíčovou dovedností pro práci ve výcvikové skupině. Zde
považuji za důležité upozornit na fakt, že poskytování zpětné vazby by mělo být zpočátku vývoje
s t r a n a | 117

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

skupiny velmi limitováno. Pokud je cílem seznámení a spolupráce, může příliš otevřené vyjádření
velmi ovlivnit dynamiku. Pokud například vedoucí nutí účastníky, aby se po první hře na spolupráci,
kdy se znají maximálně několik hodin, vyjadřovali, jak se jim vzájemně pracovalo, kdo pracoval
nejvíce a proč, zbytečně vyvolává konflikty a vnáší do dynamiky skupiny prvky, které skupina není
ještě schopna zvládnout. Navíc podstatná je dovednost jak schopnost zpětnou vazbu poskytnout, tak
zpětnou vazbu přijmout, což se většina členů skupiny teprve učí. V rámci seznamování a spolupráce
pro to není místo (výjimkou mohou být pouze zpětné vazby pozitivní) (Kolařík, 2010). Jak uvádí
Hurstová (1991), zásadní problém s komunikací spočívá v tom, že lidé zpočátku komunikovat prostě
nechtějí. Musí chránit svůj image a nechtějí, aby o nich ostatní věděli příliš mnoho, a proto ostatním
dávají pouze vybrané informace. Teprve ve chvíli, kdy je skupina dostatečně seznámena a umí
spolupracovat, může nastoupit fáze komunikace, v rámci které je prostor i pro poskytování a přijímání
zpětné vazby. Ta se pak stává nedílnou součásti skupinové práce.
Reflexe a zpětná vazba před zahájením a ukončením skupiny
Speciální situace pro reflexi a zpětnou vazbu je před zahájením a ukončením každé skupiny.
V rámci počáteční reflexe je možné se vrátit k zážitkům a prožitkům z minulého setkání (zaručuje
kontinuitu), případně dát prostor pro sdělení důležitých informací, které by ostatní členy skupiny mohly
zajímat (Kolařík, 2010). Dle Valenty (2003) je možné navázat na začátku skupiny na minulé setkání či
jakoukoliv mimoskupinovou zkušenost. Hovořit může vesměs kdokoliv o čemkoliv. Tématy jsou
obvykle sdílení zážitků či zkušeností s ostatními, řešení problémů, které se vyskytly (například
organizační) nebo získávání informací.
Dle Valenty (tamtéž) se téma závěrečné reflexe váže k tomu, co se odehrálo v rámci skupinové
práce. Jednotlivá dílčí témata jsou například: jaké jevy se ve hře objevily, co jsme/jsme si prožili, co
nás těšilo a co ne, co jsme se o sobě/nás dozvěděli, co jsme se naučili, jak jsme se to naučili, co se
dařilo a co by bylo možno udělat jinak, čím se podobá tato situace jiným situacím v našem životě, jak
můžeme naučené využít.
Na konci skupiny je pak vhodné, aby se vyjádřili všichni členové skupiny – zpočátku je vhodné
používat například „kolečka“, kdy postupně mluví všichni (ať už řeknou jen jedno slovo, větu,
komplexní shrnutí…), vhodné je zdůraznit co se komu ne/líbilo a hlavně s čím kdo odchází, co si
odnáší. Dává to prostor pro utřídění a sdílení s ostatními. V rámci závěrečného kolečka není vhodné,
aby na sebe členové vzájemně reagovali. Roztáčí se tak další a další kola reakcí, což při uzavírání
není žádoucí (Kolařík, 2010).
Dalším způsobem reflektování a sdílení prožitého je rozdělení skupiny do menších skupin, z nichž
každá po určitou dobu diskutuje a pak mluvčí sdělí zbytku celé skupiny, o čem si povídali. Dalším
možným způsobem je omezit vyjádření například na jedno slovo, tři slova či jednu větu. Obecně
ovšem platí, že při uzavírání většího celku (skupinové setkání, den na pobytu apod.) je vhodné dát
prostor pro sdílení těm, kteří o to opravdu stojí. Může se tak například stát, že většina skupiny použije
k reflexi tři slova, ale několik jedinců, pro které byly prožité okamžiky osobně důležitější, bude mít
potřebu skupině sdělit více. Je žádoucí jim to umožnit (Kolařík, 2010).
Závěr
Práce se zpětnou vazbou a reflexí je nedílnou součástí skupinové práce. Bohužel je stále častým
jevem podceňování vlastního učení se práce s reflexí a dovedností přijímat a dávat zpětnou vazbu.
Přitom tyto skutečnosti jsou pro jejich účelné fungování v rámci skupiny stejně důležité jako jejich
obsahová a věcná správnost. Doufám, že tento příspěvek bude jedním ze střípků mozaiky, které
vedoucím výcvikových skupin i jejich účastníkům pomohou si tuto skutečnost uvědomit.
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Abstrakt
V našej práce sme sledovali faktory výchovného štýlu rodičov adolescentov umiestnených
v Reedukačných centrách a typické prejavy problémového správania dievčat a chlapcov
v jednotlivých zariadeniach. Sledovali sme rozdiely v percepcii výchovných štýlov uplatňovaných
matkou a otcom v rodine u dievčat a chlapcov s poruchami správania. Pri porovnaní
percipovaných výchovných štýlov matky a otca sa štatisticky významnejšie objavuje v našom
výskume pozitívny záujem matky ale zároveň jej direktivita oproti výchovnému štýlu otca.
Významným sociálnym činiteľom v rodinnom prostredí žiakov RC môže byť teda aj absencia
direktívnejšieho modelu v prístupe otca. Regresná analýza nám ukázala, že významným
faktorom, ktorý ovplyvňuje výrazné problémové správanie (a to najmä antisociálne a asociálne
správanie) je hostilita matky spolu s nedôslednosťou otca ako výchovného štýlu v primárnej
rodine.
Kľúčové slová: výchovné štýly rodičov, adolescenti, problémové správanie, reedukačné centrá
Abstract
Parenting style in families of adolescents with behaviour problems
In our paper, we investigated factors of parenting style of parents of adolescents who were
placed in Reeducational centres, and typical manifestations of problem behaviour of girls and boys
in individual institutions. We studied differences in perception of mother’s and father’s parenting
style in families of girls and boys with behaviour problems. While comparing perceived mother’s
and father’s parenting style, positive interest of mother but also her directivity was found to be
more statistically significantly prevalent compared to the father’s parenting style in our research.
An important social factor in families in attendants of Reeducational centers could be absence of
directive model in father’s parenting style. Regression analysis showed that the factor which
strongly influences problem behaviour (mainly antisocial and asocial behaviour) is hostility of
mother together with inconsistency of father as parenting style in primary family.
Keywords: parenting style, adolescents, problem behaviour

Úvod
Príčiny vzniku sociálnopatologických javov sú podmienené komplexom rôznych
biopsychosociálnych faktorov (Howell, 1995, Farrington, 1991 in Kashani 1999). Negatívne
pôsobenie rodiny na jedinca však patrí k významným príčinám, ktoré sa často a zásadne
podpisuje na vzniku a udržaní problémového správania. A tak sa rodina stáva zdrojom vzniku a
rozvoja psychických problémov a následne sociálnopatologických javov (Fischer, Škoda, 2009).
Ide najmä o prípady problémov osobnosti rodičov, kedy rodičia nemôžu, nevedia alebo sa nechcú
z rôznych dôvodov správne starať o deti, kedy sa rodičia sami dopúšťajú asociálneho a
antisociálneho správania (Fischer, Škoda 2008).
Tak často dochádza k strate funkčnosti rodiny a jej rozpadu práve v súvislosti s deviantným
patologickým správaním (závislosti, delikvencia a pod.). Dochádza k tak odovzdávaniu
negatívnych vzorcov správania a upevňuje sa delikventné správanie, ktoré je naučené v priebehu
s t r a n a | 120

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

vývoja jedinca a v subkultúre, v ktorej k jeho osvojovaniu dochádza ak nie je negatívne hodnotené
(Sutherland in Heretik, 2004).
V našom výskume sme sa chceli pozrieť ako možno využiť psychodiagnostiku rodinného
prostredia a výchovných štýlov primárnej rodiny detí s poruchami správania umiestnených
v reedukačných centrách na ovplyvňovanie, resp. optimalizáciu problémového správania.

Ciele a hypotézy výskumu
Cieľom našej výskumnej bolo sledovať sociálne charakteristiky mládeže umiestnenej
v reedukačných centrách a to primárne v percipovaní výchovných štýlov v rodine medzi
adolescentmi z hľadiska veku a pohlavia. Sledovali sme rozdiely v percepcii výchovných štýlov
uplatňovaných matkou a otcom v rodine u dievčat a chlapcov s poruchami správania.
Na dosiahnutie cieľov výskumu sme si stanovili tieto hypotézy:
Predpokladáme, že medzipohlavné rozdiely sa premietnu do odlišného percipovania
výchovných štýlov v rodine.
Predpokladáme vzťahy jednotlivých kategórií problémového správania s premennými
rodičovských štýlov u mládeže 14 - 17 rokov, umiestnených v reedukačných domovoch. Túto
hypotézu budeme považovať za potvrdenú, ak sa regresnou analýzou potvrdí štatistický
významný variačný podiel rodičovských štýlov v charakteristikách rizikového správania.

Výskumná vzorka
Výskum našej práce sme realizovali v reedukačných centrách v Sološnici, vo Veľkých
Levároch, v Trstíne, v Zlatých Moravciach a Spišskom Hrhove. Vzorku výskumného súboru tvorí
30 žiakov v RC Veľké Leváre, 30 z RC Sološnica a 41 žiačiek z RC Trstín, 34 z RC Zlaté Moravce
a 40 z RC Spišský Hrhov. Spolu 175 respondetov.
Nakoľko sme v našom výskume sledovali rozdiely medzi pohlaviami, v skupine 175
respondentov nášho výskumu bolo 60 chlapcov a 115 dievčat. Vekové rozloženie dokumentuje
graf 1. Výskumnú vzorku tvorili žiaci vo veku 12 – 19 rokov. Ide o chlapcov a dievčatá, ktorým
bola súdom nariadená ústavná výchova z rôznych príčin: sú z dysfunkčných rodín, sociálne
slabších rodín alebo z dôvodov antisociálnych prejavov správania (porušovanie zákona,
zneužívanie návykových látok a pod.).
Graf 1 – Vekové rozloženie súboru
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Priemerný vek probantov je 16,38 roka. V sledovanej skupine máme 8 dievčat do veku 15
rokov. Vekovo najpočetnejšiu skupinu (78 % z celkovej skupiny) tvoria 16-17roční respondenti.
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Metódy
Posudzovací dotazník správania
Na Slovensku sa využívajú na diagnostiku problémového správania Štandardizované
dotazníky k diagnostike výskytu atypických prejavov školského a sociálneho správania
(Psychodiagnostika, Bratislava) – ktorý tvorí: Škálový dotazník školského správania žiaka a Škála
rizikového správania žiaka. Batéria škálových štandardizovaných dotazníkov využíva metódu
sumovaných odhadov. Je zameraná na diagnostiku výskytu a intenzity mnohých atypických
prejavov v oblasti rizikového sociálneho a školského správania, ktoré predisponujú mladistvých k
poruchám na úrovni drogovej a nedrogovej závislosti a disociality (Mezera, Psychodiagnostika).
Škála rizikového správania (ŠRS) žiaka meria tieto prejavy problémového správania:
antisociálne (ANTI), asociálne (ASOC), maladaptívne (MLDP), negativistické (NEG), impulzívne
(IMP), egocentrické správanie (EGOC) a inklinovanie k problémovej skupine (SKUP).
ADOR
Dotazník ADOR (význam skratky: „adolescent o rodičoch„) zisťuje postoje, konanie a
výchovné postupy rodičov percipované pubescentom, respektíve adolescentom. Dotazník je
určený pre vekové pásmo od 13 do 18 rokov. Cenné diagnostické poznatky prináša v prípadoch
najrôznejších výchovných problémov, poruchách správania, neurotického správania, nálezy
v prípadoch rodinných konfliktov, napätia v rodinných vzťahoch. Inou oblasťou použitia ADORU sú
školské ťažkosti mladistvých, školské zlyhanie, ale aj zmeny v postojoch ku škole, k vrstovníkom,
k rodine , dá sa použiť i pri podozrení na abúzus alkoholu alebo inej toxikománie. Vo výsledkoch
sa prejavuje ako objektívny faktor, t.j. skutočné postoje a výchovné praktiky rodičov, tak
i subjektívny faktor, t.j. obraz ktorý si daný jedinec vytvoril o týchto postojoch a výchovných
praktikách vplyvom vedomých a nevedomých motivačných činiteľov.
Metóda je odvodená od Schaeferovho dotazníku CRPBI (Children’ Report of Parental
Behavior Inventory) z roku 1965. Korelačnou analýzou českí upravovatelia (Matějček a Říčan,
1983) dospeli k nasledujúcim faktorom, zistených vo výchovných postupoch:
1. Pozitívny záujem versus Hostilita (POZ - HOS)
2. Direktívnosť versus Autonómia (DIR- AUT)
3. Nedôslednosť (NED)
Vytvorili sa tak oddelené škály pre protikladné póly Pozitívny záujem / Hostilita a
Direktívnosť/Autonómia.
Testový materiál tvoria dva dotazníky, jeden sa týka matky, druhý otca. Obidva dotazníky sa
skladajú z 50 položiek týkajúcich sa postojov a reakcií rodičov.

Výsledky výskumu
Vo našom výskume sme sa zamerali na sledovanie percipovania výchovných štýlov v rodine
u adolescentov z reedukačných centier z hľadiska veku a pohlavia. Sledovali sme rozdiely v
percepcii výchovných štýlov uplatňovaných matkou a otcom v rodine u dievčat a chlapcov.
V našom výskume sme predpokladali, že medzi chlapcami a dievčatami existujú rozdiely v
percepcii výchovných štýlov v rodine. Výsledky rôznych štúdií (in Macek, 2003) poukazujú na to,
že chlapci v období adolescencie sú viac kritickejší na svoje okolie, (konkrétne na svojich rodičov)
ako dievčatá. Boli podporené hypotézy, podľa ktorých priemerné skóre vo vybraných škálach pre
hodnotenie otca a pre hodnotenie matky je štatisticky významne rozdielne medzi adolescentmi
mužského a ženského pohlavia (tab. 1).

Tabuľka 1: Porovnanie percipovaných výchovných štýlov rodičov podľa pohlavia.
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pohlavie
chlapci
dievčatá
DIR_M
chlapci
dievčatá
HOS_M
chlapci
dievčatá
AUT_M
chlapci
dievčatá
NED_M
chlapci
dievčatá
POZ/HOS chlapci
dievčatá
DIR/AUT chlapci
dievčatá
POZ_O
chlapci
dievčatá
DIR_O
chlapci
dievčatá
HOS_O
chlapci
dievčatá
AUT_O
chlapci
dievčatá
NED_O
chlapci
dievčatá
POZ/HO1 chlapci
dievčatá
DIR/AU1 chlapci
dievčatá
POZ_M

N
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115
60
115

Mean
15,333
14,383
12,733
12,035
8,233
9,061
12,867
10,757
10,533
9,974
7,100
5,322
-0,133
1,278
12,900
12,522
11,433
10,887
8,550
8,791
11,367
11,035
11,000
9,652
4,350
3,730
0,067
-0,148

SD
5,226
5,347
4,475
4,594
4,489
4,351
4,455
4,489
4,192
4,436
7,462
7,600
6,453
5,938
6,701
5,970
5,422
5,409
5,110
5,132
5,863
5,023
5,434
4,698
9,068
7,815
6,470
6,315

t-skore
1,125

sign.
0,262

0,963

0,337

-1,181

0,239

2,959

0,004**

0,807

0,421

1,478

0,141

-1,449

0,149

0,381

0,703

0,634

0,527

-0,296

0,768

0,391

0,696

1,706

0,090

0,471

0,638

0,211

0,833

Signifikantne významné rozdiely sa potvrdili medzi chlapcami a dievčatami pri hodnotení
matky vo faktore AUT (t=2,959, p=0,004). Chlapci hodnotili vyššiu mieru autonómie matky ako
dievčatá.
Chlapci preukázali vyššiu mieru pozitívneho záujmu matky, direktivitu a nedôslednosť pri
hodnotení. Dievčatá hodnotili vyššiu mieru hostility matky. Tieto rozdiely ale neboli štatisticky
významné.
Percipovaná vyššia miera hostility môže zo strany dievčat signalizovať konfliktnú domácu
atmosféru, v ktorej dievčatá vyrastali a preberali ako ženský model do svojho správania.
Výskum medzi adolescentmi SŠ, normálnej populácie, (Fichnová, Šramová, 2003) ukázal, že
dievčatá preukazujú vyššiu mieru pozitívneho záujmu otca, zatiaľ čo u chlapcov sa ukázala vyššia
miera percipovanej hostility a direktivity pri hodnotení otca, čo nesie znaky autoritárskeho
výchovného štýlu. Dievčatá vyššie hodnotili nedôsledný štýl výchovy zo strany matky. So
stúpajúcim vekom sa hodnotenie pozitívneho výchovného štýlu otca zvyšovalo.
Štatisticky významnejšie sa objavuje v našom výskume, u adolescentov z RC, pozitívny
záujem matky ale zároveň jej direktivita oproti výchovnému štýlu otca. Vysoký rozdiel medzi
pozitívnym záujmom a hostilitou v škále POZ/HOS pre matku naznačuje jej významné
percipovanie (tab. 2).

Tabuľka 2.: Porovnanie percipovaných výchovných štýlov matky a otca
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POZ_M - POZ_O
DIR_M - DIR_O
HOS_M - HOS_O
AUT_M - AUT_O
NED_M - NED_O
POZ/HOS- POZ/HO1
DIR/AUT_ - DIR/AU1

priemer

SO

SCH

T

df

sig.

2,057
1,200
0,069
0,331
0,051
1,989
0,869

7,679
5,752
5,557
6,415
5,562
10,414
7,889

0,580
0,435
0,420
0,485
0,420
0,787
0,596

3,544
2,760
0,163
0,683
0,122
2,526
1,457

174
174
174
174
174
174
174

0,001
0,006
0,871
0,495
0,903
0,012
0,147

Pri porovnaní priemerného skóre žiakov z RC a SŠ (Fichnová, Šramová, 2003) sme zistili, že
pri posudzovaní výchovného štýlu matky chlapci z RC vyššie hodnotili všetky kategórie
výchovných štýlov matky – ako pozitívny záujem, tak aj negatívne direktivita, hostilita, vysoká
autonómnosť a nedôslednosť. Dievčatá v porovnaní s bežnou populáciou SŠ približne rovnako
hodnotili pozitívny záujem a nedôslednosť, no oveľa vyššie skórovali v kategórii direktivita
a hostilita matky.
Pri porovnaní priemerného skóre žiakov z RC a SŠ sme zistili, že pri hodnotení výchovného
štýlu otca chlapci z RC vyššie hodnotili všetky kategórie výchovných štýlov otca – ako pozitívny
záujem, tak aj negatívne direktivita, hostilita, vysoká autonómnosť a nedôslednosť.
Dievčatá v porovnaní s bežnou populáciou SŠ nižšie hodnotili pozitívny záujem otca a oveľa
vyššie skórovali v kategórii direktivita a hostilita otca. Vyrovnané priemery sme dostali
v kategóriách autonómnosť a nedôslednosť otca. Významne vyššie skórovali dievčatá z bežnej
SŠ pri štýle pozitívny záujem versus hostilita.

Sledovanie vzťahu premenných výchovných štýlov rodičov a manifestácie
problémového správania
Ďalej sme zisťovali v akom vzťahu sú jednotlivé kategórie problémového správania
s premennými rodičovských štýlov u mládeže 14-17 rokov, umiestnených v reedukačných
domovoch.
Uskutočnili sme korelačnú analýzu všetkých faktorov dotazníka rizikového správania s
dimenziami rodičovských štýlov meraných dotazníkom ADOR. Analýza nám ukázala, že
s dimenziami Hostilita otca a matky, Nedôslednosť matky a Pozitívny záujem versus hostilita otca
štatisticky významne (na úrovni p.0,01 a p. 0,05) pozitívne alebo negatívne korelujú najmä
antisociálne prejavy správania, spolu s egocentrizmom, resp. inklinovanie k problémovej skupine.
Nedôslednosť matky – ako výchovný štýl rodiča koreloval, okrem spomenutého antisociálneho
správania aj s impulzívnym, maladaptívnym správaním a negativizmom (hodnoty viď tab 3).

Tab. 3: Korelácie kategórii sebaposudzovacieho dotazníka rizikového správania
a dimenzii rodičovských štýlov dotazníka ADOR.
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Korelácie
ANTI_S

IMP_S

MLDP_S

ASOC_S

EGOC_S

NEG__S

SKUP_S

HOS_O
0,207
0,010*
154
0,146
0,07
154
0,150
0,064
154
0,087
0,283
154
0,108
0,181
154
0,098
0,226
154
0,060
0,461
154

POZ/HO
-0,235
0,003**
154
-0,147
0,07
154
-0,141
0,081
154
-0,142
0,078
154
-0,160
0,047*
154
-0,129
0,111
154
-0,144
0,075
154

HOS_M
0,157
0,050*
154
0,129
0,11
154
0,154
0,056
154
0,100
0,217
154
0,096
0,238
154
0,151
0,062
154
0,157
0,050*
154

NED_M
0,168
0,037*
154
0,173
0,03*
154
0,181
0,025*
154
0,143
0,076
154
0,102
0,209
154
0,198
0,014*
154
0,118
0,144
154

Identifikovať dimenzie kategórii rizikového správania sme sa pokúsili regresnou analýzou
závislých premenných – rodičovských štýlov. Nezávislými premennými sú tu faktory prejavov
rizikového správania. Závislé premenné zase vyjadrujú konkrétne rodičovské štýly. Cieľom
vykonanej regresnej analýzy bolo vymedziť, ktoré rodičovské štýly ADOR sa najviac podieľajú na
rizikovom správaní mládeže v RC.
Regresná analýza jednotlivých dimenzii rizikového správania ukázala, že v kategórií
Antisociálne správanie existuje štatisticky významný podiel rodičovského štýlu Hostilita matky
a Nedôslednosť otca.
Tabuľky 4. a 5. predkladajú regresný podiel vyššie spomínaných faktorov rodičovských štýlov
s kategóriou antisociálne správanie.
Tab 4. – Regresná analýza dimenzie Antisociálne správanie (stepwise regres)

ANTI
Model
1

R
0,259
Predictors:
HOS_M, NED O

R Square
0,067

Legenda: HOS_M – hostilita matky, NED_O – nedôslednosť otca

Regresná analýza prejavu antisociálneho správania s rodičovskými štýlmi nám ukázala
štatisticky významný podiel na úrovni 6,7 % variancie.

Tab 5 – Regresná analýza Asociálneho správania (stepwise regres)
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ASOC
Model
1
2
3

R
0,171432
0,272595
0,309425
Predictors:
NED_O
Predictors:
NED_O, HOS_M
Predictors:
NED_O, HOS_M,
POZ_O

R Square
0,029389
0,074308
0,095744

Legenda: HOS_M – hostilita matky, NED_O – nedôslednosť otca

Regresná analýza dimenzie ASOC (asociálne správanie) faktormi ADOR nám ukázala
štatisticky významný podiel Nedôsledný otec, Hostílna matka a Pozitívny otec na úrovni 9,5%
podielu variancie.
Regresná analýza dimenzie NEG (negativizmus) faktormi ADOR nám ukázala
štatisticky významný podiel Nedôsledný otec a Hostílna matka na úrovni 11,9 %
podielu variancie a faktoru Nedôsledný otec na úrovni 7,2 % podielu variancie. Obidva
faktory tak sýtia túto dimenziu podielom 19,1 % variancie.
Z uvedených regresných analýz vyplýva, že významným faktorom, ktorý
ovplyvňuje výrazne problémové správanie (a to najmä antisociálne a asociálne
správanie) je hostilita matky spolu s nedôslednosťou otca ako výchovného štýlu
v primárnej rodine.

Osobnosť žiakov umiestnených v RC
Aby sme v našej práci dostali komplexnejší obraz o adolescentoch, pozreli sme sa v odbornej
literatúre aj na obraz osobnostných charakteristík chlapcov a dievčat umiestnených v RC.
V charakteristike osobnostnej štruktúry mládeže v RC vychádzame zo zistení Kopányiovej
a Sikeliovej (2009).
Porovnaním osobnostných profilov dievčat z našej vzorky a vzorky dievčat normálnej
populácie sme zistili, že dievčatá z RC sú menej otvorené, srdečné, s nižšou úrovňou
abstraktného myslenia, viac dominantnejšie, vzrušiteľnejšie a vzdorovitejšie, menej rešpektujúce
pravidlá, manipulatívnejšie, neistejšie s pocitmi viny, s tendenciou k nedisciplinovanosti
a k popudlivosti, než ukazuje profil dievčat normálnej populácie.
Pri porovnaní osobnostných charakteristík chlapcov a dievčat z RC výskum (Kopányiová,
Sikeliová, 2009) ukázal, že dievčatá boli viac vzrušiteľnejšie, netrpezlivejšie, hyperaktívne a ľahko
znepokojiteľné (D+), na druhej strane viac uvedomelejšie a rešpektujúcejšie pravidlá ako chlapci
(G+), realistickejšie, vytrvalejšie a spoliehajúce sa na seba (I-). U dievčat prevládala menšia
tendencia k extrovertovanejšiemu správaniu (QI-) a boli, na rozdiel od chlapcov, emocionálne
citlivejšie (QIII-).
Aj tieto zistené osobnostné charakteristiky poukazujú na problémovejšie nastavenie
v prejavoch správania (napr. menej emocionálne stabilnejší, ale na druhej strane viac
dominantnejší a vzdorovitejší a nerešpektujúci pravidlá) adolescentov umiestnených v RC.

Diskusia
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V našej výskumnej práci sme sledovali či sa medzipohlavné rozdiely sa premietnu do
odlišného percipovania výchovných štýlov v rodine. Zistili sme štatisticky významné rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami v percipácii výchovných štýlov v rodine (grafy 2, 3).
Graf 2: Porovnanie percipovaných výchovných štýlov matky medzi chlapcami a dievčatami.
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Signifikantne významné rozdiely sa potvrdili medzi chlapcami a dievčatami pri hodnotení
matky vo faktore AUT (t=2,959, p=0,004). Chlapci hodnotili vyššiu mieru autonómie matky ako
dievčatá.
Chlapci preukázali vyššiu mieru pozitívneho záujmu matky, direktivitu a nedôslednosť pri
hodnotení. Dievčatá hodnotili vyššiu mieru hostility matky. Tieto rozdiely ale neboli štatisticky
významné.
Percipovaná vyššia miera hostility môže zo strany dievčat signalizovať konfliktnú domácu
atmosféru, v ktorej dievčatá vyrastali a preberali ako ženský model do svojho správania, nakoľko
sa v ich správaní prejavuje.
Graf 3: Porovnanie percipovaných výchovných štýlov otca medzi chlapcami a dievčatami.
14,0
12,0
10,0
8,0
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
POZ_O

DIR_O

HOS_O

AUT_O

chlapci

NED_O POZ/HO1 DIR/AU1

dievčatá

Pri porovnaní výchovných štýlov otca nám nevyšli žiadne štatisticky významné rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami. Chlapci však vyššie hodnotili mieru všetkých výchovných štýlov ADOR,
okrem hostility otca, v ktorej skórovali dievčatá vyššie.
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Spolu s percipovanou vyššou mierou hostility zo strany matky aj otca môžeme u dievčat
predpokladať, že to bol významný prvok rodinného prostredia, ktoré negatívne ovplyvnilo sociálne
správanie dievčat.
Pri porovnaní percipovaných výchovných štýlov matky a otca sa štatisticky významnejšie
objavuje v našom výskume pozitívny záujem matky ale zároveň jej direktivita oproti výchovnému
štýlu otca. Vysoký rozdiel medzi pozitívnym záujmom a hostilitou v škále POZ/HOS pre matku
naznačuje jej významné percipovanie (graf 4). Významným sociálnym činiteľom tak v rodinnom
prostredí žiakov RC môže byť teda aj absencia direktívnejšieho modelu v prístupe otca.
Medzi základné charakteristiky výchovných štýlov adolescentov RC sme zistili vysokú
direktivitu a hostilitu matky a hostilitu a nedôslednosť otca. Toto sú pravdepodobne faktory
významne ovplyvňujúce sociálne dozrievanie adolescentov RC.
V poslednej hypotéze sme predpokladali, že existujú vzájomné vzťahy jednotlivých kategórií
problémového správania s premennými rodičovských štýlov u mládeže 14-17 rokov,
umiestnených v reedukačných domovoch. Hypotézu sme považovali za potvrdenú, ak sa
regresnou analýzou potvrdí štatistický významný variačný podiel rodičovských štýlov v
charakteristikách rizikového správania.
Graf 4: Korelácie zložiek dotazníka rizikového správania s rodičovskými štýlmi ADOR
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Korelačná analýza všetkých faktorov dotazníka rizikového správania s dimenziami
rodičovských štýlov meraných dotazníkom ADOR nám ukázala, že s dimenziami Hostilita otca
a matky, Nedôslednosť matky a Pozitívny záujem versus hostilita otca štatisticky významne (na
úrovni p.0,01 a p. 0,05) pozitívne alebo negatívne korelujú najmä antisociálne prejavy správania,
spolu s egocentrizmom, resp. inklinovanie k problémovej skupine. Nedôslednosť matky – ako
výchovný štýl rodiča koreloval, okrem spomenutého antisociálneho správania aj s impulzívnym,
maladaptívnym správaním a negativizmom.
V regresnej analýze sme vychádzali z hore vyššie uvedených korelačných analýz. Regresná
analýza jednotlivých dimenzii rizikového správania nám ukázala, že kategórií Antisociálne
správanie existuje štatisticky významný podiel rodičovského štýlu Hostilita matky a Nedôslednosť
otca.
Aj keď sú podiely variancie pomerne nízke (od 6-19,5%), štatisticky významne zachytávajú
vzťah dimenzii rizikového správania a výchovných štýlov primárnej rodiny. Vyššie percento
podielu vo variancii by sme mohli očakávať pri širšom psychodiagnostickom zábere (nielen
meranie správania, ale aj osobnosti, záujmov a pod.)

Záver
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Cieľom našej výskumnej práce bolo sledovať rozdiely v percepcii výchovných štýlov
uplatňovaných matkou a otcom v rodine u dievčat a chlapcov s poruchami správania a zisťovali
sme, ktoré zo sledovaných rodinných výchovných štýlov sa primárne odpisujú pod problémové
správanie mládeže.
Sledovali sme faktory výchovného štýlu rodičov adolescentov umiestnených v RC. Chlapci
preukázali vyššiu mieru pozitívneho záujmu matky, direktivitu a nedôslednosť pri hodnotení.
Dievčatá hodnotili vyššiu mieru hostility matky. Tieto rozdiely ale neboli štatisticky významné. Ani
pri porovnaní výchovných štýlov otca nám nevyšli žiadne štatisticky významné rozdiely medzi
chlapcami a dievčatami. Chlapci však vyššie hodnotili mieru všetkých výchovných štýlov ADOR,
okrem hostility otca, v ktorej skórovali dievčatá vyššie.
Pri porovnaní percipovaných výchovných štýlov matky a otca sa štatisticky významnejšie
objavuje v našom výskume pozitívny záujem matky ale zároveň jej direktivita oproti výchovnému
štýlu otca. Významným sociálnym činiteľom v rodinnom prostredí žiakov RC môže byť teda aj
absencia direktívnejšieho modelu v prístupe otca.
Spolu s percipovanou vyššou mierou hostility zo strany matky aj otca môžeme predpokladať,
že u dievčat to bol významný prvok rodinného prostredia, ktoré negatívne ovplyvnilo sociálne
správanie dievčat. Percipovaná vyššia miera hostility môže zo strany dievčat signalizovať
konfliktnú domácu atmosféru, v ktorej dievčatá vyrastali a preberali ako ženský model do svojho
správania.
V regresnej analýze sme vychádzali z korelačných analýz. Významným faktorom, ktorý
ovplyvňuje výrazne problémové správanie (a to najmä antisociálne a asociálne správanie) je
hostilita matky spolu s nedôslednosťou otca ako výchovného štýlu v primárnej rodine.
V nadväznosti preventívneho systému, ktorý by sa mal začať poskytovaním univerzálnej,
resp. selektívnej prevencie, cez ambulantnú starostlivosť v odborných zariadeniach až po
umiestnenie dieťaťa do reedukačného centra by mala ruka v ruke paralelne ísť aj nadväznosť
diagnostickej činnosti, kedy by napr. zistenia z dotazníkov (SRŠ, ADOR a iných) pred
umiestneným žiaka do reedukačného centra, poskytli cenné informácie odborníkom, ako sa žiak
bežne správal vo svojom prirodzenom prostredí, aké výchovné štýly boli v jeho primárnej rodine a
na základe toho voliť odborný individuálny reedukačný prístup.
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Münchhausenov syndróm by proxy – veľa otázok, málo odpovedí.
Skúsenosti z praxe poradenského psychológa
Bronislava Kundrátová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
bronislava.kundratova@vudpap.sk
Abstrakt
Syndróm Münchhausen by proxy patrí do skupiny týraných detí (CAN syndróm). Väčšina prípadov
popisuje časté návštevy zdravotníckych zariadení, zveličovanie a predstieranie telesných
symtómov alebo nálezov u zverenej osoby. Príspevok formou kazuistiky nastoluje viacero
problémov súvisiacich s Münchhausenovým syndrómom by proxy, s ktorými sa môže stretnúť aj
detský poradenský psychológ. Okrem diagnostiky a odbornej intervencie je pri Münchhausenovom
syndróme by proxy ďalší závažný problém, a to možné represívne opatrenie.
Kľúčové slová: Münchhausen syndróm by proxy, poradenská psychológia
Abstract
Münchhausen syndrome by proxy – many questions, few answers. Experiences from practice of
counselling psychologist
Münchhausen syndrome by proxy is one of the abused children syndromes (CAN syndrome).
Most cases are characterized by frequent visits to health institutions, exaggerating and simulation
of physical symptoms or medical findings. This paper presents a case study, which introduces
several problems related to Münchhausen syndrome by proxy, which can be encountered by child
counselling psychologist. Besides diagnosis and special intervention there is another serious
problem - a possible repressive measure.
Keywords: Münchhausen syndrome by proxy, counselling psychology

Münchhausenov syndróm v zastúpení (by proxy) prvý krát opísal pediater Meadow
v roku 1977. Podľa DMS IV ide o úmyselnú produkciu a predstieranie telesných alebo psychických
symptómov alebo nálezov u ďalšej osoby, ktorá je v starostlivosti osoby chorej. Syndróm sa
zaraďuje tiež ako forma týrania, zneužívania a zanedbávania detí (CAN syndróm) a môže mať
formy od zveličovania a vymýšľania obtiaží u dieťaťa, spravidla matkou, až po ťažké ubližovanie
dieťaťu na zdraví (Buchanec, 2003). Tieto matky bývajú charakterizované ako navonok starostlivé
a budiace dobrý dojem, vzťah matky s dieťaťom býva ale extrémne tesný až patologický, akoby
matka nebola schopná vnímať dieťa ako samostatnú osobu. Úloha otca nebýva dostatočne
stabilná a konzistentná (Nesrstová akol., 2001, Šustr, 2008).
Šustr (2008) uvádza aj iné nepriaznivé prejavy, a to vtedy, keď matka (resp. opatrovateľ)
môže udať vymyslené údaje napr. v zmysle sexuálneho alebo iného zneužívania dieťaťa
partnerom v rámci rozvodových sporov. Menej známym variantom MS by proxy je predstieranie
psychických problémov u dieťaťa, niektorí autori ale túto diagnostickú jednotku relativizujú
a zdôrazňujú potrebu veľkej opatrnosti pri jej diagnostikovaní (Nesrstová, Kocourková, 2000).
Motivácia pre toto správanie je vždy nejasná a pravdepodobne vnútorná, príznaky sa nachádzajú
v spektre, podľa Šustra (2008) sú nevedomé a mimovoľné, až výlučne vedomé a vôľové. Preto je
diagnostika a liečba ochorenia veľmi zložitá.
Etiológia: dynamický model vychádza z predpokladu pocitu insuficiencie opatrujúcej osoby
a hostilných pocitov vo vzťahu k osobe opatrovanej. Táto hostilita je následne transformovaná do
sociálne prijateľnej hyperprotektívnej starostlivosti. Behaviorálna škola naopak tvrdí, že ide
o naučené správanie, ktoré prechádza prenosom z generácie na generáciu (Krizek, Honzák, 2002)
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V anamnéze matiek alebo opatrovateľov sa často nachádza fyzické týranie, zneužívanie alebo
odmietanie v detstve, poruchy správania, sebapoškodzovanie, suicidálne pokusy, somatizačné
poruchy, príznaky k MS a sklon k zdravotníckym profesiám (Nesrstová a kol., 2001, Šustr, 2008).

Kazuistika
Matka navštívila Detské centrum v januári 2010. Chcela riešiť psychické problémy obidvoch
svojich dcér, 4,10 ročnej S. Z. a 18 mesačnej Ch. Z. Na prvé sedenie prišla so starším dievčatkom,
anamnestické údaje a problémy, ktoré uvádzala boli nepresné, nejasné, bez príčinných súvislostí.
V anamnéze uvádzala časté choroby staršej dcéry, čo zapríčinilo nepravidelnú dochádzku
materskej školy. Ako hlavný dôvod návštevy u psychológa matka uviedla, že sa dievčatko veľmi
zmenilo, je úzkostná, schováva sa pod stôl, menej rozpráva, nechce jej povedať, čo robila
v škôlke, je nesústredená, „stráca pamäť“ a máva „záchvaty“. V škôlke si zmenu správania
nevšimli, matka si myslí, že jej „nechcú nič povedať“. Z rozhovoru vyplynulo, rodina žije dosť
uzavretým spôsobom života, majú postavený nový dom, manžel pracuje od rána do večera, nemá
rád návštevy, matka sa stretáva iba so svojou matkou (s otcom sa nestýka, opustil rodinu, keď
bola veľmi malá, údajne jej vôbec nechýbal), u ktorej často prespáva aj s deťmi (údajne má od
matky bližšie k lekárovi). Na záver matka naznačila určité konflikty s manželom, sedenie sme ale
ukončili a dohodli sme sa na sedení bez dieťaťa. Počas rozhovoru s matkou správanie dievčatka
nekorešpondovalo s problémami uvádzanými matkou. Po počiatočnej neistote sa dievčatko
uvoľnilo, hrala sa s hračkami a skladačkami, veľmi sa potešila, keď som ju vyzvala, aby mi niečo
nakreslila. Nápadné v jej správaní bolo, že verbálne vôbec nekomunikovala, ale jej neverbálna
komunikácia bola bohatá (usmievala sa, chodila mi ukazovať obrázky, ktoré nakreslila, nevyhýbala
sa dotyku). Celkovo dieťa pôsobilo kľudne a uvoľnene, nebolo ani inhibované ani exhaltované.
Na druhom sedení matka vyrozprávala dlhý príbeh zoznámenia a spolužitia s manželom,
niektoré udalosti boli nejasné a odporujúce si, matka sa ale nedala prerušiť doplňujúcimi otázkami,
bola nepokojná a rozrušená. V rozprávaní zdôrazňovala minuloročné veľkonočné sviatky, kedy sa
vraj udialo niečo medzi otcom a dievčatkom, o čom dievčatko nechce hovoriť, odvtedy vraj kreslí
čudných zajacov a jej správanie sa zmenilo, máva čudné „záchvaty“, začala masturbovať.
V poslednom období sa vraj zmenilo aj správanie manžela, nevenuje sa rodine a údajne sa správa
„čudne“ (sprchuje sa s mobilom, znemožnil jej prístup k počítaču, na Vianoce matku fyzicky
napadol, záujem má iba o staršiu dcéru). Po tomto incidente sa matka presťahovala k svojej
matke, pretože má podozrenie, že otec sexuálne zneužíva staršiu dcéru. Dôkazy a fakty boli veľmi
vágne (čudne ju hladká, v robote na stole má iba jej fotku, správanie dievčatka sa zmenilo), od
psychológa matka očakáva, že jej potvrdí alebo vyvráti podozrenie na sexuálne zneužívanie.
Matku sme okamžite upozornili, že s touto problematikou nemáme skúsenosti, môžeme iba
posúdiť aktuálne prežívanie dieťaťa, resp. jeho emocionálny stav. Matke sme navrhli, že ju
skontaktujeme so sociálnou poradkyňou a s psychológom zaoberajúcim sa sexuálnym
zneužívaním, ale upozornili sme ju, že v takomto prípade sa psychologickému vyšetreniu musí
podrobiť celá rodina. Matka sa s takýmto postupom súhlasila, ale chcela, aby dievčatko u nás
absolvovalo niekoľko sedení, vraj sa jej u nás páčilo.
U psychológa a psychoterapeuta prebehlo 5 sedení, dievčatko veľmi dobre spolupracovalo,
emocionálne bolo vždy dobre komponované, zaujímavé bolo, že v prítomnosti matky v čakárni
mlčalo, ako náhle matka odišla, dievčatko verbálne bez problémov komunikovalo. Dramatoterapia
(hra s bábkami) a kresba dievčatka síce naznačovala určité problémy v prežívaní dieťaťa (postavy
bez rúk, vysoké veže nakreslené okolo postavy, vyhýbanie sa kresbe rodiny, schovanie
identifikačnej bábky za kreslo), ale nenaznačovalo sexuálne zneužívanie zo strany otca (nemala
problémy s bábkou – otcom, rozvíjala príbeh ako bola s otcom sama v lese), resp. naše skúsenosti
v tejto oblasti boli minimálne. Neustále sme na matku naliehali, aby navštívila klinického
psychológa, u ktorého sme jej dohodli termín. Pár dní na to si dievčatko zlomilo ruku, muselo byť
hospitalizované a operované. Matka absolvovala aspoň sedenie u sociálnej poradkyne, jej
výpovede ale boli v rozpore s tým, čo uviedla psychológovi a psychoterapeutovi. Po sedení
u sociálnej poradkyne sa náhle rozhodla vrátiť k manželovi, bez toho, že by mala svoje podozrenie
potvrdené alebo vyvrátené (psychológovi uviedla, že návrat domov jej poradila sociálna
poradkyňa).
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Vzhľadom na nejasnosť výpovedí matky, určité údaje z anamnézy matky, prekrúcanie
faktov, upozorňovanie na časté choroby dieťaťa a lekárske vyšetrenia, ktoré muselo dievčatko
absolvovať, začali sme mať podozrenie, že ide o Münchhausenov syndróm by proxy. Kontaktovali
sme aj pediatričku dieťaťa, ktorá nám potvrdila naše podozrenie (matka klamala o prekonaných
chorobách dieťaťa, neustále vyžadovala veľké množstvo vyšetrení, napriek tomu, že dievčatko
bolo zdravé a neprejavovali sa u nej symptómy ochorení, ktoré matka žiadala vyšetriť).
Medzičasom matka pediatričku vymenila, s tou sa nám skontaktovať nepodarilo. Matka následne
(v apríli) spoluprácu s nami ukončila a klinického psychológa nenavštívila. Neskôr sme sa
dozvedeli, že matka nás oklamala aj o vlastnom povolaní, tvrdila o sebe, že je novinárka, čo
nebola pravda. Ďalej o maloletej S.Z. nevieme nič. Počas diagnostického a terapeutického proces,
keď sme začali mať podozrenie, že v tomto prípade ide o MS by proxy, sme si položili nasledujúce
diagnostické otázky, ktoré uvádza odborná literatúra:
Diagnostické otázky podľa Siegela a Fishera (Buchanec a kol. 2003):
o Sú výsledky vyšetrení dieťaťa v súlade s matkinými anamnestickými
údajmi? Nie. Potvrdil pediater.
o Existuje objektívny dif. dôkaz pre choré dieťa? Nevieme posúdiť.
o
Bol zdravotnícky pracovník svedkom uvádzaných symptómov? Nie. Neboli
sme svedkom žiadnych „záchvatov“.
o Je matka spokojná s negatívnymi výsledkami vyšetrení? Nie. Napriek tomu
iniciuje ďalšie sedenia.
o Nie je ordinovaná liečba dieťaťu iba na základe anamnézy od matky a na jej
žiadosť? Áno. Potvrdil pediater, väčšina vyšetrení bola na žiadosť matky.
Problémy a otázky
Prípad S.Z. je pre nás frustrujúci a kladie nám hlavne veľa otázok, o správnosti nášho
postupu, o správnej diagnostike na ktorú nadväzuje určitý presný terapeutický postup,
o právomociach psychológa pri represívnych opatreniach, aby sa konalo v záujme dieťaťa.
Obtiažne je nielen samotné diagnostikovanie syndrómu, ale na presnú diagnostiku nadväzujúca
voľba primeraného terapeutického prístupu. Problémom je aj diferenciálna diagnostika MS by
proxy a úzkostnej matky - spoľahlivej diagnostike nepraje aj dnešná doba rozmachu informačných
technológii, keď matky z internetu získavajú množstvo odborných, polodborných a laických
informácií o rôznych chorobách a vyžadujú od pediatra, ale aj psychológa veľa často nepríjemných
a bolestivých vyšetrení, aby sa presvedčili a uistili, že ich dieťa je v poriadku. Zriedkavý výskyt,
resp. polemiky medzi odborníkmi, či predstieranie psychických problémov u dieťaťa je MS by
proxy, zapríčiňuje nepripravenosť psychológov prvého kontaktu nielen diagnostikovať MS by
proxy, ale hlavne poskytnúť odbornú pomoc matke a dieťaťu. Neistota pri diagnostikovaní môže
spôsobiť, že ďalší postup psychológa nie je dostatočne razantný a nechráni záujmy dieťaťa, t.z.
psychológ bez presvedčivých dôkazoch o diagnóze, spoliehajúci sa iba na vlastnú intuíciu ,sa
radšej vyhne represívnym riešeniam (ohlásenie prípadu na sociálny odbor, ohlásenie prípadu
aspoň pediatrovi dieťaťa).
Poradenským psychológom chýba aj akýsi „návod“ ako postupovať a konať v situáciách, keď
psychológ nemá istotu, iba podozrenie.
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Kresby a ich popis

Na hornom obrázku nakreslilo dievčatko psychologičku. Kresba vznikla na prvom sedení.
Zaujímavá je absencia rúk a dve veže a oblaky, ktoré „chránia“ postavu.

Obrázok „zajačik – princezná“ nakreslilo dievčatko po dramatoterapii, kde sa pri hre s bábkami
identifikovalo s princeznou, ale odmietlo ju nakresliť. Nakoniec nakreslilo zajačika, ktorému pridalo
dlhé vlásky a korunku.
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Kresba rodiny. Nakresliť rodinu dievčatko dlhšie odmietalo, napriek tomu, že kreslenie patrilo k jej
najobľúbenejším činnostiam. Seba (vľavo vedľa psa) nakreslila nakoniec. Postavám absentujú
ruky.

Začarovaná rodina. Dievčatko sa nakreslilo ako myška (prvá zľava), matka je ježko, mladšia sestra
mačka, otec vlk, babka veverička a dedko je zajac.
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Abstrakt
Mestská časť Bratislava – Ružinov v spolupráci s Výskumným ústavom detskej psychológie
a patopsychológie uskutočňuje v rokoch 2010 – 2013 experimentálne overovanie
integrovaného systému prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže v regióne
Bratislava – Ružinov s dôrazom na prevenciu agresivity. Pragmatickým dôvodom realizácie
predmetného experimentu je skutočnosť, že komplexnosť systému prevencie sociálnopatologických javov v správaní detí a mládeže roky zostáva výlučne len na deklaratívnej
úrovni. Napriek opakovaným pokusom sa doposiaľ nepodarilo prekonať tak rezortizmus ako i
atomizáciu preventívnych činností najmä v „rizikovej“ populácii detí a mládeže. Preto
najvšeobecnejším cieľom experimentu je overovať a preukázať v koordinovanej súčinnosti
všetkých potenciálne zúčastnených zložiek, podieľajúcich sa na činnosti integrovaného
systému prevencie (najmä základné a stredné školy, poradenské a preventívne zariadenia,
mimovládne inštitúcie a dobrovoľnícke organizácie, polícia, súd...) efektívnosť integrovaného
systému prevencie v longitudinálnom type výskumu.
Kľúčové slová: prevencia agresivity, experiment, Bratislava
Abstract
Module integrated system of behaviour problem prevention in city part of Bratislava –
Ružinov
City part of Bratislava – Ružinov, in collaboration with Research Institute for Child
Psychology and Pathopsychology realize experimental verification of integrated system of
socio-pathological phenomena prevention in children and adolescents in region Bratislava –
Ružinov with an emphasis on prevention of aggression. A pragmatic reason for the
realization of this experiment is the fact that the complex system of socio-pathological
phenomena prevention in children’s and adolescents’ behaviour remains solely on the
declarative level. Despite that repeated trials overcoming resortism and atomization of
prevention activities were carried out in an “at-risk” population of children and adolescents,
they have not yet been successful. Thus, the most general goal of this experiment is to verify
and show effectiveness of integrated prevention system in which all potentially participating
parts are coordinated (mainly elementary schools and high schools, counselling and
preventive institution, nongovernmental institution and volunteer organization, police, court...)
in a longitudinal type of research.
Keywords: aggression prevention, experiment, Bratislava
Úvod
Mestská časť Bratislava – Ružinov v spolupráci s Výskumným ústavom detskej
psychológie a patopsychológie uskutočňuje v rokoch 2010–2013 experimentálne
overovanie integrovaného systému prevencie sociálno-patologických javov u detí a mládeže
v regióne Bratislava – Ružinov s dôrazom na prevenciu agresivity.
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Pragmatickým dôvodom realizácie predmetného experimentu je skutočnosť, že
komplexnosť systému prevencie sociálno-patologických javov v správaní detí a mládeže roky
zostáva výlučne len na deklaratívnej úrovni. Napriek opakovaným pokusom sa doposiaľ
nepodarilo prekonať tak rezortizmus ako i atomizáciu preventívnych činností najmä
v „rizikovej“ populácii detí a mládeže.
Východiská experimentu
A.
V roku 1994 Mrazeková a Haggerty rozpracovali ideu tzv. prevenčného kontínua a
nazvali ho "prevenčné spektrum" (pozri obr. 1).
Podľa tohoto modelu možno prevenciu rozdeliť do troch kategórií:
I. Univerzálna prevencia
- zameraná na celú populáciu tak všeobecne ako i na špecifické podskupiny, napr.
adolescenti (protifajčiarske kampane, zákony proti
alkoholu a školské antidrogové
programy)
II. Selektívna prevencia
- zameraná na subpopuláciu v podmienkach vysokého rizika (deti alkoholikov, mladí
dospelí vo vysoko stresových situáciách)
III. Indikovaná prevencia
- zameraná na jednotlivcov, ktorí prejavujú špeciálne znaky a symptómy (adolescenti, o
ktorých sa vie, že fajčia, pijú, alebo konzumujú drogy) alebo prejavujú znaky závislosti
Kontínuum pokračuje fázou liečenia, kam sa zaraďuje identifikácia stavu štandardné
liečenie známych chorôb.
Kontínuum uzatvára fáza podpory, ktorá môže prebiehať alebo súbežne s dlhodobým
liečením a jej cieľom potom je redukcia recidívy a opakovania alebo ako doliečovanie
(včítane rehabilitácie).
Takto chápaná kontinuálna prevencia je aj jedným zo základných východísk nášho
experimentu.
Obr. 1.: Prevenčné spektrum

B.
Zákon č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní školských zariadeniach deklaruje, že
základnými zložkami systému výchovného poradenstva a prevencie sú zariadenia
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výchovného, psychologického a špeciálnopedagogického poradenstva a prevencie (ďalej
len „poradenské zariadenie“), ktorých súčasťou je a) centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, b) centrum špeciálno-pedagogického poradenstva. K ďalším
zložkám systému výchovného poradenstva a prevencie patrí
a) výchovný poradca,
b) školský psychológ,
c) školský špeciálny pedagóg,
d) liečebný pedagóg,
e) sociálny pedagóg,
f) koordinátor prevencie.
Jednotlivé zložky systému výchovného poradenstva a prevencie podľa odsekov 2 a 3
spolupracujú najmä s rodinou, školou, školským zariadením, zamestnávateľmi, orgánmi
verejnej správy a občianskymi združeniami. Zložky systému výchovného poradenstva
a prevencie sú organizačne a obsahovo prepojené.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie poskytuje komplexnú
psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú poradenskú a preventívnu
starostlivosť deťom okrem detí so zdravotným postihnutím najmä v oblasti optimalizácie ich
osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania,
eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v spolupráci s rodinou,
školou a školským zariadením poskytuje preventívnu výchovnú a psychologickú starostlivosť
deťom a ich zákonným zástupcom, najmä v prípadoch výskytu porúch psychického vývinu
a porúch správania a výskytu sociálno-patologických javov v populácii detí vo svojej územnej
pôsobnosti.
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie sa môže členiť na
oddelenia
a) poradenstva osobnostného vývinu,
b) poradenstva vzdelávacieho vývinu,
c) poradenstva sociálneho vývinu a prevencie,
d) poradenstva v kariérovom vývine,
e) psychoterapie,
f) metodiky výchovného poradenstva,
g) špeciálnopedagogického poradenstva.
C.
Za sociálno patologické fenomény v tejto súvislosti pokladáme všetky behaviorálne
prejavy v detskom a mládežníckom veku, ktoré sú spoločnosťou pokladané za negatívne, a
ktoré svojim nositeľom spôsobujú problémy doma, v škole alebo v širšom sociálnom
prostredí, ale aj osobné psychologické problémy (vrátane neriešených konfliktov a
duševných
kríz).
Vysvetľujúcim psychologickým princípom vzniku a pretrvávania porúch správania
(resp. výskytu sociálne patologických a krízových psychologických fenoménov) u detí a
mládeže býva
(vzhľadom na spúšťacie mechanizmy porúch) nedostatočná úroveň
psychickej regulácie správania.
Preto základným metodickým východiskom zvolených intervencií je optimalizácia
psychickej regulácie správania ohrozených detí. Jeho pragmatickým cieľom býva pozitívne
ovplyvňovanie najmä dificilného, disociálneho alebo asociálneho správania detí a
mladistvých.
Jedným z výstupov dlhoročného experimentovania v oblasti prevencie sociálnej
patológie je i tzv. integratívny model prevencie sociálnej patológie (pozri obr. č. 2.) Skladá sa
z dvoch proti sebe situovaných lichobežníkov. Horný znázorňuje základné etiologické príčiny
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sociálno - patologických javov a dolný príslušné, im zodpovedajúce aplikačné oblasti
spoločenskej praxe. Problém súčasnej úrovne prevencie spočíva v tom, že existujúci systém
favorizuje predovšetkým biologickú a sociálnu podmienenosť porúch (napr. porúch
správania) a im zodpovedajúce medicínske a pedagogické, či sociálne metódy diagnostiky a
následnej intervencie.
Psychologická podmienenosť sociálnej patológie sa teoreticky uznáva, v praktickej
rovine však zostáva už desaťročia popoluškou, hoci je napr. v oblasti prevencie porúch
správania podľa našich skúseností rozhodujúcou tak v oblasti diagnostiky porúch, ako i
následnej intervencie. Zdá sa, že bez zodpovedného poznania psychologického pozadia
sociálno - patologických javov sa výrazne znižuje efektívnosť intervencií medicíny,
pedagogiky a sociálnej kurately. Považujeme preto za opodstatnené v súvislosti s
prevenciou sociálnej patológie v školskom rezorte pojmovo vymedziť dve jej rovnocenné
súčasti:
psychologická prevencia (zameraná na skvalitňovanie psychickej regulácie
správania pomocou psychologických, poradenských, príp. psychoterapeutických metód)
výchovná prevencia (zameraná na skvalitňovanie sociálnej regulácie správania vo
výchovno-vzdelávacom procese)
Obrázok č. 2.

Proklamovaný systém prevencie sociálnej patológie vymedzujeme ako komplexné,
koordinované a kontinuálne uplatňovanie psychologických, psychoterapeutických,
výchovných a resocializačných metód s dôrazom na ich preventívnu a multiinštitucionálnu
aplikáciu. Systém prevencie sociálnej patológie detí a mládeže je znázornený na obr. 3:
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Obrázok č. 3.: Systém prevencie sociálnej patológie detí a mládeže
Prevýchova v reedukačnom
domove

Diagnostický pobyt v diagnostickom
centre

Komplexná sociobiopsychologická
analýza etiológie porúch správania

Zaradenie do starostlivosti centra pedagogickopsychologického poradenstva a prevencie

Návrh na zaradenie dieťaťa do starostlivosti centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie

Poruchy správania zvládnuteľné bežnými výchovnými
prostriedkami v rodine alebo pedagogickými v škole

Správanie v norme
Základňa, nad ktorou je systém postavený, znázorňuje populáciu detí a mládeže,
ktorých správanie nie je ohrozované sociálnou patológiou a nevydeľuje sa z rámca normy.
Nad túto základnú rovinu vystupuje populácia detí, u ktorých sa môžu objavovať poruchy
správania, tieto poruchy sú však zvládnuteľné bežnými výchovnými prostriedkami v rodine
alebo pedagogickými v škole. V takýchto prípadoch považujeme výskyt porúch správania za
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epizodický, predpokladajúc, že poruchy odoznejú spontánne ("dieťa z nich vyrastie") alebo
pod vplyvom efektívneho pôsobenia rodiny, príslušných výchovných, zdravotníckych, či
poradensko - psychologických inštitúcií, resp. terénnej sociálnej práce sociálneho pracovníka
alebo sociálneho kurátora.
Ak však poruchy správania dosiahnu určitú sociálne neúnosnú frekvenciu alebo mieru
závažnosti, podáva ktorýkoľvek subjekt fungujúci v základni systému návrh na zaradenie
dieťaťa, či mladistvého do starostlivosti centra pedagogicko-psychologického poradenstva a
prevencie. Návrh môžu podať rodičia, škola, centrum pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie, referát poradenských a psychologických služieb ÚPSVAR,
okresný úrad (cestou sociálnych kurátorov), detský lekár, polícia, súd alebo iné inštitúcie.
Iniciátorom môže byť aj dieťa samotné.
Pod "iné inštitúcie" zaraďujeme občianske nezávislé organizácie a iniciatívy i rôzne
cirkevné inštitúcie, zaoberajúce sa touto problematikou (napr. saleziáni).
Následne sa uskutočňuje komplexná sociobiopsychologická analýza etiológie porúch
správania dieťaťa. V rámci nej je dieťa vyšetrené psychologicky a v prípade potreby sa
uskutočňujú i potrebné lekárske vyšetrenia, jej súčasťou je i sociálne šetrenie prostredia, v
ktorom je dieťa vychovávané.
Závery komplexnej analýzy v oddôvodnených prípadoch ústia do zaradenia dieťaťa, či
mladistvého do starostlivosti centra. Účasť dieťaťa na činnosti centra je viazaná na súhlas
jeho zákonných zástupcov, pokiaľ tak stanovuje zákon. V prípade opakovaného výskytu
porúch správania môže dať centrum podnet na nariadenie ústavnej výchovy, prípadne na
dočasný diagnostický pobyt dieťaťa v diagnostickom centre.
Dieťa, či mladistvý, umiestnený v reedukačnom detskom domove môže byť na základe
podmienečného prepustenia z ústavnej výchovy doporučený do starostlivosti centra
pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v mieste svojho bydliska. (Dokonca
by podmienkou podmienečného prepustenia mohla byť povinnosť zúčastňovať sa na
programe centra).
Za optimálny stav budeme považovať situáciu, keď popri efektívnom fungovaní
subsystému univerzálnej (primárnej) prevencie začneme pracovať s deťmi špecificky
ohrozenými sociálnou patológiou už pri prvých náznakoch porúch správania, ktoré sa zdajú
byť nezvládnuteľné klasickými výchovnými a pedagogickými prostriedkami v rodine
a v škole.
Cieľom experimentálneho overovania je teda v koordinovanej súčinnosti všetkých
potenciálne zúčastnených zložiek, podieľajúcich sa na činnosti integrovaného systému
výchovného poradenstva a prevencie (najmä základné a stredné školy, poradenské
a preventívne zariadenia, mimovládne inštitúcie a dobrovoľnícke organizácie, polícia, súd ...)
overiť efektívnosť integrovaného systému prevencie v longitudinálnom type výskumu
v teritóriu mestskej časti Bratislava – Ružinov.
Modulový“ systém sa bude postupne kompletizovať dotváraním jednotlivých modulov
pre špecifické oblasti prevencie sociálno-patologických javov v regióne v závislosti na stupni
aktuálnej potreby konkrétneho modulu vo vzťahu:
•
•

k incidencii a prevalencii konkrétneho sociálno-patologického fenoménu a
k personálnym kapacitám multidisciplinárneho a multirezortného experimentálneho tímu

Integrovanosť systému vymedzujeme ako dodržiavanie tých základných princípov
systémového prístupu pri tvorbe jednotlivých preventívnych modulov, ktoré sú podmienkou
sine qua non ich vzájomnej synergickej previazanosti. U-S-I1 prevencia znamená kvalitatívne
nový princíp pri tvorbe jednotlivých preventívnych modulov, kedy základným metodologickým
princípom a metodickým východiskom tvorby preventívneho programu nebude časová
následnosť incidencie konkrétneho sociálno-patologického fenoménu, ale relatívny podiel
1

U-S-I = univerzálna – selektívna – indikovaná
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jednotlivých zložiek U-S-I systému v závislosti na ich aktuálnej potrebe v štruktúre
konkrétneho modulu.
Záverom považujeme za potrebné zdôrazniť, že experimentálna inštalácia overovaného
preventívneho systému si nebude nevyhnutne vyžadovať vznik nových inštitúcií, ale že
ekonomicky úsporným spôsobom môže synergizovať preventívne aktivity viacerých inštitúcií
príslušného regiónu v tom istom čase a na tom istom mieste. Iniciátorom a zákonným
garantom budovania preventívneho systému je síce školský rezort, avšak za predpokladu
rovnocenného prispievania ostatných inštitúcií zo všetkých ďalších zainteresovaných
rezortov (najmä práce, sociálnych vecí a rodiny, zdravotníctva, vnútra a spravodlivosti), VÚC,
obcí a neštátnych inštitúcií, ktoré pôsobia v obvode jeho pôsobnosti.
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Stratégie a postupy zvládania agresívneho správania u detí
Eva Smiková
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Abstrakt
Príspevok sa zaoberá teoretickou analýzou stratégií, programov a postupov pri prevencii a
intervencii agresívneho správania v detskom veku.
Kľúčové slová: agresivita, agresívne správanie, model sociálneho správania agresívnych detí,
techniky zvládania agresie, preventívne programy
Abstract
Strategies and methods for dealing with aggressive behaviour in children
The paper focuses on theoretical analysis of strategies, programmes and methods during
prevention and intervention of aggressive behaviour in children.
Keywords: aggression, aggressive behaviour, model of social behaviour in aggressive children,
techniques for dealing with aggression, preventive programmes

Sprievodným a charakteristickým znakom súčasnej doby sú rôzne sociálno–patologické javy,
resp. bio–psycho-sociálne podmienené problémy v správaní detí a mládeže, ktoré nadobúdajú zo
dňa na deň vzrastajúcu tendenciu. Nepochybne k nim môžeme zaradiť aj agresívne správanie.
Psychologický slovník (Hartl, Hartlová, 2000) uvádza tri rôzne možnosti chápania agresivity
(útočnosti) u človeka. Môže ísť o: reakciu na pocit osobného ohrozenia, trvalejší osobnostný rys
alebo o symptóm duševnej poruchy alebo choroby.
Agresivitu možno definovať aj ako „latentný sklon“ (tendencia, disponovanosť) k riešeniu
problematickej (záťažovej) situácie (študijnej, pracovnej, ekonomickej, spoločenskej) agresiou,
ktorá je takým správaním, že vedome a zámerne (intencionálne) poškodzuje druhého jednotlivca
(skupinu), ubližuje mu alebo spôsobuje utrpenie, obmedzuje ho a násilne mu bráni vo vykonávaní
činností (Határ, 2004).
Rôzni autori, v závislosti od ich orientácie považujú agresivitu za napr.: návyk útočenia (Buss,
Sel), inštinkt (Freud, Lorenz), alebo pohotovosť k útočeniu, ktorá je závislá od vrodených faktorov
a podmienok vnútorného i vonkajšieho prostredia (in Čermák, 1988).
Agresívnym správaním rozumieme porušovanie sociálnych noriem stanovených
spoločnosťou, obmedzovanie práv a narušovanie integrity živých jedincov a neživých objektov
(Strieženec, 1996).
Agresívne správanie v detskom veku
Autori, ktorí sa venovali detskej agresivite sa snažili odhaliť pôvod agresívneho správania detí,
vplyv správania sa dospelých, s ktorými sa deti identifikujú, význam sociálneho prostredia,
postrehnúť rozdiely v agresívnom správaní chlapcov a dievčat, starších a mladších detí a pod.
Najrannejšie prejavy detskej agresivity sú pravdepodobne na celom svete rovnaké. Neskôr záleží
na tom, či sú deti v agresii priamo povzbudzované, ak áno, tak kým, alebo či je agresia zámerne
smerovaná do iných foriem.
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Prvé prejavy agresivity a hnevu sa hlásia okolo poldruha až dvoch rokov. Ide len o akési
„emocionálne vyprázdnenie“, ktoré sa prejavuje plačom, kopaním udieraním. Spôsobuje ho
nevyzretosť mozgovej kôry.
Agresivita je vo vývoji človeka veľmi dôležitá. Napr. u 2-3 ročných detí pomáha
k uvedomovaniu si seba, k sebapotvrdzovaniu a formovaniu „ja“ človeka. Z toho vyplýva, že
agresivita je jeden z predpokladov individualizácie (Vymětal, 1990).
Agresívne správanie je častým a bežným správaním, ak je priamo spojené s frustráciou.
Chronickú, pomerne dlhotrvajúcu agresivitu môžeme pozorovať u detí, ktoré dlhodobo nemajú
uspokojené základné potreby.
Kritickým obdobím z hľadiska nárastu negativizmu, hostility a agresivity je obdobie
adolescencie. Nesmierna mnohorakosť agresívneho správania je pritom daná tým, že kritériom
agresivity nie je samotné správanie, ale zámer. Adolescencia je veľmi dynamické obdobie.
Dominujú v nej pubertálne - fyziologické zmeny, emocionálne a kognitívne zmeny a nutnosť
adaptácie sa na nové sociálne prostredie a role.
Jednou z úloh detstva je naučiť sa kedy a voči komu byť agresívny. Keď je dieťa väčšie, začne
si uvedomovať potrebu inhibovať agresiu, i keď nie je nebezpečná, čo znamená skrývanie
agresívnych tendencií za určitých okolností.
Formy
Vzhľadom na to, že náš príspevok sa týka cieľovej skupiny detí a mládeže, uvádzame prehľad
nemeckého pedagóga M.Winkela (in Határ, 2004), ktorý hovorí o piatich formách detskej
a mládežníckej agresivity:
Agresia – ako forma hry, pričom cieľom dieťaťa je len vyskúšať si svoje vlastné sily, alebo
jednoducho prežiť radosť z víťazstva. Vzniká tu však nebezpečenstvo, že z prostej detskej hry,
resp. zábavy to môže prerásť až k závažnej forme agresie a agresivite.
Agresia ako obranný mechanizmus, ktorým sa obeť bráni voči útočníkovi.
Nebezpečenstvo môže spočívať aj v tom, že obeť sa bude brániť až tak, že útočníkovi (ktorý
vyprovokoval agresiu) vážne ublíži.
Agresia ako reakcia frustrovaného jedinca. Dieťa hľadá náhradu za svoju prehru,
porážku a potupenie práve na slabších jedincoch. Táto agresia predstavuje určitý komplex
menejcennosti agresora.
Agresia ako forma zvedavosti, ktorou detí chcú zistiť, kde sú ich hranice, čo si môžu
dovoliť a čo je zakázané. Nebezpečenstvo spočíva v tom, že táto forma agresie môže vyústiť až
k egoistickému presadzovaniu svojej vlastnej moci. V tomto prípade by možno pôsobilo
preventívne aj jednoduché vysvetlenie pravidiel školského správania.
Agresia ako nevhodná forma túžby po láske. Dieťa sa usiluje získať si pozornosť okolia
a to predovšetkým negatívnym správaním a konaním. Nebezpečenstvo spočíva v masochistickom
uspokojovaní vlastných potrieb, pričom agresor si toto svoje konanie neuvedomuje.
Príčiny
Vznik a nárast agresívneho správania determinujú dva druhy faktorov - vnútorné a vonkajšie.
Vnútorné faktory sú charakteristické tým, že sú určované človekom samotným, jeho povahou alebo
správaním. Medzi vonkajšie faktory patria napríklad vplyvy rodiny, školy, vrstovníckej skupiny a v
súčasnosti sa rozšíril vplyv masovokomunikačných prostriedkov.
Vývoj a stupeň agresivity dieťaťa môže byť podmienený:
1. vrodenými (získanými) dispozíciami
2. výchovným vplyvom v rodine alebo náhradnom výchovnom zariadení
3. sociálnymi kontaktmi mimo školy a rodiny (partie, spoločenstvá, kluby)
4. vplyvom masmédií a elektroniky (televízia, video, počítačové hry)
5. závislosťou na drogách, hrách a hracích automatoch
6. prístupmi pedagógov k žiakom, školským prostredím, obsahom výučby a použitými
vyučovacími metódami.
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Model sociálneho správania agresívnych detí
Agresia v detskom veku nie je jednoduchým konštruktom a agresívne deti netvoria
homogénnu skupinu. Mnoho štúdií (ako ich uvádza Reichelová, 1996) hovorí o agresii ako
o sociálne maladjustovanom správaní (Taylor, Harris, 1984, Tremblay a kol., 1992),
o problémovom správaní reprezentované štrukturálno - vývinovým prístupom (Feshbach, 1970,
Selman, Demorest, 1984, Dodge, 1980), alebo o správaní detí so svojským myšlienkovým
spracovaním interpersonálnych podnetov, reprezentované funkcionálnym prístupom (Dodge,
Frame,1982, Spivack, Shure, 1972). Dnes už je jasné, že nie každé agresívne správanie detí je
prejavom maladjustovanosti, v niektorých sociálnych situáciách je jedinou možnou zrelou
sociálnou reakciou, vyplývajúcou zo sociálneho kontextu (Bandura, 1973).
Výskum v poslednom období posunul problematiku agresívneho správania detí do
sociokognitívnej sféry. Sociokognitívna teória je založená na porozumení toho, ako špecifická
agresívna reakcia vzniká v sociálnych interakciách. Vychádza z poznania toho, ako jedinci vnímajú
sociálne kľúče, robia atribúcie a úsudky o daných kľúčoch, ako riešia sociálny problém, akými
behaviorálnymi odpoveďami budú sociálny problém realizovať. Dôležitý je i fakt hodnotenia
vlastného správania a sociálne ciele detí.
Významným je v tomto smere prínos Dodgeho (1990), ktorý zdôrazňuje vzťah medzi riešením
sociálneho problému, sociálnym správaním a kontextom špecifickej sociálnej situácie. Dodge
uvádza 5-krokový model spracovania sociálnych informácií:
1.
2.
3.
4.
5.

dekódovanie, ktoré obsahuje pozornosť a percepciu sociálnych kľúčov v prostredí,
interpretácia sociálnych kľúčov, udelenie významu vnímaným sociálnym kľúčom,
výber odpovede, kedy dieťa hľadá vo svojom repertoári potenciálne úspešnú odpoveď,
realizovanie vybranej behaviorálnej odpovede,
hodnotenie dôsledkov uskutočnenia odpovede.

Graf. 1 Model spracovania sociálnych informácií
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Najpodstatnejším znakom modelu je cyklicita vzťahu medzi atribúciami a agresívnym
správaním. Deti, ktoré sú v porovnaní s vrstovníkmi deficientné v schopnosti dekódovania úmyslu
rovesníka, reagujú behaviorálne neprimerane. Keďže deti sú schopné identifikovať v rannejšom
veku skôr nepriateľský úmysel než prosociálny úmysel, potom dieťa, ktoré má nedostatočnú
schopnosť detekcie úmyslu, bude robiť chybu, bude identifikovať nehostilné úmysly ako hostilné.
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1. Dekódovanie sociálnych kľúčov agresívnymi deťmi
Prvým krokom modelu sociálneho správania je percepcia sociálnych kľúčov. Platí, že
schopnosť správne vnímať interpersonálne podnety je podstatná pre kompetentné sociálne
interakcie. Chybovosť v percepcii kľúčov zvýši pravdepodobnosť sociálne deviantnej odpovede.
Dokázalo sa, že agresívne deti sa líšia:
v spôsobe výberu kľúčov,
v type kľúčov, na ktoré sa agresívne deti zameriavajú,
v celkovom počte sociálnych kľúčov, ktoré agresívne deti zameriavajú
Individuálny výber kľúča je funkciou selektívnej pozornosti na určité zvláštne kľúče, ako sú
negatívne alebo pozitívne informácie, týkajúce sa možného významu podobných podnetov
v minulej skúsenosti. Jedinec vyberá jeden či viac možných odpovedí z dlhodobej pamäti
prostredníctvom asociatívnych sietí. Odpovede, ktoré sú silno asociované s prezentovaným
podnetom, alebo sú ľahko sprístupnené, sú vybrané najpravdepodobnejšie.
2. Interpretácia sociálnych kľúčov agresívnymi deťmi
Spôsob percepcie sociálnych kľúčov u agresívnych detí môže ovplyvniť interpretáciu úmyslu
aktivovaného rovesníkom v danej sociálnej interakcii. V tejto súvislosti sa hovorí o hostilnej
atribučnej chybe agresívnych detí. Agresívne deti sú nastavené interpretovať úmysel rovesníka
ako negatívny alebo hostilný, a to zvlášť v sociálne nejasných situáciách.
3. Výber odpovede agresívnych detí
Nasledujúci krok v sociálnom modeli agresívneho správania detí zahŕňa výber behaviorálnej
odpovede. Existujú 3 odlišné stupne tohto procesu, ktoré sa môžu prejavovať paralelne:
1. dieťa musí skúmať svoj behaviorálny repertoár a počet možných alternatívnych
behaviorálnych odpovedí
2. musí počítať s cieľom, ktorý chce dosiahnuť,
3. musí sa rozhodnúť a vybrať odpoveď, ktorá sa zdá, že v danej situácii dosiahne cieľ.
Súčasťou tohto aspektu je i stupeň dôvery, ktorú cíti k svojej schopnosti uskutočniť odpoveď.
Všetky tri procesy sú pre agresívne deti problematické. V tejto súvislosti je možné ešte hovoriť aj
o proaktívnej a reaktívnej agresii (Day, in Reichelová, 1966). Reaktívna agresia je vyprovokovaná
a proaktívna je tá, ktorá je zdanlivo bez dôvodu. Proaktívne dieťa používa agresiu ako inštrument
na dosiahnutie svojho cieľa, reaktívne dieťa reaguje na vnímanie hrozby zlosťou a hostilitou.
Reaktívny typ agresívneho dieťaťa je charakterizovaný ako neschopný kontroly emocionality, keď
je utlačovaný alebo iným spôsobom provokovaný. Reaktívne deti sú tie, ktoré majú nedostatok
sociálnych schopností a nachádzajú sa najväčšom riziku neskorších psychosociálnych ťažkostí. Je
preto potrebné učiť tieto deti efektívnym interpersonálnym stratégiám so zdôvodnením
prosociálnych cieľov. No dokonca aj deti s vhodnou motiváciou a vhodnými poznatkami môžu ešte
zlyhať vo vhodnom sociálnom správaní, keď im v tom zabránia deficity v aktuálnom uskutočnení
sociálnej reakcie.
4. Realizovanie odpovede agresívnych detí
Sociálna kompetencia je definovaná kvalitou špecifického správania. Agresívne deti sú
deficientné v ich behaviorálnych aktivitách v určitých sociálnych situáciách. Majú napr. ťažkosti
udržať potrebný zrakový kontakt, sú deficientné v poskytovaní podpory svojim rovesníkom, sú
problémové pri vstupe do rovesníckej skupiny. Ich komunikačný štýl je charakterizovaný
sebazdôrazňovaním a chvastúnstvom. Vo verbálnej interakcii ponechávajú malý priestor pre
verbálny komentár iných detí, sú nepozorné k výpovediam iných, menej často odpovedajú na
otázky iných detí (Wilmer, 1991).Vychádzajúc z rôznych štúdií zaoberajúcich sa danou
problematikou, zdá sa, že najčastejšou behaviorálnou reakciou agresívnych detí, ktorá ich odlišuje
od neagresívnych detí, je nepriateľská agresia (kedy vnímajú úmysel rovesníka ako nepriateľský)
aktualizovaná direktívnou formou: fyzickým ublížením verbálnym posmievaním, deštruktívnym
správaním a nedirektívnou formou: obviňovaním, kritizovaním, podvádzaním, drzím správaním.
Okrem toho u agresívnych detí je významne častejší výskyt inštrumentálnej agresie, ktorú
používajú na dosiahnutie svojho cieľa (vedomia sily, superiority, dominancie), kedy inštrumentálna

s t r a n a | 145

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

agresia môže nadobudnúť aj spoločensky veľmi nežiadúcu formu, ako je zastrašovanie,
tyranizovanie.
5. Hodnotenie odpovede agresívnymi deťmi
Ak dieťa vyberie a vykoná určité sociálne správanie, hodnotí potom jeho dôsledky pre
sociálneho partnera. Ak je dieťa úspešné v sociálnych interakciách, potom takto pozitívne
odmenené správanie zabuduje do svojho repertoára sociálnych odpovedí. Nevhodné správanie nie
je odmenené a núti ho, aby pred reakciou bolo modifikované. Presné hodnotenie odpovedí je
podstatou udržiavania pozitívnych interakcií a odstránenia negatívnych výstupov.
Sumarizujúc, zdá sa, že agresívne deti javia nedostatky v hodnotení ich vlastného sociálneho
správania a dôsledkov ich špecifického výberu odpovede. Posledný krok modelu nie je izolovaný
od predchádzajúcich krokov, ale je ich dôsledkom aj príčinou, súvisí s ich vlastným spôsobom
spracovania sociálnych informácií.
Uvedený model agresívneho správania detí je behaviorálnou dimenziou vysvetľujúcou agresiu
detí v rovesníckych interakciách. Nevysvetľuje prvopočiatočný vznik špecifického spôsobu
spracovania sociálnych informácií. Je platný nielen pre normálnu populáciu detí, ktoré majú deficity
len v sociálno – kognitívnych schopnostiach, ale aj pre deti s klinickými problémami hyperaktivity,
emocionálnej narušenosti i porúch správania, súčasťou ktorých sú aj agresívne prejavy. No je
jasné, že je ťažké determinovať, či je agresia výsledkom len určitých sociálno – kognitívnych
deficitov alebo iných premenných (napr. kvalita osobnosti rodičov, výchova v rodine, citová
deprivácia a i.)
Techniky zvládania agresie
O zvládaní agresie najsystematickejšie pojednáva R. A. Baron (in: Čermák, 1998).
Identifikoval najčastejšie používané techniky na zvládanie agresie:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

trest,
katarzia,
expozícia neagresívneho modelu,
kognitívne techniky kontroly agresie,
navodenie nekompatibilných odpovedí,
tréning sociálnych zručností.

1. Trest, je súčasťou právneho systému spoločnosti. Ukazuje sa, že trest má vplyv na
správanie len za určitých podmienok:
• medzi agresívnym správaním a potrestaním musí byť krátky interval,
• intenzita a nepríjemnosť trestu musí byť relatívne vysoká,
• súvislosť medzi správaním trestaného a trestom musí byť jasne definovaná.
Trest je neúčinným nástrojom redukcie agresie predovšetkým z týchto dôvodov:
• je vnímaný ako útok na prijímateľa,
• po potlačení agresie posilňuje iný druh antisociálneho správania,
• poskytuje násilníkovi agresívne modely,
• je účinný len vtedy, ak sa aplikuje podľa určitých princípov.
Vo výchove a v psychologických experimentoch sa trest ako prostriedok zvládania agresie javí
ako pochybný.
2. Katarzia. Hypotéza emocionálnej katarzie vychádza z predpokladu, že ak má človek
možnosť nahradiť priamu agresiu nejakou inou činnosťou, ktorá nikomu neubližuje, ale je
dostatočne intenzívna a vyrovnáva sa intenzite potencionálnej agresie, tak potom sa zníži napätie,
alebo arousal a tendencia napadnúť osobu, ktorá provokovala, sa zmenší.
Katarzia je však len
zdanlivo účinným prostriedkom redukcie agresie a to z týchto dôvodov:
• Agresia zastaví alebo aspoň zmierni agresiu druhých osôb a tým môže viesť k redukcii
emocionálnej tenzie. Pretože ide o príjemnú úľavu, prispieva takýto prežitok k opakovaniu
agresívneho správania v budúcnosti.
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• Pokiaľ sa jedinec domnieva, že svojou agresiou dosiahol odplatu, môže dôjsť dočasne
k zníženiu motivácie k útoku. Jeho vlastná agresia nastolila sociálnu spravodlivosť. Ale keď si
jedinec pripomenie skutočné alebo fiktívne krivdy, môžu sa negatívne pocity obnoviť.
• Fyzická neagresívna aktivita môže dočasne znížiť emocionálnu tenziu a otvorenú agresiu
Takáto redukcia má relatívne krátke trvanie. Zdá sa teda, že katarziu nie je možné vysvetľovať len
ako emocionálne očistenie, ale aj ako sociálne hodnotenie rovnosti alebo spravodlivosti a sociálnej
kognície.
3. Expozícia neagresívneho modelu, t.j. pozorovanie pokojného neagresívneho človeka,
podľa výskumov znižuje nebezpečie otvorenej agresie i podráždenosti. V subjektívne významných
incidentoch nemusí však zastavenie agresie napodobením neagresívneho modelu znamenať jej
odvrátenie, ale začiatok kumulácie hostilných pocitov, ktoré môžu nečakane prepuknúť v dlhodobé
násilie.
4. Kognitívne techniky kontroly agresie. Človek môže zmierniť agresiu rozmýšľaním o
príčinách správania druhého človeka. Kognitívno-behaviorálne poradenstvo/terapia (KBT) je
príkladom integrácie behaviorálneho a kognitívneho prístupu.Medzi jeho najefektívnejšie postupy
patrí: kognitívne sebariadenie, stop technika, nácvik sebainštruktáže, nácvik riešenia
problémov, zmena automatických myšlienok, nácvik sociálnych zručností. KBT prístup má
potenciál modifikovať externalizované behaviorálne deficity, ale i internalizované afektovo motivačné a kognitívne zložky správania a preto je vhodnou súčasťou integrovanej intervencie.
5. Navodenie nekompatibilných odpovedí. Redukcia otvorenej agresie sa deje tým, že
jedinca vystavíme podnetom a udalostiam, ktoré navodzujú afektívne stavy inkompatibilné s
hnevom a agresiou. Z inkompatibilných odpovedí sa zdajú byť účinné: empatia, humor. Ak sa
agresor vcíti do bolesti a utrpenia jeho obete, prežíva teda také pocity ako jeho obeť, zmierňuje sa
tým jeho agresia.
6. Tréning sociálnych zručností. Niektorí ľudia svojou komunikáciou vzbudzujú u druhých
ľudí negatívne emócie a tak môžu byť prameňom i terčom agresie. Preto je potrebné naučiť sa
vyhýbať problémom a to tréningom komunikačných a sociálnych schopností, kde sa učia
neagresívnemu spôsobu riešenia konfliktov.
Možnosti riešenia agresívneho správania v školskom prostredí
Pri neustálom stúpaní násilia je problém riešenia agresivity stále aktuálnejší. V rámci
pedagogiky sú uvádzané niektoré metódy, ktoré by mohli viesť k znižovaniu agresivity, sú to:
metóda voľného presviedčania, metóda voľby odmeny a trestu, poukazovanie na vhodné vzory
správania. Vzhľadom na to, že práve pedagógovia poukazujú na nárast agresivity na našich
školách, budú tieto metódy asi málo účinné.
Kondáš (1989) odporúča pri agresívnom správaní využívanie techniky krátkodobého vylúčenia
z kolektívu a modelovania, terapiu hrou, pričom deštruktívne hry sa usmernia tak, aby umožnili
abreakciu a v ďalšej fáze sa prechádza na konštruktívne hry. Na diferenciálne posilňovanie
pokojného správania sa dá vyžiť aj hranie scénok. V rodinnej výchove sa má revidovať systém
odmien a trestov a redukovať obyčajne nadmerné množstvo zákazov a odmietanie oprávnených
požiadaviek.
V pedagogike sa hovorí o technikách modifikácie detského správania, ktoré sú použiteľné aj
pri modifikácii agresívneho správania: kladné podmieňovanie, postupné približovanie, použitie
modelu, nápoveď,odlišovanie. Na udržanie nového správania je potrebné nahrádzanie a čiastočné
spevňovanie.
Doposiaľ existuje stále nepomer medzi množstvom poznatkov o sociálno–kognitívnych
nedostatkoch agresívnych detí a počtom úspešných aplikačných programov na zredukovanie
nežiadúceho správania u detí vo veku, kedy sú veľmi senzitívne na vplyvy skupinovej práce.
Sociálno-kognitívne deficity agresívnych detí prejavujú tendenciu upevňovať sa v mladšom
školskom veku až v období puberty a preto považujeme za dôležité riešenie problému agresívneho
správania práve v tomto období.
Zo zahraničnej literatúry sú známe prvé intervencie, zamerané na agresívne správanie detí,
ktoré sledovali len niektoré emocionálno-motivačné aspekty, o ktorých sa predpokladalo, že majú
súvis s agresívnym správaním. Programy na redukciu zlosti (Gittelman, 1965, Mahoney, 1971,
Moon, Eisler, 1983, Nomellini, Katz, 1983) a programy na redukciu impulzivity (napr. Hishaw a kol.,
1984) uvádzajú len malú efektívnosť(in:Sugai&Horney, 2008|.
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K. A. Dodge (1990) predpokladá, že najväčšie behaviorálne zmeny nastanú u tých
agresívnych detí, u ktorých sa zmení vzorec spracovania sociálnych informácií. Je jasné, že
úspešná modifikácia musí integrovať uvedené výskumné zistenia a predpokladá špecifický proces
spracovania sociálnych informácií čo možno v najkompletnejšej podobe.
V podmienkach slovenskej psychologickej praxe sa s deťmi a adolescentami s agresívnym
správaním pracuje, vzhľadom na rozšírenosť problému, málo. Pozitívny progres nastáva v oblasti
primárnej prevencie, kde sa rozvíjajú najmä rovesnícke programy prevencie závislostí či rizikového
vývinu vôbec. Oblasť sekundárnej a terciárnej prevencie však zaostáva.
Typy preventívnych programov agresívneho správania
Existuje mnoho rozličných typov školských preventívnych programov, z ktorých každý má
svoje vlastné osobitné prístupy. V praxi sa všetky programy usilujú ovplyvniť a zmeniť aj procesy,
ktoré vedú k používaniu násilia a agresivity.
Obsah programu sa samozrejme vyvíja a prispôsobuje časovému rámcu a kontextu, v ktorom
sa používa.
Tabuľka 1. Typy preventívnych programov
Typ
programu

.
.

.

.

.

.

.
.
.

Informačné
programy
Tréning
zručností
a rozhodovania
sa
Programy
zamerané na
dávanie si
záväzkov
Programy
zamerané na
objasnenie si
hodnôt

Programy
zamerané na
vytyčovanie si
cieľov
Programy
zamerané na
manažment
stresu
Programy
zamerané na
sebaúctu
Rovesnícke
programy
Alternatívne
programy

Obsah programov
informácie o následkoch násilia,
o právnych dopadoch, o fyzickom
a duševnom zdraví
tréning stratégií na
identifikovanie problémov,
nachádzanie riešení a volenie si
z alternatív
podpora žiakov, aby sa zaručili
a/alebo zaviazali, že sa vyhnú
používaniu násilia
prehodnocovať svoje vlastné
hodnoty a dôsledky svojho
správania, tým že sa
demonštruje, že osobné hodnoty
nie sú zlúčiteľné s používaním
násilia.
tréning zručností pre
vytyčovanie a dosahovanie
cieľov, násilie je nekongruentné
s týmito cieľmi
tréning zručností pre zvládanie
a riadenie stresu v psychologicky
obtiažnych situáciách, (napr.
konflikty, vzťahové konflikty,
rodinné problémy)
rozvinutie vlastnej hodnoty
a sebaúcty, akceptácia zlyhaní
a ťažkosti
poskytovanie intervencií a
poradenstva pri zaoberaní sa so
životnými problémami
zamerané na aktivity, ktoré sú
nezlúčiteľné s používaním násilia

Aktivity

Mediátory

prednášky, frontálne
vyučovanie, filmy
a videá, diskusie
tréning zručností,
komunikácie, riešenia
konfliktov

zvýšiť informovanosť

aktivity, ktoré
napomáhajú
identifikovať svoje
hodnoty alebo vybrať
sadu pozitívnych
hodnôt
inštruktážne techniky
s didaktickými
inštrukciami a
cvičeniami
relaxačné techniky

ovplyvniť hodnoty človeka
a jeho životné voľby

zvýšiť zručnosti racionálne
sa rozhodovať, aplikovať
racionálne stratégie pri
riešení problémových
situácií
diskusie, petície,
ovplyvniť používanie
zmluvy, triedne súťaže násilia prostredníctvom
záväzkov

zážitkové aktivity

rozvinúť stratégie
orientované na
výkon, motivácia dosahovať
pozitívne životné ciele
zlepšiť copingové zručnosti
v problémových situáciách

zlepšiť sebaúctu žiakov

diskusie v prostredí
poskytovať sociálnu
triedy, odporučenie
podporu rizikovým žiakom
k odborníkom
športové, kultúrne a i
priestor na zmysluplné
aktivity
využitie času

Modifikované podľa: Manual of effective school drug prevention, 2002
Pre väčšinu školských preventívnych programov je charakteristická kombinácia programových
obsahov, ktoré sú uvedené v tabuľke 1.
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Okrem špecifického obsahu školských preventívnych programov, by sme mali oddeliť snahu
o prevenciu a cieľovú skupinu, na ktorú sa zameriavame. Dostupné sú tri typy programov pre tri
rozličné cieľové skupiny (Sugai, Horney, 2008) :
• Univerzálne programy zamerané na všeobecnú populáciu, alebo jej časť (žiacka
populácia), ktorá nie je identifikovaná na základe individuálnych rizikových faktorov (napr.
masmediálne kampane a školské programy zamerané na všetkých žiakov).
• Selektívne programy zacielené na špecifické skupiny jedincov (napr. žiaci v niektorých
triedach), u ktorých je zvýšené riziko problémov s agresivitou a násilím.
• Indikované programy zamerané na jedincov (napr. obete alebo agresorov), u ktorých sú
prítomné niektoré znaky problémového správania.
Základné princípy riešenia problematiky eliminácie agresívneho správania detí (Sugai,
Horney, 2008):
1. Prioritou v riešení problematiky agresívneho správania detí musí byť prevencia
2. Programy eliminácie agresívneho správania detí musia byť postavené na vedeckých
poznatkoch
3. Prenos poznatkov z výskumu agresívneho správania detí do praxe musí byť robený z
ohľadom na reálne prostredie a jeho možnosti, špecifiká
4. Celoškolský systém podpory duševného zdravia musí integrovať prvky vzdelávania,
fyzického zdravia, starostlivosť o dieťa a rodinu a sociálnoprávne, psychologické aspekty
agresivity ako takej
5. Každý program, prístup, systém musí byť monitorovaný a evalvovaný interne aj externe
6. Riešenie tejto problematiky sa musí realizovať prostredníctvom koordinovaného,
systematického, logitudinálneho prístupu zahŕňajúceho kvalitné vedenie, vzdelávanie odborníkov a
politickú podporu.
Psychologické pomáhanie deťom a adolescentom s agresívnym správaním je problematické,
náročné a dlhodobé. Výsledky sú často malé, nevýrazné. U pomáhajúcich pracovníkov kladú
nároky na nezávislosť na vonkajších známkach úspechu.
Techniky, prístupy, a programy, ktoré sme uviedli sa môžu používať a byť prospešné pri
zvládaní agresívneho správania a realizované aj s deťmi a mládežou ambulantnou formou
v Centrách pedagogicko – psychologického poradenstva a prevencie, Centrách špeciálno –
pedagogického poradenstva a rezidenciálnou formou v Diagnostických centrách, Reedukačných
centrách, Liečebno – výchovných sanatóriách.
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Abstrakt
Príspevok prezentuje teoretické východiská a koncepciu projektu multiúrovňového prístupu v rámci
selektívnej prevencie užívania alkoholu u adolescentov, u ktorých bolo zaznamenané nadmerné
jednorazové alebo dlhodobé pitie alkoholu. Európsky projekt Take Care sa zameriava súčasne na
4 cieľové skupiny - adolescentov, rodičov, kľúčové osoby a predajcov alkoholu v snahe zvýšiť
efektivitu intervencií.
Kľúčové slová: adolescenti, konzumácia alkoholu, selektívna prevencia, multiúrovňový prístup
Abstract
Project of multilevel intervention in prevention of alcohol use in adolescents
Article presents theoretical background and conceptual framework of the selective prevention
project of excessive alcohol consumption in adolescents who were noticed with risky alcohol
consumption. This European project called Take Care is a multi level approach involving four
target groups – children/young people (from 12 to 21years), parents, key persons and retail
employees in order to increase intervention effectiveness.
Keywords: adolescents, alcohol consumption, selective prevention, multi level approach

Úvod
Riziko poškodenia v dôsledku konzumácie alkoholu v dospelom veku sa nepriamo vzťahuje
k veku, v ktorom jednotlivci začínajú s alkoholom (Moore, Rothwell, Segrott, 2010). Za posledné
roky narástla potreba riešiť pravidelnú a nadmernú konzumáciu alkoholu u mladých ľudí.
Priemerný vek, v ktorom mladý ľudia v Európe začínajú s pitím, je 12 a pol roka a za poslednú
dekádu narástlo množstvo spotrebovaného alkoholu u mladých adolescentov aj v SR. Podľa štúdie
ESPAD v SR uviedlo v roku 1995 57 % študentov, že užilo alkohol za posledných 30 dní a v roku
2007 až 72,3 % (Nociar, 2007). 5 a viac dávok po sebe vypilo za posledný mesiac v roku 1995
30,5 % a v roku 2007 56 % študentov.
Napriek tomu, že konzumačné správanie mladých ľudí záleží od rôznych kultúrnych,
sociálnych a politických špecifík, sú konzumácia alkoholu u maloletých adolescentov a epizódy
nárazového pitia obzvlášť závažným problémom. Podľa HBSC štúdie (2005/2006) 5 % 11-ročných,
11 % 13-ročných a 26 % 15-ročných pije alkohol pravidelne (in Rometsch et al., 2009). Dospelí (t.j.
rodičia, iní dôležití dospelí) si vo všeobecnosti neuvedomujú akú majú zodpovednosť ako rolové
vzory. Podľa štúdie ESPAD (2007) uviedlo v Európe užívanie alkoholu za posledný rok 82 %
študentov (priemerný vek 15,1 rokov). Priemerne 43 % 15-ročných žiakov konzumovalo značné
množstvo alkoholu za posledných 30 dní a tieto čísla od roku 1995 do 2007 zaznamenávajú
značný nárast (Hibell et al., 2009)
Dôležité sú aj údaje podľa štúdie ESPAD v SR o tom, ako je pre adolescentov ľahké dostať sa
k alkoholu, väčšina z nich priznala, že to nie je vôbec ťažké: 91,3 % žiakov uviedlo, že je ľahké si
kúpiť pivo, 90,4 % si ľahko zaobstará víno a 80,8 % sa dostane k tvrdému alkoholu (Nociar, 2007).
Ďalej sa stáva stále populárnejším pre mladých ľudí pitie na verejných miestach. Intenzívne pitie
má dopad na spoločnosť tým, že sa ruší verejný poriadok a deviantné správanie vedie
k vandalizmu alebo k násiliu. V roku 2007 uviedlo v štúdii ESPAD v SR až 34,9 % študentov (11,4
% v roku 1999), že sa kvôli užívaniu alkoholu dostali do šarvátky alebo bitky, boli obeťou lúpeže či
krádeže alebo mali problémy s políciou (Nociar, 2007).
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Teoretické východiská
Obdobie strednej a neskorej adolescencie je podľa výskumov mnohých vedných disciplín
významným prechodným životným obdobím, kedy si mládež vytvára svoju identitu vo vzťahu
k drogám (White, Jackson, 2004) Táto identita sa viaže na škálu presvedčení a vzorcov správania
– individuálnych, sociálnych, kultúrnych, historických – a tie majú vzťah k ďalším aspektom identity
akými sú pohlavie, rasa, náboženstvo, hudobná subkultúra. Rozhodovanie o drogách u mladých
ovplyvňujú viacnásobné faktory v ich sociálno-ekologickom prostredí. Vyrastanie v rodine alebo
v komunite, kde sa v značnej miere užívajú drogy je známym prediktorom užívania drog (Diamond
et al., 2009). Štúdie tiež poukazujú na význam vnímaných rovesníckych noriem, prijatých
noriem a zapojenia rovesníkov do užívania drog. Ostatné štúdie zistili, že to ako mladí ľudia
vnímajú aké normy akceptujú ich rovesníci, je lepším prediktorom pitia alkoholu ako miera
vnímaného užívania drog rovesníkmi (Andrews et al., 2002). Podľa teórie očakávania výskumy
potvrdili, že očakávanie účinkov a dôsledkov od užívania drog a zvlášť alkoholu, ovplyvňujú
a predikujú budúce užívanie a správanie, napr. mladí ľudia s veľkými očakávaniami pozitívnych
a povzbudzujúcich účinkov od konzumácie alkoholu začínajú piť v skoršom veku, pijú častejšie
a vo väčších dávkach v porovnaní s tými, ktorí majú negatívnejšie očakávania (Diamond, et al.,
2009).
Snyder et al. (2004; in Diamond, et al., 2009) zistil aj vplyv alkoholovej reklamy u detí, čo
indikuje, že aj médiá dokážu ovplyvniť užívanie. Tiež má vplyv aj častosť krčiem, barov v danej
lokalite ako aj vplyv iných situácií napr. oslavy ukončenie školy, športové podujatia, ktoré hrajú rolu
v rámci rôznych vzorcov užívania drog.
Významný je aj vplyv rizikových a ochranných faktorov rodiny na pitie mladých ľudí,
ktorému sa v poslednom období vo výskume tiež venuje pozornosť. Rodinné vzťahy a interakcie
majú rozhodujúci vplyv na načasovanie užívania alkoholu u mladých. Jedným z kľúčových
ochranných faktorov je dohľad zo strany rodičov (angl. parental monitoring), ktorý v pozitívnej
korelácií s rodinnou súdržnosťou vykazuje významne nižšiu mieru konzumácie alkoholu. Rodinné
násilie a konflikt, liberálnejšie rodičovské postoje voči užívaniu drog, alkoholu a menej závažným
trestným činom spolu aj s anamnézou zneužívania návykových látok v rodine, vzájomne pozitívne
korelovali a tiež spolu s vyššou mierou konzumácie alkoholu (Moore, Rothwell, Segrott, 2010).
Preto intervencia na rôznych spoločenských úrovniach súčasne sa snaží rozšíriť a prehĺbiť
svoj dopad na vytváranie si identity mladých vo vzťahu k vyhýbaniu sa užívaniu drog a k posilneniu
rôznych prostredí, aby podporovali sociálne normy a správanie bez drog u rovesníckych skupín
a u širšej komunity. (napr. program s názvom Xperience autorov Diamond, S. et al., 2009).
Existuje mnoho príkladov stratégií drogovej prevencie, ktoré sa zameriavajú len na jednu
„úroveň“ intervencie (na jedinca, rodinu, školu, médiá, mesto) a preukazujú strednú mieru
úspešnosti v prevencii alebo znižovaní užívania drog. Mnoho intervencií bolo vytvorených
a otestovaných v rámci druhého stupňa základných škôl a určených pre školskú triedu. Nedávna
meta-analýza F. Faggiana (2008) drogových preventívnych programov ukázala, že najefektívnejšie
školské programy sa zameriavajú na životné zručnosti vs. vedomosti, používajú interaktívne
techniky facilitácie a zapájajú rovesníkov. Tieto programy vo všeobecnosti využívajú kombináciu
vedenia aktivít dospelými a rovesníkmi, aby vplývali na zmeny v presvedčeniach a postojoch voči
drogám a budovali zručnosti ako odolať a tým podporili u mladých schopnosti odmietnuť ponúkané
drogy.
Výskumy uvádzajú, že ak sa intervencie drogovej prevencie zacieľujú tiež na rodičov,
rovesnícke skupiny, ako aj na zmeny v sociokultúrnom prostredí, tak môžu mať väčší dopad ako
len tie, ktoré menia správanie mladých jednotlivcov. Cieľom multiúrovňových intervencií sú
často štrukturálne a environmentálne zmeny v komunitách – akými sú zníženie reklamy na alkohol
v miestnych podnikoch alebo podpora vytvorenia alebo lepšieho dodržiavania zákonov týkajúcich
sa užívania legálnych a nelegálnych drog. Tieto zmeny môžu mať širší a dlhodobejší dopad (Perry
et al, 1996; Roberts, 2010; Diamond et al. 2009, Rometsch et al, 2009).
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Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu u adolescentov v Európe –
Projekt TAKE CARE
Medzinárodná organizácia EURONET (www.euronetprev.org) združuje po celej Európe 15
organizácii, z toho je 13 stálych členov, medzi ktorých patrí aj Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie dieťaťa, a dvaja asociovaní partneri (Rusko a Švajčiarsko). EURONET je
európska sieť organizácii pre praktické prístupy v prevencii závislostí, ktorej činnosť sa realizuje
najmä implementáciou konkrétnych projektov. Prvým projektom na ktorom sme participovali bol
projekt včasnej intervencie pre mladistvých prvokonzumentov marihuany, ktorí sa dostali do
pozornosti polície s názvom FreD Goes Net (pozri www.fred-goes-net.org). Ďalším projektom,
realizovaným prostredníctvom partnerov EURONETu je projekt sekundárnej prevencie TAKE
CARE - Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu u adolescentov v Európe (pozri
www.project-take-care.eu), ktorého cieľom je znížiť konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká
u adolescentov a mladých ľudí v Európe. Projekt je realizovaný od marca 2010 do decembra 2012
a zameriava sa predovšetkým na mladých vo veku 12 až 21 rokov, u ktorých bola zaznamenaná
riziková konzumácia alkoholu. Cieľom je, aby bol adolescentom alkohol dostupný v súlade s
vymedzenými národnými zákonmi a zamedzila sa konzumácia alkoholu u neplnoletých. U mladých
ľudí starších ako 18 rokov sa projekt zameriava na posilnenie zodpovedného užívania alkoholu,
čím sa znižuje riziko závislosti od alkoholu a s tým spojených zdravotných dôsledkov ako aj
deviantného správania.
Projekt TAKE CARE by mal zaplniť prázdne miesto medzi prevenciou a liečbou závislostí,
keďže aj v Európe je málo evaluovaných programov zameraných na nebezpečnú konzumáciu
alkoholu u mladých. Projekt je založený na multiúrovňovom prístupe a zameriava sa na 4 cieľové
skupiny: deti/adolescentov/mladých ľudí vo veku od 12 – 18 rokov (zákaz konzumácie alkoholu
podľa zákona), mladých ľudí od 18 – 21 rokov (u ktorých bolo zaznamenané rizikové pitie); rodičov
a iných príbuzných kľúčové osoby – dospelí, ktorí sú v kontakte s mladými ľuďmi a sú nimi prijatí
(napr. učitelia, poradcovia v CPPPaP, centrách voľného času, street workers, tréneri) a štvrtou
cieľovou skupinou sú zamestnanci predaja (v supermarketoch, krčmách, baroch, na hudobných
podujatiach, na benzínových pumpách).
Prístup využíva výsledky intervencie evaluovaného nemeckého projektu sekundárnej
prevencie závislostí s multiúrovňovým prístupom pre mladých migrantov s názvom „SeM“
(Rometsch, et al. 2009), ktoré budú upravené na základe kvalitatívnej analýzy príkladov dobrej
praxe všetkých desiatich participujúcich krajín (DE, SK, BE, IT, IE, SI, P, GR, DK, CY).
Metódy v rámci projektu nie sú nové, ich efektívnosť už bola overená v predchádzajúcich
štúdiách. Inovatívnym prvkom by malo byť ich spojenie v rámci implementácie intervencie
komunitnej selektívnej prevencie. Kľúčovými metódami v rámci multiúrovňovej intervencie bude
posilnenie zručností mladých ľudí zvládať rizikové situácie (angl. risk competence) prostredníctvom
metód zážitkového učenia spolu s rovesníckym vzdelávaním a psychoedukáciou. Terénni
pracovníci a odborníci v rámci prevencie k nim získajú prístup na verejných miestach najmä tam,
kde je pitie zaznamenané – na kultúrnych podujatiach, v nemocniciach alebo v rámci iných
pohotovostných služieb. Podporu získajú aj ich rodičia a vzťahujúce sa kľúčové osoby, aby si
vytvorili jasný a reflektujúci postoj ku konzumácii alkoholu. Predajcovia a ich zamestnanci dostanú
informácie a zúčastnia sa tréningu zameraného na každodenné situácie predaja alkoholu. Projekt
bude za SR realizovaný v Bratislave – mestskej časti Ružinov.
Metódy intervencie u jednotlivých cieľových skupín
Deti/ adolescenti/mladí ľudia:
Optimalizácia vnímaného rizika (angl. Risk optimisation)
•
prostredníctvom metód zážitkového učenia napr. horolezectvom, mladí ľudia zažijú
riskovanie a potom reflektujú na túto situáciu a prenášajú to na ďalšie rizikové situácie akou je
napr. konzumácia návykových látok. Táto metóda podporuje schopnosti zvládať rizikové situácie a
iné osobné a sociálne zručnosti
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Rovesnícke vzdelávanie
•
okrem absolventov tréningu, môžu z vedomostí, zmenených postojov a správania
profitovať aj ostatní rovesníci v rámci ich rovesníckej skupiny (učenie na základe príkladu), mladí
ľudia tiež radšej prijímajú informácie o prevencii závislostí ak sú kontaktovaní rovesníkmi z
rovnakej sociálnej skupiny.
Psychoedukácia
•
mladí často podceňujú závažnosť pitia alkoholu a vlastnú zraniteľnosť, preto je
dôležité: poskytnúť informácie o účinkoch alkoholu, o právnych predpisoch o tom, ako sa vytvára
závislosť, ako pristupovať k priateľom, ktorí majú problém s alkoholom či drogami, vnímať dôvody
pitia, možnosti povedať NIE a nájsť alternatívy ku konzumácii návykových látok.
Rodičia:
Domáci večierok (angl. Homeparty)
•
táto nízkoprahová metóda bola vyvinutá v Holandsku inšpirovaná tzv. Tupperware
parties – rodičia sa stretávajú v súkromnej obývačke a diskutujú o témach týkajúcich sa prevencie
(Riper et al., 2005)
•
Cieľová skupina: rodičia s nízkym sociálno-ekonomickým statusom, ktorí žijú v
sociálno - znevýhodnenej oblasti a tiež rodičia pochádzajúci z minority „ešte neoslovení“
konvenčnými prístupmi
•
Cieľom prístupu: je pozitívne vplývať na konzumačné správanie u detí a mladých
ľudí prostredníctvom tréningu ich rodičov ako hlavných vzťahových figúr. Zaoberať sa kultúrnymi a
sociálnymi mechanizmami, ktoré posilňujú zneužívanie alkoholu. Posilniť uvedomenie si rodičov,
že sú vzormi, podporiť ich všeobecné výchovné schopnosti a najmä v súvislosti s alkoholom a
drogami, zvýšiť znalosti o účinkoch a rizikách alkoholu, zvýšiť znalosti o podpornom systéme v
rámci problematiky užívania drog a iných miestnych organizáciách.
•
Iniciátorom je kľúčová osoba alebo expert v rámci projektu, ktorý je sám hostiteľom
večierka – pozýva hostí v rámci danej lokality (priateľov, susedov), pričom hostiteľom ďalšieho
večierka je niekto zo skupiny. Expert vedie a moderuje 2-hodinovú diskusiu, prináša svoje
poznatky (o alkohole, systéme podpory alebo cvičenia – situačné hry) a motivuje rodičov, aby
hovorili a vymieňali si svoje názory.
Kľúčové osoby:
Tréning zameraný na vedenie rozhovoru s mladými užívateľmi založenom na Motivačnom
Interview autorov Millera a Rollnicka, tréningový program pozostáva z 12 tém: vlastný postoj k
užívaniu drog, zmena správania je proces, zaoberanie sa ambivalenciou, znalosti o drogách,
rozvinutie diskrepancie atď.
Predajcovia:
Tréning predajcov v danej oblasti:
•
Cieľom: poznať legislatívu o alkohole, vedieť ako pristupovať k mladým ľuďom,
ktorí si chcú kúpiť alkohol, ako pristupovať k mladým ľuďom, ktorí sú už pod vplyvom alkoholu,
vytvoriť si vlastné pravidlá o predaji alkoholu a prístupe k mladým, ktorí sú už pod vplyvom
alkoholu; spolupráca s miestnou políciou, poskytovanie prvej pomoci
Na overovaní a implementácii multiúrovňového prístupu sa budú aktívne podieľať mladí ľudia.
Na základe hodnotených výsledkov a dopadu bude vypracovaný záverečný manuál, ktorý bude
diseminovaný do európskych krajín. Projekt je financovaný z fondov Výkonnej agentúry pre zdravie
a spotrebiteľov (angl. Executive Agency for Health and Consumers).
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Abstrakt
Cílem sdělení je prezentovat první výsledky širšího výzkumu, zaměřeného na hledání
osobnostních rysů souvisejících s kreativitou vědeckých pracovníků. Zkoumaný soubor tvoří 185
odborníků z Filozofické, Přírodovědecké fakulty a Cyrilometodějské fakulty UP v Olomouci, kterým
byl administrován dotazník NEO FFI. Autoři ověřovali předpoklad, že mezi představiteli exaktních a
humanitních věd existují signifikantní rozdíly v dimenzích otevřenost vůči novým zkušenostem,
neuroticismus a extraverze. Vycházeli přitom z dosavadních poznatků psychologie vědy, která
vznikla v 90. letech v USA. Zmapovali také pořadí narození účastníků výzkumu a analyzovali
rozdíly mezi muži a ženami ve výsledných skóre inventáře NEO FFI.
Klíčová slova: osobnostní rysy, kreativita, vědec
Abstract
Differences between representatives of humanities and exact sciences in five general personality
dimensions
The goal of this paper is to present the first results of wider research focused on seeking
personality traits which are related to creativity in researchers. The sample consists of 185 experts
from Philosophical Faculty, Faculty of Science and Saints Cyril and Methodius Faculty of Theology
at Palacky University in Olomouc. The questionnaire NEO FFI was administered. The authors
investigated whether there are significant differences between representatives of exact sciences
and humanities in the dimensions openness to experiences, neuroticism and extraversion. The
authors drew upon previous findings in the psychology of science, which was founded in the
1990s. They also analyzed the birth order of participants and differences between men and women
in scores from the NEO FFI.
Keywords: personality traits, creativity, scientist

Úvod
Snaha zkoumat osobnost vědce není v psychologii zcela nová. První výzkumy zaměřené na
tuto specifickou skupinu pochází již z 19. století, kdy sir Francis Galton (1874) publikoval svou
známou studii Men of Science. Přestože v Galtonových šlépějích pokračovali další významní
badatelé především ze Spojených států (např. J. M. Cattell, 1906), jednalo se většinou o izolované
výzkumy ležící spíše na okraji zájmu. Meta-věda (tedy věda o vědě), kam můžeme psychologii
vědy zařadit, začala nabývat na důležitosti až s enormním nárůstem poptávky po vědeckém
výzkumu v průběhu druhé poloviny dvacátého století. Zatímco před rokem 1960 se objevovaly
práce z oblasti psychologie vědy spíše výjimečně, v sedmdesátých letech vyšlo každým rokem
více než deset článků s tímto zaměřením a po roce 2000 se každoroční nárůst pohybuje kolem
stovky nových prací (Webster, 2008).
G. Feist (2008), jeden z nejvýznamnějších průkopníků na poli psychologie vědy, datuje její
osamostatnění teprve rokem 2008, ačkoliv se ji někteří badatelé snažili etablovat již počátkem
devadesátých let minulého století (např. Shadish, Fueler, 1994). Předmětem studia psychologie
vědy je „myšlení a chování jakéhokoli člověka či lidí (dnes i v minulosti), jakéhokoli věku (od dětství
až po stáří), kteří se zabývají vytvářením teorií, učením se vědeckým či matematickým konceptům,
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budováním koncepčních modelů, testováním hypotéz, vědeckým usuzováním, hledáním a
nacházením vědeckých a technických problémů nebo vytvářením nových technologií“ (Feist, 2008,
str. 4). Z této definice je zřejmé, že psychologie vědy není zaměřena výhradně na vědce, ale spíše
na vědecký způsob myšlení a chápání světa.
Psychologie vědy zkoumá celou řadu témat, k nimž patří vývoj vědeckého uvažování nebo
rodové a věkové rozdíly ve vědecké produktivitě, a to z biologického i sociálního hlediska (Feist,
Gorman, 1998). Drtivá většina především starších výzkumů je nicméně zaměřena na hledání
osobnostních, demografických a životopisných charakteristik, které odlišují vědce od představitelů
jiných profesí (Shadish, Fueler, 1994).
Meta-analýza výsledků desítek výzkumů uskutečněných v západních zemích od konce 60. let
vedla ke stanovení některých osobnostních zvláštností vědeckých pracovníků. Mimo jiné se
ukázalo, že vědci jsou svědomitější než lidé, které se vědou nezabývají (Feist, 1998). Je zřejmé,
že dobrá organizace práce, pečlivost nebo pořádkumilovnost jsou velmi užitečné při realizaci
výzkumů a zvládání různých problémových či úkolových situací. Charlton (2009) nicméně
upozorňuje na odvrácenou stranu této vlastnosti. Svědomitost je sice jeden z klíčových rysů, který
výrazně zvyšuje šanci na absolvování nekonečné vzdělávací anabáze, ale na druhé straně téměř
vůbec nebo jen zanedbatelně souvisí s inteligencí. Vysoká míra svědomitosti navíc stojí v přímém
protikladu ke kreativitě (Feist, 2006). Podle našeho názoru působí přílišná svědomitost rušivě
zejména v počátečních etapách tvůrčí práce, ale při elaboraci jejích výsledků může být užitečná.
Pokud však vzdělávací systém produkuje výhradně svědomité vědecké pracovníky, pak se snižuje
šance, že jím projde vysoce kreativní jedinec, který může posunout svůj vědní obor dál.
Výsledky dosavadního bádání dále nasvědčují tomu, že vědci jsou nezávislejší, introvertnější
a méně společenští než běžná populace (Feist, 1998). Tento fakt velmi dobře koresponduje se
stereotypem vědce jako člověka, který tráví většinu času v laboratoři obklopen přístroji a kterého
kontakt s druhými lidmi příliš neláká. Menší míra společenskosti byla nalezena u představitelů
nejrůznějších vědních oborů. Například Wilson a Jackson (1994) při srovnání skóre vzorku fyziků
v testu EPP (Eysenck Personality Profiler) s populačními normami zjistili, že vědci, a to muži i
ženy, mají na této škále nižší skóre než běžná populace. U mužů se jednalo o rozdíl dosahující
jedné směrodatné odchylky, u žen o tři čtvrtiny této odchylky.
Dále bylo zjištěno, že vědci jsou dominantní, cílevědomí a orientovaní na výkon (Feist, 1998).
Úloha cílevědomosti a zaměřenosti na výkon je při realizaci výzkumu zřejmá. Obtížněji lze vysvětlit
vysokou míru dominance. Zdá se však, že tuto vlastnost můžeme očekávat především u
vrcholných představitelů vědecké obce. U vzorku studentů, ze kterých se budoucí vědečtí
pracovníci rekrutují, byla dokonce nalezena nižší míra dominance než u jejich vrstevníků (např.
Scott, Sedlacek, 1975; in Feist, 1998). Je třeba si uvědomit, že věda je vysoce kompetitivní oblast
– každý přednáška, článek, grant nebo žádost o místo si žádá určitou míru bojovnosti.
V soutěživém světě vědy, zejména velké vědy, v němž ti nejproduktivnější získávají přístup
k mnoha zdrojům, mají největší šanci na úspěch dominantní, arogantní, hostilní a sebejistí jedinci
(Feist, 2006).
Dosavadní výzkumy dále prokázaly poměrně malý, ale pravidelně se vyskytující rozdíl mezi
vědeckou a nevědeckou populací v emoční stabilitě, která je u vědců vyšší. Umělci, jejichž
každodenním chlebem je rovněž tvořivá činnosti, mívají zase – oproti vědcům – významně vyšší
skóre ve škálách neuroticismu (Feist, 1998).
Dosud jsme o vědcích uvažovali jako o poměrně stejnorodé skupině bez ohledu na to, kterým
vědním odvětvím se zabývají. Někteří autoři upozornili na to, že pokud pod pojem vědec řadíme
představitele exaktních i humanitních věd, pak získané poznatky nelze zobecnit. Mezi těmito
dvěma oblastmi vědy leží poměrně široká propast, která nemá tendenci se zmenšovat, ale spíše
se prohlubuje. Jedná se totiž o dvě různé kultury, které se do značné míry vyvíjejí nezávisle na
sobě (Fins, de Melo-Martin, 2010). Představitelé těchto dvou kultur spolu málo komunikují, což je
zřejmě způsobeno tím, že používají poněkud odlišný jazyk a vykládají svět rozdílným způsobem.
Výzkumů zabývajících se srovnáním humanitně a exaktně zaměřených odborníků je poměrně
málo, takže prozatím lze jen odhadovat, kterými osobnostními rysy by se mohli lišit (Feist, 2006).
V současnosti probíhá ve světě čilý výzkum ověřující nový, šestifaktorový model osobnosti,
označovaný zkratkou HEXACO, který kromě extraverze, přívětivosti, svědomitosti a otevřenosti
vůči zkušenosti zahrnuje ještě emocionalitu, která nahradila neuroticismus z pětifaktorového
modelu, a novou dimenzi poctivost-skromnost (honesty-humility) (viz např. Ashton, Lee, 2007).
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Ověřuje se dokonce existence takzvaného obecného osobnostního faktoru (GPF), který je určitou
analogií faktoru g u inteligence (Rushton, Irwing, 2008). V našem sdělení se pokoušíme zmapovat
rozdíly v osobnosti představitelů exaktních a humanitních věd z hlediska dnes již klasického
pětifaktorového osobnostního modelu „Big Five“, k jehož praktickým aplikacím u nás existují
ověřené testové metody (Hřebíčková, Urbánek, 2001; Hřebíčková, 2004).
Na základě předchozích teoretických úvah i výsledků našich nedávných výzkumů (viz
Plháková, Reiterová, 2010) očekáváme na straně humanitně zaměřených odborníků vyšší míru
nekonvenčnosti a tvořivosti, reprezentovanou škálou otevřenost vůči zkušenostem dotazníku NEO
FFI, a vyšší skóre neuroticismu. Vycházíme přitom z toho, že mnohé humanitní obory mají blízko
k umělecké tvorbě, kterou prokazatelně provází snížená emoční stabilita. Zajímají nás také rozdíly
na škále extraverze, kde by se – podle výsledků dosavadních studií – mohlo objevit nižší skóre u
reprezentantů přírodních věd. Kromě toho sledujeme, jak jsou v našem souboru zastoupeny
sourozenecké pozice nejstaršího, nejmladšího, prostředního a jedináčka, a rozdíly v jejich četnosti
u humanitně a exaktně zaměřených vědců. Zjišťujeme také rozdíly v pěti obecných osobnostních
rysech zkoumaných mužů a žen.
Výzkumný soubor a použité metody
Výzkumu se zúčastnilo 185 akademických pracovníků a postgraduálních studentů Univerzity
Palackého v Olomouci, z toho 69 žen a 116 mužů. Co se týče odborného zaměření účastníků,
humanitní obory zde byly zastoupeny 78 jedinci a přírodovědné 107. Údaje jsou přehledně
zobrazeny v tabulce 1.
Tab. 1: Základní charakteristiky souboru

Ženy

Muži

Celkem

Exaktní vědy

41

66

107

Humanitní vědy

28

50

78

Celkem

69

116

185

Věkové rozmezí účastníků výzkumu je 24 až 79 let s průměrem 38,6 a směrodatnou
odchylkou 13,4 roky. Rozdíl ve věkových průměrech obou skupin činí jen 1,8 roku; můžeme je tedy
z hlediska věku a pohlaví pokládat za vyvážené.
Za účelem účasti ve výzkumu byli osloveni akademičtí pracovníci a studenti prezenční formy
doktorského studia Přírodovědecké, Filozofické a Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci. Jednalo se o zástupce těchto vědních oborů (čísla v závorce označují
počty účastníků): biologie vč. příbuzných oborů (22), fyzika (18), vědy o zemi (geologie, geografie)
(16), chemie (27), matematika a informatika (24), anglistika (5), bohemistika (10), filozofie (10),
historie (12), psychologie (8), sociologie (18), teologie (15). Je třeba přihlížet k tomu, že velká část
oslovených (více než 65 %) se odmítla výzkumu zúčastnit, což může vést k určitým zkreslením
charakteristickým pro soubory získané samovýběrem. Nejčastěji uváděným důvodem odmítnutí
byla trvalá časová zaneprázdněnost.
Sledovanými proměnnými bylo pohlaví, věk, rodinný stav, počet dětí, počet sourozenců
(včetně jejich věku a pohlaví), titul, pracoviště a další charakteristiky související s širším
výzkumem, jehož je tato studie součástí.
Ke zmapování zvláštností osobnosti vědeckých pracovníků jsme použili NEO pětifaktorový
osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor Inventory autorů P. T. Costy a R.R. McCraee) – NEO
FFI. Jedná se o vícerozměrný osobnostní inventář vycházející z lexikální analýzy, do češtiny
převedený M. Hřebíčkovou a T. Urbánkem. Inventář je složen z šedesáti položek Likertova typu
sytících 5 škál, představujících obecné dimenze osobnosti. Jsou jimi neuroticismus, extraverze,
otevřenost vůči zkušenostem, přívětivost a svědomitost (Hřebíčková, Urbánek, 2001).
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Výsledky
Před samotným porovnáním výsledků obou skupin byla distribuce hrubých skóre škál
dotazníku NEO FFI testována na odchylku od normality Shapiro-Wilkovým testem. V souboru
humanitně zaměřených vědců nebyla na žádné ze škál nalezena statisticky významná odchylka od
normality. V souboru představitelů exaktních věd se odchylka projevila na třech škálách – škála
neuroticismu byla mírně zešikmena směrem ke kladným hodnotám, škály přívětivost a svědomitost
k záporným. Přestože po sloučení obou skupin odchylky přetrvaly, nebudeme s přihlédnutím
k velikosti souboru a relativně malé míře zešikmení tento fakt zohledňovat.
Pro srovnání skóre pěti škál dotazníku NEO FFI mezi skupinou představitelů humanitních a
exaktních věd byl použit t-test pro dva nezávislé výběry s rovností rozptylů. Jako hladina
významnosti byla zvolena α = 0,05.
Výsledky potvrdily náš předpoklad, že odborníci v oblasti humanitních oborů dosahují na škále
otevřenost vůči zkušenostem statisticky významně vyššího průměrného skóre než zástupci
exaktních věd. Diference činí po zaokrouhlení 0,3 směrodatné odchylky, jedná se tedy o rozdíl
spíše menšího rozsahu. Analýza průměrných skóre ostatních škál testu neodhalila žádné další
signifikantní rozdíly. Výsledky jsou přehledně zachyceny v tabulce 2.

Tab. 2: Srovnání průměrných skóre škál dotazníku NEO FFI
u představitelů humanitních a exaktních oborů

Neuroticismus

Humanitní obory
M
SD
19,94
8,74

Exaktní obory
M
SD
18,74
8,38

t

p

d

-0,94

0,35

0,14

Extroverze

30,59

7,55

29,94

7,98

-0,56

0,58

0,08

Otevřenost

31,64

6,68

29,62

6,42

-2,08

0,04*

0,31

Přívětivost

32,62

6,06

31,89

5,53

-0,85

0,40

0,13

Svědomitost

31,45

7,95

33,06

7,89

1,36

0,17

-0,20

M – průměr, SD – směrodatná odchylka, d – Cohenovo d (standardizovaný rozdíl mezi průměry)

Pro hlubší porozumění rozdílům mezi skupinami bylo provedeno srovnání průměrných skóre
jednotlivých oborů. Jelikož se jedná o poměrně malé skupiny (5 až 24 jedinců), které nejsou zcela
vyváženy z hlediska věku a pohlaví jejich členů, zvolili jsme následující postup. Skupiny s méně
než 10 jedinci byly přiřazeny k jiné skupině s přihlédnutím k odbornému zaměření. Psychologie a
sociologie byla sloučena do skupiny vědy o člověku a skupina bohemistů a anglistů do skupiny
jazykovědy. Dále bylo zohledněno to, že jednotlivé obory v našem vzorku mají rozdílné zastoupení
mužů a žen různého věku. Vzhledem k tomu, že pracujeme s hrubými skóre, která je vhodné
standardizovat s přihlédnutím k těmto dvěma proměnným (Hřebíčková, Urbánek, 2001), provedli
jsme regresní analýzu, do níž vstupovaly jako závislé proměnné výsledky jednotlivých škál a jako
prediktory věk a pohlaví. Standardizovaná rezidua pak reprezentují výsledky jednotlivých škál
očištěné od vlivu věku a pohlaví. Jejich průměry pro jednotlivé vědní obory včetně konfidenčních
intervalů jsou zobrazeny v grafu 1.
Další oblast, kterou jsme se pokusili zmapovat, bylo zastoupení jednotlivých sourozeneckých
pozic mezi vědeckými pracovníky. Ověřovali jsme také, zda existují statisticky významné rozdíly
v jejich četnostech u humanitně a exaktně zaměřených vědců. Sourozenecké pozice jsme
definovali takto: jedináčci (nemají žádné starší ani mladší sourozence), nejstarší sourozenci
(nemají žádné starší sourozence a mají alespoň jednoho mladšího), prostřední sourozenci (mají
alespoň jednoho staršího a jedno mladšího sourozence) a nejmladší (mají alespoň jednoho
staršího a žádného mladšího sourozence). Za platného sourozence byl považován každý i
nevlastní sourozenec, který byl vychováván ve stejné domácnosti jako účastník výzkumu.
V rámci přidělování sourozeneckých pozic bylo nezbytné vypořádat se ještě s jedním
problémem – věkovými odstupy mezi sourozenci. Budeme-li předpokládat, že sourozenecká
pozice může ovlivnit osobnost jedince, a tedy i jeho životní dráhu, pak lze těží očekávat, že u
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dítěte, které vyrůstá mnoho let například jako jedináček, dojde k náhlým změnám v osobnosti
s příchodem mladšího sourozence. Přesnější bude, když jej budeme dál považovat za jedináčka,
lépe řečeno za kvazi-jedináčka. Otázkou zůstává, kolik let je potřeba, aby došlo k vytvoření této
druhé sourozenecké linie. Sulloway (1996) uvádí, že k tomuto jevu dochází, je-li odstup vyšší než
pět let, což je časový interval, se kterým budeme počítat i v tomto výzkumu.
Rozdíly v četnostech sourozeneckých pozic mezi humanitně a exaktně orientovanými vědci
jsme ověřovali pomocí testu dobré shody. Data jsme testovali jak se zohledněním věkových
odstupů, tak bez něj. V obou případech vypočítaná pravděpodobnost vysoce převyšovala
stanovenou pětiprocentní hladinu významnosti; nulovou hypotézu tedy nebylo možné zamítnout.
Statisticky významný rozdíl nebyl nalezen ani při samostatném testování mužů a žen. Četnosti
jsou zobrazeny v tabulce 3.
Statisticky významná korelace nebyla nalezena ani mezi pořadovou sourozenecké pozici a
odborným zaměřením (r = -0,04, zaměření bylo kódováno jako humanitní = 0, exaktní = 1). Mezi
počtem sourozenců a odborným zaměřením byla nalezena statisticky významná závislost (r = 0,17), její příčinou je však především zahrnutí odborníků z teologické fakulty, kteří v průměru
pochází z početnějších rodin než ostatní účastníci. Po jejich vyloučení již výsledná hodnota není
signifikantní (r = -0,12).

Tab. 3: Četnosti sourozeneckých pozic ve zkoumaném souboru
Humanitní obory

Exaktní obory

Celkem

n
8
(28)
11
(36)
19
(64)
10,3 % (35,9 %)
10,3 % (33,6 %)
10,3 % (34,6 %)
%
n
33
(23)
48
(39)
81
(62)
Prvorozený
42,3 % (29,5 %)
44,9 % (36,4 %)
43,8 % (33,5 %)
%
n
14
(7)
10
(5)
24
(12)
Prostřední
9,3 % (4,7 %)
13,0 % (6,5 %)
% 17,9 % (9,0 %)
n
23
(20)
38
(27)
61
(47)
Nejmladší
29,5 % (25,6 %)
35,5 % (25,2 %)
33,0 % (25,4 %)
%
Čísla v závorce označují četnosti při zohlednění věkových odstupů.
Jedináček
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Graf 1: Srovnání vědních oborů s pomocí pěti dimenzí osobnosti

Osa Y zachycuje standardizované průměry dimenzí osobnosti pro jednotlivé skupiny vědců s vyloučením
vlivu věku a pohlaví. Chybové úsečky zobrazují hranice 95 % konfidenčního intervalu.

Posledním tématem, kterého se v této studii dotkneme, jsou rodové rozdíly. Pomocí t-testu pro
dva nezávislé výběry s nestejnými rozptyly jsme srovnávali průměrné skóre pěti osobnostních
dimenzí u skupiny mužů a žen. Signifikantní rozdíly byly nalezeny na škále extraverze, přívětivost
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a svědomitost. Ve všech třech případech měly ženy vyšší skóre než muži. Výsledky jsou
zobrazeny v tabulce 4.
Co se týče rozdílů mezi muži a ženami v našem souboru, je na místě upozornit ještě na jeden
rozdíl, který z ostatních údajů není patrný. Zatímco mezi muži dosáhlo titulu docent 22 jedinců a
dalších 22 titulu profesor, tak mezi ženami se docentek vyskytovalo jen 7 a pouze 2 profesorky.
Po zohlednění nestejné velikosti skupin to je téměř dvakrát více docentů a šest a půlkrát víc
profesorů ve skupině mužů.
Tab. 4: Srovnání průměrných skóre škál dotazníku NEO FFI u mužů a žen
Muži
Ženy
t
P
D
M
SD
M
SD
Neuroticismus
18,51
8,47
20,48
8,54
-1,52
0,13
-0,23
Extraverze

29,24

7,71

31,86

7,70

-2,23

0,03*

-0,34

Otevřenost

30,52

6,45

30,39

6,86

0,12

0,90

0,02

Přívětivost

31,37

5,75

33,58

5,52

-2,59

0,01*

-0,39

Svědomitost

31,50

7,83

33,86

7,94

-1,96

0,05*

-0,30

M – průměr, SD – směrodatná odchylka, d – Cohenovo d (standardizovaný rozdíl mezi průměry)

Diskuse
Předpoklad, že humanitně zaměření vědečtí pracovníci dosáhnou statisticky významně
vyššího průměrného skóre na škále otevřenost vůči zkušenostem než jejich kolegové z exaktních
oborů, se potvrdil. Jedince s vysokým skóre na této škále můžeme charakterizovat jako zvídavé,
s širokými zájmy, s bohatou fantazií a vnímavostí vůči estetickým podnětům i vlastním prožitkům,
se sklony k nekonvenčnímu jednání a myšlení (Hřebíčková, Urbánek, 2001). Domníváme se, že
zjištěný rozdíl vypovídá více o různé míře estetické vnímavosti a citlivosti vůči svým vlastním
prožitkům, než o rozdílech ve zvídavosti a množství zájmů. Nasvědčuje tomu fakt, že mezi
skupinami nejsilněji diferencovaly otázky č. 23 („Poezie na mě má malý nebo žádný účinek,“ r =
0,30) a 43 („Při čtení poezie či pohledu na umělecké dílo mi někdy naskakuje husí kůže a pociťuji
mrazení,“ r = -0,20).
Předpoklady o rozdílné míře neuroticismu a extraverze představitelů humanitních a exaktních
věd se nepotvrdily. Neuroticismus byl již v českých podmínkách zkoumán a srovnáván mezi
studenty Filozofické fakulty UP (obor psychologie) a Přírodovědecké fakulty UP (obory aplikovaná
matematika a informatika), přičemž se ukázalo, že studenti matematiky a informatiky mají
signifikantně vyšší skóre neuroticismu (Plháková, Reiterová, 2010). Domníváme se, že toto zjištění
není s našimi výsledky v rozporu; autorky předchozí studie vysvětlovaly zvýšenou míru
neuroticismu u studentů exaktních věd velmi tvrdými studijními nároky na Přírodovědecké fakultě
UP. Absence tohoto rozdílu u vědeckých pracovníků téže univerzity dává výše uvedené úvaze za
pravdu.
Při interpretaci výsledků jsme na obě srovnávané skupiny nahlíželi jako na relativně
homogenní celky. Toto zjednodušení ovšem může být zdrojem značných nepřesností. Při bližším
přezkoumání grafu 3 je patrné, že zjištění o vyšší míře otevřenosti u humanitně zaměřených
odborníků nelze zobecnit na historiky, kteří na této škále dosáhli výrazně nižšího skóre než
kterýkoli jiný humanitní obor. Ze struktury získaných údajů i ze své osobní zkušenosti usuzujeme,
že se humanitní obory vyznačují mnohem větší různorodostí než exaktní disciplíny, které spojuje
velmi přesná metodologie a pevně ohraničený způsob výkladu světa. Humanitní vědy představují
poněkud nestejnorodé seskupení, který zahrnuje odvětví, jako jsou filosofie a teologie na jedné
straně, přes jazykovědy až po sociologii na straně druhé. Simonton (2005) upozornil na to, že
značné rozdíly mohou existovat i uvnitř jednotlivých oborů. Např. experimentální psychologové (B.
F. Skinner, E. L. Thurstone, H. Harlow, W. Estes) se podobají přírodovědcům a matematikům více
než psychoterapeuti (S. Freud, A. Adler, C. G. Jung, C. Rogers), kteří sdílejí některé vlastnosti
s vynikajícími umělci.
Rozdíly mezi zástupci jednotlivých vědních disciplín lze zobrazit pomocí mnohorozměrného
škálování. Použili jsme k tomu tento postup: nejdříve jsme vypočítali míru odlišnosti mezi každýma
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dvěma obory jako euklidovskou vzdálenost v n-rozměrném prostoru, kde položky testu
představovaly jednotlivé dimenze. Poté jsme pomocí příslušného algoritmu vynesli obory do
bodového grafu tak, aby byly s co nejmenší odchylkou zachovány vypočítané vzdálenosti.
Získanou „mapu oborů“ zobrazuje graf 2.
Graf 2: Rozdíly a podobnosti mezi humanitně a exaktně orientovanými vědci
zachycené položkami NEO FFI

jazykovědy

filozofie
vědy o člověku
chemie

teologie

matematika
vědy o zemi

biologie

fyzika
historie

Graf je produktem mnohorozměrného škálování – vzdálenosti mezi obory symbolizují míru odlišnosti,
počítanou jako vzdálenost v euklidovském prostoru, kde položky testu představují jednotlivé dimenze. Osy X
a Y tedy nelze smysluplně interpretovat.

Z grafu je patrné, že exaktní disciplíny tvoří poměrně pevně semknutý svazek, zatímco
humanitní obory jsou rozprostřeny na velké ploše. Mimo to graf přehlednou formou ukazuje vztahy
mezi jednotlivými obory. Filozofie se stejně jako jazykovědy octly na samotném okraji mapy –
značně vzdáleny od oborů, které jsou více zaměřeny na empirický výzkum. V podobné izolaci leží i
teologické disciplíny. Příznačnou pozici získaly vědy o člověku, které leží velmi blízko středu,
někde na půl cesty mezi biologií a filozofií. Velmi překvapivé je umístění historiků, kteří jsou si
podle získaných dat nejvíce podobní s fyziky. Blízkost je patrná i z grafu 3 – zmiňované obory leží
vždy vedle sebe či přes jednu pozici. Pro interpretaci těchto výsledků by zřejmě bylo nezbytné blíž
poznat způsob práce a její náplň u různých skupin odborníků. Lze nicméně spekulovat o tom, že
obor historie vyžaduje – podobně jako exaktní disciplíny – soustředěné bádání v úzce vymezené
oblasti, zatímco tématický záběr oborů filozofie, jazykověda a teologie je podstatně širší.
V otázce vlivu sourozenecké pozice na výběr odborného zaměření hovoří výsledky zcela
jednoznačně. Nejenže zde není signifikantní rozdíl v četnostech sourozeneckých pozic mezi
představiteli různých vědních oborů, ale není zde patrný ani žádný trend v jakémkoli směru.
Rovněž se neobjevily žádné významné vztahy mezi pořadím narození, počtem sourozenců a
zaměřením na exaktní nebo humanitní vědy. Starší výzkumy (Galton, 1874; Cattell, 1906; Roe,
1952) většinou vedly k závěru, že mezi excelentními vědci převládají prvorození. F. Sulloway
(1996; 2007) zdůraznil, že ve vědě mohou vyniknout nejen nejstarší, ale také nejmladší
sourozenci, i když jejich úspěch pramení z jiných zdrojů. Výhodou prvorozených je podle něj
přirozená dominance a sebejistota, nejmladší mají zase větší odvahu riskovat a přijímat nebo
přinášet revoluční myšlenky. V našem výzkumu však nebyla zjištěna převaha žádné sourozenecké
pozice. Jedním z důvodů může být to, že výrazný vliv pořadí narození se nejčastěji objevil ve
studiích jedinců národního či celosvětového významu. Většina výzkumů byla přitom orientována
historicky; výzkumné vzorky byly obvykle získány z biografických encyklopedií, přičemž se často
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zabývaly lidmi, kteří se narodili před více než sto lety, kdy byly rodiny mnohem početnější než dnes
(Sulloway, 1996; Simonton, 2008).
Sulloway (2007) uvádí jako příklad úspěšných mladších sourozenců M. Koperníka (nejmladší
ze šesti dětí), F. Bacona (nejmladší z osmi) nebo Ch. Darwina (v pořadí pátý ze šesti dětí).
Příkladem úspěšných prvorozených vědců jsou G. Galileo (tři mladší sourozenci), I. Newton (tři
mladší nevlastní sourozenci) nebo S. Freud (sedm mladších sourozenců). Excelentní vědci se
však objevují i mezi prostředními sourozenci. Příkladem je objevitel principu neurčitosti fyzik
Werner Heisenberg. S přihlédnutím k tomu, k jakým změnám dochází v posledních desetiletích
v naší kulturní oblasti ve struktuře rodiny, se nemůžeme se ubránit otázce, zda je možné poznatky
získané historickými studiemi vztahovat na dnešní generaci. V našem souboru převládají lidé, kteří
měli jednoho nebo dva sourozence, takže tím byli vlastně všichni předurčeni k úspěchu na poli
vědy. Ostatně i Sulloway připouští, že úspěšnou vědeckou dráhu mohou determinovat i jiné faktory
než je sourozenecká pozice, např. vyšší míra konfliktu s jedním nebo oběma rodiči a liberální
sociální cítění.
Co se týče zjištěných rozdílů mezi muži a ženami, můžeme konstatovat, že zvýšená hodnota
na škálách přívětivost a svědomitost není u žen ničím neobvyklým. Jedná se o běžně se
vyskytující rozdíl mezi muži a ženami popsaný u české populace (Hřebíčková, Urbánek, 2001;
Hřebíčková, 2005) i u populace světové (Costa et al., 2001). Poněkud překvapivý je ovšem
signifikantní rozdíl mezi muži a ženami na škále extraverze. Podle výsledků předchozích výzkumů
by bylo možné očekávat spíše vyrovnané hodnoty či obrácený poměr – tedy vyšší průměrnou
hodnotu u mužů. Při bližším přezkoumání získaných údajů jsme zjistili, že příčinou zjištěného
rozdílu nejsou zvýšené hodnoty extraverze u žen, ale spíše o snížené hodnoty u mužů. Skupina
žen dosáhla na této škále v průměru 31,86 bodů, což téměř přesně odpovídá celkovým normám
pro populaci od 22 do 75 let ─ 31,9 bodů (Hřebíčková, Urbánek, 2001, str. 37). Proč mají muži –
vědečtí pracovníci nižší míru extraverze než běžná populace, zatímco ženy ne, může plynout ze
složení zkoumaného vzorku, v němž se vyskytuje daleko méně žen s titulem docent(ka) nebo
profesor(ka) než mezi muži. Získání těchto titulů je v humanitních i exaktních vědách obvykle
spojeno s dlouhodobou vědeckou činností doprovázenou značnou publikační aktivitou a celkovou
orientací na výzkum. Můžeme předpokládat, že ženy v našem souboru jsou ve srovnání s muži
orientovány více prakticky či pedagogicky. Snížená míra extraverze u vědeckých pracovníků je
dobře popsaným jevem (viz Feist, Gorman, 1998). Domníváme se tedy, že zjištěný rozdíl mezi
muži a ženami ve škále extraverze je důsledkem rozdílné míry jejich orientace na výzkum.
Zajímavým námětem dalšího bádání by mohlo být zkoumání rodových diferencí v dimenzi
poctivost-skromnost v novém šestifaktorovém osobnostním modelu HEXACO.
Uvědomujeme si, že výsledky naší studie nelze příliš široce zobecňovat. Přestože jsou mezi
jejími účastníky vcelku rovnoměrně zastoupeni muži a ženy, různé věkové kategorie i odborná
zaměření, nelze vzorek pokládat za reprezentativní. Z hlediska jeho složení je největším
problémem malá návratnost dotazníků, která nedosahuje ani 35 %. Je možné, že účast v našem
výzkumu razantně odmítli dominantní, hostilní a arogantní vědci, kteří si úzkostlivě chrání svůj čas
a kteří by tak (podle výsledků dosavadních výzkumů) mohli patřit mezi nejzdatnější odborníky.
Přesto se domníváme, že naše sdělení přináší řadu zajímavých zjištění i námětů pro další výzkum.

Závěr
Výsledky naší studie provedené na vzorku 185 akademických pracovníků a postgraduálních
studentů Přírodovědecké, Filosofické a Teologické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci
nasvědčují tomu, že představitelé humanitních oborů skórují ve srovnání s představiteli exaktních
věd výše na škále otevřenost vůči zkušenostem. U žádné ze čtyř dalších škál dotazníku NEO FFI
nebyl nalezen signifikantní rozdíl. Výsledky také dokumentují fakt, že zatímco osobnostní profily
typických zástupců exaktních oborů jsou si relativně podobné, obory humanitní představují
poněkud nestejnorodý celek. Studie sledovala také rozložení sourozeneckých pozic u představitelů
různých vědních oborů, kde nebyly nalezeny žádné relevantní rozdíly či souvislosti. V našem
souboru odborníků se objevily tři signifikantní diference mezi muži a ženami, a to na škálách
extraverze, svědomitost a přívětivost, přičemž ženy pokaždé skórovaly výše než muži. Skóre žen
na škále extraverze přitom odpovídá celkovým populačním normám, zatímco u mužů je spíše
podprůměrné.
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Abstrakt
Autoři seznamují s druhy připoutání (attachmentu) a upozorňují na možnosti jeho diagnostického
zkoumání u dospělých. Především představí specificky zaměřenou sebeposuzovací stupnici ECR
(Brennan, Clark, Shaver), pomocí které lze odlišit vyhýbavý a úzkostný typ připoutání. Praktické
využití škály bude ilustrováno příklady z klinické praxe.
Klíčová slova: attachment, sebeposuzovací stupnice ECR
Abstract
Attachment – options for investigating attachment using psychodiagnostics methods
The authors introduce types of attachment and focus on options for its diagnostic investigation
in adults. Mainly specifically focused self-rating scale ECR (Brennan, Clark, Shaver) which can
help discriminate avoidant and anxious attachment type is introduced. The practical use of this
scale is illustrated using examples from clinical practice.
Keywords: attachment, self-rating scale ECR

Potřeba blízkosti, náklonnosti a citového připoutání je jednou ze základních psychických
potřeb člověka v dětském i v dospělém věku. Autorem modelu teorie připoutání (attachment) byl
John Bowlby, který v 50. a 60. letech minulého století rozvinul tuto teorii jako rozšíření
psychoanalytických a psychodynamických teorií vývoje člověka. Bowlby na základě sledování
maladaptivních dětí a jejich raných vztahů s matkami vyslovil názor, že přetržení raného vztahu
mezi matkou a dítětem je klíčovým prekurzorem vzniku duševní poruchy. Jako jeden z prvních
rozpoznal, že dítě vstupuje do světa s biologicky založenou predispozicí k účasti na sociální
interakci (Fonagy, Target, 2005).
Velkou průkopnicí teorie připoutání byla Mary Ainsworthová, která popsala vzorce
připoutání dítěte k pečující osobě. Typ jistého připoutání označuje děti, které jsou v přítomnosti
primární pečující osoby zvídavé, ale v přítomnosti cizí osoby se chovají úzkostně a vyhýbají se jí.
Krátká nepřítomnost pečovatele je skličuje, po jeho návratu vyhledávají se svým pečovatelem
kontakt, který je ukonejší, a dítě opět začne být zvídavé. Některé děti na odloučení nereagují tak
úzkostně, po návratu pečující osoby nevyhledávají její blízkost a nedávají jí přednost před cizím
člověkem. Tento typ připoutání označila Ainsworthová jako úzkostný – vyhýbavý. Třetí typ
připoutání úzkostný – rezistentní (nebo ambivalentní) označuje málo hravé a málo zvídavé děti,
které jsou při odloučení velmi sklíčené a velmi obtížně se uklidňují po návratu pečující osoby.
Ainsworthová předpokládá, že děti úzkostně- vyhýbavě přimknuté zažily, že pečující osoba
nestabilizovala jejich emoční rozrušení, případně byly příliš rozrušené rušivou rodičovskou péčí,
která je nenechala v klidu. Proto tyto děti své emoce přehnaně regulují a vyhýbají se situacím,
které by pro ně mohly být přehnaně tísnivé. Úzkostně – rezistentně připoutané děti své emoce
málo regulují, čímž vyjadřují zvýšenou tíseň ve snaze vyvolat u pečující osoby očekávanou
odezvu. Takové dítě má nízký práh ohrožení, vyhledává neustálý kontakt s pečující osobou, ale je
frustrované i tehdy, je-li pečující osoba přítomna. Čtvrtý typ dětí, které vyjadřují zdánlivě necílené
chování, má tzv. dezorganizovaný – dezorientovaný vzorec připoutání. Tyto děti např. „zamrzají“
při pohybu, tleskají, bouchají se do hlavy a chtějí uniknout ze situace i v přítomnosti pečující osoby.
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Předpokládá se, že pro tyto děti jsou pečující osoby zároveň zdrojem strachu i uklidnění a
vybuzení behaviorálního systému připoutání u nich vytváří konfliktní motivace (Fonagy, Target,
2005). Tento čtvrtý typ připoutání byl popsán později a je kombinací úzkostně-vyhýbavých a
úzkostně- rezistentních reakcí (Sagi et al., 1994; in Peluso et al., 2004). Typ připoutání představuje
adaptivní reakci dítěte na jeho prostředí a na jeho pečující osobu.
Řada studií prokázala vztah mezi vzorci připoutání a psychickými poruchami v dospělosti.
Nejrozvinutější oblastí výzkumu připoutání jsou v současné době studie týkající se
dezorganizovaného – dezorientovaného vzorce připoutání a jeho souvislosti s psychiatrickým
onemocněním v dospělosti. Spojitost mezi ranou vztahovou zkušeností a psychopatologií
v dospělosti vysvětlují různé modely kontinuity interpersonální zkušenosti. Např. jeden
z mechanismů objasňující kontinuitu vztahové zkušenosti se týká mentální reprezentace vztahů.
Na základě primární vztahové zkušenosti si dítě vytvoří očekávání a předpoklady o dostupnosti a
citlivosti druhých lidí, ale také o tom, zda je lásky a péče hodno. Tyto předpoklady a očekávání pak
determinují jeho chování v sociálních situacích a při interpretaci sociálních významů. Vnitřní
schémata interpersonální zkušenosti jsou vytvořena do čtyř až pěti let věku dítěte a jsou relativně
stabilní. (Ainsworth et al., 1978; Bowlby, 1969; Hughes, 1997; Verschueren et al., 1996; in Peluso
et al, 2004). Výzkumy na dospělé populaci bylo dokázáno, že raná vztahová zkušenost zřetelně
modifikuje pozdější vztahy např. s vrstevníky nebo se sexuálními partnery (Bowlby, 1988;
Erickson, Sroufe, & Egeland, 1985; Hazan & Shaver, 1987; Hughes, 1997; Kestenbaum, Farber, &
Sroufe, 1989; Krause & Haverkamp, 1996; Shulman, Elicker, & Sroufe, 1994; Suess, Grossman &
Sroufe, 1992; Troy & Sroufe, 1987 in Peluso et al., 2004).
K výzkumným účelům byly vytvořeny různé metody zjišťování stylu připoutání v dospělosti.
Jednou z takových metod je např. Adult Attachment Interview (AAI) - (George et al., 1985; in
Fonagy, Target, 2005 ), která zjišťuje rodičovské postoje v primární rodině a typy připoutání dítěte.
Inventář zahrnuje otázky na vztahy v primární rodině, na rodičovské postoje nebo na názory
jedince na jeho citové vazby. Otázky se konkrétně týkají psychických traumat, separace, úmrtí
v rodině, současného vztahu dospělého jedince s rodiči, vlivu přítomnosti na minulou vztahovou
zkušenost nebo popisu dění v rodině, když bylo někomu ublíženo. Na základě získaných výsledků
byli autoři inventáře schopni popsat čtyři kategorie připoutání dospělých, které jsou analogické
k popsaným vzorcům připoutání dítěte. Dospělé jedince charakterizují z hlediska připoutání jako
autonomní, nejistotu negující, nejistotou zahlcení a jedinci s nerozhodnutou nebo nevyřešenou
mentální reprezentací vztahů, ztrát a traumat. Čtrnáct studií dosud prokázalo, že z AAI s matkou
nebos otcem dítěte je možné předpovědět, jak bezpečně bude dítě k tomuto rodiči přimknuto (van
IJzendoorn et al., 2000; in Fonagy, Target, 2005). Technika AAI je přínosem pro výzkum, ale kvůli
časové náročnosti a nutnosti důkladného výcviku ve skórování odpovědí není snadno použitelná
pro klinickou praxi.
Nástrojem pro zjišťování typu připoutání v dospělosti, který se v současné době zdá být
užitečným jak ve výzkumné, tak v klinické praxi, je Škála prožívání blízkých vztahů (Experiences in
Close Relationships Scale – ECR) autorů Brennana, Clarka, Shavera (1998). Je to sedmibodová
sebeposuzovací stupnice, na které vyšetřovaná osoba hodnotí své zkušenosti a prožitky ve
vztazích. Škála obsahuje celkem 36 položek, 18 položek pokrývá charakteristiky vyhýbavého typu
připoutání a 18 položek pokrývá charakteristiky úzkostného typu připoutání. Na základě získaných
skórů můžeme zhodnotit, k jakému typu připoutání má vyšetřovaná osoba sklon. Omezením této
škály, tak jako jiných sebehodnotících technik, je nebezpečí vědomé sebestylizace vyšetřované
osoby.
Metodou, která je v klinické praxi již dostatečně osvědčená a mohla by být využita ke
zjišťování stylu připoutání, je Tématicko apercepční test. Tématicko apercepční techniky nabízejí
řadu sociálních podnětů a úkolem vyšetřované osoby je vyprávět příběh k nakreslené scéně.
V příbězích zachycujeme důležité aspekty osobnosti vypravěče. Pomocí apercepčních technik
můžeme hodnotit, kromě jiného, vztah jedince k druhým lidem a k sobě, můžeme proto zjišťovat i
vztahové poruchy. Tématicko apercepční test, narozdíl od dotazníků a inventářů, je méně
strukturovaným podnětem a umožňuje volnější vyjádření vztahové dynamiky. Podnět vybízí
k představě interakce mezi postavami a obchází tak do určité míry vědomé procesy vyšetřované
osoby. Některé tabule Tématicko apercepčního testu přímo evokují ztrátu nebo jiné psychické
trauma vázané na mezilidské vztahy.
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K přesnému popisu stylu připoutání pomocí Tématicko apercepčního testu lze využít
Westenovu (Westen, 2002) škálu SCORS (Social Cognition –Object Relation Scale). Škála měří
individuální rozdíly v dimenzích sociální kognice a objektních vztahů. Je tvořena osmi škálami,
které na sedmibodové stupnici nejvyššími skóry indikují vysokou zralost a zdravé fungování
osobnosti. Nejnižší skóry značí přítomnost patologie. Jednotlivé škály pokrývají různé aspekty
mentální reprezentace vztahů k druhým a k sobě: Diferencovanost self a komplexnost reprezentací
druhých, Kvalita očekávaných vztahů, Kvalita vyjadřovaných vztahů, Vztah k morálním hodnotám,
Porozumění sociální kauzalitě, Prožívání a zvládání agresivních impulzů, Sebedůvěra, Identita a
soudržnost self. Existují výzkumy (Berant, 2009) s použitím SCORSu, které naznačují, že dospělí
lidé s úzkostným vyhýbavým typem připoutání mají nižší emoční vklad do vztahů, jejich
porozumění sociální kauzalitě je menší, jejich reprezentace druhých lidí nejsou celistvé a mají
sklon k prožívání negativních afektů. Lidé s úzkostným rezistentním typem připoutání naopak
hodně emočně investují do vztahů, jejich porozumění sociální kauzalitě je vyšší, jejich mentální
reprezentace druhých lidí jsou detailní a komplexní. Tito jedinci však stejně, jako lidé s úzkostně
vyhýbavým stylem, prožívají ve zvýšené míře negativní emoce.
Ke zjišťování charakteristik připoutání mohou přispívat také informace získané
z Rorschachovy metody. Výzkumy provedené pomocí Rorschachovy metody v Exnerově
Comprehensive System a za použití Škály tělesných hranic - bariéry a penetrace (Fisher,
Cleveland, 1958; in Bornstein, Masling, 2005) a dalších škál hodnotících obranné mechanismy
ukazují, že lidé s úzkostným rezistentním typem připoutání prožívají ve velké míře negativní
emoce, především bezmoc, jejich rorschachovské protokoly svědčí o narušených hranicích self, o
přítomnosti kognitivních distorzí a o prožitcích zvýšené zranitelnosti. Lidé s úzkostným vyhýbavým
typem připoutání mají v rorschachovských protokolech vyhýbavý přístup k realitě, mají sklon ke
grandiozitě a méně si uvědomují vlastní potřeby (Berant, 2009).
Hodnocení typu připoutání, které má jedinec tendenci vytvářet, může být důležitou
informací nejen o osobnosti vyšetřovaného člověka, o možných zdrojích jeho problémů či dokonce
o zdrojích jeho psychopatologie, ale také může být důležitým vodítkem k výběru vhodné
psychoterapeutické
strategie.
Psychoterapeut
vystupuje
pro
klienta
ve
většině
psychoterapeutických přístupů jako vztažná osoba, jako objekt jeho připoutání. V
psychoterapeutickém vztahu se styl připoutání, jak klienta, tak psychoterapeuta, projeví a ovlivní
průběh psychoterapie.
Škálu prožívání blízkých vztahů jsme administrovali 6 pacientkám akutního oddělení v
psychiatrické léčebně, abychom prověřili překlad škály do českého jazyka a získali základní
představu o jejím diagnostickém potenciálu v našich podmínkách. Pacientky byly hospitalizovány s
různými psychiatrickými diagnózami. Spolu se škálou jsme jim administrovali Tématicko
apercepční test a Rorschachovu metodu. Tři pacientky ohodnotily na Škále prožívání blízkých
vztahů svůj typ připoutání jako úzkostný – vyhýbavý, jedna pacientka jako úzkostný - rezistentní a
dvě pacientky jsme na základě jejich hodnocení zařadily k dezorganizovanému –
dezorientovanému vzorci připoutání.
Pro ilustraci uvádíme odpovědi dvou pacientek (paní A, paní B) podle Škály prožívání
blízkých vztahů s úzkostně vyhýbavým typem připoutání a jedné pacientky s úzkostně rezistentním
typem připoutání (paní C) na dvě tabule Tématicko apercepčního testu, které evokují ztrátu.
Paní A
Tabule 3BM: „To je velice smutný příběh... nedokážu z jednoho smutného člověka to
odhadnout... leží tu pistol nebo zbraň... možná chtěl spáchat sebevraždu... rameno nemá dost
rovné...je to možná invalida, který chtěl skončit se životem, který není už životem...je zoufalý,
nikoho nemá, je zoufalý...“
Tabule 18GF: „Na schodišti... dvě ženy se baví...ale je to smutek, nebo ne?... hádaly se a
ta jedna ukáže, že už nechce slyšet její blbý řeči... nepříjemný výraz... člověk může jen odhadnout
podle tváře... je možné, že ji chce zaškrtit... nepříjemný obrázek...“
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Paní B
Tabule 3BM: „Postava vypadá zoufale... stalo se něco, co jí zdrtilo. Vypadá to, že to dál
nezvládne a už nemá sílu vstát a pokračovat. Skončí svůj život z toho zoufalství“
Tabule 18GF: „Žena, která je už stará. Když se ohlíží na svůj život, tak vidí, že nic
pořádného neudělala, snažila se lidem jen škodit. Stala se z ní zrůda. Tohle je její iluze sebe.
Poprvé se dívá sama sobě do tváře. Její život se nebude dál stejně vyvíjet dobře, už se vzdala a
nesnaží se nic nijak napravit:“
Paní C
Tabule 3BM: „Chyba....tady je vidět jen to neštěstí.. k tomu není co dodat...takhle by
nechtěl skončit nikdo... možná si ubližuje a neví, proč to dělá...ale každý si zvolí svojí vlastní
cestu...“.
Tabule 18GF: „Tady se něco na obrázku děje... nebo stalo... ale co? ...chce jí vynadat...
smutná maminka...má starosti... to dítě vypadá... nejde rozlišit, zda... je možná nemocné, to dítě...
možná je to mladá matka s dcerou...“.
Na základě našich dosavadních zkušeností s popsanými metodami, se nám jeví Škála
prožívání blízkých vztahů jako vhodný doplněk k upřesnění typu připoutání.
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Teoretické a klinické aspekty WAIS-III
Jiří Laciga
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Abstrakt
Dvou a vícefaktorová řešení při interpretaci WAIS-III. Teoretické možnosti interpretace CattellHorn-Carroll (CHC) modelu. Rapaportův klinický model interpretace Wechslerových škál. Srovnání
CHC a klinického modelu v interpretaci jednotlivých škál.
Klíčová slova: WAIS-III
Abstract
Theoretical and clinical aspects of WAIS-III
Two- and multi-factor solutions for interpreting the WAIS-III. Theoretical possibilities for the
interpretation of the Cattell-Horn-Carroll (CHC) model. Rapaport clinical model interpretation of the
Wechsler scales. A comparison the CHC and clinical model in interpretation of particular scales.
Keywords: WAIS-III

Faktorové příspěvky k interpretaci Wechslerových škál
Wechsler (1958) o obecné inteligenci říká, že „obecná inteligence není jedinečnou entitou, ale
komplexem interkorelovaných faktorů a je nejuspokojivěji interpretovatelná jako agregovaný
výsledek interakce různého počtu primárních schopností. Wechsler nevěří ani v čisté schopnosti
ani v čistou inteligenci. Faktorové analýzy W-B a WAIS zahrnuté v knize přinášejí první a
nejdůležitější obecný faktor G. Zahrnuje 50 % variance ze všech testů a mezi 66 až 75 % společné
variance sdílené dvěma nebo více testy. Tento faktor je podobný ne-li zcela identický se
Spearmanovým G. G faktor nemůže být výlučně spojen s jedinou intelektovou schopností a
z tohoto důvodu nemůže být popsán v konkrétních operacionálních pojmech. G je společnou
komunalitou, která nezbytně emerguje z interkorelací jakéhokoliv širšího souboru mentálních
schopností. Druhou možností interpretace G je skutečnost, že jedna schopnost může být
nahrazena jinou a tak vytvářet společný faktor. Třetí interpretací G je, že tento faktor měří
koexistující vlohy.
Druhým faktorem je faktor verbálního porozumění, třetím performační nebo nonverbální
(vizuálně motorický, prostorově percepční, atd.), organizační faktor, čtvrtým velkým faktorem je
nediferencovaný pamětní faktor, pátým faktorem je distrakce, tedy schopnost odolávat rušení a
šestým faktorem nazvaný jako relevance, tedy schopnost dávat přijatelné odpovědi.
První faktor zahrnuje zhruba 50 % variance, druhý až čtvrtý zahrnují od 5 do 8 %, další
v rozmezí 1-3 %. Podle Wechslerova názoru jsou faktory, které zahrnují pod 2 % variance
specifické. Z hlediska faktorového složení je důležitý G faktor a tři až čtyři obecné faktory.
Přestože Wechsler velmi dobře znal faktory, které byly obsaženy v jeho inteligenčních
škálách, zůstalo základní interpretační schéma (CIQ,VIQ,PIQ) zachováno až do WAIS-III.
S WAIS-III je možno použít k interpretaci třífaktorový model sestávající se z verbálního
porozumění, percepční organizace a pracovní paměti nebo čtyřfaktorový model, který mimo tři
výše uvedené faktory přidává faktor rychlosti zpracování. Americká standartizační data
ukazují, že čtyřfaktorový model je statisticky přiměřený pro většinu věkových skupin.
Třífaktorový model je z hlediska standardizačních dat přiměřenější pro věkovou skupinu 75-89 let,
pro spojení pracovní paměti a rychlosti zpracování svědčí to, že výsledky v subtestech měřících
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rychlost zpracování jsou primárně spojeny s fungováním krátkodobé či pracovní paměti. Z tohoto
důvodu je možno výsledky v této zatím nejvyšší věkové skupině interpretovat pětifaktorovým
modelem, kde by byla oddělena krátkodobá paměť od rychlosti zpracování. Takové řešení má i
empirickou bázi, protože krátkodobá paměť je mnohem vulnerabilnější schopností než rychlost
v tomto věku.
S WAIS-III a WMS-III je spojen šestifaktorový model. V sobě minimálně zahrnuje dvě
okolnosti, první je společná standardizace WAIS-III a WMS-III, což přináší možnost statisticky
podložené interpretace významných rozdílů ve „intelektových a pamětních“ funkcích.Druhou
okolností je větší vazba na teoretický základ, tedy na Carroll -Horn- Cattell (CHC) teorii.
Šestifaktorový model obsahuje verbální porozumění, percepční organizaci, pracovní paměť,
rychlost zpracování, verbální (auditivní) paměť a vizuální paměť.
Carroll-Horn-Cattell (CHC) teorie kognitivních schopností
První široce používané inteligenční testy vznikly na empirické bázi, sloužily k zodpovězení
praktických úkolů. Binet a Simon v roce 1905 řešili svým testem požadavek francouzské vlády, aby
vyloučili ze školní docházky mentálně retardované, Knox a jeho spolupracovníci na Ellis Islandu
v New Yorku plnili státní zakázku, Yerkes a tým spolupracovníků vyvinul testy Army alfa, Army
beta k plnění rovněž státní zakázky. Wechsler vyvinul svou škálu k měření deficitu u psychiatrické
populace. Empirické a klinické pojetí po dlouhé období nebylo příliš spojeno s teoriemi inteligence.
K přiblížení klinicko-empirického a teoretického pojetí došlo
mimo jiné i na základě faktorového přístupu. WAIS-III a WMS-III je možno interpretovat na
základě více teoretických modelů, nejvlivnějším je však CHC teorie.
Rapaportův klinický model
Od vydání fundamentálního díla uplynulo 55 let. Rapaport rozšířil klinické psychologické
testování na celou osobnost včetně jejího kognitivního rozměru. Od jeho Diagnostikého
psychologického testování vzniká tradice používání baterie testů k hodnocení pacienta.
Rapaportova testová baterie obsahovala Wechsler –Bellevue, Babcockokův test opakování
příběhů,Třídící test,Rorschachův test, TAT, Slovní asociační test. Při sbírání základního souboru
Rapaport testoval pacienty „naslepo“ jen výše uvedou baterií a jen z takto získaných dat vytvářel
klinický diagnostický závěr, který pak byl v terapeutickém týmu diskutován s přístupy jinými,
především s náhledem psychiatra. Základní soubor, z něhož vyvodil diagnostická vodítka,
záměrně neobsahoval čistě osobnostní poruchy, problémy spojené s užíváním psychoaktivních
látek a organické mozkové poruchy. Soubor obsahoval schizofrenní onemocnění, manické a
depresivní onemocnění a neurózy. Rapaportova interpretace Wechslerových škál byla široce
kritizována především z hlediska statistického,
Z klinického hlediska však zůstal, přes všechny korekce, neopominutelným zakladatelem
právě klinického modelu interpretace, který přetrvává do dnešní doby. Co bylo v tomto modelu
nového? Rapaportovi se podařilo spojit kognitivní testy s osobností na základě hypotézy projekce
v širším slova smyslu. Zjednodušeně řečeno, výkony všechny v kognitivních testech jeho baterie
jsou projevem osobnosti a ve výsledcích i kognitivních testů se odráží specifické vlastnosti
osobnosti včetně duševních onemocnění.
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Obr. 1 CHC model kognitivních schopností

Hodnocení jednotlivých subtestů na základě čtyřfaktorového(4F), Rapaportova (RP) a CHC
modelu
1. Slovník
Čtyřfaktorový model (4F):
Verbální porozumění
Rapaport (RP) :
Paměť (dlouhodobá)
Verbální pojmová konceptualizace
CHC: Obecně:
Krystalizovaná inteligence (Gc)
Specificky:
Vývoj jazyka, lexikální znalosti
2. Podobnosti
4F:
Verbální porozumění
RP:
Obecná verbální pojmová konceptualizace
CHC: Obecně:
Krystalizovaná inteligence (Gc)
Specificky:
Vývoj jazyka, lexikální znalosti
3. Počty
4F:
Pracovní paměť
RP:
Koncentrace (pozornosti)
CHC: Obecně: kvantitativní znalosti, fluidní inteligence (Gf)
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4. Opakování čísel
4F:
Pracovní paměť
RP:
Pozornost
CHC: Obecně: Krátkodobá paměť (Gsm)

4F:
RP:
CHC:
Specificky:

5. Informace
Verbální porozumění
Paměť (dlouhodobá)
Obecně: Krystalizovaná inteligence
Obecná informovanost

6. Podobnosti
4F:
Verbální porozumění
RP:
Úsudek
CHC: Obecně:
Krystalizovaná inteligence
Specificky:
Vývoj jazyka, obecná informovanost
7. Řazení písmen a čísel
4F:
Pracovní paměť
RP:
Verbální orientovaná odpověď
CHC: Obecně: Krátkodobá paměť(Gsm)
8. Doplňování obrázků
Percepční organizace (ale ve věkové skupině 75-89 let rychlost zpracování)
Vizuální organizace (nezahrnuje motorickou aktivitu)
Koncentrace
CHC: Obecně: Vizuální zpracování (Gv), Krystalizovaná inteligence (Gc)
Specificky: Obecná informovanost
4F:
RP:

9. Kódování symbolů
4F:
Rychlost zpracování
RP:
Vizuo-motorická koordinace, koncentrace
CHC: Obecně:
Rychlost zpracování (Gs)
Specificky:
Rychlost tempa
10. Kostky
4F:
Percepční organizace, (pro 75-89 let primárně rychlost zpracování, sekundárně percepční
organizace)
RP:
Vizuálně-motorická koordinace, Formování konceptu (vizuální analýza a syntéza)
CHC: Obecně:
Vizuální zpracování
Specificky:
Prostorové vztahy, vizualizace
11. Matrice
4F: Percepční organizace
RP: Vizuální organizace
CHC: Obecně: Fluidní inteligence (Gf)

12. Řazení obrázků
4F:
Percepční organizace (v 75-89 letech rychlost zpracování)
RP:
Vizuální organizace (bez motorické aktivity), anticipace
CHC: Obecně: Vizuální zpracování (Gv), Krystalizovaná inteligence (Gc)
Specificky:Vizualizace, obecná informovanost
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13. Hledání symbolů
4F:
Rychlost zpracování
RP:
Orientovaná odpověď (koncentrace)
CHC: Obecně:
Rychlost zpracování (Gs)
Specificky:
Rychlost tempa
14. Skládání objektů
4F:
Percepční organizace
RP:
Vizuálně-motorická koordinace, anticipace
CHC: Obecně:
Vizuální zpracování (Gv)
Specificky:
Prostorové vztahy
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Cesta Rorschachovy metody k rodinné terapii
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Abstrakt
V příspěvku se zaměřujeme na využití Rorschachovy metody v rámci rodinné terapie a
poradenství, posluchače seznámíme s metodou Konsensus Rorschach a jejími pestrými
modifikacemi, možnostmi využití této metody v terapeutickém kontextu. Zaměřujeme se na historii
vzniku, klinické zkušenosti, hlavní modifikace v administraci a hodnocení dominantními
Rorschachovskými systémy. Prezentujeme taktéž krátkou kasuistiku, která má demonstrativní
charakter a upozorňuje na cenné terapeutické fenomény, ke kterým můžeme touto netradiční
cestou využití Rorschachovy metody dospět.
Klíčová slova: Rorschachův test, rodinná terapie
Abstract
The way of Rorschach method to family therapy
In this paper, we are focused on the application of the Rorschach method in family therapy
and counselling. We will introduce the Consensus Rorschach method and its various modifications,
and the possibilities of applications of this method in a therapeutic context. We are focused on the
origin, history, clinical experiences, and important modifications in administration and assessment
by the main Rorschach systems. We also present a short case study which has illustrative
character and draws attention to valuable therapeutic phenomena, which we can find by using this
non-traditional Rorschach method.
Keywords: Rorschach method, family therapy
Rorschachova metoda je tradičně pojímána jako metoda psychodiagnostická. Od svého
vzniku a smrti Hermanna Rorschacha vzniklo bezpočet vyhodnocovacích a interpretačních
systémů, které se snažily přistupovat k jeho metodě z řady různých úhlů a opíraly se o teorie
rozličných psychologických škol. Mezi světově nejznámější systémy se historicky zapsala zejména
díla Bohma, Klopfera, Piotrowského, Holta a Lernera. V současné době dominuje na poli signování
a interpretace Exnerův ateoretický „Comprehensive system“, který si získal oblibu zejména díky
psychometrické propracovanosti a více než 40 letům, ve kterých docházelo k opakovaným revizím,
empirickému ověřování a zpřesňování jednotlivých diagnostických ukazatelů. Zajímavá je taktéž
snaha o jeho ateoretičnost a možnost doplnit jej dalšími přístupy, které se osvědčují konkrétnímu
examinátorovi. Na tento systém navazuje v současné době pracovní skupina kolem Gregory
Meyera, která rozpracovává tzv. RPAS (Rorschach Performance Assesment System), a který je
blízký psychometrické tradici Johna Exnera. Alternativou těmto modelům je práce tzv. Laussanské
skupiny, která v duchu evropské psychodynamické tradice pokračuje v analýze řeči a specifických
fenoménů, které se při odpovědi probanda na tabule mohou vyskytovat.
Z hlediska oblíbenosti psychodiagnostických metod mezi psychology se Rorschachova
metoda stala spolu s Wechslerovými škálami a inventářem MMPI jednou z nejrozšířenějších a
nejčastěji používaných klinicko-psychologických metod.
V tomto příspěvku se však nebudeme zabývat Rorschachovou metodou po stránce
psychodiagnostické, ale zaměříme se na otázku, zda může být přínosná i po stránce terapeutické
a zda je její využití možné v kontextu rodinné terapie.
Odklon od tradičního pojetí Rorschachovy metody jako nástroje testování a poznávání
jednotlivce představuje tzv. „Konsensus Rorschach“ (dále jen KR), který se nezaměřuje na
poznávání psychiky konkrétního jedince, ale na párovou či skupinovou interakci a dynamiku.
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Podstatou KR je administrace Rorschachovy metody dvěma nebo více lidem současně. Cílem této
administrace není psychodiagnostika jednotlivých osob, ale měření, posouzení či přímé projevení
jejich interpersonálních vztahů. KR představuje určitý katalyzátor, který povzbuzuje skupinovou
interakci a dynamiku.
Jedním z prvních, kdo historicky začínal v 50-60. letech s užitím Rorschachovy metody ke
zkoumání a stimulaci skupinové dynamiky byl W. H. Blanchard, který tehdy pracoval se skupinou
mladistvých delikventů v nápravném zařízení. Blancharda znepokojovalo, že mladiství delikventi se
v jeho pracovně chovají velmi vyhýbavým způsobem. V situaci psychologického testování byli
odtažití, zaujímali defenzivní postoje a nebyli ochotní spolupracovat. Jejich přístup k Rorschachově
metodě byl značně nelibý, častá byla selhání, odmítnutí odpovědi nebo poskytování „bezpečných“,
stručných, vágních odpovědí. Blanchard se proto rozhodl experimentovat a předložil Rorschachovy
tabule na skupinovém setkání chovanců nápravného zařízení a vyzval je, aby se společně
zamysleli nad tím, co by na tabulích mohlo být, a pokusili se společně formulovat odpověď.
Chování jednotlivých mladíků bylo výrazně odlišné. Při skupinové interaktivní administraci se
výrazně uvolnili, jejich odpovědi byli spontánní, řada z jejich odpovědí měla projektivní charakter.
Při skupinové dynamice, která byla tímto experimentem navozena, se také začaly ukazovat vztahy
mezi chlapci – sympatie, antipatie, dominance, autorita apod. Blanchard byl svými pokusy
povzbuzen a nadále v tomto duchu Rorschachovu metodu využíval. Své výsledky pak publikoval
v roce 1959 a 1968 při analýze skupinové dynamiky a dominance vedoucích dvou gangů, které
spáchaly řadu znásilnění.
Na Blanchardovy experimenty se skupinovou administrací Rorschacha za jiným než
individuálně-diagnostickým účelem navázali poté další autoři a začali ji využívat napříč různými
kontexty – mezi terapeutickými skupinami, v párovém poradenství, se žáky ve třídě i v rodinné
terapii. Právě v manželské a rodinné terapii si postupem času získala metoda KR značnou oblibu.
V Čechách s touto metodou experimentovali ve FN Motol zejména J. Špitz a P. Boš.
Jeden z prvních ucelených systému KR v párovém poradenství a terapii propracovali
Bauman a Roman ke konci 60 let. Svůj systém nazývali „testem interakce“. Jeho podstatou byla
standardní individuální administrace Rorschachovy metody každému z členů páru. Po této
administraci následovala společná administrace a pár byl vyzván, aby vytvořil společnou odpověď,
na které se oba členové shodnou. Každá společná odpověď byla posuzována a skórována podle
toho, zda-li se jednalo o:
1. Dominanci – Interakční odpověď se vyskytovala v protokolu jednoho člena, zatímco u druhého
ne.
2. Kombinaci – Elementy z obou individuálních odpovědí jednotlivých členů lze najít v odpovědi
interakční.
3. Emergenci (vynoření) – Interakční odpověď vznikla jako zcela nový percept bez ohledu na
jednotlivé individuální odpovědi.
4. Posilující shodu – Interakční odpověď se shodovala se stejnou odpovědí, kterou poskytli oba
členové páru při individuální administraci.
Interakční odpověď bylo také možno signovat v souladu s Exnerovým systémem a srovnat
její kvalitu s kvalitou individuálních odpovědí. Rozdíly v kvalitě byly poté signovány znaménky +
(pozitivní změna), 0 (nezměněno), - (negativní změna).
Bauman a Roman v párovém poradenství poskytovali jednotlivým párům zpětnou vazbu
o jejich chování při KR a upozorňovali je na specifika a nástrahy jejich párové interakce. Získání
individuálních protokolů za standardizovaných podmínek taktéž umožňuje rozbor protokolu
klasickým způsobem a obohacení poradenské situace o rozhovor o individuální dynamice a její
změně v párové interakci.
Poměrně rozsáhlý výzkum s takto využitým KR realizoval Cutter a Farberow (1970). Tito
výzkumníci se zaměřili na skupiny hospitalizovaných alkoholiků a prováděli s nimi metodu KR ve
skupinách, ve kterých byli postupně s kamarády, spolubydlícími, manželkami a s tzv. „osobou
významného statusu“ (autoritou). Pozorovali, že chování osob závislých na alkoholu bylo v každé
skupince významně odlišné. Ve skupině přátel zaujímali pasivní, lehkovážnou, méně zodpovědnou
roli a snadněji souhlasili s návrhy přátel, ve skupině spolubydlících výrazně vzrostla jejich aktivita a
snažili se o sebeprosazení, v interakci s manželkou zaujímali dominantní roli, avšak s velmi
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nepřiměřeným kavalírstvím, ve skupinách s autoritami zaujímali role podřízené, podlézavé až
„parazitické“. Cutter a Farbelow tedy na základě svého výzkumu považovali metodu KR za cenný
příspěvek ke zkoumání interakce, dynamiky a chování člověka v různých interpersonálních
situacích a různých typech interpersonálních vztahů.
Do současné doby vznikla řada obměn a způsobů provádění KR, které se odklání od
způsobů, kterým Rorschachovu metodu využíval Blanchard či Bauman s Romanem. V zásadě lze
shrnout, že KR je různými autory prováděno různě. V literatuře i běžné praxi se můžeme setkat
s různými variantami KR, například:
a)
b)
c)
d)

provedením KR před i po individuální administraci;
provedením KR bez standardní individuální administrace;
další psycholog (reflektující tým) může/nemusí být KR přítomen;
při KR se mohou prezentovat všechny tabulky nebo jen některé (obvykle ty „s interpersonální
výzvou“ – II, III, VII, IX).
e) KR lze prezentovat manželskému páru i celé rodině;
f) KR může být prováděno s jedním klientem v různých skupinách, ve kterých obvykle participuje;
g) počet odpovědí, které skupina dává může/nemusí být určen examinátorem.

Obecně můžeme vysledovat dva základní přístupy k metodě KR. První přístup je inspirován
postupy Baumana a Romana, spojuje tradiční psychodiagnostické využití Rorschachovy metody
se zkoumáním interpersonální interakce. Tímto způsobem jsou získány tři protokoly, které je
možné signovat a vzájemně porovnávat. Tento přístup se zaměřuje na dynamiku jednotlivce a její
změnu při skupinové dynamice, rodinné dynamice nebo dynamice párové. Tento způsob je cenný
zejména z hlediska zisku řady důležitých psychodiagnostických dat a informací, které mohou být
využity k terapeutickým účelům. Jeho nevýhodou je značná časová náročnost. Tento přístup též
klade vysoké nároky na osobu examinátora, na jeho obeznámenost s Rorschachovou metodou a
jeho odborné vědomosti s ní související.
Druhý přístup je zastoupen například prací Lovelanda, Wynna a Singera (1963). Tento
přístup se více zaměřuje na párovou či skupinovou interakci a rezignuje na signování a standardní
administraci Rorschachovy metody. Zaměřuje se především na proces, který je Rorschachovou
metodou navozen, spíše než na obsah odpovědí a výsledek experimentu. Rorschachova metoda
je zde využita jako prostředek, který otevírá cestu k poznání toho, jaký vliv na sebe mají jednotliví
členové rodiny, jakým způsobem spolu jednají, hledají cestu řešení a shody. Tento způsob nemá
pevný rámec ve smyslu signování či třídění chování podle pozorovacího schématu. Jeho charakter
je více terapeutický a méně diagnostický. Pro výzkumné účely byl tento přístup používán například
v rodinách se schizofrenním členem.
Pro terapeutické účely v rámci rodinné terapie mohou mít význam oba přístupy, zejména
pak druhý z nich. Velmi záleží na postoji psychologa k Rorschachově metodě, jeho zkušeností s ní
a výcviku. Terapeut může dle svého uvážení využít metodu KR k tomu, aby klientům umožnil
například:
a) získat zkušenost, že jeden podnět lze vidět z mnoha úhlů pohledu – co na Rorschachově tabuli
vidí jeden člen rodiny, nemusí vidět druhý člen;
b) získat zkušenost, že mnohoznačné situace v běžném životě přirozeně vidí různí členové rodiny
různě;
c) umožnit rodině společně vyřešit problém v terapeutické situaci s cílem vzájemné shody;
d) posílit vzorce rodinné interakce, které vedou ke vzájemnému porozumění, naslouchání
druhému, konstruktivnímu přístupu k náročnému úkolu;
e) umožnit členům rodiny uvědomit si svůj vliv na ostatní členy – terapeut může klást otázky,
které se týkají míry vlivu jednotlivých členů na vznik výsledné odpovědi;
f) poměrně nenásilnou a hravou formou rozproudit skupinovou dynamiku mezi členy rodiny.
Na obecné úrovni přináší interakční administrace ROR metody v podstatě problém, který
společně daní lidé řeší. Terapeut má možnost pozorovat jejich postup v této situaci při řešení
problému a poskytnout jim své postřehy, komentáře, případně způsob jejich řešení přímo
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moderovat a demonstrovat tak, jakým způsobem je možné spolu nad řešením úkolu efektivněji
komunikovat.
Z uvedeného je zřejmé, že s metodou KR lze zacházet velmi tvořivě, vynalézavě a
nápaditě. KR může sloužit jako cenný doplněk terapeutické situace tam, kde se setkáváme
s tématem svízelné domluvy mezi jednotlivými členy rodiny, tam, kde cítíme potřebu stimulovat
spontaneitu, tvořivost, hravost, a zejména tam, kde chceme nenásilnou formou upozornit, že
mnohoznačnost je přirozenou součástí lidského života a každý z nás má nadání najít ve změti
různých podnětů svůj originální pohled na věc.
Kasuistická demonstrace
Na závěr svého příspěvku si dovolím prezentovat stručnou kasuistiku z vlastní praxe.
Do ordinace přichází na doporučení mého kolegy psychologa, který prováděl psychologické
vyšetření, čtrnáctiletý chlapec se svou matkou. Matce byla doporučena rodinná terapie z toho
důvodu, že ji chlapec několikrát doma udeřil ve vzájemné hádce. Domácí násilí již bylo doma
v minulosti ze strany otce, který v časté opilosti matku bil a rodina se z tohoto důvodu i před
několika lety rozvedla. Ze závěrů psychologické vyšetření se jeví, že chlapec je mimořádně
intelektově nadaný, naměřená inteligence je velmi vysoce nadprůměrná, po stránce vývoje
osobnosti se objevuje nepříliš prognosticky optimální linie schizoidního směru vývoje. Pro časté
agresivní a zlostné projevy je zde i riziko možného disociálního vývoje. Od matky se dozvídám, že
chlapec je samotář, nemá přátele, nikam nechodí, den tráví doma četbou a na počítači, s ničím se
nesvěřuje, odmítá jakékoliv rodinné návrhy. Ve škole se mu po stránce prospěchu daří, neučí se,
ale víceleté gymnázium zvládá bez problémů, v kolektivu třídy je outsider, u učitelů je nepříliš
oblíben, tropí si z nich žerty, ponižuje je, jedná dle jejich hodnocení drze. Přitom má hluboký zájem
o přírodu, vědu, je velmi sečtělý, má i zájem o kamarádství, ale mrzí jej, že jej kamarádi neberou.
Ve snaze po hledání dalších pozitivních charakteristik se je však již nedozvídám a mé dotazy na
konkrétní podobu jeho činů a souvislostí v kontextu prostředí jsou také z větší části ponechány bez
odpovědi.
Administraci KR jsem v tomto případě představil jako zájem vidět je společně, jak řeší
nějaký problém, a zadal instrukci tak, aby se dohodli na jedné společné odpovědi na danou tabuli.
Tab. I.
Matka: To by mohl být netopýr.
Chlapec: Hm (delší dobu přemýšlí), nevím, nevypadá to jako netopýr, spíš mi to přijde jako
nějaká maska, škraboška, má výřezy na oči, dole výřezy na ústa, taky jsou tam uši, jako
maska nějakého zvířete. Možná i chlupy (drobné výběžky po okrajích). Netopýr asi ne.
Matka: Máme se dohodnout, já v tom masku nevidím.
Chlapec: Ale netopýr to není, ten má přece úplně jiný tvar, ty křídla vypadají úplně jinak,
nemá je tak špičaté...
Matka: Já nevím...
Chlapec: No tak dobře, je to netopýr, pojďme dál (otráveně).
Tab. II.
Matka: Lidská pánev, to je asi postižení mou prací.
Chlapec: Mami, pánev vypadá přece jinak, chybí tu ty oblouky...
Matka: Hele to vypadá jako z rentgenu, těch vidím denně spoustu, takhle to na obrázku
vypadá. Co to je podle tebe? (podrážděně)
Chlapec: Spíše je to nějaký bitevník, jako startující letadlo, tady dole jsou trysky, oheň, letí
vzhůru, ten tvar odpovídá píše letadlu tu uprostřed, možná letí tmou, proto ta černá kolem a
taky by toto mohl být výpary motorů (ukazuje různé drobné detaily).
Matka: Ale jako celé je to pánev...
Chlapec: To rozhodně není, ten tvar fakt na to nesedí, tady se s tebou nedohodnu, prostě
nemůžu tvrdit takový nesmysl.
Obdobný scénář je pak možné vysledovat na dalších prezentovaných tabulích. Odpověď
zahajuje matka s tím, že poskytuje obvykle banální jednoduchou odpověď, která vychází ze
základních kontur skvrny, její postoj je pragmatický, praktický. Syn ji pohotově opravuje,
upozorňuje v její odpovědi na chyby, nesrovnalosti, snaží se poskytnou vyčerpávající a komplexní
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odpověď se zahrnutím všech drobných detailů, jeho přístup je komplexní, pracný. Naléhavost,
s jakou matku opravuje, má spíše zpočátku charakter úzkostné nutkavosti, zlost či otrávenost se
dostavuje až po její reakci, která jeho argumenty nepřejímá, a interpretuje si jeho snahu po
komplexnosti jako kritiku vlastní osoby. Vzájemně se nesnaží osvětlit si způsob, jakým daný
percept vidí, spíše své nápady kladou vedle sebe, syn buď matce otráveně vyhoví a rezignuje,
nebo si trvá na svém a matka to interpretuje jako jeho tvrdohlavost, za svým názorem si stojí a
očekává, že jí chlapec vyhoví. Upozorňuji na tento scénář v externalizujícím rozhovoru a označuji
jeden z problémů jejich komunikace jako opravování-vynucování. Dozvídám se, že opravování
provází chlapce takřka neustále a je s ním celému okolí velmi protivný – matka jej bere jako projev
vzdoru, chápe jej jako nesouhlas, interpretuje si jej jako jeho zlou vůli proti ní. Učitelé ve škole jsou
snad na tom podobně, chlapec mi sděluje, že i oni se vyjadřují velice nepřesně a jej to provokuje,
nemůže si obvykle pomoci a tak na to nějak upozorní a potká se s jejich negativní reakcí, má pak
pocit hlubokého nepochopení. On sám vidí opravování jako nutnost, není přece možné, aby nechal
druhé v omylu, chce jim říct svůj názor. Když opravování nepoužije, tak se cítí velmi špatně, cítí
napětí, úzkost, ještě hůře se cítí, pokud nemá žádný efekt, jakoby jej druzí neslyšeli. Vynucování
provází častěji matku a objevuje se zejména tehdy, když se cítí ohrožená – když jí syn sděluje svůj
pohled, který je odlišný od jejího. Nemusí se přitom jednat o přímou kritiku nebo napadení jejího
názoru, postačí prosté konstatování. Přiznává, že vedle syna se často cítí bezbranná, neumí
argumentovat a přesvědčit jej o něčem, proto jí vynucování někdy pomůže a syn jí poslechne. Na
druhou stranu na něj někdy reaguje přemrštěně, snad bylo i v pozadí fyzického útoku na ni.
Vnesení tématu opravování-vynucování v rámci externalizace se ukázalo postupem času
jako stěžejní bod pro navazující rodinou terapii. Chlapec si začal uvědomovat, jak může být
nutkavé opravování druhých svízelné a komplikující mu vztahy, pro matku bylo cenné dozvědět se
jeho pohled, že opravování není myšleno jako útok, ale je obvykle takto interpretováno a vede ke
vzájemné eskalaci hádky a konfliktu v rodině. Uvědomila si také, že její vynucování v některých
případech může nahradit laskavá prosba a syn jí dokáže překvapit bez zlostných projevů. V řadě
následných setkání jsme intenzivně pracovali na způsobu, jak svůj názor vyjádřit (slovy chlapce
zůstat sám sebou) a přitom nevzbuzovat tak negativní dojem v okolí a odhánět jej od sebe.
Metoda KR byla v tomto případě cenná zejména z hlediska poodhalení dynamiky vztahu
matka-syn a hlavně pojmenování opravování-vynucování jako důležitého zdroje nedorozumění
v komunikaci chlapce a matky. Tento aspekt nebyl přitom v úvodním rozhovoru s matkou a
chlapcem zřetelně patrný a jeho pojmenování přispělo k hlubšímu vhledu do vzájemné interakce a
praktické terapeutické pomoci.
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Abstrakt
Příspěvek seznamuje s okolnostmi formujícími myšlení Davida Wechslera před vznikem Wechsler
Bellevue, pojednává o vzniku a vývoji základních konceptů týkajících se měření inteligence ve
Wechslerovské tradici a snaží se tak poskytnout ilustrativní pozadí pro uvažování o současných
podobách inteligenčních a pamětních škál z řad WAIS, WISC a WMS.
Klíčová slova: Wechslerovy škály, historie
Abstract
Fragments from the history of the Wechsler scales
This paper introduces the circumstances that formed David Wechsler’s thinking before
Wechsler Bellevue was created. It presents the origins and development of basic concepts
regarding the measurement of intelligence in the Wechsler tradition, and it tries to provide
illustrative background for thinking about current forms of intelligence and memory scales from
WAIS, WISC and WMS.
Keywords: Wechsler scales, history
Wechslerovy inteligenční škály bezesporu patří do zlatého fondu klinických diagnostických
metod, a proto považujeme za přínosné seznámit české čtenáře s některými historickými
souvislostmi jejich vzniku.
Počátky měření individuálních rozdílů
Zrod psychologické vědní disciplíny je
neodmyslitelně spojován se vznikem Lipské
laboratoře, jejíž zakladatel Wilhelm Wundt je pak
společně
se
Sirem
Francisem
Galtonem
považován za pionýra vědeckého zkoumání
individuálních rozdílů. Rádi bychom však
připomenuli, že již na počátku devatenáctého
století využil Séguin jednoduché dřevěné
skládačky, sestávající z deseti bloků, pro klasifikaci
jedinců. Děti, které posuzoval, ji měly co nejrychleji
poskládat a experimentátor vedle měření času
zaznamenával také nadbytečné či trhané pohyby a
posuzoval schopnost učení se při opakování úlohy
(Tulsky, a další, 2003).
Metoda byla využívána k posuzování osob
s mentální retardací, a pro výzkumné účely ještě
v 80. letech. Dodnes ji nalezneme v HalsteadReitanově neuropsycho-logické baterii, kde slouží
jako předloha pro „Tactual Performance test“.

Obrázek 1: Galton ve věku 87 let se svým
sluhou Gifim. Získáno z www.galton.org dne
28. 08. 2010.
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V časech Galtona a Wundta vznikly mnohé ideje týkajících se teorie testů a měření, které
následně podnítily neskutečně produktivní období na počátku dvacátého století. Galton, inspirován
všestranným vědcem Adolphem Quételem i začal uvažovat o inteligenci jako o veličině mající
normální rozdělení. Vytvořil testovou baterii, která se skládala z úloh, jako bylo měření síly stisku
ruky, prostý reakční čas na zvukový podnět, půlení padesáticentimetrové čáry, nebo porovnávání
váhy dvou těles. Když se ukázalo, že výsledky v různých testech jeho baterie skutečně vykreslují
křivky zvoncovitého tvaru, přemýšlel, jaký je vztah mezi jednotlivými měřeními. Byl si vědom toho,
že teprve odhalení vztahů mezi měřenými veličinami a síly těchto vztahů umožní sestavení ideální
testové baterie. Regresní přímky, které tento problém řešily graficky, Galton objevil v roce 1886 a o
deset let později toto snažení završil jeho žák Karl Pearson vytvořením matematického postupu
dodnes známého jako Pearsonův korelační koeficient.
Jak patrno, Galtonova testová baterie neměla s testy, jež v současnosti považujeme za
inteligenční, mnoho společného. I tak jeho testové nástroje napomohly definovat nově se rozvíjející
psychologickou vědu a oddělit ji od filosofie (Tulsky, a další, 2003).
Navzdory tomu, že Galton vymyslel samotný koncept duševního testování a měření
individuálních rozdílů v inteligenci bylo jeho životním cílem, není s jeho jménem spojen žádný test
inteligence (Hunt, 2000).
James Mc.Keen Cattell, inspirován Galtonem, vytvořil baterii deseti testů, v mnoha ohledech
testům Galtonovým podobnou a každoročně ji dával padesátce studentů prvního ročníku
psychologie na Pensylvánské univerzitě, kde byl profesorem (Hunt, 2000).
Výsledky Cattellovy práce byly přijímány až na výjimky pozitivně do doby, než Wissler spočítal
korelace mezi studijními a testovými výsledky studentů. Výsledky byly velkým zklamáním, neboť
silné korelace byly prokázány pouze mezi jednotlivými studijními výsledky navzájem. Například
známky z latiny korelovaly 0,55 se známkami z matematiky, naproti tomu úspěšnost ve studiu
korelovala s výsledkem síly stisku ruky pouze slabě a navíc negativně (-0,08) (Tulsky, a další,
2003).
Hunt (2000) tento moment označuje za další z Galtonovských paradoxů, kdy Galtonův objev –
korelační analýza – popřel jeho vlastní metodu testování inteligence. Wisslerova analýza byla pro
většina psychologů konečnou ranou, s níž antropometrické testování, jako hnutí zemřelo. Přesto,
existují jisté důkazy, že se Cattell svého přesvědčení nevzdal a když v roce 1921 zakládal
společnost Psychological Corporation, svoji techniku a postupy do ní přenesl (Tulsky, a další,
2003).
Debaty o obecné inteligenci
Krátce po pionýrské práci Galtona a Cattella započaly debaty o definici a uspořádání
konstruktu inteligence. První z nich probíhala mezi Wundtovým studentem Charlesem
Spearmanem a E. L. Thorndikem, který studoval u Cattella. Centrálním bodem těchto debat byly
studie Cattella s Farrandem (1896 in Tulsky), Wisslera (1901 in Tulsky) a Sharpa (1899 in Tulsky),
které prokazovaly absenci vztahu mezi výkony v různorodých jednoduchých úlohách (Tulsky, a
další, 2003).
Spearman interkoreloval výkony ve zkouškách hudebního talentu, francouzštiny, angličtiny,
matematiky a rozlišování délek. Zjistil, že studenti podávající dobré výkony v jednom z oborů jsou
zpravidla dobří i v oborech ostatních (např. hudební nadání vysoce korelovalo s jazykovými
dovednostmi), ale vztah jejich školské úspěšnosti s porovnáváním délek nenalezl. Interkorelace
vytvořily první faktor, který pojmenoval obecnou inteligencí (g-faktor). Kromě něj měla existovat
i
Adolphe-Lambert Quételet byl hlavním povoláním astronom, který se ze záliby zabýval i statistikou. Jednou během
studia zjistil, že překvapivě mnoho výsledků sčítání a měření vykazuje takové rozdělení četností, jaké je charakteristické
pro křivku chyb, která mu byla jako astronomovi dobře známa. Provedl proto mnohá měření – například měření obvodu
prsou skotských vojáků – a dospěl k závěru, že nepřihlíží-li se k poměru mezi střední hodnotou a rozptylem, pak
uspořádání četností těchto měření vykazuje přesně stejnou strukturu, jaká je v tabulkách chyb měření - křivku
normálního rozdělení.
Položil tak základnu celé budoucí statistice - koncept normálního rozdělení, střední hodnoty a rozptylu. (Reiterová, 1998)
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celá řada dalších, specifických faktorů (Kulišťák, 2003). Spearman tedy naznačoval, že Cattellovy
testy měřily specifické schopnosti a nikoliv obecnou inteligenci, o jejíž existenci byl pevně
přesvědčen.
Thorndike se snažil prosadit teorii zcela odlišnou. Tvrdil, že obecná inteligence neexistuje, a
jednotlivé schopnosti tedy musí být rozřazeny do různých tříd. Navrhl tři hlavní typy inteligence –
první měla být inteligence abstraktní, či verbální, která měla zahrnovat používání symbolů, druhou
praktická, neboli mechanická inteligence týkající se manipulace s objekty a nakonec inteligence
sociální (Tulsky, a další, 2003).
Alfred Binet a koncept mentálního věku
Alfred Binet nikdy nepodstoupil formální psychologický výcvik, podařilo se mu však ohromit
svým intelektem, vědomosti a zájmem o hypnózu ředitele nemocnice v Salpetriére – Jeana Martina
Charcota a ten mu nabídl místo v salpetriérské neurologické a hypnotické léčebně. Když se po asi
deseti letech v Salpetriére zdiskreditoval publikací článku, kde uváděl, že lze u zhypnotizovaného
pacienta pomocí magnetů přeměnit libovolnou emoci či vjem v opak, odešel a následující dvě léta
strávil mimo jiné častým pozorováním myšlenkových procesů svých dvou dcer, které měly tehdy
čtyři a půl a dva a půl roku. Vytvořil za tímto účelem množství jednoduchých testů. Jak děti rostly,
sledoval vývoj jejich usuzovacích procesů a studii publikoval ve třech článcích. Později odzkoušel
na stovkách dětí množství přejatých i vlastních úloh a roku 1905 uvedl spolu se Simonem „škálu
na měření inteligence“, kterou popsali jako „řadu testů se vzrůstající obtížností, začínající od
nejnižší intelektové úrovně, kterou lze ještě pozorovat, a končící na úrovni normální inteligence.“
(Hunt, 2000).
V roce 1908 Binet se Simonem vydali rozšířenou verzi své inteligenční škály, kde uvedli
koncept mentálního věku. Škála měla určovat obecnou inteligenční úroveň jedince a výsledkem
tak byl jediný testový skór (Tulsky, a další, 2003).
Metoda, pomocí níž byly skóry mentálního věku stanoveny, byla zhruba následující: Řada
testů různé obtížnosti byla administrována subjektům různého stáří. Na základě toho, kolik procent
jedinců určitého věku zvládlo nebo selhalo v které úloze, byly testy seřazeny podle obtížnosti a
zařazovány, zpravidla po šesti či osmi, do skupin k jednotlivým rokům věku.ii Podle toho, kolik testů
bylo zařazeno do určité věkové skupiny, byl stanoven poměrný skór za zvládnutí každého z nich.
Pokud by například na každý rok věku vycházelo šest testů, za zvládnutí každého z nich by se
započítal skór „dva měsíce mentálního věku“. Výsledný skór, tedy „mentální věk“ byl sumou skórů
všech vyřešených testů plus skórů všech testů, o nichž se předpokládalo, že by je vyšetřovaný
vyřešil, byly-li by mu administrovány (Wechsler, 1958).
Binet-Simonova škála se stala všeobecně známou teprve poté, co ji Henry H. Goddard, ředitel
výzkumu v „Training School for the Retarded“ ve Vinelandu, nechal svojí asistentkou Elizabeth Kite
přeložit a 22 tisíc kopií překladu rozeslal. Test během několika let zcela změnil podobu mentálního
testování a do roku 1939 (rok publikace Wechsler-Bellevue Scale) vzniklo na 77 různých jeho
překladů a adaptací (Flanagan & Harrison, 2005).
V Termanově standfordské revizi testu z roku 1916 byla škála přepracována do podoby
postihující intelekt dětí i dospělých jedinců a byl v ní uveden nový celkový skór - inteligenční
kvocient (IQ). Inteligenční kvocient byl stonásobkem prostého poměru mentálního věku k věku
chronologickému a byl považován za skór reprezentující inteligenci jedince ve vztahu k celé
populaci.
Přestože se adaptací Binet-Simonovy škály, jejími překlady a poskytováním testových
manuálů zabývalo množství psychologů, standfordská adaptace se stala standardem (Tulsky, a
další, 2003).
Eugenické hnutí a testování imigrantů na Ellisově ostrově
Henry H. Goddard byl přesvědčen, že je možno Binetovy testy využít pro identifikaci „mentálně
defektních“ a nepokrytě podezíral některé etnické skupiny, že jsou výrazně méně inteligentní, než
ii

Pokud dokázalo konkrétní test splnit 60-90 % dětí daného věku, Binet a Simon to považovali pro tento věk
za normální.
s t r a n a | 181

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Psychodiagnostika |

ostatní (Forgotten Ellis Island, 2008). Ve své publikaci z roku 1914 uvádí jako zcela nepřijatelné,
aby slabomyslní vstupovali do manželství, nebo dokonce měli děti. Vyslovuje zde svůj požadavek,
aby inteligentnější část společnosti prosazení této zásady vynutila (Goddard H. H., 1914).
Goddardovy znalecké výpovědi u soudu přispěly k legalizaci eugenických sterilizací
v sedmadvaceti státech Unie a jen v Kalifornii bylo od třicátých do šedesátých let sterilizováno
téměř deset tisíc duševně a sociálně „poškozených“ lidí. Zákonodárci byli svědeckou výpovědí
Goddarda nadšeni. Od počátku století do země navíc přicházelo stále více imigrantů, z nichž
mnozí byli negramotní, či společensky zaostalí, což vzbuzovalo mnohé obavy (Hunt, 2000).
Kongres v této době přijal tvrdé imigrační zákony, které zamezovaly přístup do země všem, u
nichž je předpoklad, že by se stali přítěží státu. Imigrační zákony z roku 1891 a 1903 zamezovaly
vstup na americkou půdu „idiotům“ a „šílencům“. V roce 1907 se seznam nežádoucích rozšířil o
„středně narušené imbecily“ a „slabomyslné“. V prvních letech této imigrační politiky však nebyla
identifikace „mentálně defektních“ nikterak organizovaná (Tulsky, a další, 2003).
Roku 1913 imigrační komisař Spojených států, William Williams požádal Goddarda, aby
testovací postupy prozkoumal přímo na imigrační stanici na Ellisově ostrově, kudy procházela
největší část imigrantů do USA. Goddard se svými společníky vytipovával přistěhovalce, z jejichž
vzhledu usuzovali na mentální postižení, a s pomocí tlumočníků jim dával Binet-Simona (Hunt,
2000).

Obrázek 2: Některé z fotografií sloužících imigračním úředníkům pro snazší identifikaci nežádoucích
osob. První dvě fotografie měly znázorňovat "idioty", prostřední "debila" a zbylým dvěma byla přiřknuta
diagnóza dementia-praecox. Přejato z United States Public Health Service (1918). Manual of the Mental
Examination of Aliens.

Goddard narazil na odpor ze strany doktorů-inspektorů, kteří měli do té doby posuzování
imigrantů na starosti. Zpochybňovali, je-li možné využít test určený školákům k posouzení
mentálního stavu osob, které nejen že nikdy do školy nechodily, ale navíc pochází z kulturně
odlišného prostředí (Tulsky, a další, 2003).
Goddard byl s výsledky spokojen - podařilo se mu pomocí Binet-Simona „identifikovat“
podstatně více mentálně postižených než lékařům z imigračního a tudíž doporučil, aby imigrační
úředníci od nynějška používali stručné „psychologické metody“ založené na Binet-Simonových
testech. V roce 1913 se zvýšila deportace údajně slabomyslných přistěhovalců o 350 procent a
v roce 1914 znovu o další polovinu (Hunt, 2000).
O správnosti svých závěrů byl přesvědčen navzdory tomu, že jeden z překladatelů během
experimentu prohlásil, že by sám takový test nebyl schopen v době svého příchodu do země
vyřešit (Goddard H. H., 1918).
Goddarda sice překvapilo, když testové výsledky prokazovaly slaboduchost u 80-ti procent
Židů, Maďarů, Italů a Rusů. Problém se však rozhodl vyřešit tak, že vzal do ruky tužku a
problematická data prostě přepsal (Conway, 2008). Číslo snížil na 40 až 50 procent a tyto
„výsledky“ pak podnítily Kongres k navržení ještě restriktivnějšího zákona, který snížil celkové
kvóty pro jižní a východní Evropu na méně než pětinu ve srovnání s Evropou západní a severní
(Hunt, 2000).
Imigrační úředníci se však jasně vyjádřili ve smyslu preference performačních testů před
verbálními a Binet-Simona zamítli s tvrzením, že se jedná o arbitrární a artificiální škálu odvozenou
z experimentů prováděných na francouzských školácích a že „použití školních testů“ se jeví zcela
absurdním – a to obzvláště u osob nevzdělaných (Boake, 2002). Průběžně zkoušeli různorodé
performační úlohy (jednou z prvně využitých byla i Séguinova skládačka) a ponechávaly ty, které
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se osvědčily. Pod vedením Howarda A. Knoxe se pak pustili do vývoje „kulturně přiměřené“
baterie. Škála se skládala ze série testů a otázek určených pro každý rok věku od 3 do 13 let.
Přestože byla většina testů neverbálních, bylo zahrnuto i počítání od dvaceti do jedné (do dvou
chyb pro mentální věk 8 let), dotaz na aktuální čas či zkouška zapamatování si krátkého příběhu
(Tulsky, a další, 2003).
Yerkes a armádní inteligenční testy
Psychologické testování zažívalo na počátku dvacátého století veliký rozmach, ale ten největší
měl přijít až se vstupem USA do první světové války a armádním testovacím programem pod
vedením Roberta M. Yerkese.
Yerkes si přál dokázat, že psychologie může být vědou stejně rigorózní, jako je fyzika. Tak
jako většina jeho současníků si rigorositu spojoval s kvantifikací a čísly, jejichž nejslibnější zdroj
viděl v oblasti mentálního testování (Gould, 1982).
Ihned po vstupu USA do války požádal Americkou psychologickou asociaci o ustanovení
výboru, který by zjistil, jakým způsobem by bylo možné vyvinout psychologické testy pro potřeby
armádního výběru (Tulsky, a další, 2003).
Za těchto válečných okolností se Yerkesovi se podařilo uplatňovat ve své profesi téměř
diktátorskou moc. Při prvním setkání asociace se pohádal s Walterem Dillem Scottem ohledně
navrhovaných cílů a výzkumného designu testování rekrutů. Yerkes prosazoval krátký,
desetiminutový individuální test sloužící k vyřazení nezpůsobilých. Scott byl pro skupinové
testování, jehož cílem bude najít osoby vhodné pro vojenskou práci. Když po roztržce Scott
odešel, jmenoval Yerkes sám sebe předsedou výboru zapojeného do tvorby návrhů
psychologického testování armádních rekrutů. Jím jmenovaná skupina psychologů (Bingham, H.
H. Goddard, Thomas M. Haines, Lewis M. Terman, F. L. Wells a Guy M. Whipple) pak strávila od
května do června několik týdnů projektováním testů. Na následné konferenci ve Vineland Training
School for Feebleminded v New Yersey pak tato skupina spolu s týmem dalších 40ti psychologů
vytvořila základní podobu testů Army Alfa a Army Beta. Walter Bingham zde pomohl Yerkese
přesvědčit o nezbytnosti skupinového testování (Ballantyne, 2002).
Obě vyvinuté verze testů značně vycházely z původní Simon-Binetovy škály, jejíž
transformování do podoby umožňující skupinové testování vedl Termanův student Arthur Otis
(Kaufman & Lichtenberger, Essentials of WAIS-IV Assessment, 2009). Yerkes upřednostnil před
metodologií spojenou s konceptem mentálního věku (subtesty volené dle věku, hodnocené
uspěl\neuspěl) metodologii bodové škály, kdy jednotlivé subtesty byly pevně dané a získané skóry
záležely na kvalitě výkonu (Ballantyne, 2002).
Army Alfa byl verbální test určený anglicky mluvícím rekrutům ovládajícím trivium a zahrnovala
úlohy „Řízení se příkazy“, „Praktický úsudek“, „Aritmetické úkoly“, „Synonymum-antonymum“,
„Analogie“ a „Informace“. Army Beta se skládala z neverbálních úloh „Bludiště“, „Analýza kostek“,
„Doplňování obrázků“, „Geometrické konstrukce“ a zcela nově vytvořené úlohy „Symbolykódování“, „Kontrolování čísel“, a „X-O řady“. Rekruti selhávající v Army Beta byli podrobeni
dalšímu individuálnímu vyšetření (Gould, 1982).
Během první světové války vznikly pro potřeby testování v armádě ještě testy Army
Performance Scale Examination a Army Individual Examination, které se staly alternativou pro ty,
co nemohli být validně testováni Alfou ani Betou, nebo v nich selhávali (Boake, 2002).
Škála Army Performance Scale Examination sestávala z celkem 10ti úloh. V první úloze měl
proband za úkol složit dohromady obrázek lodě rozdělený na několik částí poté, co si jej na 10
sekund mohl prohlédnout složený. Druhou známe v téměř nezměněné podobě z inteligenčních
škál Davida Wechslera, jako předlohy „panák“ a „obličej“ ze skládání objektů.iii Následoval test
„cube imitation“, kde se měl vyšetřovaný dotknout řady kostek ve stejném pořadí, jak mu bylo
iii

Nutno však poznamenat, že ani úlohy v Army Performance Scale Examination nebyly často zcela
původními. Například subtest „Digit Symbol“ vycházel ze Substitučního testu vytvořeného pravděpodobně
kolem roku 1900 Josephem Jastrowem z University of Wisconsin. Test měl měřit rychlost učení se novým
asociacím a spočíval v zapisování číslovek do řady polí jednoduchých geometrických tvarů podle daného
klíče (dovnitř kruhu se měla například zapsat dvojka, do čtverce trojka atd.). Feature Profile Test (obličej ze
skládání objektů) pochází pro změnu z Pintner-Patersonovy performační škály pro posouzení školáků
s poškozeným sluchem, publikované v roce 1917 (Boake, 2002).
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ukázáno a „cube construction“ – předchůdce soudobých „kostek“. Pátou úlohou byla varianta
Séguinovy skládačky. U šestého subtestu jsme se mohli setkat s visuálními předlohami známými
z WMS. Použity byly identicky – deseti sekundová prezentace předlohy byla následována
okamžitým překreslením z paměti na papír. Sedmý subtest „digit symbol“ se od číselných symbolů
ve WAIS-R odlišuje skutečně jen kosmeticky – změnou jediného symbolu. Osmé „bludiště“ známe
z Wechslerových inteligenčních škál pro děti a zbývající dvě úlohy – doplňování a řazení obrázků
jsou přímými předchůdci stejnojmenných subtestů WAIS (Yoakum & Yerkes, 1920).
Nikdy v historii nebyly psychologické testy normovány a validizovány na tak ohromném vzorku
populace, jako tomu bylo v případě Yerkesova projektu. Yerkes a jeho spolupracovníci vyšetřili
celkem 1 726 966 mužů (Kaufman & Lichtenberger, Essentials of WAIS-IV Assessment, 2009),
z toho asi 83 500 jedinců podstoupilo individuální vyšetření za využití performačních testů.
Zkušenosti s testováním na Ellisově ostrově a v armádě však pomohly psychologii etablovat
se mezi ostatními obory, přesně jak si přál Yerkes. Oba testovací programy tak byly pro
psychologii ohromným přínosem, ačkoliv psychologie poskytla společnosti spíše službu medvědí.
Data získaná psychology v armádě a imigračními úředníky na Elisově ostrově a při výběru branců
pro armádu byla opakovaně zneužita pro ideologické účely, zejména pro podporu eugenického
hnutí. S. J. Gould (1982) cituje výrok prezidenta Amerického muzea přírodní historie, Henryho
Fairfielda Osborna, který řekl: „Myslím, že tyto testy stály za cenu války, včetně lidských ztrát,
neboť jasně ukazují nedostatek inteligence v naší zemi, míru inteligence různých ras, co k nám
přichází, a to způsobem, o němž nikdo nemůže říci, že je založen na předsudku…. Jednou
provždy jsme se poučili, že černoši nejsou jako my.” (Gould, 1982).
Živá, praktická zkušenost imigračních úředníků a psychologů v armádě naštěstí obstála v
čase lépe než Goddardovy teorie a položila tak základ kulturně nediskriminujícímu přístupu
k měření inteligence. Nicméně než se tak stalo, slavilo eugenické hnutí započaté Galtonem,
následně podporované Yerkesem, Goddardem a dalšími významnými akademiky mnohé
úspěchy.iv
Wechslerovy škály
David Wechsler absolvoval magisterské studium na Columbia University pod vedením
Roberta S. Woodwortha. Ještě předtím, než obhajobou práce na téma „Retence u Korsakovovy
psychózy“, studium zakončil, vstoupil do americké armády, která se právě zapojila do první
světové války a přihlásil se jako dobrovolník pro skórování a administraci inteligenčních testů Army
Alfa a Army Beta. První zkušenosti s aplikací psychologie získal v armádním kempu na Long
Islandu. Po pár měsících byl zařazen do psychologické jednotky na Fort Loganu v Texasu, kde
testoval především rekruty, u nichž bylo zapotřebí individuální vyšetření. Zde si začal uvědomovat,
že písemné testy jako Army Alfa dávají u dospělých osob, které v civilním prostředí prokazatelně
fungují adekvátně, indexy měřené inteligence, které tomu zcela neodpovídají. Taktéž si povšiml, že
nonverbální testy poskytují ve vztahu k společenské a pracovní adaptibilitě vyšetřovaných
relevantnější informaci (Weiner & Craighead, 2010).
Po nabytí klinických a vědeckých zkušeností ve vojenském táboře v Texasu, se – stále ještě
uniformovaný – David Wechsler přemístil na půdu Londýnské university, kde studoval pod
vedením Charlese Spearmana a Karla Pearsona. Následně uspěl v soutěži o dvouleté studijní
stipendium ve Francii, kde pracoval s Henri Piéronem a dalšími pařížskými psychology, kteří se
iv

Connecticut zavedl roku 1896 zákon o manželství zakazující manželství „idiotům, epileptikům a
slaboduchým“. V roce 1907 byl ve státě Indiana schválen první eugenický zákon vynucující sterilizaci
„zločinců, násilníků, idiotů a imbecilů“. Desítky dalších států následně přijalo podobná opatření. Soudně
nařízené sterilizace dle eugenických zákonů byly v USA prováděny do roku 1963. Celkem bylo na základě
eugenických zákonů sterilizováno 65 000 Američanů. (Wikipedia, 2010). Americké imigrační a eugenické
zákony posloužily jako inspirace Adolfu Hitlerovi, který se o nich pochvalně zmiňuje v knize Mein Kampf. O
míře, do níž byl Hitler americkým eugenickým hnutím ovlivněn, svědčí mimo jiné i to, že označil knihu „The
Passing of the Great Race“ z pera čelního představitele eugenického hnutí Madisona Granta za svou bibli.
Mezi americkými a německými eugeniky probíhala spolupráce během války i po ní a Rockefellerova nadace
napomohla vzniknout německému eugenickému programu a financovala program, v němž působil Josef
Mengele předtím, než odešel do Auschwitzu (Black, 2003).
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zabývali výzkumem psychofyziologie emocí. Po skončení stipendia a absolvování letní stáže
v Boston Psychopatic Hospital pod vedením Wellse se vrátil k dokončení své disertace na
Columbia University v New Yorku a pracoval jako psycholog v dětské poradně (Boake, 2002).
Na Columbia University studoval s Jamesem Mc.Keen Cattelem, E. L. Thorndikem a R. S.
Woodworthem. Thorndike se Spearmanem byly klíčovými postavami tehdejší psychologie a
vymezit se vůči nim nebylo pro Wechslera vůbec jednoduché. Ještě v manuálu k Wechsler
Bellevue jim vzdával hold s tím, že pravdu mají svým způsobem oba (Tulsky, a další, 2003).
Později však zastával názor, že debaty o povaze inteligence vedené Spearmanem,
Thorndikem a dalšími akademickými teoretiky se zakládají na příliš úzkých a omezených
konceptech, které nejsou využitelné v realitě psychologa, který vyšetřuje osoby, o jejichž reálném
životě pak na základě těchto vyšetření rozhoduje (Weiner & Craighead, 2010).
Zkušenost s armádním testováním a reflexe předchozích snah o měření inteligence ho vedly
k přesvědčení, že inteligence může – a měla by být - měřena rozmanitou sadou úloh, z nichž
některé budou verbální a jiné neverbální (Tulsky, a další, 2003).
V roce 1932 se stal hlavním psychologem Bellevue Psychiatric Hospital v New Yorku. Jeho
publikace z dvacátých a počátku třicátých let se zpravidla netýkaly testování inteligence a – jak
později uvedl – supervize testování a práce s pestrou psychiatrickou populací v Bellevue jej stále
více přesvědčovala o potřebě alternativy k Binetovu testu (Boake, 2002).
Domníval se, že Stanford-Binet, ač použitelný u dětí, není metodou vhodnou pro nevzdělané,
dospělé a osoby pocházející z neanglicky mluvícího prostředí (Weiner & Craighead, 2010).
Zdůvodnění této potřeby byla svou povahou především statistická. Aplikování konceptu
mentálního věku u dospělých dávalo vzniknout nepřekonatelným statistickým artefaktům a tak se
Wechsler při tvorbě Wechsler Bellevue přiklonil k názorům Thurstona a dalších, kteří prosazovali
nahrazení poměrného IQ (mentální/chronologický věk X 100) standardním skórem o normálním
rozložení, který vznikne transformací hrubého skóru získaného v testu využitím hodnot průměru a
standardní odchylky výkonu osob odpovídajícího věku. Standardní IQ skór měl tedy poskytnout
informaci o tom, jak si vyšetřovaný vede v porovnání se svými vrstevníky a měl mít stejné
rozložení ve všech věkových kategoriích (Boake, 2002).
V protikladu k převládajícímu přesvědčení zahrnul Wechsler verbální i performační testy do
jedné škály a to i z přesvědčení, že důraz tehdejších testů na verbální složku vedl
k diagnostickému závěru „slaboduchost“ přehnaně často (Boake, 2002).
Nutno podotknout, že toho času většina psychologů necítila žádnou potřebu používat
neverbální úlohy u gramotných, anglicky mluvících osob. Nechápali, proč trávit 2-3 minuty
administrací jedné skládačky nebo jedné předlohy kostek, když se za tu dobu dá zodpovědět 1015 verbálních úloh.
Ojedinělé úvahy, že zvýšení variability testové situace přidáním performačních úlohy může být
přínosné, se sice objevovaly, ale přínosem se zamýšlela možnost testovat hypotézu o existenci
obecného faktoru ležícího za všemi konkrétními schopnostmi. Wechslerovi se nechtělo čekat další
generaci, než se nasbírají příslušná výzkumná data, a tak následoval svůj klinický instinkt.
(Kaufman & Lichtenberger, Essentials of WAIS-IV Assessment, 2009).
Mimo to, že prosazoval administraci standardní baterie nonverbálních testů i v běžné
(vzdělané, anglicky mluvící) populaci, vnímal performační a verbální testy jako stejně validní,
rovnocenné nástroje měření inteligence. Také kritizoval nálepkování performačních testů za testy
„speciálních schopností“ a výhradní uznání Binet-Simonovy škály za test měřící „obecnou
inteligenci“. Podobné názory považoval za scestné, neboť předpokládaly existenci vícero typů
obecné inteligence a navíc implikovaly, že jsou performační testy, jako míra obecné inteligence,
relativně nedůležité (Boake, 2002).
Wechsler částečně souhlasil se Spearmanovou teorií obecné inteligence (Tulsky, a další,
2003), což se odráží v prvním požadavku, který musely testy splňovat, aby je zařadil do své
inteligenční škály, a sice, aby korelovaly mezi sebou a také s externím kritériem, kterým bylo
posouzení učiteli, nebo zaměstnavateli. Na rozdíl od ostatních testů té doby však Wechsler
Bellevue poskytoval kromě celkového IQ skóru i skór verbálního a performačního výkonu.
Rozhodnutí vytvořit verbální a performační subškálu se neopíralo o teoretické spekulace, ale
vycházelo z Wechslerovy klinické zkušenosti a hypotézy, že buď vlivem tréninku, či předchozí
vybavenosti budou někteří jedinci schopni zacházet lépe s objekty než se slovy. Odlišení těchto
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schopností mělo být užitečné pro poradenství volby povolání a hodnocení osobnostních
konstelací. Později se ukázalo, že duševní poruchy vedou k zhoršení výkonu zejména
v performační oblasti. Výjimkou měli být „adolescentní psychopati“, kteří dosahovali lepších výkonů
v performační oblasti (Wechsler, 1958).
Oproti Spearmanovi tedy kladl větší důraz na specifické faktory inteligence (Tulsky, a další,
2003), specificita testu byla dalším kritériem, které při výběru vhodných subtestů zohledňoval
(Wechsler, 1958), a již k Wechsler Bellevue vytvořil tabulky výkonových rozdílů v jednotlivých
oblastech (Tulsky, a další, 2003).
Wechsler věřil, že inteligence primárně spočívá ve schopnosti vnímat logické vztahy a
zacházet se symboly, pročež preferoval testy kladoucí požadavky na verbální, aritmetické a
abstraktní úsudkové schopnosti obecně, byl ale přesvědčen, že vedle toho inteligence zahrnuje i
schopnost zvládat „praktické situace“. Tuto schopnost měli nejlépe odrážet testy performační a
manipulační (Wechsler, 1958).
Jak již bylo průběžně uváděno výše, veškeré subtesty Wechsler Bellevue, s výjimkou „kostek“,
které byly přejaty od Kohse, pocházejí z amerických armádních testů. Dokonce ani názvy většiny
z nich se nezměnily. Wechsler jejich původ explicitně identifikoval a dodal, že jeho záměrem
nebylo vytvořit zcela novou testovou sadu, ale vybrat z toho, co bylo dostupné, takovou kombinaci
úloh, aby co nejlépe vyhovovala požadavkům kladeným na inteligenční škálu pro dospělé (Boake,
2002).
Při tvorbě Wechsler Bellevue (WB) byly nejprve vybrány verbální subtesty Informace,
Opakování čísel, Počty a Porozumění. Performační škála se měla skládat subtestů Doplňování
obrázků, Symboly, Kostky, Řazení obrázků, Skládání objektů a „Analýzy kostek“, která byla
nakonec vynechána, neboť se ukázalo, že výkon v ní je značně závislý na pohlaví vyšetřovaného.
Podobnosti a Slovník měly být původně vynechány, protože byl Wechsler zprvu přesvědčen o
jejich „nadměrném ovlivnění jazykovým faktorem“ a „nespravedlivosti vůči analfabetům a jazykově
znevýhodněným cizincům“, což byly nedostatky, které kritizoval na Standford-Binetovi a ve své
škále se je snažil překonat. Slovník byl standardizován až dodatečně, na menším vzorku asi 400
subjektů a v publikované škále zařazen jako alternativní verbální subtest (Boake, 2002).
V roce 1949 byla publikována škála Wechsler Bellevue Form II (WB-II). WB-II měla sloužit
především pro účely retestu, příliš se však neujala a Wechsler použil její položky k tvorbě dětské
verze testu – Wechsler Intelligence Scale for Children (WISC). (Říčan)
Škála WB byla revidováno v letech 1955 (WAIS), 1981 (WAIS-R), 1997 (WAIS-III) a 2008
(WAIS-IV). První dvě revize neprodělaly oproti původnímu WB výraznější změny a WAIS-R je
většině psychologů důvěrně znám. Česká standardizace WAIS-III by měla vyjít v letošním roce a
přináší řadu změn. Přepracované jsou veškeré grafické předlohy, vážené skóry se nevztahují
k výkonu celé populace, ale k dané věkové skupině, což je s ohledem na zcela odlišný průběh
rozvoje a úpadku jednotlivých psychických funkcí se stoupajícím věkem velice rozumné. Subtest
Skládání objektů je pouze nepovinný (a ve WAIS-IV opuštěn) a přibyly celkem tři nové subtesty:
řazení písmen a čísel, matrice a hledání symbolů.
Vedle celkového IQ, performačního IQ a verbálního IQ přináší WAIS-III čtyři nové indexové
skóry (index percepčního uchopení, verbálního porozumění, rychlosti zpracování a aktuální
paměti) odvozené na základě faktorově analytických studií. Snaha reflektovat vývoj CHC teorie
inteligence (Flanagan & Harrison, 2005) ač samotnými tvůrci testu explicitně nepřiznána, je zcela
zjevná. Původní indexy (CIQ, VIQ, PIQ) byly zanechány pouze z důvodu historické návaznosti a
obav, že by praktici test přinášející příliš mnoho inovací nepřijali (Kaufman & Lichtenberger,
Assessing Adolescent and Adult Intelligence, 2006).
Bezesporným přínosem WAIS-III jsou normy pokrývající širší věkové (16-89 let) a intelektové
pásmo (celkové IQ v rozmezí 45-155). S podrobnějším hodnocením WAIS-III (CZ) vyčkáme do
doby jejího publikování. Vzpomeňme ještě na závěr, že inteligence ve Wechslerově pojetí byla
vždy „souhrnnou schopností jednat cílevědomě, myslet racionálně a efektivně se vypořádávat se
svým prostředím“ (Tulsky, a další, 2003). Jedná se o pojetí inteligence, které osobnostní proměnné
neseparuje, ale zahrnuje. Podle slov Wechslerova blízkého spolupracovníka, Alana S. Kaufmana,
se Wechsler snažil, aby byl testový materiál nabit emocemi. Chtěl vidět, jak na ně jeho pacienti
reagují, jak se s nimi vyrovnávají a nebyl by tedy potěšen, kolik klinicky potentního materiálu z jeho
testů zmizelo. Například Boxerský zápas v řazení obrázků (WISC) nahrazený holčičkou na
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bruslích, by mu dle Kaufmana zcela jistě zvedl tep. Ptal by se, kam zmizel jeho lupič. A rozrušil by
jej i pohled na položku požár: „Místo podpálení domu, je to dítě zatracenej hrdina!“, zlobil by se.
(Kaufman & Lichtenberger, Essentials of WAIS-IV Assessment, 2009). A skutečně, testové položky
se postupně stávají politicky korektnějšími a sterilnějšími. Nejspíš i proto, že jen málokdo dnes
vnímá Wechslerovy škály jako testy projektivní, donedávna vysoce ceněný subtest řazení obrázků
byl - spolu se skládáním objektů - z WAIS-IV vyřazen. Z čistě psychometrického hlediska nemohl
proti novým performačním subtestům, které jsou čistě abstraktní, obstát.
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Abstrakt
Predkladaná štúdia sa zaoberá analýzou obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie MMPI-2
ako súčasť jej štandardizačného procesu. Nadväzuje na výsledky štúdie (Melišková, 2010),
ktorá naznačila že 10,8 % položiek nie je z hľadiska obsahu ekvivalentných s originálnou
verziou MMPI-2 pre súbor vysokoškolských študentiek. Autorka podrobila rovnakej analýze
súbor mužov bežnej populácie. Výsledky opäť potvrdili potrebu upraviť vybrané položky
slovenskej verzie, keďže diskrepancia sa objavila u rovnakých položiek ako v
predchádzajúcej štúdii.
Kľúčové slová: MMPI-2 (II), Slovensko
Abstract
Analysis of content equivalence of Slovakian MMPI-2 (II.) version
The present study analyses the content equivalence of Slovakian MMPI-2 version as a
part of its standardization process. It follows findings (Melišková, 2010) which show that 10.8
% of its items are not content equivalent with the original version of the MMPI-2 for a sample
of female university students. The author used a similar analysis for a sample of men from a
typical population. Results confirm the need to modify particular items from Slovakian version
again because a discrepancy was found for the same items as the ones in the previous
study.
Keywords: MMPI-2 (II), Slovakia

Úvod
MMPI-2 patrí v súčasnosti k najpoužívanejším inventóriám k hodnoteniu osobnosti
v USA a vďaka širokému diagnostickému záberu a vysokej validite testovania, pristúpilo
k jeho štandardizácii množstvo krajín po celom svete, vrátane Slovenska. Štandardizačný
proces sa aktuálne nachádza v štádiu overovania obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie
s pracovným názvom „X3“ korigované. Táto verzia je výsledkom spracovania dvoch
nezávislých prekladov, ktoré boli porovnané a následne zvolené najvhodnejšie znenia
položiek, a ktorá prešla jazykovou korektúrou. Pri preklade testu však nie je postačujúce iba
overenie literárnej, ale i obsahovej ekvivalencie. Je potrebné zistiť, či nová verzia testu
zachytáva rovnaké podnety v zhode s originálom, čiže overiť jej obsahovú validitu. Prvotná
analýza obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie MMPI-2 (Melišková, 2010) poukázala, že
10,8% položiek nie je z hľadiska obsahu ekvivalentných s originálom testu. Analýza bola
realizovaná pre súbor slovenských a amerických (dáta čerpané z publikácie Butcher et al.,
1996) vysokoškolských študentiek. Analýza však bola uskutočnená na pomerne malej vzorke
respondentov v počte 60 a zároveň nespĺňala podmienku reprezentatívnosti pre slovenskú
populáciu. Preto sme sa rozhodli, realizovať opakovanú analýzu na väčšom súbore bežnej
populácie. Potvrdenie diskrepancie v rovnakých položkách bude viesť k ich následnej
korekcii.
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Metódy
Charakteristiky skúmaného súboru:
Skúmaný súbor tvorili muži (n=100) z rôznych častí Slovenska, pričom priemerný vek
respondentov bol 38 rokov. Respondenti boli vyberaní tak, aby sa skúmaný súbor blížil k
splneniu podmienky reprezentatívnosti pre slovenskú mužskú populáciu z hľadiska
demografického a z hľadiska veku. Druhú časť skúmaného súboru tvoril súbor amerických
mužov (797), ktorých dáta sme čerpali z publikácie Butcher et al, 1996.
Metódy spracovania dát:
K overeniu obsahovej ekvivalencie slovenskej verzie MMPI-2 sme použili index
potvrdenia- percentuálny počet súhlasných odpovedí na každú položku (567). Tento index sa
uplatňuje pri položkách dichotomického charakteru. Jeho použitie odporúčajú i autori
originálnej verzie MMPI-2 Butcher, Dahlstrom, Graham, Tellegen a Kaemmer (University
of Minessota Press, 2006) ako vhodnú metódu k stanoveniu obsahovej validity, a to najmä
pri škálach náročných na preklad, ktoré obsahujú dvojité zápory. Ak sa po porovnaní dát
súboru cieľovej a pôvodnej populácie zistí diskrepancia rovná alebo väčšia ako 25%, položka
nemusí byť ekvivalentná z hľadiska obsahu a je potrebné zvážiť jej úpravu.
Výsledky
Po určení indexu potvrdenia pre každú položku inventória, sme porovnali súbor
slovenských a amerických mužov. Zistili sme rozdiely rovné alebo väčšie ako 25% u 11,6 %
položiek (66 položiek z 567). Zamerali sme sa i na zistenie, či ide o rovnaké položky ako
v predchádzajúcej analýze (Melišková, 2010) pre súbor vysokoškolských študentiek. Tabuľka
1 obsahuje položky, ktorých index potvrdenia bol rovný alebo väčší ako 25%. Položky, kde
sme zistili index potvrdenia rovný alebo väčší ako 25 % i v predchádzajúcej štúdii
s vysokoškolskými študentkami (Melišková, 2010) sú označené v Tabuľke 1 hviezdičkou (*).
Týchto položiek sme zistili 26.
Tabuľka 1 Podiel súhlasných odpovedí (%) na položky MMPI-2 v súbore amerických
a slovenských mužov
Americký súbor- muži
Slovenský súbor- muži n=100
n=797
Číslo položky
Podiel súhlasných odpovedí (%)
25

42

11

38

25

72

47

82

47

48

12

40

61*

70

41

76

41

76

79

42

69

91

89

62

94

5

40

99

5

36

117

83

57

120

72

97

123

41

72
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124

29

57

126

97

60

135

32

57

142

93

52

156*

7

39

158

52

78

160

79

54

183*

88

59

193

7

40

214

73

49

215*

15

53

216*

3

30

217*

56

83

218

30

62

221

28

72

228*

4

29

Pokračovanie Tabuľky 1 Podiel súhlasných odpovedí (%) na položky MMPI-2 v súbore amerických
a slovenských mužov
Americký súbor- muži
Slovenský súbor- muži n=100
n=
Číslo položky
Podiel súhlasných odpovedí (%)
231*

31

67

259

18

54

265

34

60

269

28

57

286*

33

66

299

15

58

306

13

44

342*

52

10

345*

62

90

346

69

44

353*

73

20

359*

60

31

364*

14

41

368

19

65

374

43

68

378

33

58

386

39

76

398*

50

14

399

12

40
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402*

40

84

406*

46

86

409

39

67

427*

83

49

439*

43

80

443*

32

63

447*

11

61

465

58

22

467*

81

55

481*

53

80

483

11

43

487

34

8

499

33

61

502*

28

53

504

38

71

535*

55

80

557

54

80

566

31

61

567*

28

56

*- položky s indexom potvrdenia ≥ 25 % i v štúdii Prvotná analýza obsahovej ekvivalencie slovenskej
verzie MMPI-2 (Melišková, 2010).

Súčasťou analýzy bol i výpočet počtu a percentuálneho podielu položiek s indexom
rovným alebo väčším ako 25 % pre jednotlivé štandardné a nové validizačné, štandardné
klinické a obsahové škály (Tabuľka 2, 3, 4, 5).

Tabuľka 2 Počet a podiel položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek štandardných
validizačných škál mužov slovenského súboru v porovnaní s americkým súborom mužov
Štandardné validizačné
Počet položiek škály
N
%
škály
L

15

2

13,3

F

60

5

8,3

K

30

2

6,6

Legenda: N= počet položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek škál, %= podiel položiek ≥ 25%
z celkového počtu položiek škál, L- Lži skóre, F- F škála, K- K škála

s t r a n a | 196

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Psychodiagnostika |
Tabuľka 3 Počet a podiel položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek doplnkových
validizačných škál mužov slovenského súboru v porovnaní s americkým súborom mužov
Nové validizačné škály
Počet položiek škály
N
%
Fb

40

0

0

VRIN

67 párov

4

2,9

TRIN

23 párov

4

8,6

Fp

27

5

18,5

S

50

5

10

Legenda: N= počet položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek škál, %= podiel položiek ≥ 25 %
z celkového počtu položiek škál, Fb- F škála, záver testu, VRINNekonzistencia
variabiabilných odpovedí, TRIN- Nekonzistencia súhlasných odpovedí, Fp- Vzácnosť
psychopatológie, S- Mimoriadne pozitívna sebaprezentácia

Tabuľka 4 Počet a podiel položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek štandardných klinických
škál mužov slovenského súboru v porovnaní s americkým súborom mužov
Štandardné klinické
Počet položiek škály
N
%
škály
Hs

32

3

9,4

D

57

6

10,5

Hy

60

7

11,6

Pd

50

4

8

Mf

56 (M), 56 (F)

4

3,5

Pa

40

2

5

Pt

48

2

4,2

Sc

78

5

6,4

Ma

46

3

6,5

Si

69

12

17,4

Legenda: N= počet položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek škál, %= podiel položiek ≥ 25 %
z celkového počtu položiek škál, Hs- Hypochondria, D- Depresia, Hy- Hystéria, PdPsychopatická odchýlka, Mf- Maskulinita-feminita, Pa- Paranoja, Pt- Psychasténia, ScSchizofrénia, Ma- Hypománia, Si- Sociálna introverzia

Tabuľka 5 Počet a podiel položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek obsahových škál mužov
slovenského súboru v porovnaní s americkým súborom mužov
Obsahové škály
Počet položiek škály
N
%
ANX

23

2

8,7

FRS

23

1

4,3

OBS

16

1

6,3

DEP

33

4

12,1

HEA

36

4

11,1

BIZ

23

2

8,7

ANG

16

0

0

CYN

23

2

8,7

s t r a n a | 197

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Psychodiagnostika |
ASP

22

2

9,1

TPA

19

1

5,3

LSE

24

3

12,5

SOD

24

3

12,5

FAM

25

2

8

WRK

33

6

18,1

TRT

26

6

23

Legenda: N= počet položiek ≥ 25 % z celkového počtu položiek škál, %= podiel položiek ≥ 25 %
z celkového počtu položiek škál, ANX- Úzkosť, OBS- Nutkavosť, FRS- Strachy, DEP- Depresia,
HEA- Záujem o vlastné zdravie, BIZ- Bizarné psychické aktivity, ANG- Zloba, CYN- Cynizmus,
ASP- Antisociálne správanie, TPA- Správanie typu A, LSE- Nízka sebaúcta,- SOD- Sociálna
nepohoda, FAM- Problémy v rodine, WRK- Poruchy pracovného výkonu, TRT- Negatívny postoj
k terapii

Pre ilustráciu uvádzam znenie niektorých položiek:
25. Rád/rada by som sa stal/a spevákom/speváčkou.
48. Väčšinou by som radšej len tak sedel/a, sníval/a, než aby som robil/a čokoľvek iné.
126. Verím v presadzovanie zákona.
142. Nikdy som nemal/a záchvat alebo kŕče.
156. Necítim sa šťastný/á, keď sa nemôžem túlať a cestovať.
160. Školu som mal/a rád/rada.
214. Bol/bola som dosť nezávislá od rodinných zásad.
217.Takmer všetci príbuzní mi preukazujú dostatok podpory.
228.Existujú ľudia, ktorí sa mi snažia ukradnúť myšlienky a nápady.
259. Som si istý/á, že sa o mne hovorí.
265.Nemám vo zvyku prihovoriť sa ľuďom, ak oni sami nezačnú.
269. Ak sa viacerí ľudia spolu dostanú do problémov, najlepšie je vymyslieť si spoločnú
výhovorku (príbeh) a trvať na nej.
342. V autobuse, vo vlaku atď. sa často zhováram s cudzími ľuďmi.
345. Keby som mal/a možnosť, urobil/a by som pre svet niečo veľmi užitočné.
346. Často som sa zoznámil/a s ľuďmi, ktorých považovali za expertov a pritom neboli lepší
ako ja. 353. Mám rád/rada zhromaždenia, len aby som bol/a medzi ľuďmi.
406. Určite by ma potešilo dostať zločinca jeho vlastným trikom.
409. Obťažuje ma, keď ma niekto pri práci sleduje, aj keď to robím dobre.
467. Rád/rada čítam o vede.
557. Muž by mal byť hlavou rodiny.
567. Vo väčšine manželstiev si partneri neprejavujú dostatok lásky.

Diskusia
Porovnaním súhlasných odpovedí na každú z 567 položiek slovenskej verzie MMPI-2
s pracovným názvom „X3 korigované“ a originálu inventória v súbore mužov sme zistili, že
11,6 % položiek (Tabuľka 1) nie je z hľadiska obsahu ekvivalentných. Dôležitým výsledkom
štúdie je najmä určenie položiek, u ktorých sme zistili obsahovú diskrepanciu
i v predchádzajúcej štúdii (Melišková, 2010) v súbore žien, ako i to, do akej škály dané
položky patria (Tabuľka 2, 3, 4 a 5) a samotná hodnota indexu potvrdenia, resp. danej
diskrepancie. Aby sme mohli hovoriť o nedostatočnej obsahovej ekvivalencii, musí byť index
rovný alebo väčší ako 25 %, pričom v našej štúdii sme zistili hodnoty pomerne vyššie, napr.
položka 353, kde bol zistený rozdiel 53 %, alebo položka 368 s hodnotou diskrepancie 46 %.
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Tieto hodnoty potvrdzujú, že diskrepancia je tak veľká, že nie je daná samotným skúmaným
súborom, resp. jeho veľkosťou či výberom, ale obsahom položky. Navyše napr. v položke
353, bola diskrepancia v indexoch v súbore žien rovná 66 % (Melišková, 2010), čo naše
závery opäť potvrdzuje. Skôr ako pristúpime k úprave daných položiek, je však potrebné
zvážiť dve možnosti, a to, či bola položka nevhodne preložená, a preto nie je obsahovo
ekvivalentná, alebo je príčinou kultúrny rozdiel v skúmaných súboroch, čím narážame na
tradičnú otázku, či je vôbec možné štandardizovať inventórium vytvorené pre inú cieľovú
populáciu. K posúdeniu týchto dvoch možností nám pomáha i to, do ktorej škály patria dané
položky. Napr. spomínaná položka 368 tvorí škálu TRT-Negatívny postoj k terapii, a vieme,
že psychologická pomoc má v americkej spoločnosti úplne iný rozmer a ponímanie ako na
Slovensku. Pri tejto položke preto možno usudzovať, že síce preklad je adekvátny, ale norma
pre slovenskú populáciu bude pomerne odlišná, skôr ako na nutnosť zmeny položky. Tento
predpoklad podporuje i to, že práve v tejto škále sme zistili až 24 % položiek s indexom
potvrdenia rovným alebo väčším ako 25 % po porovnaní súborov. O nevhodnom preklade
môžeme hovoriť napr. v prípade položky 228, kde sme zistili rozdiel 25 % pre súbor mužov
a 35 % pre súbor žien (Melišková, 2010). Táto položka sýti škály F a BIZ-Bizarné psychické
aktivity. Na položky validizačnej škály F odpovedalo súhlasne menej ako 10 % osôb
pôvodného normatívneho súboru (Graham, 1993 podľa Burke, 2007) a škála BIZ je
zameraná na symptómy porúch myslenia ako paranoidné myšlienky či halucinácie
(Watkins, Campbell, 2001). Slovenský preklad položky je aktuálne: „Existujú ľudia, ktorí sa
mi snažia ukradnúť myšlienky a nápady“. Zistené hodnoty naznačujú, že slovenský súbor
ponímal otázku i v zmysle „konkurencie“ skôr ako „paranoidnej predstavy o čítaní mysle“.
Táto položka je teda evidentne obsahovo neekvivalentná v porovnaní s originálom testu a jej
znenie upravíme. Rovnakým spôsobom ako uvádzame, zhodnotíme všetkých 66 položiek
v súbore mužov a 60 položiek v súbore žien, v ktorých sme zistili index potvrdenia rovný
alebo väčší ako 25 %, s prihliadnutím na tie položky, ktoré sa vyskytli v oboch súboroch.
Obsahová diskrepancia nemusí byť daná len nesprávnym prekladom, ale i kultúrnou
rozdielnosťou, a vtedy bude potrebné meniť znenie daných položiek tak, aby bol zachovaný
ich psychologický význam a sýtili škálu do ktorej patria. Po úprave položiek zopakujeme
analýzu tak pre mužskú ako i ženskú slovenskú populáciu. Táto analýza je nevyhnutná skôr
ako pristúpime k ďalším krokom v štandardizačnom procese slovenskej verzie MMPI-2.
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Abstrakt
Práce ve skupině je nedílnou součástí každodenních činností. Jedná-li se o pracovní týmy,
můžeme konstatovat, že se zde objevují psychologické jevy typické pro pracovní prostředí. Proto,
aby pracovní skupina pracovala co nejefektivněji, lze vytvořit podporu formou rozvojových kurzů.
Rozvojové kurzy by měly být metodicky vedeny také vzhledem ke specifikům konkrétní pracovní
skupiny. V rámci posteru bychom Vám rádi nastínili vybrané aspekty rozvojových kurzů pro
pracovní týmy s rozdělením na týmy face-to-face a virtuální pracovní týmy. Výsledky byly získány
prostřednictvím standardizovaných metod, jako je např. Škála skupinové atmosféry a doplněny
kvalitativními daty. Rádi bychom v tomto příspěvku nastínili specifika rozvojových kurzů
zaměřených na utváření a rozvoj pracovních týmů.
Klíčová slova: tým, skupina, rozvojové kurzy, virtuální týmy
Abstract
Developmental courses from the perspective of forming and developing interpersonal relationships
Working in a group is an inseparable part of everyday activity. If working teams are
considered, we can state that psychological phenomena related to the working environment
emerge. Therefore, to enable working groups to function as effectively as possible, specific forms
of developmental courses can be designed. In a poster presentation, we would like to show some
aspects of developmental courses for working teams and differentiate between face-to-face teams
and virtual working teams. Findings were obtained through standardized methods such as The
Group Atmosphere Scale and combined with qualitative data. We would like to show specifics of
developmental courses focused on the formation and development of working teams.
Keywords: team, group, developmental courses, virtual teams

Úvod
Globální prostředí klade nároky na jednotlivce i organizace. Lidé jsou základem, proto je
důležité jim věnovat pozornost. Pro udržení „tempa“ s novými technologiemi a postupy je důležité
zefektivnit pracovní výkon. Jak lidé již zjistili, skupina často dokáže více než jednotlivec, což vede
k budování specializovaných pracovních týmů. Je tedy logické, že společnosti se snaží
systematicky budovat a podporovat své expertní týmy. Efektivní podpora a budování pracovních
týmů se staly základní manažerskou dovedností. Naše práce se věnovala právě této oblasti se
zaměřením na rozvoj a utváření vztahů v pracovních týmech.
Problematikou skupin a týmů se zabývalo již mnoho odborníků, už v roce 1970 bylo uvedeno
více než 3000 anglických publikacích, které se tímto tématem zabývaly. Pojem „skupina“ lze
vnímat z několika hledisek - psychologického, sociologického, ekonomického, ale také dle
velikosti, struktury vztahů ve skupině, typu vztahu jedince ke skupině, doby existence skupiny, atd.
(Keller, 1996; Jandourek, 2003; Hemphill, 1949, In Nakonečný, 1999). Díky rozdělení se lze ve
skupině lépe orientovat. Z hlediska procesu je pro nás důležitá především skupinová dynamika.
Skupinová dynamika byla poprvé popsána Lewinem v roce 1936. Lewin popisuje skupinovou
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dynamiku jako stav ve skupině, který podléhá neustálým změnám (Schmidbauer, 1994). Pomocí
diagnostiky a určení fáze skupiny lze rozpoznat aktuálně probíhající procesy ve skupině, který
ovlivňují její stav a mají vliv jak na celou skupinu, tak i jednotlivce (Bendová, 2009).
Skupinovou dynamikou se zabývalo mnoho výzkumů, ve kterých byly systematicky zkoumány
probíhající procesy. Otevíraly se důležité otázky jako přijetí ve skupině, skupinový tlak, atmosféra
ve skupině, normy, ovlivnění jednotlivce skupinovým názorem, motivace, vliv vedoucího,
interpersonální vztahy, atd. Většina výzkumů vycházela z potřeb praxe. Výzkumy probíhaly dále do
podoby, kdy se vytvářely techniky vedoucí skupiny k pozitivnímu rozvoji skupinové dynamiky,
většinou formou her. Nejvýznamnější vliv, který využíval her, tedy zážitkové pedagogiky, bychom
mohli přisuzovat hnutí Outward Bound, založené a vedené německým pedagogem K. Hahnem
(Outward Bound International, 2010). Využití poznání zážitkem, většinou formou hry, poskytne
jedinci hlubší pohled na sebe sama, na své chování, své reakce a pocity ale i na reakce ostatních
členů skupiny. Prožívání a zkušenost se stává základní stavební jednotkou, na základě které si
účastníci tvoří úsudky o sobě i ostatních členech, což má ve svém důsledku vliv na interpersonální
vztahy ve skupině.
Cílem podpory skupin v pracovním prostředí je vytvoření efektivních týmů. Pojem skupina a
tým (efektivní) se liší. Tým má jasně stanovený cíl, který je závazný pro všechny členy a jehož
chtějí všichni dosáhnout, jsou jasně vymezeny role, je dán styl komunikace, členové týmu
nepracují na úkor jiných, ale za účelem týmového zisku. Podaří-li se vytvořit efektivní tým, nastává
tzv. synergický efekt, kdy variabilita jednotlivců a jejich spojení vazbami vede k doplnění
nedostatků ve výsledku práce (Bělohlávek, Košťan, Šuleř, 2001). Objevují se však i negativní jevy
jako skupinové myšlení, kdy se jednotlivec odvolává pouze na názory skupiny (Janis, 1989).
Ringelmann (Bělohlávek, 1996) popsal pojem sociální lenost, což je opak synergického efektu.
Jednotlivci se spoléhají na sílu týmu a dochází ke snížení výkonu (Kolajová, 2006).
Uvědomíme-li si množství faktorů, které mohou ovlivnit přechod skupiny v tým, náročnost
systematického vedení skupinové dynamiky a metody, které mohou rozvoj ovlivnit, je pro nás
výhodou využít specializovaných rozvojových kurzů.
V dnešní době se v problematice týmů objevuje ještě nový fenomén a to tzv. virtuální týmy.
Virtuální týmy lze definovat jako skupiny lidí, které pracují nezávisle na časovém pásmu a
geografickém místě. Komunikace je většinou omezena na informační technologie jako internet, email, skype a telefonické rozhovory (Brake, 2008; Duarte, Tennant, 2006). Osobní schůzky a faceto-face setkávání je výjimečné. Tlak k tomuto typu týmu vedl společnosti zejména prostřednictvím
rychlého rozvoje informačních technologií, zvýšeným objemem dat, tlakem na snižování nákladů a
propojením expertů skrze globalizaci.
Díky probíhajícímu výzkumu v rámci disertační práce můžeme konstatovat, že je možné také
zajistit specializované rozvojové kurzy pro virtuální týmy. Tyto kurzy neprobíhají prostřednictvím
osobního neboli face-to-face setkávání účastníků, ale ve virtuálním prostředí, ve virtuální realitě.
Virtuální realita je fiktivní prostředí, ve kterém si účastník tvoří iluzi reálného nebo smyšleného
světa. V roce 1999 založil Philip Rosedal (avatar Philip Linden) společnost Linden Lab, která za
dva roky založila první verzi virtuálního světa Linden World, později přejmenováno na Second Life
(SL). SL je 3D prostředí, které lze využívat bezplatně po celém světě. Jednotlivci si vytvoří svého
avatara, který je ve virtuálním prostředí zastupuje, respektive, kterého ve virtuálním prostředí
mohou ovládat. SL je používán po celém světě jako prostředí pro komunikaci, setkávání, ale také
výzkum (univerzitní campusy a výzkumná centra) a jako komerční prostředí (četné reklamy, sídla
komerčních společností). Komunikace v SL je možná pomocí voicechatu (mluvené slovo) nebo
chatu (psaný chat, zprávy, poznámky). V procesu vzdělávání je výhodou prostředí SL aktivní
zapojení avatarů do probíhající výuky (Bendová, Kubátová, 2010). Více informací o prostředí
Second Life je napsáno na internetových stránkách www.secondlife.com, česká verze
www.secondlife.cz. 3D prostředí SL jsme využili také v našem výzkumu pro virtuální týmy se
zaměřením na změnu interpersonálních vztahů a skupinovou dynamiku.
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Vybrané aspekty rozvojových kurzů
V rámci disertační práce realizujeme na Katedře psychologie a Katedře aplikované ekonomie
Filozofické fakulty Univerzity Palackého výzkum zaměřený na efektivitu rozvojových kurzů.
Výzkum sleduje kurzy zejména v oblasti změny interpersonálních vztahů a skupinové atmosféry.
Do výzkumu jsou zahrnuty jak face-to-face týmy, tak týmy virtuální. Jelikož výzkum stále probíhá,
uvádíme zde pouze dílčí výsledky.
V následující tabulce se pokusíme popsat základní charakteristiky rozvojových kurzů a vybrané
aspekty.

Face-to-face týmy

Virtuální týmy

Kurzy zaměřené na rozvoj dynamiky týmu, zlepšení

Typ rozvojového kurzu

spolupráce a komunikace
Lektorský tým

Ve vedení všech zkoumaných kurzů byl vždy jeden stejný
instruktor (psycholog), ostatní členové lektorského týmu a
jejich počet se měnil dle potřeby

Prostředí

Osobně ve výukových

3D prostředí Second Life

prostorách nebo ve volné
přírodě
Počet osob ve skupině

3 – 17, dospělá populace

Metoda výuky

Zážitková pedagogika, in– a Zážitková pedagogika ve
outdoorové prostředí
-

hry, řešení modelových

3 – 9, dospělá populace

virtuálním prostředí
- metodika byla uzpůsobena

situací, na závěr vždy

stejně jako pro týmy face-

proběhla zpětná vazba

to-face, hry a modelové

vedená psychologem

situace byly totožné,
vybrány s ohledem na
technické možnosti
v prostředí SL, na závěr
vždy proběhla zpětná vazba
vedená psychologem
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Výsledky na základě kvalitativních rozhovorů s účastníky po absolvování rozvojového
kurzu (vybrané citace účastníků kurzů se zaměřením na interpersonální vztahy a skupinovou
atmosféru)
Pozitiva

- Osobní setkání s kolegy
- Vyjeli jsme mimo
„standardní prostředí“
- Dozvěděla jsem se
něco o sobě i ostatních
- Lépe jsme se poznali,
teď se mi bude

- Mohu se připojit a
komunikovat s kolegy kde
budu chtít
- Dostupnost
- Zajímavé prostředí, něco
nového
- Pro mne příjemnější

s některými lépe

prostředí, díky avatarovi

pracovat

jsem se dokázal rychleji

- Už chápu, proč se tak
asi choval
- Ze začátku jsem byla
skeptická, ale teď si
myslím, že nám to
mohlo pomoct

seznámit než v reálném
životě
- Pro práci je to rychlejší,
můžeme se potkat, aniž
bychom někam složitě
cestovali
- Společný strach z nového
prostředí nás stmelil

Negativa

- Náročnost na čas, než
jsme sem dojeli
- Tento čas bych mohl
raději pracovat a ne si
tady hrát
- Finance, které jsme

- Technické problémy
- Zdlouhavé připojení všech
účastníků do voicechatu
- Na konci jsem všem
důvěřovala, ale stejně si
nejsem jistá, zda bych

zaplatili, by se daly

mohla důvěřovat úplně,

využít efektivněji

pokud bych kolegy někdy

- Nemohu být doma

neviděla face-to-face

s rodinou
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- Nejsem si jistý, jestli

- Ze začátku se mi při dívání

všichni pochopili

do monitoru motala hlava,

význam pro náš tým

asi to 3D prostředí, na které

- Někteří se stejně
nezmění

nejsem zvyklá
- Chybělo mi využití
některých smyslů jako
hmat a čich

Z uvedených výroků vidíme, že rozvojové kurzy mají vliv na utváření a rozvoj skupinové
dynamiky. Můžeme se nyní domnívat, že obě verze rozvojových kurzů mají vliv více pozitivní než
negativní. U obou verzí kurzů nalezneme také negativa. Z kvalitativních rozhovorů bylo zřejmé, že
účastníci by uvítali kombinaci face-to-face a virtuálního kurzu. Konkrétně většinou navrhovali první
setkání formou face-to-face, kde by se mohli seznámit osobně a navázat první kontakt. Dále
mohou rozvojové kurzy probíhat ve virtuálním prostředí. Někteří účastníci to zdůvodňovali
vysvětlením, že přiřazení avatara s představou konkrétní osoby je pro ně více realističtější a
ovlivňuje jejich interpersonální vztahy a důvěru.
Závěr
Na základě dosavadních zkušeností lze konstatovat, že rozvojové kurzy mají zejména pozitivní
vliv na interpersonální vztahy v týmu. Jak forma face-to-face, tak forma virtuálního kurzu vede
k rozvoji skupinové dynamiky a podpoře důvěry ve skupině. Doporučujeme však neomezit
rozvojové kurzy pouze na virtuální prostředí, které je z ekonomického hlediska výhodnější, ale
investovat do lidských zdrojů a alespoň na počátku spolupráce týmu podpořit rozvoj kurzem
konaným s osobním setkáním všech členů týmu.

Literatura
Bělohlávek, F. (1996). Organizační chování. Olomouc: Rubico.
Bělohlávek, F., Košťan, P., Šuleř, O. (2001). Management. Olomouc: Rubico.
Bendová, K. (2009). Rozvojové kurzy z hlediska atmosféry a interpersonálních vztahů v pracovních týmech.
Nepublikovaná rigorózní práce. Olomouc: Univerzita Palackého.
Bendová, K., Kubátová, J (2010). On-line vzdělávání ve virtuálním prostředí Second Life. In: Internet,
bezpečnost a konkurenceschopnost organizací. [CD-ROM] Zlín: Univerzita Tomáše Bati.
Brake, T. (2008). Where In the World Is My Team? Chichester: Wiley.
Duarte, D.L., Tennant , S.N. (2006). Mastering Virtual Teams. Strategies, Tools and Techniques That
Succeed (3rd ed). San Francisco: Jossey-Bass.
Jandourek, J. (2003). Úvod do sociologie (Introduction to Sociology). Praha: Portál.
Janis, I. (1989). Groupthink: The Problems of Conformity. In Morgan, G. (Ed.) Creative organization Theory.
London: Sage Publications.
Keller, J. (1996). Sociologie byrokracie a organizace. Praha: Sociologické nakladatelství.
Kolajová, L. (2006). Týmová spolupráce. Praha: Grada Publishing, a.s.
Nakonečný, M. (1999). Sociální psychologie. Praha: Academia.
Outward Bound International. About us - History. [online]. [cit. 2010-08-25]. Dostupné z WWW:
http://www.outwardbound.net/about/history.html.
Schmidbauer, W. (1994). Psychologie. Lexikon základních pojmů. Praha: Naše vojsko.
s t r a n a | 204

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie |

Zdravotnická komunikace v reflexi pacientů - zpráva z předvýzkumu
Veronika Francová
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK v Praze
vefr@centrum.cz

Abstrakt
Příspěvek je inspirován předvýzkumem k disertační práci. Ten vychází z kvalitativní analýzy
rozhovorů s pacienty, které se soustřeďovaly na pacientskou zkušenost se zdravotnickým
zařízením. Pacient i lékař vstupují do vzájemného vztahu z odlišných pozic a vzájemná asymetrie
se v průběhu komunikace odráží. Pacientská reflexe komunikace s lékařem (zdravotnickým
personálem) přináší jak zkušenost s pocitem bezpečí, přijetí a akceptace vlastní hodnoty, tak i
zážitek osamělosti, bezmoci. Text nahlíží mezilidskou komunikaci z pozice systémového přístupu,
jenž akcentuje komunikaci jako záležitost celistvou, ne-lineární, mnohovrstevnatou a především
jako pole, na němž se odehrává nejen výměna informací, ale také vyjednávání o povaze vztahu
zúčastněných. Závěry vycházejí z analýzy situací, v nichž se skloňuje asymetrie vztahu
zdravotníka a pacienta, a způsobu, jakým s těmito situacemi nakládají pacienti.
Klíčová slova: pacient, lékař, komunikace
Abstract
Medical communication in patients’ reflections – report from pilot study
This paper is inspired by a pilot study for a dissertation. It is based on qualitative analysis of
interviews with patients, which were focused on the patient’s experiences with their medical
institution. Patient and doctor enter their relationship from different positions and mutual
asymmetry is reflected in the process of communication. Patient’s reflection of communication with
doctor (medical staff) brings experience with a feeling of security, acceptance and appreciation of
personal value as well as a feeling of loneliness, helplessness. The paper studies interpersonal
communication from a systematic approach emphasising communication as holistic, non-linear,
multilayer and mainly as a field where not only exchange of information is made but which also
reports about the character of the relationship of participants. Findings are based on the analysis of
situations which are typical by the asymmetrical relationship between medical staff and patient and
the way how patients deal with these situations.
Keywords: patient, doctor, communication
Úvod
Mezi zdravotníkem a pacientem obvykle vzniká vztah zvláštní povahy. Jejich vzájemná
interakce se často nese v duchu jisté asymetrie, která je tu přítomná už ze samé podstaty jejich
vztahu. Následující text vznikl jako předvýzkum k disertační práci na téma komunikace
v asymetrickém vztahu zdravotníka a pacienta a věnuje se analýze komunikace viděné z pohledu
pacientů.
Analýza rozhovorů dala vzniknout dvanácti kategoriím. V tomto textu shrnuji ty, které se
ukázaly pro pojmenování asymetrie ve zdravotnické komunikaci jako nejpodstatnější.
Cílem předvýzkumu bylo identifikovat skupiny situací, které s sebou specificky asymetrický
vztah přináší, jak se asymetrie v komunikaci lékaře a pacienta projevuje a co (v tomto případě na
straně pacienta) způsobuje. Z takového materiálu není možné získat obecně platný návod, jak
komunikovat či nekomunikovat ve zdravotnictví; umožňuje však poznat problematičnost
asymetrického vztahu hlouběji, porozumět jeho mechanismům a postojům zúčastněných.
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Komunikace
Na mezilidskou komunikaci lze nahlížet z různých teoretických hledisek. Z důvodu jisté
dramatičnosti mezilidské komunikace a především její systémovosti, považuji za nosné inspirovat
se pohledem amerických autorů obecné teorie systémů Watzlawicka, Beavinové a Jacksona
(Pragmatika lidské komunikace). Komunikace je v podstatě systémem, skládajícím se
z jednotlivých interakcí. Watzlawick a jeho kolegové definují interakční systém jako „dva nebo
více komunikujících během procesu nebo při definování povahy svého vztahu“ (Watzlawick,
Beavin, Jackson,1999, str. 105). Také z toho důvodu je v celém textu pro totéž užíváno jak pojmu
komunikace, tak pojmu vztah. V podstatě jsou totiž jak komunikace, tak vztah obrazem téhož.
Nedochází totiž jen k předávání prostých informací, ale předmětem komunikace je i vztah sám a
sdělení o tom, jak má být v komunikaci interpretován. Pro vztah a komunikaci platí, že jedno se
děje skrze druhé.
Mezi základní teze systémového přístupu dále patří tvrzení, že není možné nekomunikovat
- že tedy skutečnosti a představy, jaké máme o vzájemném vztahu, se neustále odrážejí a znovu
formulují v rámci naší vzájemné komunikace. Totéž platí pro asymetrické postavení obou
komunikujících: také jejich nerovnost se neustále zračí ve způsobu, jakým spolu komunikují a
pokud na to oba přistupují, platnost asymetrie se tím znovu potvrzuje.
Principem systémového přístupu ke komunikaci je nazírání na komunikaci jako na něco
cirkulárního, celistvého, ne-lineárního, tedy jako na systém, v němž nic není jen příčinou nebo
následkem, ale vše se stále navzájem ovlivňuje. Tak také podoba vzájemné komunikace mezi
zdravotníkem a pacientem podle všeho neleží jen na nich samých – nebo dokonce jen na jednom
z nich – ale na podobě systému, jehož jsme součástí.
Pro pohled na zdravotnickou komunikaci je podle mého názoru důležitý také předpoklad, že se
zde odehrává více rovin sdělování. Laicky řečeno, není sdělováno pouze to, co je na první
pohled zřejmé (co můžeme slyšet), ale také obsahy, které jsou pod povrchem, jsou skryté, avšak
stále nevědomky vnímané. Podobně na mnoho kategorií lze z ukázek usuzovat jen nepřímo:
skutečný obsah sdělení nebývá vyjádřen explicitně. Často se skrývá mezi řádky, v tom, co
dotazovaný říká nepřímo nebo i v samotné skutečnosti, že některé věci zkrátka nezmiňuje vůbec.
Za nosný lze považovat pohled na mezilidskou komunikaci jako na hru. O interakci jako hře
pojednávají z různých hledisek Eric Berne (Jak si lidé hrají) a Erving Goffman (Všichni hrajeme
divadlo). Berne představuje hru jako jednu z možných lidských činností, pokud jde o vzájemný
kontakt. Hra je pak popsána jako souvislý sled transakcí, jež směřují k jasně definovanému
předem známému cíli. Berne píše, že hra je ve své podstatě „nečestná a její výsledek je nejen
vzrušující, ale i dramatický“ (Berne, 1970, s. 52). S jistou měrou nadsázky je možné aplikovat tento
přístup právě na průběh komunikace a vyjednávání pozic mezi pacientem a zdravotnickým
personálem.
Erving Goffman obohacuje celý pohled tím, že přirovnává mezilidskou interakci k divadlu a
snahu na druhé nějak zapůsobit k divadelnímu představení. Ve svých dalších úvahách se oba
autoři ubírají jinými směry, ale zůstává jim jedno společné. Je to jejich pohled na mezilidskou
interakci jako na něco, co nepostrádá vlastnosti dramatu. Jedním z aspektů interakce jako
divadla je pak to, co lze nazvat znovupřehráváním. Při jednotlivých komunikačních situacích se
záměrně či nezáměrně demonstruje podoba pravidel a postavení jednotlivých účastníků. S tím
souvisí, co bylo popsáno výše: tedy že žádná interakce není pouhou výměnou informací.
Koresponduje s tím také Watzlawickův názor, že komunikujeme pro sebepotvrzení. Podle
něj svou představu o sobě samých a také o našem vztahu s ostatními uchopujeme v komunikaci a
znovu ji upevňujeme. Něco obdobného se děje také mezi zdravotníkem a pacientem. I takové
sebepotvrzování v sobě nutně nese prvek dramatičnosti, a to právě díky opakovanému
znovupřehrávání vlastních představ navenek. Součástí dramatu je také nesoulad v představách
o postavení zúčastněných a způsob, jakým se vyjednává míra asymetrie ve vzájemném vztahu.
Asymetrie
V okamžiku vstupu do ordinace je pacient z mnoha důvodů vnímán jako „níže postavený“
ve vzájemné komunikaci – nikoli hodnotou své bytosti, ale jistou nerovností, která nutně vyplývá ze
samé podstaty takového vztahu. Je obtížné říci cokoli o zdravotnické komunikace obecně;
vzhledem k jedinečnosti každé bytosti nelze žádné tvrzení o vzájemné komunikaci vydávat za
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absolutní pravdu. Stále však platí, že situace zdravotnické péče je v mnohém netypická a že
pacient nevstupuje do ordinace ve stejném postavení, jaké je mu vlastní v běžném životě.
Pacient přichází do prostředí, které nezná, není mu vlastní a není primárně „jeho územím“.
Přichází řekněme „na návštěvu“. Naproti tomu zdravotník se pohybuje v prostředí, které zná a
kterému zpravidla vlastním konáním vtiskuje nějakou podobu, nachází se v prostoru, který sám
mění, ovládá, v prostoru, s nímž manipuluje a který mu patří.
Pacient také zpravidla neví o nemoci tolik, co lékař, nemá důležité informace, nezná tak
dobře odbornou medicínskou stránku věci, která se ho ale zároveň bytostně týká. Naproti němu je
osoba, která je lépe informovaná a co je tu ještě podstatnější, o mnohém bude rozhodovat,
s mnohými sděleními bude nějakým způsobem zacházet a po celou dobu přitom půjde
o záležitosti, které mají k osobě pacienta úzký vztah.
Určitou roli hraje také kulturně – historicky podmíněné vnímání lékaře a zdravotnického
prostředí jako něčeho posvátného a mocného.
Jistá apriorní nerovnost je tu zřejmá: další vývoj velmi závisí na tom, jak s ní oba zúčastnění
budou v další komunikaci nakládat a zda se vzájemný kontakt bude dále udržovat v duchu sílící či
slábnoucí vzájemné asymetrie.
Rozhovory a analýza
V počátcích výzkumu bylo kromě rozsáhlého pozorování nasbíráno také více rozhovorů.
Základem analýzy pro tento text se staly rozhovory se třemi ženami ve věku třiceti let, které mají
zkušenost se zdravotnickou péčí, s dlouhodobou léčbou v odborné instituci, s hospitalizací i
s komunikací v rámci léčení ambulantního. Rozhovory byly pořízeny v průběhu srpna a září 2009 a
každý z nich trval zhruba dvě hodiny.
Rozhovory byly vedeny podle zásad etnografického rozhovoru, což v tomto případě znamená
volný rozhovor o zážitcích z kontaktu s lékaři a zdravotnickým personálem, založený na co
nejbližším popisu jednotlivých situací, konkrétní podoby komunikace či srovnání jednotlivých
situací navzájem. Získaný materiál byl analyzován pomocí postupů a technik metody zakotvené
teorie.
Všechny tři ženy popisovaly v rozhovorech svou zkušenost s vlastní komunikací se
zdravotníky a z analýzy vyplynulo, co v důležitých okamžicích vnímaly jako podstatné.
Z podrobné analýzy vystoupilo dvanáct kategorií momentů, které se v rozhovorech opakovaly a
byly nějakým způsobem (ať záměrně či zcela nevědomky) akcentovány jako podstatné.
Pozn.: Jednotlivé výpovědi jsou v textu graficky rozlišeny: běžným písmem je psán samotný
text práce; doslovné citace výpovědí pacientek jsou psány kurzívou.
REFLEXE PACIENTŮ
Na začátku problému vyvstává po předešlé analýze jednoduchý, avšak podstatný fakt: že
podoba komunikace mezi zdravotníkem a pacientem a míra asymetrie v ní přítomná jsou pro další
vývoj vzájemného vztahu velmi podstatné. Co se v následujících kategoriích z pozice pacienta
znovu a znovu skloňuje, je důležitost pocitu vlastní hodnoty, vědomí, že jsem sám sebou, že
jsem vnímán jako dospělá osoba, která zodpovídá sama za sebe, to vše rámováno v pocitu
bezpečí, který má s pocitem vlastní hodnoty mnoho společného.
Zdá se být samozřejmostí, že pacient do ordinace vždy vstupuje jako dospělá, samostatná,
nezávislá bytost; z rozhovorů s pacienty však vyplývá, že je tu něco, co činí vztah pacienta a
lékaře odlišným a co mění chováni obou zúčastněných.
ASYMETRIE, MOC A BEZMOC
Tato část zahrnuje komunikační situace, v nichž se odráží, demonstruje a znovupřehrává
existující asymetrie vzájemného vztahu. Hlavním tématem této kapitoly je moc jednoho nad
druhým a pocit bezmoci, který pacienta v situaci nerovné komunikace často doprovází.
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V komunikaci obou zúčastněných často nastávají situace, v nichž se asymetrie demonstruje a
posiluje. (Ač většinou nejde o záměrný akt zdůraznění vlastní převahy na straně zdravotníka,
přesto takové situace pomáhají onu nerovnost udržovat.)
Nejvýrazněji se tu odráží již popsaná skutečnost, že pacient přichází do prostředí, které mu
není vlastní, neznalý jeho zákonů a často navíc naplněn úzkostí z prožívané nemoci. Zároveň
(zvláště v nemocnici) cítí, že chce-li se uzdravit, není z takové situace možnost úniku. Často se tak
bojí jakkoli do stavu daného zdravotnickým personálem zasáhnout.
Respondentky se shodují v pocitu, který u nich v průběhu hospitalizace převládal, a sice že
mluvit do lékařské péče je jaksi nepřípustné. A v automatickém přijetí skutečnosti, že v dané
situaci nejsou tolik samy sebou, jak jsou v běžném životě zvyklé.

Já jsem se bála, nebránila jsem se. Ony vypadaly tak autoritativně, že prostě…
Cítila jsem, že já přece nemůžu jim…říkat.
Kdybych řekla L., že třeba ten lék brát nebudu, protože jsem po něm hrozně utlumená, tak by asi
jako omdlela. Jako nad tou nehoráznou drzostí.
Jen jsem slepě plnila instrukce, jen jsem poslouchala, dělala jsem, co mi řekli, úplně
prostě…automaticky – když to říkaj, tak to udělám
Důležité kategorie tématu asymetrie tvoří téma informací, znalostí a z nich plynoucích
kompetencí. Co v mnohém odlišuje pozici zdravotníka od pozice pacienta, je totiž „vlastnictví
informací“: o prostředí (jak to na oddělení chodí, co se skrývá za zavřenými dveřmi, kde najdu
toho, koho hledám…), o problému (jakou nemocí trpím, jaké jsou příčiny, co to pro mne znamená
do budoucna, jaké mám možnosti…), o lidech, kteří o mne pečují (jak se jmenují, jaké mají
vzdělání či postavení v rámci daného prostředí…) a také o tom, co bude následovat (jak bude
personál nakládat se mnou a s mým tělem, jaká vyšetření bych měl absolvovat, jak budou
probíhat…).
Zvláště v nemocničním oddělení jsou informace zásadním nástrojem asymetrie: kdo se
v prostředí či problému neorientuje, nemá možnost s ním jakkoli nakládat, naopak více podléhá
pocitu, že „je nějak nakládáno“ s ním. Pokud se nepodaří tuto bariéru probořit, stává se pacient
nekompetentním objektem péče; pokud se to naopak podaří, může se pacient stát alespoň
zčásti, partnerem, člověkem zodpovědným za svůj osud.
V průběhu výzkumu se setkávám také s názory, že ne každý vyžaduje informace, ne každý
má tak silnou potřebu ovlivňovat věci, které se ho týkají, jako například respondentky tohoto
předvýzkumu. V každém případě však platí, že dostatek informací o prostředí, o problému,
o personálu a o tom, co mne čeká, redukuje úzkost z neznámého, i prožitek bezmoci, se kterým
se potýká mnoho pacientů.
Poskytnutí či odmítnutí podat informace tam, kde je pacient vlastními silami nedovede získat,
je ostatně velkým indikátorem míry asymetrie ve vztahu, v tomto případě až závislosti, odkázanosti
pacienta na zdravotnickém personálu. Práce s informacemi se tak stává projevem moci;
neznalost znamením bezmoci.
INFORMACE O PROSTŘEDÍ
Potřebu být informován o prostředí lze jen obtížně hledat v rozhovorech. Je to něco, co
bychom mohli považovat za primární, až bazální záležitost, ale zároveň nebývá často zmiňována.
Vystupuje spíše ve chvílích nejistoty, tam, kde se informací nedostává a pacient je tak vystaven
velké nejistotě uvnitř prostoru, z něhož není úniku. Většinou jde o jednoduché technické informace,
ze kterých vyplývá, jak ono prostředí funguje, jaká jsou v něm pravidla, kde a kdy může pacient
najít lékaře nebo jinou pomoc. V rozhovorech se chybějící informace o novém prostředí ukazují
jako zásadní problém.

s t r a n a | 208

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie |

(Na oddělení šestinedělí po porodu.) A vlastně mi ani nikdo neřek, jak to tam jako funguje, jak se to
s těma dětma dělá, jak to bude vypadat. Na to jsem nějak složitě přišla jako sama od sebe. Nikdo mi
jako nevysvětlil, jak to tam chodí, jak to bude, co bude zejtra, proč není u mě, jestli musí bejt
v inkubátoru, nemusí bejt v inkubátoru, jestli je to …je všechno v pořádku.
Ani mi nikdy nevysvětlili ten chod toho oddělení. Takže já jsem se na něco ptala nějaký sestry a ona
mi vysvětlila, že ona je dětská, že se mám zeptat dospělý. A já vůbec nevěděla, že existujou dva
druhy sester. A hlavně jsem nevěděla, jak se mám rozhodnout, která je dětská a která ne.
INFORMACE O PROBLÉMU
Informace o problému nelze jednoznačně oddělit od ostatních. Zde, alespoň částečně,
pro přehlednost vyděluji ukázky, v nichž se jako stěžejní téma ukazují informace o nemoci,
medikaci a dalších nutných zásazích a jejich srozumitelnost. Z obsahu ukázek se navíc zdá, jako
by informace (jsou-li pacientovi poskytnuty) byly pro něj dalším důkazem péče a potvrzením jeho
důležitosti.

Kdyby prostě někdo na začátku přišel a věnoval mi pět minut a řek mi, kde jsem, kde je dítě, co je
s dítětem, jak se to dozvim, kdy se to dozvim, co je vlastně jako se mnou.
(O psychiatrovi) Řekl: Já vám napíšu antipsychotikum, je to v malý dávce, není to, že byste byla
jako blázen nebo nějaká divná, je to proto, že to zesiluje účinek antidepresiv.
Aby mi neříkal takový to ale prosimvás, jen si to vemte, to vám nemůže ublížit.
(O lékaři v nemocnici) Věnoval se mi, přišel za mnou se snímkem v ruce a zase mi začal
vysvětlovat: Tady je ten infiltrát, nejspíš to je z aspirace, a že už je to tak týden staré.
INFORMACE O ČLOVĚKU
Za neméně důležité můžeme považovat informace, které pacient dostává o svém partnerovi
v komunikaci. Z ukázek lze na ne-informovanost pacienta o tom, s kým mluví, usuzovat jen
nepřímo. (Častěji se objeví situace, kdy pacient zdůrazňuje svou spokojenost s lékařem mimo jiné
slovy „představil se mi“ – jako by to nebyla samozřejmost.) V ukázkách je potřeba identifikovat
lékaře zřejmá ve ztracenosti pacientky uvnitř systému nemocnice, z odříznutí od rozhodování
o svém dítěti. Pacientka tu všemožnými způsoby zjišťuje jména lékařů, i když je později k ničemu
nevyužije; z prostého zoufalství, ze snahy najít své místo.

(Během hospitalizace s vážně nemocným dítětem.) Já jsem si psala jména všech doktorů. (…) Buď
že jsem se chtěla s nima ještě sejít a říct jim později, že se mi nelíbil jejich přístup, jejich postup
nebo že na ně napíšu stížnost. Samozřejmě ne na všechny. To byla spíš bezmoc, zoufalství. Já jsem
strašně hledala něco…něco čeho bych se mohla uchytit.
Já jsem teda chtěla ukázat chorobopis, abych se na ni (lékařku) podívala, jak se jmenovala, ale
nedali mi ho. Až jak jsem šla na konzilium, tak mi ho dali do ruky, pečlivě ho zabalili do obálky, já
jsem si ji rozlepila a tak jsem si to potajmu přečetla.
INFORMACE O BUDOUCÍM DĚNÍ
Vzájemnou asymetrii narušují také informace, které má pacient o tom, co se bude dít dál.
V průběhu léčení je třeba udělat mnoho úkonů a zvláště v nemocnici (neznámé prostředí a jeho
zákony) také tato složka může velmi zdůraznit nerovnost pacienta a zdravotníka. Mnoho vyšetření
totiž probíhá tak, že pacient o nich není dopředu informován, není mu zřejmý jejich smysl a často
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je nějakým způsobem nakládáno s jeho tělem, jako by jeho souhlas byl samozřejmou věcí. Není
výjimkou, že pacient je vyzván k podpisu souhlasu se zákrokem, aniž by byl skutečně informován
– a není výjimkou, že pacient, vnímajíc svou pozici automaticky jako méněcennou, takový souhlas
bez námitek podepisuje. Psychologicky je to však velmi citlivá a mocná záležitost.
Pozici pacienta jako člověka a partnera v léčbě pozvedá každá informace o tom, co se bude
dál dít, proč je to potřeba a jak to bude zhruba probíhat a je to jedna z prvních věcí, které
respondentky shodně uvádějí. Jde nejen o nějakou základní informovanost o nutnosti takových
zákroků – která je ostatně předpokladem pacientova souhlasu – ale i o zdánlivé maličkosti, jako je
například upozornění lékaře, že „teď to bude studit“. Každé obeznámení pacienta s procedurami,
které bude muset podstoupit, chce-li se vyléčit, je projevem respektu k jeho osobě a jako takové
zmírňuje asymetrii v jeho postavení.
Je-li pacient zpraven o situaci a budoucím dění, je v tom implicitně skryto také vyžádání jeho
souhlasu – sám vnímá, že je jako osoba „vzat v úvahu“ a svým setrváním dává najevo souhlas.

A pak řekne Teď uděláme… prostě dřív než se dá do práce, tak mi všechno řekne, co budeme dělat.
Měli by to člověku říct. Co se bude dít, co s ním budou dělat. Jinak jim pak takhle ucukne při
vyšetření a oni se diví.
Já myslim, že dobrej doktor dopředu člověka informuje o tom, co s ním bude dělat a případně, proč
to bude dělat.
NEPOSKYTNUTÍ INFORMACÍ
Odmítnutí podat informace je mechanismus, který snad nejsilněji zesiluje úzkost a
zvýrazňuje asymetrické postavení obou zúčastněných. Poskytování informací se
ve zdravotnictví obecně považuje za velmi citlivou záležitost. Personál je často skoupý na
informace, protože v medicíně jsou za spolehlivé považovány jen ty informace, které jsou přesné,
jisté, ověřené. Systém sám pak podle této logiky nedovoluje například zdravotním sestrám cokoli
pacientům sdělovat.
V tomto okamžiku na sebe narážejí dvě pomyslné stránky zdravotnické péče: medicína a
psychologie. Ač není nutné je vyhroceně oddělovat, z analýzy i běžné zkušenosti vyplývá, že
nejdou vždy ruku v ruce a že jejich propojení s sebou nese řadu obtíží. Když se pacient ptá „Co
myslíte?“, nemusí to nutně znamenat, že chce znát přesnou diagnózu. Častěji hledá jakýkoli
záchytný bod ve tmě, v níž se nachází. Jeho psychickému rozpoložení by pomohlo, kdyby mohl
slyšet možnosti, dojem lékaře, cokoli, co mu pomůže zorientovat se v situaci. Systém zdravotnické
péče mu však ze své podstaty takové informace poskytnout nemůže. Dostává-li se pacientovi jen
těch informací, které jsou přesné, jisté, ověřené, často se mu nedostává základního náhledu na
problém a zesiluje se jeho úzkost i méněcennost jeho postavení.
Další věcí je pak neposkytnutí informací, které ověřené jsou, avšak v systému nemocnice
nedojde k jejich předání pacientovi. Uvnitř nároků, které péče o nemocné klade, se stává, že
pacient se pacient nedozvídá, co se děje s jeho tělem a jaké jsou další vyhlídky. Protože na prvním
místě stojí medicínská péče, která je k uzdravení nezbytná, psychologická stránka věci zůstává ve
stínu. Pacient se psychologicky dostává blízko vnímání sama sebe jako nadbytečného „kusu
masa“, „diagnózy“, „zápisu v kartě“.
Ani v jednom případě ukázek z rozhovorů nejde v podstatě o podrobné odborné informace.
Mnohem více je tu znát pocit bezmoci. Stačilo by málo, aby se pacientka (v tomto případě matka)
necítila odříznutá od možnosti chránit sebe (své dítě) a aby věděla, co se děje.

(Při vyšetření dítěte v průběhu hospitalizace.) Ptala jsem se, co tam vidíte, co na to říkáte. A on: to
vám přece nemůžu tady takhle říct, co jí je. (…)Vždyť ji vidím poprvé, tak co chcete.
(O sestrách v nemocnici při hospitalizaci s dcerou.) Pořád se snažily dělat všechno beze mě.
Simonku mi vždycky vzali, odnesli ji z pokoje. Musela jsem za ní běžet, abych rychle zjistila, kam ji
berou. A všude se zavíraly dveře. Vždycky když s ní vešly do nějaké vyšetřovny. Takže já jsem ani
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nevěděla, co s ní dělaj. Vždycky jsem ji slyšela plakat, tak jsem se jen domýšlela. Pak mi ji dali
celou rozpíchanou, tak jsem si říkala jo, to se jim nepovedla kanyla.
(O situaci po předčasném porodu.) …já jsem se domáhala jako co je s tou Kristinou, vlastně skoro
pokaždé nebo pokaždé když ta sestra přišla. A oni mi asi dvakrát řekli, že přijde pan doktor. Že
mám počkat. Protože já jsem nemohla vstát z tý postele.
(…) A kdyby ta sestra třeba aspoň přišla a řekla mně, že mluvila tam s tím oddělením a že nějak
to… a ona mě vždycky až teprve na moji reakci vždycky nějak odbyla. A kdyby řekla jen třeba, že jo,
že to tam nějak zvládaj, že tam třeba volala a že to nějak popožene, aby… Chtěla jsem hlavně slyšet,
že je v pořádku, mně by to úplně stačilo. A že teda jako funguje. A ona mi tyhle informace asi
nesměla jako ani sdělit.
NEBRAT DRUHÉHO VÁŽNĚ
Potenciál, který s sebou asymetrické postavení pacienta vůči lékaři nese, je nejcitelněji znát
tam, kde pacient vypovídá o svém stavu a není vzat v úvahu. Jde tu v souhrnu řečeno o nepřijetí
informací od pacienta jako dostatečně závažných, důležitých, podstatných, spolehlivých…
Pacienti, jindy lidé zvyklí do věcí mluvit a vnímat svůj názor jako dostatečně hodnotný, to pociťují
jako nerespekt k vlastní osobě.

(Na oddělení šestinedělí po porodu) …tam ta sestra mi řekla, že teď se s ní trochu projdu, já jsem
řekla, že je mi hrozně zle, ta sestra na to, že mi to tam jen ukáže…no prostě klasicky. A já nevim,
jestli řekla, že to je špatně jako každý a že to zvládnu. No a já jsem se tam poblila na tý chodbě a
bylo mi prostě celkově hrozně zle. A cejtila jsem se tam, že se o mě nikdo nestará a že neberou moc
vážně, že je mně fakt hrozně blbě.
Já bych si byla představovala – jako já jsem si nepředstavovala nic, ale teď zpětně mi to připadá, že
bych považovala za jako v pořádku – nebo bych na to nevzpomínala s takovou hořkostí, kdyby ta
sestra zavolala doktorku, nějakou prostě, která tam sloužila, a řekla jí, že se tady po tom porodu
projevuju nějak abnormálně. Nebo kdyby mi třeba ten tlak změřila.
A ta doktorka na vizitě byla první, kdo po těch dvou hodinách nebo jak dlouho, třech…začal brát
vážně, že je mi blbě. Tak jsem se cejtila, že konečně jako něco… A pak mi právě zakázala vstávat a
nařídila nějaký odběry krve a konečně se jako o mě někdo začal starat.
PROŽITEK BEZMOCI
Je možné říci, že dokud pacient vnitřně přistupuje na asymetrii ve vztahu ke zdravotníkovi a
v podstatě celému systému, který kolem něj běží, důvěřuje, je vše v pořádku. Problematická část
asymetrie ve vztahu s lékařem je ale především v tom, že většina pacientů podvědomě vnímá, že
se dostávají do postavení, na něž v běžném životě nejsou zvyklí. Mnoho lidí na otázku „Co byste
dělali, kdyby na vás byli hrubí v obchodě s potravinami?“ odpoví „Už bych tam nešel“. Ne tak na
otázku „Co byste dělali, kdybyste byli nespokojení s péčí v nemocnici?“.
Z analýzy rozhovorů vyplývá, že tam, kde se dostáváme na netypickou a do značné míry
„posvátnou“ půdu zdravotnického systému, podléháme jiným představám o mezilidských vztazích,
než na jaké jsme jindy zvyklí. Přistupujeme na to, že nemusíme vědět vše o tom, co se s námi
bude dít a že to vůbec nejsme my, kdo činí podstatná rozhodnutí. Akceptace asymetrie se
nakonec zdá jako nejvhodnější a zcela přirozené řešení. Ve chvíli, kdy nastane jakýkoli zádrhel ve
vzájemné komunikaci, však vyplouvá na povrch fakt, že onu asymetrii po celou dobu nevědomky
respektujeme a že vnitřně bojujeme s omezeními, která z toho vyplývají. Ta už nejsou vždy
příjemná, a když se ústupky, které člověk vnitřně dělá, nahromadí, může ze všeho vystoupit citelný
pocit bezmoci.
Prožitek bezmoci často stojí na vědomí, že člověk neví, co se s ním děje, vnímá, že to není
výhradně on, kdo rozhoduje o jeho těle, často prožívá intenzivní pocit derealizace a vzdává se.
Někdy jako by byl takový pocit blízký dojmu, že „jsem vydán napospas“.
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Tato kategorie vychází ze situací, kdy pacient cítí bezmoc, naznačuje se zde, kdy a jak
vznikají pocity zoufalství a co to v člověku působí.
V situacích bezmoci jedinec často dělá zoufalé věci, aby zajistil poslední zbytky sebevědomí.
Někdy se zcela odevzdá a spolehne se, protože cítí, že mu nic jiného nezbývá.
Tato kategorie z hlediska psychologické teorie úzce souvisí s Rotterovým konceptem locus of
control – místa ovládání. Ve chvíli, kdy se pomyslné centrum ovládání situace dostane mimo
pacienta a ten má jen nečinně přihlížet, dostává se do rezignace a propadá pocitům beznaděje.
V některých případech využívá zbytky sebekontroly v sobě k poslední mobilizaci sil.
Je třeba říci, že ne každý pacient vnímá omezení vlastních práv a možnosti ovlivnit dění (nebo
alespoň být s ním obeznámen) tak úkorně, jak by se z textu mohlo zdát. Všichni pacienti nejsou
stejnou měrou citliví na to, kde leží hranice jejich možnosti ovlivnit věci, které se týkají jejich zdraví.
Stále však platí, že jistá míra pocitu beznaděje je v takové situaci vlastní každému. A každý pak
hledá nějaký způsob, jak z takového pocitu vnitřně vyjít.

(V průběhu hospitalizace s dcerou.) Bezradná. Hrozně.
Já jsem se snažila vyptávat. Třeba jsem potkala matky, co tam měly děti se stejnou diagnózou. Tak
jsme se sešly, říkaly jsme si, co ta která má, jak se to vyvíjí…aspoň takhle jsem se snažila hledat…
(V nemocnici po předčasném porodu.) Já jsem ji měla po porodu jako chvilku v náručí a pak ji
odvezli a už jsem o ní nevěděla. A teď jsem ležela jak debil vedle tý prázdný postýlky, bylo mi
strašně zle, Kristina byla daleko. (…) A oni mi vždycky řekli, že mám počkat na doktora. Až přijde
pan doktor.

Narušení prvotní asymetrie
Tuto část tvoří situace, v nichž se asymetrické postavení zdravotníka a pacienta narušuje – ať
přístupem zdravotníka, nebo změnou na straně pacienta. Kromě kategorií, které zahrnují základní
komunikační dovednosti, otázku budování důvěry či empatii na straně lékaře, tvoří stěžejní část
chvíle, kdy jasněji vystupuje přání pacienta být přijat jako člověk, jako partner v léčbě.
PŘIZPŮSOBIT SE = VNÍMAT DRUHÉHO
Pocitu jistoty ve vzájemné komunikaci podle všeho napomáhá, když se lékař (zdravotník)
pacientovi nějakým způsobem přizpůsobuje, je schopen se naladit na jeho požadavky, znát jeho
specifika, rozumět jeho jazyku. Znamená to, že lékař pacienta registruje jako „platného druhého“.
Pacient se v takové chvíli stává pomyslným středem komunikace – okolí se přizpůsobuje jemu
a jistota vlastní pozice, o kterou se vstupem do ordinace potenciálně mohl přijít, je akceptována.
Člověk sám, vnímán jako osoba, se pomyslně stává více samozřejmostí než nevítaným hostem.
Taková pozice dovoluje každému cítit se bezpečněji, jistěji a pozvedá jeho pozici více na
úroveň partnera v komunikaci. Z ukázek je patrné, že pacientky vnímají pozitivně, když na ně lékař
hledí jako a osobu, zná jejich specifika, zná jejich zdravotní stav; těší je, když si pamatuje, co se
odehrálo minule, bere na ně ohledy - když se jim zkrátka jakkoli přizpůsobuje.

…aby se na mě díval jako na jeden celek, ne jako na jednoho z celku.
Zná nás. Ví, kdo jsme.
Ví jak se mnou má mluvit.
On se umí dost přizpůsobit, mluvit řečí toho pacienta.
(Lékařka na ORL) …řekla Jo, vy vlastně nemáte ráda strkání tý dlouhý optiky do nosu, ale my tu
máme na děti. A uděláme to jemně. Přišlo mi to jako vstřícný ke mně.
BRÁT DRUHÉHO VÁŽNĚ
Další podobou předchozí kategorie, jsou signály o tom, že lékař bere pacienta vážně.
Přistupuje k němu prvotně jako k někomu, kdo je důležitým a platným zdrojem informací, ale také
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všeobecně vzato důležitou postavou celého dění. Nepřehlíží ho, nezanedbává jeho názor.
Psychologicky bychom mohli říci, že jednoduše nezlehčuje jeho pozici. Znovu potvrzuje
pacienta jako člověka, jako vnímaného druhého.
V rozhovorech je tento jev formulován jako „bere mě vážně“, „věří mi“, „má o mě zájem“ a je to
snad nejčastější z podstatných jevů; na něm se shodují všichni pacienti, se kterými se setkávám
v průběhu práce na disertaci, napříč celým spektrem.
Celkově se zdá, že je pro pacienty důležité, aby lékař vyslechl jejich názor a vzal ho nějakým
způsobem v úvahu. Z pomyslného objektu péče se tak pacient opět přesouvá do pozice partnera
v komunikaci. Protože jde o vlastní zdraví a nakládání s vlastním tělem, není divu, že lidé v rolích
pacientů vnímají tuto záležitost jako citlivou. Mimo jiné o tom vypovídá sama četnost jejich
výpovědí o uznání či naopak zneuznání sebe jako osoby při komunikaci se zdravotnickým
personálem.

Aby mi třeba věřil to, co mu o tom říkám…nebo věřil, myslim aby to bral v úvahu, to co si o tom
myslim já.
Přijetí pacienta jako podstatného účastníka dění, hraje významnou roli v motivaci člověka
k léčbě, ke spolupráci, k dodržování doporučení a potažmo pak v úspěchu léčby samotné.

Já k němu chodim docela ráda, jako že tam nemám problém dojít.
Ale myslim si, že kdybych řekla, že tohle a tohle není dobrý, tak že by se se mnou o tom bavil.
(O rozhovoru s psychiatrem v období akutní deprese) …když jsem mu řekla, že do blázince ne, a že
k tomu mám takovej a takovej důvod, že to chci zkusit eště venku, tak to jako respektoval. A
nemyslel si o mně, že jsem blbá, že nechci do nemocnice, když přece patřim do nemocnice.
Vzít pacienta vážně je celkově nejviditelnější způsob, jak učinit z pacienta – pasivního objektu
péče – člověka – partnera v léčbě. Přitom rozhodnutí o způsobu komunikace neleží výhradně
v rukou lékaře, jak by se mohlo zdát. V průběhu předvýzkumu se ukázaly situace, kdy pacient bere
otázku asymetrie do vlastních rukou a sám se snaží danou situaci změnit. Stále však platí, že oba
zúčastnění do vztahu vstupují na nerovných pozicích a že jakékoli naznačení úcty k druhému na
straně lékaře, je jednou z prvních věcí, které mohou daný stav změnit.
PÉČE, HÝČKÁNÍ, DOPROVÁZENÍ
Poslední kategorií této části jsou projevy péče.
Je zřejmé, že všechny signály ze strany lékaře, týkající se jakkoli respektu k pacientovi, se
v mnohém překrývají. V této kategorii bych ráda vyzdvihla ty výraznější z nich: situace, kdy lékař
nějakým způsobem o pacienta pečuje, věnuje se mu, někdy by se dalo říct, že jde až o hýčkání.
Tato kategorie má dvě dimenze: péči skutečnou (zájem o pacienta a jeho pohodlí, úcta
k jeho osobě) a péči jako záměrné předstírání zájmu. Podobně pocity pacienta se pohybují od
nepřijetí takové hry přes prostý příjemný pocit - radost z toho být opečováván - až k radosti
z osobního vztahu a angažovanosti na straně lékaře.
(Z tohoto důvodu je vždy spíše řeč o signálech, které zdravotník vysílá, než o skutečných
vnitřních postojích na jeho straně. Podobně jako projevy aktivního naslouchání nemusí znamenat
bezvýhradný zájem a přijetí, tak i zde jde více o vnější stránku věci než o vnitřní postoj
k pacientovi. Jak ale ukázala analýza, pacient intuitivně rozliší, kde se vnější projev snoubí
s vnitřním přitakáním a kde jde o prostou pózu – přičemž obojí má mnoho různých poloh a nelze je
zcela jednoznačně oddělit.)

(O primáři v nemocnici v době hospitalizace s dcerou)…třeba po té magnetické rezonanci si mě
zavolal k sobě do kanceláře, posadil si mě …podal mi židli, posadil mě ke svému počítači a začal mi
všechno vysvětlovat. A snažil se mě prostě…viděl mě, jak jsem z toho zničená, z toho co řeším, byla
jsem úplně vyčerpaná. Tak se jako snažil.
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Pak po tom problému, jednou zase jim nešla napíchnout kanyla. Tak sám primář se nabídl, že jí
zkusí píchnout kanylu sám. Tak to od něj bylo taky…že se snažil pro mě udělat maximum v té chvíli.
Poněkud výjimečnou situaci tvoří angažovanost na straně lékaře. Nemusí jít nutně o shodně
prožívané trápení, ale pro pacienta je vždy signálem péče, když ho lékař nějakým způsobem
doprovází, ví o jeho těžkostech, má zájem o to, jak se vše vyvíjí, chová se empaticky.
Ve vyhraněných situacích je pak možné zažít úlevný pocit, díky skutečné nabídce ze strany lékaře:
pacient se na lékaře může spolehnout. V rozhovorech je taková situace formulována jako „je v tom
se mnou“, „stará se“, „trápí ho to“.

… že v tom byl jako se mnou.
…teď třeba před tou poslední hospitalizací, že se o mě staral, že to držel v ruce a pečoval o mě. Tak
to bylo takový příjemný a úlevný. Že jsem právě měla pocit, že to jako ohlídá a zasadí se o to, aby
mně bylo dobře.
Pro porozumění této kategorii jsou hodnotné také popisy situací, kdy je všechno naopak: kdy
pacient potřebuje péči ve smyslu prosté empatie na straně personálu a nedostává se mu jí.
Nejcitlivější je takové odmítnutí psychologické péče či vstřícnosti ve chvílích, kdy je pacient na
rozhodnutí personálu zcela závislý (nejčastěji v nemocnici). Nejde o odmítnutí přímo formulované
(často ani uvědomované), a tak na něj můžeme usuzovat z výpovědí pacientů.

…jako kus masa, kterej musí opravit.
Jako bych jim tam vadila.
Jako bych jim ve všem překážela.
PŘIBLÍŽENÍ POZIC
Zatímco na straně asymetrie stojí výraznější direktivita, pocit automatické autority lékaře,
leckdy (řečeno jazykem transakční analýzy Erika Berneho) rodičovský postoj, nepřípustnost
diskuse či zpochybnění dosavadního dění, obavy či úzkost, existuje tu také opačný pól. V něm
jsou shrnuty situace, v nichž jeden z partnerů pomyslně přibližuje svou pozici blíže druhému.
Zde je pro ilustraci několik náznaků – jak ze strany zdravotníka, tak ze strany pacienta -,
z nichž je patrné, že na místo asymetrie nastupuje partnerství, upřímnost, otevřená možnost
diskuse, chvíle, kde pacient vystupuje jako člověk sám za sebe.
Ze strany lékaře:

(O primáři v nemocnici po vážném pochybení personálu na JIP, které pacientka odhalila) …on mi
třeba pořád děkoval. Pořád říkal, děkuju, děkuju vám, paní P..., děkuju, nebýt vás…
Ze strany pacienta:

Já jsem mu řekla, že z toho dělá paralelní realitu ještě víc, než to je, ta psychiatrie. Že je přece
nenormální, aby svý vrstevnici říkal zdrobnělinou křestního jména a aby mi aspoň říkal Kateřino.
Na vyhraněném pólu této kategorie stojí situace, v nichž pacient potkává zdravotníka jako
člověka. Zdůrazňuje se tak opět lidská stránka vzájemného setkání, na úkor té medicínsky –
odborné. Takové situace patří přirozeně mezi ty vzácnější, ale je to jeden z mechanismů, které
boří asymetrický základ vztahu. Vedle představení se, uvedení druhého do společné komunikace,
které je pro pacienta v podstatě ujištěním o bezpečí, se v reflexi pacientů objevují také situace,
v nichž pacient zažívá zdravotníka jako obyčejného člověka
Jde o zcela autentické situace, v nichž se lidskost zdravotníka odhalí bez příkras. Ať je to
radost, stud, či naopak obavy a rozčilení, takové odhalení obvykle znamená změnu vnímání
druhého – ten už není reprezentantem zdravotnické péče, je více člověkem.
Z rozhovorů vyplývá, že pacientky pozitivně hodnotí jakoukoli, byť nezamýšlenou autenticitu,
projev citů – a že to v jejich očích přibližuje lékaře v jeho odhalenosti na jejich úroveň, činí ho to
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bezpečnějším. Samy se naopak už necítí tak bezmocné a nekompetentní ve srovnání s lékařem a
vzájemná nerovnost se znatelně narušuje. (Zajímavá by byla otázka, jak by takový kontakt se
zdravotníkem reflektovali muži.)

(O primáři nemocničního oddělení po zhoršení stavu u dcerky jedné z respondentek) …druhý den
ráno jsme se potkali a on mi říkal, že skoro nespal, že o tom musel pořád přemýšlet. Že mu to pořád
běhá v hlavě, co se stalo u něho na oddělení. Takže bylo vidět, že ho to zasáhlo. Lidsky. Ne jako
doktora, ale jako člověka.
PŘIVZETÍ DO ROZHODOVÁNÍ
„Chci, aby mě zavzal do léčby.“ Pravděpodobně nejvýstižnější charakteristika této kategorie a
všeobecně něčeho, co si pacienti velmi často přejí. Moci v průběhu léčby s lékařem spolupracovat,
nebýt léčeným objektem, ale aktivním partnerem. Možnost společného rozhodování je vůbec
nejsilnějším momentem v narušení asymetrie. Nesnižuje se jen úzkost, ale pacient je přizván do
dialogu, v němž by podle prvotní asymetrie mohl hrát i zcela pasivní roli.

(Je pro mne důležité…), aby mě do tý léčby zavzal v tom přístupu lidským a…no jako partnerku
v léčbě.
Na druhé straně rozhodování o léčbě může stát neochota lékaře vést dialog, snaha držet svou
pevnou pozici, tam kde je, neschopnost snést odpor pacienta jako legitimní žádost o diskusi.

(Srovnání přístupu dvou psychiatrů) …tak K. by se mnou aspoň diskutoval jako proč. Proč je
případně dobrý, abych to brala. Kdežto L. by o tom nediskutovala a navíc by to vzala jako velkou
drzost…

Asymetrie žádoucí
V průběhu rozhovorů bylo možné narazit na situace, v nichž je jistá podoba asymetrie
považována za žádoucí. O asymetrickém postavení obou komunikujících až doposud nebylo
možné říci, zda je „správné“, či nikoli. Nerovnost postavení zdravotníka a pacienta byla
konstatována jako fakt. Bylo ale zřejmé, že nevýhody, které s sebou asymetrie pro vzájemnou
komunikaci přináší, jsou pacienty často vnímány jako nepříjemné.
Co považuji v této kategorii za podstatné z hlediska psychologie, je fakt, že tu nejde
o typickou, a priori danou asymetrii, ale o asymetrii svého druhu. Odehrává se jakoby se
souhlasem pacienta a je dobrovolným a vítaným odevzdáním svých kompetencí do rukou lékaře.
Je to asymetrie postavená v zájmu léčby.
Z reflexe jedné z respondentek vyplývá, že tato podoba asymetrie není v rozporu s jindy
rovným, partnerským, spolupracujícím postavením obou zúčastněných. Je spíše výjimečnou
situací (v tomto případě zdůrazněnou oblastí psychiatrie), kdy se pacient v zajetí nemoci zcela
odevzdává do rukou lékaře, jemuž důvěřuje. Už se neptá na důvody medikace, nehledá způsoby,
jak více rozhodovat sám. Připouští, že existují situace, v nichž je dominance a direktivita na straně
lékaře žádoucí.

… jsou situace u tý deprese, kdy já jsem v tý nemoci úplně aut. A potřebuju jako direktivní vedení,
péči…aby on převzal v týhle situaci odpovědnost za tu léčbu – aby to bylo víc na něm, než na mně.
Protože já nejsem v týhle situaci vůbec schopná v tom jako fungovat. V tomhle je ta psychiatrie
taková specifická.
… třeba se mnou nediskutoval o medikaci vůbec. Prostě řek dáme tohle, tohle, tohle, uděláme to
takhle a takhle.
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Zůstává tu ale jedna podstatná věc: asymetrie je tu synonymem péče, prostoru, který zůstává
bezpečný. Asymetrie nutná, stále však respektující druhého jako osobu. Taková asymetrie není
protipólem partnerství, ale spíše jeho součástí.

Pro mě bylo hrozně důležitý, že jsem jako byla partnerka v léčbě a v momentě, kdy jsem ztrácela
vlastní kompetence…v tom smyslu, že jsem jako nevěděla, co se sebou, nebo jsem se sama pro sebe
stávala nějak nečitelnou, tak to přebírali do ruky do takový míry, jak to bylo potřeba.

Diskuse
Při pohledu na celý obraz komunikace se zdravotníky z pohledu pacientů se nabízí úvaha nad
podstatou existující asymetrie. Je bez pochyb, že asymetrie je v komunikaci lékaře a pacienta vždy
nějakým způsobem přítomná. Teprve bližší analýza ale otevírá otázku, jak se konkrétně zračí
v komunikaci a jak na to pacienti reagují.
Pacientky v rozhovorech přinesly mnoho příkladů a vlastní reflexi zážitků z prostoru
zdravotnictví a je třeba říci, že mezi některými výpověďmi je znát jistý rozpor v přístupu k asymetrii.
Na první pohled by se mohlo zdát, že všechny zmíněné pacientky své asymetrické postavení
uvnitř vztahu v zásadě odmítají. Při hlubším pohledu je ale zřejmé, že tomu tak u nich nebylo vždy
a že kdyby nenastaly výjimečné situace, nemuselo by dojít k žádnému vnitřnímu obratu. Stejně
jako mnoho jiných pacientů by se i tyto ženy mohly cítit uvnitř autoritativního, direktivního
zacházení vcelku spokojené.
Zdá se tedy, že otázka po asymetrii nestojí tak, zdali je žádoucí, či nikoli nebo zda by nemělo
být společným cílem všech zúčastněných jednou pro vždy tuto nerovnost vymýtit. Je zřejmé, že je
spíše samozřejmou součástí takového vztahu a otázkou zůstává spíše, jak s ní v jednotlivých
(individuálních) případech můžeme nakládat, jaká její podoba je ohleduplná k pacientům. A právě
proto, že jde o věc značně individuální, nelze o asymetrii říci mnoho obecného.
Závěr
Filosofii věd o člověku velmi ovlivnil systémový přístup, který nabízí pohled obohacený
o složitost vztahů mezi věcmi i lidmi. Na věci kolem nás, i na to, co se děje mezi námi, totiž
můžeme nahlížet jako na složitý, mnohovrstevnatý, avšak celistvý systém. Nic v mezilidské
komunikaci se totiž neodehrává lineárně, od jednoho k druhému, ale podobně jako u jiných
systémů i zde platí, že mnohé sdělujeme nevědomky, jakoby mezi řečí a že podoba naší vzájemné
komunikace má zásadní vliv na vztah, který mezi námi existuje a platí to i naopak; totiž že
vzájemný vztah určuje podobu komunikace.
Setkání zdravotníka s pacientem, zvláště odehrává-li se v nemocničním prostředí, které samo
o sobě funguje jako důležitý nárazník, je velmi citlivou záležitostí. Nerovnost v tom, co o nemoci
oba zúčastnění vědí a kdo má v rukou moc uzdravit, nerovnost i v pouhém postavení v prostoru
(ležící – stojící) a často i v úrovni mentálních schopností klade otázku, nakolik je povinností
zdravotníka s druhým nějak nakládat, manipulovat směrem ke kýženému výsledku. Pro pacienta
(jindy třeba i schopného, aktivního, samostatného člověka) je to situace neznámá a odzbrojující a
také na jeho straně stojí otázka, s jakou měrou asymetrie ve vzájemném vztahu je schopen
počítat.
Asymetrický vztah klade na všechny zúčastněné značné nároky. Ne-moc znamená v mnoha
ohledech také bez-moc a tento dojem se stupňuje skrze asymetrii stále přítomnou ve vztahu
s tím, kdo by mohl pomoci. Na druhé straně pak stojí také jistý kulturní návyk na straně pacientů
považovat zdravotníka za autoritu, která vždy ví, jak se správně zachovat a jíž není vhodné se ptát
po pohnutkách či důvodech. Mnoho pacientů tíhne k tomu, že se sebou v dobré víře nechávají
nakládat podle uvážení zdravotníků a možnost rozhodnout stejně jako odpovědnost za důsledky
vkládají automaticky na bedra druhých. Na obou stranách tak dochází k mnohým nedorozuměním
a překvapením.
Jako další faktor komplikující situaci se ukazuje jistá nerovnost v představách o kýženém
stavu. Je zřejmé, že ani pacient se ve zdravotnickém prostředí nechová zcela přirozeně. To klade
na zdravotníka velkou zátěž a v takové je obtížné stále komunikovat s pacientem jako se sobě
rovným druhým. Prostředí zdravotnického zařízení a tím více prostředí nemocniční vytvářejí realitu
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odlišnou od té běžné, každodenní a zjevně s sebou přinášejí také jinou podobu pozic a vztahů.
Nevyhnutelně se to odráží ve vzájemné komunikaci.
Tázání po podobě komunikace v asymetrickém vztahu pacient – lékař přináší mnoho otázek.
Tento text přinesl základní projevy asymetrické komunikace, tak jak se s ní potýkají pacienti a
pomohl zhruba určit oblasti dalšího zkoumání.
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Hodnotenie pojmov manželstvo a spolužitie bez uzavretia manželstva
u študentov strednej a vysokej školy 1
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Abstrakt
Pre vzorku študentov dvoch stredných a jednej vysokej školy bol konštruovaný dotazník s cieľom
zisťovať postoje k manželstvu a k spolužitiu bez uzavretia manželstva. Na každom type školy
pozitívne postoje k manželstvu u mužov i žien prevažovali nad negatívnymi postojmi. Participanti
bez ohľadu na typ školy a pohlavie prisudzovali pojmu manželstvo pozitívnejšie hodnoty než pojmu
spolužitie bez uzavretia manželstva. Medzi jednotlivými typmi škôl sa potvrdili rozdiely v predstave
o ideálnom veku vstupu do manželstva, keď vysokoškolskí študenti uvádzali signifikantne vyšší
vek oproti stredoškolským študentom.
Kľúčové slová:
Abstract
Evaluation of concepts of marriage and cohabitation without marriage in students of high school
and university
A questionnaire about attitudes towards marriage and cohabitation without marriage was
constructed for a sample of students from two high schools and one university. At each type of
school, positive attitudes towards marriage in men as well as in women were more dominant than
negative attitudes. Participants attributed more positive values to the concept of marriage than to
the concept of cohabitation without marriage, irrespective of school type or sex. When comparing
the types of school, differences in anticipated ideal age for getting married were found. University
students reported significantly higher age compared to high school students.
Keywords: attitudes towards marriage, high school and university students

Úvod
Zisťovaním hodnotenia pojmov možno interpretovať postoje k objektom a javom, ktoré tieto
pojmy označujú. Postoj je významnou kategóriou v sociálnej psychológii a vyjadruje relatívne
ustálenú formu hodnotenia, prežívania a správania voči vybranému objektu. Poznatky o postojoch
k sociálnym objektom sú v psychológii využiteľné pri analýze motivácie správania, pri predvídaní
správania, interpretácii prežívania a môžu byť tiež dôležitým zdrojom cieleného utvárania
a ovplyvňovania postojov významných vzhľadom na problémy a potreby spoločnosti.
Pre formovanie postojov k manželstvu a rodičovstvu je dôležité obdobie od adolescencie
k ranej dospelosti. Vývinové štádium adolescencie sa zvyčajne ohraničuje dosiahnutím fyzického
veku dospelosti, avšak zákonná hranica plnoletosti nie je automaticky dosiahnutím dospelosti
v psychologickom význame. Novšie pohľady na vývin v tomto období poukazujú na isté prechodné
obdobie cesty k dospelosti a vyčleňujú toto obdobie ako samostatné štádium v živote mladých ľudí
vo veku veľmi voľne ohraničenom 18. – 30. rokom života. Toto obdobie sa označuje ako vek
vynárajúcej sa dospelosti (Arnett, 2004). Je to obdobie odlišné od adolescencie tým, že poskytuje
mladému človeku väčšiu slobodu a nezávislosť od rodičov. Zároveň však sa líši od obdobia
dospelosti, pretože preň nie sú typické formálne znaky spájané so statusom dospelého človeka,
ako je samostatná práca, manželstvo a rodičovstvo. Dôvodom vyčlenenia vynárajúcej sa
1
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dospelosti ako samostatného obdobia je aj to, že mladí ľudia tento vek ako dosiahnutie dospelosti
ešte neprežívajú.
Arnet (2004) uvádza črty, ktorými sa vek vynárajúcej sa dospelosti odlišuje od adolescencie aj
od mladej dospelosti. Najdôležitejšou je zaoberanie sa vlastnou identitou, sebaexplorácia. Táto
črta sa prejavuje tým, že mladí ľudia po dosiahnutí veku dospelosti skúmajú, aké majú možnosti
v rôznych oblastiach života, najmä v citovom živote – v láske a v pracovnej oblasti. Pre tento vek je
typické, že jedinec je v porovnaní s adolescenciou menej závislý od rodičov, ale ešte nepristupuje
k prijatiu stabilných záväzkov, ktoré sú zasa typické pre vek dospelosti (dlhodobá práca, uzavretie
manželstva, rodičovstvo). Je to vek, v ktorom je možné rozmýšľať o rôznych možnostiach v oblasti
partnerských vzťahov a práce a aj si tieto možnosti vyskúšať. V oblasti práce a prípravy na ňu sa
to prejavuje využívaním neobvyklých vzdelávacích a pracovných možností, napríklad
v dobrovoľníckej činnosti, čo mladým ľuďom prináša osobné zážitky a skúsenosti, ktoré využijú pri
neskoršom rozhodovaní sa a voľbe trvalejších pracovných činností. Skúmanie možností
intenzívneho života prebieha aj v rovine partnerských vzťahov a tiež sa môže prejaviť okrem
premýšľania o manželstve a pokusov o nájdenie vhodného partnera aj skúšaním spolužitia pred
manželstvom. Zážitky a skúsenosti z prežívania vlastných partnerských vzťahov tak môžu
významne ovplyvniť aj utváranie postojov k manželskému spolužitiu.
Postoje k manželstvu sa utvárajú aj pod vplyvom širšieho sociálneho kontextu. Podiel mladých
ľudí, ktorí už pred uzavretím manželstva žijú aspoň s jedným partnerom je v súčasnosti vyšší než
býval v polovici 20. storočia. Viacej sa akceptuje rozvod a netradičné formy spolužitia, manželstvo
sa považuje za obmedzujúci faktor v usporiadaní života. V štúdiách venovaných problematike
postojov sa potvrdzuje pôsobenie spoločnosti, spoločenských trendov na zvyšujúci sa výskyt
ambivalentných postojov k manželstvu, pričom proces voľby a rozhodovania sa medzi uzavretím
manželstva a spolužitím je ovplyvnený mnohými faktormi, najmä postojmi a hodnotami (Clarkberg,
et al., 1995, Martin et al., 2001).
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť, aké sú postoje k manželstvu u mladých ľudí v období
vynárajúcej sa dospelosti a či sa odlišujú podľa toho, na akom type školy študujú. Výskum bol
pripravený a realizovaný tak, aby poskytol odpovede na štyri výskumné otázky:
1. Sú rozdiely v postojoch k manželstvu u študentov z rôznych typov škôl?
2. Sú rozdiely medzi hodnotením pojmu manželstvo a hodnotením pojmu spolužitie bez uzavretia
manželstva?
3. Aké dôvody uvádzajú študenti pre a proti uzavretiu manželstva?
4. Sú rozdiely v uvádzaní ideálneho veku pre uzavretie manželstva u študentov rôznych typov
škôl?
Metóda
Výberový súbor tvorilo 129 participantov vo veku 18 – 27 rokov. Z nich bolo 90 študentov
z posledného ročníka strednej odbornej školy s maturitou (SOŠ) a gymnázia a 39 študentov
vysokých škôl humanitného a ekonomického smeru. Podiel mužov a žien bol v celom súbore
vyrovnaný, ale medzi jednotlivými školami boli rozdiely. Prehľad o počte participantov je v tabuľke
č. 1.
Tabuľka č. 1: Zastúpenie participantov z výberového súboru
Typ školy

Muži

Ženy

Spolu

SOŠ

24

7

31

Gymnázium

26

33

59

Vysoká škola

15

24

39

Spolu

65

64

129
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Na meranie postojov sme použili dotazník, ktorý mal tri časti:
1. posudzovanie výrokov na 5-bodovej Likertovej škále – 12 položiek (Cronbachova α = 0,797)
2. sémantický diferenciál s podnetovými slovami manželstvo a spolužitie bez uzavretia
manželstva – 16 bipolárnych adjektív
3. dve otvorené otázky; jednou sa zisťovali dôvody pre a proti manželstvu, druhou ideálny vek
vstupu do manželstva.
Výsledky
1. Rozdiely v postojoch k manželstvu u študentov z rôznych typov škôl
Sumačný index z prvej časti dotazníka sme interpretovali ako pozitívny postoj k manželstvu
v prípade, že dosiahol hodnotu nad 75. percentilom, ako negatívny do 25. percentilu. Skóre
v rozmedzí 25. – 75. percentilu vypovedalo o neutrálnom a nevyhranenom postoji k manželstvu.
Údaje o frekvencii výskytu troch typov postojov k manželstvu sú v tabuľke č. 2, výsledky
štatistického testovania rozdielov medzi triedami v tabuľke č. 3.
Výsledky štatistického spracovania potvrdili, že stredoškolskí študenti ako celok sa od
vysokoškolských odlišovali v postojoch voči manželstvu, pričom zistený štatisticky významný
rozdiel sa pri porovnávaní jednotlivých typov stredných škôl potvrdil ako rozdiel v odpovediach
medzi študentmi strednej odbornej školy a vysokoškolskými študentmi.
Tabuľka č. 2: Typy postojov v jednotlivých školách: absolútne a relatívne počty
SOŠ
N
pozitívny postoj
nevyhranený postoj
negatívny postoj

7
19
5

%
22,58
61,29
16,13

Gymnázium
N
17
27
15

%
28,82
45,76
25,42

VŠ
N
16
10
13

%
41,03
25,64
33,33

Tabuľka č. 3: Rozdiely medzi školami v postojoch (χ2)
2

SOŠ a gymnázium
SOŠ a VŠ
gymnázium a VŠ
stredné školy a VŠ

χ
signif.
2,0445
n.s.
9,075 p < 0,05
4,072
n.s.
7,189 p < 0,05

Zistené rozdiely v postojoch študentov možno na základe údajov v tabuľke č. 2 a v grafe č. 1
pripísať tomu, že u vysokoškolských študentov sa objavilo oveľa menej neutrálnych
a nevyhranených postojov oproti stredoškolským študentom. Kým zo študentov strednej odbornej
školy vyjadrilo nevyhranený postoj viac než 60 %, na gymnáziu 46 %, vysokoškolskí študenti
odpovedali jednoznačnejšie a nevyhranené postoje prezentovala z nich len jedna štvrtina. Ďalším
zistením je podiel vyhranených pozitívnych a negatívnych postojov, ktorý je vo všetkých troch
skupinách študentov v prospech pozitívneho postoja. Vysokoškoláci mali častejšie než
stredoškoláci k manželstvu pozitívny postoj, ale aj počet tých, ktorí zaujali negatívny postoj, bol
oproti stredoškolským študentom vyšší.
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Graf č. 1: Vyjadrenie postoja k manželstvu v troch typoch škôl (v %)
70

60

50

40

Pozitívny postoj

30

Neutrálny postoj

20

Negatívny postoj

10

0

SOŠ

Gymn.

VŠ

2. Rozdiely medzi hodnotením pojmu manželstvo a hodnotením pojmu spolužitie bez
uzavretia manželstva
Metódou sémantického diferenciálu sme zisťovali, či sa hodnotenie pojmu manželstvo
v sémantickom priestore odlišuje od hodnotenia pojmu spolužitie bez uzavretia manželstva.
Študenti z výberového súboru hodnotili pojem manželstvo a pojem spolužitie bez uzavretia
manželstva na 7-bodovej stupnici, ktorej body 1 – 3 označovali náklonnosť k adjektívu vľavo, body
5 – 7 k adjektívu vpravo, bod 4 bol stredom stupnice.
Vzhľadom na nie normálne rozloženie hodnôt sme rozdiely v hodnotení pojmov manželstvo
a spolužitie bez uzavretia manželstva testovali neparametrickým Wilcoxonovým testom rovnosti
mediánov. Výsledky sú v tabuľke č. 4 a v grafe č. 2.
Štatisticky signifikantné rozdiely sa potvrdili takmer u všetkých dvojíc adjektív s výnimkou
dvojice neatraktívne – atraktívne a vyrovnané – vášnivé, pri ktorých boli mediány prakticky rovnaké
pre oba hodnotené pojmy. Výsledky svedčia o tom, že mladí ľudia majú tendenciu prisudzovať
manželstvu pozitívnejšie hodnoty ako spolužitiu bez uzavretia manželstva. Manželstvo aj spolužitie
hodnotili rovnako len v dvoch pároch adjektív, pričom hodnoty oboch pojmov sa na stupnici
nachádzali bližšie k pólu označenom adjektívom atraktívny a vášnivý.
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Tabuľka č. 4: Hodnoty mediánov a signifikancia v 16 dvojiciach adjektív sémantického
diferenciálu

Pojem
manželstvo
(medián)

spolužitie
(medián)

signifikancia
p

nedôležité - dôležité

5,66

4,77

0

nezaujímavé - zaujímavé

5,52

4,89

0,03

neatraktívne - atraktívne

5,39

5,45

0,659

neobmedzené- obmedzené

4,57

3,13

0

smiešne - vážne

6,14

4,97

0

nesprávne - správne

5,8

4,1

0

neužitočné - užitočné

5,54

4,68

0,001

drahé - lacné

3,53

4,05

0

bezvýznamné - zmysluplné

6,07

5,25

0

bezcenné - cenné

6,2

4,79

0

6

4,92

0

zlé - dobré

6,14

5,16

0

škaredé - pekné

6,15

5,24

0

vyrovnané - vášnivé

5,53

5,54

0,063

premenlivé - stále

5,74

5,4

0

pokojné - vzrušené

5,25

5,08

0

Dvojica adjektív

krátke - dlhé
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Graf č. 2: Profil sémantického diferenciálu pre pojmy manželstvo a spolužitie bez uzavretia
manželstva

•
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3. Dôvody v rozhodovaní sa pre a proti uzavretiu manželstva
Otvorená otázka zameraná na zistenie dôvodov v rozhodovaní sa o vstupe do manželstva mala
dve časti. V prvej bolo treba vymenovať najviac tri dôvody, ktoré by mohli rozhodnutie uzavrieť
manželstvo podporiť, v druhej mali študenti možnosť uviesť tri dôvody, ktoré by mohli takémuto
rozhodnutiu zabrániť. Odpovede sme zaraďovali do kategórií. Početnosti v jednotlivých
kategóriách dôvodov pre a proti manželstvu sme vyjadrili v percentách a zoradili podľa poradia.
Výsledky sú v tabuľke č. 5 pre dôvody v prospech uzavretia manželstva, v tabuľke č. 6 uvádzame
výsledky analýzy dôvodov proti uzavretiu manželstva.
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Tabuľka č. 5: Dôvody podporujúce rozhodovanie pre uzavretie manželstva

láska
emocionálne výhody
právne a materiálne výhody
tehotenstvo
vplyv rodiny
vhodnosť prostredia pre deti
zmysel života
náboženská tradícia

Počet
odpovedí
94
72
41
27
24
23
18
15

Percentá
29,9
22,9
13,1
8,6
7,6
7,3
5,7
4,8

Tabuľka č. 6: Dôvody zabraňujúce uzavretie manželstva

strach z rozvodu a jeho dôsledkov
finančné náklady
strata slobody
strach z vyprchania citu
zodpovednosť, povinnosti
vplyv rodiny
spoločné hospodárenie
rozdielne vierovyznanie
iné

Počet
odpovedí
71
54
42
25
20
19
7
3
20

Percentá
27,2
20,7
16,1
9,6
7,7
7,3
2,7
1,1
7,7

Pri rozhodovaní, či uzavrieť manželstvo, je podľa predstáv participantov najdôležitejšia láska a
emocionálna podpora (spolu vyše 50 %), právne a materiálne výhody sú na treťom mieste (13 %).
Ako najmenej významný dôvod uvádzali mladí ľudia zmysel života (5,7 %) a náboženskú tradíciu
(4,8 %). Pri rozhodovaní neuzavrieť manželstvo je najsilnejším dôvodom strach z rozvodu
(27,2 %), finančné náklady (20,7 %) a strata slobody a súkromia (16,1 %).
Najslabšími dôvodmi pre zamietnutie vstupu do manželstva boli spoločné hospodárenie (2,7
%) a rozdielne vierovyznanie (1,1 %).
4. Názory na ideálny vek pre vstup do manželstva
V druhej otvorenej otázke sa participanti mali vyjadriť, aký je podľa ich názoru ideálny vek
vstupu do manželstva. Priemerné hodnoty sú uvedené v tabuľke č. 7 a znázornené v grafe č. 3. Pri
zisťovaní rozdielov v uvádzaní ideálneho veku v jednotlivých typoch škôl sme použili jednoduchú
analýzu rozptylu (ANOVA), ktorá potvrdila signifikantný rozdiel medzi študentmi z porovnávaných
typov škôl: LEVENE (2; 126) = 1,559; p = 0,214; F (2; 126) = 5,359; p = 0,006. Post – hoc
analýzou sa ďalej zistilo, že rozdiel je štatisticky významný medzi študentmi SOŠ a študentmi VŠ
(p = 0,002) a medzi študentmi gymnázia a študentmi VŠ (p = 0,021). Hodnota celkovej korelačnej
miery vecnej signifikancie svedčí o strednej vecnej signifikancii zisťovaných rozdielov (rm = 0,280).
Tabuľka č. 7: Priemerné hodnoty ideálneho veku pre vstup do manželstva
SOŠ
Gymnázium
VŠ

Muži
26,2
27,2
28,2

Źeny
24,6
25,8
27

Spolu
25,8
26,4
27,4
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Graf č. 3: Názory na ideálny vek pre vstup do manželstva
29

28

27

26

Muži

25

Ženy

24

Spolu

23

22

SOŠ

Gymn.

VŠ

Na overenie rozdielov medzi mužmi a ženami v názoroch na ideálny vek vstupu do
manželstva sme použili t-test pre dva nezávislé súbory v každom type školy. Potvrdil sa štatisticky
aj stredne vecne významný rozdiel medzi mužmi a ženami na gymnáziu [t = -2,410; p = 0,022;
Cohenovo d = 0,656] a na vysokej škole [t = -2,155; p= 0,038; Cohenovo d = 0,677], z čoho možno
usudzovať, že muži považujú za vhodnejší pre uzavretie manželstva vyšší vek než ženy.
Štatisticky významný rozdiel sa neukázal medzi mužmi a ženami na strednej odbornej škole.
Diskusia
Analýza výsledkov prispela k poznaniu postojov k manželstvu a k spolužitiu bez uzavretia
manželstva u mladých ľudí, ktorí prešli štádiom adolescencie a sú na ceste k dospelosti. Čiastkové
výsledky dávajú odpovede na položené výskumné otázky takto:
1. S vyšším vekom a vzdelaním sa postoje k manželstvu stávajú vyhranenejšie.
Z vyhranených postojov sú frekventovanejšie pozitívne postoje k manželstvu oproti
negatívnym.
2. Mladí ľudia majú tendenciu prisudzovať manželstvu pozitívnejšie hodnoty ako spolužitiu bez
uzavretia manželstva.
3. V situácii rozhodovania sa o vstupe do manželstva sú pre participantov najdôležitejšie
emócie – dôvodom pre manželstvo sú pozitívne emócie (láska) a dôvodom proti manželstvu
negatívne emócie (strach z rozvodu).
4. S vyšším vekom a vzdelaním sa posúva smerom nahor predstava o ideálnom veku pre
vstup do manželstva. Muži uvádzajú ako ideálny vyšší vek pre vstup do manželstva než ženy
bez ohľadu na typ školy, ktorý navštevujú.
Hoci odpovede participantov nemožno vyhodnotiť ako jednoznačne pozitívne postoje
k manželstvu, prevláda v nich tendencia k pozitívnym postojom aj v porovnaní s postojmi
k spolužitiu bez uzavretia manželstva. Tento výsledok je trochu prekvapujúci vzhľadom na to, že
v súčasnosti klesá sobášnosť, stúpa rozvodovosť a mladí ľudia často uprednostnia spolužitie bez
uzavretia manželstva. M. Clarkberg et al. (1995) uvádza vo svojich výsledkoch, že mladí muži
a ženy považujú manželstvo za obmedzujúce. Podobne J. J. Arnett (2004) uvádza ako typickú
charakteristiku obdobia vynárajúcej sa dospelosti spolužitie mimo manželstva. Participanti v našom
výskumnom súbore boli všetci slobodní a študenti, ich postoje sa ešte môžu meniť, rovnako však
sa môžu upevniť tie názory, ktoré prezentovali vo svojich odpovediach ako prevažne pozitívne
hodnotenia manželstva. Bolo by vhodné spracovať v ďalšej výskumnej etape aj charakteristiky
rodinného prostredia participantov a posúdenie vzťahov ich rodičov.
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Abstrakt
Práce nabízí stručné představení resocializačního programu pro odsouzené v českých věznicích,
který pracuje s deliktem u této cílové skupiny, s jejich postoji k trestné činnosti a nabízí podněty
k eliminaci nebo prevenci opakujícího se vzorce kriminálního jednání. Jde o skupinový program
s prvky kognitivně behaviorální terapie jako je například kognitivně behaviorální analýza
kriminálního chování, práce se spouštěči a modulátory trestné činnosti u jednotlivců nebo
orientace v procesu změny. Odsouzení si trénují dovednosti v různých oblastech jako je například
sociální oblast, komunikace, sebeřízení, seberegulace a další. Cílem programu je zamyšlení se
odsouzených nad svým jednáním a pokus o změnu svých zaběhnutých vzorců chování, co by
mělo přispět k jejich resocializaci, k prevenci společensky nežádoucího jednání a v konečném
důsledku k ochraně společnosti.
Klíčová slova: odsouzení, KBT, resocializace
Abstract
“Stop, think, change yourself“ resocialization programme for convicted people
and experiences of it.
This paper provides a brief introduction of a resocialization programme for convicted people in
Czech prisons, which works with illegal activity in this target group, their attitudes towards illegal
activity and offers incentives for the elimination or prevention of repetitive patterns of criminal
behaviour. This group programme includes elements of cognitive behaviour therapy such as
cognitive behaviour analysis of criminal behaviour, working with triggers and modulators of criminal
activity in individuals or orientation in process of change. Convicted people practice skills in
different areas such as social skills, communication, self-control, self-regulation etc. The goal of
this programme is to lead convicted people to think about their behaviour and to try to change their
established behavioural patterns. This could help their resocialization, to prevent socially
undesirable behaviour and finally to protect society.
Keywords: convicted people, CBT, resocialization
Úvod
S cílem chránit společnost před opakující se trestnou činností postupně zavádí a realizuje
Vězeňská služba ČR standardizované i standardizující se programy. Mezi již standardizované
programy patří program Grepp, který slouží pro pachatele odsouzené za trestné činy násilí na
dětech se sexuální a komerční komponentou, tedy pro specifický druh trestné činnosti. Dalším
programem je program „Zastav se, zamysli se a změň se“ ve zkratce ZZZ nebo 3Z. Mezi další
programy, které jsou na cestě standardizace, je například program pro odsouzené za dopravní
nehody, pro odsouzené na doživotní tresty nebo TP 21 Junior, který je ohraničený věkovou
kategorii. To, co se děje za mřížemi věznic, je pro většinu společnosti tabu nebo může vyvolávat
různé představy, obavy nebo zidealizované očekávání od Vězeňské služby, proto je potřeba
prezentovat práci i s touto populací v reálných konturách a zvyšovat tak profesní kredit Vězeňské
služby ČR.
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Představení programu ZZZ
Program ZZZ byl převzat z Velké Británie a na jeho začátku stála Vězeňská služba ČR spolu
s Probační a mediační službou ČR. Na jednotlivých věznicích realizují program vždy dva lektoři,
kteří byli speciálně proškoleni. Mají k dispozici pracovní manuál i pracovní listy, ale zároveň mají
prostor i pro vlastní kreativitu. Součásti proškolování lektorů je i supervize. Cílem je nabídnout
odsouzeným i jiné podněty, na jejichž základě by se mohli zamyslet nad svým dosavadním
fungováním, zhodnotit jej, případně hledat cesty, jak věci napravit a nepokračovat v chování, jehož
důsledkem je oběť, výkon trestu, omezená svoboda, odluka od rodiny a přátel, rostoucí dluhy a
podobně.
Celkově funguje tento program ve 14-ti věznicích a neorientuje se na speciální trestný čin.
Klíčovým kritériem pro výběr odsouzených do programu je jejich motivace pro vlastní změnu,
schopnost porozumět základním informacím a instrukcím, přibližně půlroční lhůta před výstupem
z výkonu trestu nebo před termínem podáním žádosti o podmínečné propuštění. Jelikož se pracuje
s opakujícím se vzorcem chování, důležitá je i recidiva trestné činnosti. Samozřejmě má program
stanovené i kontraindikace jako například duševní nemoc v akutním, neošetřeném stavu; výrazná
porucha osobnosti; sexuálně motivovaný trestný čin nebo zvláštní bezpečnostní režim. Jde
o průběžnou celoroční speciálně výchovnou aktivitu pro dospělé odsouzené muže i ženy. Program
je sestavený z 11 sezení v rozsahu 2 hodiny do týdne. Na konci programu dostanou absolventi
programu certifikát a zpracuje se na ně hodnocení, které může být součástí soudního jednání
o podmínečném propuštění z výkonu trestu dotyčného/dotyčné. Konkrétní podmínky jsou zatím jen
pracovní, tedy bez legislativního rámce, který se zatím vytváří.
Mne osobně program ZZZ zaujal tím, že je postavený na principech kognitivně behaviorální
terapie, které se, jak naznačují zahraniční studie z této oblasti (například Waldram, 2008; Blacker,
Watson & Beech, 2008; Loeventhal, 2006 nebo Beech, Hamilton-Giachritsis, 2005) zdají být
efektivní ve vztahu k cíli, tedy k tomu:
• aby si odsouzení mohli vytvořit adekvátní náhled na vlastní trestnou činnost,
• aby si uvědomili a přijali konkrétní důsledky vlastních aktivit,
• aby usilovali o změnu postojů a myšlení směrem k trestné činnosti,
• aby je tato aktivita motivovala k nekriminálnímu, soběstačnému způsobu života po
propuštění z výkonu trestu.
Celková efektivita resocializace a programu zacházení u odsouzených zatím v našich podmínkách
ještě nebyla prozkoumána, ale je v realizaci v součinnosti s Institutem pro kriminologii a sociální
prevenci.
V programu se pracuje s různými sebeposuzovacími a vyhodnocovacími škálami a kognitivně
behaviorálními metodami. Mezi ně patří například:
• formulace vlastního problému souvisejícího s trestnou činností,
• kognitivní a behaviorální analýza trestné činnosti, na základě níž je možné dojít k poznání
příčin, spouštěčů, modifikujících a rizikových faktorů u konkrétní, opakující se trestné
činnosti,
• edukace o propojení a vzájemném ovlivňování myšlenek, emocí a chování,
• práce s důsledky trestné činnosti, a to s krátkodobými i s dlouhodobými, s výhodami
i nevýhodami trestné činnosti,
• edukace ohledně různých stylů myšlení a jejich nácvik,
• nácvik alternativního myšlení v praktickém životě,
• procvičování domýšlení důsledků vlastního jednání,
• edukace o procesu změny, uvědomění si své aktuální pozice v tomto procesu,
• uvědomění si pozice v procesu změny, kam by se člověk chtěl dostat,
• stanovování si konkrétních a dosažitelných cílů, které se dají zvládnout postupnými kroky,
• nácvik sebeřízení a seberegulace,
• uvědomění si svých sociálních dovedností, případně rezerv v této oblasti a jejich nácvik,
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technika hraní rolí, …

Jelikož jde o skupinový program, pracuje se i se skupinovou dynamikou, která může procesu
změny u jednotlivých odsouzených napomoci, ale také ji brzdit, proto program ZZZ vyžaduje
sehraný tým dvou lektorů, kteří ho vedou společně. Jako v celém přístupu kognitivně behaviorální
terapie je vyžadován aktivní přístup odsouzených, který je jedním z nejdůležitějších faktorů jejich
změny. Pouhé absolvování programu jim změnu samozřejmě nezaručuje.
Naše zkušenosti
V našich podmínkách jsme realizovali první běh tohoto programu, který absolvovalo 10
odsouzených v kompletním rozsahu. Pro některé odsouzené byl program jenom osvěžením a
motivováním pro nastavenou cestu nekriminálního chování. Pro některé šlo o objevné putování,
které ani nečekali. U některých jsme měli s kolegyní Mgr. Nikolou Brislingerovou problém zachytit,
jestli se jich dění na sezení nějak zvlášť dotýká, nebo jen tak „klouže po povrchu“.
Po absolvování programu odsouzení hodnotili celý program. Jako pozitivní uváděli například
reakce spoluúčastníků, zajímali je hlavně příběhy jiných lidí, oceňovali bezprostřednost, možnost
vyjádřit svůj názor, možnost oponovat, možnost vyslechnout si kritiku v relativně bezpečném
prostředí, jejich slovy „dobrá skupina a atmosféra“. Někteří oceňovali fakt, že si uvědomili vážnost
páchání trestné činnosti. Někteří oceňovali jednotlivé techniky, které je oslovily, a někteří neuměli
specifikovat, co konkrétně se jim líbilo na programu, jen, že „program byl skvělý“.
Ve velké většině absolventi uváděli, že negativní momenty v sezeních nebyly, někteří v tomto bodu
sklouzli k sebehodnocení a jako negativum uvedli problém jednoduše vyjádřit vlastní názor, přijetí
a pochopení významu některých nastíněných situací.
Schopnost změny po absolvování programu optimisticky zaškrtlo 8 odsouzených, jeden přiznal
drobné problémy a jeden váhal 50 na 50. Odsouzení uvedli hodně různorodých technik a věcí,
které se naučili a oslovily je. Zajímavé je, že 4 (nejvíc, na čem se shodli) uvedli, dovednost
plánovat si drobné, realistické, konkrétní cíle, které na sebe navazují. Souvisí to zřejmě s jejich
příliš optimistickým a někdy až velice ambiciózním nastavením si různých parametrů, které když
pak nevyjdou, tak se člověk dostává do různých pastí, frustrací, skleslostí a možná i větších
problémů. Otázkou je, jestli takhle optimistickou a všespásnou variantou není i toto nadšení našich
odsouzených po absolvování programu ZZZ. Prověří ji praktický život mimo zdi věznice a čas.
Pro nás jako lektory byl program ZZZ také zajímavou zkušeností, která nám umožnila být
s odsouzenými v intenzivnějším kontaktu. Jako výhody hodnotíme:
• možnost vést skupinu v dvojčlenném týmu (možnost střídání se ve vedení skupiny a
naopak, možnost odpočinku nebo sledování skupiny a zasahování do ní) ve vězeňském
prostředí,
• výběr odsouzených, který byl v naší kompetenci, proto jsme si do skupiny nezařazovali
„náročné klienty“,
• propracovaný manuál se strukturou, s označením časové dotace pro jednotlivá cvičení,
zároveň s možností vlastní invence a reakce na aktuální dění ve skupině,
• celkově po první zkušenosti hodnotíme i z naší pozice program jako promyšlený,
prověřený, cílený na práci s trestnou činností,
• zajímavá byla skupinová dynamika – když jeden odsouzený začal víc zabíhat
k pozitivnímu vnímání krádeží, řízení bez řidičského průkazu, nebo pod vlivem drog –
ostatní ze skupiny dokázali nastavit konfrontační hledisko,
• zajímavá byla vzájemná pomoc například intelektově zdatnějšího s intelektově a gramotně
slabším jedincem,
• důležité nám připadaly momenty zpětné vazby na konci každého sezení.
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Jako drobné nevýhody jsme si vyhodnotili někdy složité větné konstrukce a formulace cílů
jednotlivých sezení a do dalšího běhu bychom chtěli víc zařazovat opakování a procvičování si
jednotlivých pojmů, se kterými měli hlavně intelektově slabší jedinci problémy.
Závěr
Vězeňská služba ČR usiluje podobnými aktivitami o profesionální přístup k odsouzeným a zároveň
k naplnění zakázky společnosti, k její ochraně a pokud možno k prevenci kriminálního chování,
případně k resocializaci jí svěřených lidí. Jedním z takovýchto kroků je i program ZZZ, který
pracuje přímo s deliktem, tedy s postoji odsouzeného k vlastnímu chování. Po prvním běhu
provází lektorskou část i část odsouzených příjemně pozitivní nadšení, proto optimisticky doufáme,
že aspoň malá část ze sezení, které jsme absolvovali s „našimi“ odsouzenými v praxi přispěje
aspoň trochu k jejich změně a v konečném důsledku ke klidu a harmonii ve společnosti.
Samozřejmě, teď jsou na to „naši“ absolventi sami, ale přesto tajně doufáme, že se aspoň
některým z nich povede nepokračovat v dosavadních šlépějích. A před námi, lektory, je druhý běh
a další odsouzení.
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Abstrakt
Politika je významnou součástí života lidí. Problematika osobnosti politiků, moci, úspěšnosti,
schopnosti působit na voliče i jejich psychopatologie jsou významnými tématy četných studií
politické psychologie. Pokusem o prohloubení znalostí o českých politicích je naše práce, jejímž
cílem bylo poodhalit osobnostní charakteristiky, motivy, potřeby a hodnoty ve vztahu k jejich
kariéře.
Výzkumný soubor tvořilo 184 politiků (poslanců, senátorů a regionálních politiků). Byly použity dva
dotazníky, Freiburský osobnostní dotazník a dotazník Kariérových kotev. Naše dosavadní výsledky
naznačují, že soubor probandů se nijak významně neliší z pohledu osobnostních rysů od normy
běžné populace s výjimkou jediné dimenze, a to zvýšené maskulinity. Mezi nejdominantnější
potřeby probandů patřilo uspořádání pracovní aktivity v souladu s osobními hodnotami a
prospěchem společnosti, snaha o dosažení něčeho prospěšného a hodnotného pro ostatní.
Klíčová slova: politika, politici
Abstract
Are Czech politicians really different from us?
Politics is an important part of human life. Issues of personality of politicians, power, success, the
ability to have an effect on voters, as well as psychopathology, are important themes of many
political psychology studies.
This paper attempted to deepen our knowledge about Czech politicians; its goal was to reveal
some personality characteristics, motives, needs and values in relation to their career. The sample
consisted of 184 politicians (members of parliament, senators, and regional politicians). Two
questionnaires were used, the Freiburg personality inventory and the Career anchor questionnaire.
The present findings show that the sample was not significantly different from the typical population
from the perspective of personality traits with one exception, increased masculinity. The most
dominant needs for participants were managing work activity in harmony with personal values and
benefits for society, effort to achieve something beneficial and valuable for others.
Keywords: politics, politicians

Úvod
Politika je významnou součástí života lidí. Problematika osobnosti politiků, moci, úspěšnosti,
schopnosti působit na voliče, i jejich psychopatologie jsou významnými tématy četných studií
politické psychologie.
Naše práce je pokusem o prohloubení znalostí o českých politicích. Jejím cílem bylo pokusit
se poodhalit některé osobnostní rysy jedinců zabývajících se politikou včetně motivů a hodnot
týkajících se jejich pracovní kariéry.
Politiku lze definovat jako činnost společenskou, která vzniká z mezilidské interakce. Politika
se rodí z různosti, z existence spektra názorů, přání a potřeb. Tato různost úzce souvisí
s konfliktem, neboť součástí politiky je vyjadřování odlišných názorů, i střety nesmiřitelných zájmů.
V politice jde o rozhodování ovlivňující další skupiny lidí. Politiku lze chápat i jako arénu klamání a
manipulace, jako určitý program nebo soubor názorů atd. Propojení politiky se státními záležitostmi
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způsobilo, že se na ni často nahlíží velmi negativně a politika se spojuje s klamáním, nepoctivostí i
korupcí. Důsledkem je malá vážnost, které se politici těší, protože je lidé leckdy vnímají jako moci
chtivé pokrytce, kteří vlastní ambice zastírají řečí o službě veřejnosti (Fibich, 1993; Heywood,
2005).

POLITIK
Politika lze charakterizovat jako jedince, který se politikou zabývá profesionálně a prakticky
(Krejčí, 2004; Mills, 1966). Do takové definice pak spadají nejen lidé, pro které je politická funkce
v podstatě zaměstnáním (např. ministr, poslanec, starosta), ale i jedinci, kteří se politické činnosti
věnují jen ve volném čase ovšem ve velkém rozsahu (např. obecní zastupitelé) (Heywood, 2005).
Profese politika ať již na vrcholové úrovni nebo na té regionální pak samozřejmě vyžaduje i
určitou osobnostní a společenskou výbavu. Dle slov některých politiků je nezbytná především
psychická odolnost, schopnost komunikace, rétorické schopnosti, dovednost oslovit a zaujmout a
pozitivní nálada. Naprostá bezúhonnost a předchozí úspěchy v profesní kariéře jsou rovněž velice
důležité. Politik také musí být schopen unést zodpovědnost za své činy a rozhodnutí.
Motivace pro vstup do politiky
Základní motivy pro vstup do politiky bývají považovány moc, úspěch a afiliace.
Politika je již ze své podstaty úzce spjatá s mocí, s uplatňováním autority, s ovlivňováním
druhých – ať již pozitivně či negativně (Browning, 1964; Herrick, 2001; Mills, 1966). O významu
moci v politice se zmiňuje i Heywood (2005), který uvádí, že v politice jde vždy o moc. Uspokojené
motivy moci se pojí s pocity síly, nadvlády, prestiže, vytváření dojmu nebo získání obdivu (Winter,
1988). Mnozí autoři také poznamenávají, že moc znamená nejen měnit chování druhých lidí, ale
také sama sebe. Moc je podle nich narkotikum, které nezůstává bez účinků na toho, kdo je užívá
(Krejčí, 2004; Nakonečný, 1996). I politické strany uplatňují moc, když se skrze média pokoušejí
prodat svůj program a svou image, aby tak do svých rukou získaly moc a aby mohly ovlivňovat
veřejnost. Velkou částí politiky jsou tedy přesvědčovací manévry a správná image může být pro
politika mnohdy důležitější než všechno ostatní (Caprara, 2006; Keller, 2001).
Mezi další motivy pro vstup do politiky řadí někteří autoři také potřebu statusu a uznání, pocit
odpovědnosti, oblibu sociálních kontaktů, altruismus i sobectví, obranu před vykořisťováním,
sebeuplatnění a sebeaktualizaci (Browning, 1964; Carlson, 1980; Dean, 2004; Galston, 1991;
Krejčí, 2004; Barber, 1985; Herrick, 2001).
Politik a osobnost
Výzkum osobnosti politiků lze rozčlenit do několika proudů.
První proud výzkumů souvisí s názory, že osobnost politicky činných lidí souvisí s jeich
politickými postoji, hodnotami, jednáním i celkovou úspěšností (Simonton, 2001).
Do tohoto proudu spadá také český výzkum (Hnilica, 2000) se zjištěními, že u levice se lze
setkat především s kladným vztahem ke spravedlnosti, s benevolencí a altruismem. Moc a úspěch
byly naopak zjištěny spíše u pravicových politiků, u kterých významnou roli hrály především
individualistické hodnoty. Levicová orientace se pojila s hodnotami kolektivistickými. Současná
politická psychologie vidí hlavní vliv na jednání politiků v situačních faktorech (Krejčí, 2004; Winter,
2005). V každé straně či hnutí lze najít jedince s různým temperamentem, inteligencí, motivy,
hodnotami.
Druhým (dalším) proudem výzkumů osobnosti politiků jsou studie tzv. machiavelského
syndromu. Ten bývá spojován s umění předstírat, lstivostí, nekompromisní cílevědomostí,
bezohledným uplatňováním moci, sníženým projevem citů vůči druhým (druzí jsou objekty
manipulace k dosažení cílů), nezájmem o konvenční morálku, minimální oddaností vůči ideologii
(dosažení úspěchu tady a teď), schopností dobrého výkonu ve stresujících a chaotických situacích
(pohotovost improvizace vzhledem k emoční rezervovanosti). Některé výzkumy (Deluga, 2001)
ukazují na společné znaky machiavelistů a charismatických vůdců (zaměření na pozitivní
sebeprezentaci, proklamované sebevědomí, výrazná emoční kontrola, touha ovlivňovat druhé).
Prezentace sebevědomí, schopnost využívat svou moc k vytváření efektivních politických koalic a
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emoční rezervovanost se pojí s úspěšností politiků - uvedené schopnosti umožňují efektivně
naplňovat cíle (Deluga, 2001).
Další proud výzkumů se zaměřuje na osobnost politika jako vůdce. Schopnost vůdce
přesvědčit lidi a získat je na svou stranu vyžaduje autoritu a úctu, kognitivní schopnosti,
přiměřenou emocionální výbavu, fyzickou zdatnost, pracovitost, ochotu obětovat čas i peníze,
vytrvalost, silnou vůli, pružné přizpůsobení změnám, rychlou orientaci v nových informacích,
ochotu riskovat atd. (Browning, 1964; Carlson, 1980; Dean, 2004; Galston, 1991). N. Machiavelli
profesionálním vůdcům například doporučoval vypadat jako soucitný, spolehlivý, lidský, upřímný,
zbožný a rovněž takovým i být – ovšem v případě potřeby být schopen přejít k postojům zcela
protikladným (Bell, 1950; Machiavelli, 1997).
Některé předchozí výzkumy
Výzkumy týkající se zjišťování osobnostních charakteristik a jejich vzájemnou souvislostí u
politicky činných jedinců nebývají jednoduché, neboť získání výzkumných osob je obtížné. Přesto
se o to mnozí autoři pokusili. Některá zjištění z takovýchto výzkumů nabízí následující text. Somita
(1994) se pokusil o hledání souvislostí mezi úspěšností politiků a jejich pořadím mezi sourozenci.
Výsledek neprokázal žádné korelace mezi těmito dvěma proměnnými.
Souvislost mezi vůdcovstvím a emocionalitou mužů a žen přinesla práce Ševčíkové (2006),
které zjistila, že ženy na vedoucích pozicích mají výrazně maskulinnější rysy nežli jiné ženy, dále,
že ženy obecně mají na „vůdkyně“ větší nároky než mají muži. Na vyšší míru narcismu u politiků
upozorňuje studie Hilla (1998). Zjištění výraznější strukturovanosti názorů u politiků oproti běžným
obyvatelům přináší studie Bartona (1977). Weinberg (2003) zjistil zvýšenou míru psychického
stresu oproti běžné populaci u členů britského parlamentu.
Mediální obraz politiků bývá ovlivněn pracovníky PR neboli public relations (styk s veřejností),
což jsou často žurnalisté, odpovědní za mediální obraz skupiny či jedince. Jejich úkolem je
systematicky utvářet a formovat názory veřejnosti ve shodě s představami daného politika.
METODY
Výzkumný soubor
Soubor tvořili politicky činní jedinci na úrovni vysoké i regionální politiky.
Celkem
184 politiků
Top (poslanci a senátoři ČR)
63 (13 žen, 50 mužů) 22 %
Regionální (starostové, radní…)
121 (45 žen, 76 mužů)
Pravice
84
Střed
29
Levice
71
Respondenti se sami přiřazovali k politické orientaci.
Průměrný věk
Top
Regionální
Ženy
Muži

48,8
53,0
46,6
46,8
49,7

Použitá metodika
V našem výzkumu byly použity dva dotazníky. První metodou byl osobnostní dotazník, druhou
metodou dotazník mapující kariérové zakotvení.

Freiburský osobnostní dotazník (FPI) (Kollárik, 1984)
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12 osobnostních dimenzí – každá dvě polarity
F1 Nervozita
F2 Spontánní agresivita
F3 Depresivita
F4 Vzrušivost

F5 Družnost
F6 Mírnost
F7 Reaktivní agresivita
F8 Zdrženlivost

F9 Otevřenost
E Extroverze
N Emoč.labilia
M Maskulinita-Feminita

Použita zkrácená verze – 76 výroků. Odpovědi probandů: souhlasím-nesouhlasím.
Výsledky hrubých skórů byly převáděny na staninové normy (1-9).
Dotazník kariérových kotev (Schein, 1990)
Sleduje sebepojetí jedince, jeho schopnosti, motivy a hodnoty ve vztahu k pracovní kariéře.
Použita verze popisující 8 kariérových kotev
TF Technicko-funkční kompetence
GM Manažerská kompetence
AU Autonomie
SE Jistota

EC
SV
CH
LS

Podnikatelská kreativita
Služba
Výzva
Životní styl

Dotazník obsahuje 40 výroků, které proband hodnotí na stupnici 1-6 (1 „Nikdy pro mne neplatí až 6
„Vždy pro mne platí). Dvě nejvyšší dosažená skóre představují nejvýznamnější kariérové kotvy.
V naší práci jsme dále sledovaly nejméně významnou kariérovou kotvu, abychom zjistily, co je pro
jedince nejméně důležité, čeho jsou ochotni se ve své pracovní kariéře vzdát.
Použité statistické metody
Ke statistickému zhodnocení rozdílů mezi soubory byl využit Mann-Whitneyův U-test.
VÝSLEDKY
Výsledky I.
Freiburský osobnostní dotazník
Zjištěné průměrné výsledky, převedené na staniny, u respondentů ukazují, že kromě tří
dimenzí spadají probandi do běžné normy. U dimenze F9:Otevřenost byly zaznamenány vyšší
hodnoty u skupiny středově orientovaných politiků, jejichž výsledky odpovídaly 7.staninu. Podobně
vyšší skóre, odpovídající 7. staninu, byla zjištěna u dimenze E:Extraverze pro politiky jako celý
soubor, pro skupinu regionálních politiků, u žen a u pravicově a středově orientovaných politiků.
Třetí dimenzí byla M:Maskulinita, kde, kromě skupiny žen političek, všechny sledované skupiny
spadaly do nadprůměru – tedy do 7.staninu.
U zmíněných skupin respondentů, kde jsou výsledky nadprůměrné, lze tedy, oproti běžné populaci,
očekávat vyšší míru sebekritičnosti (F9:Otevřenost), aktivity, družnosti, podnikavosti i sebejistoty
(Extraverze, Maskulinita). Podrobnější výsledky jsou uvedeny v tab. č. 1.
Tab. č. 1 Výsledky osobnostních dimenzí Freiburského osobnostního dotazníku
(uvedené ve staninech, norma je 4. - 6. stanin)
Dimenze FPI

F1

F2

F3

F4

F5

F6

F7

F8

F9

E

N

M

Celý (n=184)

5

6

4

5

6

6

5

4

6

7

4

7

Top (n=63)

5

6

5

5

6

6

5

4

6

6

5

7

Region (n 121)

5

6

4

5

6

6

5

4

6

7

4

7

Ženy (n=58)

6

5

4

5

6

6

5

4

6

7

4

6
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Muži (n=126)

5

6

4

5

5

6

5

4

6

6

5

7

Pravice (N=84)

5

6

4

5

6

6

5

4

6

7

4

7

Střed (N=29)

5

6

4

5

6

6

5

4

7

7

4

7

Levice (N=71)

5

6

5

5

6

6

5

4

6

6

5

7

Vysvětlivky: FPI 1: Nervozita, FPI 2: Spontánní agresivita, FPI 3: Depresivita, FPI 4: Vzrušivost,
FPI 5: Družnost, FPI 6: Mírnost, FPI 7: Reaktivní agresivita, FPI 8: Zdrženlivost, FPI 9: Otevřenost,
FPI E: Extroverze – introverze, FPI N: Emocionální labilita – stabilita, FPI M: Maskulinita – femininita

Pomocí U-testu byly zjištěny některé statisticky významné rozdíly v dosaženém průměrném skóre
u dimenzí osobnostního dotazníku mezi skupinami probandů viz tab.č. 2. Top politikové vykazovali
vyšší míru Neuroticismu oproti regionánílm politikům, ženy oproti mužům více skórovaly
v dimenzích Nervozita, Družnost a Extraverze, zatímco u mužů byly zjištěny vyšší hodnoty u
dimenze Spontánní agresivita. Žádné statisticky významné rozdíly se neobjevily při srovnání
pravicových, středových a levicových politiků.

Tab. č. 2 Statisticky významné rozdíly, hodnoty U testu u dimenzí FPI

Soubory

Dimenze

Hodnoty U-testu

Top > Region
Ženy > Muži

N
F1
F5
E
F2

z = 2,04 > p0,05 = 0,041
z = 2,11 > p0,05 = 0,035
z = 3,42 > p0,05 = 0,001
z = 2,47 > p0,05 = 0,013
z = 4,31 > p0,05 = 0,001

Muži > Ženy

Neuroticismu
Nervozita
Družnost
Etraverze
Spontánní agresivita

Výsledky II. Kariérové kotvy
Pro účely tohoto článku jsme se zaměřily na tři kariérové kotvy:
1. primární a 2. sekundární – dvě nejvýznamnější kotvy a 8. poslední, nejméně významnou kotvu.
Nejčastější primární kotvou byla Služba (SV) a Autonomie (AU), druhou nejčastější
nejvýznamnější kotvou byla Výzva (CH) a jako nejčastěji nejméně významnou kotvou byla
Manažerská kompetence (GM) a Jistota (SE). Podrobnější výsledky v tab. č. 3.
Tab. č. 3 Rozložení tří sledovaných kariérových kotev u jednotlivých souborů
Kariérové kotvy
N=184

TOP
N=63

Reg
M
Ž
N=121 N=126 N=58

Prav.
N=84

Střed
N=29

Levice
N=71

8.
(38 %)

8.
(35 %)

1.
(38 %)
2
(31 %).

1.
(51 %)
2.
(27 %)

TF technicko-funkční kompetence

8.
(33 %)
1.
(24 %)

GM manažerská kompetence
AU autonomie
SE

jistota

8.
(40 %)

8.
(34 %)

8.
(41 %)

8.
(37 %)

1.
(34 %)
2.
(22 %)

1.
(44 %)
2.
(25 %)

1.
(31 %)
2.
(22 %)

1.
(33 %)
8.
(42 %)
2.
(1 7%)

EC podnikatelská kreativita
SV služba
CH výzva
LS

2.
(19 %)

1.
(38 %)
2.
(24 %)

životní styl
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DISKUSE A ZÁVĚR
Podíváme-li se podrobněji na výsledky zmíněných tří dimenzí osobnostního dotazníku,
zvýšený nadprůměrný výsledek u Maskulinity byl zjištěn u všech skupin politiků vyjma žen
(6.stanin). Výsledky naznačují, že každodenní politická práce, která přináší určitou nejistotu (při
dalších volbách nemusí být politik opětovně zvolen), vyžaduje větší míru sebejistoty, odvahy a
pohotovosti riskovat. Do politického dění se tak zapojují lidé, kteří disponují uvedenými
osobnostními rysy ve „zvýšené“ míře, což jim napomáhá uspět v této oblasti lidského života.
Zvýšené hodnoty u dimenze Extraverze pro většinu sledovaných skupin (region, ženy, pravice,
střed) doplňuje předpoklady pro práci na politické scéně. Potřeba kontaktu, nenucenost, ochota ke
změně, podnikavost atd. to jsou další osobnostní rysy, které mohou politikům pomoci v prosazení
a udržení se v politické sféře. U této dimenze byl navíc zjištěn statisticky významný rozdíl mezi
političkami a politiky. Pro ženy obecněji platí větší potřeba kontaktu a spolupráce, což se zřejmě
odrazilo i na našem výsledku. Jejich větší potřeba v navazování přátelství a kontaktu s jinými lidmi
je podpořena i dalším statisticky významným rozdílem u dimenze F5: Družnost. Taktéž zvýšené
skóre u dimenze F1:Nervozita naznačuje větší citlivost a tělesnou odezvu na psychickou zátěž u
žen oproti mužům. Politici - muži naopak vykazují vyšší tendenci k impulzivitě, k agresivnějšímu
chování vůči druhým, menší schopnost zvládání afektů, větší touhu po změně a zážitcích, může se
u nich objevovat častěji potěšení z dětinských kousků vůči opozici. Tyto charakteristiky představuje
zvýšené skóre na dimenzi F2:Spontánní agresivita). Poslední dimenzí, u které byl zjištěn výsledek
nad normou, byla F9:Otevřenost, ovšem pouze u středových politiků. Vyšší skóry mohou
naznačovat, že středoví politikové, vzhledem ke svému postavení na politické scéně, kdy mají roli
„mezičlánku“ mezi pravicí a levicí, jsou otevření některým ideálům z obou politických
Mezi zajímavými výsledky bylo zjištění zvýšené tendence u dimenze Neuroticismus u top politiků
oproti jejich regionálním protějškům. Zvýšená míra na této dimenzi u top politiků (byť stále v
normě) může souviset s pozicí ve vrcholové politice, kde střety s opozicí mohou být psychicky
velmi náročné, kde je větší tlak na stranickou loajalitu, někdy i na úkor osobního přesvědčení
(např. nemožnost hlasovat pro návrhy vzešlé od opozice, ačkoliv je politik vnímá jako užitečné). To
a podobná omezení mohou přispívat k menší spokojenosti, pocitům nepochopení a psychické
rozladě.
Z výsledků dále vyplývá různé zastoupení všech kariérových kotev. V případě našeho souboru
se jedná o skupinu jedinců s různorodým pojetím vlastních profesních schopností, potřeb i hodnot
a nelze říci, že by pro politiky byla charakteristická pouze jediná kotva.
Přesto se zde projevuje jistý trend, kdy nejčastější primární KK byla Služba (SV). Druhou
nejvýznamnější kotvou byla nejčastěji Výzva (CH). Jako nejméně důležitou se ukázala kotva
Jistota (SE) a Manažerská kompetence (GM). Získaný soubor politiků ČR se tak nejčastěji
prezentuje jako jedinci, kteří mají potřebu uspořádat své pracovní aktivity v souladu s osobními
hodnotami, s hodnotami, které vnímají jako prospěšné a hodnotné pro společnost, pro ostatní lidi.
Jde o jedince, kteří mohou preferovat práci (politická aktivita), jež je spíše v souladu s jejich
hodnotami, než s jejich „politickými“ dovednostmi. Směrem k pravici se objevuje příklon
ke kariérové kotvě Autonomie (AU). Tito politikové hledají v pracovní kariéře politika
pravděpodobně příležitost být nezávislí při plnění úkolů, možnost řešení úkolů dle vlastních
pravidel. Výsledky dále naznačují, že to mohou být jedinci, pro které je významná nezávislost na
organizačních omezeních, což při politické práci očekávají. Větší důraz na nezávislost, individualitu
a vlastní cestu u pravicových politiků lze obecně rozeznat i v hodnotách, které pravice v zásadě
prosazuje, tedy především svobodu člověka, podnikání s minimálním zasahováním státní moci do
života jedince. Na druhé straně tendence levice dávat větší důraz na pomoc lidem a změny
společnosti k lepšímu (kotva Služba), rovněž odpovídá obecným hodnotám, které tyto politické
strany prosazují, tedy větší zaměření na sociální stránku života člověka, ochranu práv pracujících
za cenu větší role státu v životě člověka (Fibich, 1993). Práce v politice zároveň může
představovat příležitost a potřebu čelit životním – pracovním výzvám, potýkat se s konkurencí
(politickými protivníky), kdy neodolatelným cílem bývá vítězství nad politickou opozicí. Tato
hodnota je vyjádřena druhou nejvýznamnější kotvou Výzva (CH). Politická aréna je právě tím
místem, kde se tyto touhy a potřeby mohou uspokojovat.
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Zda jde politikům především o pomoc občanům (voličům) a státu, což by bylo z hlediska
společnosti velmi pozitivním motivem, nebo zda hlavně chtějí prosazovat své představy a hodnoty
ovšem není jednoznačné a pouze další výzkum na toto téma by mohl přinést doplňující výsledky.
Při vyplňování dotazníků může docházet i ke snaze představit se tak, jak se od politiků očekává,
ale také může jít o prezentaci sebeobrazu. Snaha vytvářet dobrý dojem je přirozená a vychází ze
samotné podstaty politického systému. Každý politik může mít zájem o to, aby byl znovu zvolen.
Budování image, reputace a vytváření dobrého dojmu je pro politickou profesi typické a naprosto
zásadní (srov. Surawski, 2006; Bailenson, 2006; Šerek, 2007).
Nejvzdálenějšími hodnotami jsou pro soubor politiků hodnoty, které představují kariérové kotvy
Jistota (SE) a Manažerská kompetence (GM). Pro top politiky a pro muže se zdá, že není
nejdůležitějším jistota v zaměstnání. Trvalé pracovní místo, stabilní příjem či zaměstnanecké
výhody jsou ochotni vyměnit za předpokladu vykonávání práce v souladu se svými hodnotami, či
práci poskytující jim pocit svobody a nezávislosti. Při pohledu na politiky z vrcholové a regionální
úrovně, i zde se objevily určité rozdíly. Zatímco pro vrcholové politiky byla nejvýznamnější kotvou
Služba (SV) u regionálních to byla Autonomie (AU). Tento rozdíl lze vysvětlit např. odlišností
podstaty práce na regionech a ve vrcholové politice. Regionální politikové řeší konkrétní problémy
na lokální úrovni. Navíc, pokud jde o regionální politiku, jde zde často o politické funkce či pozice,
které jsou blíže veřejnosti. Tito političtí zástupci nejsou tak anonymní a často bývají voleni právě
pro své dovednosti a schopnosti. Jejich ambice nemusí být tolik založené na vítězství nad
konkurenty. Pro regionální politiky může být zvolení výzvou k řešení někdy dlouhodobých
problémů v obci.
Rozdílné vnímání podstaty práce na regionální úrovni se také projevilo u nejméně významné
kotvy. Kotva Manažerská kompetence může naznačovat, že tito jedinci neusilují o obecné
manažerské funkce. Jejich prioritou nebývá postup do vyšších manažerských funkcí, neboť často
se ani možnost postupu nenabízí. Na druhé straně jedinci v top politice mohou očekávat, že jim
tato práce otevře další možnosti i v manažerských funkcích i mimo politickou sféru. Proto jsou
ochotni do jisté míry riskovat jistotu zaměstnání (nejčastější poslední kotva u top politiků byla
Jistota).
Možná budou pro mnohé čtenáře překvapující především výsledky osobnostního dotazníku,
kde se většina výsledků nacházela v pásmu normy (4-6 stanin). Jinými slovy se sledovaný soubor
politiků nijak významně neliší od průměrné populace, což odpovídá některým úvahám či tvrzením
(Krejčí, 2004), že jde o jedince osobnostně průměrné. Název našeho článku má vybízet
k zamyšlení, zda se skutečně lišíme my, kteří nepracujeme v politice, od těch, kteří jsou politicky
činní. Cožpak kolem sebe nevidíme lidi typu …..?
Limity
Je zřejmé, že výsledky nelze zobecňovat na veškerou populaci politiků v ČR, neboť není
v silách autorek výzkumu získat data od všech aktivních politiků; přestože byly použity dotazníkové
metody časově nenáročné. Návratnost dotazníků byla zhruba 15-20 %. Získat politiky ke
spolupráci a vyplňování psychologických dotazníků bylo velmi obtížné. Zároveň jsme si vědomy,
že v některých podsouborech je menší početní zastoupení, než bychom si přály, což přináší jistá
omezení v interpretaci získaných dat. Naše výsledky rovněž odráží specifikum české politické
situace, která se významně změnila teprve před cca 20 lety. Čeští politikové se učí této „profesi“, a
proto mohou naše výsledky být odlišné od výsledků v jiných zemích s kontinuálním demokratickým
vývojem. Přesto zjištěná data ukazují zajímavé trendy. Další výzkumy v této oblasti by naše
výsledky mohly potvrdit, eventuálně doplnit.
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Slepá ulička slovenskej legislatívy v oblasti právnej regulácie
psychologickej činnosti
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Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Slovenská komora psychológov, o.z.
Abstrakt
Zákon NR SR č. 199/1994 Z.z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov právne
reguloval psychologickú prax na Slovensku prakticky od roku 1995. Zákonom č. 578/2004 Z. z.
bola Slovenská komora psychológov zrušená a právna regulácia psychologickej činnosti
(s výnimkou rezortu zdravotníctva) sa po desiatich rokoch úspešného uplatňovania zákona
č. 199/1994 dostala do slepej uličky. Návrat k právnej regulácii vykonávania psychologickej
činnosti v Slovenskej republike na nadrezortnej úrovni je z hľadiska tak poskytovateľov ako
i odberateľov psychologickej starostlivosti, resp. psychologických služieb podmienkou sine qua
non.
Kľúčové slová: Zákon o psychologické činnosti a Slovenské komoře psychologů, legislativa

Abstract
Dead end of Slovakian legislation in the area of legal regulation of psychological activities
Act NR SR no. 199/1994 about psychological activities and Slovakian Psychologists
Association regulated psychological practice in Slovakia from 1995. Act no. 578/2004 dissolved
the Slovakian Psychologists Association, and the legal regulation of psychological activities (with
the exception of health care) ended up in a dead end after ten years of the successful application
of Act no. 199/1994. Return to legal regulation of psychological activities in the Slovakian republic
on general level is sine qua non condition from the perspective of providers as well as clients of
psychological care or rather psychological services.
Keywords: Act about psychological activities and Slovakian Psychologists Association, legislation

Začiatok praktického legislatívneho úsilia slovenských psychológov o legislatívne usporiadanie
podmienok vykonávania tejto profesie, predovšetkým v záujme ochrany klientov pred nekvalitným,
príp. nekvalifikovaným poskytovaním psychologickej starostlivosti či psychologických služieb, siaha
už do roku 1983, kedy bol na VI. zjazde Slovenskej psychologickej spoločnosti pri SAV v Bratislave
prijatý „Návrh právnej normy o psychologickej starostlivosti“. Pre nesúhlas príslušného oddelenia
ÚV KSČ v Prahe však zostal tento (na tie časy veľmi progresívny) dokument len v deklaratívnej
podobe.
Hneď po zmene politických pomerov (už 22. 12. 1989) ustanovil Akčný výbor Slovenskej
psychologickej spoločnosti pri SAV legislatívnu komisiu, ktorej úlohou bolo v čo najkratšom čase
vypracovať príslušné návrhy legislatívneho usporiadania podmienok psychologickej činnosti a
predložiť ich na diskusiu odbornej verejnosti. Legislatívna komisia Slovenskej psychologickej
spoločnosti pri SAV vstúpila zároveň do rokovania s príslušnými orgánmi SNR pričom dňa
16.5.1990 obdržala podporné stanovisko a písomný návrh vtedajšieho podpredsedu SNR, Ing.
Jozefa Širotňáka, aby Slovenská psychologická spoločnosť spracovala „návrh zákona
o psychologickej starostlivosti, ktorý by tieto problémy riešil komplexne a na dlhšie obdobie“.
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13. 7. 1994 – prijatie Zákona NR SR č.199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej
komore psychológov
Po zhruba štvorročnom úsilí príslušných funkcionárov Slovenskej psychologickej spoločnosti
pri SAV schválila NR SR 13. júla 1994 Zákon č.199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej
komore psychológov s účinnosťou od 1.9.1994. Zákon poveril zriadením komory Hlavný výbor
Slovenskej psychologickej spoločnosti pri Slovenskej akadémii vied.
Ustanovujúce Valné zhromaždenie Slovenskej komory psychológov sa následne uskutočnilo
v decembri 1994.
13. júla 1997 (teda presne na trojročné výročie prijatia slovenského zákona) bola v Dubline
Slovenská komora psychológov prijatá za člena EFPA (European Federation of Psychologists`
Associations) a predseda komory sa stal členom prezidentskej rady EFPA.
Zákon č.199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov vo svojej prvej
časti (§§ 1 – 3) vymedzuje psychologickú činnosť, upravuje vykonávanie psychologickej činnosti
a ukladá psychológovi povinnosť mlčanlivosti.
Psychologickú činnosť v § 1 vymedzuje ako:
a/ skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania človeka alebo
skupiny ľudí psychologickými metódami, technikami a postupmi zodpovedajúcimi súčasným
poznatkom psychologických vied a stavu praxe,
b/ psychoterapiu,
c/ psychologické poradenstvo,
d/ používanie psychodiagnostických metód a testov.
Vykonávanie psychologickej činnosti upravuje v § 2 nasledovne:
1. Psychologickú činnosť môžu vykonávať len osoby, ktoré absolvovali vysokoškolské štúdium
v odbore psychológia a spĺňajú ďalšie podmienky ustanovené týmto zákonom. Týmto nie je
dotknuté oprávnenie lekárov vykonávať psychoterapeutickú činnosť podľa osobitných predpisov.
2. Psychologickú činnosť podľa tohto zákona môžu vykonávať samostatne, vo svojom mene,
na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo v neštátnych zariadeniach (ďalej len „psychologická
činnosť„) iba psychológovia, ktorí získajú na túto činnosť osvedčenie. Psychologická činnosť nie je
živnosťou.
3. Psychológ, ktorý vykonáva psychologickú činnosť, môže v súlade so svojím osvedčením
používať označenie "psychológ" a "psychoterapeut". Tým nie je dotknuté oprávnenie na
vykonávanie psychologickej činnosti a používanie označenia "psychológ" podľa osobitných
predpisov.
§ 3 ukladá psychológovi povinnosť mlčanlivosti nasledovne:
1. Psychológ je povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedel v
súvislosti s psychologickou činnosťou s klientom.
2. Povinnosti mlčanlivosti môže zbaviť psychológa len klient alebo jeho zákonný zástupca. Ak
by to malo byť na škodu klienta, psychológ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho
porušenie.
3. Vo verejnom záujme môže bez súhlasu klienta alebo jeho zákonného zástupcu zbaviť
psychológa povinnosti mlčanlivosti Predsedníctvo Slovenskej komory psychológov.
Ďalej zákon č. 199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov vo svojej
druhej časti (§§ 4 – 24) zriadil Slovenskú komoru psychológov ako samosprávnu stavovskú
organizáciu, ktorá združovala psychológov na základe dobrovoľnosti, a v ktorej členstvo bolo
podmienkou iba na vykonávanie psychologickej činnosti podľa § 2 ods. 2. Poslaním komory (§ 5)
bolo presadzovať a chrániť práva a oprávnené záujmy svojich členov, zúčastňovať sa na
zvyšovaní ich odbornej úrovne a ochraňovať ich stavovskú česť a jej najdôležitejšou úlohou bolo
pôsobiť, aby jej členovia vykonávali svoje povolanie odborne a v súlade s jeho etikou a spôsobom
upraveným všeobecne záväznými právnymi predpismi a poriadkami komory (§ 6, ods. 1.)
Ku dňu 30. 12. 2003 mala Slovenská komora psychológov 560 členov, čo bolo cca 1/4
psychológov, pôsobiacich na Slovensku.
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Činnosť komory zabezpečovalo v t. č. 9 sekcií (v abecednom poriadku):
1.
sekcia dopravných psychológov
2.
sekcia forenzných psychológov
3.
sekcia klinických psychológov
4.
sekcia poradenských psychológov
5.
sekcia psychológov neštátnych zdravotných zariadení
6.
sekcia psychológov práce, organizácie a personálneho rozvoja
7.
sekcia psychológov v ozbrojených zložkách
8.
sekcia psychoterapeutov
9.
sekcia sociálnych psychológov
21. 10. 2004 – čierny deň slovenskej psychologickej obce: zrušenie Slovenskej komory
psychológov
Čiernym dňom slovenskej psychologickej obce sa stal 21. október 2004, kedy napriek
opakovanému deklarovaniu nesúhlasu vtedajšieho predsedníctva Slovenskej komory psychológov
bola táto v rámci zdravotníckej reformy zákonom č. 578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov k 31. 12. 2004 zrušená a psychologická činnosť v zdravotníctve
bola legislatívne i organizačne zastrešená príslušnou sekciou Slovenskej komory iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov.
Zákon č. 578/2004 Z. z, ktorý ustanovil podmienky poskytovania zdravotnej starostlivosti a
podmienky na výkon zdravotníckeho povolania, z doterajšej Slovenskej komory vysokoškolsky
vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory stredných zdravotníckych
pracovníkov, Slovenskej komory zubných technikov a Slovenskej komory psychológov, ustanovil
Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, ktorej
členom sa mohol stať aj psychológ, ktorý vykonáva povolanie psychológa, ak požiadal o zápis do
zoznamu členov. Táto „multikomora“ združovala zdravotníckych pracovníkov, ktorí boli jej členmi a
chránila práva a záujmy svojich členov v súvislosti s výkonom zdravotníckeho povolania. Členstvo
v komore bolo dobrovoľné. Majetok, práva a záväzky z doterajšej Slovenskej komory psychológov,
Slovenskej komory vysokoškolsky vzdelaných zdravotníckych pracovníkov, Slovenskej komory
stredných zdravotníckych pracovníkov a Slovenskej komory zubných technikov sa previedli na
Slovenskú komoru iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov.
Nuž a ostatným klincom do rakvy vtedy desaťročnej Slovenskej komory psychológov bolo
nedemokratické zamietnutie požiadavky alikvótneho rozdelenia majetku medzi členov, ktorí sa
rozhodli pokračovať v činnosti v tzv. Sekčnej komore psychológov a tými, ktorí sa jej členmi nestali
a zostali visieť v právnom vákuu. Demokratický návrh, podaný na poslednom Valnom zhromaždení
rušiacej sa Slovenskej komory psychológov, na zvolanie posledného zasadnutia bývalého
predsedníctva Slovenskej komory psychológov, na ktorom sa mali prijať aspoň základné zásady
delenia majetku, bol na návrh vtedajšieho predsedu Slovenskej komory psychológov autokraticky
zamietnutý bez toho, aby bol býval pripustil akúkoľvek diskusiu. A tak sa stalo, že cca 120
bývalých členov SKP prebralo majetok všetkých cca 550 bývalých členov.
Zákonom č. 578/2004 Z. z. bola Slovenská komora psychológov zrušená a právna regulácia
psychologickej činnosti (s výnimkou rezortu zdravotníctva) sa po desiatich rokoch úspešného
uplatňovania zákona č. 199/1994 dostala do slepej uličky.
Zároveň zákon č. 578/2004 Z. z, zrušovacím ustanovením zrušil § 4 až 24 zákona Národnej
rady Slovenskej republiky č. 199/1994 Z. z. o psychologickej činnosti a Slovenskej komore
psychológov. Pre nie celkom šťastný osud ďalšej existencie psychológov, ktorí svoju činnosť
nevykonávali a nevykonávajú ako zdravotnícke povolanie bolo a je veľmi dôležité, že prvé tri
paragrafy zákona č. 199/1994 Z. z. zákonom č. 578/2004 Z. z. zrušené neboli a sú stále platnou
súčasťou slovenskej legislatívy.
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16. 6. 2005 - konštituovanie občianskeho združenia Slovenská komora psychológov
V tejto situácii iniciatívna skupina psychológov, ktorí neprešli pod Slovenskú komoru iných
zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov, obnovila činnosť pôvodnej
Slovenskej komory psychológov ako občianskeho združenia, registrované na Ministerstve vnútra
SR podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov, pričom za
svoj hlavný cieľ si postavila:
A. Zachovať kontinuitu činnosti pôvodnej psychologickej komory, ktorá bola nezmyselne
zrušená v rámci „zdravotníckych“ reforiem a plynule pokračovať v činnosti aj v rámci European
Federation of Psychologists Associations, s ktorou sme zostali v operatívnom kontakte.
B. Dopracovať a predložiť do NR SR ako poslanecký návrh „ Zákon o vykonávaní, regulácii
a špecializačných oblastiach odbornej psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov “
– na tomto návrhu pracuje skupina kolegov, menovaných predsedníctvom zrušenej Slovenskej
komory psychológov už od decembra 2003, jeho predloženie do parlamentu však bývalé
predsedníctvo Slovenskej komory psychológov paradoxne niekoľkokrát zamietlo tesnou väčšinou
hlasov.
C. Tretím dôvodom nášho spoločného úsilia bol znepokojivý vývoj názorov a koncepčného
zamerania činnosti tzv. Sekčnej komory psychológov Slovenskej komory iných zdravotníckych
pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov. Naša obava, že v jej rámci bude pokračovať
otvorený trend postupnej „kompletnej klinizácie“ všetkých psychologických odborov sa žiaľ naplnila
a tento trend pretrváva až do dnešných dní.
6. 12. 2007 – zriadenie „Slovenskej komory psychológov“ z dovtedajšej Slovenskej
komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov
A aby bolo dielo skazy dokonané, zákonom č. 653/2007 Z. z. zo 6. 12. 2007, ktorým sa mení
a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, sa z doterajšej
Slovenskej komory iných zdravotníckych pracovníkov, asistentov, laborantov a technikov zriadila
Slovenská komora psychológov, ktorá registruje zdravotníckych pracovníkov, ktorí vykonávajú
povolanie psychológa a vydáva licencie zdravotníckemu pracovníkovi v povolaní psychológ.
Na tomto mieste nemožno nespomenúť, že Ministerstvo školstva SR v pripomienkovom
konaní k návrhu zákona č. 653/2007 Z. z., uplatnilo zásadnú námietku, ktorá sa týkala označenia
„Slovenská komora psychológov“ so zdôvodnením, že jej označenie „slovenská“ je zavádzajúce,
nakoľko táto sa nebude a ani nemôže týkať žiadnych iných psychológov, pracujúcich na Slovensku
v iných rezortoch (školstve, vnútre, spravodlivosti, doprave ...).
Ministerstvo školstva SR ďalej pripomenulo, že v rokoch 1994-2004 už Slovenská komora
psychológov existovala ako nadrezortná inštitúcia a združovala psychológov zo všetkých rezortov.
MŠ SR preto navrhlo túto komoru nazvať ako „komoru psychológov v zdravotníctve“, s tým, že
označenie „slovenská“ (v zhode s dobrými mravmi v Európskej únii) nech je rezervované pre
komoru psychológov, ktorá bude zastrešovať všetky psychologické špecializácie. Na rozporovom
konaní, ktoré sa uskutočnilo dňa 30. 8. 2007 na Ministerstve zdravotníctva SR s Ministerstvom
školstva SR k návrhu zákona č. 653/2007 Z. z. bola predmetná zásadná pripomienka akceptovaná
čiastočne s tým, že názov sa preformuluje na „Slovenskú komoru psychológov v zdravotníctve“.
Na naše prekvapenie sa však názov komory psychológov v zdravotníctve dostal do zákona č.
653/2007 Z. z. v pôvodnom znení !!
Perspektíva: Návrat k právnej regulácii vykonávania psychologickej činnosti
na nadrezortnej úrovni
Návrat k právnej regulácii vykonávania psychologickej činnosti v Slovenskej republike na
nadrezortnej úrovni z hľadiska tak poskytovateľov ako i odberateľov psychologickej starostlivosti,
resp. psychologických služieb považujeme za podmienku sine qua non ďalšieho vyváženého
vývoja aplikovanej psychológie najmä preto, že:
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• longitudinálna psychologická starostlivosť prechádza spravidla prierezovo viacerými
rezortami
• nadrezortne koordinovaná psychologická starostlivosť (najmä o klientov s komplexnejšími
psychologickými problémami, prípadne potrebami) zvyšuje efektívnosť systému takejto
starostlivosti
• vykonávanie štátnej, či súkromnej psychologickej činnosti ani v súčasnosti nezabezpečuje
dominantne niektorý z rezortov
• problém ochrany občanov pred nekvalifikovaným vykonávaním psychologickej činnosti je
problémom všetkých rezortov, všetkých súkromných psychológov a všetkých psychológov v
neštátnych inštitúciách (vrátane ochrany občanov pred zavádzajúcim vystupovaním rôznych
„psychologických šarlatánov v médiách“, propagáciou odborne nekompetentnej Silvovej metódy
a pod.)
• po vstupe do EÚ je potrebné chrániť občanov SR aj pred poskytovaním neodborných
psychologických služieb zo strany zahraničných nelicencovaných firiem, ktoré môžu v dnešnom
právnom prostredí poskytovať nekvalifikované „psychologické“ služby bez rizika akéhokoľvek
sankcionovania pri poškodení duševného stavu, či psychickej integrity dotknutých osôb
Legislatívny zámer návrhu zákona o vykonávaní, regulácii a špecializačných
oblastiach odbornej psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
Cieľom legislatívnych prác je pripraviť taký zákon, ktorý bude v súlade s ústavou Slovenskej
republiky, s ústavnými zákonmi, medzinárodnými zmluvami, medzinárodnými dokumentmi a inými
dokumentmi, ktorými je Slovenská republika viazaná.
Navrhovaná právna úprava bude upravovať všetky základné spoločenské vzťahy v oblasti
psychologickej činnosti. Za tým účelom bude navrhovaná právna úprava – zákon o vykonávaní,
regulácii a špecializačných oblastiach odbornej psychologickej činnosti a Slovenskej komore
psychológov – z vecnej stránky štruktúrovaná tak, aby obsahovala najmä:
účel zákona o vykonávaní, regulácii a špecializačných oblastiach odbornej
psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov
vymedzenie predmetu odbornej psychologickej činnosti
definovanie pojmu odborná psychologická činnosť
vymedzenie špecializačných oblastí odbornej psychologickej činnosti
vymedzenie odbornej spôsobilosti na vykonávanie supervidovanej a nezávislej odbornej
psychologickej činnosti
právo na profesné označovanie „psychológ“
spôsob a miesto vykonávania odbornej psychologickej činnosti
podmienky na vykonávanie odbornej psychologickej činnosti
povinnosť mlčanlivosti psychológa
podmienky ochrany osobných údajov klienta pri vykonávaní odbornej psychologickej
činnosti
spôsob regulácie odbornej psychologickej činnosti v SR
vymedzenie legislatívneho rámca pôsobnosti a kompetencií Slovenskej komory
psychológov
Zámerom navrhovateľov je vytvoriť terminologicky presný zákon o vykonávaní, regulácii
a špecializačných oblastiach odbornej psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov,
v ktorom sa budú používať len správne a v právnom poriadku ustálené pojmy. Nové pojmy budú
v navrhovanej právnej úprave právne vymedzené.
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Tézy navrhovanej právnej úpravy vykonávania, regulácie a špecializačných oblastí
odbornej psychologickej činnosti
A.
S využitím praktických skúseností, získaných uplatňovaním zákona č. 199/1994 je potrebné
v nových podmienkach členstva Slovenskej republiky v EÚ definovať účel zákona o vykonávaní,
regulácii a špecializačných oblastiach a Slovenskej komore psychológov v zhode s formujúcou sa
európskou legislatívou v tejto oblasti. Pôjde najmä o rigorózne vymedzenie právnych podmienok
vykonávania a regulácie odbornej psychologickej činnosti v Slovenskej republike, tak ako to
vyžaduje napr. zákon NR SR č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov.
B.
Doterajší zákon vymedzoval psychologickú činnosť na relatívne všeobecnej úrovni a nedotýkal
sa podrobnejšie vykonávania odbornej psychologickej činnosti ani v jednotlivých rezortoch a ani
v neštátnych zariadeniach, ktoré majú v predmete svojej činnosti činnosť psychologickú, ale
nazývajú ju inak. Preto je potrebné, aby zákon striktne a jednoznačne vymedzoval nevyhnutné
podmienky a spôsob vykonávania, zabezpečovania a regulácie odbornej preventívnej,
interventívnej a/alebo rehabilitačnej psychologickej činnosti. Jej cieľom v najvšeobecnejšej
podobe by mala byť optimalizácia najmä duševného života človeka alebo skupiny ľudí v záujme
zvyšovania kvality ich života v osobnom, sociálnom a pracovnom prostredí.
C.
Je nutné precizovať všeobecné vymedzenie pojmu odborná psychologická činnosť tak, aby pri
zohľadňovaní našich národných špecifík toto vymedzenie harmonizovalo aj s pripravovanou
európskou legislatívou v tejto oblasti. Bude preto potrebné pokladať za odbornú psychologickú
činnosť najmä skúmanie, výklad, ovplyvňovanie a prognostické hodnotenie správania a/alebo
duševného stavu (príp. vnútorného prežívania) človeka alebo skupiny ľudí psychologickými
metódami, testami, technikami a ďalšími psychologickými odbornými postupmi, ktoré zodpovedajú
súčasným poznatkom psychologických vied a stavu praxe. Jednotlivými oblasťami psychologickej
činnosti je potom psychologická diagnostika, vrátane používania psychodiagnostických metód a
testov, psychologické poradenstvo a iné formy psychologickej intervencie, psychoterapia
vykonávaná psychológom, výcvik v psychologických metódach a technikách. Ďalšími oblasťami
psychologickej činnosti sú v odbore psychologických vied také činnosti ako činnosť posudková,
konzultačná a expertízna a ďalej činnosť vzdelávacia a výskumná. V súvislosti so vstupom do EÚ
bude potrebné v čo najkratšom čase vybudovať systém odbornej supervízie odbornej
psychologickej činnosti odborníkmi, na tento účel systematicky školenými a metodicky
pripravovanými.
D.
V zhode s konceptom Európskeho psychologického certifikátu, ktorý pre národné legislatívy
v členských štátoch pripravila EFPA, navrhujeme rozlišovať štyri základné špecializačné oblasti
odbornej psychologickej činnosti:
výchova a vdelávanie (education)
Ide o uplatňovanie psychologických činností v oblasti výchovy a vzdelávania detí, mládeže
a dospelých v celoživotnom kontínuu v najširšom slova zmysle (od pôsobenia psychológov
v školskom rezorte podľa zákona NR SR č. 245/2008 o výchove a vzdelávaní (školský zákon)
a o zmene a doplnení niektorých zákonov cez ich pôsobenie v mimovládnych organizáciách až po
poskytovanie súkromných psychologických služieb v tejto špecializačnej oblasti)
zdravotníctvo (health)
Uplatňovanie psychologických činností v oblasti zdravotníctva komplexne vymedzuje zákon č.
653/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej
starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene
a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých
zákonov
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- práca a organizácia (work & organization)
Ide o uplatňovanie psychologických činností v ekonomickej a hospodárskej praxi.
iné (other)
Sem patria oblasti psychologickej činnosti, ktoré nie sú zaraditeľné do predchádzajúcich troch.
V Európskom psychologickom certifikátu sú príkladno uvedené psychológia športu a forenzná
psychológia. Etablovanie ďalších špecializačných oblastí je zrejme otázkou času a ďalšieho
špecializačného vývinu psychologickej profesie v EÚ.
E.
V zhode s konceptom Európskeho psychologického certifikátu bude potrebné rozlišovať dve
úrovne vykonávania psychologickej činnosti.
Závislú supervidovanú odbornú psychologickú činnosť môže vykonávať osoba, ktorá ukončila
univerzitné vysokoškolské štúdium v odbore psychológia v trvaní najmenej päť rokov a splnila
požiadavky na udelenie certifikátu.
Nezávislú samostatnú odbornú psychologickú činnosť môže vykonávať osoba, ktorá ukončila
univerzitné vysokoškolské štúdium v odbore psychológia v trvaní najmenej päť rokov, splnila
požiadavky na udelenie certifikátu a vykonávala supervidovanú psychologickú činnosť v trvaní
najmenej jeden rok.
F.
V spoločenskej praxi sa pomerne často vyskytujú prípady neoprávneného používania
profesného označenia osobami, ktoré svojím vzdelaním nespĺňajú takéto kritériá. Je teda potrebné
striktne vymedziť, že profesné označenie "psychológ" a "psychoterapeut" je oprávnený používať
výlučne psychológ, ktorý vykonáva závislú supervidovanú alebo nezávislú psychologickú činnosť.
G.
Zákon by mal jednoznačne vymedziť spôsob, resp. miesto vykonávania odbornej
psychologickej činnosti. Pôjde o vykonávanie odbornej psychologickej činnosti v pracovnoprávnom
vzťahu v štátnych zariadeniach, odbornej psychologickej činnosti v neštátnych zariadeniach,
samostatne vo svojom mene, na vlastnú zodpovednosť a za odmenu alebo ako odbornej
psychologickej činnosti spolupracujúcej osoby držiteľa povolenia na poskytovanie odbornej
psychologickej činnosti, ktorým je fyzická osoba.
H.
V doterajšej právnej úprave neboli expresis verbis vymedzené základné podmienky na
vykonávanie odbornej psychologickej činnosti. Preto za základné podmienky na odborné
vykonávanie psychologickej činnosti psychológov možno pokladať odbornú spôsobilosť,
vymedzenie minimálnych štandardov materiálno technického vybavenia psychológa, metodické
zabezpečenie a supervíziu jeho činnosti a jeho bezúhonnosť.
Každý
psychológ
je
pritom
povinný
viesť
psychologickú
dokumentáciu
a
evidenciu.Psychologická dokumentácia by sa mala viesť pre potreby psychologického pracoviska
(a je jeho majetkom) v súlade s odbornými zásadami psychologickej činnosti, v súlade s etickým
kódexom a v súlade s osobitnými právnymi predpismi.
I.
Požiadavka zachovávania mlčanlivosti psychológa je kodifikovaná v príslušných zákonných
normách vo všetkých európskych štátoch, v ktorých existuje právne vymedzenie psychologickej
činnosti. Psychológ je preto povinný zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa
dozvedel v súvislosti s psychologickou činnosťou s klientom. Povinnosti mlčanlivosti môže zbaviť
psychológa len dotknutá osoba alebo jej zákonný zástupca. Ak by to malo byť na škodu dotknutej
osoby, psychológ dodrží princíp mlčanlivosti aj napriek súhlasu na jeho porušenie. Vo verejnom
záujme môžu bez súhlasu dotknutej osoby alebo jej zákonného zástupcu zbaviť psychológa
povinnosti mlčanlivosti orgány činné v trestnom konaní a súdy.

s t r a n a | 245

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie |
J.
Ak
je
objektom
odbornej
psychologickej
činnosti
osobnosť
človeka,
jeho
správaniea prežívanie, potom podľa § 8 ods.5 zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných
údajov vytvárajú tieto atribúty psychickú identitu každého jedinca. Údaje o psychickej identite
konkrétnej fyzickej osoby alebo o jej psychickej pracovnej spôsobilosti sú zaradené do osobitnej
kategórie osobných údajov označované ako „citlivé“ alebo „zvlášť citlivé osobné údaje“.
podliehajúce sprísnenému režimu spracovávania.
Psychická identita človeka je ako celok identifikovateľný veľkou skupinou kvantitatívnych
a kvalitatívnych znakov a prejavov (napr. rečou, písmom, teda primárne správaním, výrazom
citov, atď.). Za osobné údaje charakterizujúce napríklad psychickú pracovnú spôsobilosť sa
považujú všetky zistenia a charakteristiky objektivizujúce rozumové schopnosti a zručnosti, profil
osobnosti, tvorivosti, správanie, návyky, zvyky a zlozvyky posudzovanej v fyzickej osoby, získané
psychodiagnostickými postupmi a metódami (intelektové a výkonové testy, osobnostné testy
a dotazníky, riadené interview, anamnestické údaje, atď.).
Psychická pracovná spôsobilosť charakterizuje dispozície jedinca vykonávať konkrétnu
pracovnú funkciu, profesiu alebo činnosť a určuje prognózu úspešnosti.
Psychická pracovná spôsobilosť nepatrí medzi zdravotné údaje. Zdravotná spôsobilosť na
prácu (práceschopnosť verzus práceneschopnosť) obsahuje síce aj psychickú zložku, ale
psychická pracovná spôsobilosť je kategória personalistická a dotýka sa najmä zdravých ľudí.
Vzhľadom na uvedené je žiadúce v súlade so Zákonom na ochranu osobných údajov č.
428/2002 Z.z. zakotviť v tejto časti návrhu ustanovenia týkajúce sa najmä:
• účelu spracovávania údajov o psychickej identite konkrétnej osoby, účelu posudzovania
psychickej spôsobilosti na prácu (§ 6 zákona č. 428/2002 Z. z.),
• platnosti súhlasu dotknutej osoby (§ 7 zákona č. 428/2002 Z. z), ktorý vyžaduje jej
vlastnoručný podpis
• a ďalšie práva dotknutých osôb (§ 20 zákona č. 428/2002 Z. z), vrátane práva na odpis
osobných údajov získaných psychologickou činnosťou, ktoré sú predmetom spracovávania, tj.
psychologickej charakteristiky a odporúčaní poskytnutých kompetentnému žiadateľovi,
zamestnávateľovi a inému oprávnenému subjektu
• potrebu registrácie tejto činnosti na Úrade na ochranu osobných údajov (§§ 24, 25 a 26
zákona č. 428/2002 Z. z), vypracovanie bezpečnostného projektu (§ 16 zákona č. 428/2002 Z.z)
a ošetrenie cezhraničného prenosu osobných údajov (§ 23 zákona č. 428/2002 Z. z)
Osobitne bude treba ako prílohu novej právnej úpravy odbornej psychologickej činnosti
vypracovať Vzorový katalóg osobných údajov o psychickej identite, ktoré je odborný psychológ
oprávnený podľa § 4 zákona č. 428/2002 Z. z. získavať, spracovávať, poskytovať, atď. Tento
Vzorový katalóg by mal byť predlohou pre každého psychológa vykonávajúceho odbornú
psychologickú činnosť pri vyplňovaní Registračného formuláru (Zoznam spracovávaných osobných
údajov).
K.
Reguláciu odbornej psychologickej činnosti v Slovenskej republike (s výnimkou psychologickej
činnosti, ktorá je vykonávaná podľa zákon č. 653/2007 Z. z. zo 6. 12. 2007, ktorým sa mení a
dopĺňa zákon č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych
pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov bude vykonávať
Slovenská komora psychológov podľa príslušných navrhovaných ustanovení predmetného návrhu
zákona.
L.
Slovenská komora psychológov ako samosprávna stavovská organizácia bude združovať
jednak psychológov, ktorí vykonávajú svoje povolanie vo vlastnom mene a za odmenu a tiež tých,
ktorí svoje povolanie vykonávajú v pracovnom pomere (v pracovnoprávnom vzťahu).
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Studie byla podpořena soutěžním projektem specifického výzkumu Ostravské univerzity v Ostravě
SGS3/FF/2010 s názvem „Osobnostní aspekty prosociálního chování u adolescentů“.
Abstrakt
Studie se zabývá vybranými teoretickými poznatky, které se vztahují k osobnostním aspektům fenoménu dobrovolnictví, se zvláštním zřetelem k prosociální osobnosti a její motivaci Informuje o
některých empirických výsledcích výzkumu, který byl realizován na souboru českých středoškolských studentů s dobrovolnickou zkušeností.
Klíčová slova: dobrovolnictví, funkcionální přístup, rysový přístup k osobnosti, prosociální a altruistická osobnost, pětifaktorový model osobnosti
Abstract
Selected aspects of personality in high school female students with experience of being a volunteer
The study deals withs the selected theoretical informations, that refer to personality aspects of
volunteering phenomenon with regard to prosocial personality and its motivation for this social important form of prosocial behavior. The study informs about some empirical findings of research,
that was realised in sample of Czech secondary students females with volunteering experience.
Keywords: volunteering, funtional approach, personality traits approach, prosocial and altruistic
personality, five-factor model of personality

ÚVOD
Rok 2011 byl Evropskou komisí vyhlášen jako „Evropský rok dobrovolnictví“, k jehož primárním cílům patří podpora vhodných podmínek pro další rozvoj dobrovolnictví, propagace postojů
a hodnot vztahujících se k dobrovolnictví, zlepšení kvality dobrovolnických aktivit a posílení jejich
společenského významu. Tyto cíle mají být realizovány na evropské, národní, regionální i místní
úrovni.
Dobrovolnictví představuje jednu z nejušlechtilejších forem prosociálního či altruistického
jednání člověka, která svou podstatou vyjadřuje hlubokou odpovědnost člověka za sebe, za druhé i
za dnešní svět. Pro současnou společnost má dobrovolnictví nedocenitelný význam pro svůj akcent na pozitivní lidské hodnoty, který tvoří potřebnou protiváhu vůči převažující materialistické a
konzumní orientaci moderního člověka. Dobrovolnictví však není jen důležitým ukazatelem zdraví
společnosti, jak lapidárně uvádí T. G. Measham a B. B. Barnett (2007), ale přináší společnosti také
nezanedbatelný ekonomický přínos.
Česká republika se řadí k zemím, v nichž existuje relativně nízký počet dobrovolníků, který
se sice pohybuje jen mezi 10 – 14 % dospělé populace, který však vykazuje rostoucí trend. Mezi
českými dobrovolníky u nás výrazně převažují ženy, lidé v období mladší dospělosti, nejaktivnější
skupinou však tvoří studenti. Počet dobrovolníků mezi staršími osobami je zcela marginální. Nejvíce dobrovolníků působí u nás v oblasti sportu a tělovýchovy (podrobněji viz Kolektiv, 2010).
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Z historických, společenských i politických důvodů je u nás, na rozdíl od západních vyspělých zemí, společenská podpora dobrovolnictví stále ještě na nízké úrovni a dobrovolnictví je
v České republice dlouhodobě podceňovaným fenoménem. Kromě psychologie se teoretickou i
empirickou analýzou dobrovolnictví ve vyspělých zemích zabývá také řada dalších vědních disciplin, k nimž patří především filozofie, sociologie, pedagogika, ošetřovatelství, sociální práce či ekonomie. Tyto vědní obory vypracovaly různé teoretické pohledy na tento obsahově široký fenomén.
Ucelená a jednotně přijímaná teorie dobrovolnictví dosud bohužel podána nebyla. U nás výzkumy
fenoménu dobrovolnictví, na rozdíl od vyspělých západních zemí, citelně chybí.
Tato studie se zabývá komparací vybraných aspektů struktury osobnosti podsouboru středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností a podsouboru středoškolských studentek, které
touto zkušeností nedisponují. U podsouboru středoškolských studentek s dobrovolnickou zkušeností studie zkoumá také vztah základních dimenzí struktury osobnosti a kategorií motivů
k dobrovolnickým aktivitám.
DOBROVOLNICTVÍ
Dobrovolnictví představuje celkově nesourodý fenomén, který zahrnuje široké spektrum různých aktivit. Mezi nejrozšířenější druhy dobrovolnictví patří dárcovství (darování peněz, věcí, krve,
tělesných orgánů, času) dobrovolná občanská výpomoc (služba orientovaná na rodinu, příbuzné,
sousedy), vzájemně prospěšné dobrovolnictví (činnost probíhající v rámci určité komunity) a veřejně prospěšné dobrovolnictví (aktivita organizované institucionálně).
Vzhledem k tomu, že v současné době existuje ve všech vyspělých zemích výrazná tendence k profesionalizaci dobrovolnické činnosti, je možné definici dobrovolnictví poněkud zúžit. Pro
potřeby této studie a také s ohledem na současnou odbornou literaturu (viz např. Omoto, Snyder,
1995; Penner 2002 aj.) je možné dobrovolnictví vymezit jako dlouhodobé, svobodně zvolené a
plánované prosociální chování zaměřené na prospěch či zlepšování pohody cizích osob, sociálních skupin či komunit, které je vykonáváno z nemateriálních motivů a v organizačním kontextu.
V kontrastu se spontánní pomocí dobrovolnictví vyžaduje plánování, stanovení priorit a koordinaci
osobních možností a úkolů v rámci určitých organizací.
Proces rozhodování stát se dobrovolníkem ovlivňuje řada faktorů. Jak dokládá J. Wilson
(2000) dobrovolníky se stávají častěji lidé, jejich rodiče mají rovněž zkušenosti z oblasti dobrovolnických aktivit. Tito lidé disponují, na rozdíl od kontrolních souborů osob, celkově vyšší úrovní
vzdělání, vykazují vyšší pracovní a socioekonomický status a jsou mnohem častěji nábožensky orientováni. K dobrovolnictví více inklinují muži a ženy žijící v manželství, než svobodné osoby. Pokud se jeden z manželů věnuje dobrovolnictví, existuje velká pravděpodobnost, že se druhý partner přidá.
Dobrovolnické aktivity mají tendenci klesat během přechodu z adolescence do rané dospělosti; poté inklinace k dobrovolnictví roste až ke svému vrcholu ve středním věku. Ve stáří počet
dobrovolníků roste se zvyšujícím se věkem a s projevy náboženské orientace. V severní Americe
se ženy věnují dobrovolnickým aktivitám o něco více než muži, v Evropě však globální genderové
rozdíly v dobrovolnictví nejsou. Mladé ženy se věnují dobrovolnictví více hodin než muži, u starších
osob platí obrácený poměr. Dobrovolníci mají tendenci být více politicky aktivní než srovnatelné
osoby kontrolních souborů.
J. C. Mowen a H. Sujan (1995) zjistili, že významným prediktorem dobrovolnických aktivit je
altruismus, chápaný jako predispozice k nezištné pomoci druhým. Identifikovali také další prediktory tohoto prosociálního chování, a to vyšší úroveň potřeby učení a aktivity.
Vzhledem k tomu, že dobrovolnictví má dlouhodobý charakter, snaží se teoretikové vyřešit
problém, které faktory přispívají k jeho udržování. A. M. Omoto a M. Snyder (1995, 2002) v této
souvislosti navrhli procesuální model dobrovolnictví, podle něhož hrají v udržování dobrovolnictví podstatnou roli prožívané dynamické změny, které nastávají mezi původními a aktuálními
motivy. Podle zmíněných autorů spadají tyto motivy do pěti kategorií, které tvoří 1) hodnoty, 2)
porozumění, 3) osobní rozvoj, 4) zájem o komunitu a 5) zvýšení sebeúcty. Autoři uznávají, že pro
udržování dobrovolnictví mají význam nejen prosociální dispozice, ale také dobrovolnické zkušenosti, spokojenost s dobrovolnickými aktivitami a řada dalších proměnných, které se týkají organizačního rámce dobrovolnictví.
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Model rolové identity J. A. Piliavinové a jejich kolegů (Grube, Piliavin, 2000) vychází
z předpokladu, že sebepojetí jedince se skládá z mnoha četných identit, založených na sociálních
rolích. Rolová identita, tj. i role dobrovolníka, vychází z očekávání jedince, jaké soudy o něm vytvářejí významní druzí i z jeho sociálních interakcí. Čím více druzí lidé spojují jedince s určitou rolí,
tím více se tato role stává integrální součástí jeho sebepojetí. Jedinec pak inklinuje k takovému
chování, které je kongruentní s jeho rolovou identitou. Soustavné posilování rolové identity dobrovolníka pak udržuje jeho aktivitu. Přijetí rolové identity dobrovolníka je podmíněno řadou organizačních proměnných.
L. A. Penner (2002) spojil procesuální model dobrovolnictví a model rolové identity do jediného integrovaného modelu dobrovolnictví. Motivy tvoří antecedenty dobrovolnictví, které mohou vést k pozitivním dobrovolnickým zkušenostem. Ty pak vytvářejí rolovou identitu dobrovolníka,
která se stává významnou součásti jeho sebepojetí, a tím udržuje jeho dobrovolnickou aktivitu.
Součástí modelu L. A. Pennera je i jeho koncept prosociální osobnosti, charakterizovaný v dalším
textu.
FUNKCIONÁLNÍ A DISPOZIČNÍ PŘÍSTUP K DOBROVOLNICTVÍ
Při psychologickém studiu dobrovolnictví se široce uplatňuje funkcionální (motivační) přístup, který se pokouší o identifikaci funkcí či motivů, jež vedou osoby k dobrovolnickým aktivitám.
Tyto funkce mohou zahrnovat širokou škálu motivačních konstruktů, jako jsou např. postoje, hodnoty, důvody, účely, plány apod. Funkcionální přístup, který uplatňuje řada autorů (viz např. Katz,
1960; Snyder, DeBono, 1989; cit. podle Bierhoff, 2002), prokázal, že dobrovolnictví u jedinců souvisí především s určitými funkcemi. Vědomostní funkce se týká snahy dobrovolníků porozumět
vnějšímu světu, sociálnímu prostředí a vlastní zkušenosti. Sociálně adjustační funkce se vztahuje
k normativním situacím, v nichž se dobrovolníci snaží jednat v souladu se sociálními očekáváním a
rolemi. Ego-defenzivní funkce souvisí s vnitřními konflikty a obavami, které jsou vyvolány snahou
dobrovolníků chránit se před ohrožujícím vhledem do vlastního já. Hodnotově expresivní funkce se
vztahuje k hodnotám, které dobrovolníci vyznávají.
V rámci funkcionálního přístupu H. W. Bierhoff spolu s W. Tietzem (Tietz, Bierhoff, 1996,
Bierhoff, 2001) identifikovali za pomocí Inventáře motivační struktury dobrovolníků (Inventory of
Motive Structure of Volunteers) nakonec 9 odlišných faktorů, které tvoří: 1) sociální vazba; 2) sebezkušenosti; 3) sociální zodpovědnost; 4) sebeúcta a uznání; 5) identifikace s organizací; 6) kompenzace pracovního stresu; 7) kariérní postup; 8) politická odpovědnost a 9) osobní zkušenosti.
Tito autoři za pomocí faktorové analýzy druhého řádu dospěli k existenci dvou základních dimenzí,
které byly označeny altruistická a egoistická orientace. Altruistickou orientaci sytily faktory politické
a sociální odpovědnosti, zbývající se vztahovaly k egoistické orientaci. Existují úvahy (Tietz, Bierhoff, 1996), že altruistické motivy mají největší význam při formování primární motivace dobrovolníků začít svou dobrovolnickou kariéru, zatímco egoistické motivy jsou více relevantní v procesu
udržování dobrovolnické angažovanosti v čase.
Tato studie se teoreticky i metodologicky opírá o významnou a často citovanou teorii, kterou
vypracovala E. G. Clary se svými spolupracovníky (Clary et al., 1998). Teorie vychází z premisy,
že dobrovolníci svou činností uspokojují vždy určitý komplex pro ně významných motivů. Současně
tato teorie předpokládá, že i stejné dobrovolnické aktivity mohou být podloženy odlišnou konfigurací motivů a naopak, že odlišné dobrovolnické aktivity mohou být podloženy analogickými motivy.
Jedná se o motivy, které se vztahují k následujícím šesti kategoriím.
1) Hodnoty – dobrovolnictví poskytuje jedinci možnosti k vyjádření hodnot souvisejících
s prosociálním či altruistickým zájmem o druhé.
2) Porozumění – dobrovolnictví umožňuje získat nové příležitosti k učení a k rozvoji specifických schopností a dovedností.
3) Sociální funkce – dobrovolnictví odráží motivaci zaměřenou na vztahy s druhými, umožňuje příležitosti být s nimi a angažovat se spolu s nimi v oblíbených aktivitách.
4) Kariéra – dobrovolnictví slouží jako prostředek na zlepšení vyhlídky budoucího povolání a
rozvoj dovedností potřebných pro rozvoj pracovní kariéry.
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5) Protektivní funkce – dobrovolnictví je nástrojem k ochraně ega, k úniku před negativními
pocity nebo ke snížení viny, že dobrovolník je více obdařen štěstím než osoby, jimž pomáhá.
6) Posílení – dobrovolnictví slouží jako nástroj osobního rozvoje, získání sebeúcty nebo jako prostředek k dosažení pocitů osobní důležitosti.
Dobrovolnictví je také studováno v souvislosti s dispozičním (rysovým) přístupem, jenž
usiluje o identifikaci konfigurace osobnostních vlastností, které souvisí s rozhodnutím jedince stát
se dobrovolníkem a setrvat v této roli.
S ochotou stát se dobrovolníkem, s jeho délkou i počtem odpracovaných hodin, souvisí rysy
prosociální osobnosti. Podle L. A. Pennera a jeho spolupracovníků (Penner et al., 1995; Penner
2002) k nim patří především na druhé orientovaná empatie (other oriented empathy), která se vztahuje ke kognitivním a emocionálním aspektům osobnosti a ochota pomáhat (helpfulness), odrážející spíše její behaviorální aspekt. S dobrovolnictvím však souvisejí také další osobnostní aspekty
k nimž patří prosociální postoje a sociální odpovědnost. S dobrovolnictvím souvisí také altruistická osobnost (viz Rushton, 1981; Batson, 1991), která se vyznačuje tendencí nezištně pomáhat
druhým a o jejíž existenci se vedou dlouhodobé spory. K charakteristikám této osobnosti vyšší
míra akceptace morálních hodnot, sociální odpovědnosti i vyšší úroveň emocionální a kognitivní
empatie. Konzistentně se ukazuje, že právě altruismus je nejvýznamnějším prediktorem dobrovolnictví (viz např. Penner, Finkelstein, 1998; Mowen, Sujan, 2005).
Osobnostními charakteristikami dobrovolníků, pracujících v oblasti mentální hygieny, se zabývali N. J. Allen a J. P. Rushton (1983). Podle těchto autorů lze i přes jisté metodologické pochybnosti výzkumně doložit, že dobrovolníci mají, na rozdíl od souborů srovnatelných osob, které se
dobrovolnictví nevěnují, odlišné osobnostní charakteristiky. Mají více internalizovaných morálních
standardů, celkově silnější superego a vyšší míru svědomitosti. Inklinují také více k intristické náboženské orientaci. Více akceptují vlastní osobnost, jsou více schopni projevovat důvěru, dokáží
se více otevřít před druhými a více diskutovat o svých myšlenkách a pocitech. Jsou více bezstarostní, emocionálně stabilnější, více spokojení se svým životem, jsou přesvědčeni o tom, že mají
vyšší kontrolu nad svým životem. Jsou více osobně zdatní (self-efficacy), více flexibilní, více orientovaní na nezávislý výkon a více tolerantnější.
L. A. Penner se spolupracovníky (2005) podává přehled empirických studií, které se týkají
vlivu dobrovolnictví na osobnost. Tyto studie dokládají celkově pozitivní vývojový dopad na
osobnost dobrovolníků. U adolescentů vede dobrovolnictví k rozvoji prosociálních postojů, hodnot
a osobní identity a k větší pravděpodobnosti, že se budou dobrovolnictvím zabývat i v dospělosti.
Dobrovolnictví zvyšuje jejich sebeúctu, sebedůvěru i jejich akademickou úspěšnost. Současně má
dobrovolnictví adolescentů pozitivní vliv na výskyt nebezpečného nebo antisociálního chování.
Adolescenti, kteří ve věnují dobrovolnickým aktivitám, také s menší pravděpodobností užívají drogy, dosahují horších výsledků ve škole, otěhotní, dopustí se deliktů nebo jsou uvězněni. Dobrovolnictví dospělých osob pozitivně ovlivňuje jejich psychické a fyzické zdraví. Souvisí s nižším výskytem depresí u osob starších 65 let a s jejich lepší psychickou pohodou. Dospělí dobrovolníci
jsou celkově zdravější a žijí déle než kontrolní skupina. U dospělých dobrovolníků se projevuje
lepší sociální integrace i nižší úroveň odcizení.

PĚTIFAKTOROVÝ MODEL OSOBNOSTI
Předložená studie využívá pětifaktorový model osobnosti, který je možné zařadit mezi přístupy strukturující osobnost s využitím rysového hlediska, které mají v moderní psychologii relativně dlouhou tradici, a které vedly již k vytvoření mnoha rysových modelů. Osobnostní rysy, vlastnosti či dimenze jsou v psychologii často chápány jako trvalé, vrozené a individuálně diferencované dispozice k různým způsobům chování (podrobněji viz Hřebíčková, Urbánek, 2001). Pětifaktorový model osobnosti je tvořen následujícími faktory.
1. Neuroticismus (N) – zjišťuje úroveň přizpůsobení či emocionální nestabilitu. Diferencuje mezi
osobami náchylnými k psychickému vyčerpání a nereálným ideálům, od osob emocionálně vyrovnaných a odolných vůči psychické exhausci. Vysoký skór v této dimenzi může souviset
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2.

3.

4.

5.

s takovými osobnostními charakteristikami jako jsou napětí, neklid, nejistota, nervozita, labilita,
sklon k hypochondrii, nízký skór může svědčit pro klid, relaxovanost, vyrovnanost, stabilitu, sebejistotu, spokojenost a uvolněnost.
Extraverze (E) – odráží kvalitu a kvantitu interpersonálních interakcí, potřebu stimulace a úroveň aktivace. Vysoký skór se může pojit se sociabilitou, aktivitou, hovorností, optimismem, zábavností a orientací na druhé, nízký skór se může vztahovat k uzavřenosti, vážnosti, mlčenlivosti, tichosti, úkolové orientaci.
Otevřenosti vůči zkušenosti (O) – měří tendenci vyhledávat nové zážitky, sklon objevovat a
tolerovat neznámé. Vysoký skór má vztah ke zvědavosti, všestrannosti zájmů, originalitě, imaginativnosti, tvořivosti a pokrokovosti, nízký skór vyjadřuje konvenčnost, přízemnost, úzkost zájmů, neanalytičnost a neuměleckost.
Přívětivost (P) – zjišťuje kvalitu interpersonální orientace na kontinuu od soucítění s druhými
po nepřátelskost, projevující se v myšlenkách, pocitech a činech. Vysoký skór může souviset
s konservativismem, dobrosrdečností, laskavostí, pomocí druhým, upřímností, důvěřivostí, nízký skór může vyjadřovat cynismus, surovost, podezíravost, odmítání spolupráce, pomstychtivost, bezcitnost.
Svědomitost (S) – diagnostikuje úroveň motivace, vytrvalosti a organizace cílově zaměřeného
chování a diferencuje mezi spolehlivými a na svou osobu náročnými jedinci a osobami lhostejnými a nedbalými. Vysoký skór umožňuje usuzovat na spolehlivost, pracovitost, disciplinovanost, přesnost, sklon k puntičkářství, pořádkumilovnost, náročnost na vlastní osobu, nízký skór
svědčí o nespolehlivosti, lenosti, bezcílnosti, nedbalosti, lhostejnosti, malé vůli a požitkářství.

MULTIDIMENZIONÁLNÍ POJETÍ EMPATIE
Studie využívá multidimenzionálního přístupu k empatii M. H. Davise (1980, 1983, 1996),
který konceptualizuje empatii jako strukturovaný fenomén, jenž kromě emocionálních a kognitivních složek zahrnuje i další dimenze či komponenty. M. H. Davis (1983, s. 113) definuje empatii
v širokém pojetí jako „reakci jedince na pozorované prožívání druhého“. Dispoziční empatii podle
tohoto autora tvoří čtyři vzájemně související, nicméně oddělené základní tendence.
1) Empatický zájem – EC (empathic concern), která měří tendenci prožívat vřelost, soucit,
sympatii a zájem o druhé osoby, kteří se ocitli v nepříznivých podmínkách;
2) Přijímání perspektivy – PT (perspective taking), která diagnostikuje tendenci přijímat hledisko druhých, které je založeno na nonegocentrickém myšlení a snahu přizpůsobit psychologický náhled na druhé osoby v každodenním životě;
3) Osobní distres – PD (personal distress) měřící tendenci prožívat na sebe orientované
pocity úzkosti, neklidu či diskomfortu při percepci jiných osob, které se ocitli v naléhavých
či nouzových situacích.
4) Fantazie – FS (fantasy), která umožňuje hodnocení tendence imaginativně se přesunout
do pocitů a jednání fiktivních postav v knihách, hrách a filmech a uvědomovat si jejich situaci.
Podrobnější informace o empatii i o tzv. organizačním modelu empatie M. H. Davise uvádí
Mlčák (2009).
VÝZKUMNÝ CÍL, METODY A SOUBOR RESPONDENTŮ
Výzkumný projekt se zabývá problematikou komparace vybraných strukturálních aspektů
osobnosti studentek s dobrovolnickou zkušeností a studentek, které takovou zkušeností nedisponují. Projekt využívá pětifaktorového modelu osobnosti P. T. Costy a R. R. McCraee, multidimenzionálního pojetí empatických tendencí M. H. Davise a funkcionálního přístupu
k dobrovolnictví E. G. Claryové. Tato teoretická výzkumná východiska byla popsána
v teoretické části studie.
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Cílem výzkumného projektu bylo zjistit, zda se středoškolské studentky, které mají dobrovolnickou zkušenost významně odlišují z hlediska úrovně faktorů pětifaktorového modelu osobnosti a
úrovně empatických dispozic od středoškolských studentek bez dobrovolnické zkušenosti. Současně bylo cílem zjistit možné vztahy mezi zkoumanými dimenzemi osobnosti a kategoriemi motivů.
K dosažení tohoto cíle byly využity výsledky získané aplikací tří diagnostických metod, které
byly administrovány standardním způsobem.
1. NEO pětifaktorový inventář (NEO FFI) byl převeden a standardizován pro českou populaci
M. Hřebíčkovou a T. Urbánkem (2001). Inventář měří pět obecných dimenzí popsaných
v teoretické pasáží studie, z nichž každá zahrnuje 12 sebeposuzujících výpovědí, které proband hodnotí z hlediska výstižnosti na pětibodové škále (0 – vůbec nevystihuje, 1 – spíše nevystihuje, 2 – ani vystižná ani nevýstižná výpověď, 3 – spíše vystihuje, 4 – úplně vystihuje). Dotazník má uspokojivou úroveň transkulturně ověřené reliability a validity.
2. Index interpersonální reaktivity – IRI (Interpersonal Index reactivity – IRI) M. H. Davise
(1980, 1983, 1996) v překladu Z. Mlčáka. Tato škála sestává ze 4 subškál uvedených
v teoretické části studie. Škálu tvoří 28 položek, z nichž každá měří specifickou komponentu
empatického procesu nebo jeho důsledky, a to spíše ve smyslu tendence než ve smyslu čisté
schopnosti. Položky, které měří různé aspekty kognitivní i emocionální empatie, jsou respondenty posuzovány na pětibodové Likertově škále od 0 – nevystihuje mě dobře až po 4 – vystihuje mě velmi dobře.
3. Inventář dobrovolnických funkcí – VFI (Volunteer Functions Inventory – VFI) v překladu Z.
Mlčáka a I. Půlpánové obsahuje celkem 6 subškál, které vychází z výše popsaných funkcí či
kategorií motivů. Tato metoda sestává z 30 položek, které respondenti hodnotí na sedmi stupňové škále z hlediska jejího významu. Autoři škály udávají dobrou úroveň interní konzistence,
reliability i konstruktové validity.
Výzkumný soubor tvořilo celkem 443 středoškolských studentek. Věkové rozpětí činilo 15 –
18 let. Do souboru byly zahrnuti studentky 5 středních škol studující 1. až 3. ročník. Protože získat
náhodný výběr ze základního souboru českých středoškolských studentů se jevilo organizačně
i finančně jako velmi obtížné, byl výzkumný soubor studentů sestaven nenáhodným způsobem.
I přes relativně vysoký počet respondentů výzkumného souboru jej nelze považovat za reprezentativní.
Složení výzkumného souboru z hlediska příslušnosti studentek k jednotlivým středním školám ilustruje tab. č. 1.
Tab. č. 1 Složení výzkumného souboru z hlediska školní příslušnosti studentek
Škola
Obchodní akademie v Novém Jičíně
Obchodní akademie v Ostravě
Střední zdravotnická škola v Novém Jičíně
Střední zdravotnická škola v Karviné
Střední škola prof. Matějčka v Ostravě
Celkový počet středoškolských studentek

Absolutní četnost
92
125
130
15
81
443

Relativní četnost (%)
20,8
28,2
29,3
3,4
18,3
100,0

V tabulce č. 2 jsou uvedeny údaje vztahující se k dobrovolnické zkušenosti studentek.
Z tabulky vyplývá, studentky, jimž chybí dobrovolnická zkušenost převažují nad studentkami, kteří
touto zkušeností disponují. Studentky jsou označovány za osoby s dobrovolnickou zkušeností proto, že jejich dobrovolnická aktivita trvala různě dlouho, tj. minimálně jeden den až po několik let.
Z definice dobrovolníka však vyplývá, že jeho aktivita musí být pouze dlouhodobá.
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Tab. č. 2 Složení výzkumného souboru z hlediska dobrovolnické zkušenosti

Studentky

Dobrovolnická zkušenost
NE
302

Celkem
ANO
141

443

STATISTICKÁ ANALÝZA VÝZKUMNÝCH VÝSLEDKŮ
Údaje získané administrací výše uvedených metod byly sestaveny do databáze. Nezávislou
tzv. atributivní proměnnou tvoří existence či neexistence dobrovolnické zkušenosti, závisle proměnné tvoří skóry použitých diagnostických metod. V rámci statistické analýzy závislých proměnných, s ohledem na nezávisle proměnnou, byla provedena série F testů testující významnost rozdílu variance a následně série odpovídajících t – testů pro dva nezávislé výběry, které sloužily
k testování významnosti rozdílů mezi aritmetickými průměry ve zkoumaných podsouborech studentek s dobrovolnickou zkušeností a bez ní.
V tabulce č. 4 jsou uvedeny výsledky statistické komparace mezi podsouborem studentek
s dobrovolnickou zkušeností a bez této zkušenosti, a to u všech zkoumaných závisle proměnných.
Z této tabulky vyplývá, že podsoubor studentek s dobrovolnickou zkušeností vykazuje statisticky
vyšší míru otevřenosti ke zkušenosti, empatického zájmu a přijímání perspektivy.
Tab. č. 4 Výsledky statistické komparace u podsouboru žen

Ženy
Neuroticismus (N)
Extraverze (E)
Otevřenost ke zkušenosti (O)
Přívětivost (P)
Svědomitost (S)
Empatický zájem (EC)
Přijímání perspektivy (PT)
Osobní distres (PD)
Fantazie (FS)

Dobrovolnická
zkušenost
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne
Ano
Ne

N
141
302
141
302
141
302
141
302
141
302
141
302
141
302
141
302
141
302

M
26,092
24,315
35,865
34,914
26,603
24,427
30,007
29,159
29,121
28,828
17,489
16,649
16,667
15,543
13,986
14,265
15,468
14,556

SD
8,068
7,405
7,079
6,610
5,759
5,212
5,962
5,637
6,530
5,723
3,760
3,365
4,770
4,019
4,766
3,954
5,698
5,427

Sig F
0,409

Sig t
0,023

0,564

0,169

0,119

0,001

0,217

0,148

0,096

0,632

0,270

0,019

0,034

0,016

0,016

0,546

0,629

0,106

Legenda k tab. č. 4: N = počet respondentů, M = aritmetický průměr, SD směrodatná odchylka, Sig F = statistická
významnost F testu, Sig t = statistická významnost t testu.
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V tabulce č. 6 jsou koncentrovány výsledky statistické komparace kategorií motivů (funkcí)
VFI u podsouboru studentek s dobrovolnickou zkušeností. Kategorie motivů jsou vzhledem ke
svým aritmetickým průměrům a směrodatným odchylkám uspořádány sestupně. Nejvýznamnější
důvody dobrovolnických aktivit patří do kategorie porozumění, poté následují hodnoty, posílení,
kariéra, sociální funkce a protektivní funkce.
Tab. č. 6 Výsledky statistické komparace kategorií motivů VFI u podsouboru žen
Pořadí
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Studentky (n = 141)
Porozumění (UN)
Hodnoty (VA)
Posílení (EN)
Kariéra (CA)
Sociální funkce (SO)
Protektivní funkce (PR)

M
25,191
22,121
22,021
20,894
17,716
17,667

SD
7,152
5,526
7,018
6,671
6,249
6,986

V tabulce č. 7 jsou uvedena data, která se vztahují ke korelační analýze mezi závisle proměnnými u podsouboru studentek s dobrovolnickou zkušeností. K zajímavým vztahům patří statisticky významná pozitivní spojitost mezi přívětivostí a empatickým zájmem, přívětivosti a přijímáním
perspektivy. Také spojení mezi přívětivosti a kategorií motivů vyjadřujících hodnoty, spojení mezi
emocionálním zájmem a hodnotovými motivy, spojení mezi přijímáním perspektivy a hodnotovými
motivy se jeví jako velmi zajímavé. Neméně zajímavé pozitivní spojení se ukázalo mezi emocionální (emocionální zájem) a kognitivní empatií (přijímání perspektivy) a kategorií motivů, které souvisí s ochranou ega.
Tab. č. 7 Vybrané korelace závisle proměnných u podsouboru studentek
s dobrovolnickou zkušeností
N = 141
N
E
O
P
S
EC
PT
PD
FS
PR
VA
CA
SO
UN
EN

N
1
-0,461
0,166
-0,121
-0,060
0,170
-0,014
0,471
0,106
0,036
0,044
-0,047
0,007
-0,058
-0,052

PR
VA
CA
SO
UN

PR
1
0,708
0,475
0,691
0,583

EN

0,625

E

O

P

S

EC

PT

PD

FS

1
-0,223
0,143
0,121
-0,037
0,067
-0,324
-0,056
-0,061
0,036
0,021
0,019
0,096
0,045

1
-0,082
0,004
0,170
0,245
0,078
0,262
-0,064
0,037
0,052
-0,082
0,101
-0,017

1
0,309
0,322
0,183
0,057
0,040
0,279
0,307
-0,013
0,189
0,127
0,127

1
0,100
0,315
-0,085
-0,088
0,199
0,212
-0,011
0,162
0,082
0,031

1
0,417
0,289
0,416
0,432
0,389
0,080
0,209
0,178
0,224

1
0,000
0,065
0,329
0,432
0,142
0,229
0,318
0,200

1
0,328
0,099
0,050
-0,061
0,043
-0,110
0,104

1
0,107
-0,036
-0,070
-0,038
-0,061
0,008

VA

CA

SO

UN

EN

1
0,479
0,644
0,753

1
0,547
0,660

1
0,637

1

0,664

0,627

0,713

0,776

1
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DISKUSE VÝSLEDKŮ
Ve výzkumu bylo zjištěno, že studentky s dobrovolnickou zkušeností vykazují vyšší úroveň
otevřenosti ke zkušenosti než studentky bez dobrovolnické zkušenosti. Ukázalo se, že studentky
s dobrovolnickou zkušeností více než studentky, které nemají tuto zkušenost, vykazují vyšší tendenci vyhledávat nové zážitky, objevovat a tolerovat neznámé, být zvědavé a všestranné. Tento
výsledek je konzistentní se zjištěním některých zahraničních autorů, nicméně je pravdou, že některé jimi zjištěné závěry studie nepotvrdila. Vyšší neuroticismus u studentek s dobrovolnickou zkušeností ve srovnání se studentkami bez dobrovolnické zkušeností je dokonce se zjištěním některých
autorů v rozporu.
G. Carlo se svými spolupracovníky (Carlo, Okun, Knight, de Guzman, 2005) zjistil u souboru
více než 800 vysokoškolských studentů, že dobrovolnictví souvisí se všemi dimenzemi pětifaktorového modelu osobnosti, kromě neuroticismu. Nejvýznamnější spojení dobrovolnictví bylo
zjištěno s přívětivosti, poté s extraverzí, následovala svědomitost a otevřenost ke zkušenosti. R. B.
Kosek (1995), zjistil spojení dobrovolnictví s přívětivostí a otevřeností ke zkušenosti, G. Elshaug a
J. Metzer (2001) zjistili významnou spojitost dobrovolnictví s extraverzí a přívětivostí. Spojení dobrovolnictví s přívětivostí a extraverzí bylo prokázáno konsistentně i v řadě dalších výzkumů. A. M.
Omoto and M. Snyder (1995) dokonce považují kombinaci extraverze a přívětivosti za obecnou
pomáhající dispozici. G. Carlo se spolupracovníky se domnívají (Carlo et al. 2005), že vliv těchto
osobnostních dispozic na dobrovolnickou aktivitu může být přímý, ale i zprostředkovaný dalšími
motivy (tj. postoji, hodnotami, cíli apod.).
Výsledky této studie však u studentek s dobrovolnickou zkušeností neprokázaly spojení ani
s extraverzí ani s přívětivostí. Lze se domnívat, že rozdíly mohly být způsobeny tím, že výše uvedení zahraniční autoři pracovali s dobrovolníky, kteří byli dlouhodobě angažovaní, zatímco
v prezentovaném výzkumném souboru byly osoby s velmi různorodou délkou dobrovolnické aktivity. Nelze však vyloučit ani vliv kulturních rozdílů mezi našimi studentkami a studentky ze zemí,
v nichž má dobrovolnictví dlouholetou tradici.
Jak indikují další výsledky výzkumu, studentky s dobrovolnickou zkušeností, na rozdíl od studentek bez této zkušenosti, vykazují vyšší úroveň empatického zájmu, (emocionální empatie) i přijímání perspektivy (kognitivní empatie). Toto zjištění potvrzuje informace, uvedené v teoretické
části studie, které se týkají teorie prosociální osobnosti, kde se uvádí, že jedním z dominujících
rysů je vyšší úroveň empatie.
Výsledky studie poukazují na roli jednotlivých kategorií motivů k dobrovolnickým aktivitám.
Nejvýznamnější roli hrají motivy, které se týkají snahy dosáhnout porozumění a získat příležitosti
k učení, na druhém místě jsou motivy vztahující se ke snaze jedince vyjádřit uznávané hodnoty.
Motivy týkající se kariéry, tj. snah zlepšit vyhlídky pro budoucího povolání a získat potřebné dovednosti, se objevují na třetím místě. Zdá se být potěšující, že studentky si dobrovolnickými aktivitami jen v menší míře kompenzují své sociální potřeby a že jen málo využívají dobrovolnické aktivity k ochraně svého ega.
Za cenný výsledek studie její autoři považují statisticky významnou spojitost mezi přívětivostí, empatickým zájmem (emocionální empatií), přijímáním perspektivy (kognitivní empatií) a
hodnotově zaměřenými motivy u studentek s dobrovolnickou zkušeností. Tento výsledek poukazuje i na spojení s altruismem, neboť přívětivost je v rámci pětifaktorovém modelu je složena z řady
dílčích facet, k nimž patří i altruismus. Tyto výsledky jsou v souladu s prezentovanou teorií prosociální osobnosti (podrobněji viz obr. č. 1).
Současně lze konstatovat, že touto zjištění poukazuje na úzké spojení výše uvedených specifických osobnostních dispozic a hodnotové orientace osob, které se věnují dobrovolnickým aktivitám. Uvedené zjištění ilustruje také možnost současného výzkumného využití funkcionálního a dispozičního přístupu při studiu fenoménu dobrovolnictví.
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Přívětivost

0,322

Emocionální empatie

0,417

0,307

0,389

Hodnotově zaměřené motivy

0,432

Kognitivní empatie

Obr. č. 1 Spojení mezi vybranými osobnostními dispozicemi a motivy

ZÁVĚR
Prezentovaná studie představuje jeden z prvních empirických výstupů obsáhleji koncipovaného výzkumu, orientovaného na osobnostní aspekty prosociálního chování středoškolských studentů. Zkoumání problematiky prosociálního chování a dobrovolnictví v domácích podmínkách, jež
dosud unikalo odborné pozornosti české psychologické veřejnosti, není pouze záležitosti potřebného teoretického poznání. Existují závažné praktické, tj. ekonomické, společenské i psychologické důvody pro to, aby bylo dobrovolnictví v české populaci podporováno. Dobrovolnictví přináší
ekonomický zisk, zvyšuje sociální integraci a má pozitivní dopad na osobnost člověka. Autoři studie se např. domnívají, že by bylo např. vhodné, aby se českých základních a středních školách
systematicky zaváděla široce koncipovaná etická a prosociální výchova, včetně její praktické aplikace, kterou tvoří dobrovolnické aktivity.
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Postoje k penězům u různých skupin lidí. Použití Money Ethic Scale
u studentů a pracujících
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Abstrakt
Peníze představují v životě mnohých lidí důležitý faktor, který může významně ovlivnit životní
spokojenost. Hrají podstatnou roli v sebepojetí i sebeúctě jedinců, neboť prostřednictvím získaných
peněz mohou lidé posuzovat své schopnosti, dovednosti a společenské postavení. V naší studii
jsme využili dotazník Money Ethic Scale ke sledování postojů k penězům, který rozlišuje 6 faktorů
založených na modelu ABC zahrnujících kognitivní, emoční a behaviorální složku. Získaných 741
probandů tvořily skupiny studentů (nepracující) a pracujících. Dosavadní výsledky naznačují, že
studenti považují peníze za větší zlo v životě člověka, umí s penězi lépe hospodařit, zatímco
pracující vnímají peníze jako významnější prostředek moci a svobody. Ženy vnímají peníze jako
větší dobro na rozdíl od mužů, kteří považují významněji peníze za nástroj k získání respektu ve
společnosti. Se zvyšujícím se věkem probandů stoupá jejich schopnost hospodařit se svými
penězi.
Klíčová slova: postoj k penězům, výzkum
Abstract
Attitudes toward money in different groups of people. Use of Money Ethic Scale in students and
working people
In the lives of many people, money represents an important factor which can significantly
influence life satisfaction. It plays an important role in self-concept and self-worth for many people,
because by using acquired money people can assess their skills, abilities and social status. In the
present study, the Money Ethic Scale, which differentiates six factors based on the ABC model,
including cognitive, emotional and behavioural components, was used to observe attitudes toward
money. The total number of 741 participants was composed of students (non-working) and working
people. The present findings show that even though students consider money to be a bigger evil in
human life, they are more economical with money, whereas working people perceive money as an
important tool for power and independence. Women perceive money as a greater good compared
with men who consider money to be rather a tool for gathering respect in society. The ability to be
economical with money was found to increase with age.
Keywords: attitudes toward money, research
Úvod
Pro mnoho lidí představují peníze důležitý faktor, který významně ovlivňuje jejich životní
spokojenost. Peníze mohou hrát stěžejní roli při vytváření sebeschématu a sebeúcty jedince.
Prostřednictvím peněz, zejména jejich množství, je možné vnímat schopnosti, dovednosti i
sociální pozici jedinců ve společnosti. Peníze mohou představovat účinný nástroj prosazování
moci, neboť pomocí peněz je možné řídit i ovládat druhé lidi. Mohou být také důležitým motivem
pracovní aktivity, snahy o dosahování organizačních cílů, nespokojenosti, fluktuace či neetického
chování a jednání pracovníků (Heneman, Judge, 2000; Lawler, 1981; Herzberg et al., 1959 in
Tang at al., 2006). Ačkoliv se postoje k penězům u různých probandů a skupin liší, peníze stále
zůstávají významným faktorem, který napomáhá utvářet životy lidí v moderní společnosti.
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Postoje k penězům a funkce peněz
Postoje k penězům se tvoří v průběhu socializačního procesu, konkrétně v dětství. Základní
roli při utváření těchto postojů u dětí hraje nejbližší rodina. Osobnost rodičů, jejich hodnoty, názory,
postoje a chování, výše příjmu, vzdělání, sociální status, výchovný styl a v neposlední řadě
schopnost hospodařit s penězi jsou faktory, které více či méně utváří postoje k penězům u dětí.
Neméně důležitými v tomto procesu jsou i pohlaví, věk dítěte a další demografické charakteristiky
(Özlen and Bayoglu, 2005). V dospělosti jsou názory a chování týkající se peněz ovlivněny
osobními úspěchy či neúspěchy, rozvojem pracovní kariéry a dalšími životními zkušenostmi
jedince (Tang and Brandon, 2001). Vnímaný význam peněz souvisí také s ekonomickým rozvojem
konkrétní společnosti. Postoje k penězům a jejich význam pro člověka může být motivem pro
specifické chování – např. zvýšené úsilí podat lepší výkon než ostatní (Kirkcaldy and Furnham,
1993).
Ve společnosti plní peníze více funkcí. Odráží hodnotu zboží na trhu, představují oběživo –
dovolují nakupovat a prodávat zboží či služby, jsou komerčním nástrojem a prostředkem pro
vyjádření hodnoty v materiálním světě (Rieger, 2007, Tang, 2001). Někteří autoři popisují
stoupající význam peněz v průběhu posledních desetiletí. Například za rozhodnutím jít studovat je
(kromě jiného) zvyšující se snaha vydělat si peníze. Nedostatek peněz patří mezi hlavní příčiny
nespokojenosti u vysokoškolských studentů. Také mezi pracujícími se význam peněz, jako jeden
z důležitých pracovních cílů, posouvá na přední místa oproti dřívějším letům (Tang, 2006).
Předchozí výzkumy
V literatuře lze najít množství výzkumů a studií zaměřených na postoje k penězům nebo na
souvislosti mezi postoji k penězům a různými charakteristikami jedinců (např. vztah k penězům v
souvislosti s pohlavím, místem řízení (locus of control), pracovním a platovým uspokojením,
pomáhajícím chováním, intrisickými a a extrinsickými motivy, kreditními kartami a utrácením atd.
(Tang, 1995; Tang at al., 2008; Roberts and Jones, 2001). Příkladem může být výzkum mezi
asijskými studenty a pracujícími z USA, kdy bylo zjištěno, že u souboru asijských studentů muži
studenti oproti studentkám statisticky významněji vnímali peníze jako nástroj k vyjádření úspěchu a
respektu ve společnosti. Podobné výsledky však nebyly nalezeny mezi pracujícími. Dalším
zajímavým výsledkem téže studie bylo zjištění negativní korelace mezi věkem studentů a
schopností hospodařit s penězi. U pracujících se naopak projevila korelace pozitivní (Tang, 1993).
Rozdíly ve víře, že peníze mohou dělat zázraky, sledoval u souboru mladých lidí ze dvou
asijských (Hong Kong, Singapore) a dvou západních ekonomik (Canada, Hawaii) Ang (2000).
Autor se dále zaměřil na sledování souvislostí mezi důvěrou vůči penězům a životními náklady.
Výsledky ukázaly některé statisticky významné rozdíly mezi muži a ženami. Ženy oproti mužům v
Hongkongu věřily, že peníze mohou dělat zázraky. Hawaiiští muži považují peníze za nástroj moci.
Özlen and Bayoglu (2005) prováděli studii zaměřenou na prozkoumání postojů k penězům u
tureckých vysokoškolských studentů s ohledem na pohlaví, věk a typ rodiny. Jejich závěry ukazují
vyšší míru důvěry ve vlastní budoucí ekonomickou situaci u mužů a mladších lidí. Jiný pohled na
peníze z perspektivy ekonomie, psychologie a sociologie nabízí ve svém článku Mitchell a Mickel
(1999). K zajímavým výsledkům dospěli Yamauchi a Templer, kteří také studovali postoje
k penězům pomocí vlastního dotazníku. Kromě jiného zjistili, že postoje k penězům nesouvisely
s příjmem jedinců (Baker, Hagedon, 2008). Dalším významným badatelem na poli sledování
postojů k penězům je Furnham, který zjistil např., že muži jsou více posedlí penězi a ženy spíše
zaměřeny na jistotu, že mladší jedinci oproti starším více využívali peněz k získání moci (Baker,
Hagedon, 2008).
Naše studie je zaměřena na sledování postojů k penězům u různých skupin jedinců za
použití Money Ethic Scale (dále jen MES), jejímž autorem je americký profesor Tang (Tang, 1992).
Tato škála je jedním z nástrojů na zjišťování postojů k penězům. Studie vychází z předchozích
výzkumů Tanga provedených v této oblasti.
Cíle a hypotézy
Předchozí výzkumy poukazují na rozdílné vnímání významu peněz ve vztahu k pohlaví lidí,
kdy větší význam peněz jako prostředku k dosažení úspěchu, moci a svobody ve společnosti,
vykazují muži. U žen se objevuje potřeba zajistit si dobré životní podmínky, které mohou být
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vytvořeny i pomocí peněz. Také věk, příjem či další charakteristiky jedinců se jeví jako významný
faktor odlišného vnímání významu peněz v životě člověka.
Vzhledem k uvedenému jsme ve své studii stanovili pět cílů:
1. Zjistit, zda existují rozdíly v postojích k penězům mezi skupinou studentů a pracujících.
2. Zjistit, zda se postoje k penězům liší podle zaměření studia probandů.
3. Zjistit, ve kterých faktorech MES se liší probandi z pohledu pohlaví.
4. Zjistit případné rozdíly v postojích k penězům vzhledem k příjmu jedinců.
5. Zjistit souvislosti mezi věkem probandů a jednotlivými faktory a souvislost mezi faktory
MES.
Dále jsme stanovili čtyři hypotézy:
H1: Muži budou signifikantně výše skórovat ve faktorech F3 (Úspěch) a F6 (Svoboda a moc)
než ženy.
H2: Ženy budou signifikantně výše skórovat ve faktoru F1 (Dobro) než muži.
H3: Existuje signifikantní pozitivní souvislost mezi věkem a významem peněz pro jedince,
kdy s vyšším věkem bude stoupat význam peněz jako dobra (F1) v životě člověka.
H4: Existuje signifikantní negativní souvislost mezi věkem probandů a jejich schopností
hospodařit s penězi (Faktor 5).
Výzkumné metody
V naší studii jsme použili 30-ti položkový dotazník na zjišťování postojů k penězům: Money
Ethic Scale (MES) (Tang, 1992). Odpovědi respondentů byly zaznamenávány na sedmistupňové
Likertově škále od výroku zcela nesouhlasím (1), ani souhlasím, ani nesouhlasím (4) a rozhodně
souhlasím (7). Na základě MES je možné určit šest faktorů. Faktor F1 Dobro představuje pozitivní
postoje člověka k penězům, faktor F2 Zlo ukazuje na negativní postoje k penězům, faktor F3
Úspěch odráží názor, že peníze představují úspěch jedince ve společnosti, faktor F4 Respekt
představuje názor, že peníze jsou prostředkem k dosažení respektu a získání pozice člověka ve
společnosti, faktor F5 Rozpočet ukazuje na schopnost hospodařit s penězi a faktor F6
Svoboda/Moc odhaluje postoje k penězům jako nástroje k získání svobody a moci. Uvedených
šest faktorů a celý dotazník vychází z modelu postojů – ABC, který zahrnuje tři složky: složku
afektivní (dobro, zlo), složku behaviorální (rozpočet) a složku kognitivní (úspěch, respekt,
svoboda/moc), (Tang, Sutarso, Wu Davis, Dolinski, Ibrahim, Wagner, 2007, Tang, 1993).
Ve studii jsme se zaměřili na sledování postojů k penězům z pohledu několika proměnných –
pohlaví, věk, vzdělání a výše příjmu. Pro zjišťování rozdílů mezi jednotlivými skupinami byl použit
Studentův t-test. Pro účely zjišťování souvislostí byl použit Pearsonův korelační koeficient. Data
byla zpracována pomocí programu Excel a Statistica.
Výzkumný soubor
Dotazník MES jsme distribuovali v období podzim 2009 až jaro 2010 mezi různé skupiny
obyvatel. Celkový počet získaných respondentů byl 741, z toho 183 mužů a 558 žen.
Soubor zahrnoval 304 studentů psychologie (65 mužů, 239 žen). Jednalo se o 114 studentů
prezenční formy studia (23 mužů, 91 žen) a 190 studentů distanční formy studia (42 mužů, 148
žen). Dále bylo zařazeno do souboru 74 distančních studentů zdravotnických věd (ženy), 127
prezenčních studentů sociálních studií (17 mužů, 110 žen), 180 prezenčních studentů
přírodovědecké fakulty, obor chemie (45 mužů, 135 žen). Poslední soubor tvořilo 56 vojáků,
příslušníků elitní jednotky Hradní stráže v Praze (muži). Pro náš výzkum jsme soubor rozdělili na
prezenční studenty (469) a pracující jedince (272, distanční studenti a vojáci) viz tab. 1. Prezenční
studenty jsme dále rozdělili podle zaměřením studia na studenty filozofického a přírodovědného
směru (241 filozofický směr, 180 přírodovědný směr) viz tab. 2.
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Výsledky
1. cíl
Pro určení rozdílů mezi skupinou prezenčních studentů a pracujících jsme použili Studentův ttest. Zjištěné výsledky jsou prezentovány v tab. 1, která ukazuje signifikantní rozdíly jednotlivých
faktorů dotazníku MES. Výsledky naznačují, že studenti v průměru považují peníze za větší dobro
(F1) a zároveň je vnímají jako větší zlo (F2). Oproti tomu pracující považují peníze za významnější
nástroj pro získání svobody a moci ve společnosti (F6).
Tab. 1
Výsledky t-testu: porovnání průměrných hodnot faktorů MES u skupiny prezenčních
studentů a pracujících (distanční studenti a vojáci)
Faktory MES

F2 Zlo
F5 Rozpočet
F6 Svoboda/moc

Průměr
studenti

Průměr
pracující

t

Celkem

p

N-studenti

N-pracující

18.55
15.05
17.94

17.54
14.09
19.26

2.99
3.98
-4.92

741
741
741

<0.01
<0.001
<0.001

469
469
469

272
272
272

2. cíl
Výsledky v tab. 2 ukazují signifikantní rozdíly průměrných hodnot dotazníku MES u studentů
prezenčního studia. Bylo zjištěno, že studenti přírodovědného zaměření (obor chemie) považují
peníze významněji za dobro (F1) i větší zlo (F2), vnímají peníze jako známku svého úspěchu i
neúspěchu ve společnosti (F3) a nástroje pro získání svobody a moci (F6). Taktéž se vnímají jako
jedinci schopnější lépe hospodařit s penězi (F5) než jejich kolegové z humanitně zaměřených
oborů.
Tab. 2
Výsledky t-testu u skupiny prezenčních studentů (humanitně zaměřené obory
a přírodovědecky zaměřený obor – chemie)

Faktory MES

F1 Dobro
F2 Zlo
F3 Úspěch
F4 Respekt
F5 Rozpočet
F6 Svoboda/moc

Průměr
Filozofický směr

Průměr
Přírodovědecký
směr

t

Celkem

p

N-Filozof.

N-Přírod.

45.13
18.07
10.74
12.46
14.60
17.53

47.03
19.07
13.25
12.90
15.40
18.43

-3.33
-2.25
-6.21
-1.27
-2.59
-2.58

421
421
421
421
421
421

<0.001
<0.05
<0.001
>0.2
<0.05
<0.05

241
241
241
241
241
241

180
180
180
180
180
180

3. cíl, H1 a H2
V další fázi jsme se zaměřili na hledání rozdílů mezi probandy v závislosti na pohlaví.
Následující tabulky 3, 4 a 5 přinášejí signifikantní rozdíly mezi jedinci. V rámci celého souboru byly
nalezeny významné rozdíly u faktorů F1 (Dobro), F3 (Úspěch), F4 (Respekt) a F6 (Svoboda/moc).
Kromě faktoru F1 (Dobro), kde ženy skórovaly významně více (a to i u souboru studentů),
dosahovali muži ve zbývajících faktorech vyšší skóre, což naznačuje, že ženy vnímají peníze
pozitivněji, zatímco muži vnímají peníze více jako známku úspěchu, možnosti získání respektu a
svobody či moci ve společnosti. Uvedená zjištění tak potvrzují H1, kde jsme předpokládali, že muži
budou považovat peníze více za prostředek a projev úspěchu (F3), svobody a moci (F6) než ženy
a H2, kde se potvrdil předpoklad pozitivnějšího vnímání peněz u žen (F1).
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Tab. 3 Výsledky t-testu: porovnání průměrných hodnot faktorů MES podle pohlaví probandů
(muži a ženy celý soubor N=741)

Faktory

Průměr
muži

Průměr
ženy

t

Celkem

p

N-muži

N-ženy

F1 Dobro
F3 Úspěch
F4 Respekt
F6 Svoboda/moc

45.09
12.91
13.77
19.00

46.19
11.63
12.46
18.23

2.19
-3.59
-4.33
-2.53

741
741
741
741

<0.05
<0.001
<0.001
<0.05

183
183
183
183

558
558
558
558

4. cíl
Následujícím krokem výzkumu bylo sledování rozdílů u skupiny studentů a pracujících
s ohledem na výši příjmu. Oba uvedené soubory jsme rozdělili na dvě skupiny. Pro skupinu
studentů jsme vytvořili skupinu s nižším příjmem (kapesným) – do 3,000,-Kč a skupinu s vyšším
kapesným tj. nad 3,000,-Kč. U pracujících jsme obdobně došli ke dvěma skupinám. Figuruje zde
skupina s nižším příjmem – do 20,000,-Kč a skupina s vyšším příjmem - nad 20,000,-Kč.
Jak vyplývá z tab. 4, u studentů byl zjištěn jediný signifikantní rozdíl pro faktor F2 (Zlo), kdy jedinci
s nižším příjmem skórovali více, což naznačuje jejich negativnější postoj vůči penězům.
Tab. 4 Výsledky t-testu u souboru prezenčních studentů podle výše kapesného
(1. skupina studenti s kapesným do 3,000,-Kč, 2. skupina studenti s kapesným nad 3.000,-Kč)

Faktory

Průměr
1. sk.: Kapesné
do 3,000,-Kč

Průměr
2. sk.: Kapesné
nad 3,000,-Kč

t

N - celkem

F2 Zlo

18.96

17.82

2.68

466

p

N- sk.:
Kapesné do
3,000,-Kč

N- sk.:
Kapesné nad
3,000,-Kč

<0.01

301

165

U skupiny pracujících jedinců byly nalezeny signifikantní rozdíly pro faktory F1 (Dobro), F3
(Úspěch), F4 (Respekt) a F6 (Svoboda/moc), kdy skupina s vyšším příjmem vykazovala vyšší
skóre na všech uvedených faktorech, což ukazuje na postoje vnímat peníze jako větší dobro,
známku úspěchu a respektu ve společnosti a prostředek dosažení moci a svobody oproti skupině s
nižším příjmem. Zjištěné výsledky jsou uvedeny v tab. 5.
Tab. 5 Výsledky t-testu u souboru pracujících podle výše příjmu
(1. skupina jedinci s příjmem do 20,000,-Kč, 2. skupina s příjmem nad 20,000,-Kč)

Faktory

F1 Dobro
F3 Úspěch
F4 Respekt
F6 Svoboda

Průměr
1. sk.: příjem
do 20,000,-Kč

Průměr
2. sk.: příjem
nad 20,000,-Kč

t

N-Celkem

p

44.82
11.49
12.27
18.73

46.64
13.19
13.62
19.92

-2.49
-3.41
-3.00
-2.92

272
272
272
272

<0.05
<0.001
<0.01
<0.01

N - 1. sk.:
N - 2. sk.:
příjem
příjem
do 20,000,- nad 20,000,Kč
Kč

151
151
151
151

121
121
121
121

5. cíl, H3 a H4
Kromě rozdílů mezi skupinami jsme dále zjišťovali souvislosti mezi jednotlivými faktory
dotazníku MES. Prezentovaná data v tab. 6 ukazují pozitivní korelaci mezi faktorem F1 (Dobro) a
faktory F3 (Úspěch), F4 (Respekt) v rámci celého souboru probandů. Zároveň jsme zjistili pozitivní
korelaci mezi věkem probandů a faktorem F6 (Svoboda/moc), což naznačuje souvislost mezi
narůstajícím věkem a narůstající vírou, že peníze jsou prostředkem pro získání moci a svobody ve
společnosti. Další pozitivní korelace byly zjištěny u souboru prezenčních studentů filozofického
zaměření, kde faktor F1 (Dobro) koreloval s faktory F3 (Úspěch) a F4 (Respekt). Pozitivní korelace
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mezi posledně uvedenými faktory byly shledány také pro soubor prezenčních studentů
přírodovědného zaměření a pracujících. Data uvedená v tab. 6 ukazují na nutnost zamítnout naše
předpoklady formulované v H3 a H4, neboť nebyla zjištěna statistická souvislost mezi věkem
probandů a faktorem F1 (Dobro) ani mezi věkem probandů a schopností hospodařit s penězi F5
(Rozpočet). Při sledování souvislostí s věkem byla potvrzena jediná souvislost, kdy s vyšším
věkem probandů stoupalo jejich přesvědčení, že peníze jsou prostředek k dosažení svobody a
moci ve společnosti F6 (Svoboda/moc).
Tab 6 Korelace mezi faktory MES a věkem probandů
Soubor
Celý soubor (N 741)
Celý soubor (N 741)
Prezenční studenti přírodovědného zaměření (N 180)
Prezenční studenti filozofického zaměření (N 241)
Všichni prezenční studenti (N 469)
Pracující (N 272)
* p < 0.05, ** p < 0.01,

F1 (Dobro)
Věk
F1 (Dobro)
F1 (Dobro)
F1 (Dobro)
F1 (Dobro)

Faktory
F3 Úspěch
F4 Respekt
***0.407
***0.412
***0.399
***0.428
***0.385
***0.365
***0.403
***0.393
***0.422
***0.444

F6 Svob./moc
*0.196
-

*** p < 0.001

Diskuse
V naší studii jsme se zaměřili na zjišťování postojů k penězům u různých skupin probandů za
použití dotazníku Money Ethic Scale (Tang (1992). Zjištěné výsledky naznačují několik
signifikantních rozdílů mezi skupinami (studenti, pracující, tedy jedinci s pravidelným příjmem).
Na základě provedených Studentových t-testů jsme zjistili významné statistické rozdíly mezi
skupinou studentů a pracujících. Probandi zařazení do skupiny pracujících vykazovali statisticky
nižší skóre u faktoru F2 (Zlo), což ukazuje, že pracující, tedy lidé s pravidelným příjmem, vnímají
peníze jako menší zlo. Výsledek by mohl naznačovat kritičtější pohled mladých lidí (studentů) na
neduhy společnosti spojené s penězi (jejich zneužívání). Tento důvod také může vysvětlovat
menší důvěru studentů vůči penězům jako nástroji získání moci a svobody ve společnosti F6
(Svoboda/Moc). Významnější důvěra ve schopnost lépe hospodařit s penězi u souboru studentů
F5 (Rozpočet) může být ovlivněna finančními rozdíly mezi studenty a pracujícími. Vzhledem k
tomu, že studenti (zejména mladší ročníky) obvykle nepracují, nemají vlastní příjem a jsou
víceméně odkázáni na rodiče, musí s kapesným lépe hospodařit, více zvažovat výdaje a své
investice. K podobným výsledkům i závěrům došel také Tang ve své studii, kde zjistil, že se lidé s
nižšími příjmy se vnímají a hodnotí jako lépe hospodařící oproti lidem s vyššími příjmy (Tang,
1993).
Další výsledky ukázaly signifikantní rozdíly mezi prezenčními studenty z pohledu jejich
zaměření. Studenti přírodovědného zaměření vykazovali oproti studentům filozofického zaměření
vyšší skóre na všech faktorech MES s výjimkou faktoru F4 (Respekt), kde se rozdíl neprojevil.
Výsledky týkající se zejména faktorů F1 (Dobro), F3 (Úspěch) a faktoru F4 (Svoboda/moc) mohou
naznačovat vyšší míru přesvědčení přírodovědecky zaměřených studentů o úspěšné budoucnosti
a příležitostech vydělat více peněz.
Výsledek, kdy studenti chemie považovali peníze za větší zlo (F2), by mohl vyplývat ze
skutečnosti, že do přírodních věd na projekty plyne více financí, což může vést k větší rivalitě mezi
vědci a profesionály. Studenti tak mohou být svědky tvrdého konkurenčního boje při rozdělování
finančních prostředků, což zpětně může mít vliv na postoje vůči penězům, kdy na jedné straně je
považují za větší dobro a na druhé straně za větší zlo oproti studentům filozofických směrů.
Naše výsledky dále ukazují na rozdíly v postojích k penězům z hlediska pohlaví probandů.
Ženy vykazovaly pozitivnější postoje vůči penězům oproti mužům (F1). Muži naopak významněji
hodnotili peníze jako známku úspěchu (F3), nástroj k získání respektu (F4), svobody a moci ve
společnosti (F6). Tyto výsledky mohou být odrazem obecných potřeb žen a mužů v naší
společnosti, kdy pro ženy mohou představovat peníze životní jistotu, která je pro mnohé ženy
důležitá vzhledem k jejich roli matky. Muži mohou skrze peníze vnímat sami sebe jako úspěšné,
což jim může zároveň zajistit požadovaný respekt. K získání svobody a moci ve společnosti, což
jsou další cíle běžněji žádoucí pro muže, jsou peníze prostředkem jak tohoto dosáhnout. Uvedené
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výsledky tak korespondují se zjištěním Anga (2000) i Furthama (Baker, Hagedon, 2008). Popsaná
zjištění dovolují přijmout H1 a H2, kde jsme jednak předpokládali, že muži budou vnímat peníze
více jako nástroj a prostředek k získání úspěchu, svobody a moci ve společnosti a ženy budou
vnímat peníze pozitivněji.
Dalším, na co jsme se zaměřili, bylo zkoumání rozdílů v postojích vůči penězům u lidí s různou
výší příjmu, ať již šlo o kapesné u studentů nebo pravidelný příjem pracujících. Vzhledem
k citlivosti tohoto údaje jsme volili způsob zjišťování příjmu v odstupňovaných kategorií
(nezjišťovali jsme tedy konkrétní příjem u každého jedince, a to i z obavy odmítnutí sdělit tuto
informaci) a následné rozdělení probandů na skupiny s nižším a vyšším příjmem. Na rozdíl od
výzkumu Yamauchiho a Templera (in Baker, Hagedon, 2008) jsme provedenými výpočty došli
k několika rozdílům u uvedených skupin. Studenti s nižším příjmem (příjem do 3,000,-Kč) vnímali
peníze mnohem negativněji než studenti s příjmem vyšším (nad 3,000,-Kč). Postoj k penězům jako
většímu zlu u studentů s nižším příjmem může být ovlivněn např. potřebou zmírnit lítost nad
nedostatkem peněz či potřebou zmírnit touhu mít více peněz, což však v dané době a za stávající
situace nemohou naplnit. Nemít mnoho peněz nevadí, protože peníze, jak říká známé přísloví,
“kazí charakter”. Jsou zdrojem zla. Může zde jít o jistou racionalizaci situace.
U pracujících se projevily významné rozdíly ve čtyřech faktorech. Skupina s vyšším příjmem
vnímala peníze pozitivněji (F1), hodnotila je více jako důkaz úspěchu jedince ve společnosti (F3),
jako prostředek k získání respektu, svobody a moci (F4, F6). Výsledky mohou naznačovat, že lidé
s většími příjmy nemají potřebu vidět v penězích něco zlého, vnímat je tak negativně, neboť
mohou sloužit k uspokojení rozmanitých potřeb těchto jedinců. Zároveň životní zkušenost, že
peníze jsou mocným nástrojem k dosažení respektu, jisté svobody a nezávislosti, ale i známkou
úspěchu, zejména v pracovní kariéře, může hrát roli při vnímání peněz a postojům vůči nim.
Posledními výsledky jsou zjištěné významné korelace mezi jednotlivými faktory dotazníku
MES a mezi věkem a faktory MES. Pozitivní souvislost mezi faktorem F1 (Dobro) a faktory F3
(Úspěch) a F4 (Respekt) by mohla být vysvětlována hledáním významu peněz v životě člověka.
Lidé, kteří vnímají peníze pozitivněji, považují je za dobré, mohou přirozeně mít tendenci hledat
důvody pro své pocity, proč jsou peníze dobré. Peníze, podle nich, ukazují na jejich úspěchy a jsou
prostředkem, který jim zajistí respekt, což je vnímáno pozitivně, v naší společnosti jako hodnotné.
Jediná prokázaná statistická souvislost mezi věkem probandů a faktorem F6 (Svoboda/moc) může
ukazovat na životní zkušenosti lidí, které posléze vedou k názoru, že peníze pomáhají získat pocit
větší svobody a zároveň, že jsou to peníze, prostřednictví kterých lze řídit ostatní, neboť existují
lidé, kteří udělají pro peníze cokoliv. Oproti výzkumu Tanga (1993) se nám nepotvrdila souvislost
věku se schopností hospodařit. Vzhledem k uvedeným zjištěním zamítáme H3 a H4, kde jsme
předpokládali pozitivní souvislost mezi věkem probandů a faktorem F1 (Dobro) a negativní
souvislost mezi věkem probandů a faktorem F5 (Rozpočet). Výsledky mohou naznačovat, že věk
nehraje roli při vnímání peněz jako zdroje dobra v životě člověka. To, zda bude člověk považovat
peníze za dobré, tak ovlivňují pravděpodobně jiné faktory např. sociální postavení jedince. Ani
předpoklad, že lépe budou s penězi hospodařit mladší lidé (studenti), kteří disponují s menšími
částkami a proto musí své investice více zvažovat, se nepotvrdil. Také zde pravděpodobně jsou ve
hře jiné vlivy, než je věk jedinců. Na hospodaření či schopnosti efektivního nakládání s penězi
může mít vliv např. výchova jedince, chování rodičů vůči penězům. Uvedené příklady jsou však
pouze hypotetické a také je bude nutné je ověřit dalším šetřením.
Závěr
Tato výzkumná studie přinesla řadu zjištění o postojích různých skupin probandů k penězům.
Ukázaly se významné souvislosti mezi postoji k penězům ve faktorech dotazníku MES a mezi
věkem a vnímání peněz jako nástroje svobody a moci ve společnosti. V budoucím výzkumu
bychom chtěli rozšířit soubor probandů o další skupiny obyvatel například o seniory či pracovníky
rozmanitých profesí, abychom lépe pochopili rozdíly v postojích k penězům v souvislosti s dalšími
demografickými, ekonomickými a sociálními charakteristikami lidí.
Poděkování
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Etický rozmer osobnosti poradcu v multikultúrnom poradenstve
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Abstrakt
Multikultúrny prístup v poradenstve je v našich podmienkach relatívne nová myšlienka. Napriek
tomu, že viac skúseností v tejto oblasti majú kolegovia z krajín, kde spolu s dominantnou kultúrou
žije väčšie množstvo etnických minorít (napr. Kanada, USA), otázky etnicity, národnosti,
náboženstva a jazyka, veku, rodovej príslušnosti a ďalších rozdielov môžu významne zasahovať
do procesu poradenstva a spôsobovať odborníkom v oblasti duševného zdravia nejednu etickú
dilemu. Príspevok prináša niektoré teoretické pohľady, ale aj autorkine empirické skúsenosti a
zdôrazňuje potrebu brať do úvahy význam osobnosti poradcu a multikultúrne aspekty klientov
v poradenskom procese.
Kľúčové slová: etika, multikultúrne poradenstvo, multikultúrne kompetencie poradcu
Abstract
Ethical dimension of personality of counsellors in multicultural counselling
The multicultural approach in counselling is a relatively new idea in our field. Despite that
colleagues from other countries, where the dominant culture lives together with the ethnical
minorities, have more experiences in this area, questions of ethnicity, nationality, religion and
language, age, sex and other differences may greatly influence the process of counselling and
cause not just one ethical dilemma to professionals in the area of mental health. The paper
presents some theoretical perspectives as well as the author’s empirical experience, and
emphasizes the need to consider the importance of counsellor personality and multicultural
aspects of clients in the counselling process.
Keywords: ethics, multicultural counselling, multicultural competences of counsellors

V dobe globalizácie, charakterizovanej rozšírenou migráciou a najrôznejšími kultúrnymi
aspektmi, čelia psychológovia, poradcovia a ďalší profesionáli pracujúci v oblasti duševného
zdravia mnohým výzvam. Jednou z nich je aj otázka ako úspešne pracovať s klientmi
pochádzajúcimi z rôznych kultúrnych prostredí. Väčšia rozmanitosť obyvateľstva pochádzajúceho
z rozličného kultúrneho prostredia kladie väčšie nároky nielen na vedomosti ale i profesionálne
(resp. multikultúrne) zručnosti odborníkov poskytujúcich poradenskú intervenciu.
Autori Gielen, Draguns a Fish (2008) podčiarkujú, že pochopenie a uznanie všeobecných
princípov multikultúrneho poradenstva má veľký význam pre profesionálov. Nerešpektovanie tohto
atribútu môže mať negatívne následky na celý poradenský i terapeutický proces, vrátane
nesplnenia očakávaní medzi poradcom a klientom, zlej diagnózy klientových problémov,
nepostrehnutie neverbálnych kľúčov a pocit nepochopenia zo strany klienta.
Čo je to multikultúrne poradenstvo
S rozširovaním hraníc Európskej únie rastie aj mobilita ľudí v jednotnom európskom priestore,
čo spôsobuje väčšiu rozmanitosť obyvateľstva v jednotlivých krajinách a povinnosť naučiť sa žiť
v multikultúrnej spoločnosti.
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Dosiaľ sme verili, že existuje akýsi univerzálny poradenský systém, ktorý najlepšie vystihuje
Rogersov PCA - na klienta zameraný prístup. Podľa Rogersa (1957) má poradca prejaviť
v prístupe ku klientovi prinajmenšom týchto 5 základných schopností:
1. Úctivý vzťah
2. Rýdzosť ( nefalšovanosť) vo vzťahu poradcu a klienta
3. Empatické chápanie klienta
4. Spontánne vnímanie empatie, úcty a úprimnosti vo vzťahu. Komunikáciu empatie, úcty
a nefalšovanosti musí klient vnímať prirodzene, ak má byť efektívna. Táto vlastnosť je osobitne
dôležitá najmä vtedy, ak sa klient a terapeut líšia v pôvode rasy, etnika, socioeokonomickej triedy,
veku alebo pohlavia). Veľmi tu pomáha chápanie kultúrnych diferencií vo verbálnom, ale
i neverbálnom prejave. Sue D.W. and Sue D. (1990, str. 187) pripúšťajú, že schopnosť poradcu
uznať a bezvýhradne pozitívne akceptovať klienta, pochopiť jeho problém z jeho vlastnej
perspektívy
umožňuje
následne
klientovi
pochopiť
svoje
vlastné
hodnoty
nachádzať vlastné individuálne rozhodnutia, ale aj prekročiť hranice rozdielnych kultúr .Tieto
profesionálne schopnosti teda nie sú len najefektívnejšie pre poradenstvo ako také, ale presahujú
obmedzenia času, či kultúry.
5. Štrukturovanie - tento element je mimoriadne dôležitý práve v multikultúrnom poradenstve,
kde napríklad sociálne a inak znevýhodnené skupiny majú málo skúseností s individuálnym
poradenstvom a prevzatím vlastnej zodpovednosti za riešenie svojich problémov. Poradca by mal
teda štrukturovať a definovať svoju rolu voči klientovi, znamená že by mu mal naznačiť, čo ako
a prečo zamýšľa urobiť. Včasným štrukturovaním sa môže poradca vyhnúť prípadnému
nešťastnému a neželanému nedorozumeniu (Vontress,1976).
Široká definícia pojmu multikulturalizmus zahŕňa široký okruh sociálnych premenných, alebo
rozdielov. Napríklad ide o:
•
•
•
•
•
•
•

pohlavie
sexuálne preferencie
postihnutia
sociálne triedy
vek
náboženstvo
etnickú príslušnosť.

Pederson (1994) navrhol širokú definíciu multikultúrneho poradenstva, ktorá zahŕňa:
• etnografické premenné, akými sú etnicita, národnosť, náboženstvo a jazyk;
• demografické premenné, akými sú vek, pohlavie a bydlisko;
• statusové premenné, akými sú sociálny stav, vzdelanie a ekonomika;
• príslušnosť - vrátane príslušnosti k rodine, alebo organizácii, alebo informálne príslušnosti
k myšlienkam alebo životnému štýlu
V tejto širšej definícii má každá osoba veľa rozličných kultúr alebo identít a každá z nich sa
objavuje v rôznom čase a na inom mieste. Uvádza, že multikulturalizmus zdôrazňuje jednak to,
ako sa od iných ľudí líšime, ale aj nakoľko sme si navzájom podobní .
Je to na uváženie najmä pre tých, ktorí zatiaľ nezohľadňovali rozdiely, ako aj pre tých, ktorí
rozdiely nadmerne zdôrazňovali.
Ivey a kol. (1997, s134) opisuje multikultúrne poradenstvo ako meta-teoretický prístup, ktorý si
je vedomý, že pomáhajúce metódy ultimatívne existujú v rámci kulturálneho kontextu.
Sme presvedčení, že explorácia osobných hodnôt, ktoré poradcu a terapeuta usmerňujú
v práci je veľmi dôležitá. Poskytuje osobné spojenie s hodnotami a efektívnu dekonštrukciu alebo
rozbalenie hodnôt, ktoré prácu profesionála obohacujú. Samotná podstata poradenstva môže byť
charakterizovaná ako proces, ktorý obsahuje zdieľanie, diskusiu, úvahu a vyjednávanie medzi
týmito hodnotami (Doherty, 1995). Zamyslime sa nad tromi požiadavkami, ktoré by podľa hore
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uvedeného autora mohli pomôcť psychologickým poradcom, trénerom a supervízorom zvýšiť
význam morálnej zodpovednosti poradcu.
Po prvé : je dôležité, aby si poradcovia vypracovali svoju osobnú teóriu zmeny, ktorá bude
integrovaná do ich osobných hodnôt, názorov a postojov. Táto osobná teória zmeny si nielen
všíma detaily poradenskej práce, ale čo je ešte dôležitejšie, všíma si kauzalitu: prečo poradca robí
to, čo robí.
Po druhé: pre poradcov a terapeutov je podstatné, aby sa zamerali na kritické skúmanie
vlastných hodnôt a tie konfrontovali s teóriami rodinnej terapie a ďalšími psychoterapeutickými
teóriami. Tieto teórie sú inherentne založené na hodnotách a sú kultúrne a historicky podmienené.
Do tretice: je dôležité, aby sme zvážili stanoviská, ktoré zastávame v terapii. Stanovisko je
niekedy odlišné od teórie, ktorou sa riadime, pretože ide o aktuálny spôsob, akým sa približujeme
k našim klientom. Každá teória poradenskej práce môže byť využitá aj iným spôsobom, alebo
z iného hľadiska. Stanovisko, ktoré práve zastávame, obsahuje aj prostriedok pre vyjadrenie
našich osobných hodnôt, názorov a postojov.
V oblasti poradenstva sa nedávno začala objavovať teória významu osobného života poradcu
ako súčasť tréningu a supervízie. Ako vieme, tréning osobnosti poradcu bol donedávna
orientovaný skôr na uvedomenie si vlastných osobných problémov a nedostatkov, aby bol
poradca dostatočne objektívny v zložitých situáciách a rôznych emocionálnych otázkach svojho
klienta. (Aponte, 1994). Takáto supervízia, alebo tréning osobnosti terapeuta boli založené
predovšetkým na deficitoch (nedostatkoch), a preto patologizovali poradcovu, či terapeutovu
osobnosť. Uvedený tréning podnecoval poradcov, aby hľadali svoje problémy a nedostatky na
pozadí svojej pôvodnej rodiny a svojich životných skúseností, aby vysvetľovali svoje hodnoty
a názory na osoby, rodinu, život, atď. podľa zásad systémovej teórie.
Naopak, najnovšie výcvikové trendy skúmajú význam osobného života poradcov a
zameriavajú sa skôr na to, ako vyzdvihnúť osobnosť terapeuta, jeho osobné názory, hodnoty
a záväzky a integrovať ich do osobnej práce s tými, ktorí prichádzajú na poradenské konzultácie.
Vyzývajú poradcov prísne skúmať svoje hodnoty, presvedčenia, a názory na život, rodinu a zmeny
v nej spolu s posúdením skutočných morálnych účinkov na hodnoty a názory osôb, ktoré s nimi
konzultujú. Poradcovia by mali byť zodpovední za seba ale aj za tých, ktorí s nimi konzultujú
prostredníctvom skutočnej integrácie svojich osobných a teoretických názorov.
Nakoľko multikultúrny prístup v poradenstve je relatívne ešte stále novinkou, dôsledky pre
prax sú len vo vývoji. No už existuje názor, že vzhľadom na udržanie integrity s novým odlišným
prístupom, malo by sa snažiť multikultúrne poradenstvo budovať na najlepších výsledkoch
súčasnej poradenskej praxe. Sue a ďalší (1992) vyvinuli konceptuálny rámec pre „interkulturálne
kompetencie“, ktoré by mohli tomuto procesu pomôcť. Pozostáva z troch navzájom sa križujúcich
matríc, ktoré obsahujú najčastejšie využívané poradenské schopnosti.
Výber schopností, techník a stratégií, ktoré dolu uvádzame podľa autorov Sue D.W. a Sue D.
(1990), je usporiadaný podľa schopností, ktoré by mali mať kultúrne najskúsenejší poradcovia:
• vedomie vlastných predpokladov, hodnôt, predsudkov;
• akceptovanie všeobecného názoru na kultúrne odlišného klienta;
• vytvorenie primeraných intervenčných stratégií a techník.
Budovanie kultúrneho povedomia
Niektorí autori v oblasti multikultúrneho poradenstva - medzi nimi Bimrose (1998), radia
poradcom v praxi, aby začali budovať svoje kontinuálne multikultúrne povedomie, pričom využili
rôzne cvičenia a schémy vytvorené na to, aby pomohli dôkladnejšiemu sebaskúmaniu.
Odporúčajú, aby poradcovia oveľa viac o sebe premýšľali, ďalej aby identifikovali hodnoty
dominantnej kultúry, v ktorej vykonávajú svoju prax, poradenstvo, alebo konzultácie a po tretie, aby
skúmali aj alternatívne hodnotové orientácie.
Locke (1992, s.2) navrhuje, aby poradcovia v praxi pracovali podľa nasledujúcich otázok:
•
•
•

Čo je moje kultúrne dedičstvo ?
Aká bola kultúra mojich rodičov a prarodičov ?
S ktorou kultúrou sa identifikujem ?
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•
•
•
•

Aký význam má moje meno v kultúrnom kontexte ?
Aké hodnoty, názory a postoje ktoré uznávam, sú zhodné s dominantnou kultúrou ?
Ktoré nie sú zhodné ? Ako ste sa o nich dozvedeli ?
Prečo a ako som sa rozhodol byť poradcom ? Aké kultúrne štandardy boli zahrnuté do
tohto procesu ?
• Aký je podľa mňa vzťah medzi kultúrou a poradenstvom ?
• Ktoré moje špecifické schopnosti, ašpirácie, očakávania a limity by mohli ovplyvniť moje
vzťahy s kultúrne odlišnými klientmi ?
Špecifické schopnosti, alebo multikultúrne kompetencie
V záujme zvyšovania svojho kultúrneho povedomia a rozvíjania vedomostí a pochopenia
odlišností klienta, musia sa praktickí poradcovia zamyslieť aj nad spôsobom ako prispôsobiť, alebo
zmeniť svoje schopnosti tak, aby sa prispôsobili potrebám určitých skupín klientov. Ivey a kol.
(1997) a Ivey (1994, s.75) tvrdia, že pre úspešné poradenské výsledky je kľúčové najmä kultúrne
primerané neverbálne správanie. Odporúča, aby všetci poradenskí pracovníci raz v živote „ začali
študovať neverbálne komunikačné vzorce a ich variácie“. Poznáme rôzne kategórie neverbálneho
správania a je známe, že každá kategória (očný kontakt, gestá, dotyky, hlasové zvuky atď.) má
svoju kultúrnu implikáciu. Neverbálna komunikácia poskytuje jeden príklad zručnosti, v ktorej sa
dajú rýchlo zistiť ale i modifikovať predsudky. Ivey (1994) odporúča :
Vyberte si rôzne kombinácie neverbálnej komunikácie (napríklad očný kontakt, postoj
alebo gestá s rukami.
Pokúste sa demonštrovať aktívne počúvanie bez použitia neverbálneho správania, ktoré
normálne používate v poradenstve, alebo komunikácii.
Napríklad, ak normálne udržujete očný kontakt, mohli by ste sa pokúsiť komunikovať bez
očného kontaktu, pozerať sa dolu do podlahy, alebo okolo, apod. Potom skúmajte, ako ste sa pri
tom cítili. V skupine je možné vzájomné zdieľanie pocitov iných osôb. Zistíme, že je možné
prispôsobiť si rozličné štýly neverbálnej komunikácie a napriek tomu počúvať efektívne.
Efektívnou metódou pre posilnenie vašej kompetencie v tejto oblasti je, keď si tieto zručnosti
cvičíte s priateľom alebo kolegom , ku ktorému máte dôveru.
Uvedomenie si zodpovednosti za blaho klienta u začínajúcich, ale aj skúsených
psychologických poradcov je dôležité nielen v záujme poskytnutia čo najkvalitnejšej služby, ale
pomáha aj pri pochopení etických problémov. Pomáha chrániť klienta, ale aj samotného poradcu.
Z týchto dôvodov je potrebné, aby sa v záujme zachovania etiky v poradenskej praxi veľmi striktne
dodržiaval aktuálny etický kódex.
Etický kódex obsahuje predovšetkým požiadavku na kvalifikačné predpoklady, vedomosti,
zručnosti a schopnosti poradcu, ochranu dôstojnosti klienta, netolerovanie predsudkov,
ponechanie plnej moci klientovi, prejav trvalého záujmu o klienta, profesionálnu zodpovednosť,
zodpovednosť za štandardnosť služieb, spoluprácu s inými a dodržiavanie dôvernosti.
Aj keď vo všeobecnosti možno povedať, že požiadavky nastolené v etickom kódexe poradcu
by mali pamätať na všetky prípady a možné úskalia poradenského procesu tak, aby nedošlo
k poškodeniu klientovho blaha, predsa sa môže stať, že napríklad v rámci multikultúrneho
poradenstva by sme mohli niektoré otázky nielen „neustrážiť“ ale ich aj uspokojujúco nevyriešiť.
V takýchto situáciách je potrebné ihneď konzultovať so skúseným supervízorom, kompetentným
pre oblasť multikultúrneho poradenstva.
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Záver
Multikultúrne poradenstvo reprezentuje relatívne nový prístup a ponúka metódy, ktoré sú
uspôsobené tak, aby podporili prax integrovanú do požiadaviek súčasného života.
Je nesporné, že dôraz na rovnaké príležitosti v poradenstve zvyšuje nároky na osobnosť
poradcu jeho etický prístup a kvalitnú profesionálnu intervenciu, ktorá sa má efektívnym spôsobom
prispôsobiť klientovým potrebám.
Uvedená požiadavka je tiež alfou a omegou etického prístupu v multikultúrnom poradenskom
procese, kde možno ešte viac ako inde platí „primum nihil nocere“.
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a príslušníkov majority počas povodní?
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Abstrakt
Predsudky je možné definovať ako extrémne postoje, ktoré sú založené na nesprávnych
a rigidných zovšeobecneniach vo vzťahu k určitej skupine. Keďže sa jedná o postoje, aj pre
predsudky platí pripravenosť konať istým (predsudkom ovplyvneným) spôsobom. Teórie vzniku
predsudkov uvažujú o vplyve osobnosti, trestajúcej a autoritárskej výchovy, spoločenských noriem
apod. ako významných faktoroch pre vznik a formovanie predsudkov. Avšak nielen osobnostné
charakteristiky jedinca, ale aj situácia, v ktorej sa jedinec v danom momente nachádza, ovplyvňuje
výsledné správanie. V tomto príspevku sa autori v rozhovoroch s predstaviteľmi obcí na
východnom Slovensku pokúsia charakterizovať vzájomné vzťahy rómskej a väčšinovej populácie
v extrémnych podmienkach, akými boli povodne v roku 2010. Cieľom rozhovorov bolo
predovšetkým zistiť, či a akým spôsobom dochádzalo k medzikultúrnym konfliktom, popísať
reakcie ľudí v emocionálne vypätej situácii. Je spoločné nešťastie v obci spojivom medzi rôznymi
etnikami, alebo dochádza následkom frustrácie a záťaže k prejavom agresie?
Kľúčové slová: krízová situácia, predsudky, rómske obyvateľstvo, majoritná populácia

Abstract
Prejudices and natural disaster – did mutual interactions between the Romani people and
members of the majority society change during the time of flooding?
It is possible to define prejudices as extreme attitudes which are based on wrong and rigid
generalizations in relation to a certain group. Based on what we know about attitudes, prejudices
are also characterised by the way they distort behaviour in a prejudiced way. The theory of the
origin of prejudice considers the influence of personality, punishing and authoritarian education,
social norms, etc., to be important factors for the emergence and formation of prejudice. Not only
do the personality characteristics of an individual influence the individual’s behaviour, but so does
the situation in which the individual finds himself in. In this paper, based on interviews with town
representatives in eastern Slovakia, the authors tried to characterize mutual relationships between
the Romani people and the majority population in extreme conditions of flooding in 2010. The goal
of the interviews was to mainly find out if, and in which way, intercultural conflicts occurred, and to
describe the reactions of people in an emotionally demanding situation. Did the shared catastrophe
in the town lead to bonding between the different ethnicities or did frustration and stress lead to the
manifestation of aggression?
Keywords: crisis situation, prejudices, Romani inhabitants, majority population

Úvod
Tento príspevok vzniká v mnohých kontextoch. Uveďme niekoľko najdôležitejších – Slovensko
má prvý krát vo funkcii premiéra krajiny ženu. V máji a júni roka 2010 zaplavila východné
Slovensko povodňová vlna, ktorá znova napáchala obrovské škody. V opise toho, kde sa práve
otázka vzájomného spolužitia národnostných menšín, diskriminácie či predsudkov obyvateľov
odlišnej národnosti nachádza, by sa dalo dlho pokračovať. V každom prípade, cieľom tohto
príspevku je uviesť hlavné témy, ktoré sme otvorili počas rozhovorov s predstaviteľmi obcí na
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východnom Slovensku nielen o povodniach a ich dopadoch na vzájomné spolužitie rómskej
a väčšinovej populácie.
Kvalitatívny výskum je možné chápať ako predvýskum, akýsi „predstupeň“ kvantitatívneho
výskumu, alebo tiež ako samostatnú, plnohodnotnú a jasne vymedzenú alternatívu
k bezkontextovému, masovému získavaniu dát. Otázky validity a reliability týchto prístupov sú
diskutované na iných miestach (Hendl, 2005; Marshall, Rossman, 2006), v každom prípade vo
vedách o človeku už majú oba prístupy pevné miesto. Kvalitatívny výskum je chápaný ako výskum
exploračný, ako typ výskumu, ktorého cieľom je nastoliť otázky. To je tiež dôvod, prečo si autori
tohto textu vybrali práve prístup voľných rozhovorov, jednu z kľúčových metód v kvalitatívne
orientovanej metodológii.
Zamýšľali sme sa nad tým, ako vyzeralo vzájomné spolužitie Rómov a majoritnej populácie
počas krízovej situácie? Aké boli reakcie ľudí, ako prebiehalo poskytovanie pomoci? Tej oficiálnej,
ale samozrejme aj tej ľudskej, susedskej? Ako prebiehali záchranárske a koordinačné aktivity?
A ako sa ľudia, postihnutí aj ostatní, cítili? Aká je v obciach situácia teraz? A všeobecne, celkovo?
Na tieto výskumné otázky sme hľadali odpovede vo voľných rozhovoroch s predstaviteľmi obcí na
východnom Slovensku. Celkovo sme oslovili 20 obcí a po prvom kontakte, predstavení výskumu
a otázkach na ochotu realizovania rozhovorov sme získali záznamy o šiestich rozhovoroch
v obciach, ktoré boli zachvátené povodňovou vlnou a zároveň tam žije rómske aj väčšinové
obyvateľstvo. Pre priblíženie celej situácie, z ktorej vychádzame, uvádzame nižšie stručné
charakteristiky jednotlivých obcí.
Obec prvá
V tejto obci žije okolo dvetisíc obyvateľov, z toho približne tretinu tvoria obyvatelia rómskej
národnosti. Rómovia žijú v osade, ale i v domoch v obci. Nezamestnanosť Rómov je veľmi vysoká,
celková nezamestnanosť v obci sa hýbe okolo dvadsiatich percent.
Povodne najviac zasiahli miestne komunikácie, vyplavili záhrady a v niekoľkých domoch pri
rieke boli vytopené sklady, pivnice a kotolne. Do obytných priestorov v domoch sa voda nedostala.
Rozhovor sa po dohode realizoval s približne päťdesiatročným, vysokoškolsky vzdelaným
starostom na miestnom obecnom úrade.
Obec druhá
Počet obyvateľov sa v súčasnosti pohybuje okolo tisícdvesto a Rómovia tvoria približne desať
až pätnásť percent z tohto počtu. Rómovia v tejto obci žijú integrovane, nie je tu žiadna rómska
osada. Nezamestnanosť Rómov je aj tu vysoká, oficiálne sa nezamestnanosť v obci pohybuje na
podobnej úrovni ako v prvej obci.
V tejto obci povodne tiež zasiahli najviac miestne komunikácie, záhrady, kotolne a skladové
priestory v domoch. Veľký problém pre obec predstavuje zastaraná a nedostačujúca kanalizácia,
ktorá spôsobila väčšie vymytie ciest a chodníkov – ale i napriek podaným projektom obec zatiaľ
nezískala prostriedky na jej opravu, resp. výstavbu novej kanalizačnej siete.
Rozhovor s približne štyridsaťročnou, vysokoškolsky vzdelanou starostkou obce sa realizoval
po predchádzajúcej návšteve a dohode v budove obecného úradu.
Obec tretia
V tejto obci momentálne žije približne päťtisíc obyvateľov, z čoho väčšinová populácia tvorí
približne jednu šestinu z celkového počtu obyvateľov. Veľká časť rómskeho obyvateľstva žije
v osade, ale i v domoch v obci. Nezamestnanosť Rómov je podobne ako v iných obciach vysoká –
okolo deväťdesiatich percent.
Počas povodní boli priamo ohrozené dve rodiny – zosuv pôdy úplne zbúral dva domy
v rómskej osade a o strechu nad hlavou tak prišlo približne dvadsať osôb. Počas najkritickejších
dní bolo približne dvesto ľudí evakuovaných do priestorov obecného úradu.
Rozhovor v tejto obci sa realizoval s členkou obecného zastupiteľstva. V danej funkcii pôsobí
už viac ako desaťročie a koordinovala záchranné aktivity v obci počas tohtoročných povodní, ale aj
počas povodní v roku 1998. Táto približne tridsaťročná pracovníčka má ukončené vysokoškolské
vzdelanie.
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Obec štvrtá
V uvedenej obci žije približne tisícšesťsto obyvateľov a počet Rómov žijúcich v obci sa
v súčasnosti pohybuje približne na úrovni mierne prekračujúcej päťdesiat percent. Prevažná
väčšina rómskeho obyvateľstva žije v rómskej osade. Nezamestnanosť Rómov je podobne ako
v ostatných obciach vysoká, oficiálna nezamestnanosť v obci odpovedá úrovni regiónu a hýbe sa
okolo dvadsiatich percent.
Počas povodní došlo k evakuácii približne sedemsto osôb z osady, ale po pár hodinách sa
mohli do svojich príbytkov vrátiť, pretože situácia sa stabilizovala.
V tejto obci sme realizovali rozhovor so skoro šesťdesiatročnou, stredoškolsky vzdelanou
starostkou po predchádzajúcej osobnej návšteve a dohode.
Obec piata
V piatej obci žije približne dvetisícdvesto obyvateľov a približne tri štvrtiny z tohto počtu tvorí
rómske obyvateľstvo. Väčšina Rómov žije v osade pri obci, ale časť aj v rodinných domoch priamo
v obci. Údaje o nezamestnanosti sú podobné ostatným navštíveným obciam.
Počas povodní neboli priamo ohrozené ľudské životy, ale najväčšie problémy spôsobila
podmočená pôda v domoch bez pevnej podlahy a spodná voda, ktorá zatopila pivnice, sklady
a podobné technické priestory.
Rozhovor v tejto obci po predchádzajúcej návšteve a dohode sme realizovali s približne
štyridsaťročným stredoškolsky vzdelaným starostom.
Šiesta obec
V zatiaľ poslednej obci, kde sme realizovali rozhovor, žije približne necelých štyritisíc
obyvateľov, z čoho približne päťdesiat percent tvorí obyvateľstvo rómskeho pôvodu.
Nezamestnanosť Rómov je vysoká a nie je ďaleko od stopercentnej úrovne, oficiálna
nezamestnanosť v obci sa pohybuje podobne ako v celom regióne na úrovni okolo dvadsiatich
percent.
Povodne spôsobili problémy spojené predovšetkým so spodnými vodami a vytopenými
dvormi, pivnicami a skladmi v spodnej časti obce.
V tejto obci sme realizovali rozhovor so stredoškolsky vzdelaným starostom v dôchodkovom
veku.
Priebeh rozhovorov
Každý z rozhovorov bol dopredu dohodnutý a z piatich rozhovorov boli získané zvukové
nahrávky. Jeden rozhovor prebiehal tak, že si výskumníčka robila počas rozhovoru písomné
poznámky. Účastníci rozhovoru boli oboznámení s cieľmi výskumu a súhlasili s poskytnutím
anonymizovaných prepisov rozhovorov pre ciele tohto výskumu. Jednalo sa o voľné,
neštruktúrované rozhovory, kedy výskumník mal pripravené iba tematické okruhy, na ktoré sa
vhodným spôsobom v priebehu rozhovoru opýtal. Rozhovory boli doslovne prepísané, každý
z rozhovorov trval približne hodinu.
Spoločné témy
Transkripty rozhovorov boli spracované metódou obsahovej analýzy. Takto sme dospeli
k niekoľkým základným témam, ktoré boli spoločné.
Skepsa, bezmocnosť
Táto téma sa prelína rozhovormi či už od úvodu, alebo ako všeobecný pocit, ktorý
predstavitelia daných obcí uvádzali ako typický. Napríklad jeden z účastníkov rozhovorov opisuje
reakcie ľudí na veľkú vodu v jednej obci: „....Tak rôzne reakcie sú na to. Podľa nátury človeka. Ale
tak väčšina už bola taká sklamaná, frustrovaná z toho, že naozaj sa to opakuje často a nerobí sa
kolo toho nič. Vôbec....“ Iná účastníčka rozhovoru sa vyjadruje k svojej práci: „...ja už hovorím, že
ja už nemám ani silu ani chuť ani...“ Na inom mieste: „...Ja... ja... ja vám hovorím, že ja nevidím,
nevidím zmysel...“ V inom rozhovore uvádza účastníčka svoj pocit zo života v obci: „...že... bývame
tu, ale dokedy a ako, tak to nevieme“. Téma bezmocnosti alebo bezvýchodiskovosti sa
v rozhovoroch objavovala neustále. Otázky, ktoré si teda položíme ďalej, budú pravdepodobne
s t r a n a | 273

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Interkulturní otázky |
o tom, či sa jedná o všeobecne zdieľaný pocit i u ostatných obyvateľov obce? Alebo sa jedná o
pocity starostov, predstaviteľov samospráv, späté s ich rolou a momentálnym postavením? Alebo
je takýto pocit vyjadrením nálady v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou všeobecne?
V každom prípade následok, vyplývajúci z tohto poznania je ten, že pri akomkoľvek jednaní
ohľadom budúcich projektov v obci je pri jednaní so starostami potrebné vziať citlivo do úvahy
tento prvok.
Krízová situácia
Jednou z výskumných otázok, ktoré sme si položili, je, akým spôsobom sa vyvíjali vzájomné
vzťahy rómskeho a majoritného obyvateľstva počas povodňovej situácie. Vo vzťahu k povodniam
najčastejšie zaznievali konštatovania „u nás to našťastie, našťastie ešte nebolo také zlé ako
inde...“ V inom rozhovore zaznelo: „...boli obce, ktoré na tom boli oveľa horšie.“. Striktná
segregácia sa však prejavila i v tejto súvislosti, napríklad jeden z účastníkov hovorí: „...ale veď
Rómovia neboli zasiahnutí, ich sa to netýkalo.“ V inej obci, o ktorej máme informácie z médií
(starostka nebola ochotná zúčastniť sa rozhovoru), došlo k situácii, kedy pri opravách vyplavenej
materskej školy pomáhali dobrovoľníci z rôznych organizácií, pričom rómski obyvatelia obce,
ktorých deti danú materskú školu navštevujú, sa na opravách nezúčastnili. Keď sme prišli do tejto
obce s otázkou, či môžeme realizovať rozhovor, tak sa nám dostalo odpovede, že v danej obci
rómska populácia nežije – lebo žijú na lesnej pôde, a to predsa nie je súčasť obce... Pričom práve
na danej lesnej pôde je osada, kde žije viac ako tisícsto ľudí.
Nezamestnanosť
Napriek tomu, že sme primárne plánovali zaoberať sa v rozhovoroch povodňami, v každom
rozhovore sme sa ako ku kľúčovému problému dostali k téme nezamestnanosti. Táto téma sa
skloňovala vo viacerých súvislostiach – nezamestnanosť ako životná strata, ako to popisuje jedna
účastníčka počas rozhovoru: „...Prišlo to najhoršie, že ešte aj ženy prišli o tú prácu.“ Práca,
zamestnanie v kontexte jediného východiska z terajšej situácie: „...Kam sa pohnúť... jednoducho
im dať robotu, pretože roboty na Slovensku je bez práva, hej?“ Ďalšou súvislosťou, ku ktorej sa
účastníci vyjadrovali vo vzťahu k nezamestnanosti, je téma vysokej nezamestnanosti Rómov
s dôrazom na dlhodobú nezamestnanosť mladých Rómov, ktorí v mnohých prípadoch nemajú
žiadnu pracovnú skúsenosť. Napríklad: „...Baba (stará mama – pozn. aut.) má 32 rokov, bo mala
decko jak mala 16, no a dcéra má 15 no a už má decko, takže baba má 32 rokov. Takže nikto
nerobil. Ani dedo ani baba ani matka ani otec, no.“ Nezamestnanosť je tiež chápaná v istom
zmysle ako argument proti diskriminácii, podľa jedného z účastníkov: „...ale ja nemôžem povedať,
že nechcú robiť, kým im nedám robotu. Kým im nepoviem, poďte toľkí tu a tu... Ale tu nie je
roboty.“ Problém nezamestnanosti a jej špecifík u obyvateľov rómskych osád je diskutovaný na
iných miestach (Jurásková, 2010; Budilová, Jakoubek, 2005) a stále predstavuje najvyššiu prioritu,
ktorú obce – ako zaznelo v každom z rozhovorov - majú snahu riešiť.
Stereotypy, diskriminácia
Vo vzťahu k predsudkom uvádza J. S. Hunt et al. (2006, str. 240) nasledujúcu charakteristiku:
„Predsudky a stereotypy majú dynamický charakter. Úrovne predsudkov a stereotypov sa menia
v čase ako funkcia mnohých nových zážitkov. Niektoré teórie zdôrazňujú vzťah predsudkov
a spoločenských noriem. Stereotypy o sociálnych skupinách sa vyvíjajú podobne, ako sa menia
v čase sociálne normy. Predsudky a stereotypy sa prispôsobili v čase meniacim sa sociálnym
podmienkam.“ V priebehu rozhovorov sme nezaznamenali popisovanie výrazných zmien počas
krízovej – povodňovej – situácie vo vzťahoch medzi rómskou a majoritnou populáciou. Existencia
diskriminácie ako vyplývajúcej z predsudkov však bola viackrát naznačená, napríklad: „...no viete,
v tomto regióne kto zamestná Róma kuchára alebo čašníka, keď na každé takéto miesto môže
mať desať bielych.“ V rozhovoroch sme potom na viacerých miestach zaznamenali prítomnosť
typických stereotypov o Rómoch: „...Ne. Oni už nechcú robiť nič.“ Podobné vyjadrenia sa
nachádzajú i v iných rozhovoroch: „...Sú veľmi náladoví a premenliví, dnes povedia to a zajtra ono.
Niektoré veci nevedia pochopiť, lebo im chýba vzdelanie – a pritom majú možnosť, ale nechcú sa
vzdelávať.“ Podrobnejší popis situácie, vo vzťahu k segregácii a marginalizácii, uvádza J. Skupnik
(2007, str. 138): „...o svých romských sousedech jsou vesničané přesvědčeni, že „nežijí jako lidé,
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ale jako zvířata“....Obyvatelům osad je upíráno jejich lidství a v subhumánních termínech se o nich
také hovoří...“ Ponúka sa otázka, čo s tým. Potenciál redukovať predsudky môže mať hypotéza
kontaktu G. Allporta, ale i tento prístup sa stretáva s protichodnými reakciami. V obciach, ktoré
sme navštívili, žijú obyvatelia vedľa seba a kontakt je častý. Napriek tomu tu vedľa seba existujú
dva segregované svety. Ľudia ako sociálni vedci si utvárajú koncepcie o sebe a svete okolo
(Plichtová, 2004), pričom predsudky a stereotypy sú integrálnou súčasťou týchto teórií z rôznych
dôvodov (prehľadné, zjednodušené, predvídateľné usporiadanie sveta...). Iný pohľad ponúka J.
Skupnik (2007), ktorý hovorí o osade ako o tzv. protispoločnosti. Tá poskytuje svojim členom
spoločenské uznanie, hodnotu, ktorú vo väčšinovej spoločnosti nemajú možnosť získať. Pri ďalšej
práci so žiakmi na školách, rovnako ako pri práci na projektoch či v rôznych občianskych
združeniach, sa nám preto javí vhodné osloviť tému predsudkov, uvádzať tvorbu a spôsob vzniku
individuálnych teórií, osloviť tému individuálnej zodpovednosti.
Mediátor, významná osoba
Ďalšou témou, ktorá sa v rozhovoroch vynorila, bola téma určitej „nezávislej“ osoby, stojacej
v istom zmysle mimo komunitu, ale zároveň pôsobiacej v nej. V dvoch oslovených obciach túto
úlohu zohrávali kňazi, resp. náboženskí predstavitelia (pastor a pravoslávny kňaz), ktorí zároveň
boli popisovaní ako ľudia so zvláštnymi schopnosťami, napr.: „...že oni majú úžasného otca
Václava, ktorý je človek, ktorý... o ktorom sa teda nielen vraví, ale určite to bude aj pravdou, okrem
svojich náboženských schopností má isté liečiteľské danosti a veľké fluidum, tak možno aj on je
takým medzipojítkom týchto kultúr, že navzájom on považuje za najvyššiu hodnotu práve tie
medziľudské vzťahy, a hľadanie toho dobra v tom druhom človeku.“ V inom rozhovore
nachádzame opis pastora: „...veľké zásluhy má pastor. On sem prišiel pred ôsmimi rokmi aj
s manželkou, a pritiahol ich na omše, manželka robí programy pre deti a za veľa práve jemu
vďačia...“ V ďalšej oslovenej obci pôsobí v obecnom zastupiteľstve päť rómskych poslancov, čo
starosta popisuje ako pozitívum, práve pri koordinovaní záchranných aktivít a podobne.
Záver
Rozhovory nás priviedli k niekoľkým základným otázkam, či teoretickým východiskám. Prvým,
najdôležitejším poznatkom, je, že niektorí účastníci vyjadrovali negatívne pocity pri práci na pozícii
starostu obce. Pocity bezvýchodiskovosti, stagnácie a určitej skepsy majú totiž v konaní niektorých
účastníkov rozhovorov množstvo praktických konzekvencií – nesúhlasenie s projektmi v obciach,
a teda neodsúhlasenie nových projektov, malá a nedostatočná komunikácia s pracovníkmi nadácií
alebo občianskych združení, nízka angažovanosť do hľadania nových alternatív. Na druhej strane
sme sa stretli aj s pragmatickým uvažovaním vo vzťahu k riešeniu niektorých otázok. Napríklad pri
téme výstavby sociálnych bytov viackrát zaznelo – „...áno, musíme to riešiť, máme podané
projekty...“ a „...pozrite, ak dieťa nemá stôl, na ktorom by si robilo úlohy, tak si ich robiť nemôže.
Veď i na učenie musíte mať podmienky, inak sa učiť nebudete...“
Druhým problémom, neustále skloňovaným, je riešenie nezamestnanosti. Rastúcim
problémom sa stáva otázka dlhodobej nezamestnanosti mladých ľudí bez pracovnej skúsenosti,
ktorí sú zároveň rodičmi a vychovávateľmi ďalšej generácie detí. Tento stav ilustrujú slová jednej
z účastníkov: „...a dovolím si povedať, že u nás sú ešte Rómovia, ktorí... ktorí majú to šťastie a
skončili akési školy a ich rodičia pracovali, a dokonca ich ešte k tomu ťahajú. Pretože máme ešte
pomerne zručných remeselníkov. Ale tam, kde v rómskej rodine sa stalo to, že... mladý človek
skončil základnú školu, poprípade ešte niečo k tomu, nikdy nepracoval, ostal na dávke, a rastie už
ďalšia jeho generácia. Tam to je veľký problém....“
V rómskych osadách bolo realizovaných množstvo terénnych výskumov, prebieha tam
množstvo rôznych projektov. Pomaly sa ponúka otázka určitého zjednotenia, minimálne časovej
nadväznosti. Je otázne, aký skutočný dopad môže mať projekt v prostredí rómskej komunity, ktorý
trvá pol roka.
Zaujímavý pohľad do prostredia osád ponúka štúdia J. Skupnika (2007, str. 141), ktorý osadu
výstižne popisuje takto: „...osada je sociálně konstruovaným světem, protisvětem či
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protispolečností poskytující svým obyvatelům uznání v jejich lidskosti a potvrzení jejich obecně
lidské hodnoty“.
Psychologické teórie predsudkov poskytujú inšpiratívne pohľady na problematiku predsudkov
a ich dynamiky (napr. Crandall, Eshleman, 2003 a iné). Cieľom predkladanej štúdie však bolo
predovšetkým nazrieť na problematiku vzájomného spolužitie rómskej a majoritnej populácie
počas krízovej – povodňovej – situácie z pohľadu predstaviteľov jednotlivých obcí. Sebakriticky
konštatujeme, že popísané rozhovory a témy vyjadrujú postoje majority. Ďalším plánovaným
krokom v tomto výskume je oslovenie a získanie rozhovorov od predstaviteľov rómskej populácie,
vajdov v jednotlivých komunitách.
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Abstrakt
Příspěvek analyzuje výpovědi cizinců dlouhodobě žijících v České republice o jejich zkušenostech
s Čechy a s českou kulturou. Jejich zkušenosti porovnává s Hofstedovými výsledky
v dimenzionálním pojetí kultury, a to jak se skóre ČR, tak i se skóre zemí původu respondentů.
Příspěvek se dále pokusí diskutovat, zda se umístění České republiky na všech pěti škálách může
v průběhu času měnit, neboť Česká republika za posledních dvacet let prochází závažnými
společenskými změnami.
Klíčová slova: kultura, dimenze kultury, cizinec, zahraniční pracovník
Abstract
Experiences of foreigners with Czech culture
The paper analyzes interviews with foreigners living long time in the Czech Republic about
their experience with the Czechs and the Czech culture. Foreigners’ experience is compared to
Hofstede’s results in the dimensional model of cultures, both with the position of the Czech
Republic and the position of respondent’s country of origin. The paper further aims to discuss
whether the position of the Czech Republic at the scales can be changing, because the Czech
Republic is undergoing grand changes in the society in the past twenty years.
Keywords: culture, dimensions of culture, foreigner, expatriate

Metodika
V příspěvku je využita analýza částečně strukturovaných interview s cizinci, kteří
dlouhodobě pobývají v České republice. Vzorek 33 respondentů byl vybrán zcela nahodile,
jedinou podmínkou bylo, aby žili v různých částech země. Dále u vybraných zemí či
výpovědí cizinců příspěvek využívá komparativní analýzu, porovnává jevy s umístěním
zemí na škále dimenzionálního pojetí kultury.
Úvod
Mnoho výzkumů se zabývá pohledem většinové společnosti na menšiny, názory většiny
na soužití s příslušníky minorit, na soužití s cizinci atd. Mnoho studií se zabývá eliminací
kulturního šoku po příchodu do nové kultury, možnostmi adaptace na nové kulturní
prostředí atd. Základní otázkou tohoto příspěvku ale je, jak se v České republice žije
cizincům, kteří zde již pobývají dlouho, a jaké jsou jejich názory na soužití s českými
občany. Všichni tito cizinci respondenti již prošli procesem akulturace, tedy „transmisí
kultury kontaktem a ovlivněním příslušníky a institucemi patřícími do kultury jiné než
vlastní“ (Berry et al., 2007, str. 21). Dlouhodobým pobytem v nové zemi se také často
stírají rozdíly, z jakého důvodu cizinec do nové vlasti původně přišel, a to i v případě, že
neopouštěl původní vlast dobrovolně (Ward, 2001; Sam, Berry, 2007). Proto je zajímavé
nahlédnout na názory cizinců, jak vidí českou kulturu svýma vlastníma očima.
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Výsledky
Obecné výsledky
Rozhovory s cizinci přinesly mnohá překvapení. Například oproti původnímu očekávání, že
většina cizinců sem přichází za prací či kvůli jiným ekonomickým důvodům, ze
zkoumaného vzorku respondentů jich kvůli práci přišla jen hrstka. Nejčastěji uvádějí jako
důvod, že se zamilovali do Čecha či do Češky, a to buď v zahraničí, nebo při původně
dočasném pobytu na studiích či v rámci pracovní stáže, kdy sem byli vysláni zahraniční
organizací. Ostatní přiznávají, že ať sem přišli z jakéhokoli důvodu, jejich rozhodnutí zůstat
zde ovlivnilo právě nalezení životního partnera.
„Potkal jsem ve Skotsku Češku. Chtěli jsme založit rodinu a rozhodli jsme se, že se
zkusíme usadit tady.“ (Polák, 26 let)
Snaha přizpůsobit se
Další poněkud překvapivý poznatek vyplynul z rozhovorů s respondenty, a sice snaha co
nejvíce českou kulturu poznat, pochopit, a nejen to, cizinci dlouhodobě usazení v ČR se
snaží přizpůsobit i českým zvykům a kultuře tak, jak jim to jen dovolují okolnosti. Často to
znamená, že se vzdávají kulturních zvyklostí vlastních, avšak činí tak v naprosté většině
zcela dobrovolně, necítí se být nuceni českou většinou ke změně životního stylu. Mají
pocit, že Češi oceňují, pokud navenek nedávají najevo příslušnost například k náboženské
skupině, a zároveň se nestarají, zda nějakou víru praktikují. Dále uvádějí, že se při
komunikaci s českými občany naučili vyvarovat se srovnávání České republiky se zemí
původu na škále „lepší – horší,“ neboť to Čechy často popuzovalo. Češi jsou poněkud
alergičtí na kriticky pronesené věty typu: To by se v Americe stát nemohlo; To my
v Dánsku máme veřejnou dopravu mnohem lepší; atd. Jakkoli to může být pravdivé
tvrzení, Češi jej zkrátka slyšet nechtějí.
„Snažím se vždy přizpůsobit kultuře, ve které žiji, a nepřinášet zvyky naší kultury do
kultury nové. Je pak těžké novou zemi pochopit. Proto se snažím přizpůsobit. A taky když
jim nic nenutím, tak mě Češi víc berou mezi sebe a třeba se i na mou zemi ptají. Proto
nechápu třeba muslimy, že se dobrovolně odtahují tím, že nic nového neakceptují. Když
nechtějí novou zemi poznat a pochopit, tak proč tam pak jezdili?“ (Bolivijec, 46 let)
„Obohacuje mě poznávat české kulturní prostředí. Ve styku s čínskou komunitou nejsem.
Je třeba si uvědomit rozlehlost a obrovské kulturní rozdíly v rámci samotné Číny. Je to,
jako kdybyste se Čecha v Asii ptal, jestli se potkává s ostatními Evropany. Je možné, že
zde žijí Číňané, ke kterým mám kulturně stejně daleko jako k Evropanům.“(Číňan, 25 let)
Jazyk
Jazyková bariéra trápí cizince asi nejvíce, přesto většina lidí ze zkoumaného vzorku, kteří
buď jsou zde již trvale usazeni, nebo plánují jen dočasný, ale zato dlouhodobý pobyt, se
poctivě snaží češtinu naučit. Věří totiž, že bez znalosti češtiny by se dobrovolně
vyčleňovali z české společnosti, a to nebylo jejich cílem. Dále zmiňují, že znalost češtiny je
nezbytně nutná při hledání zaměstnání. Ačkoli se obvykle velmi trápí, svůj boj nevzdávají.
Také totiž zmiňují, že Češi cizí jazyky moc neovládají, v běžném denním životě narážejí na
problémy s komunikací v cizím jazyce, ať již při nákupech, při cestování v okolí, při
návštěvách lékařů, a zejména při trávení volného času s rodinou jejich českého partnera
resp. partnerky.
„Najít si práci nebylo tak těžké, ale najít dobrou práci je opravdu těžké. Souvisí to právě
s jazykovou bariérou. Proto, abys byla schopná si najít dobrou práci, a nepohybuješ se
v ředitelských sférách, čeština je opravdu nezbytností. Bez ní není šance najít dobrou
práci.“ (Bolivijec, 46 let)
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„Jen malá část Čechů ovládá angličtinu. A když, tak často na nevalné úrovni. V práci je
komunikace v angličtině bezproblémová se všemi kolegy, s potížemi se setkávám
především v běžném životě, například při nakupování.“ (Nor, 30 let)
„Pokud do ČR přijdete z některé ze zemí Evropské unie, mluvíte anglicky a máte dobré
akademické vzdělání, je snadné získat práci. Největším problémem je český jazyk. Máte
dvě možnosti, buď se jazyk naučit, nebo najít zaměstnání, které znalost češtiny
nevyžaduje. Pravda je, že můj zaměstnavatel po mně češtinu nechce.“ (Španěl)
„Mluvím česky. Protože já si myslím, že když žijete v nějaké zemi, musíte se alespoň
trošku přizpůsobit. Je dobré mluvit místní řečí a myslím, že to lidé oceňují. Moje čeština
není perfektní, ale Češi mi rozumí a jsou velmi nápomocní, Češi jsou i za špatnou češtinu
vděční, to je velmi milé.“ (Polka žijící v USA a ČR, 37 let)
„Taky mi vadí, že jen velmi málo lidí ve službách ovládá cizí jazyk. Obyčejní lidé neovládají
cizí jazyky, a tak pokud neumíte česky, jen stěží si někde objednáte jídlo, koupíte jízdenku
atd. O to smysluplnější mi pak ale přijde mé poslání zde. (…) Česky jsem musel začít
mluvit, protože jsem se jinak nedorozuměl a protože jsem si tu našel českou přítelkyni a
chtěl bych tu zůstat. Člověk musí rozumět, jinak je out!“ (Američan, lektor AJ, 25 let)
„Měli mě za nafoukanou, ale mně jen bylo trapné přiznat, že jim česky nerozumím.
V Praze jsem si nedokázala najít kamarádku, volný čas jsem proto trávila se svým
přítelem, kvůli kterému jsem přijela, nebo v práci. Jsem tu rok a půl a vůbec jsem si
nezvykla. Ani se tu nemůžete najíst, pořád jen knedlíky s omáčkou…Praha je malá,
nudná, provinční. Až mi skončí pracovní kontrakt, vracím se do Moskvy.“ (Ruska, 33 let)
Jednání s úřady
Byrokracie je často zmiňována jako velmi silná překážka pro oblíbení si české kultury již
v počátcích pobytu. Úřední mašinerie pro vyřízení trvalého pobytu, pracovního povolení
apod. je velmi těžce chápána. Expatriatům velmi často všechno vyřizuje jejich
zaměstnavatel.
Například norský respondent, manažer hotelového řetězce, uvádí, že se se složitou
administrativou ani nepřátelstvím vůči cizincům na úřadech nesetkal, ale vysvětluje to tím,
že o vše se stará jeho zdejší zaměstnavatel, a to včetně ubytování. Kdyby byl dělníkem
z Ukrajiny, prý by asi zde nebyl tak šťastný.
„Neměl jsem pocit, že by mi chtěl někdo pomoct. Například i naše svatba vyla velmi
komplikovaná, neboť jsme se brali v Bolívii. Množství dokumentů, které moje žena musela
sehnat, bych vám nepřál vidět. České úřady také nutily mou ženu dát si ke jménu
koncovku -ová. To jsem nemohl pochopit, neboť u nás už je to jiné jméno.“ (Bolivijec, 46
let)
„Musím říct, že úřady pro mě byly opravdovým oříškem. Mnohdy jsem nechápal, kolik
razítek, povolení a podpisů musím mít, a hlavně, k čemu jsou.“ (Kanaďan, 30 let)
„Bez zaměstnavatele, gymnázia, kde pracuji jako lektor anglického jazyka, bych se o sebe
asi neuměl postarat. Vyřídili všechny papíry a pronajali mi i byt za zvýhodněné nájemné
pro zaměstnance.“ (Američan, 25 let)
Stereotypy
Respondenti dále uvádějí, že v myšlení Čechů jsou stále pevně zakořeněné stereotypní
názory o příslušnících určitých národů. Například typickým negativním stereotypem jsou
názory na Ukrajince jako na líné, ale levné dělníky a uklízečky, na Rusy jako roztahovačné
mafiány, naopak typickými pozitivními stereotypy jsou názory na Italy jako báječné
společníky, Dány jako nejpozornější manžely na světě, Němce jako organizovaný národ
atd. Zkrátka Češi mají některé národy raději než jiné (např. Tabery, 2010).
„Češi nejsou schopni příliš rozlišovat etnické rozdíly mezi Asiaty, takže bývám považován
za jednoho z typických skupin Asiatů v České republice. Češi znají Asiaty hlavně jako
s t r a n a | 279

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Interkulturní otázky |

vietnamské trhovce nebo japonské turisty. A do těchto dvou skupin je rozdělují i podle
situace, kde je potkají. Ve svém volném čase obcházím památky, galerie, tam jsem
považovaný za Japonce. V běžném styku, například v obchodě, spíš za Vietnamce. Tam
cítím chladnější přístup.“ (Číňan, lékař, 25 let)
„Co si myslím o Češích? Jsou opravdu xenofobní a drží se pověr o jiných národech.
Převládá všeobecně paušalizace ras a národností, třeba že Němci jsou fašisti, Rusové
mafiáni, ale seznámí-li se s člověkem blíž, berou ho dobře a hezky se k němu chovají.
Pokud cizince Češi znají osobně, pak už jsou milí a hodní. Ale všeobecně panuje
obrovská averze vůči Rusům. Jen Češi nejsou tak agresivní jako my Rusové.“ (Rus, 47
let)
„Tady jsem zvlášť rád, že jsem Gruzínec. Ukrajinci nebo Rusové tady nejsou zrovna
oblíbení. My Gruzínci se vizuálně i povahově podobáme spíše Řekům, Italům.“ (Gruzínec)
„Češi pohlíží na Ukrajince jako na zedníky a uklízečky. Já jsem sice vystudovala na
univerzitě pedagogiku, ale k ničemu mi to tu není. Mám problém sehnat práci. Chtěla bych
se tu ale ukázat v dobrém světle, najít práci a dále pracovat na tom, abych ztratila
přízvuk.“ (Ukrajinka, 29 let)
„Moc se mi nelíbí názory Čechů na Ukrajince. Trochu mě mrzí, že se na nás dívají jako na
národ dělníků.“ (Ukrajinka, 22 let)
„Nelíbí se mi špatné chování od lidé na cizinci jako já.“ (Vietnamec, 35 let)
„Pro cizince, hlavně ze zemí třetího světa, je těžké dostat v Čechách práci. Z okruhu mých
známých jsem jedna z mála, která se dokázala prosadit v cizině. Ověřila jsem si, že pokud
chce mít cizinec stejnou práci jako Čech, musí být lepší nebo se alespoň mnohem víc
snažit. Musí prokázat, že svoji práci umí. Musím to dokázat já.“ (Vietnamka, cca 40 let)
„Narážím na předsudky, přestože mám Čechy ráda, ale jak se říká: hlupáci se najdou
všude. Třeba na fotbale mě fanoušci uráželi, křičeli nadávky. To byla kombinace – jsem
žena a ještě k tomu cizinka.“ (Vietnamka, cca 40 let)
„Diskriminace rasy a cizinců při hledání práce je sice všude, ale v Čechách asi největší, co
jsem měl možnost poznat.“ (Polák, 26 let)
„Teď v posledních letech cítím od lidí určitý odstup, poté co promluvím a oni zjistí, že jsem
cizinec. V minulém zaměstnání jsem byl 22 let, pak firma skončila a já byl ze dne na den
bez práce. Na pracáku na mě koukali skrz prsty. Ve firmách mě nikde nechtěli, ačkoli tam
měli volné místo, pro všechny jsem byl cizinec.“ (Polák, 56 let)
„Na Češích se mi líbí, že příznivě akceptují cizince.“ (Ital, 59 let)
Uzavřenost a bědování
Téměř všichni cizinci bez ohledu na zemi původu se shodují, že Češi jsou na první kontakt
velmi uzavření až chladní. Jakmile „svého“ cizince trochu poznají, jsou milí a otevřenější.
Toto naprosto koresponduje s výzkumy veřejného mínění prováděnými Sociologickým
ústavem Akademie věd ČR (např. Janíčko & Červenka, 2010).
Zůstává otázkou, zda se lidé mračí a jsou odtažití všeobecně, nejen na cizince. Dle
výzkumů mezi sousedními národy, které uvádí J. Průcha (2007), v nichž Češi vychází
celkem jako přátelský národ, bychom mohli soudit, že udržování distance a permanentně
zamračeného obličeje je společenským fenoménem či společenskou nutností, která vůbec
nerozlišuje mezi kontaktem s Čechem a cizincem.
„O diskriminaci mluvit nemůžu, s tím jsem se nesetkal, ale řekl bych, že Češi by mohli být
více otevření. Zdají se být velmi uzavření v komunikaci s cizinci i s novými lidmi.“
(Bolivijec, 46 let)
„Tady se všichni starají jen o sebe. Je to trochu škoda, protože jsou zde milí lidé, ale snaží
se to skrývat, což mi připadá trochu zvláštní.“ (Kanaďan, 30 let)
„Jste srdeční, ale taky morousové. Někdy mám pocit, že i když svítí sluníčko, tak vaše
tváře říkají, že prší. A taky hodně nadáváte.“ (Kazaška, 30 let)
s t r a n a | 280

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Interkulturní otázky |

„Líbí se mi, že tu máte menší míru korupce než u nás. Ale oproti nám jste chladní, příliš
upjatí. U nás jsme trochu více horkokrevní.“ (Maďar, 37 let)
„Češi nechtějí poznávat nové lidi a chovají se a priori odtažitě.“ (Nor, 30 let)
Dále si všichni cizinci všímají, že typickým národním „sportem“ je bědování nad světem a
neustálé stěžování si na cokoli. V jiných zemích je obvyklé na optání po aktuální situaci
odpovědět pozitivně, ale v Čechách je zřejmě nutností odpovědět negativně, ačkoli to tak
člověk vůbec subjektivně cítit nemusí.
„Možná je to dobou, ale vadí mi, že si lidé stále na něco stěžují, jsou nespokojení a
závistiví.“ (Slovák, 44 let)
„Češi jsou příliš přizpůsobiví, smířliví. Mám pocit, že hodně nadávají, stěžují si, ale pak
ustoupí, než aby věc změnili. Nechtějí mít problémy.“ (Ital, 59 let)
„Nemůžu říct, že bych měl Čechy nějak obzvlášť v lásce. Žiju tady, protože tu mám ženu a
dvě děti a svojí hospodu. Jsou trochu zhýčkaní. Myslím, že mají všechno, ale věří, že
nemají nic. Stále si stěžují a stěžují, i když nemají vlastně žádný důvod.“ (Ir, 56 let)

Dimenze kultury
Následující odstavce porovnávají vybrané výpovědi cizinců s pozicí České republiky
v dimenzionálním modelu kultur G. Hofsteda (Hofstede, Hofstede, 2005). Každá dimenze
užívá škálu v rozmezí 0 až 100 (resp. 118). Pozice jednotlivých zemí nejsou absolutní,
nýbrž relativní. Také se pokoušejí diskutovat stabilitu postavení České republiky na
škálách dimenzionálního pojetí kultury.
Index vzdálenosti moci
Index vzdálenosti moci udává, jak lidé vnímají nerovnoměrné rozdělení moci ve
společnosti.
„Líbí se mi mezilidské vztahy a jak Češi vychovávají své děti. Děti dostanou prostor pro
svůj názor, ale stále ještě respektují autoritu rodičů v porovnání s USA.“ (Američan)
Názor na výchovu dětí zcela koresponduje s relativním postavením obou zemí na škále,
kdy ČR dosáhla skóre 57, proto by měla spíše vést děti k poslušnosti než USA se skóre
40.
„Češi jsou příliš přizpůsobiví, smířliví. Mám pocit, že hodně nadávají, stěžují si, ale pak
ustoupí, než aby věc změnili. Nechtějí mít problémy.“ (Ital, 59 let)
Jen nepatrně méně než ČR skórovala Itálie s hodnotou 50, i přesto lze ale předpokládat,
že je vyšší pravděpodobnost, že Italové svým nadřízeným pracovníkům nebo politikům
apod. neustoupí tak snadno jako Češi.
Lze tedy shrnout, že relativní pozici v dimenzi vzdálenosti moci si Česká republika udržuje.
Index individualismu
Index individualismu udává, jak těsné jsou vztahy mezi jedincem a skupinou.
„Když porovnám život v rodině, tak v Bolívii jsme více spojeni, spjati s rodinou. Žijeme
hodně pohromadě a také se velmi často vídáme. Zase zde ale lidé tráví čas aktivněji,
třeba jezdí na kole na výlety, s tím se v Bolívii nesetkáte.“ (Bolivijec, 46 let)
Data pro Bolívii nejsou dostupná, přesto lze předpokládat, že její umístění bude mezi
latinskoamerickými státy se skóry mezi 38 až 6.
„Velmi čisté a tiché místo. Lidé jsou tu milí a přátelští, ale ulice se zdají být poněkud
prázdné. Jsme zvyklí na hluk a ulice plné lidí, jak je v Asii obvyklé, Olomouc se při
srovnání s tím zdá být velmi tichá.“ (Číňan, 22 let)
Čína dosáhla hodnoty 20. Proto opět porovnání Bolívie i Číny s Českou republikou (58)
ukazuje, že umístění v rámci dimenze individuality je oprávněné. Ovšem Polsko
s hodnotou 60 se i samotným Polákům zdá být zemí, kde rodiny více drží pospolu, žije
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více generací dohromady, a například i dodržování náboženských zásad je více
kontrolováno okolím. Polským respondentům se tedy relativní postavení České republiky a
Polska zdá, že by se v čase mohlo měnit.
Index maskulinity
Index uvádí, nakolik jsou ve společnosti rozděleny role žen a mužů.
„Neválčí se tady a je tu klid.“ (Srb, 33 let)
„Gruzínci nemůžou nic řešit v klidu. Tady se mi líbí, že máte boží klid, ani sami nevíte jaký.
Vy si to ani neuvědomujete, vy jste v tom vyrostli, ale nepřál bych vám vidět, co se dělo
v Gruzii, střílelo se na každém rohu, válka… Tady je krásný klid, připadám si tu jako v ráji.
A jako bonus pivo a krásné ženy!“(Gruzínec)
Srbsko (43) by teoreticky mělo vykazovat vyšší tendenci k řešení problémů ozbrojeným
konfliktem než Česká republika, přesto tomu tak není. Data pro Gruzii nejsou dostupná,
ale pokud se pokusíme zástupně použít data pro Rusko (což by se Gruzíncům jistě
nelíbilo), pak ani ruský skór 36 nevysvětluje českou neochotu k válčení, když ČR
skórovala 57.
Dále se index maskulinity vztahuje i k upřednostňování volného času před trávením času
v zaměstnání. Zde naopak relativní pozice zůstává, neboť mnoho Čechů má stejný názor
jako např. tato řecká respondentka (62 let): „Nelíbí se mi, že byla posunuta hranice
důchodu. V Řecku už bych v důchodu byla.“ ČR i Řecko skórovaly shodně, a to 57. Také
ve vztahu k USA (62) nebo k Japonsku (95) je zřejmá odlišná situace. Respondenti
z těchto zemí velmi oceňují, že jim stačí pracovat obvyklých osm až devět hodin denně,
aby získali či si udrželi slušné resp. manažerské místo a aby v očích svého
zaměstnavatele neplatili za „lemply“. V USA či Japonsku je pro dobrou reputaci nutno
trávit v zaměstnání mnohem více času.
„Myslím, že mám mnohem více volného času než mí japonští a američtí přátelé. Oni
pracují více hodin denně.“ (Japonec, 35 let, studoval v USA)
Index vyhýbání se nejistotě
Index vyhýbání se nejistotě vyjadřuje, nakolik lidé v dané společnosti pociťují ohrožení
neznámými či nejednoznačnými situacemi.
Zde tedy opět některé názory respondentů nekorespondují s Hofstedovými skóry.
Například porovnání ČR (74) s Německem (65) v očích bulharského (85) respondenta:
„Jste pozitivní národ, ale možná až moc na pořádek. Jste trošku jak Němci.“ (Bulhar, 35
let)
Dále to může být i náhled španělského (86) respondenta na lokální politiku: „Pár věcí
samozřejmě rád nemám, především byrokracii a přístup Čechů k problémům. Mají
tendenci být velmi pesimističtí a příliš se nezasazují za ozdravení společnosti.“
Na druhou stranu ale názor Američana (46) relativní pozici a velkou neochotu Čechů
přijímat novinky a změny jen potvrzuje: „Lidi tu nejsou připraveni akceptovat změnu.
Panuje tu jakási zkostnatělost a neochota k čemukoli novému vymykajícímu se dennímu
stereotypu.“
Index krátkodobé a dlouhodobé orientace
Index krátkodobé a dlouhodobé orientace ukazuje rozdíly ve vnímání hodnot vztažených
k času. Česká republika (13) má druhou nejnižší hodnotu tohoto indexu, proto srovnání
s jakoukoli jinou zemí by ji vždy mělo stavět do pozice, kdy preferuje současnost před
budoucností a kdy smysl pro zachování důstojnosti bude nižší. Například srovnání
s Japonskem (80) může vypadat asi takto: „Češi obvykle moc nepřemýšlí o tom, jak
informaci přijme druhá strana. Zkrátka nejsou moc empatičtí. Čechům je jedno, co se děje
kolem a co si lidé říkají. Japonci kvůli tomu častěji myjí auto atd.“ (Japonec, 35)
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A ačkoli neznáme pozici Gruzie, tento respondent to vystihl pregnantně: „Tady jsou lidé
docela nedůvěřiví, tady totiž slovo nemá žádnou váhu. Třeba když si v Gruzii půjčím
peníze, musím vše vrátit včas, alespoň proto, že mi ten dotyčný podal pomocnou ruku.
Kdybych slovo nedodržel, rozkřikne se to a jsem společensky úplně odepsanej. Ale Češi
nedodržují ani písemné smlouvy, natož ústní dohody.“
Diskuse a závěry
V první části textu byly shrnuty výpovědi cizinců dlouhodobě žijících v České republice.
Jejich postřehy a názory se velmi shodovaly, a to bez ohledu na to, ze které země resp.
kultury pocházejí. Druhá část se věnovala rozporným výpovědím, resp. kulturně
ovlivněným názorům. Tyto názory byly vysvětlovány možným umístěným v rámci
dimenzionálního pojetí kultury, ale ukázalo se, že dimenzionální pojetí buď jako jediné
vysvětlení nestačí, nebo je také možné, že Česká republika prodělává určitý společenský
vývoj, a proto se bude v průběhu několika let nutné zamyslet nad tím, zda by bylo vhodné
Hofstedovu studii replikovat. Zatím by to zřejmě bylo předčasné, neboť jediným výrazně
rozporuplným momentem je umístění Polska a ČR na škále individualismu a kolektivismu.

Literatura
BERRY, J. W., et al. (2007). Cross-cultural Psychology. Research and Applications. Cambridge: Cambridge
University Press.
HOFSTEDE, G., & HOFSTEDE, G. J. (2005). Cultures and Organizations. Software of the Mind. New York:
McGraw-Hill.
JANÍČKO, M., & ČERVENKA, J. Postoje české veřejnosti k cizincům – březen 2010. [online]. In Naše
společnost, Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. [cit. 2010-09-01]. Dostupné z WWW:
<http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101026s_ov100406.pdf>.
PRŮCHA, J. (2007). Interkulturní psychologie. Praha: Portál.
SAM, D. L. & BERRY, J. W. (2007). Acculturation Psychology. Cambridge: Cambridge University Press.
TABERY, P. Vztah Čechů k národnostním skupinám žijícím v ČR. [online]. In Naše společnost, Sociologický
ústav AV ČR, v. v. i. [cit. 2010-09-01]. Dostupné z WWW:
<http://www.cvvm.cas.cz/upl/zpravy/101041s_ov100604b.pdf>.
WARD, C. A.; BOCHNER, S. & FURNHAM, A. (2001). The Psychology of Culture Shock. Sussex:
Routledge.

s t r a n a | 283

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Psychologie a ICT |

Kyberšikanovanie – nový fenomén v správaní detí a adolescentov
Mária Balážová, Monika Gregussová, Jarmila Tomková
VÚDPaP, Bratislava
Maria.balazova@vudpap.sk

Abstrakt
V súčasnosti má každé dieťa prístup k najnovším technológiám – internetu, mobilom a hracím
konzolám. V prostredí internetu dochádza často k vyjadreniu agresivity mladých ľudí voči
rovesníkom. V období kedy prevláda u detí orientácia na rovesnícku skupinu sa tak ľahko môžu
stať obeťou alebo aktérom takéhoto správania. Škola a pedagógovia ako jedni z najvýznamnejších
činiteľov, ktorí sa podieľajú na výchove a vzdelávaní, sa tak stretávajú s novými úlohami: Ako
reagovať na kyberšikanovanie? Ako pracovať s deťmi, aby si uvedomovali možnosti ale aj riziká
internetu? Príspevok je praktickou ukážkou práce s mladými ľuďmi o nástrahách internetu a
zároveň ponúka základné teoretické východiská pre novo-vznikajúce potreby detí a mladých ľudí
(Oudenhoven, Wazir, 2006) v oblasti nových technológií.
Kľúčové slová: kyberšikana, dospívající
Abstract
Cyberbullying – a new phenomenon in the behaviour of children and adolescents
At present, each child has access to state-of-the-art technology – internet, mobile phones,
playing consoles. In the internet environment, adolescents often express their aggression toward
their peers. During the time when children are mainly influenced by their peer group, they can
easily become the victim or aggressor of this behaviour. Schools and teachers, as two of the most
important agents participating in education, are constantly encountering the following new tasks:
How to react to cyberbullying? How to work with children to help them realise the opportunities as
well as the risks of the internet? This paper presents a practical example of work with young
people concerning internet traps, and also presents basic theoretical foundations for newly
emerging needs of children and young people (Oudenhoven & Wazir, 2006) in the area of new
technologies.
Keywords: cyberbullying, adolescents

Kontext
Internet mení súčasný svet a životy ľudí. Stal sa neoceniteľným nástrojom komunikácie,
hľadania informácií a zábavy (J. M. Martin, 2009).
V súčasnosti stále rastie počet detí a mladých ľudí, ktorí používajú internet a iné komunikačné
technológie. Štúdia EU Kids Online (Livingstone, S. and Haddon, L., 2009) uvádza, že v Európe
používa internet až 75 % detí 1. Na Slovensku je priemer 78 %, v skupine 15 – 17 ročných používa
internet až 86 %. Slovensko zaznamenáva prudký nárast, v porovnaní s rokom 2005. Zároveň sa
stretávame so vzrastajúcimi obavami, že tieto nové možnosti sú spojené s rôznou mierou rizika
(Livingstone, 2010), ktorému sú deti a mladí ľudia vystavení v tomto svete technológií. Agresívne
a hostílne správanie medzi rovesníkmi v školskom prostredí definujeme ako šikanovanie – je
šikanovanie na internete (tzv. kyberšikanovanie) len pokračovaním šikanovania reálneho, alebo je
to úplne nová forma – „staré víno v novej fľaši“?
1

Rozdiely sa pohybujú medzi od 45 % detí online v Taliansku po 94 % detí online vo Fínsku. Dáta pochádzajú zo 400
rôznych štúdií z 27 európskych krajín.
s t r a n a | 284

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Psychologie a ICT |
Rôzni autori najčastejšie definujú kyberšikanovanie ako „zámerné a opakované, poškodzujúce
správanie spôsobované cez elektronické média (internet, mobil a iné).“ (Hinduja, Patchin, 2008)
alebo ako „vedomé využívanie internetu a iných komunikačných technológií k poníženiu
a rozrušeniu niekoho iného.“ (Cross a kol., 2009).
•
•
•
•
•
•
•

Za kyberšikanovanie môžme považovať:
Zasielanie urážlivých správ na mobil, email alebo v online hre.
Zasielanie urážlivých komentárov na blog, profil (Myspace, Facebook, Pokec).
Vytvorenie falošného profilu obete, ktorý slúži na jeho obťažovanie.
Zasielanie zlomyseľných správ z takéhoto profilu známym a kamarátom obete.
Zverejňovanie identifikovateľných osobných informácií o obeti (fotografie, videá, osobná pošta).
Posielanie urážlivých správ počas hrania online hier.
Fotografovanie obete mobilom alebo nahrávanie na mobil, zverejňovanie na webe s cieľom
zosmiešniť obeť (často sa to koná pri odpovedi pred tabuľou v škole).

Teória sociálneho učenia Alberta Banduru (1977) ponúka jedno z možných teoretických
vysvetlení, prečo sa ľudia správajú na internete hostílne. Bandura (1977) sa sústreďuje na 3
hlavné príčiny agresívneho správania: motivačné činitele, disinhibičné činitele a činitele príležitosti.
Internet je otvorené prostredie, agresívne správy môžu byť videné neobmedzený čas a s takmer
nulovými nákladmi a môže ich vidieť obrovský počet ľudí, to sú pravdepodobne činitele ktoré
motivujú jedinca správať sa agresívne. Nikto nereguluje obsah a mnoho účastníkov diskusie je
anonymných, uplatňuje sa tu aj disinhibičný efekt a za toto správanie neexistujú takmer žiadne
dôsledky. A konečne, je tu ľahká možnosť nájsť si obeť útoku, nielen agresor je anonymný ale
dokonca aj obeť – obeť bez tváre, ktorá sa nesťažuje, je dehumanizovaná na internetové „id“
(Malamuth and al., 2005 in Y. A. Hamburger, 2009).
Sonia Livingstone (2010) vo svojom príspevku k medzinárodnej konferencii v Antverpách
v máji 2010 sa zamýšľa nad tým, čo môže objasniť diskurz o bezpečnosti detí na internete. To, že
deti sú vystavené riziku ešte neznamená, že zákonite dôjde aj k poškodeniu. Riziko je
pravdepodobnosť, že môže dôjsť k poškodeniu. Čo robíme my je, že sa snažíme v našich
výskumoch zmerať pravdepodobnosť, že dieťa uvidí pornografiu online alebo, že bude dostávať
hostílne správy. Ako sa ukázalo už v predošlých výskumoch (Gregussová, Kováčiková, 2008) až
23 % detí z tretieho ročníka ZŠ vstúpilo na stránky s obsahom pre dospelých, v 8. triede to boli
takmer 2/3 detí (až 72,6 %). To, do akej miery naši respondenti zažívajú na internete tzv.
negatívne javy – jednotlivé formy kyberšikanovania, považujeme za mieru rizika, v ktorej sa
nachádzajú , keď sú online.
Metodika a vzorka
Pre účely výskumu sme vytvorili online dotazník s uzatvorenými a otvorenými otázkami. Kým
uzatvorené otázky sme použili k vytvoreniu štatistických výstupov a číselných údajov z výskumu,
otvorené otázky sme položili preto, aby sa respondentky/respondenti mohli sami slobodne vyjadriť
a aby sme zachytili ich pocity a problémy, ktoré sa ich najviac týkajú. Našim cieľom tiež bolo
zachytiť trendy v správaní mladých ľudí na internete. Pýtali sme sa najmä na to, ako často
používajú internet, čo a ako často na internete robia. 10 otázok dotazníka Rosenbergova škála
sebaúcty (SES – Rosenberg self-esteem scale).
Online dotazník pozostával zo 48 otázok, z toho 13 otázok bolo otvorených, žiaci dotazník
vypĺňali na internete v priebehu jednej vyučovacej hodiny.
Dotazník spolu vyplnilo 303 respondentiek a respondentov. Z toho 162 dievčat (53,5 %) a 141
chlapcov (46,5 %), žiakov 9. ročníkov základných škôl, resp. kvarty 8-ročných gymnázií. Priemerný
vek respondentov bol 14, 25 rokov.
Výsledky výskumu
Vo výskume sme sa zamerali najmä na zisťovanie rozsahu rovesníckeho online šikanovania
v skupine žiakov 9. ročníkov, prípadne kvartánov 8. ročných gymnázií. Ďalej sme zisťovali s akými
negatívnymi javmi - formami kyberšikanovania sa najčastejšie stretávajú, či sami niekomu cez
internet už ublížili a akou formou, komu povedali o tom, že sa im na internete stalo niečo
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nepríjemné a čii poznajú agresora, ktorý im takto ublížil. Ďalej
alej nás zaujímalo, či výskyt
kyberšikanovania nejakým spôsobom súvisí so sebaúctou tých, ktorí ju zažili. Predpokladali sme,
že tí ktorí zažili kyberšikanovanie budú maž nižšiu sebaúctu v porovnaní s tými, ktorí ho nezažili.
Všeobecné charakteristiky používania internetu
Všetci respondenti z našej vzorky majú prístup k internetu ( 84,5 % má pripojenie doma, x - %
sa pripája zo školy). Väčšina
čšina dospievajúcich sa na internet pripája viac
viac-krát
krát denne (63 %) a pri
jednom pripojení strávia v priemere najčastejšie
naj
1 – 2 hodiny (31,8
,8 %) alebo 2 – 3 hodiny (24,8 %).
Dievčatá častejšie
astejšie ako chlapci trávia čas četovaním a sociálnymi sieťami,
ťami, chlapci naopak častejšie
hrajú hry.
Tabuľka 1 Najčastejšie
astejšie aktivity dospievajúcich na internete podľa
pod a pohlavia

Aktivita

Dievčatá Chlapci

Četovanie
Hranie hier
Pozeranie videí - Youtube
Sťahovanie
ahovanie hudby, filmov, software
Sociálne siete - Facebook

87,0 %
38,9 %
65,4 %
66, 0%
60,5 %

Signifikancia (Asym.
Sig. 2-sided)

66,0 %
66,0 %
67,4 %
61,0 %
41,8 %

Chi - square

0,000
0,000

19,047
22,114

0,001

10,502

Výskyt kyberšikanovania
Najčastejšie sa mladí ľudia (takmer polovica z nich – 49,8 %) stretávajú na internete
s nadávkami a vysmievaním. Druhým najčastejším
naj
negatívnym javom, s ktorým sa stretne takmer
každý druhý dospievajúci z našej vzorky je ohováranie, šírenie nepravdivých informácií (42,6 %
respondentov) a sexuálne narážky a komentáre (30,0 %), s ktorými sa stretne na internete každý
tretí respondent. S online šikanovaním sa stretlo 5,9
5 % opýtaných. S online šikanovaním
ši
sa stretlo
na internete 5,9 % opýtaných.

S ktorými nepríjemnými zážitkami si sa ty osobne stretla/stretol na
internete?
Nadávanie, vysmievanie
Ohováranie cez internet, šírenie nepravdivej…
Sexuálne narážky a komentáre
Vynucovanie si, aby si poslal svoju fotografiu…
Sexuálne obťažovanie
ob
Nechtiac preklikal na stránku zobrazujúcu nahé…
Vyhrážanie sa, vydieranie
Stretnutie s človekom
lovekom s falošnou identitou
Zneužitie fotografií, videí
Pornografia, o ktorú si nemal záujem
Nepríjemné alebo násilné fotografie alebo videá
Ponuky na kúpu drog
Online šikanovanie
0%

49,8%
42,6%
30,0%
26,4%
21,5%
20,8%
16,8%
16,2%
15,5%
15,2%
14,2%
7,9%
5,9%
20%

40%

60%

Graf 1

Chi square test rozdielu medzi pohlaviami ukázal, že dievčatá
diev atá viac ako chlapci zažívajú na
internete sexuálne narážky a komentáre a sexuálne obťažovanie (χ²=8,127
²=8,127 a 4,135, Sig. ≤ 0,005).
Každé tretie dievča
a na internete je svedkom sexuálnych komentárov a narážok
žok a jedna zo štyroch
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sexuálne obťažovaná.
ažovaná. Takmer každé tretie dievča
diev zažilo,
ilo, že si niekto od nich vynucoval zaslanie
fotky na internete. Rozdiel
diel medzi dievčatami
diev
a chlapcami je v tomto prípade je signifikantný (χ²=
17,977, Sig. ≤ 0,00).

Tabuľka 2
Rozdiel medzi chlapcami a dievčatami
atami v správaní na internete (Chi square test)

55(39,0)
34 (24,3)

86(53,1)
16(9,9)

Pearson
Chi Square
6,006
11,286

32 (22,7)

16(9,9)

9,291

Chlapci(%) Dievčatá(%)
Robenie si srandy z niekoho
Fotenie alebo natáčanie
anie v trápnej situácii
Rozprávanie sa o sexe na
nete
*n=303

Asymp.
Sig.
,014
,001
,002

Mladí ľudia
udia sami priznávajú, že na internete najčastejšie „robia si srandu z iných“ – to uviedlo
až 59 % respondentov, taktiež uviedli, že už sa sami niekomu
niekomu vysmievali alebo nadávali (49,8 %
respondentov). Na internete si vytvorilo falošnú identitu až 41 %,
% čo môže skôr súvisieť
súvisie
s experimentovaním, nie s negatívnymi prejavmi. Dievčatá
atá na rozdiel od chlapcov si viac „robia
srandu z iných“, zatiaľčo
o chlapci viac fotia, či natáčajú niekoho v trápnej situácii a zavesia to na
internet.

Ktorú z nasledujúcich činností
inností si už niekedy na internete robil?
robil
Robil si z niekoho srandu (napr. balil niekoho zo srandy, lákal ho na
vymyslené rande)

46,5%
33,3%

Vytvoril si falošnú identitu a takto komunikoval s niekým

27,4%

Nadával, vysmieval sa niekomu

15,8%

Viedol reči o sexe na čete
Fotil alebo natáčal
al niekoho kvôli srande v trápnej situácii (napr. učiteľov
u
v
škole) a potom to zverejnil na internete

16,5%

Dal si na internet fotky, kde si v sexy pózach (dievčatá
(diev
napr. s výstrihom,
našpúlenými perami; chlapci napr. ruka v nohaviciach)

9,6%

Dal si na internet fotky, kde si v spodnej bielizni dal si na internet fotky,
kde máš odhalené nejaké časti
asti tela (zadok, prsia, penis a pod.)

4,6%
0%

10%

20%

30%

40%

Graf 2

Z výsledkov výskumu vyplýva, že jedna tretina (34,6 %) šikanovaných respondentov z našej
skupiny nevie, kto ich šikanuje. Približne 2/3 obetí šikanovania (65,4
(
%) vedia, kto z rovesníkov je
agresorom. Najčastejšie
astejšie je to niekto,
niekto koho poznajú naživo (buď z vlastnej školy alebo z inej školy),
18,5 % pozná agresora len cez internet (Tab. 3).
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Tabuľka 3
Frekvencia anonymity agresora kyberšikany

Neviem, kto to bol
Niekto, koho som poznal len cez internet
Niekto, koho som poznal aj naživo, ale nebol z mojej
školy
Niekto z mojej školy

Obete kyberšikanovania (n=191)
34.6 %
18.5 %
22.3 %
24.6 %

Tak ako sme očakávali, väčšina mladých ľudí nepovie nikomu dospelému o incidente
kyberšikanovania (takmer 90 %), dokonca viac ako tretina (34,6 %) o incidente nepovie nikomu.
Kamarátovi to povedalo 21,1 % opýtaných. Niekomu dospelému o incidente povedalo len 8,9 %
mladých ľudí - a to učiteľovi 2 % a 6,9 % rodičovi.
Zaujímalo nás tiež, ako súvisí výskyt negatívnych prejavov v našej skupine s mierou sebaúcty.
Predpokladali sme, že mladí ľudia, ktorí sa stretávajú s negatívnymi javmi na internete, budú mať
signifikatne nižšiu mieru sebaúcty ako ich rovesníci, ktorí sa s danými javmi nestretli. Signifikantne
nižšiu sebaúctu mali tí, ktorí zažili na internete nadávanie a vysmievanie, tí, ktorí zažili online
šikanovanie a tí, ktorí zažili zneužitie fotografií a videí.
Tabuľka 4
Miera sebaúcty v závislosti od zažívania negatívnych javov na internete (ANOVA)
ÁNO (N)
NIE (N)
Miera sebaúcty
Miera sebaúcty
F
Mean
SD
Mean
SD
5,6
3,765
Nadávanie, vysmievanie
29,62(46)
5,3
30,88(244)
Online šikanovanie
27,61(18)
6,5
30,42(272)
5,4
4,423
Zneužitie fotografií a videí
28,37(146) 6,6(144) 30,6(144)
5,2
6,431
N=303

Sig.
0,05
0,036
0,012

Kvalitatívna časť
Vnímanie šikanovania obeťami
Niektorí mladí priznávajú, že sa im nepríjemná skúsenosť stala, napriek tomu na tom nevidia
nič ohrozujúce. Volia skôr stratégie „vrátim mu to“, „vysmejem sa mu“, „mám to na háku, nech si
o mne myslí čo chcem“ alebo najčastejšie „ignorujem to“.
Väčšina z tých, ktorí priznali, že takýto incident zažili, sa cítilo podľa vlastných slov „zle“,
„strašne“, niektorí sú „nahnevaní“, iní priznali, že „je im z toho smutno a trápi ich to“, cítia sa
„ponížene, trápne“.

Tých, ktorí zažijú takýto incident na internete, môžeme rozdeliť do 3 skupín. Sú to:
•
•

Tí, ktorým „je to jedno“ , ignorujú to alebo to neberú vážne.
„mal som ho na háku, nech si myslí, čo chce.“
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•
•
•
•
•

Tí, ktorí prežívajú nejakú negatívnu emóciu (najčastejšie sú to smútok, pocit trápnosti,
menejcennosti, poníženia).
„Ja som dosť citlivá aj keď sa tvárim, že nie som, a preto mi z toho bolo dosť smutno, dokonca
ma to dlhší čas zožieralo.“
„Cítila som sa ponížene, snažila som sa vysvetliť celú situáciu, ale to sa potom ťažko
vysvetľuje, keď je viacej ľudí, ktorí takto šíria klamlivé veci...“
Tí, ktorí „to vrátia“ (vysmejú sa naspäť, urobia to isté, pomstia sa)
„Vrátila som mu to! Tiež som mu nadávala, smiala sa a ponižovala.“

Najzraniteľnejšou skupinou, skupinou v riziku sú práve mladí ľudia, ktorí pociťujú negatívne
emócie. To sú pravdepodobne aj jedinci, ktorí sú nielen v riziku ale sú aj ohrození, prípadne
poškodení agresívnm správaním druhých.

Riziká internetu a stratégie zvládania
Mladí ľudia na internete začínajú byť v porovnaní s minulými rokmi viac pripravení na to, že
internetové prostredie prináša aj riziká. Mnohí si už uvedomujú, že môžu byť terčom hekerov,
vírusov, ukradnutia identity, alebo nebezpečných ľudí. Najviac im vadia tzv. „úchyláci“, tento výraz
veľmi často spomínali najmä dievčatá (49 dievčat y celej skupiny). V súvislosti s tým, že sú
častejšie vystavené sexuálnemu obťažovaniu, narážkam a komentárom sme aj očakávali, že to
bude najčastejšia výpoveď o rizikách na internete.
„...nenavidim uchylakov a chalanov, ktorym neodpises a nedaju ti pokoj.“
Chlapci najčastejšie udávali ako riziko vírusy. Nabúranie do profilu alebo zneužitie identity
uvádzali rovnako obe pohlavia (21 dievčat a 16 chlapcov). Šikanovanie, nadávky, vysmievanie tiež
udávajú z väčšej časti dievčatá (15 ku 5 chlapcom).
Ignorácia je jednou z najčastejšie využívaných stratégií mladých ľudí, keď sa stretnú so
šikanou. V otázke, ako sa dá podľa nich chrániť pred nepríjemným zážitkami na internete, to vo
voľných odpovediach uviedlo 35 respondentov. Ďalšie stratégie boli: „nepísať si s cudzími“ (uviedlo
19 respondentov), strážiť si súkromie – neuverejňovať fotky ( uviedlo 23 respondentov), a nechodiť
na internet/resp. neklikať na stránky (až 53 respondentov), resp. zablokovať si stránky.
DISKUSIA
Výsledky nášho výskumu hovoria o tom, že: 1) mnoho mladých ľudí sa stretáva sa
negatívnymi javmi na internete, 2) mladí ľudia sa sami vo veľkej miere správajú na internete
pomerne hostílne (sami bývajú agresormi), 3) tí, ktorí sa stretli s niektorou formou negatívnych
javov, majú nižšiu sebaúctu ako tí, ktorí tieto javy nezažili, 4) mladí ľudia nehovoria dospelým
o negatívnych javoch na internete, ktoré ich rozrušili, 5) takmer dve tretiny mladých, ktorí zažili
šikanovanie online, pozná agresora.
Miera šikanovania online je u nás približne rovnaká ako v ostatných európskych krajinách.
Keďže my sme merali najmä mieru negatívnych javov, s ktorými sa mladí ľudia stretávajú,
nemôžeme tvrdiť, že udané číslo je mierou šikanovania. Kyberšikanovanie je opakované
správanie. Zatiaľ čo my sme merali najmä výskyt negatívnych javov – možné riziko – resp.
pravdepodobnosť, s akou sa mladí ľudia na internete môžu stretnúť so šikanovaním, alebo javmi,
ktoré sú mu veľmi podobné. S online šikanovaním ako s formou negatívneho javu sa na internete
stretlo 5,9 % opýtaných mladých ľudí. Riebel a kol. (2009) uvádzajú mieru kyberšikanovania ako
opakovaného, úmyselného aktu 5,4 % v populácii 6 – 19 ročných detí v Nemecku.
Viac ako polovica našich respondentov sa stretáva s negatívnymi javmi na internete ako sú
vysmievanie, nadávky, o niečo menej z nich sa stretne s ohováraním. Až tretina respondentov
uvádza, že sa stretla so sexuálnymi komentármi na internete a štvrtina z nich uvádza aj sexuálne
obťažovanie. Ide o jav, ktorý v hojnej miere popisovali najmä dievčatá, vo voľných odpovediach
v dotazníku to bola jedna z najčastejších odpovedí na otázku, čo im vadí na internete. Zdá sa, že
pre dnešné dievčatá je v prostredí internetu sexuálne obťažovanie a ponuky na sex za peniaze
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bežnou realitou, niečím, nad čím sa ani nezamýšľajú, čo považujú za samozrejmosť, za vedľajší
efekt toho, ak majú na internete svoj profil a pohybujú sa na četoch (Gregussová, Balážová,
Tomková, 2009).
Asi dve tretiny obetí šikanovania vedia, kto je agresorom. Tieto výsledky sú v súlade so
zisteniami Juvonena a Grossa (2008), ktorí tiež zistili, že takmer ¾ mladých ľudí (73 %) z ich
vzorky vedelo „takmer určite“, kto bol agresor. Zdá sa teda, že internet ako médium nie je až také
anonymné, ako by sme si mohli myslieť. Mladí ľudia pravdepodobne dobre poznajú toho, kto im
ubližuje, či už je to niekto z ich školy alebo mimo školy, alebo niekto, koho poznali len cez internet,
minimálne ho vedia identifikovať ako páchateľa.
Prekvapením teda ostáva, prečo tak málo z nich (necelých 9 %) sa zdôverí niekomu
dospelému, kto by im aspoň teoreticky mohol pomôcť. Myslíme si, že je to najmä zo strachu pred
konfliktom s rodičmi, alebo s učiteľmi. Veľmi častou reakciou rodičov na takéto správanie je zákaz
používania počítača. Mladý človek, pre ktorého je komunikácia s priateľmi najčastejšou aktivitou
na internete (čo sa potvrdilo najmä vo voľných odpovediach v dotazníku), sa preto pravdepodobne
nevzdá tejto vymoženosti „len preto“, že ho niekto na internete „otravuje“. Nestojí mu za to prísť
o výhody spojené s používaním počítača a radšej takéto negatívne skúsenosti pred dospelými
zamlčí. Často sa tak dostávajú do rizika, že im bude nejakým spôsobom ublížené. Dehueová a kol.
(2008) vo svojom výskume tiež zistili, že je veľký rozdiel medzi počtom detí, ktoré uviedli, že sú
šikanovaní (22,9 %) a počtom rodičov, ktorí uviedli, že ich dieťa bolo šikanované (11,8 %).
Sebaúcta ako jeden z prediktorov efektívnych copingových stratégií je jeden z faktorov wellbeingu. Ak je táto zložka sebaponímania nízka, takýto človek sa pravdepodobne nebude vedieť
vysporiadavať s bežnými a záťažovými situáciami, tak ako človek s vyššou sebaúctou. V našom
výskume sme zistili, že tí, ktorí zažili online šikanovanie (ako jeden z najzávažnejších negatívnych
javov na internete), majú nízku sebaúctu v porovnaní s tými, ktorí takéto správanie nezažili.
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Abstrakt
Internet je pre dnešnú generáciu detí a mládeže priestorom, kde hľadajú informácie, kde môžu
komunikovať o citlivých témach, kde môžu nadväzovať vzťahy, kde si formujú svoje názory a
postoje, kde si testujú svoje správanie. Virtuálne prostredie sa tak stáva aj priestorom, ktoré
participuje na ich sexuálnom vývine. V príspevku sa venujeme témam ako je prezentácia vlastnej
sexuality vo virtuálnom priestore, sexting a sexuálne obťažovanie, nadväzovanie sexuálnych
vzťahov, stretávanie sa s pornografiou na internete. Sledujeme tieto vplyvy na základe skúseností
dospievajúcich a dávame ich pohľad do súvisu s teoretickými a výskumnými poznatkami v tejto
oblasti.
Kľúčové slová: internet, mládež, sexualita
Abstract
Influence of virtual environment on forming a sexual identity of adolescents
For the contemporary generation of children and adolescents, the internet presents a space in
which to search for information, where they can communicate about sensitive topics, where they
can form relationships, where they are forming their opinions and attitudes and where they are
testing their behavior. Virtual environment is a space which participates on their sexual
development. In the paper we are presenting topics such as presentation of individual sexuality in
virtual space, sexting and sexual harrasment, forming sexual relationships, encountering
pornography on the internet. We are following these influences based on adolescents‘
experiences, and we are discussing their perspective in terms of theoretical and research findings
in this area.
Keywords: internet, adolescents, sexuality

Vzhľadom na to, že internet je prirodzenou súčasťou života dospievajúcich, zohráva úlohu aj
v oblasti nadväzovania vzťahov a formovania sexuality. Jedna časť nášho výskumu sa zameriava
aj na tieto aspekty. Zaujímalo nás, ako tieto témy reflektujú mladí, s čím sa stretávajú, ako vnímajú
ohrozenia v tejto oblasti.

Opis vzorky a použitých metodík
Našu vzorku tvorilo 303 žiakov, 162 dievčat a 141 chlapcov, zo základných škôl v rámci
celého Slovenska. Priemerný vek respondentov bol 14,25 rokov.
Vo výskume sme použili autorský dotazník, ktorý bol administrovaný prostredníctvom
internetu. Dotazník pozostával zo 48 otázok, niektoré z nich boli uzavreté s voľbou jednej alebo
viacerých odpovedí, niektoré otvorené. Súčasťou dotazníka bola škála na meranie sebaúcty
(Rosenberg Self-esteem Scale).
Okrem dotazníka sme v niektorých školách realizovali fokusové skupiny, v ktorých sme
sledovali diskurz medzi dospievajúcimi k jednotlivým témam, súvisiacim s internetom.
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Samotný výskum prebehol v apríli – júni 2010, momentálne sa venujeme postupnému
spracovaniu a analýze dát.
Pre kvantitatívnu analýzu sme použili štatistický softvér SPSS for Windows, pre výpočty
analýzu rozptylu (Chí-kvadrát, ANOVA). Kvalitatívne odpovede vo voľných otázkach sme
zaraďovali do nami vytvorených kategórií, ďalej sme sledovali početnosť odpovedí v jednotlivých
kategóriách celkovo alebo vo vzťahu k pohlaviu. Z fokusových skupín uvádzame výroky, ktoré sa
objavili v diskurze medzi dospievajúcimi.

Základné charakteristiky vo vzťahu k internetu
Takmer všetci respondenti z našej vzorky (99,7 % respondentov, okrem 1 chlapca) sa aspoň
občas pripájajú k internetu, minimálne v škole. Doma má pripojenie k internetu 84,5 %
respondentov. Na internet sa väčšina dospievajúcich pripája viackrát denne (63 %). Pri jednom
pripojení strávia v priemere najčastejšie 1-2 hodiny (31,8 % respondentov) alebo 2-3 hodiny (24,8
% respondentov). V týchto charakteristikách sa nelíšia dievčatá od chlapcov.
Vo virtuálnom priestore sa venujú rozmanitým aktivitám. Ich aktivity a čas, ktorý pri nich strávia
následne ovplyvňujú to, s akými fenoménmi sa na internete stretávajú a ako internet vnímajú.
V aktivitách sa už ukazujú medzipohlavné rozdiely. Najčastejšou aktivitou dievčat na internete je
četovanie, za tým nasleduje sťahovanie hudby, filmov a softvéru, pozeranie videí, napr. na
Youtube a aktivita na sociálnych sieťach, Facebooku. Chlapci najčastejšie pozerajú videá, potom
hrajú hry alebo četujú, sťahujú si hudbu, filmy, softvér.
Tabuľka č. 1: Najčastejšie aktivity dospievajúcich na internete podľa pohlavia

Aktivita
Četovanie
Hranie hier
Pozeranie videí – Youtube
Sťahovanie hudby, filmov a softvéru
Sociálne siete, Facebook

Dievčatá

Chlapci

87,0 %
38,9 %
65,4 %
66,0 %
60,5 %

66,0 %
66,0 %
67,4 %
61,0 %
41,8 %

Signifikancia
(Asymp. Sig.
2-sided)
0,000
0,000

0,001

Chi-Square
19,047
22,114

10,502

Dievčatá a chlapci sa tiež líšia v čase, ktorý jednotlivým aktivitám venujú. Rozdiely
nachádzame predovšetkým v tom, koľko z nich zvolilo pri týchto aktivitách možnosť „viac ako
hodinu denne“. Dievčatá strávia signifikantne viac času četovaním (Sig. = 0,001, Chi-Square =
21,016) a aktivitami na sociálnych sieťach (Sig. = 0,011, Chi-Square = 14,764), chlapci pri hrách
(Sig. = 0,000, Chi-Square = 76,435).
Aký nebezpečný je virtuálny priestor? Obmedzenia výskumu
Z pohľadu dospelých často zaznieva otázka, nakoľko sú deti vystavené rizikám virtuálneho
priestoru, resp. nakoľko je internet nebezpečný. Deti sú vnímané ako obete, ktoré treba pred
týmito nástrahami chrániť. Deti však bývajú nielen obeťami, rovnako sú aj účastníkmi alebo
samotnými aktérmi. S. Livingstone a L. Haddon (2009; in Šmahel, 2010) uvádzajú delenie
obsahu a činností na internete vo vzťahu k deťom (tabuľka 2). Na jednej strane sa posudzuje
samotný obsah alebo činnosť – buď ako príležitosť alebo ako riziko, na druhej strane aktivita
dieťaťa vo vzťahu k tomuto obsahu alebo činnosti. Na označenie aktivity dieťaťa sa používajú
anglické výrazy, 3 C – Content, čiže samotný obsah, s ktorým príde dieťa do styku ako príjemca;
Contact – nadviazanie kontaktu, dieťa je účastníkom a Conduct, osobné vystupovanie dieťaťa vo
virtuálnom priestore, dieťa je aktérom.
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Content (obsah):
Dieťa ako príjemca

Contact (kontakt):
Dieťa ako účastník

Conduct
(vystupovanie):
Dieťa ako aktér

Vzdelávanie,
učenie, mediálna
gramotnosť

zdroje a podklady pre
učenie a vzdelávanie

zdieľanie vedomostí a
záujmov s druhými

skupinové učenie,
zverejnenie poznatkov

Participácia a
občianstvo

informácie
o spoločnosti a svete

Tvorivosť
rozmanitosť zdrojov
a sebaprezentácia
informácie
a poradenstvo
Identita
(osobnosť, zdravie,
a sociálne väzby
sexualita a pod.)
Komercia

reklama, spam

Násilie

násilný, nenávistný
obsah

RIZIKÁ

PRÍLEŽITOSTI

Tabuľka 2: Členenie príležitostí a rizík vo virtuálnom priestore (príklady aktivít)

Sexualita

pornografia, škodlivý
sexuálny obsah

Hodnoty

propagácia rasizmu,
netolerancie, drog
a pod.

výmena názorov
medzi rôznymi
skupinami
inšpirácia, spoluúčasť
na tvorbe
sociálne siete,
zdieľanie skúseností
s druhými
vyhľadávanie
a zneužitie osobných
údajov
stať sa obeťou
prenasledovania,
obťažovania alebo
šikanovania

občianska participácia
vytváranie vlastného
obsahu
vyjadrenie identity
gambling, nelegálne
sťahovanie z internetu,
hacking
obťažovanie alebo
šikanovanie druhých

vytváranie
a zverejňovanie
stretnutie s neznámymi
pornografického
osobami, grooming
materiálu, sexuálne
obťažovanie
sebapoškodzovanie,
pro-anorexia stránky,
presviedčanie na vstup
podpora samovrážd
do sekty

Téma vzťahov a sexuality na internete je podľa tohto členenia nielen v oblasti rizík, ale aj
v oblasti príležitostí – deti môžu používať internet ako zdroj informácií (content), môžu sa zdieľať
s ostatnými, nadväzovať vzťahy (contact) alebo pre nich môže byť internet miesto pre hľadanie,
utváranie a prezentovanie identity (conduct). Rovnako aj pri téme ohrození v sexuálnej oblasti –
dieťa sa môže stretnúť s nevhodným obsahom, napríklad pornografiou alebo byť sexuálne
obťažované (content), môže cez internet nadviazať vzťah s neznámou osobou, môže byť zapojené
do groomingu (contact), ale tiež môže byť aj samé tvorcom, napríklad môže na internete
zverejňovať svoje nahé fotografie alebo sexuálne obťažovať iných na čete (conduct).
Pri posudzovaní vplyvu sexuality v médiách vyvstávajú aj ďalšie sporné otázky. H. Barwick
(2003) upozorňuje na to, že aj na prvý pohľad objektívny výskum v tejto oblasti býva
ovplyvnený perspektívou alebo postojom samotných výskumníkov. Zo svojej perspektívy,
napríklad konzervatívnej alebo feministickej, následne posudzujú to, či je niečo správne alebo
nesprávne, prijateľné alebo neprijateľné, a tým pádom aj neškodné alebo škodlivé, a z tohto
posúdenia vychádzajú pri interpretácii zistení.
Ďalšiu spornú otázku, respektíve tému obmedzenia výskumu v tejto oblasti otvára S.
Livingstone (2010), ktorá sa dlhodobo venuje vplyvu médií na deti a dospievajúcich. V ostatnej
dobe sa výskumníci zameriavajú na sledovanie vplyvu pornografie a sexuálneho obťažovania
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(sextingu), a tiež následkom kyberšikanovania v prostredí internetu na deti a dospievajúcich. S.
Livingstone kladie tri základné otázky:
1. Môžeme tvrdiť, že tieto riziká spôsobujú aj nejaké poškodenie?
2. Ak áno, tak ktorí dospievajúci sú ohrození? Akú významnú rolu zohrávajú ochranné faktory
z offline prostredia?
3. Je toto ohrozenie naozaj niečo nové, čo je možné spojiť s nástupom nových technológií? Alebo
je internet iba novým prostriedkom, kanálom pre staré ohrozenie?
Vo väčšine výskumov sa autori venujú meraniu frekvencie výskytu jednotlivých rizík, kým
ich samotné následky sú iba predpokladané. Nedá sa jednoznačne povedať, či deti, ktoré
sledujú porno alebo zažijú sexuálne obťažovanie na internete, budú následne nejako „poškodené“,
resp. ktoré deti utrpia ujmu a ktoré nie a prečo. Nie je žiadna objektívna miera pre posúdenie
týchto následkov tak, aby boli očistené od ostatných vstupujúcich faktorov.
Ďalšou otázkou je aj užitočná miera rizika (Livingstone, 2010). Mohlo by sa zdať, ako by
ideálnym riešením bolo vytvoriť taký virtuálny priestor, v ktorom by sa deti a dospievajúci
nestretávali so žiadnym rizikom. V skutočnosti neexistuje svet bez rizík – ani reálny, ani virtuálny.
Deti sa tým, že čelia rizikám, učia vyrovnávať so záťažou, zvyšujú si svoju odolnosť a budujú svoj
pocit kompetentnosti. Naopak, ak sú deti vyčlenené z niečoho, čo väčšina zažíva (v tomto prípade
účasť vo virtuálnom svete a jeho aktivitách), tak môže ich sebaúcta klesať – takže aj nestretávanie
sa s rizikami môže spôsobiť u detí určitú mieru poškodenia (tabuľka 3).
Tabuľka 3: Faktory internetu a ich dôsledky pre dieťa

Faktory internetu
Príležitosti
Dôsledky
pre dieťa

Negatíva

Digitálne (sociálne) vylúčenie

Pozitíva

Výhody používania internetu

Riziká
Nepríjemné pocity (subjektívne)
Poškodenie (objektívne)
Učenie sa vyrovnávať so
záťažou, zvyšovanie odolnosti

Z toho S. Livingstone vyvodzuje, že internet nie je skutočne nebezpečný sám o sebe – všetko
závisí od interakcie medzi užívateľom, jeho socio-technologickým zázemím a od toho, ako sa
utvára samotná interakcia.
Ďalším obmedzením pri výskume takej citlivej témy, akou je sexualita, narážame u
dospievajúcich na ich postoje a zábrany. Na jednej strane to znižuje objektivitu získaných dát,
pretože sa časť informácií nedozvieme, ale na druhej strane sa aj z takýchto odpovedí dozvedáme
niečo nového. V postojoch dospievajúcich sa odrážajú predsudky v spoločnosti, očakávania,
výchovné vplyvy z rodiny. Je pre nás dôležité nielen to, o čom dospievajúci hovoria, ale aj to, kedy
sú ich odpovede protikladné, a to o čom nehovoria alebo ako o tom nehovoria. Aj to, čo si dovolia
otvorene povedať, resp. ktorí z nich si to dovolia povedať, je pre nás významné. Takéto odpovede
nám umožňujú nahliadnuť nielen do témy sexuality na internete, ale do celkového postoja k téme
sexuality ako takej, do toho, s čím sa táto téma dospievajúcim spája.
Príklad: Otázka Ak sa chceš niečo dozvedieť o sexe, na ktorých konkrétnych stránkach
vyhľadávaš informácie?
Je rozdiel v odpovedi „Nevyhľadávam.“ a v odpovediach „Na žiadnych, nie som úchyláčka.“
alebo „Nevyhľadávam a ani nebudem.“
Snažíme sa brať tieto obmedzenia do úvahy aj pri formulovaní našich predpokladov. Môžeme
opisovať niektoré fenomény a frekvenciu ich výskytu, uviesť príklady toho, čo medzi mladými
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odznieva, zamýšľať sa nad možnými súvislosťami. Naše zistenia sú však tiež ovplyvnené našou
perspektívou - nemôžeme ich považovať za jednoznačné.

Sexuálne obťažovanie v prostredí internetu
Pod sexuálnym obťažovaním rozumieme sexuálne narážky a komentáre (tiež pod názvom
sexting), posielanie materiálov so sexuálnym obsahom, návrhy na sexuálne aktivity, požiadavky na
odhalené fotografie, ponuky na sexuálne aktivity za peniaze a pod.
Dáta, ktoré sme získali v online dotazníku, poukazujú na to, že s takýmito zážitkami sa stretli
aj dievčatá, aj chlapci, aj keď dievčatá signifikantne častejšie.
Tabuľka 4: S ktorými nepríjemnými zážitkami si sa už ty osobne na internete stretol?

Zážitok
Sexuálne narážky a komentáre
Vynucovanie si, aby si poslal svoju
fotografiu alebo video
Sexuálne obťažovanie (posielanie
emailov, posielanie fotografií a
videí so sexuálnym obsahom,
ponuky na sex)

Dievčatá

Chlapci

37,0 %

22,0 %

Signifikancia
(Asymp. Sig.
2-sided)
0,004

36,4 %

14,9 %

0,000

17,977

25,9 %

16,3 %

0,042

4,135

Chi-Square
8,127

Bližšie nám obraz o tejto problematike dokresľujú odpovede na voľné otázky a fokusové
skupiny.
Pri vyhodnocovaní voľných otázok sledujeme, ako často sa daná odpoveď objavila medzi
odpoveďami na túto otázky, a nie jej frekvenciu v rámci celej vzorky, keďže nie všetci respondenti
odpovedali. Dospievajúci označujú osoby, ktoré ich sexuálne obťažujú na internete ako „úchylov“
alebo „úchylákov“, preto aj my ďalej používame tento pojem.
Vo voľnej otázke „Aké sú podľa teba nevýhody internetovej komunikácie?“ vnímajú niektoré
nevýhody chlapci aj dievčatá podobne, napr. zneužitie údajov (7,6 % dievčat; 5,6 % chlapcov)
alebo technické problémy (7,6 % dievčat; 9,6 % chlapcov). Chlapci ale okrem toho ako ďalšie
nevýhody uvádzajú ďalšie ohrozenia prostredníctvom údajov – ako sú spam, vírusy, hackeri.
Dievčatá častejšie uvádzajú nevýhody vo vzťahu ku komunikácii („ľudia nevedia komunikovať
osobne“) alebo v riziku vzniku závislosti. Okrem toho sa však obávajú toho, že by mohli
komunikovať s niekým, kto ich klame „No, nevidím toho človeka, že čo robí a tak... Aký má
úmysel, že čo vlastne chce, či neklame... o sebe aj o inom...“; „Veľa ľudí nehovorí pravdu o svojej
identite, namotávajú.“ (11,1 % dievčat; 3,2 % chlapcov). Ako nevýhodu uvádzajú aj to, že sa na
internete stretávajú s obťažovaním a sexuálnym obsahom: „Dosť ľudí, prevažne chlapi, mi
navrhujú zvrátené veci.“, „Môžem tam stretnúť všelijakých úchylákov.“ (11,1 % dievčat; 2,4 %
chlapcov).
Vo voľnej otázke „Čo ti na internete najviac vadí?“ sa niektoré odpovede vyskytujú v podobnej
miere u chlapcov ako aj u dievčat: napr. technické problémy (25,5 % dievčat; 21,9 % chlapcov),
vznik závislosti (4,8 dievčat; 6,1 % chlapcov). Dievčatá však na rozdiel od chlapcov uvádzajú aj
sexuálne obťažovanie: „Keď mi napíše niekto úplne neznámy a má úchylné reči.“ (13,1 %
dievčat; 0 % chlapcov), dokonca vo vzťahu k obťažovaniu maloletých: „Keď dospelí píšu malým
dievčatám.“ Chlapci v porovnaní s dievčatami častejšie odpovedajú „nič“ alebo „neviem“ (25,5 %
dievčat; 34,2 % chlapcov).
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Téma sexuálneho obťažovania sa objavovala aj vo fokusových skupinách. To, čo je
dospievajúcimi vnímané ako sexuálne obťažovanie na internete, môže mať viaceré roviny. Na
jednej strane je to súčasť rovesníckej komunikácie, nadväzovania vzťahov, experimentovania na
poli sexuality, aj keď je to druhou stranou vnímané ako nepríjemné. Druhú rovinu tvorí sexuálne
obťažovanie od dospelých a tiež priame ponuky na rôzne aktivity sexuálneho charakteru za
peniaze (napr. poslanie fotografie za kredit na mobil, sex cez webkameru za peniaze, osobné
platené stretnutia).
Dievčatá hodnotia takéto skúsenosti ako bežné v prostredí internetu:
„Ale poznám už také prípady, to podľa mňa každá baba už má takú skúsenosť... To je
normálne.“
„Mne často na pokeci, ale už nechodím na pokec, kedysi som chodila.. mne chodia také
RPečky, že chceš si zarobiť?“
„Všetky baby to zažívajú. Na pokeci je to úplne bežné. Ponuky cez webku za 50 alebo pošli
fotku.“
„Jasné. Myslím, že každá baba sa s tým stretla... Mne to príde od 18 že v pohode, ale v 15tich, keď sa niekto len vyvíja, práve si nájde prvého frajera, tak ešte nie je zrelý raz za týždeň
skočiť za niekým, aby si tam užili...“
Dievčatá sa k tomu stavajú často tak, že pre nich je to samozrejmosť, niečo, voči čomu sú
imúnne, kým zraniteľné sú menšie deti:
„Ja si myslím, že keď sa tam zaregistruje nejaké 10-ročné dieťa, napríklad na pokec a začne
mu tam písať nejaký pedofil a proste ono mu na to naletí...“
Môžeme predpokladať, že vychádzajú aj zo svojich skúseností z mladšieho veku:
„Zas u mňa to bol tak, že na internet som začala chodiť tak okolo 11-12 ročná, keď to tak
u nás začínalo, že chodí sa často... a ja som vtedy začala chodiť do tých četov, a som tam
popísala také blbosti, ja sa za to úplne hanbím, ale ja som si s takými chlapmi písala...“
To, že ich (alebo malé deti) kontaktujú starší muži, uvádzajú väčšinou dievčatá. Aj keď
zriedkavo, ale aj chlapci uvádzajú skúsenosti, že ich oslovila staršia žena.
„Raz mi písala taká žena, že hľadá niekoho mladulinkého.“
Chlapci sa tiež stretávajú s ponukami od chlapcov alebo mužov. V ich reakciách sa odráža
strach z toho, že by ich mohol niekto považovať za homosexuálov, respektíve strach z vlastnej
homosexuality.
„No, ja som dostal ponuku aj od chlapca. To bolo hrozné.
Admin: Aké to bolo, pre teba?
Úplne „úžasné“.
Admin: Ako si zareagoval, teda? Ako si zareagoval, keď si dostal takú ponuku?
Som mu začal hnusne nadávať. Mne vadia takí ľudia.“
Niektorí dospievajúci vedia využiť sexuálne obťažovanie vo svoj prospech, ako výhodnú
zárobkovú činnosť, ťažiac z anonymity internetového prostredia. V jednej fokusovej skupine sa
k tomu priznali chlapci:
„Ja som to raz využil, som si vytvoril babský profil a keď mi napísal chlapík, aby som mu poslal
video, tak som si stiahol nejaké z internetu a on mi za to nabil zlatky v Traviane.“
„Alebo sme si tak nechávali nabiť kredit do mobilu. Sme poslali nejaké fotky babské stiahnuté
z internetu, a naozaj nám potom dobil kredit.“
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Tieto vyjadrenia nám potvrdzujú to, že deti a dospievajúci nie sú vo virtuálnom prostredí iba
obeťami, ale aj samotnými aktérmi. Môžu mať z podobných situácií finančný zisk, je to pre nich
zdrojom zábavy, pohrávajú sa s rizikom, experimentujú – skúšajú, aké budú reakcie na ich
správanie. Lákavé je v tomto smere aj skúmanie „zakázaných oblastí“, akou je iná sexuálna
orientácia.
„Noo, písal mi ako také sexuálne veci... a potom, že ty nie? Tak to môžeme dať spolu prax...
a také veci. Potom sme vymýšľali s kamarátkou, že akú srandu si z neho spravíme a tak...“
„Som si vytvoril babský profil a išiel som potom do tej miestnosti, čo sú lesbičky a som sa tam
s nimi bavil.“
„Sú tam rôzni úchyláci a pedofili. Kde? Taká miestnosť, že Pánsky klub. Tam je to samý
pedofil. Raz som si s jedným zo srandy písal. Sa ma pýtal, že akého ho mám, tak som si vymýšľal,
že 22 cm a také srandy. A že či sa nestretneme. Tak som mu napísal, že jasné. Ale potom, keď
chcel vedieť, že kedy a kde, tak som mu už neodpísal.“
Z výpovedí, ako je táto posledná, môžeme zároveň aj sledovať, aké majú dospievajúci
predstavy o sexualite, vrátane skreslení a predsudkov – v tomto prípade predsudok „homosexuál =
pedofil“.
Dospievajúci sa tiež líšia v tom, nakoľko sa pri podobnom experimentovaní sami sa zo
zvedavosti aktívne vystavujú riziku. Kým chlapci poslali cudzie fotografie, stiahnuté z internetu,
v nasledujúcom výroku dáva dievča samo k dispozícii svoje skutočné telefónne číslo:
„Ja som skúsila také že no, hej, že daj, čo? No, že poď mi niečo.... sexuálne služby.
Admin: A čo, vyfajčiť?
Heeeej ... a raz som povedala, že dojdi pre mňa tam a tam, bývam... a potom ma
prezvoňoval...“
Aj dáta z online dotazníka potvrdzujú, že dospievajúci sú v týchto činnostiach aj aktérmi,
nielen pasívnymi prijímateľmi. Predpokladáme, že skutočná aktivita dospievajúcich je vyššia, ale
len časť z nich má odvahu priznať otvorene všetko, čo na internete robí. Rovnako chlapci aj
dievčatá četujú na internete aj s mužmi alebo ženami, ktorí sú od nich o 5 a viac rokov starší
(chlapci – čet so staršími ženami – 54,6 %; dievčatá – čet so staršími mužmi – 60,5 %). 11,1 %
dievčat a 7,8 % chlapcov priznáva, že na internete zverejnili fotografie alebo videá, kde boli
v sexi pózach; 9,9 % dievčat a 22,7 % chlapcov priznáva, že viedli reči o sexe na čete (tento
rozdiel je signifikantný, Asymp. Sig. = 0,002, Chi-Square = 9,291). Zverejnenie vlastných
fotografií, na ktorých sú v spodnej bielizni alebo s odhalenými časťami tela, priznáva 3,1 %
dievčat a 6,4 % chlapcov.
Zaujímalo nás aj to, ako súvisia tieto aktivity dospievajúcich s ich sebaúctou. Nachádzame
súvis sebaúctou a zverejňovaním údajov na internete. Tí, čo si zverejňujú viac kontaktných
a podrobnejších údajov o sebe, ako emailovú adresu, telefónne číslo, dátum narodenia, bydlisko,
majú priemerne nižšiu sebaúctu (aj keď tieto rozdiely nie sú štatisticky významné) ako tí, čo to
nezverejňujú. Jedným z možných vysvetlení je to, že tí, čo si seba viac vážia (tí s vyššou
sebaúctou), si budú viac chrániť svoje osobné údaje a tým sa starať o svoju bezpečnosť. Je tiež
možné to, že dospievajúci s nižšou sebaúctou takto vysielajú posolstvo „všimnite si ma niekto,
vyberte si ma, nadviažte so mnou kontakt“ práve kvôli tomu, že neveria vlastnej hodnote
a potrebujú ju potvrdiť zvonka. Podobné výsledky sa ukazujú aj v skupine respondentov, ktorí sa
niekedy cez internet do niekoho zaľúbili. Ich sebaúcta je v porovnaní s ostatnými nižšia, čo sa
ukazuje najmä u dievčat (F=6,916, sig=0,009).
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Pocit ohrozenia vo virtuálnom priestore
V súvislosti s týmito skúsenosťami dospievajúcich sa znova otvára téma rizík virtuálneho
priestoru, respektíve to, nakoľko vnímajú virtuálny priestor ako nebezpečný samotní dospievajúci,
ktoré riziká spomínajú dievčatá a ktoré chlapci.
Na otázku „Aké najhoršie veci sa ti môžu na internete prihodiť?“, uvádzajú dievčatá výrazne
viac rizík. Pre chlapcov je najčastejším vnímaným rizikom počítačový vírus (20,4 % chlapcov; 4,8
% dievčat). Na ďalších priečkach sa u chlapcov umiestnili nabúranie sa do profilu alebo krádež
identity (14,2 % chlapcov; 14,5 % dievčat) a zneužitie osobných údajov alebo fotografií (14,2
% chlapcov; 29 % dievčat). Zneužitia osobných údajov alebo fotografií sa dievčatá obávajú oveľa
viac než chlapci. Dievčatá výrazne častejšie uvádzajú aj ďalšie riziko – ich najčastejšou
odpoveďou bola obava z úchylákov, zneužitia alebo znásilnenia: „vypisovanie od starých
úchylákov o nechutných veciach“, „namotajú vás na stretávku a tam vás znásilnia“ (33,8 % dievčat;
3,5 % chlapcov). Chlapci tiež častejšie než dievčatá odpovedajú „nič“ alebo „neviem“ (15,2 %
dievčat; 19,5 % chlapcov).
Väčší pocit ohrozenia alebo strachu môžeme u dievčat sledovať aj pri téme stretnutia sa
s niekým, s kým sa spoznali len cez internet. V odpovedi na otázku „Čo si myslíš o stretnutiach
naživo kamarátmi, s ktorými sa poznáš iba z internetu?“ odpovedajú dievčatá častejšie „chcel/a
som, ale mal/a som z toho strach“ (10,0 % dievčat, 5,1 % chlapcov) a „stretol/stretla som sa,
ale mal/a som z toho strach“ (9,4 % dievčat; 1,5 % chlapcov). Menej dievčat ako chlapcov
odpovedá tiež „nikdy ma to nelákalo“ (37,5 % dievčat, 51,1 % chlapcov). Rozdiely v týchto
odpovediach sú štatisticky významné (Asymp. Sig. = 0,007, Chi-Square = 14,2).
Ako však môžeme z odpovedí sledovať, strach a obavy nie sú prekážkou – dievčatá idú na
stretnutie aj napriek tomu, že sa boja, a chodia na ne dokonca častejšie ako chlapci. Vo voľnej
otázke „Ak si bol na takomto stretnutí, aký si mal pocit? Bola realita iná ako tvoje očakávania? V
čom?“ opisuje takúto skúsenosť 44 dievčat a 21 chlapcov. Dievčatá oveľa častejšie ako chlapci
spomínajú, že mali strach, divný pocit, hanbili sa alebo zažili, že stretnutie nedopadlo tak,
ako očakávali (27,3 % dievčat; 14,3 % chlapcov). Dobrý pocit zo stretnutia si z týchto
respondentov odnieslo približne rovnako veľa chlapcov ako dievčat (68,2 % dievčat; 71,4 %
chlapcov).
Z týchto zistení sa ukazuje, že dievčatá vnímajú internet (a aktivity nadväzujúce naň) ako
rizikovejší a nepríjemnejší než chlapci. Kladieme si otázky, čo všetko k tomu prispieva. Na jednej
strane sa dievčatá signifikantne viac venujú aktivitám, kde sa s týmito rizikami môžu stretnúť,
a trávia pri nich viac času – pri četovaní, komunikácii na sociálnych sieťach. Z ich opisovaných
zážitkov však vyplýva aj to, že reálne sa s týmito rizikami stretávajú niekoľkonásobne častejšie než
by sa dalo predpokladať iba na základe rozdielu v čase trávenom týmito aktivitami. V porovnaní
s chlapcami si tieto riziká viac uvedomujú (že niečo také sa na internete stáva). Podobné
komentáre odznievajú aj v spoločných četovacích miestnostiach, čiže k nim majú prístup aj
chlapci, napriek tomu túto tému spomínajú medzi rizikami internetu zriedkavo. Dievčatá sú
pravdepodobne tiež stále častejšie upozorňované dospelými na to, že si majú dávať pozor, viac sú
varované pred možným ublížením alebo znásilnením. V súvislosti s tvrdeniami S. Livingstone si
môžeme klásť otázku: Sú tým pádom dievčatá lepšie pripravené na zvládanie podobných rizík? Je
ich obraz o internete reálnejší? Alebo sa môžeme na tieto zistenia pozrieť z feministickej
perspektívy – podľa ktorej odráža aj internet pretrvávajúce pravidlá patriarchálnej spoločnosti, kde
je žena sexuálnym objektom. Čo však platí pre deti na internete – že nie sú len obeťami, ale
niekedy aj aktérmi – platí do istej miery aj v tejto téme. Slovami jednej z účastníčok fokusovej
skupiny: „Tak ale najlepšie je, keď sa 10-ročné dieťa tvári, že je napríklad 17-ročná a potom ten
chlap ani... akože nechcem ho obhajovať, ale on ani nevie, že si píše s 10-ročným deckom.“
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Vyhľadávanie informácií o sexe a pornografia na internete
Ďalšou z tém, ktoré nás v súvislosti so sexualitou na internete zaujímali, boli informácie o sexe
a pornografia. Táto téma je pre dospievajúcich citlivá, a preto sa nám nie vždy podarilo k nej
dostatočne priblížiť. Naše zistenia odrážajú iba časť postojov a názorov dospievajúcich – tých,
ktorí mali odvahu rozprávať sa o takýchto skúsenostiach.
V online dotazníku uvádza 12,1 % chlapcov a 1,9 % dievčat, že vyhľadávajú informácie
o sexe na internete, pozeraniu porna sa venuje 22,0 % chlapcov a 0,6 % dievčat. Rozpor vidno
v tom, ako odpovedajú na ďalšie otázky – teda koľko času pri týchto aktivitách strávia. Tu už
vyzerajú počty o niečo vyššie. Na otázku „Ako často sa venuješ týmto jednotlivým aktivitám na
internete?“ pri vyhľadávaní informácií o sexe odpovedá „nikdy“ iba 89,2 % dievčat a 63,7 %
chlapcov; pri pozeraní porna 94,3 % dievčat a 58,8 % chlapcov. Rozdiely medzi chlapcami
a dievčatami v vo všetkých týchto otázkach sú signifikantné (Asymp. Sig. = 0,000).
Vo voľných odpovediach na otázku o najčastejšie navštevovaných stránkach sa objavujú aj
stránky s pornografiou. Pri otázke „Ak sa chceš niečo dozvedieť o sexe, na ktorých konkrétnych
stránkach vyhľadávaš informácie?“ odpovedá väčšina dievčat a časť chlapcov, že informácie
nevyhľadáva. Iní priznávajú, že táto téma ich zaujíma, čo je vzhľadom na ich vek a vývinové
obdobie prirodzené, aj keď nie vždy považujú internet za vhodný zdroj. Ako odpovedá jedno
z dievčat: „Na internete nevyhľadávam takéto informácie, pretože to bude uložené a bojím sa, že
by sa niekto išiel pozrieť, na aké stránky chodím.“ Ak použijú internet, jedným zo zdrojov je voľné
vyhľadanie cez google (13,1 % dievčat; 17,1 % chlapcov), 19,5 % chlapcov a dokonca aj 4 %
dievčat uvádzajú ako zdroj pornografické stránky. V odpovediach na tieto otázky môžeme
sledovať postoje dospievajúcich nielen k pornografii, ale aj k sexualite ako takej. Kým časť
dospievajúcich sa považuje za vynikajúco znalých problematiky: „nevyhľadávam, ja všetko viem“
(2,1 % dievčat; 8,5 % chlapcov), časť dospievajúcich prezentuje odmietavý postoj: „Nezaujíma ma
sex.“, „Nechcem sa o tom nič dozvedieť.“(20,2 % dievčat; 3,7 % chlapcov).
Vyššie zmienená odpoveď („Na internete nevyhľadávam takéto informácie, pretože to bude
uložené a bojím sa, že by sa niekto išiel pozrieť, na aké stránky chodím.“) môže naznačovať aj to,
že dievčatá sa o sexualitu zaujímajú tiež, ale majú väčší strach, že čo by si o nich ostatní
pomysleli, keby to priznali, akoby záujem o sexualitu bol niečím, čo nie je v súlade s ich identitou.
V odpovediach chlapcov, ktoré súvisia s touto témou, nachádzame menej negatívnych
konotácií, zábran a postojov, ktoré poukazujú na vplyv rodičov alebo náboženské presvedčenie –
výrazy, ktoré nebývajú bežnou súčasťou diskurzu medzi mladými (príklad, dievčatá: „dostanem sa
na necudnú stránku“; „píšu mi zvrátené veci“).
Celkovo sa z našich výsledkov javí, že chlapci sú v téme sexualita otvorenejší – či už v jej
objavovaní alebo v priznávaní sa k nej. Dokonca tí, ktorí sa neboja o týchto skúsenostiach voľne
rozprávať, majú priemerne (aj keď nie signifikantne) vyššiu sebaúctu. Vysvetľujeme si to tak, že
takéto správanie svedčí o voľnosti, o menšej miere závislosti od vonkajšieho hodnotenia
a oslobodenia sa od predsudkov, čo prispieva k zdravej sebaúcte.
Časť dospievajúcich uvádza porno na internete ako nepríjemnú skúsenosť v prípade, ak sa
jedná o také, ktoré si oni sami nevyhľadali (11,7 % dievčat; 19,1 % chlapcov): „Keď vyskakujú
rôzne perverzné stránky z ničoho nič.“, „Vadí mi, že je tam porno a nechutné informácie.“, „Vadí
mi, že kliknem na odkaz a dostanem sa na necudnú stránku.“, „Keď idem napríklad na nejakú
stránku, tak proste tá stránka, tak tam na boku, tak tam sú také reklamy, a tam neviem, porno,
kukni si to a tak. Tak je to také... divné.“
V niektorých fokusových skupinách sa nám podarilo otvoriť tému pornografie na internete.
Chlapci sa vyjadrujú v tom zmysle, že všetci pozerajú porno: „No jasné, to všetci chalani pozerajú.
Neverím tomu, keď niekto povie, že v živote nevidel porno.“ Aj jedno z dievčat hovorilo o tom, že si
už porno pozrelo.
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Dievčatá vnímajú, že pre chlapcov je táto téma príťažlivá: „Chalani sa bežne rozprávajú o
téme porno v triede. Teda také tie stránky osemnásť +.“ Ich postoje k tomu sú však rozporuplné –
hľadajú rovnováhu medzi svojimi predstavami a očakávaniami a realitou, s ktorou sa stretávajú:
„Všetci chalani pozerajú. Je to úplne bežné. Mne by to nevadilo, keby môj priateľ pozeral, keby
som o tom nevedela, keby ho nepozeral predo mnou...“
Dievča: „Ja by som asi nechcela chlapca, ktorý by pozeral porno...“
Chlapec: „Tak to máš asi smolu, tak to asi žiadneho nebudeš mať, lebo všetci pozerajú porno.“
Chlapci vnímajú pozeranie porna ako niečo prirodzené. Na otázku, od kedy pozerajú porno,
odpovedal jeden z nich: „Asi tak od desiatich rokov, keď začal byť internet dostupnejší, ináč by
som aj skôr.“
Na základe týchto výrokov môžeme vidieť, že prirodzený sexuálny vývin, ktorý sa prejavuje aj
v záujme o pornografiu, si nájde cestu všade. Rovnako sa však môžeme v postojoch k pornografii
sledovať aj vplyv rozmanitých subkultúr. Chlapci majú vštepené rôzne postoje k pornografii
a rôznym spôsobom sa s týmito postojmi a predsudkami vyrovnávajú.
„No, ono je to hriech. Ale po tom sa vyspovedáš a potom je to v pohode.
Admin: Akože hneď potom?
Nie, stačí tak raz za mesiac.“
Jeden z chlapcov vyjadril aj ojedinelý postoj:
„To je problém tých báb. Keď ona ho nevie uspokojiť, tak sa nemôže čudovať, že pozerá
porno, nie?“
Záver
Aj keď má internet mnoho svojich špecifík a priniesol nové možnosti i ohrozenia, vo vzťahu
k utváraniu sexuality dospievajúcich sa potvrdzuje v našom výskume, že je skôr kanálom alebo
prostredím. Nepredstavuje niečo kvalitatívne odlišné, nový svet, skôr je zrkadlom toho, čo sa deje
aj v reálnom živote dospievajúcich.
To, ako sa správajú dospievajúci vo virtuálnom prostredí, je obrazom toho, čo dospievajúci
vždy robili, čo je prirodzenou súčasťou vývinu sexuality – ako je flirtovanie, pohrávanie sa
s rozličným správaním, rozhovory o sexe, skúšanie vlastnej príťažlivosti a sexuality, objavovanie
pornografie. Súčasťou dospievania je aj postoj „ja som už dospelý a všetko môžem“ a s ním
súvisiace skúšanie hraníc.
Internet teda odráža iba to, čo je u dospievajúcich v ich veku v sexuálnom správaní normálne.
Dospelí, predovšetkým rodičia a učitelia sa obávajú toho, že internet deti kazí alebo ich predčasne
sexualizuje. Z výsledkov výskumu môžeme vidieť, že napriek tomu, že sa dospievajúci pohybujú
v prostredí internetu, naďalej sú medzi nimi takí, ktorí sú aktívnejší a otvorenejší a tiež takí, ktorí sú
rezervovanejší a tieto aktivity nevyhľadávajú. Nedá sa teda potvrdiť, že ak deti a dospievajúci majú
príležitosť, automaticky to znamená, že ju využijú – čiže sú pasívnymi obeťami nástrah internetu.
Naopak, vidíme to, že dospievajúci robia svoje vlastné rozhodnutia a voľby v každej z týchto
situácií.
Zistenia z prostredia internetu tiež potvrdzujú rodové rozdiely, ktoré sú v tomto veku bežné.
Dievčatá sú o krok popredu pred chlapcami v sociálnom a emocionálnom vývine, túžia po
rozhovoroch, blízkosti a nadväzovaní vzťahov. Viac sa púšťajú do komunikácie, četujú, sú
aktívnejšie na sociálnych sieťach. Napriek tomu, že sa vo virtuálnom prostredí cítia ohrozenejšie
a majú častejšie skúsenosti so sexuálnym obťažovaním („správy od úchylákov“) sa častejšie než
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chlapci strenú s niekým, s kým sa poznajú iba prostredníctvom internetu. Chlapci sú v tomto veku
otvorenejší v oblasti sexuality (signifikantne častejšie priznávajú, že sa zaujímajú o informácie
o sexe a porno). V porovnaní s dievčatami svoju sexualitu ľahšie prijímajú a prezentujú.
V čom môžeme vidieť rozdiel, je väčší alebo ľahší prístup dospelých k týmto aktivitám detí
a dospievajúcich na internete – akoby to bolo viac „vidno“. Na jednej strane to prispieva k väčším
obavám u dospelých, viac vidia, čím všetkým dospievajúci prechádzajú, kde sa správajú riskantne
a kde môžu byť ohrození. Na druhej strane sa potvrdzuje, že internet je priestorom, ktorí využívajú
dospelí pre kontakt s deťmi a dospievajúcimi kvôli vlastným sexuálnym záujmom.
Tiež môžeme potvrdiť zistenia S. Livingstone o tom, že deti a dospievajúci sú v prostredí
internetu nielen pasívni, či už príjemcovia alebo dokonca obete, ale sami ho aktívne využívajú –
v pozitívnom i negatívnom zmysle. Ak sa aj stretnú s rizikami, môžu sa naučiť, ako im čeliť a ako
sa brániť. Ako spomína S. Livingstone – aj predtým sa dievčatá učili zvládať riziká tak, že sa
rozprávali o tom, ako si poradili, keď sa stretli s exhibicionistom v parku. Teraz sa učia to, ako si
poradiť s tým, keď sa stretnú s „úchylom“ na internete.
Internet môže byť v tomto veľmi nápomocný – spektrum príležitostí aj rizík, s ktorými sa
dospievajúci stretnú, sa rozširuje. Čím majú bohatšie skúsenosti, tým viac rozmanitejších
spôsobov reagovania si môžu vyskúšať a stávajú sa tak flexibilnejšími.
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Abstrakt
Vysokoškolskí študenti patria tradične k najintenzívnejším používateľom internetu. V našom
výskume sme sa zamerali na problematické používanie internetu vysokoškolákmi smerujúce k
závislosti a ďalším negatívnym dopadom. Na zistenie problematického používania internetu sme
použili Online Cognition Scale R. A. Davisa, G. L. Fletta, A. Bessera a tiež sebaposudzovaciu
škálu K. Youngovej Internet Addiction Test. Výskumu sa zúčastnilo 239 vysokoškolákov rôznych
odborov. Z výsledkov vyplýva vysoký priemerný čas strávený pri internete, pomerne časté
zvýšenie ukazovateľov pre jednotlivé dimenzie problematického používania internetu, ako je napr.
osamelosť a rozrušenie. V naše výskumnej vzorke bol však celkovo veľmi malý výskyt jednotlivcov
splňujúcich kritériá pre signifikantnú závislosť.
Kľúčové slová: problematické používanie internetu, vysokoškolskí študenti, závislosť
Abstract
Sonde into problematic internet use in Slovakian university students
University students are one of the most intensive internet users. Our research is focused on
problematic internet use by university students leading to an addiction and other negative
consequences. We applied the Online Cognition Scale of R. A. Davis, G. L. Flett, A. Besser and
the Internet Addiction Test of K. Young for the identification of problematic internet use. 239
university students of different study branches were participated in our research. The results
reflect very high indicators of average time spending on - line and higher indicators for problematic
internet use for example as loneliness or a distraction. In our research sample, there was very low
occurrence of individuals meeting the criteria for significant addiction.
Keywords: problematic internet use, university students, addiction

Teoretické východiská
Internet je pre vysokoškolských študentov prirodzeným prostredím, v ktorom sa pohybujú
sebavedomo a bez obáv. Sieť sietí sa stáva pre mladých ľudí nepostrádateľnou záležitosťou a
často dôležitým spojivom s okolitým svetom. To, že patria medzi najčastejších a najintenzívnejších
používateľov internetu, reflektujú aj mnohé domáce a zahraničné výskumy. V prvom rade neustále
rastúca všeobecná penetrácia internetu na Slovensku (Internet World Stats) dosahuje v súčasnosti
74.3 %, čo je skoro 27 % nárast oproti roku 2006. U vysokoškolských študentov však penetrácia
vďaka využívaniu internetu univerzitami dosahuje už pár rokov plné pokrytie. Postupná
informatizácia vysokých škôl v podstate študentom nedáva na výber a s internetom musia
pracovať - stretávajú sa s ním pri zápisoch, v akademických informačných systémoch a aj pri
samotnej výučbe. Tento trend potvrdzujú výskumy vzťahu medzi dosiahnutým vzdelaním a
prístupom k internetu (Smahel, Lukac, 2008). Čím vyššie vzdelanie, tým častejší je prístup na
internet, čo môže potvrdzovať hypotézy o fenoméne digitálnej priepasti. Okrem častosti pripojenia
je na mieste aj otázka množstva času stráveného v prostredí siete. Medzinárodný projekt
monitorujúci používanie internetu Demographics & User Behaviour Statistics Compendium September 2009 odhaľuje, že mladí ľudia vo veku od 15 do 24 rokov trávili činnosťami v internete
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v priemere 14,8 hod. do týždňa. Z výsledkov nášho výskumu vyplýva, že skúmaná vzorka
vysokoškolských študentov trávila v internete priemerne 24,5 (SD 16,39) hodiny do týždňa, čo je
3,5 (SD 2,34) hodiny za deň.
Častosť a intenzita využívania internetu vysokoškolskými študentmi otvára viaceré otázky. Je
viackrát vedecky overené, že „surfovanie“ v internete prináša viaceré psychické a sociálne
konzekvencie, ako napr. on-line vzťahy, zmenu komunikačných preferencií, disinhibičný efekt, ale
aj nelegálne sťahovania médií, či boom pornografie a pod. V tomto príspevku sa zameriame na
dva závažné negatívne dôsledky používania internetu.
Prvým skúmaným negatívnym dopadom používania internetu je závislosť od samotného
média. Internetová závislosť je pomerne známym fenoménom. Zaujímavé je, že diskusia
prebiehajúca v akademickom prostredí o tom, či možno považovať internetovú závislosť za
samostatný druh závislosti, počtom diagnostikovaných a liečených prípadov pomaly utícha.
Internetovú závislosť môžeme definovať ako individuálnu neschopnosť kontrolovať používanie
internetu, ktoré vedie k pocitu distresu a funkčnému poškodeniu denných aktivít (Shapira, N.,
Lessig, M., Goldsmith, T., Szabo, S., Lazoritz, M., Gold, M. et al. 2003). Pre celkové zaradenie
treba uviesť, že ide o závislosť aktívnu, čiže vyžadujúcu istú aktívnu činnosť (na rozdiel od
závislosti od sledovania TV). Je to aj závislosť psychická (i keď po čase môžu nastať aj
abstinenčné príznaky, typické pri závislosti od drog) a nechemická.
Závislosť od internetu nie je homogénnym celkom a prejavuje sa vo viacerých odlišných
formách (Griffiths, 2007). Môžeme identifikovať viaceré poddruhy internetovej závislosti, medzi
ktoré patrí napr. závislosť od cybersexu, závislosť od vzťahov v internete (populárne sociálne
siete), kompulzívne správanie sa v internete (nadmerné hranie on–line hier, nakupovanie alebo
obchodovanie), informačné presýtenie (kompulzívne surfovanie a prehľadávanie databáz) a tiež
hranie on-line hier a internetový gambling.
Dôsledky vyplývajúce zo závislosti od internetu sú závažné - patria k nim: strata vnímania
času, zmenšenie priestoru pre interpersonálnu komunikáciu v reálnom svete, používanie
internetových riešení v živote, odcudzenie sa, ochudobňovanie medziľudských kontaktov,
postupná izolácia, problémy v reálnom živote a sekundárne aj zvýšená kriminalita či tendencia k
násiliu atď. (Young, 1998). Internetová závislosť už nie je len exotickou záležitosťou vysoko
rozvinutých ekonomík. Aj na Slovensku je popísané množstvo prípadov ľudí závislých od internetu,
liečiacich sa napr. na Prednej Hore (Benkovič, 2007).
Druhým sledovaným negatívnym dopadom je problematické používanie internetu. Viacerí
autori (Douglas, A., Mills, J., Niang, M., Stepchenkova, S., Byun, S., Ruffini, C., Lee, S., Loutfi, J.,
Lee, J., Atallah, M., Blanton, M., 2008) považujú konštrukt problematického používania internetu
za totožný s internetovou závislosťou, i keď sa dá vnímať ako širšie definovaný. Okrem
nadmerného času stráveného pri internete zahŕňa aj ďalšie problematické faktory spojené s
internetovaním (Davis, Flett, Besser, 2002). Ide najmä o znížený sociálny komfort v dôsledku
používania internetu, absenciu alebo zníženie častosti zmysluplných napĺňajúcich sociálnych
vzťahov, zvýšenú osamelosť až tendenciu k depresívnosti, zredukovanie impulzívnej kontroly,
zahŕňajúce obsesívne kognície o internete, neschopnosť zredukovať používanie internetu napriek
snahe a tiež istú spojitosť s väčším prijatím rizika spojeného s potenciálne nebezpečným až
ilegálnym používaním internetu (od flirtovania s cudzími ľuďmi až po rozosielanie vírusov, spamu,
či vyhľadávanie pedofilnej pornografie). Ďalším faktorom, napĺňajúcim konštrukt problematického
používania internetu, je využívanie internetu ako úniku, vyhýbania sa a rozptýlenia „distraction“
pred povinnosťami a úlohami. Táto dimenzia sa výrazne spája s fenoménom prokrastinácie, čo
dakazujú aj autori Davis, Flett, Besser (2002). Prokrastinácia môže byť dokonca kľúčovým
indikátorom problematického používania internetu. Ďalšími črtami problematického používania
internetu je impulzivita, nízke sebahodnotenie, sociálna úzkosť a sociálna disinhibícia. Taktiež sa
zistila pomerne častá komorbilita s diagnózami: anxieta, bipolárne poruchy a tiež chemické
závislosti (Davis, Flett, Besser, 2002).
Metódy
Našu výskumnú vzorku tvorí 239 vysokoškolských študentov väčšinou humanitných smerov
z filozofických, pedagogických, lekárskych a zdravotníckych fakúlt univerzít: Katolícka univerzita,
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Univerzita Komenského a Prešovská univerzita navštevujúcich rôzne študijné odbory (psychológia,
žurnalistika, história, filozofia, pedagogické odbory, sociálna práca, ošetrovateľstvo). Priemerný
vek participantov bol 20,88 (SD 1,77), rokov. Na výskume sa zúčastnilo 79.5 % žien a 20,5 %
mužov. Aj vzhľadom na lokalitu zberu dát študenti pochádzali väčšinou z menších a stredne
veľkých miest. Zber dát sa uskutočnil v kombinácii tužka - papier a on-line zber (cca 10 % ).
Študentov vo výskumnej vzorke sme v priebehu roku 2009 a 2010 požiadali o vyplnenie
testovej batérie. Testová batéria pozostáva z troch metodík. Internetovú závislosť sme zisťovali
testom priekopníčky v oblasti diagnostiky internetovej závislosti Kimberly Youngovej (1998)
Internet Addiction Test (IAT). Test má 20 položiek a je jednodimenzionálny. I keď honkongský
autor Steven Sek-yum Ngai (2007) zistil faktorovou analýzou 4 faktory: 1. zasahovanie do
rodinných vzťahov (Interference with family Relationships), 2. nápaditosť a utiahnutosť (Salience
and withdrawal), 3. oddávanie sa on-line vzťahom (Overindulgence in online Relationships), 4.
zanedbávanie denných činností (Tolerance and neglecting daily routines). Hodnota Cronbachovej
alfa je 0,814.
Na identifikáciu problematického používania internetu sme použili škálu online kognícií Online
Cognition Scale (OCS) autorov R. A. Davisa, G. L. Fletta a A. Bessera (2002). Test má 36 položiek
a možno ho vnímať jednodimenzionálne, keď celkové skóre v teste saturuje problematické
používanie internetu súhrnne (Cronbachova alfa 0,906), no možno ho vyhodnocovať aj
prostredníctvom 4 dimenzií: zníženého sociálneho komfortu (α = 0,77), osamelosti/depresívnosti
(α = 0,71), zredukovanie impulzívnej kontroly (α = 0,76) a rozrušenia („distraction“) (α = 0,706).
Všetky hodnoty prevyšujú hodnotu konvenčnej reliability 0,7 Cronbachovej alfa.
Širšie sociodemografické súvislosti a tiež spôsob používania, preferencií v internetovej
komunikácii a tiež postoje k internetu sme zisťovali nami zostaveným Dotazníkom používateľa
internetu II (SPI II) (Holdoš, Považan, 2009).
Výsledky
Participantom použitie internetu pri práci na počítači zaberie najčastejšie 51 – 75 %.
Tabuľka č. 1 Použite internetu pri práci na počítači

Použitie internetu na počítači
0 % - 25 %
26 % – 50 %
51 % – 75 %
76 % – 100 %

percentá
7, 8, %
23,4 %
40,3 %
28,6 %

Do internetu sa 68,8 % študentov pripája každý deň.

Tabuľka č. 2 Častosť pripojenia do internetu

Častosť pripojenia do internetu
Menej ako raz mesiac
2 - 3x v mesiaci
1 - 2x do týždňa
3 - 5x do týždňa
5 každý deň

percentá
0%
1,3 %
3.9 %
26 %
68,8 %
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Participanti začali internet využívať v 15-tich rokoch (SD 2,283) a používajú ho v priemere
6,12 roka (SD 2,16).
Pripojením do internetu strávia študenti v priemere 3,5 hodín za deň (SD 2,34), týždenne 24,5
(SD 16,39).
V teste internetovej závislosti IAT dosiahli naši participanti priemerné skóre 34,4 (SD 8,12). Ide
o priemerný výsledok a znamená v skratke asi toľko, že internetovanie majú participanti pod
kontrolou (Youngová, 1998). Nikto nedosiahol skóre pre signifikantnú závislosť (skóre viac ako 80).
4,5 % participantov dosiahlo skóre v nadpriemernom pásme (50-79) - Youngová ho pokladá za
potenciálne nebezpečné. Nikto v testovom súbore nedosiahol podpriemerné skóre.
V teste problematického používania internetu OCS dosiahli participanti priemerné skóre 139,8
(SD 18,68). 10 % zúčastnených (24 participantov) vykazuje výrazne zvýšené problematické
používanie internetu (dosiahli skóre viac ako 162 zo 180). Výrazné zvýšené hodnoty dosiahli
participanti aj v jednotlivých dimenziách OCS: sociálny komfort - 15,9 % , osamelosť/depresívnosť
- 13,4 %, strata impulzívnej kontroly - 10,4%, nesústredenosť/rozrušenie - 10,9 %.
Zozbierané dáta sme podrobili štatistickej analýze v programe SPSS.
Zistili sme signifikantný rozdiel v priemernom čase pripojenia do internetu za deň u mužov
a žien (t 2,605, df 73, p = 0,011**). Muži v našej vzorke boli pripojení do internetu priemerne 5,06
hodín do dňa (SD 2,671) a ženy 3,211 hodín za deň (SD 2,17).
Nenašli sme rozdiel medzi pohlaviami v úrovni internetovej závislosti (IAT) a problematického
používania internetu (OCS). Podobne sme nezistili rozdiel vo veku, či vo veľkosti sídla a úrovni
internetovej závislosti (IAT) a problematického používania internetu (OCS). Neukázal sa ani súvis
medzi počtom rokov, ktoré participanti používajú internet a výsledkom testov IAT a OCS.
Štatisticky signifikantný rozdiel sme našli v pomere využívania internetu ku celkovej práci na
počítači (tab. č.1) a internetovou závislosťou zisťovanou testom IAT (One-Way Anova,
F(76)=4,252; p=0,008**) a problematickým používaním internetu (OCS) (One-Way Anova,
F(76)=3,224; p=0,027*). Významný rozdiel sme zistili aj v dimenzii osamelosť/depresia (One-Way
Anova, F(76)=3,677; p=0,016**). Čím viac respondenti požívali internet na svojich počítačoch, tým
vyššie skórovali v IAT a OCS a dimenzii osamelosť/depresia.
Signifikantný rozdiel sme našli aj v častosti využívania internetu (tab. č.2) a internetovou
závislosťou (IAT) (One-Way Anova, F(76)=4,277; p=0,008**) problematickým používaním internetu
(OCS) (One-Way Anova, F(76)=4,811; p=0,004**) a dimenziami problematického používania
internetu osamelosť/depresia (One-Way Anova, F(76)=4,7; p=0,005**), strata impulzívnej kontroly
(One-Way Anova, F(76)=4,648; p=0,004**) a rozrušenie (One-Way Anova, F(76) = 4,079; p=
0,01**).
Výsledky testu internetovej závislosti IAT a problematického používania internetu vykazujú
signifikantnú (p<0,01) koreláciu s priemerným časom stráveným v internete do dňa. Jednotlivé
výsledky sú prezentované v tabuľke č. 3
Tabuľka č. 3 Matica korelačných koeficientov hrubého skóre testu IAT, OCS jednotlivých
dimenzií a priemerného času pripojenia do internetu

Priemerný
čas
pripojenia
do internetu
IAT

Priemerný
čas
pripojenia
do internetu IAT
1
,562**

1

OCS
-,465**

Sociálny
komfort
-,342**

Strata
Osamelosť/ impulzívnej
depresia
kontroly
Rozrušenie
**
**
-,528
-,334
-,419**

-,657**

-,465**

-,625**

-,540**

-,635**
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OCS

Sociálny
komfort
Osamelosť /
depresia
Strata
impulzívnej
kontroly
Rozrušenie

1

,826**

,830**

,906**

,863**

1

,527**

,739**

,553**

1

,659**

,747**

1

,703**

1

** - signifikancia (2-stranná) p<0,01

Diskusia
Z výsledkov v prvom rade vyplýva vysoký priemerný čas strávený pri internete. Univerzitný
život je síce bez pripojenia do internetu pomaly nemysliteľný, či už ide o akademické informačné
systémy, on-line knižnice a databázy, e-learning či taká praktická vec, ako on-line objednanie si
obeda v univerzitnej jedálni. Týmito činnosťami však priemerný študent nestrávi viac ako 24 hodín
do týždňa. Ešte pred 4 rokmi sa pokladalo za jedno z kritérií internetovej závislosti viac ako 20
hodín strávených na internete počas týždňa. (Simkova, Cincera, 2004). Keby bolo toto časové
kritérium aktuálne, 56 % našich respondentov by bolo na internete závislých. Časy sa menia a
internet je naozaj neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Množstvo času stráveného vo virtuálnom
prostredí je i tak u mnohých študentov alarmujúce.
V teste internetovej závislosti IAT dosiahli naši participanti priemerné skóre 34,4 (SD 8,12).
Takéto skóre považuje Youngová (1998) za priemerný výsledok a znamená v skratke asi toľko, že
internetovanie majú participanti pod kontrolou. IAT bol však K. Youngovou (1998) vytvorený ako
diagnostická pomôcka pre odhalenie klinicky závažnej závislosti, ktoré si vyžaduje odbornú
intervenciu. V našom výskumnom súbore nebolo skóre pre signifikantnú závislosť dosiahnuté
nikým (skóre viac ako 80). 4,5 % participantov dosiahlo skóre v nadpriemernom pásme (50-79) Youngová ho pokladá za potenciálne nebezpečné. Tak isto pokladá za potenciálne nebezpečné
zvolenie možnosti 5 na Likhertovej škále „Vždy“. Táto možnosť bola zvolená 144x a v individuálnej
diagnostike odporúča sa týmto položkám venovať dôkladnejšie. Nikto však nedosiahol ani
podpriemerné skóre.
V teste problematického používania internetu OCS dosiahli participanti priemerné skóre 139,8
(SD 18,68). Maximum v teste je 180. Alarmujúci je vysoký počet respondentov (10 %) splňujúcich
kritériá pre problematické používania internetu (skóre viac ako 163 z 180 možných) a tiež
v dimenziách sociálny komfort 15,9 %, osamelosť/depresia 13,4%, strata impulzívnej kontroly 10,4
%, rozrušenia 10,9 %. V našom výskume sa potvrdil signifikantný vzťah medzi časom stráveným
pri internete a testami internetovej závislosti a problematického používania internetu aj
v jednotlivých dimenziách. Tento vzťah, i keď dôležitý, nemožno vnímať ako jediný určujúci faktor
pri určení potenciálneho nebezpečenstva závislosti. Mnohí mladí trávia dlhý čas v internete
produktívnou prácou, ktorá nemusí mať žiadny vplyv na závislosť. Dôležitými premennými sú aj
spôsob, štýl a postoj k používaniu internetu. To sú možné cesty ďalšieho výskumu.
Myslíme si, že problematické použite internetu súvisí s efektom disinhibovaného správania
v prostredí internetu. Ide o mnohokrát dokázaný fakt, že v prostredí internetu sa správame inak
ako v „reálnom“ svete (Joinson, 2007). Správanie sa v internete je akoby „odtrhnutie z reťazí“
prirodzenej sociálnej inhibície, ide o správanie sa bez zábran, resp. výrazne redukovaných zábran
(Suler, 2004), čo môže súvisieť najmä s dimenziou problematického používania internetu: strata
impulzívnej kontroly a rozrušenie.
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Sociodemografické faktory ako vek, pohlavie, veľkosť sídla a roky používania internetu
nemôžeme považovať za prediktor pri diagnostike potenciálneho nebezpečenstva problematického
používania internetu, čo sme potvrdili neexistujúcim vzťahom (či rozdielom).
Zistenia rozdielov v miere IAT a OCS v pomere využívania internetu ku celkovej práci na
počítači a častosti využívania internetu sú iba logickými transformáciami potvrdeného vzťahu
medzi časom v internete a IAT a OCS. Moderný trend pripájania sa k internetu z iných zariadení
ako počítač (smartfony, fotoaparáty, handheldy atď.) môže tento stav zmeniť, nielen čo do počtu
pripojení cez jednotlivé zariadenia, ale aj do vyhľadávaného internetového obsahu, čo môže
a myslíme si, že aj bude mať výrazný vplyv na problematické používanie internetu.
Dotazník OCS doposiaľ nie je na Slovensku príliš známy a tobôž štandardizovaný. Bol
vyvinutý s cieľom identifikovať problematické používanie internetu, resp. odhaliť tendencie
k problematickému používaniu internetu, preto sa javí ako citlivejší ako test internetovej závislosti
IAT. IAT sa v kombinácii s osobným pohovorom používa skôr v klinickej praxi. V zahraničí sa OCS
používa aj pri výberoch zamestnancov prichádzajúcich do styku s internetom (Davis, Flett, Besser,
2002). Keď pripustíme totožnosť konceptov internetovej závislosti a problematického používania
internetu, je otázne, či sme sa pri týchto dvoch metodikách nestretli s efektom podlahy (IAT) a
efektom stropu (OCS). V každom prípade sú výsledky v dotazníku OCS povšimnutiahodné. A túto
metodiku môžeme vnímať ako screeningový test potenciálneho nebezpečenstva pri nadužívaní
internetu.
Naše výsledky vnímame ako úvodné zistenia, obsahujúce mnohé limity - preto si ich ešte
nedovolíme príliš zovšeobecňovať ani interpretovať. Prvým limitom je nedostatočná veľkosť a
nedostatočná reprezentatívnosť vzorky. Bude potrebné rozšíriť výskum na viaceré, aj technicky
a prírodovedne zamerané fakulty a ďalšie univerzity. Zaujímavé by bolo tiež identifikovať
populácie, ktoré sú ohrozené internetovou závislosťou, napr. extrémne intenzívni používatelia
chatu či sociálnych sietí, resp. liečení pacienti, a takéto populácie následne porovnať s ostatnými.
Ďalším limitom sú aj samotné metodiky. Do výskumného dizajnu by bolo vhodné zaradiť i
pološtruktúrované interview s participantmi. Takýmto spôsobom českí autori Šimková a Činčera
(Simkova, Cincera, 2004) v českej populácii internetových používateľov identifikovali 6 %
závislých. Dôležitý smer vo výskume problematického používania internetu je zameranie sa na
spôsob, obsah a štýl internetovej komunikácie a postoj k internetu. Dôležitým faktorom sa javí aj
efekt disinhibovaného správania v spojitosti v prokrastináciou.
Internet je úžasným vynálezom - spájajúcim, pomáhajúcim, ponúkajúcim ohromné možnosti.
Paradoxom je, že jeho nadužívanie či zneužívanie často vedie práve k opačným a nechceným
dôsledkom.
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Abstrakt
Díky dynamickému vývoji a užívání moderních komunikačních technologií došlo k transformaci
tradiční šikany do virtuálního prostoru. Kyberšikana je nebezpečná především svojí specifickou
formou a podobou, která může ohrozit dítě stejně tak jako dospělého. Poskytnutím
psychologického vysvětlení chování, které vede ke kyberšikaně, stejně tak jejího dopadu na
psychiku, může být přínosem pro pedagogy, rodiče a nejen pro ně. Jedná se o společenský
problém s narůstající tendencí, který obsahuje i sociální, právní, ekonomické a jiné následky.
Psychologický přístup k této problematice nabízí možnost podílet se a nabídnout způsoby, jak
vyvinout vhodné preventivní a intervenční strategie k zajištění bezpečnosti žáků, studentů a
případně i pedagogů v kyberprostoru.
Klíčová slova: kyberšikana, emocionální a psychologické souvislosti, anonymita

Abstract
Some psychological aspect of cyberbullying
Thanks to dynamic development and use of modern communications technology has
transformed traditional bullying in the virtual space. Cyberbullying is especially dangerous in its
specific form and shape, which may endanger the child as well as an adult. Providing a
psychological explanation of behavior that leads to cyber as well as its impact on the psyche, can
be beneficial for teachers, parents, and only for them. It is a social problem with an increasing
trend, which includes social, legal, economic and other consequences. Psychological approach to
this problem provides an opportunity to participate and provide ways to develop appropriate
prevention and intervention strategies to ensure the safety of pupils, students and possibly
teachers in cyberspace.
Key words: cyberbullying, emotional and psychological context, anonymity

Úvod
V posledních letech se díky rozvoji moderních technologických prostředků (osobní počítač,
mobil) a internetu setkáváme s novými prostředky, které jsou využívány k šikaně. Díky své podobě
a fungování v kyberprostoru se setkáváme s názvem kyberšikana (cyberbullying). Výzkumníci
(Patchin, Hinduja 2009; Shariff 2009) zjistili, že děti a adolescenti přesunuli šikanu do
kyberprostoru. Je velmi obtížné ustát rozšiřování lží a jízlivých poznámek ve formě šikany na naši
osobu. Jako obtížněji zvládnutelná se jeví situace, kdy je vše daleko rychleji a jednodušeji
provedeno jedním kliknutím (například v rámci školního intranetu, kdy dostane celá škola šikanující
zprávu o daném jedinci). V následujícím textu poukážeme především na vybrané psychologické
aspekty s tímto tématem spojené.
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Vymezení kyberšikany
Stručná definice „klasické“ šikany by se dala charakterizovat jako určité fyzické nebo
psychické ponižování „slabších„ jedinců „silnějšími“. Jedná se o agresivní chování s cílem získat
nad týranou osobou pocit převahy, moci a získat tak určité výhody (Kolář, 2005). Ačkoli mnoho
učitelů a ředitelů nyní uznávají problém šikany, málo si uvědomují, že studenti jsou obtěžováni
prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků (Beran & Li, 2005). Výzkumné studie
ukázaly, že počítače v učebnách mohou mít pozitivní vliv na učení všech předmětů. Zavedení
elektronické komunikace do škol však také přináší problémy, které si zaslouží naši pozornost.
Kyberšikanu lze definovat jako úmyslné, opakující se a nepřátelské chování, jehož cílem je
ublížit oběti za použití informačních a komunikačních technologií (Hindua, Patchin, 2007; Quing,
2010). Kyberšikana je většinou považována za nový typ šikany, od níž se výrazné odlišuje.
Úroveň používání internetu a ostatních technických prostředků mezi mladšími lidmi je velmi
vysoká. Mnohdy vyšší než u jejich rodičů. Z toho vyplývá, že určitá kontrola (ochrana) ze strany
rodičů není zcela možná. Hrozí zde riziko především z pohledu zneužití těchto prostředků za
účelem kyberšikany, která má dvě velmi nebezpečné dimenze. První dimenzí je „anonymita“
pachatele a následné vystavení obsahu šikany miliónům uživatelům internetu. Zde hrozí velké
riziko depresí, neurotických projevů a spáchání sebevraždy. Obětí kyberšikany se může stát
kdokoliv. V případě zaměření na již „klasicky“ šikanovaného jedince dochází k umocnění jejího
dopadu. Druhou dimenzí je internetové prostředí, kde dochází ke smazání rozdílu fyzické síly a
sociálního postavení ve skupině.
Díky zájmu médií, jednotlivých institucí a vládních a dotačních programů získalo téma
kyberšikany v posledních dvou letech v České republice patřičnou pozornost. Dnes existuje
v České republice řada webových stránek a no-line fór, které napomáhají k řešení tohoto problémů
ať již v podobě informací pro žáky, studenty, pedagogy a rodiče či přímého poradenství.
Je kyberšikana opravdu problém?
Tento nový společenský problém má své projevy i v ČR. Dochází k nárůstu hlášených případů
a jednotlivé případy se liší a jsou čím dál více závažnější. Česká republika, jako jedna z mála
zemí, nemá prozatím případ kyberšikany ukončený sebevraždou. Například v Polsku je znám
poslední sebevražedný případ z března roku 2007. Dalším nebezpečím je také, že obětí této nové
formy šikany nemusí být pouze studenti. Ve Finsku v květnu roku 2007 byla poprvé zaměřena
kyberšikana i proti učitelům. Svou aktuálnost tématu dokládají číselné statistiky vyplývající
především ze zahraničních studií. V Anglii byla v roce 2005 provedena velká studie zaměřená na
výskyt kyberšikany na tamních školách. Tato studie byla realizována Golsmiths College, University
of London ve spolupráci s Anti-Bullying Aliance London Regional Programme. Bylo využito
odpovědí 120 000 dětí ze 13 000 škol ve věku 6-14 let, kde se dále zpracovávalo 3052
autentických výpovědí. Bylo zjištěno 9 % zastoupení tohoto sociálního jevu. 5 % dětí uvádělo
kyberšikanu prostřednictvím e-mailu nebo blogu (Smith, Mahdavi, Carvalho, Tippett, 2006). V USA
je kyberšikana brána jako společenský problém od roku 2003. Zde jsou již ve výzkumu tohoto
fenoménu o něco dále. Prvním udávaným závažným případem kyberšikany je případ Star Wars kid
(2003), kdy internetové zveřejnění videonahrávky, na níž se Ghyslain Raza nepříliš úspěšně
pokoušel ztvárnit postavu Darth Maula, přivedlo chlapce na pokraj psychického zhroucení a musel
se ze své nabyté popularity (skutečně celosvětové) dlouhodobě léčit. Druhým klíčovým případem
v USA byla v roce 2003 sebevražda Ryana Halligana, kdy spolužákům nestačilo, že jej označovali
za gaye. Jedna z jeho spolužaček předstírala, že se jí líbí a chatovala si s ním o tom. Poté všechny
zamilované vzkazy zveřejnila na internetu a rozeslala spolužákům.
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Limity výzkumu kyberšikany
Kyberšikana jako sociálně-psychologický fenomén má svá specifika a její vymezení není
v odborné literatuře shodně uváděno (Hinduja, Patchin, 2009). Problematické jsou především
dimenze deskripce typického průběhu a oblast faktorů, které spolupodílejí na průběhu a dopadu
zaměřeného na kyberšikanovaného jedince či dokonce skupinu (Kowalski, Limber, Agatston,
2008). Z výzkumného hlediska pak narážíme na limity v možnostech aplikace takových
empirických metod, které by nám napomohly vymezit osobnost oběti a pachatele spojenou
s kyberšikanou. Na tomto místě je nutné podotknout, že důsledky kyberšikany mají dopad nejen na
samotnou oběť, ale zasahuje i její blízké okolí. Z širšího hlediska pak důsledky kyberšikany
zahrnují i oblast ekonomickou, legislativní, preventivní a společenskou. Výskyt kyberšikany u žáků
či studentů škol se významně odlišují. V literatuře nacházíme rozmezí tohoto jevu mezi 5-55 % a to
především z důvodu rozsahu výzkumného vzorku, zvoleného přístupu, místa realizace výzkumu a
také, které formy a typy kyberútoků (viz dále) autoři do studie zahrnuli.
Formy a typy kyberšikany
Internetová šikana může mít mnoho podob. Nejčastěji je internetová šikana prováděna pomocí
osobního počítače připojeného k internetu nebo mobilního telefonu. Za klasické rozdělení
komunikačních forem využívaných ke kyberšikaně považujeme (Kowalski, Limber, Agatston 2008):
• Textové zprávy prostřednictvím mobilních telefonů
• Fotografie a videoklipy zachycené přes kamery mobilních telefonů a následně zveřejněné
na internetu
• Telefonní hovory
• E-mailové zprávy
• Chatové místnosti
• Tzv. instant messaging (ICQ, Skype aj.)
• Internetové stránky, blogy
• Sociální sítě
• On-line hraní her
N. Willardová (2006) vymezila nejčastější typy kyberšikany:
• Provokování (flaming)
• Obtěžování (harrassment)
• Očerňování (denigration)
• Napodobování, používání cizí identity (impersonation)
• Odhalování tajemství a podvádění (outing and trickery)
• Vyloučení z on-line skupiny (exlusion)
• Pronásledování na internetu (cyberstalking)
• Fackování pro zábavu, které je zaznamenáno na mobilní telefon a následně zveřejněno na
internetu (happy slaping)

Dopad na lidskou psychiku
Na základě aktuálního stavu poznání literárních zdrojů ze zahraničí a počátečních
výzkumných studií provedených v České republice se nyní zaměříme na vybrané psychologické
dopady, které se z důvodu povahy internetové komunikace u obětí nebo aktérů kyberšikany
vyskytují.
Z výše uvedeného se kyberšikana týká obtěžování nebo špatného zacházení s informacemi
prováděné pachatelem proti oběti, která je fyzicky vzdálená. Ačkoli kyberšikana nezahrnuje osobní
kontakt mezi pachatelem a obětí, zůstává psychologicky a emocionálně škodlivá pro mládež.
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Přestože studenti v mnoha případech popírají závažnost škádlení, obtěžování přes internet a
označují je za neškodné aktivity, výzkumné studie naznačují něco jiného. Ve skutečnosti, až 8 %
účastníků uvádí, že se zabývali myšlenkami na sebevraždu, odmítli chodit do školy, nebo byli
pravidelně nemocní z důvodu kyberšikany, které je postihla. Hinduja a Patchin (2010) ve své
poslední studii zjistili, že významně větší podíl žen se cítí frustrováno nebo rozzlobeno ve srovnání
s muži. Toto zjištění je v rozporu s očekáváním, že u mužů jsou tyto emoce vyvolávány častěji než
u žen. V této studii více žen uvádí smutek a to významně častěji než muži. Autoři označují
emocionální reakce na kyberšikanu jako problematické i v tom smyslu, že by mohly přivodit jiné
(závažnější) projevy chování.
Pro dokreslení situace, o přehledu psychologického rozměru dopadu kyberšikany na lidskou
psychiku, předkládáme průřez především ze zahraničních výzkumných prací (USA, Australie,
Anglie)
• tenze, strach, stres
• změna sebehodnocení, sebedůvěry
• výskyt depresivní a neurotické symptomatiky
• časté poruchy spánku
• snížení frustrační tolerance
• pocit neřešitelnosti situace, ztráta životní pohody
• výskyt zkratkovitého jednání, riziko suicidia
• zvyšující se bezdůvodná agrese
• celková psychická nestabilita
• trauma a posttraumatická stresová porucha….
Představení výzkumného záměru
Náš plánovaný průzkum bude realizován v České republice na podzim roku 2010 a bude
zahrnovat papírovou i elektronickou formu sběru dat. Našim cílem bude v maximální míře
eliminovat některé limity ve výzkumu kyberšikany a zahrnout v maximální míře psychologický
kontext při interpretaci získaných dat, který v některých přehledových studiích chybí.
Výzkumný vzorek budou tvořit žáci základních a středních škol ve věku 11 až 20 let.
Předpokládaný počet žáků se může v průběhu výzkumu u hlavního souboru měnit. Odhadovaný
počet je tedy 300 žáků. Získaný základní vzorek bude dále rozdělen na patřičné podsoubory
z pohledu pohlaví a věku, sociálního původu, postavení jedince v kolektivu spolužáků, školního
prospěchu jedince.
Pro monitoring kyberšikany v ČR a zachycení hlavních charakteristik obětí a aktérů, bychom
chtěli využít překlad zahraničního dotazníku CQ (Cyberbullying Questionnaire) na kyberšikanu,
který byl použit v Anglii. Dotazník má celkem 88 otázek. Dotazník je složen z více výběrových
otázek s některými kvalitativními částmi. Dotazník se zaměřuje na výskyt kyberšikany ve škole, ale
i mimo ni a rozlišuje sedm typů kyberšikany: textové zprávy, využití obrázků a videí, telefonní
volání, emaily, on-line chat místnosti, okamžité zasílání zpráv (ICQ, Skype, blogy) a webové
stránky. Také zachycuje nejčastější formu, dopad a reakce dětí. Otázka vlivu věku a pohlaví je zde
také zahrnuta.

Závěr
Obětí kyberšikany se může stát kdokoliv (žák, student, pedagog, náhodná oběť). Při realizaci
výzkumných studií zaměřených na profil kyberútočníků v dimenzi kyberšikany narážíme na
anonymitu internetu. Mimo výše uvedené také na vysoké procento respondentů, kteří přebírají
identitu v online prostředí. Mezi rizikové faktory zahrnujeme snižující se věk uživatelů internetu a
také, že děti mají často větší znalost užívání technických a komunikačních prostředků než dospělí.
V případech, kdy je kyberšikana zaměřena na již „klasicky“ šikanovaného jedince dochází
k umocnění jejího dopadu na psychiku jedince a tudíž i zvýšení rizika sebevražedného chování.
Vzhledem k situaci, že kyberšikana uniká z dosahu školy a pronásleduje dítě i v nejbezpečnějším
s t r a n a | 312

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |

|Sociální psychologie: Psychologie a ICT |
domácím prostředí, je nutné apelovat na zájem rodičů o tuto problematiku. Okamžité vystavení
obsahu zprávy kyberšikany všem uživatelům internetu může mít sociální i legislativní a nedozírné
psychologické důsledky.
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Abstrakt
Tento příspěvek vychází z diplomové práce, která je zaměřena na internetovou kriminalitu
páchanou na dětech. V teoretické části této práce se autorka věnovala popsání jednotlivých
nejznámějších druhů internetové kriminality se speciálním zaměřením na internetovou kriminalitu
páchanou na dětech. V následujícím příspěvku jsou stručně popsány dva druhy této kriminality:
kybergrooming a dětská pornografie on-line. Empirická část diplomové práce byla věnována
kvantitativní studii kasuistik případů internetové kriminality páchané na dětech a kvantitativní studii
orientované na zjištění zkušeností dnešních dětí s internetem. Vzhledem k rozsahu příspěvku jsou
zde představeny hlavně výsledky kvalitativní studie.
Klíčová slova: internet, internetová kriminalita, děti jako oběti, pachatelé
Abstract
Internet criminality towards children
This paper draws on a Masters thesis which is focused on internet criminality towards children.
The theoretical part introduces the best known types of internet criminality and focuses specifically
on internet criminality towards children. The present paper shortly describes two types of
criminality: cybergrooming and internet child pornography. The empirical part of the Masters thesis
was devoted to a quantitative analysis of case studies of internet criminality towards children and a
quantitative analysis focussing on the experiences of children with the internet. Because of space
limitations, qualitative results are mainly introduced.
Keywords: internet, internet criminality, children as victims, perpetrators

Úvod
Po padesáti letech výzkumů a sporů o vlivu televize na děti a jejich vývoj je na světě nové
médium nemyslitelných možností, vlivů a dopadů. Internetová generace dětí je tady! S počítači a
přístupem na internet se setkávají téměř všude a digitální média se pro ně stávají branou pro
prožívání a poznávání reálného světa.
Poprvé v historii nastává situace, kdy jsou děti daleko lépe než jejich rodiče informovány
o nových technologiích, které mění celou společnost. V mnohých případech děti ve svých
znalostech a dovednostech v těchto oblastech předčí nejen své rodiče, ale i učitele.
Pro každého z nás je jistě těžké držet krok s novými technologiemi, je však alarmující, že
dospělí ve velké většině nemají ani nejmenší ponětí o tom, co přesně děti na počítači a na
internetu dělají a kolik hodin denně na něm stráví.
Výběr z výsledků dotazníkového šetření provedeného v rámci kvantitativního výzkumu
DP v květnu 2009 (1562 respondentů):
1329 (94 %) dotazovaných dětí ve věku do 17 let má přístup na internet ze svého
domova
836 (63 %) dotazovaných dětí ve věku do 17 let má počítač s internetem ve svém pokoji
785 (56 %) dotazovaných dětí ve věku do 17 let používá internet denně, 346 (24%) skoro
denně a pouze 16 (1 %) méně než jednou měsíčně
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Pouze 387 (27 %) osob, které se o dotazované děti starají, vědí, jaké stránky jejich dítě
na internetu navštěvuje
101 (7 %) dotazovaných dětí ve věku do 17 let si myslí, že setkávání se osobně s lidmi,
které znají jen přes internet, není nikdy nebezpečné (Veličková, 2009)
Globální povaha internetu a snadnost vyrábění a distribuování nelegálních materiálů mezi
různými servery a uživateli internetu vedla a vede ke vzniku velkého problému. Mezi nejrizikovější
oblasti týkající se dětí patří: získávání jejich osobních informací, fotografií a videí; vystavování dětí
nebezpečným a nevhodným materiálům jako je např. pornografie a sexuálně agresivní chování;
dále kybergroomingu (cybergrooming); násilí různého druhu; pobízení k nebezpečnému a
nevhodnému chování, a také kyberšikana.
Internetová kriminalita obecně zahrnuje takovou trestnou činnost, kde je síťové připojení
nástrojem, cílem nebo místem spáchání trestného činu. Internetová trestná činnost zahrnuje široké
spektrum potenciálně ilegální aktivity, kdy může docházet ke krádežím, podvodům, vydírání,
sexuálním deliktům apod.
I. Trestné činy, které se zaměřují na počítačové sítě nebo zařízení přímo, příklady:
Malware;
Denial-of-service attacks (volně přeloženo jako distribuované odepření služby);
Počítačové viry;
II. trestné činy, které jsou usnadněny pomocí počítačových sítí nebo zařízení, příklady:
Cyberstalking;
Krádeže identity a podvody s tímto spojené;
Phishing, pharming (Wikipedia , 2009).;
III. pro potřeby této práce si výše uvedené kategorie rozšíříme ještě o internetovou
kriminalitu zaměřenou proti dětem, sem spadá např.:
Kybešikana
Kybergrooming
On-line dětská pornografie.
Uživatelé internetu si dnes dokonce mohou objednat živou „on-line show“, při níž dochází
k zneužívání skutečného dítěte. Internetové obchodování se sexem, během kterého jsou dětem
nabízeny peníze či věcné dárky za sexuální služby, jsou nyní na vzestupu. Nyní bych ráda stručně
představila dvě nejčastější nebezpečí, která na děti v prostředí internetu mohou čekat.
Kybergrooming
Kybergrooming je termín, označující chování uživatelů internetu, které má v dítěti vyvolat
falešnou důvěru a připravit ho na schůzku, jejímž cílem je oběť pohlavně zneužít. Kybergrooming
je nejčastěji provozován na veřejných chatech, seznamkách, dále prostřednictvím ICQ a emailech. Grooming v širším slova smyslu označuje více druhů manipulativního chování.
V České republice se s groomingem setkáme stejně jako kdekoli jinde v Evropě.
Dokumentované jsou případy, kdy groomer kontaktoval děti prostřednictvím různých internetových
seznamek a nabízel jim peníze či různé dary. Jakmile pak došlo ke kontaktu dítěte s groomerem,
došlo k sexuálnímu zneužití dítěte.
Proces kybergroomingu:
• Vzbuzení důvěry u oběti a snaha ji izolovat;
• podplácení dárky či různými službami, budování kamarádského vztahu s obětí;
• vyvolání emoční závislosti oběti na osobě útočníka;
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• osobní setkání;
• sexuální obtěžování, zneužití oběti (Kopecký, 2008).
Dětská pornografie on-line
Děti, které jsou znázorňovány na obrázcích a videích s dětskou pornografií, zažívají první
viktimizaci při spáchání tohoto trestného činu, a další následuje hned ve chvíli, kdy jsou tato videa
a obrázky umístěna a zpřístupněna na internetu. Jakmile se jednou ocitnou na síti, není pro ně
návratu a mohou být donekonečna rozšiřovány. Dítě se stává obětí pokaždé, když jsou tyto
záznamy na internetu prohlíženy znovu a znovu!
Navíc se i několik let staré materiály mohou dnes na internetu objevit a začít se rozšiřovat.
Sexuální delikty ze sedmdesátých let 20. století představují 80 % materiálů dostupných v dnešní
době na internetu, což znamená, že děti znázorněné na těchto materiálech jsou dnes dospělými
ženami a muži (Milfait, 2008).
Z výzkumů vyplývá že:
každou vteřinu si skoro 30 000 uživatelů internetu prohlíží pornografii;
12 % (4,2 milionů) všech webových stránek tvoří porno-stránky;
USA je vedoucí zemí v produkci pornografie, další lídři této produkce jsou situováni
v Evropě (Holandsko, Německo, Španělsko a Velká Británie);
100 000 webových stránek nabízí dětskou pornografii;
2,5 miliard e-mailů (8 % všech e-mailů poslaných za den) poslaných za den obsahuje
pornografii;
89 % sexuálních nabídek směřovaných k mládeži se odehraje v chatovací místnosti;
1 ze 7 dětí a mladistvých na internetu obdrží sexuální nabídku;
průměrný věk prvního zhlédnutí pornografie na internetu je 11 let;
35 – 49 let je věková skupina, která na internetu nejvíce vyhledává pornografii;
286 jmen postav, které jsou dětem dobře známy (Pokeman, Action Man), vedou po zadání
do internetového vyhledávače k přímému spojení na porno-stránky (Kierkegaard, 2008).
Výzkumná studie
Má diplomová práce věnována internetové kriminalitě proti dětem obsahovala kvantitativní a
kvalitativní výzkum, vzhledem k rozsahu příspěvku jsem se rozhodla seznámit vás hlavně
s výsledky kvalitativní studie, jejímž cílem bylo: zmapování kasuistik obětí internetové kriminality a
následné zjišťování souvislostí vedoucích k viktimizaci těchto obětí. Dále pak zjištění a pochopení
psychických stavů a prožívání obětí této kriminality. Zmapovat chování pachatele internetové
kriminality, jeho praktik a postupů při získávání svých obětí. Kvalitativní analýze jsem podrobila 32
zpráv zapsaných z hovorů a chatů na dětské krizové lince v průběhu let 2007, 2008 a v průběhu
prvního měsíce roku 2009.
Výzkumné otázky:
V rámci kvalitativní studie kasuistik obětí internetové kriminality jsem se pokusila odpovědět na
následující výzkumné otázky:
1)
2)
3)

Proč u některých dětí a adolescentů dochází k viktimizaci při užívání internetu?
Co zažívají a jak se cítí oběti internetové kriminality?
Jakými způsoby získává pachatel internetové kriminality své oběti?

1) Proč u některých dětí a adolescentů dochází k viktimizaci při užívání internetu?
Oběti ze zpráv krizové linky mají společné, že používaly internet jako nástroj zábavy, chtěly se
seznamovat a bavit s lidmi, nebo jen tak se brouzdat po síti, bavit se a sdělovat světu informace
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o sobě, třeba právě tvorbou svých vlastních webových stránek. Bohužel se pro ně jejich nevinné
užívání internetu stalo velkým příkořím. Došla jsem k závěru, že neexistují predikátory, které by
vytipovaly typickou oběť internetové kriminality. Což znamená, že obětí se může stát prakticky
kdokoli, kdo užívá internet, kdo má svůj e-mail, účty na sociálních serverech apod. Riziko
viktimizace se zvyšuje, pokud oběti na internetu uvedly nebo poskytly osobní informace jako je
jméno, adresa bydliště, telefonní číslo, hesla k on-line aplikacím nebo specifická osobní tajemství;
chatovaly se zcela neznámou osobou o sexuálních tématech; odesílaly nebo on-line sdílely vlastní
fotografie nebo nahrávky se sexuální nebo jinou osobní tématikou; dostavily se na osobní schůzku
s neznámým člověkem z on-line prostředí bez řádných bezpečnostních opatření; nebo poskytly
osobní (intimní) fotografie na internetu za úplatu.
2) Co zažívají a jak se cítí oběti internetové kriminality?
Je důležité vědět, jak se může oběť internetové kriminality cítit a co může prožívat, aby jí
mohla být poskytnuta adekvátní pomoc, a aby tak byla při počátečním stádiu její viktimizace
správně ošetřena. V případě hovorů a chatů na krizové lince se jedná o poskytnutí krizové
intervence.
Ze studie vyplývá, že oběti zažívají hlavně strach, který nabývá různých podob a má různé
příčiny. Doprovázejí je nepříjemné pocity studu, trapnosti a špatného svědomí z toho, co se jim
přihodilo. Zažívají stavy bezmoci a zoufalství, jsou vyčerpány, ocitají se v nejistotě a nevědomosti,
jsou smutné, citově rozrušené. Mají pocit odpovědnosti za vzniklou situaci. Prožívají naštvání,
nenávist a vztek na pachatele.
Psychický teror a narušení soukromí oběti
Obtěžování a pronásledování oběti on-line je stejně znepokojující a nepříjemné jako je
pronásledování off-line, tedy v běžném životě. Specifika v on-line pronásledování jsou v tom, že
člověk nikdy neví, přichází-li sdělení od muže, ženy, dospívajícího, či dítěte. Každá obdržená
informace by mohla být lež, ale také pravda, a právě tato nejistota je pro oběť stresující a ubíjející.
Následky a důsledky internetové kriminality
Ze zpráv krizové linky vyplývá, že v nejhorších případech končí obtěžování oběti osobním
setkáním s pachatelem, na kterém dochází k jejímu sexuálnímu obtěžování či znásilnění. Dále
v důsledku internetové kriminality dochází k narušení vztahů v rodině, kdy je oběť obviňována ze
vzniklé situace. Oběť ztrácí pocit bezpečí. Také se často v důsledku internetové kriminality stává
terčem posměchu ve své okolí.
Komu se oběti se svou situací svěřují
Oběť žije ve strachu, a jak bylo uvedeno výše, bojí se se svým trápením komukoli svěřit,
pracovníci krizové linky jsou většinou první osoby, které se o problému dozví. V lepších případech
se oběti svěří někomu z jejich blízkého okolí, jako jsou kamarádi, učitelé a rodina. Ti jim však,
podle zpráv, často nedokáži pomoci, protože si nevědí rady s tím, jak vzniklou situaci řešit. Z toho
vyplývá, že by o nebezpečích na internetu a možných řešení on-line krizových situací měli být
informování a vzdělávání i dospělí, aby byli schopni dětem poskytnout účinnou pomoc.
3) Jakými způsoby získává pachatel internetové kriminality své oběti?
Internet pro pachatele přináší především dostupnost oběti bez velkých finančních nákladů a
pod rouškou internetové anonymity získávání oběti z různých koutů jeho země či celého světa.
Internet snižuje pachatelovy sociální rizika a také zábrany.
Případné oběti ulehčují práci pachateli tím, že samy sebe natáčejí v různých, často intimních,
situacích, např. na mobilní telefony, používají web-kameru při on-line komunikaci, navštěvují
chatovací místnosti, vytvářejí své blogy, uvádějí své osobní informace v profilech na sociálních
serverech apod.
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Požadavky pachatele směřované k oběti a pachatelovo vydírání a vyhrožování oběti
Pachatel se nad obětí snaží získat co největší kontrolu, využívá jejich slabin, aby si získal její
důvěru a vštípil jí strach. Na internetu může využívat nezkušenosti oběti, ať už jde o sexuální či
uživatelskou nezkušenost, může využít její osamělosti, zvědavosti či jejího nedostatku peněz.
Pomocí vydírání a vyhrožování směřuje k oběti své požadavky. Oběť je zastrašována různými
pohrůžkami a je na ni vyvíjen velký psychický nátlak. V některých případech se pachatel snaží
v obětech vyvolat pocit, že to jsou ony, kdo vzniklou situaci způsobily. Manipuluje jimi a
pohrůžkami je zastrašuje a odrazuje od svěření se někomu se svým trápením.
Pachatel má nad obětí velkou moc, proto je důležité dětem vysvětlovat, že si nemusí nechat
líbit nic, co jim je nějak nepříjemné, a že mají právo se ozvat, někomu se svěřit a očekávat pomoc.
Internetová kriminalita zaměřená proti dětem a budoucnost
Děti byly vždy snadnou kořistí pro pachatele jakékoli trestné činnosti a to hlavně z důvodu
jejich důvěřivé povahy, naivity a nezkušenosti. Děti oplývají přirozenou zvědavostí a jsou dychtivé
zkoušet si stále nové věci. V procesu dospívání procházejí různými problémy, bouří se a hledají
náklonnost mezi lidmi mimo domov. Toto zkoušení a hledání jim dnes velmi usnadňuje počítač a
internet. Pachatelé internetové kriminality zaměřené proti dětem to vědí a dokážou toho patřičně
využít.
Aby se zabránilo internetové viktimizaci, je bezpodmínečně nutné učit děti zásadám
bezpečného používání internetu a to od chvíle, kdy k němu poprvé usednou, vysvětlovat jim
situace, do kterých se v kyberprostoru mohou dostat a ujišťovat je, že si nemusí nechat líbit nic, co
jim není příjemné. Děti by si také měly být jisty, že v jejich okolí existuje alespoň jedna dospělá
osoba, za kterou mohou kdykoli zajít a se vším, co je trápí, se svěřit. Věřím, že s dostatečnou
informovaností dětí je možné internetovou viktimizaci snížit na minimum.
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Abstrakt
Výrazný vplyv informačno-komunikačných technológií na osobnostný a sociálny vývin detí je
v súčasnosti silným fenoménom, ktorého dosah a povaha stále nie sú dostatočne popísané. Deti
sa už s internetom nezoznamujú, ale v jeho prostredí vyrastajú a prirodzene sa v ňom socializujú.
Kladieme si otázku, akú rolu zohráva virtuálne prostredie a internet pre osobnosť dospievajúcich?
V príspevku sa venujeme vzťahu sebaúcty a vybraných skutočností, týkajúcich sa správania
dospievajúcich na internete. Snažíme sa zosumarizovať a prepojiť poznatky z prebiehajúceho
kvalitatívneho aj kvantitatívneho výskumu a prispieť tak k poznaniu a opísaniu nového fenoménu,
akým je internet a jeho vplyv na vývin súčasných detí.

Kľúčové slová: sebaúcta, sociálne siete, Facebook, sebapotvrdenie (sociálna spätná väzba)
Abstract
Relation between adolescents’ self-esteem and some phenomena of their behaviour in the internet
environment
At present, the significant influence of information and communication technologies on the
personality and social development of children is a powerful phenomenon whose impact and
nature are not being documented sufficiently. Children do not encounter the internet as they did in
the past, but they are now brought up and socialized naturally in the internet environment. We are
asking ourselves the question what role the virtual environment and internet play for the personality
of adolescents. In this paper, we are interested in the relationship between self-esteem and
selected variables regarding behaviour of adolescents on the internet. We are trying to summarize
and integrate findings from ongoing qualitative and quantitative research, and contribute to
understanding and describing the new phenomenon of the internet and its impact on the
development of children.

Keywords: self-esteem, social networks, Facebook, self-affirmation (social feedback)

Vo vedeckej aj laickej spoločnosti panuje konsenzus v tom, že fenomén internetu a jeho
vplyvu na život detí je neprehliadnuteľný. Internet je neoddeliteľnou súčasťou ich každodennej
reality. Nie je pre deti len nástrojom na získavanie informácii, ale prirodzeným prostredím, v ktorom
sa socializujú a kde sa rozvíja ich osobnosť. Virtuálny priestor svojou špecifickosťou
a mechanizmami (anonymita, asynchronicita, selektívna sebaprezentácia, disinhibičný efekt)
poskytuje pre dospievajúcich nové možnosti zdrojov pre ich sebaúctu a vytváranie si
sebakonceptu. Internet má výrazný potenciál sebaúctu adolescentov posilňovať, ale aj ohroziť.
Vzťah dynamiky jednotlivých štruktúr osobnosti a socializácie mladých v internetovom prostredí je
veľmi špecifický a na Slovensku zatiaľ nedostatočne preskúmaný.
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Sebaúcta
Sebaúctu možno chápať ako zložku sebaponímania vyjadrujúcu globálny obraz o hodnote
vlastného ja, ktorý si ľudia v priebehu vývinu utvárajú a obyčajne si ho zachovávajú ako posúdenie
vlastnej hodnoty (Coopersmith, 1967). Základ sebaúcty sa vytvára v detstve (napr. Seligman,
1995), napriek tomu však sebaúcta ani v ďalších vývinových obdobiach nie je konštantná. Podľa
Susan Harterovej (1999) sebaúcta detí závisí od miery, do akej sa cítia byť schopné
a kompetentné v oblastiach, na ktorých im záleží a od miery sociálneho prijatia a pozitívnej
sociálnej spätnej väzby svojho okolia. Tú získavajú sociálnym porovnávaním sa a reflektovaním
sebapotvrdenia od rovesníkov. Adolescenti opúšťajú staré, zaužívané schémy správania,
odpútavajú sa od rodičov a ich postojov a hodnôt, testujú a skúšajú svoje vlastné. V adekvátnosti
svojho správania si ešte nie sú istí a ako referenčný bod spätnej väzby z okolia im slúžia hlavne
rovesníci a sociálna interakcia. Sebauvedomovanie je teda viac verejné, na posúdenie vlastnej
hodnoty využívajú vo veľkej miere metaperspektívu. Zvažujú, aký dojem vzbudzujú u ostatných
a podľa toho do veľkej miery modifikujú svoje správanie. Preferujú aktivity, ktorých zvládnutie
a výsledky sú určitým spôsobom merateľné a jednoznačné. Potrebujú jasnú spätnú väzbu
o vhodnosti svojho správania pre potvrdenie vlastnej hodnoty.
Aj Alicia D. Cast a Peter J. Burke (2002) zistili, že pozitívne potvrdenie ich identity,
produkujúce pocity hodnoty a kompetencie, zvyšuje sebaúctu jedinca. A naopak, nedostatočné
potvrdenie identity s veľkou pravdepodobnosťou vedie k pocitom zníženej sebaúčinnosti a
neakceptovania skupinou, teda aj k zníženiu sebaúcty. Sebaúctu však považujú nielen za
výsledok úspešného sebapotvrdenia, ale aj za motív ovplyvňujúci správanie takým spôsobom, aby
sa sebaobraz priblížil vlastnému ideálnemu sebaobrazu, pričom toto posúdenie robia „významní
druhí“, ako aj sebaposudzovateľ.
Význam sociálneho prijatia a pozitívneho potvrdenia okolím je typický pre toto vývinové
obdobie a v súčasnosti ho adolescenti môžu zažívať nielen v situáciách tvárou v tvár, ale aj
v komunikácii cez internet.
Virtuálny priestor ako priestor pre potvrdenie vlastnej hodnoty adolescentov
Začiatky výskumu vplyvu internetu na dospievajúcich (ako najväčšiu a potenciálne ohrozenú
skupinu užívateľov) charakterizuje popisný ráz alebo skúmanie využívania informačných
technológií vo všeobecnosti, ako unidimenzionálnej premennej, čo malo za výsledok málo
jednoznačné a protichodné výsledky (pre prehľad výsledkov viď napr. Subrahmanyam, Lin, 2007).
Je tomu tak preto, že psychologický prínos využívania internetu závisí vždy od charakteristík danej
osoby a konkrétnej povahy on-line aktivity (viď tamtiež).
My sme sa preto rozhodli zamerať na sebaúctu a správanie na internete, ktoré súvisí
s hlavými zdrojmi adolescentnej sebaúcty:
- aktivity využívajúce určité špecifické schopnosti alebo zručnosti, úspech v ktorých by mohol
mladým dať pocit kompetencie (hodnotenie vlastnej schopnosti v určitej oblasti) alebo
výnimočnosti (v rámci porovnávania sa s inými),
- aktivity uspokojujúce pocit spolupatričnosti, podporujúce sebapotvrdenie prostredníctvom
sociálnej spätnej väzby okolia- sociálne siete.

Sociálne siete. Facebook
Kamarátske sociálne siete sú polootvorené alebo otvorené systémy. Každý sa môže pripojiť,
ale musí sa zaregistrovať- vytvoriť si užívateľský profil obsahujúci určité osobné údaje. Na
Slovensku je najrozšírenejšou sieťou Facebook, charakteristická tým, že na profile je aj wallnástenka, ktorú sám užívateľ vytvára pripájaním fotografií, videí, odkazov na obsahy, ktoré sa mu
páčia. Pomocou viacerých aplikácii si takto môže každý vytvoriť profil vyjadrujúci jeho imidž vo
virtuálnej sieti- prejaviť svoje názory, schopnosti, kultúrnu či politickú angažovanosť. Poskytuje
možnosť stať sa členom jednej alebo viacerých skupín organizovaných podľa štátu, mesta,
regiónu, školy, záujmov, čo predstavuje možnosť spojiť sa s členmi rovnakej siete a zdieľať
záujmy. To umožňuje vytváranie a upevňovanie viacerých rovín identity. Profil je „poloverejným
priestorom“. Okrem mena, ktoré je viditeľné pre všetkých užívateľov Facebooku, si každý sám určí,
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koľko z informácií bude viditeľných pre aké množstvo ľudí. Väčšina obsahov je prístupná pre
„priateľov“, ktorých členstvo musí najprv sám užívateľ potvrdiť. V kruhu „priateľov“ sa potom stáva
virtuálny priestor verejným a všetci si môžu prispievať svojou spätnou väzbou k vytváraniu profilov,
na ktorých sa obsahy do veľkej miery archivujú. V porovnaní s inými sociálnymi sieťami (napr.
Pokec) je výhodou Facebooku, že umožňuje užívateľom samotným určiť si mieru bezpečnosti
svojich informácií a vybrať si „priateľov“, ktorí budú členmi ich verejného priestoru. Jeho súčasťou
je čet, ktorý môže prebiehať opäť len s akceptovanými osobami. Facebook tým zahrnul
synchrónnu aj asynchrónnu komunikáciu. Uchádzať sa o „priateľstvo“ môžu aj neznámi ľudia
a každý zváži, či jeho žiadosť o členstvo v svojom okruhu akceptuje a tým mu zverejní množstvo
informácii, alebo nie.
Napriek tomu, že jeho najväčšou užívateľskou skupinou sú adolescenti, výskum sa zatiaľ len
málo zameriava na vzťah jeho používania a psychiky mladých. To je pozoruhodné, lebo sociálne
siete sú obzvlášť vhodné na skúmanie dôsledkov internetovej komunikácie. My sa pýtame: Čo
mladých na Facebooku tak priťahuje? Predpokladáme že to súvisí so špecifikami
psychosociálneho vývinu v adolescencii. Napokon, sociálne prijatie rovesníkmi a spätná väzba na
ich self, obe dominantné charakteristiky sociálnych sietí, sú významnými prediktormi sociálneho
sebahodnotenia a well-beingu adolescentov (Valkenburg a kol., 2006).
Metóda
Výskum pozostáva z dvoch častí. Jedna časť je elektronický dotazník, ktorý vyplnilo doposiaľ
303 žiakov 9. ročníkov ZŠ škôl a kvínt osemročných gymnázií z viacerých miest Slovenska (vzorku
plánujeme rozšíriť na reprezentatívny výber pre Slovensko). Vo vzorke je zahrnutých 141 chlapcov
a 162 dievčat, ktorých priemerný vek je 14,25 rokov. Dotazník vyplňovali adolescenti on-line počas
vyučovacích hodín informatiky s dozorom zaškolenej osoby. Dotazník tvorili zatvorené aj otvorené
otázky týkajúce sa správania v internetovom prostredí a postojov k internetu. K dotazníku bola
pripojená aj Rosenbergova škála sebaúcty. Údaje z dotazníka boli kvantitatívne a kvalitatívne
vyhodnocované. Paralelne s tým sme viedli fokusové skupiny vo viacerých mestách Slovenska
(Bratislava, Piešťany, Nová Baňa, Žarnovica, Dolný Kubín, Námestovo), ktoré poskytujú údaje pre
analýzu diskurzu mladých na tému Internet. Prostredníctvom súvislostí medzi niektorými
kvantitatívnymi premennými, rovnako tak ako aj prostredníctvom otvorených výpovedí tínedžerov a
fokusových skupín, v príspevku analyzujeme súvislosti medzi sebaúctou dospievajúcich a
jednotlivými vybranými charakteristikami využívania internetu, so zameraním sa na sociálne siete.
Vychádzame o.i. z výsledkov predošlej fázy výskumu o sebaúcte dospievajúcich (Tomková,
2009) a predvýskumu k problematike internet a dospievajúci (Balážová, Gregussová, Tomková,
Filípková, 2009; Gregussova, Kováčiková, 2008).
Výsledky
Okrem jedného respondenta majú všetci tínedžeri našej vzorky prístup k internetu. Až 84,5 %
tínedžerov má pripojenie k internetu doma. Adolescenti využívajú aj pripojenie k internetu v škole
(74,5 %), u kamaráta (36.2 %), PC herni (15%) aj cez mobil (14,5 %). Viac ako tri štvrtiny detí
(80.5 % detí) sa pripája na internet raz alebo viackrát denne, 95,7 % detí minimálne niekoľkokrát
týždenne. Až 63,2 % detí sa pripojí na internet viackrát za deň a pri jednom pripojení trávia
väčšinou 1-3 hodiny (56,6 % respondentov). Až 15, 6 % detí priznáva, že pripojení k internetu
strávia obvykle viac ako tri hodiny.
Uplatnenie a rozvíjanie špecifických schopností a záujmov
Porovnávali sme mieru sebaúcty adolescentov, ktorí sa venujú vybraným on-line aktivitám
s tými, ktorí sa tomu nevenujú. Prostredníctvom Anovy sme nezistili štatisticky významné rozdiely
v sebaúcte v závislosti od venovania sa dnes už takmer bežným aktivitám na internete ako e-mail,
četovanie, využívanie sociálnych sietí (Facebook), prezeranie videí (Youtube), telefonovanie cez
internet (Skype), sťahovanie materiálov, vyhľadávanie informácii.
Výraznejší rozdiel v sebaúcte sme postrehli vtedy, keď šlo o aktivitu náročnejšiu, ktorá si
vyžaduje špecifickejšie zručnosti: hranie on-line hier, blogovanie, tvorenie web-stránok. Tí, ktorí sa
venujú týmto aktivitám, majú priemerne vyššiu sebaúctu ako tí, čo tak nerobia. Tí, ktorí sa na
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internete venujú vytváraniu webových stránok, majú sebaúctu až signifikantne vyššiu ako tí, ktorí
sa tomu nevenujú (F=11,559; sig=0,001). Tvoriť web-stránky vo veku 14, 15 rokov nie je u detí
bežné, mnohé z nich to nevedia. V našej vzorke sa vyskytlo 26 detí (8,6 %), prevažne chlapcov,
ktorí tvoria web-stránky. Takáto aktivita vypovedá aj o istej úrovni špecifických schopností,
ojedinelej pre tento vek.
Pri porovnaní sebaúcty týchto detí v závislosti od toho, koľko času venujú tvoreniu webstránok, sme zistili, že tí, ktorí pri tom strávia viac ako tri hodiny denne, majú najvyššiu sebaúctu,
následne tí, ktorí hodinu denne, a s klesajúcou intenzitou tohto záujmu klesala aj sebaúcta
tínedžerov.
Signifikantne vyššiu (sig=0,004) sebaúctu mali aj adolescenti, ktorí nakupujú cez internet ako
tí, ktorí nenakupujú, avšak tu môže byť okrem schopností a typu záujmov aj nekontrolovaná
intervenujúca premenná ako ekonomický status rodiny a pod.
Facebook
Okrem priestoru pre uplatnenie a rozvíjanie špecifických schopností a záujmov adolescentov,
poskytuje internet aj ďalší priestor pre vysvetlenie variancie ich sebaúcty. Jedná sa najmä o oblasť
komunikácie prostredníctvom internetu a využívanie kamarátskych sociálnych sietí, ktorých
hlavnými charakteristikami sú sociálne prijatie rovesníkmi a spätná väzba na ich self. V čase, keď
mladí ešte len objavujú svoju identitu a pochybujú o adekvátnosti svojho správania, sú pre nich
sociálne siete ako Facebook veľmi príťažlivé.
Najčastejšie spomínanou sociálnou sieťou (vo fokusových skupinách aj on-line dotazníkoch) je
u slovenských adolescentov Facebook. Vo fokusových skupinách udávali Facebook často ako
prvú vec, ktorá ich napadne v súvislosti s internetom. Ďalej si internet spontánne asociovali hlavne
s kamarátstvom, komunikáciou, četovaním a informáciami. Okrem iných hlavných tém, Facebook
dominoval v diskurze všetkých fokusových skupín, či už šlo o deti z Oravy, Bratislavy alebo zo
stredu Slovenska, bez ohľadu na veľkosť obce. Špecifickejšie postoje k nemu sa rôznili, avšak
dôležitosť Facebooku v sociálnom živote tínedžerov bola neprehliadnuteľná. Facebook zaznieval
často aj pri otázke „Čo by vám najviac chýbalo, keby zrazu nebol internet?“
Čas strávený na Facebooku
Dospievajúcich Facebook výrazne priťahuje a venujú mu veľa zo svojho voľného času. Z detí
v našej vzorke sa 13,8 % vôbec Facebooku nevenuje. A takmer polovica všetkých opýtaných
tínedžerov trávi na Facebooku viac ako hodinu denne. Takto sa náš súbor výrazne rozdelil na tých,
ktorí sa mu z istých dôvodov nevenujú vôbec a tých, ktorí Facebookom strávia denne pomerne
veľa času. Akoby chýbali deti, ktoré sa tomu venujú len „sem-tam, viď graf č.1.
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“Buď tam vôbec nie si, alebo si tam veľmi často a dlho“. To samotné deti vo fokusových skupinách
považovali za charakteristiku Facebooku, sami to vnímali ako negatívnu aspekt sociálnych sietí
a aj internetu celkovo.

Čo Vám vadí na internete?
• Mne najviac vadí na internete, že sa ľahko staneš závislý a presedíš tam niekoľko
hodín a takto je to dosť zbytočné...
• Že som na nete napr. na Facebooku, aj keď už nechcem a je to taká strata času.
Čo si myslíš - čím to je, že človek tam strávi toľko hodín?
• Neviem, tak napríklad na Facebooku vždycky, keď tam idem, tak tam strávim tak dlho
času...
• Proste si tam pozeráš profily spolužiakov spred ôsmich rokov...a nik nepozná tých ľudí,
ale aj tak pozerám, že ako vyzerajú.
• Ja tam proste len sedím, mám otvorených viacero stránok, ani nič tam nerobím, často
pozerám na ten Facebook, či mi náhodou niekto nenapísal...
• Ja čakám niečo nové, že sa tam stane...
Čo tým myslíš, že „ Čo nové sa stane.“?
• Tie profily, čo sa píšu, tie statusy, alebo že niekto napíše proste.
•
Keď sa pozrieme na rodové rozdiely v čase strávenom na Facebooku, vidíme, že je to viac
chlapcov ako dievčat, čo vôbec nevyužíva Facebook a zdá sa, že sú striedmejší v čase, ktorý tejto
aktivite venujú. Až takmer tri štvrtiny opýtaných dievčat trávi denne na Facebooku hodinu a viac,
zatiaľ čo chlapcov 56,2 %. Facebooku sa vôbec nevenuje približne dvakrát viac chlapcov ako
dievčat.
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Jedným z možných vysvetlení pre tento jav je, že pre dievčatá je viac ako pre chlapcov
dôležité pre ich sebaobraz potvrdenie od okolia, a chlapci zas viac ťažia zo sociálneho
porovnávania (Schwalbe, Staples, 1991). Preto sú chlapci vo všeobecnosti súťaživejší ako
dievčatá a dievčatá viac konformné, s tendenciou k sociálne žiaducemu správaniu. Myslíme, že aj
to môže byť jeden z dôvodov, prečo dievčatá strávia signifikantne viac času četovaním (Sig. =
0,001, Chi-Square = 21,016) a aktivitami na sociálnych sieťach (Sig. = 0,011, Chi-Square =
14,764) a chlapci pri hrách (Sig.= 0,000, Chi-Square = 76,435).
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Facebook a sebaúcta adolescentov
Zaujímalo nás, či strávený čas na Facebooku súvisí s mierou sebaúcty u detí. Nepotvrdili sa
štatisticky významné rozdiely v sebaúcte u jednotlivých kategórií, avšak porovnanie priemerov
sebaúcty jednotlivých skupín detí v závislosti od času stráveného na Facebooku je aj tak
zaujímavé.
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Najvyššiu sebaúctu mala skupina detí, ktorí na Facebook nechodia vôbec a paradoxne pomerne vysokú sebaúctu mala skupina, ktorá trávi na Facebooku viac ako hodinu denne. Akoby
sa tam nenachádzal žiadny ďalší trend. Pri zaradení premennej rod je však vidno, že táto
problematika je príliš komplexná a treba ju preskúmať podrobnejšie. Zistili sme (Univariate Anova),
že intervenuje premenná rodu a táto interakcia rodu a času stráveného na Facebooku bola vo
vzťahu k sebaúcte štatisticky významná (F=2,750 pri sig=0,019).
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U dievčat sebaúcta štatisticky významne nesúvisela s tým, koľko času trávia na Facebooku
(F=0,985 pri sig=0,429), u chlapcov áno (F=2,489 pri sig=0,035).
U chlapcov miera sebaúcty vykazovala v závislosti od času stráveného na Facebooku zjavný
trend- tí, čo tam nechodia vôbec alebo tí, čo sú tam najčastejšie, mali najvyššiu sebaúctu.
U dievčat to bolo presne naopak- tieto krajné póly boli spojené s najnižšou sebaúctou.
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Akoby sa sebaúcta u chlapcov spájala s tým - vedieť si stáť za svojimi záujmami a postojmi, či
už som „Facebookár, alebo nie“. Možno nie sú do tak veľkej miery motivovaní hľadaním spätnej
väzby na vlastné self, ako dievčatá, u ktorých naopak, tie čo sa mu nevenovali vôbec alebo zas
príliš dlho, mali sebaúctu najnižšiu (viď graf č. 4).
Doplňujúce výsledky sme zistili skúmaním vzťahu sebaúcty a tým, či o sebe dievčatá a chlapci
tvrdia, že sa Facebooku venujú alebo nie.
Chlapci, ktorí sa označili za „facebookujúcich“, majú v porovnaní s tými, čo sa označili za
„nefacebookujúcich“, signifikantne vyššiu sebaúctu (F=7,420 pri sig=0,007). U dievčat to bolo
naopak, tie, čo konštatovali, že sa Facebooku nevenujú, mali vyššiu sebaúctu (F=0,936 pri
sig=0,335) a bolo ich menej, ako tých, čo označili za „facebookujúce“.
Na otázku, či sa venujú Facebooku, odpovedalo Nie až 58,2 % chlapcov, dievčat 39,5 %. Je to
vysoké číslo, keď si pozrieme graf č. 2 hovoriaci o odhadovanom čase dievčat a chlapcov,
strávenom na Facebooku - len 18,4 % chlapcov a 9,3 % dievčat udávalo, že sa Facebooku
nevenujú vôbec. Predpokladáme, že tu odpovedali na položenú otázku kladne tí, ktorým
neprekáža prezentovať sa ako „facebookár“ a predpokladá to aj mieru angažovanosti v tejto
aktivite.
Toto sme postrehli aj vo fokusových skupinách, kde bolo cítiť vyhranenú polaritu postojov
k Facebooku. Chlapci boli v diskusii oveľa viac polarizovaní v postojoch k Facebooku a viedli
akoby vojnu „Facebook“ a „Anti-facebook“, pričom svoje postoje aj odôvodňovali s patričnou
mierou angažovanosti.
•
•
•
•
•
•
•
•

CH: Hej, ale je to strašná sprostosť. Ch: Lebo tam nič neni, len je preťažený.
D: Pre mňa to neni sprostosť.
Ch: Tak ja som nevedel, že to bude sprostosť.
Ch: Facebook je lepší v tom, že tam musíte potvrdiť človeka, až potom vám môže písať...
Ch: ale na Facebooku sú také strašné hovadiny už...
Ch: A nemajú proste zmysel tie skupiny žiadny...Lebo nič sa tam nedeje v tej skupine... Ľudia
sa tam len pridajú a ...
Ch: (Som si urobil profil) Lebo ma po polročnom prehováraní už prehovorili, aby som sa tam
pridal. Ale ja som tam nechcel ísť. Dobrovoľne.
Ch: Ja som tam zo začiatku tiež nechcel ísť, ale všetci vždy hovorili, či mám Facebook... A tak
jak sa dorozumievam... s nimi..... Kamoš ma prihlásil.

Vytváranie si vlastného imidž. Profil na Facebooku a spätná väzba naň
Sebaprezentovanie sa prostredníctvom profilov na sociálnej sieti je tvorené pripájaním
fotografií, videí, iných obsahov, identifikovaním sa s určitou skupinou. Mladí sa tak môžu ostatným
prezentovať tak, ako chcú, aby ich okolie vnímalo. Množstvo zverejnených obsahov, fotografií
a odozvu na ne vnímajú ako mieru istej popularity.

Admin: Ako človek na Facebooku zaujme ostatných?
•
D: Možno aj fotkami... Možno aj tým je vidno akí sme... Ja mám napríklad
strašne veľa fotiek takých, že s kamarátmi a vidno, že chodím aj rada von
s kamarátmi... alebo z takých tých akcií našich spoločenských...čo ja viem, čo sme
všetko mali... a niekto proste má iba také fotky, jak je doma.
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Admin: Kto si myslíte, že je populárny, obľúbený na internete?
•
•
•
•
•

D: Tak často je vidno, keď má niekto veľa priateľov a veľa fotiek, na ktorých je označený, že
fakt že je obľúbený ...
CH: Ten, kto robí nejaké škandály a má tam nejaké fotky.
D: Podľa mňa takí, čo majú úplne také vyčačkané, veľmi zaujímavé fotky, alebo také, čo veľa
práce do toho dá...
D: Neviem, ale keď kukám nejaké tie fotky, tak keď tam je veľa tých komentov, že jejda, taká
pekná fakt a tak. Tak asi taká baba je obľúbená.
D: Asi tie komenty, že keď má niekto peknú fotku, že wow, ty si taká pekná, najkrajšia, tak asi
tak....

Spomedzi všetkých vývinových období je adolescencia a hlavne skorá adolescencia obdobím,
kedy má ocenenie vlastného self okolím najväčší vplyv na sebahodnotenie jedinca (Harter, 1999).
Sebapotvrdenie ostatnými (approval) v súčasnej dobe umožňuje získavať Facebook
prostredníctvom spätnej väzby na obsahy profilu. Všetci v zdieľanom priestore na ne môžu
reagovať prostredníctvom aplikácie Páči sa mi/ Nepáči sa mi, alebo vložením ľubovoľného
komentára. Komentáre, odkazy a akákoľvek spätná väzba môže byť od „priateľov“ kedykoľvek
pripnutá na profil. Tým, že spätná väzba zostáva verejná pre okruh všetkých priateľov, sa profil
stáva nielen vizitkou ich imidž, ale aj vizitkou ich sociálneho statusu, „popularity“ a účinok spätnej
väzby sa znásobuje.
Vo fokusových skupinách adolescenti na otázku, „Kedy sa v prostredí internetu cítiš najlepši etak že máš zo seba radosť a si so sebou spokojný, sám na seba hrdý?“ odpovedali spôsobom,
ktorý len potvrdzuje zistenie, že pozitívne reakcie na profil zvyšujú sebaúctu a well-being mladých
a naopak, negatívne reakcie majú opačný efekt (Valkenburg a kol., 2006).
•
•
•
•
•
•

D: Ma poteší, keď mi niekto ohodnotí fotku.
CH: Som dostal svoj prvý koment, tak to pôjdem osláviť.
D: Alebo na facebooku, keď si dáte status, a veľa ľudí vám dá, že sa im to páči.
D: Keď mi dajú prst hore na fotky, ktoré zverejním.
CH: Keď dostanem nejaký dobrý koment.
D: A potom fotky, komentovanie, tak to ma baví...

Predpokladáme, že je to jeden z motívov, prečo mladí venujú svojim profilom takú pozornosť.
Komentovanie iných profilov a kontrolovanie hodnotenia svojich vlastných profilov je pre mladých,
hlavne pre dievčatá, kľúčovou aktivitou na Facebooku.

Negatívna spätná väzba
Na druhej strane je internet a sociálne siete aj priestorom pre negatívnu spätnú väzbujednorazovú alebo opakovanú. Extrémnym príkladom výraznej negatívnej spätnej väzby je
šikanovanie, či už naživo alebo v prostredí internetu. Obete šikanovania trpia zníženou sebaúctou,
to je už potvrdené u šikanovania medzi deťmi v reálnom kontakte. Sebaúctu aktérov a obetí
kyberšikanovania zatiaľ na Slovensku nikto neskúmal. Stálo by za to preveriť, či je paralela
s doterajšími poznatkami mimo virtuálny priestor. Zaujímalo nás, akú majú sebaúctu deti, ktoré
šikanovanie a jednotlivé negatívne správania namierené proti nim, zažívali. Vychádzali sme
z predpokladu, že sebaúcta detí stúpa pri zažívanej pozitívnej spätnej väzbe o to viac, čím je
častejšia a čím je verejnejšia a analogicky klesá pri zažívaní negatívnej spätnej väzby, ktorej
vrcholom je systematické kyberšikanovanie. Porovnali sme sebaúctu detí, ktoré sa na internete
stretávali s jednotlivými druhmi negatívneho správania na internete voči nim a tými, čo to nezažili.
Zamerali sme sa na tie druhy správania, ktoré sa dajú považovať za on-line sociálnu spätnú väzbu.
Pýtali sme sa detí v dotazníku, či sa na internete stretli s nadávaním a vysmievaním, ohováraním,
vyhrážaním, vydieraním, zneužitím fotografií a videí, sexuálnymi narážkami a komentármi,
sexuálnym obťažovaním, on-line šikanovaním. Zistili sme nižšiu sebaúctu u detí, ktoré zažili
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negatívne formy správania na internete (týkalo sa to všetkých zo spomínaných javov), v porovnaní
s tými, ktoré to nezažili. Signifikantne nižšiu sebaúctu mali deti, ktoré zažili/zažívajú
kyberšikanovanie (F=4,423, sig=0,036), zneužitie fotografií a videí (F=6,431, sig=0,012)
a nadávanie, vysmievanie (F=3,989, sig=0,05).
Tí, ktorí konštatovali, že im ešte cez internet nikto nikdy neublížil, mali signifikantne vyššiu
sebaúctu ako tí, ktorí sa už aspoň raz s nejakou formou negatívneho správania stretli(F=10,267
sig=0,002).

Diskusia
Pre generáciu dnešných adolescentov je internetové prostredie samozrejmosťou. Takmer
85 % adolescentov našej vzorky má pripojenie doma a stále viac pripájajú k internetu aj cez mobil,
čo umožňuje prienik internetu aj do viacerých oblastí. Trávia rôznymi aktivitami na internete
pomerne veľa času - väčšina adolescentov sa na internet pripojí minimálne raz za deň a pri
jednom pripojení strávia najčastejšie 1 až 3 hodiny, viac ako 15 % detí viac ako 3 hodiny vkuse.
Od začiatku prieniku internetu do životov ľudí bol virtuálny priestor atraktívny najmä pre mladých
a preto sa vedecký záujem sústreďoval na možné ohrozenia mladých súvisiace so vzrastajúcim
časom stráveným na internete a jeho dopadom na ich psychiku. Pre oblasť well-beingu a sebaúcty
literatúra poskytuje rôzniace sa výsledky.
My sme zistili, že samotný faktor dĺžky alebo frekvencie pripájania sa mladých na internet
významne nesúvisí so sebaúctou, rozdiely tam boli minimálne. To nie je prekvapujúce, lebo takto
skúmané premenné sú príliš všeobecné a veľmi záleží na tom, akými aktivitami je vyplnený čas
strávený na internete, na vlastnostiach užívateľa, jeho potrebách a iných situačných premenných.
Podľa viacerých autorov (Harter, 1999) je pre dospievajúcich zážitok vlastnej kompetencie
a šikovnosti významným prediktorom ich sebaúcty. Táto ich zručnosť je ich pre ich sebaobraz
a sebaúctu tým prínosnejšia, čím viac sa týka oblasti, ktorú oni samu pokladajú za dôležitú a čím
viac im umožňuje zážitok výnimočnosti. U adolescentov našej vzorky neboli významné rozdiely
v sebaúcte v závislosti od trávenia času on-line aktivitami, ktoré sú už bežné (e-mail, četovanie,
sociálne siete, prezeranie videí, telefonovanie cez internet, sťahovanie materiálov, vyhľadávanie
informácii). Výraznejšie vyššiu sebaúctu však mali adolescenti, ktorí sa venovali aktivite
náročnejšej, takej, ktorá si vyžaduje špecifickejšie zručnosti alebo umožňuje im zažiť istú prestíž:
hranie on-line hier, blogovanie, tvorenie web-stránok a to tým viac, čím intenzívnejšie sa tomuto
záujmu venovali. Najvýraznejšie to bolo pri vytváraní web-stránok. Takáto aktivita vypovedá nie len
o istej úrovni špecifických schopností, ojedinelej pre tento vek, ale o povahe záujmov. Okrem toho,
čas venovaný tvorbe web-stránok môže svedčiť o miere svedomitosti, ochote venovať sa
náročnejšej aktivite dlhšiu dobu. Najsebavedomejší boli tí, ktorí pri tom strávia približne viac ako tri
hodiny denne, následne tí, ktorí 1 hodinu denne.
To len podporuje poznatky, že svedomitosť ako osobnostná črta je popri neurotizme jedným
z významných prediktorov variancie adolescentnej sebaúcty (Tomková, 2009) a životnej
spokojnosti (Medveďová, 2009).
Významne vyššiu sebaúctu mali aj adolescenti, ktorí trávia čas nakupovaním cez internet,
avšak tu predpokladáme významnú nekontrolovanú intervenujúcu premennú ekonomický status
rodiny a pod.
Spomedzi všetkých vývinových období je adolescencia a hlavne skorá adolescencia obdobím,
kedy má ocenenie vlastného self okolím najväčší vplyv na sebahodnotenie jedinca (Harter, 1999).
Mladí sú v zvýšenej miere egocentrickí, ich sebauvedomovanie je viac verejné a správanie
charakterizované „vystupovaním pred imaginárnym publikom“, na ktoré chcú zapôsobiť.
Nadhodnocujú mieru, do akej si myslia, že ich okolie posudzuje a úzkostlivo sledujú reakcie
ostatných na svoje správanie.
Sociálne site ako Facebook poskytujú jednoduchú, bezpečnú a intenzívnu cestu ako získať od
okolia potvrdenie vlastnej identity a hodnoty. Mladšie deti sa o to do takej miery nezaujímajú
a dospelí to už tak veľmi nepotrebujú. Ale adolescenti sú ochotní venovať veľa času a úsilia do
s t r a n a | 327

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Sociální psychologie: Psychologie a ICT |
kontrolovania reakcií na svoj profil, do jeho vylepšovania, čo im zvýši pravdepodobnosť získavania
pozitívnej spätnej väzby a „priateľstiev“. Až vyše 65 % tínedžerov v našej vzorke trávi na
Facebooku minimálne hodinu denne. Zhruba dvakrát viac chlapcov ako dievčat sa mu vôbec
nevenuje a zdá sa, že sú aj striedmejší v čase, ktorý Facebooku venujú. Naopak dievčatá sú na
Facebooku skoro všetky a až takmer tri štvrtiny z nich trávi denne na Facebooku hodinu a viac.
Ak považujeme Facebook za zdroj spätnej väzby od rovesníkov, korešponduje to so
zisteniami (Schwalbe, Staples, 1991), že ženy pripisujú väčší význam reflektovanému hodnoteniu
okolia ako muži a že sebaúcta mužov v porovnaní so ženami viac závisí na sociálnom
porovnávaní. Laicky povedané, ženám viac ako mužom záleží na mienke okolia. My sme tento
poznatok potvrdili aj na vzorke dospievajúcich.
V súvislosti so vzťahom využívania sociálnych sietí a sebaúcty sme došli k nejednoznačným
záverom. U chlapcov miera sebaúcty vykazovala v závislosti od času stráveného na Facebooku,
zjavný trend - tí, čo tam nechodia vôbec alebo tí, čo sú tam najčastejšie, mali najvyššiu sebaúctu.
U dievčat to bolo presne naopak - tieto krajné póly boli spojené s najnižšou sebaúctou.
Predpokladáme, že tieto porovnávané premenné sú ešte stále príliš všeobecné a do interakcie
vstupujú ďalšie nekontrolované premenné (odlišné motívy k danej aktivite u chlapcov a dievčat,
osobnosť). Prostredníctvom kanadského výskumu (Mehdizadeh, 2010) s užívateľmi Facebooku
bolo potvrdené, že tí mladí užívatelia, ktorí boli obzvlášť angažovaní do aktualizovania svojich
facebookových profilov, mali nižšiu mieru sebaúcty a skórovali vyššie v dimenzii narcizmus.
Prostredníctvom obsahovej analýzy profilov sa u nich potvrdila aj vyššia miera sebazvýhodňujúcich obsahov (self-promotional content) na internetovej sociálnej sieti. Dokladajú to aj
naše výsledky, ale len u dievčat. Až tri štvrtiny dievčat je ochotných tráviť na Facebooku minimálne
hodinu a viac a práve táto skupina dievčat má najnižšiu sebaúctu.
Za najvýznamnejšiu premennú pre vplyv na sebaúctu pokladáme polaritu spätnej väzby.
Nielen že ju tínedžeri potrebujú, aby sa necítili prehliadaní a mali referenčný bod
sebaposudzovania, ale predpokladáme, že miera pozitívnej spätnej väzby súvisí s mierou
sebaúcty u mladých. Dospeli sme k podobným záverom, ako vo svojom výskume Valkenburg a kol
(2006). Pozitívne odozvy na profily adolescentov posilňujú ich sebaúctu a negatívne ich sebaúctu
znižujú. To, že im pozitívne reakcie na ich profily sprostredkúvajú dobrý pocit samých so seba,
bolo v ich diskurze jednoznačne vyjadrené. Tešia sa z pozitívnych komentárov, z pochvaly ich
fotografií a videí, z toho, keď im niekto píše, keď sa niekto uchádza o ich kamarátstvo. Sami
uvádzali, že im to dokáže zlepšiť náladu a pozdvihnúť sebavedomie. Veľa času trávia sledovaním,
či im niekto niečo nenapísal, pozeraním hodnotenia fotografií, sledovaním komentárov a noviniek.
Sami považujú tých, ktorí majú najviac „priateľov“ a „ priaznivých komentov“ za obľúbených
a zaujímavých v on-line sociálnom priestore.
V opačnom prípade, keď zažívajú od rovesníkov negatívnu spätnú väzbu, tak to štatisticky
významne ovplyvňuje sebahodnotenie v negatívnom smere. Tak ako každý sociálny priestor, aj ten
virtuálny poskytuje možnosť zažiť nadávanie si, vysmievanie, robenie si žartov až po to, čo
samotní tínedžeri vnímajú ako šikanovanie cez internet. Šikanovanie v kyberpriestore má ale svoje
špecifiká vyplývajúce z povahy internetovej komunikácie.

Špecifiká komunikácie na sociálnych sieťach
Predpokladáme, že spätná väzba (pozitívna aj negatívna), ktorú mladí na sociálnych sieťach
reflektujú má vzhľadom na povahu internetovej komunikácie významné charakteristiky:
Potreba patriť do skupiny. Pre tínedžera vo veku 14, 15 rokov by nemať Facebook
znamenalo byť iný ako väčšina a byť „mimo informácií“. Nepridať sa k „fejsbookárom“ znamená
teda v tom veku značnú dávku nekonformnosti a nezávislosti na skupine, ale aj prirodzene
praktické dôsledky v podobe chýbajúcich informácií.
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CH: Všetci sú tam (na Facebooku)
CH: Mne vadilo, že som nebol na Facebooku ani na ničom takom, a potom keď som došiel do
školy, tak oni o niečom hovorili a ja som vôbec nevedel, o čom je reč, a som sa spýtal, že odkiaľ
a oni že odtiaľ a odtiaľ, aj na tréningu, že sa tréning presunul, a že kde to bolo, že na Facebooku,
tak som sa aj ja musel dať...
Jednoznačnosť pochvaly. Tínedžeri sa cítia v svojom správaní neisto a potrebujú jasnú
spätnú väzbu. V komunikácii tvárou v tvár ale spätná väzba nie je vždy explicitne vyjadrená. Pokiaľ
nám to človek neprezentuje verbálne, dá sa na ňu len usudzovať, pričom môže u mladých dôjsť
k častým interpretačným omylom. Preto je spätná väzba prostredníctvom internetu užitočná a pre
mladých lákavá. Vidia ju akoby „čierne na bielom“. Keďže vo virtuálnom prostredí chýbajú gestá a
mimika, spätná väzba je často jednoznačne vyjadrená. Označenia „Páči sa mi/ Nepáči sa mi“ sú
pre dotyčného jasný odkaz. V reálnej komunikácii nemajú mladí šancu získať tak jednoducho
pochvalu a ocenenie a už vôbec nie od toľkých ľudí naraz.
Profil = moje Ideálne ja. Selektívna self-prezentácia vo virtuálnom prostredí umožňuje ľuďom
jednoduchšie vystupovať svojim Ideálnym Ja. V situáciách tvárou v tvár sa tínedžeri často nevedia
zachovať tak, ako by si želali. Chceli by na okolie pôsobiť sebaisto, múdro, originálne, vtipne. Vo
vnútri sú v tomto období často plní obáv a nie vždy sa im to darí. Alebo si tým nie sú istí.
Predstavujú si, akí by chceli byť. Prostredníctvom profilu sa ale môžu verejnosti prezentovať takí,
akí chcú byť- tak ako chcú, aby ich okolie vnímalo. Zverejnia na profil len to, na čo sú hrdí, to čo
chcú, aby okolie videlo. V tomto smere to pre mladých nie je pretvarovaním sa, je to len selektívne
prezentovanie toho dobrého, čo sa ich týka. Tým poskytuje internet mladým jedinečnú šancu
priblížiť ich reálny sebaobraz- verejný sebaobraz- a ideálny sebaobraz. Čo mladí podvedome
vyhľadávajú, lebo v tomto veku je to pre nich súčasťou vývinovej úlohy. V istom smere je to „lacný“
(lebo je jednoduchý) spôsob ako o ošetriť svoj sebaobraz. To tiež poskytuje vysvetlenie prečo
práve táto veková skupina a práve tí s nižšou sebaúctou tak úzkostlivo vytvárajú svoje profily,
sleduje spätnú väzbu na ne, čo samozrejme zaberá veľa času. V ďalších vývinových obdobiach to
pravdepodobne prestáva byť tak dôležité.
Ďalšia rovina, ktorej sa podrobne venujeme v inom príspevku (napr. Gregussová, Tomková,
Balážová, 2009) a ktorá tu vystupuje, je to, čo všetko sú mladí ochotní do profilu zverejniť v túžbe
zaujať a zapáčiť sa. Dnes, keď chcú tínedžeri zaujať okolie, posúvajú sa hranice do nebezpečných
rovín. Možno aj tušia potenciálne riziká, ktoré z toho plynú, avšak nezraniteľnosť prežívaná typicky
v puberte spôsobuje, že seba zo skupiny ohrozených exludujú. To je ešte umocnené túžbou byť
obľúbený, populárny.
Intenzifikuje sa jej efekt lebo je verejná. Tým, že je spätná väzba viditeľná ostatným
„kamarátom“ (priemerne 150-200 „kamarátom“), je jej efekt mnohonásobne zvýraznený. A nie je tu
podstatné, či sú tí ľudia pre nich veľmi blízki priatelia alebo len vzdialení známi. Dá sa povedať, že
pre tínedžerov je to pomyselné publikum. Chcú sa zapáčiť, či už si to priznajú alebo nie.
V situáciách várou v tvár nemajú často šancu získať pochvalu za čokoľvek pred publikom
zloženým z 100 až 200 ľudí. Väčšinou ich niekto za niečo pochváli medzi štyrmi očami alebo
v prítomnosti niekoľkých osôb. Prostredníctvom internetu je to jednoduché, stačia na to minimálne
zručnosti a je to rýchle a účinné.
Nebezpečné na tom je, že sa intenzifikuje aj negatívna spätná väzba a v prípade výsmechu vo
verejnom priestore to znamená pre tínedžerov významný dopad na ich sebaobraz a sebaúctu, tak
ako sme potvrdili našim výskumom. Jeden zosmiešňujúci obsah uverejnený na profile
adolescentov môže byť na začiatku vnímaný ako (zlý) žart, avšak vo verejnom priestore na profile
ho vidí množstvo ľudí a veľa ďalších na to zareaguje, pridá sa a pod. To si veľmi dobre uvedomujú
aj samotní tínedžeri:
„Keď sa to stane v škole, tak povedzme, že o tom má evidenciu 30 ľudí, keď je to na internete
tak niekto má 255 priateľov a všetci to vidia a to je ešte horšie ... lebo ja sama neviem , kto všetko
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to vidí a potom keď sa na mňa niekto tak pozrie tak ja neviem, či to videl, nevidel...“(vo fokusovej
skupine o zverejnení zosmiešňujúcich fotiek).
Obeť takto zaživa výsmech verejne a to môže mať oveľa horšie dôsledky, ako keby to bolo len
v priestoroch triedy alebo menšej skupinky. Žarty vo verejnom priestore sociálnych sietí veľmi
ľahko sklznú do kyberšikanovania. Túto oblasť je veľmi dobre zdôrazniť v oblasti prevencie
a edukácie či už detí, rodičov alebo učiteľov.
Spätná väzba sa archivuje. Okrem toho, že pri reakciách ostatných na profile mal tínedžer
jednorazový pocit úspechu a populárnosti, alebo naopak poníženia, táto interakcia na „nástenke“
zostáva verejná a viditeľná ešte dosť dlhú dobu. Tak všetci , kto si otvoria a prehliadnu dotyčného
profil uvidia, do akej miery je populárny. Efekt spätnej väzby tvárou v tvár je pre tínedžerov
jednorazový a môžu sa k nemu vracať v spomienkach, ale na profile ho majú uchovaný ešte dlho
viditeľný pre verejnosť aj pre seba. Môžu tam ísť keď sú smutní a pozrieť si časť, ktorú chcú vidieť,
aby sa cítili lepšie.
V súvislosti s vyššie uvedeným bol v USA robený zaujímavý experiment. Gonzales a Hancock
(2010) usudzujúc, že osoby pri zvýšenom uvedomovaní si seba samých (self-awareness)
automaticky prehodnocujú a prežívajú vlastnú cenu. Prezeranie si vlastného profilu na Facebooku
považovali za taký moment a tak predpokladali, že to musí mať určitý dopad na sebaúctu, či už
pozitívny alebo negatívny. Zistili, že pocit sebauvedomovania si vlastného imidž počas prezerania
a upravovania si vlastného facebookového profilu sprevádza zvýšenie sebaúcty participantov. To
len potvrdzuje, že selektívna self-prezentácia prostredníctvom digitálnych médií a jej opakované
vzhliadanie ovplyvňuje postoje a pocity k vlastnému self.
Záver
Virtuálny priestor poskytuje v súčasnosti pre adolescentov možnosti pre socializáciu,
sebauplatnenie aj sebaprezentáciu. To všetko novým a špecifickým spôsobom pomáha objavovať,
vytvárať a posilňovať ich sebaobraz. Predkladáme niektoré z možných vysvetlení, prečo práve
v období puberty a ranej adolescencie mladí tak ľahko priľnú k sociálnym sieťam, akou je
v súčasnosti Facebook. Snažíme sa množstvo pozornosti, ktoré sociálnym sieťam venujú,
nehodnotiť. Skrátka to tak je a pre mladých je to dôležité. Inak by tam toľko času netrávili.
A nemusí ísť vždy o závislosť na internete (aj keď v niektorých prípadoch môže). V kontexte nášho
príspevku by sa v tom prípade dalo hovoriť o závislosti na potvrdzovaní vlastnej hodnoty. V dobe,
keď sú rodičia aj dospelí znepokojení tým, koľko času ich deti trávia na internete pokladáme za
podstatné prinášať poznatky o možných príčinách a mechanizmoch tohto fenoménu. Porozumenie
motívom mladých je nevyhnutné pre účinnú prevenciu prípadných rizík.
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Abstrakt
Výzkum byl proveden na vzorku 33 žen ve věku 20 až 35 let. Ke zjišťování vnímané hladiny stresu,
jeho zdravotních dopadů a užívaných strategií zvládání zátěže byly použity dotazníkové metody
SVF 78 a Stress Profile. Každodenní prožívání stresu percipují ženy v situaci prvního mateřství
statisticky významně výše než ženy běžné populace. Nejčastěji preferovanou copingovou strategií
se prokázala být Potřeba sociální opory, která je však vnímána jako nedostatečně saturovaná.
Užívají-li ženy neefektivní copingové strategie (stres v důsledku zvyšující), odráží se to nepříznivě
jednak na jejich životním stylu, a jednak jsou podporovány formy chování, které omezují
osobnostní rozvoj. Pro účinnou podporu této cílové skupiny je důležité motivovat ji ke změnám
v životním stylu směrem k aktivitě a seberealizaci, stejně tak je třeba posilovat copingové strategie
zaměřené na rozvoj osobních kompetencí oproti doposud preferovaným strategiím směřujícím
k úniku od zažívané zátěže.
Klíčová slova: percepce stresu, první mateřství, sociální opora, strategie zvládání zátěže (coping)
Abstract
First maternity and stress
The research was conducted with 33 women between 20 and 35 years of age. To find
perceived level of stress, its health impacts and coping strategies, questionnaires SVF 78 and
Stress Profile were used. Women in the situation of their first maternity perceived everyday levels
of stress significantly higher than women in the rest of the population. The most preferred coping
strategy was need for social support; however, it is perceived as insufficiently saturated. If women
use ineffective coping strategies (causing an increase in stress) it affects their life style in a
negative way, and forms behaviour which restricts their personality development. For efficient
support of this target group it is important to motivate this group to change their life style in a
direction of activity and self-realization, as well as strengthen coping strategies focused on
development of personal compensations in contrast with so far preferred strategies oriented toward
escape from experienced stress.
Keywords: stress perception, first maternity, social support, coping strategies

Úvod
V poradenské praxi se setkávám s problematikou partnerské krize směřující mnohdy
k rozpadu rodiny. Často se jedná o mladé rodiny s malým dítětem předškolního věku nebo na
počátku školní docházky. Subjektivně se mi jeví, že těchto mladých rodin bohužel v klientele
přibývá. Ve společných pátráních (s klienty) po ose původu problémů nacházíme tyto velmi často
v etapě rozšiřování partnerské koalice mladých dospělých na rodinný systém s dítětem. Zvláště
ženy mají dané období spojené s velkou zátěží, mnoha frustracemi a křivdami. Stěžují si obzvláště
na nízkou podporu od partnerů a nemohou jim nenaplňování svých očekávání dlouhodobě
„odpustit“.
Tato zkušenost mne vedla k otázce, zda podobným způsobem prožívá počátky prvního
mateřství většina žen, nebo se jedná pouze o ty, které vyhledají odbornou pomoc.
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Mateřství a zátěž
Ženy nacházející se v situaci prvního mateřství provázejí mnohé změny v osobní, partnerské a
sociální rovině. V teorii psychosociálního vývoje (Erikson, 2002) je období mladé a raně střední
dospělosti spojeno s dosažením intimity (splynutí s totožností druhého a připravenost k odevzdání
se těsnému citovému vztahu, který je důvěrný, spolehlivý a stabilní, a slouží jako zdroj citové jistoty
a bezpečí) a uplatněním generativity (naplnění potřeby být užitečný někomu dalšímu, něco po
sobě v životě zanechat), čehož může jedinec dosáhnout právě založením rodiny. Rodičovství lze
dle M. Vágnerové (2007) chápat jako jev, kde se prolíná generativita i intimita. Vztah s dítětem má
pak všechny znaky naplnění intimity. Počátky životní etapy prvního mateřství bývají slučovány se
silným tlakem na přizpůsobení se výše zmíněným změnám spojeným s přechodem k rodičovství a
tedy i se zvýšenou potřebou čelit nově vznikající zátěži pomocí doposud méně obvyklých strategií
zvládání stresu, než v předešlých etapách jejich života (Karsten, 2006).
Výše uváděné (přechod k rodičovství bývá stresuplným zážitkem) potvrzují mnohé výzkumy
(např. Copeland, & Harbaugh, 2005). Prvorodičky, které během přechodu k rodičovství zažijí
významný stres, mohou mít od rodičovství nerealistická očekávání. Tato se poté mohou stát
překážkou v přizpůsobení se mateřské roli (Kach, & McGhee, 1982; Belsky, & Kelly, 1994). K.
Pridhamová a kol. (1986) zkoumala stresory a opěrné prvky u dvaašedesáti matek v průběhu
prvních třech měsíců po porodu. Zjistila, že typy zažívaných stresorů se během tohoto období
mění. Po dobu prvního měsíce po porodu mluví matky o množství stresorů dělících jejich zaměření
pozornosti mezi péči o sebe sama a zodpovědnost zaměřenou na rodinu, domácnost či komunitu.
Období třetího měsíce souvisí s tím, jak je matka zatížena každodenními aktivitami. Během
prvního roku po porodu dochází dle E. Olbricha a L. Brüderla (1986) k tzv. plíživé erozi
partnerského vztahu s následujícím schématem: Žena-matka se naplno věnuje dítěti, neboť to se
její péče dožaduje a muž si připadá přehlížen. Odmítán se může cítit i v oblasti sexuálního soužití,
kdy zcela nerozumí zákonitostem výkyvů sexuálního reagování ženy po porodu (Vágnerová,
2007). Žena také není v partnerském vztahu a nové rodičovské roli plně spokojena, postrádá často
pomoc a podporu. Mnoho mladých matek má problém s organizací a sladěním péče o dítě,
domácnost a potřeb trávení volného času, resp. péče sama o sebe. Zásadně se tak mění životní
styl žen – matek. Mezi nejčastěji zmiňované překážky osobního volného času se umisťují:
nedostatek času jako takový (vznikající díky péči o dítě, partnera, domácnost, nakupování apod.),
nedostatek peněz, vlastní energie, avšak i nárůst zdravotních obtíží či pocitu vázanosti. Dalším
významným faktorem ovlivňujícím aktivitu či inaktivitu žen je vnímaná nedostatečná sociální opora
ze strany blízkých osob, zvláště pak partnera, širší rodiny a přátel (Brown et al., 2001). Pociťovaný
deficit v naplňování očekávání se pak může promítat do užívání neadaptabilních a
kontraproduktivních strategií zvládání, což v důsledku ovlivňuje jak prožitek osobní pohody (wellbeing) dané ženy, tak fungování manželského či jiných rodinných vztahů (DeLongis, Holtzman,
2005).
Trendem soudobé společnosti je sbližování a prolínání tzv. typicky mužských a ženských rolí.
Dochází tak ke zvýšení nároků na jejich vykonávání, a to z důvodu nedostatečného zakotvení
v dané roli a rolové nejistoty. U mužů se předpokládá větší zájem o rodinu, výraznější podíl na péči
o dítě a domácích pracích. Od žen je očekávána větší schopnost sebeprosazení, vyšší výkonnost
a odolnost vůči stresu (Matoušek, 1993). Existenci i funkčnost genderově uspořádaných rolí
v rodině a neobvyklé možnosti kombinace práce a rodiny, díky oslabení mužského chování
zajišťujícího obživu a naopak posílení významu živitelství ze strany ženy s vázaností na podporu
mužské participace na péči o děti a domácnost, již dokládají některé studie ze zahraničí (př.
Crompton, 1999). Přesto však stále existuje pravděpodobná většina tradičních párů, v nichž je
žena tou, která sehrává roli matky a opatrovnice rodinného krbu a muž rozvíjí svou kariéru a
zajišťuje finanční zázemí domácnosti (Hollá, 2008). Potřeba žen zvládnout jak roli mateřskou, tak
později i profesní, může vést k subjektivně silnému pocitu akutního stresu nebo déletrvající zátěže.
Žena, která se cítí takto přetížena, může reagovat obrannými mechanismy (mnohdy únikového
charakteru), jež se posléze mohou nepříznivě odrazit ve fungování rodiny, ale i v zaměstnání jako
takovém (Gilligan, 2001).
Psychická odolnost a coping
Míra únosnosti zátěže je nastavena individuálně a koresponduje nejen s aktuálním prožíváním
jedince, ale i s jeho minulou zkušeností (Hošek, 1999). Roli zde sehrává faktor genetiky
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(senzitivita, vzrušivost, dynamické vlastnosti osobnosti), avšak i věku, pohlaví, prodělaných
chorob, aktuálního zdravotního stavu, výchovy, vzdělání a prostředí, ve kterém se daný jedinec
vyvíjel, čerpal a učil způsobům jednání a chování (Feldman, 1996). I přesto, že můžeme poměrně
dobře poznat parametry konkrétního stresoru, jenž zátěž vyvolává, nebýváme často schopni
přesně vymezit druh a intenzitu reakce jedince na něj. Pokoušíme-li se učinit odhad, jakým
způsobem se bude jedinec v situaci zátěže chovat, potřebujeme mít povědomí také o jeho motivaci
a zkušenostech, ve smyslu dosavadně užívaných způsobů zvládání minulých zátěžových životních
situací (Křivohlavý, 1994).
Pro psychickou odolnost je podstatná sféra subjektivního prožívání a hodnocení zátěže
(Hošek, 1999). K resilienci jedince přispívá také prožitek osobní pohody (well-being). C. D. Ryffová
a C. L. M. Keyesová (1995) rozlišují jeho šest základních dimenzí:
1) Sebepřijetí – ve smyslu srozumění s různými aspekty sebe sama (pozitivními i negativními)
a jejich přijetí, včetně akceptace osobní historie;
2) Pozitivní vztahy s druhými – vztahy naplňující osobní potřeby, ale i citlivý zájem o druhé;
3) Autonomie – schopnost být do jisté míry nezávislý na očekávání a hodnocení sociálního
okolí;
4) Zvládání životního prostředí – prožitek pocitu kompetence při překonávání každodenního
okolního dění, schopnost zužitkovat je ve prospěch naplnění osobních potřeb a ambic;
5) Smysl života – pocit, že to, co je prožíváno, má určitý smysl, a že v budoucnu bude
dosaženo osobních cílů;
6) Osobní rozvoj – otevřenost vůči všemu novému, absence pocitů stagnace.
Problematika zvládání zátěže je v psychologické literatuře spojena s termínem coping. Dle
I. Šolcové a J. Lukavského (2006, 149) rozumíme copingem „průběžně se odehrávající kognitivní,
behaviorální a emoční snahy či úsilí člověka zvládnout vnější či vnitřní nároky, se kterými se
střetává v rámci svého života v obklopujícím prostředí“.
Vzhledem k užívané metodice a jejímu teoretickému zázemí se blíže zastavíme
u behaviorálního přístupu R. S. Lazaruse (1966), který v rámci copingového chování kladl důraz na
důležitost kognitivních a situačních determinant. Zvládání zátěže je v jeho pojetí pojímáno jako
transakční proces mezi osobností a jejím okolím. Zdůrazňuje tyto procesy na úkor osobnostních
rysů. R. S. Lazarus s S. Folkmanovou (1984) rozlišují dvě hlavní formy copingu:
1) Zvládání zaměřené na problém – zaměření na daný problém či situaci a snaha objevit
způsob, jakým je možné jej/ji změnit, resp. se jí v budoucnosti vyhnout. Strategie zahrnuje
vymezení problému, hledání alternativ jeho řešení a jejich zvažování z hlediska vynaloženého úsilí
a předpokládaného přínosu (Atkinson et al., 1995).
2) Zvládání zaměřené na emoci – snaha zmírnit emoční doprovod spojený s danou situací
zátěže. Strategie je používána jako ochrana před zaplavením negativními emocemi a je využitelná
i tehdy, když je problém v rámci zátěžové situace neovlivnitelný (Lazarus, & Folkman, 1984;
Atkinson et al., 1995).
Zájmem o vztah mezi osobností a zvládáním zátěže (copingem), resp. osobností a situačně –
kognitivními charakteristikami situace se zabývali zejména J. B. Rotter (1966) – koncepce
lokalizace kontroly (externí a interní locus of control – LOC), E. Wernerová (in Rampe, 2005) –
resilience (optimismus, akceptace, orientace na hledání řešení a stanovování si nových cílů,
opuštění role oběti, odpovědnost sama za sebe a své chování, hledání a využití možností sociální
opory, plánování budoucnosti), A. Antonowsky (in Křivohlavý, 2001; 2006; Kebza, 2005) –
koherence (sense of coherence – SOC; srozumitelnost situace – comprehensibility, smysluplnost –
meaningfulness, angažovanost na řešení a zvladatelnost – manageability), S. Kobasová (in
Kebza, 2005; Šolcová, & Kebza, 1996; Thompson, Murphy, & Stradling, 1994) – nezdolnost
(hardiness; odpovědnost a oddanost – commitment, kontrola a řízení – control, výzva – challenge)
či A. Bandura (in Kebza, 2005; Křivohlavý, 2001) – teorie vnímané osobní účinnosti (self-efficacy).
Sociální opora
Mnoho studií se věnuje vlivu poskytované sociální opory u jedinců, kteří se již nacházejí
v nepříznivé životní situaci, existuje však málo prací zaměřených na prevenci, tj. na posílení
sociálních dovedností na poli mezilidských vztahů (Křivohlavý, 2002). Integrace do sociálních
skupin je pro lidského jedince významnou determinantou jeho psychického zdraví a subjektivně
vnímané duševní pohody. Prostřednictvím sociálních relací se jedinci zpřístupňuje sociální opora
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(Kebza, 2005). Poskytovaná opora by měla směřovat ke zlepšení zátěžové situace příjemce, mít
tedy bezprostředně či s určitým časovým odstupem pozitivní odezvu (Hupcey, 1998). J. S. House
(1981) člení sociální oporu na čtyři základní složky podle jejího obsahu: Emocionální oporu –
okolím poskytovány důležité emoce; Hodnotící oporu – významná pro oblast sebehodnocení;
Informační oporu – informace a rady přispívající ke zvládání osobních problémů a Instrumentální
oporu – konkrétní praktická nebo hmotná materiální pomoc. K základním charakteristikám příjemci
prospěšné intervence v rámci sociální opory patří: poutavost a nikoliv vnucenost nabízené pomoci;
její autenticita a dobrovolnost ze strany poskytovatele; výsledná vyšší míra sebehodnocení
příjemce a jeho zesílené přesvědčení o zvládnutí zátěže vlastními silami (Křivohlavý, 1999).
K negativním reakcím dochází obzvláště, pokud je poskytovaná pomoc (sociální opora) v konfliktu
s jedincovou představou o jeho autonomii a sebevládě; pokud hrozí narušení jeho sebeúcty a
sebedůvěry; pomoc neodpovídá jedincovým potřebám. V důsledku se u něj mohou objevovat
pocity bezmoci, úzkosti, určité závislosti a viny (Lu, 1997).
Zaměření výzkumu
Záměrem bylo najít konkrétnější informace o prožívání a zvládání stresové zátěže a s ní
souvisejícími faktory u žen v situaci prvního mateřství. Zjištěné poznatky mají sloužit jako podklad
pro další zkoumání, ale mají být podnětné také pro přímou poradenskou a psychologickou práci
s danou cílovou skupinou.
Výzkumné otázky
Období, kdy se partneři stávají rodiči, je považováno za velmi náročnou životní fázi v mnoha
směrech (viz zdroje výše). Výrazný je zejména zvýšený emocionální distres, který obzvláště ženy
v této éře zažívají. Silný tlak je vyvíjen zejména na přizpůsobení se změnám, které přechod
k rodičovství obnášejí.
Mění se významně hladina vnímaného stresu u žen v situaci prvního mateřství?
Zažívaný distres v období prvního mateřství má spíše inhibiční charakter a nepodněcuje tedy
k aktivnímu řešení situace. Ženy pak mají tendenci uplatňovat spíše méně obvyklé copingové
strategie než běžná populace.
Preferují ženy v situaci prvního mateřství významně častěji méně obvyklé strategie
zvládání stresu?
V zátěžových situacích mají ženy tendenci chovat se otevřeněji a hledat pomoc a účast jiných
osob. Vyhledávají tedy častěji sociální oporu a snaží se ze svých sociálních vztahů vytěžit co
nejvíce pro své zdraví a psychickou pohodu. Méně už hledají praktické řešení problému.
Patří potřeba sociální opory mezi nejčastěji užívané strategie zvládání žen v situaci prvního
mateřství?
Výzkumný soubor
Zkoumaný soubor tvořilo 33 žen ve věku 20 až 35 let (prům. 28,45 let), v situaci prvního
mateřství, od 6. (min.) do 36. (max.) (prům. 13) měsíce věku dítěte. Prvních 6 měsíců po narození
dítěte bylo záměrně eliminováno, neboť bylo považováno za období největších změn a základní
adaptační dobu po porodu, kdy se počíná utvářet nově strukturovaný životní styl matky s dítětem,
resp. rodiny jako celku. Žádná z žen aktuálně ani dříve (v souvislosti se situací prvního mateřství)
neřešila problémy spojené se stresem v rámci odborné pomoci. Tato podmínka měla zamezit vlivu
terapie a odborně získaného náhledu na validitu získávaných dat. Respondentky se výzkumu
účastnily na bázi informovaného dobrovolného souhlasu. Přihlásily se na základě letákové
informační kampaně, případně konzultace s instruovanými pracovníky v terénu blízkém cílové
skupině (tj. v mateřských centrech, centrech volnočasových a pohybových aktivit pro matky
s dětmi, ordinacích ženských lékařů a pediatrických ordinacích).
Použité metody
Ke zjištění reakcí na stres a preferovaných strategií jeho zvládání byl v rámci aplikovaných
metod použit dotazník SVF 78 (Strategie zvládání stresu) autorů W. Jankeho a G. Erdmannové
(2002) (v čes. překladu a úpravě J. Švancary). Koncept SVF navazuje na teorii stresu R. S.
Lazaruse. Jedná se o vícedimenzionální sebepozorovací inventář zachycující individuální
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tendence pro nasazení různých způsobů reagování na stres v zátěžových situacích. Zahrnuje 13
subtestů: Podhodnocení /PODH/, Odmítání viny /ODMI/, Odklon /ODKL/, Náhradní uspokojení
/NUSP/, Kontrola situace /KOSI/, Kontrola reakcí /KORE/, Pozitivní sebeinstrukce /POSE/, Potřeba
sociální opory /POSO/, Vyhýbání se /VYHB/, Úniková tendence /UNTE/, Perseverace /PERS/,
Rezignace /REZG/ a Sebeobviňování /SEOB/. Respondent zaznamenává 78 odpovědí týkajících
se svých pravděpodobných reakcí na předkládanou modelovou situaci, a to na pětimístné škále.
U probandů je také zjišťována celková úroveň pozitivní /POZ/ a negativní /NEG/ strategie zvládání
stresu, přičemž pozitivní strategie je složena ze třech dílčích strategií – Strategie podhodnocení a
devalvace viny /POZ 1/, Strategie odklonu /POZ 2/ a Strategie kontroly /POZ 3/. Hrubé skóry
součtu položek jednotlivých subškál jsou pomocí tabulek převáděny na T-skóry a zaznamenávány
do Testového profilu.
Pro zjištění prožívané hladiny stresu a jeho zdravotních rizik byl aplikován dotazník STRESS
PROFILE K. M. Nowacka (1999) (v čes. překladu a úpravě J. Klose a P. Krále). Dotazník si klade
za cíl identifikovat oblasti pomáhající jedinci odolávat škodlivým účinkům každodenního stresu, ale
i sféry, které jedince naopak činí náchylným k onemocněním spojovaným se stresem. Koncepčně
se zakládá na kognitivně-transakčním přístupu ke stresu a copingu R. S. Lazaruse. Jedná se
o sebeposuzovací dotazník zachycující 15 oblastí: Stres /STR/, Zdravotní návyky /ZDR/, Cvičení
/CVI/, Odpočinek/spánek /ODP/, Jídlo/výživa /JID/, Prevence /PRV/, Trs položek ARC /ARC/,
Sociální podpora okolí /SOC/, Chování typu A /TYP/, Kognitivní nezdolnost /NEZ/, Pozitivní pohled
/POZP/, Negativní pohled /NEGP/, Minimalizace hrozeb /MIN/, Zaměřenost na problém /PRO/,
Psychická pohoda /POH/. Metoda pracuje také s indexy ověření možnosti zkreslení odpovědí:
Index inkonzistentních odpovědí a L-skór. Respondent v dotazníku reaguje na 123 nabízených
otázek na třech typech pěti a šestimístných škál. U každé ze zmíněných kategorií je respondent
žádán, aby uvedl, jak často v té které zakoušel stres za poslední 3 měsíce. Výsledný skór
vymezuje polohu na ose hrozby zdravotního rizika – dobrého zdroje ochrany zdraví.
Po výpočtu hrubých skórů a jejich převedení na T-skóry byla data zanesena do tabulek
v tabulkovém programu MS Excel a dále zpracována v rámci základních popisných charakteristik
vzorku v programu Statistica 8.0. U dotazníku SVF byly výsledné hrubé skóry seřazeny dle
hodnoty jejich průměrů, čímž bylo docíleno pořadí preference užívaných strategií zvládání zátěže.
T-testem bylo zjišťováno, zda se výběrový průměr (u dat obou dotazníků) liší od referenční
konstanty (standardizačních vzorků).
Výsledky
Mění se významně hladina vnímaného stresu u žen v situaci prvního mateřství?
V tab. 1 jsou shrnuty popisné charakteristiky výběru vycházející z hrubých skórů jednotlivých
škál dotazníku Stress Profile. Průměry ani mediány jednotlivých patnácti subškál dotazníku nám
v tuto chvíli nenaznačí relevantní závěry odrážející zdravotní rizika spojená se stresem. Každá ze
škál je totiž sycena různým počtem položek, tudíž tyto hodnoty průměrů hrubých skórů s sebou
nenesou takové informace jako u předchozího dotazníku SVF.
Stěžejní pro nás budou T-skóry (viz dále), které nám získaná data lépe osvětlí vzhledem
k normám.
Tab. 1: Výběrové charakteristiky – dotazník Stress Profile (SP) – hrubé skóry
Min.

Max.

Rozpětí

Vícenás.
92

Četnost
modu
5
4

9
67

25
104

7

Vícenás.

5

2

14,55
15,21
45,45

14
16
47

Vícenás.
17
43

4
5
5

33

14,15

15

15

33

52,33

52

45

33

33,3

32

Vícenás.

SP
(HS)
STR
ZDR

N
platných
33
33

Prům.

Med.

Mod.

15,15
86,36

14
89

CVI

33

7,09

ODP
JID
PRV

33
33
33

ARC
SOC
TYP

16
37

Sm.
odch.
4
10

Koef.
prom.
26,61
11,6

13

11

3

46,02

8
9
35

19
20
56

11
11
21

3
3
6

20,63
19,29
12,48

20

8

15

7

2

12,25

5

41

68

27

7

14,13

4

24

44

20

6

18,85
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NEZ

33

97,55

96

95

3

82

116

34

9

9,71

POZP

33

16,55

17

17

10

12

20

8

2

13,77

NEGP

33

16,09

15

Vícenás.

5

11

22

11

3

20,81

MIN

33

15

15

12

8

11

20

9

3

17,64

PRO
POH

33
33

13,24
38,79

13
39

12
44

8
4

10
28

17
47

7
19

2
6

14,75
15,71

Do tab. 2 jsou zahrnuty základní popisné charakteristiky výběru vycházející z T-skórů škál
dotazníku Stress Profile. Za pásmo středové normy jsou považovány hodnoty 40 až 60.
Tab. 2: Výběrové charakteristiky – dotazník Stress Profile (SP) – T-skóry
SP
N
Prům.
Med.
Mod.
Četnost Min.
(T-skór)
platných
modu

Max.

Rozpětí

Sm.
odch.

Koef.
prom.

STR

33

60,52

58

Vícenás.

5

42

80

38

11

18,26

ZDR

33

37,12

40

43

4

20

57

37

11

28,83

CVI

33

38,76

38

Vícenás.

5

22

59

37

11

28,59

ODP

33

34,06

31

20

5

20

51

31

11

31,12

JID

33

44,15

47

50

5

25

59

34

9

20,92

PRV

33

45,82

50

40

5

21

72

51

14

29,97

ARC

33

43,12

39

39

20

39

77

38

8

19,68

SOC

33

44,48

44

35

5

29

65

36

10

21,97

TYP

33

63,42

61

80

6

45

80

35

12

19,05

NEZ

33

39,55

38

37

3

24

58

34

9

23,94

POZP

33

49,27

51

51

10

33

61

28

8

16,07

NEGP

33

57,82

56

Vícenás.

5

44

80

36

10

17,75

MIN

33

45

45

36

8

33

60

27

8

17,64

PRO

33

50,18

49

45

8

37

66

29

8

16,22

POH

33

39,73

40

47

4

24

52

28

9

22,21

Komentář k tabulce: Zajímavé informace přináší bližší pohled na minima a maxima jednotlivých škál, kdy největší
rozptyl nalézáme u oblasti PRV - Prevence, kde některé ze skupiny zkoumaných žen skórují jak velice nízko (T20), tak i
vysoko (T72). Tento trend může vypovídat o selhávání unifikovaných preventivních přístupů ke zvládání stresu
používaných v praxi a naopak podporovat individuálně zaměřený přístup vycházející z osobitých životní zkušeností a
chování toho kterého jedince.

V tab. 3 jsou výsledky Studentových t-testů pro jednotlivé škály dotazníku Stress Profile. Ttesty porovnávaly průměry škálových položek s průměry týchž u referenční skupiny žen
standardizačního vzorku dotazníku Stress Profile (N = 96). Statisticky významný rozdíl mezi
oběma skupinami žen se nachází u subškál: Stres (t=3,507), Zdravotní návyky (t=-5,233), Cvičení
(t=-3,009), Odpočinek/spánek (t=-7,742), Jídlo/výživa (t=-2,972), Trs položek ARC (t=2,158),
Sociální podpora okolí (t=-3,797), Chování typu A (t=5,239), Kognitivní nezdolnost (t=-5,015),
Negativní pohled (t=5,114), Minimalizace hrozeb (t=-3,539), Psychická pohoda (t=-5,490). U tří
subškál k významným rozdílnostem nedochází: Prevence, Pozitivní pohled a Zaměřenost na
problém.
U žen zkoumaného vzorku dochází, oproti běžné populaci žen, k významným rozdílům
v subjektivním hodnocení prožívaného stresu. Odlišným způsobem posuzují také oblast svých
zdravotních návyků, tedy specifického pravidelného chování přispívajícího k celkové fyzické a
psychické pohodě. V situaci prvního mateřství mají ženy odlišné nároky v naplňování potřeby
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sociální opory, úspěchu a uznání, což může reflektovat i rozdíly v nezdolnosti, resp. i přístupu
sama k sobě a okolnímu světu.
Tab. 3: T-test průměrů Stress Profile vůči referenční konstantě (standardizační vzorek žen N=96)
Proměnná
(SP)

Průměr

Sm.
odch.

N

Sm. chyba

Referenční
konstanta

t

SV

p

STR

15,152

4,032

33

0,7019

12,69

3,507

32

0,001

ZDR

83,364

10,018

33

1,7439

95,49

-5,233

32

0,000

CVI

7,091

3,263

33

0,5680

8,80

-3,009

32

0,005

ODP

14,545

3,001

33

0,5224

18,59

-7,742

32

0,000

JID

15,212

2,934

33

0,5108

16,73

-2,972

32

0,006

PRV

45,455

5,674

33

0,9877

46,76

-1,322

32

0,196

ARC

14,152

1,734

33

0,3019

13,50

2,158

32

0,039

SOC

52,333

7,394

33

1,2871

57,22

-3,797

32

0,001

TYP

33,303

6,277

33

1,0927

27,48

5,239

32

0,000

NEZ

97,545

9,467

33

1,6481

105,81

-5,015

32

0,000

POZP

16,545

2,279

33

0,3967

17,30

-1,902

32

0,066

NEGP

16,091

3,348

33

0,5828

13,11

5,114

32

0,000

MIN

15,000

2,646

33

0,4606

16,63

-3,539

32

0,001

PRO

13,242

1,953

33

0,3400

13,08

0,478

32

0,636

POH

38,788

6,092

33

1,0604

44,61

-5,490

32

0,000

Graf 1 názorněji dokresluje výše zmíněnou rozdílnost zkoumaných žen od referenční skupiny.
Každodenní prožívání stresu percipují ženy v situaci prvního mateřství relativně vysoce, což (jak
dotazník vyžaduje) nesouvisí se závažnými životními událostmi, avšak má vypovídat o posledních
třech měsících života. V rámci tohoto období mají ženy výrazně snížené zdravotní návyky,
mnohem méně se věnují pravidelným pohybovým aktivitám a pociťují nedostatek odpočinku.
Nápadně intenzivní je v porovnání s běžnou populací žen pocit zaneprázdněnosti a časové tísně,
většina matek se snaží o vysoký výkon a kladou tak na sebe velmi vysoké nároky. Vydávají
neadekvátní množství energie na to, aby dostály svým cílům či naplnily své subjektivní představy
o očekáváních okolí (častá tendence k chování typu A). Ve sféře kognitivní nezdolnosti mohou
zkoumané ženy zažívat pocity odcizení a ztráty kontroly nad aktuálním děním. Celkově prožívají
ženy období prvního mateřství spíše jako nepohodlí, se kterým může klesat i jejich psychická a
fyzická odolnost.
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Graf 1: Srovnání škál Stress Profile (ženy výběru a ženy standardizačního vzorku)
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Komentář ke grafu: T-skóry jsou standardními hodnotami sloužícími ke srovnání zkoumaného souboru s normami.
T-skóry mají průměr 50 a standardní odchylku 10. Výsledky mezi 40 a 59 jsou tedy pokládány za průměrné, výsledky
nad 60 jsou považovány za vysoké a pod 39 naopak za nízké.

Preferují ženy v situaci prvního mateřství významně častěji méně obvyklé strategie
zvládání stresu?
Patří potřeba sociální opory mezi nejčastěji užívané strategie zvládání žen v situaci prvního
mateřství?
V tab. 4 jsou zpřehledněny popisné charakteristiky výběru vycházející z hrubých skórů
jednotlivých škál dotazníku SVF. Celkově nejnižší hodnotu průměru má strategie Podhodnocení
(PODH – pozitivní strategie) – 8,64, což značí nejnižší preference v jejím užívání cílovou skupinou.
Naopak na prvních třech místech s nejvyššími hodnotami průměrů, tedy nejvyšší preferovaností,
jsou strategie: Potřeba sociální opory (POSO – zřídka se vyskytující strategie) – 17,64,
Perseverace (PERS – negativní strategie) – 16,76 a Kontrola situace (KOSI – pozitivní strategie) –
16,61. V rámci okruhů pozitivních strategií je nejsilněji preferován trs Strategií kontroly (POZ3) –
15,71. Celkově s velmi mírnou převahou vítězí preference oblasti Pozitivních strategií (POZ) –
13,75 nad Negativními strategiemi (NEG) – 12,53.
Nejsilněji preferovaná strategie Potřeba sociální opory je autory dotazníku řazena mezi zřídka
se vyskytující strategie, přesto je pro ženy v situaci prvního mateřství nejužívanějším způsobem
copingu. Přejí si být v kontaktu s druhými, kteří jim mohou být podporou při řešení určitého
problému či nepříznivé situace. Snahy po hledání opory můžeme řadit jednak do pasivněrezignačních a bezmocných postojů, jednak mohou naznačovat aktivní hledání konkrétní opory při
zvládání problému. Pokud se zkoumané ženy nacházejí ve stresu, mají také tendenci aktuální
zátěžovou situaci analyzovat, pátrat po jejím vzniku a plánovat opatření (Kontrola situace), která by
vedla k jejímu řešení nebo alespoň jejímu zlepšení. V tomto řešení jsou ženy aktivní. Mají však
tendenci pohybovat na dvou protipólech. Na jedné straně jednají aktivně a hledají řešení, to však
často sklouzává na stranu druhou, a to k negativní strategii zvládání, kdy ženy nad problémem
prodlouženě přemítají a nejsou schopny se od zátěže odpoutat (Perseverace). Negativní představy
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a myšlenky spojené s problémovou situací mají nutkavý charakter a zabírají kapacitu myšlení, tedy
i možnosti přímého řešení. Zátěž se tímto dále prodlužuje a rozrušení se může prohlubovat.
Tab. 4: Výběrové charakteristiky – dotazník SVF – hrubé skóry
SVF
N
Prům.
Med.
Mod.
Četnost
(HS)
platných
modu

Min.

Max.

Rozpětí

Sm.
odch.

Koef.
prom.

PODH

33

8,64

8

Vícenás.

5

3

16

13

4

45,39

ODMI
ODKL
NUSP

33
33
33

13,12
14,12
13,24

13
14
14

10
15
Vícenás.

6
6
4

8
9
5

22
21
22

14
12
17

4
3
5

30,41
23,07
40,09

KOSI
KORE
POSE
POSO
VYHB
UNTE

33
33
33
33
33
33

16,61
14,45
16,06
17,64
15,91
11,24

16
15
16
17
16
11

15
11
17
17
15
Vícenás.

7
7
5
6
8
5

9
10
7
12
9
7

24
19
24
23
22
19

15
9
17
11
13
12

4
3
4
3
3
3

23,17
20,03
25,19
17,06
17,02
28,04

PERS
REZG
SEOB
POZ1
POZ2
POZ3
POZ
NEG

33
33
33
33
33
33
33
33

16,76
10,24
11,88
10,88
13,68
15,71
13,75
12,53

18
10
11
11
14
16
14
12

19
11
8
11
16
Vícenás.
Vícenás.
Vícenás.

6
5
6
5
4
4
2
3

7
5
5
6
7
9
9
8

24
16
20
15
22
20
19
17

17
11
15
9
15
11
10
9

4
3
4
3
4
2
2
2

25,45
30,78
37,28
23,69
26,03
14,62
14,27
18,51

Do tab. 5 jsou zaneseny výsledky Studentových t-testů pro jednotlivé subtesty SVF,
jednotlivých okruhů pozitivních strategií a celkové Pozitivní a Negativní strategie. T-testy
porovnávaly průměry zmiňovaných položek s průměry týchž u referenční skupiny žen
standardizačního vzorku dotazníku SVF (N = 122). Statisticky významný rozdíl mezi oběma
skupinami žen se objevil u subškál: Odmítání viny (t=4,51), Odklon (t=3,79), Náhradní uspokojení
(t=4,14), Kontrola reakcí (t=-2,19), Potřeba sociální opory (t=6,50), Vyhýbání se (t=7,21), Úniková
tendence (t=3,79) a Rezignace (t=2,39). V rámci okruhů pozitivních strategií zvládání je skupiny liší
v okruhu Strategie přehodnocení a devalvace (t=3,99) a Strategie odklonu (t=4,83). K odlišnosti
dochází i u celkových Pozitivních (t=5,24) a Negativních strategií (t=2,40). Statisticky nevýznamná
je odlišnost obou souborů u subškál Podhodnocení, Kontrola situace, Pozitivní sebeinstrukce,
Perseverace a Sebeobviňování. U Strategie kontroly v rámci okruhů pozitivních strategií není také
statisticky významný rozdíl. Statisticky významný rozdíl mezi zkoumanou skupinou žen a
referenční skupinou žen standardizačního vzorku se projevil u osmi ze třinácti subškál dotazníku
SVF (tj. v 62 %).
U žen v situaci prvního mateřství nedochází zvláště v užívání preferovaných strategií
vyžadujících kontrolu a nadhled k jejich významné diferenci od běžné skupiny žen. Významně se
však odlišují v tendenci zajistit si v zátěžové situaci potřebnou sociální oporu ze svého okolí.
Tab. 5: T-test průměrů SVF vůči referenční konstantě (standardizační vzorek žen N=122)
Proměnná Průměr
Sm. odch.
N
Sm. chyba
Referenční
t
SV
(SVF)
konstanta

p

PODH

8,64

3,920

33

0,682

8,18

0,67

32

0,508

ODMI

13,12

3,990

33

0,695

9,99

4,51

32

0,000

ODKL

14,12

3,257

33

0,567

11,97

3,79

32

0,001

NUSP

13,24

5,309

33

0,924

9,42

4,14

32

0,000

KOSI

16,61

3,848

33

0,670

16,72

-0,17

32

0,866

KORE

14,45

2,895

33

0,504

15,56

-2,19

32

0,036

POSE

16,06

4,046

33

0,704

16,02

0,06

32

0,954

POSO

17,64

3,009

33

0,524

14,23

6,50

32

0,000
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VYHB

15,91

2,708

33

0,471

12,51

7,21

32

0,000

UNTE

11,24

3,153

33

0,549

9,16

3,79

32

0,001

PERS

16,76

4,265

33

0,742

16,68

0,10

32

0,917

REZG

10,24

3,153

33

0,549

8,93

2,39

32

0,023

SEOB

11,88

4,428

33

0,771

11,48

0,52

32

0,608

POZ1

10,88

2,577

33

0,449

9,09

3,99

32

0,000

POZ2

13,68

3,562

33

0,620

10,69

4,83

32

0,000

POZ3

15,71

2,297

33

0,400

16,10

-0,98

32

0,333

POZ

13,75

1,962

33

0,342

11,96

5,24

32

0,000

NEG

12,53

2,320

33

0,404

11,56

2,40

32

0,022

Graf 2 zachycuje pořadí preference užívaných strategií zvládání stresu. Strategie jsou
seřazeny dle hodnot průměrů pořadí. Pořadí bylo utvořeno na základě srovnání hodnot průměrů
hrubých skórů jednotlivých subškál jednotlivých vyplněných dotazníků. Tyto výsledné hodnoty byly
poté po jednotlivých subškálách dotazníku zprůměrovány a takto vzniklo pořadí preferovaných
hodnot pro celou zkoumanou skupinu. Nejnižší hodnota průměru odpovídá nejpreferovanější
strategii, naopak u subtestu s nejvyšší hodnotou průměru se jedná o nejméně preferovanou
copingovou strategii.
U žen v situaci prvního mateřství je strategií s nejvyšší preferovaností POSO – Potřeba
sociální opory, poté PERS – Perseverace, KOSI – Kontrola situace, POSE – Pozitivní
sebeinstrukce a VYHB – Vyhýbání se. Mají nejnižší průměr pořadí. Nejméně užívané (s nejvyšším
průměrem pořadí) jsou strategie PODH – Podhodnocení, REZG – Rezignace a UNTE – úniková
tendence. Referenční skupina žen standardizačního vzorku dotazníku SVF preferuje na prvním
místě strategii Kontroly situace (KOSI), poté Perseveraci (PERS), Pozitivní sebeinstrukci (POSE),
Kontrolu reakcí (KORE) a Potřebu sociální opory (POSO).
Graf 2: Pořadí preferovaných strategií zvládání stresu (SVF)
PODH
REZG
UNTE
SEOB

strategie SVF

ODMI
NUSP
ODKL
KORE
POSE
VYHB
KOSI
PERS
POSO
0

Pořadí preferovaných strategií

1

2

3

POSO

PERS

KOSI

VYHB

POSE

2,73

2,97

3,21

3,61

3,76

4

5

6

7

8

9

KORE

ODKL

NUSP

ODMI

SEOB

UNTE

REZG

PODH

4,67

5,06

5,58

5,7

6,55

7,36

7,79

8,39

průměry pořadí strategií SVF

Diskuse a závěry s doporučením pro praxi
Situace prvního mateřství bývá mnoha autory spojována se změnami v partnerském vztahu
(např. Olbrich, & Brüderl, 1986), se změnami v repertoáru životních rolí (Matoušek, 1993;
Crompton, 1999; Hollá, 2008), transformací životního stylu (Brown et al., 2001) a dalšími, což má
za důsledek také nárůst zátěžových situací (Copeland, & Harbaugh, 2005) a prožívaného stresu
(Pridham et al., 1986; Gilligan, 2001). Sledovat konkrétní změny v partnerských vztazích či
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repertoárech rolí nebylo stěžejním záměrem práce. Pozornost však byla zacílena na zjištění
skutečnosti, zda u vzorku žen cílové skupiny, které nevyhledaly odbornou pomoc, dochází
subjektivně k nárůstu zátěže. Tento předpoklad byl potvrzen, neboť se prokázalo, že zkoumané
ženy v situaci prvního mateřství vykazovaly významně vyšší hladinu stresu než běžná populace
žen.
Karsten (2006) zdůrazňuje v období prvního mateřství zvýšenou potřebu čelit nově se
rozvíjejícím zátěžovým situacím pomocí nových a méně obvyklých strategií zvládání.
U zkoumaných žen cílové skupiny se na prvních pěti místech preference objevuje nejsilněji užívání
strategie Potřeby sociální opory, dále Perseverace, Kontroly situace, Pozitivní sebeinstrukce a
Vyhýbání se. Strategie Potřeby sociální opory a Vyhýbání se jsou autory dotazníku SVF (Janke, &
Erdmann, 2002) pokládány za zřídka se vyskytující strategie. Hodnoty jejich preference byly
v komparaci s referenční skupinou žen prokázány jako statisticky významně rozdílné.
V rámci tří stěžejních oblastí pozitivně laděných strategií zvládání užívají ženy cílové skupiny
častěji než ženy referenční skupiny oblast Strategií přehodnocení a devalvace a Strategií odklonu.
Přehodnocení, devalvace i odklon jsou taktikami, které jsou zaměřené spíše na (emoční) únik
z nepříjemné situace, než na její přímé aktivní řešení (oblast Strategií kontroly reakcí). Ženy
v situaci prvního mateřství tedy aplikují spíše copingový postup zvládání zaměřeného na emoce,
než zvládání zaměřené na problém (viz Lazarus, & Folkman, 1984).
Zkoumané ženy prožívají významně častěji než ženy srovnávací skupiny frustraci
v naplňování zmiňované Potřeby sociální opory. Jejich tendence pak často směřují ke stížnostem
na nedostatečnou pomoc ze strany partnerů, popřípadě dalších blízkých osob (viz Brown et al.,
2001). V souvislosti se zjištěnou tendencí k perseveraci se dále zvyšuje riziko, že žena zaměří
pozornost na hledání chyb ve svém okolí a vztazích, namísto toho, aby pátrala po zdrojích zátěže
a autonomních strategiích jejich zvládání.
Výsledky zkoumání poukazují na vysokou preferenci únikových strategií, potřebu zajišťovat si
podporu či snižovat emoční zátěž pomocí vnějších zdrojů. Ženy cílové skupiny mají tedy
orientováno místo kontroly – locus of control (viz Rotter, 1966) spíše externě, což je omezuje
v autonomní možnosti reagovat na prožívaný stres. V důsledku tohoto fungování mohou ženy
v situaci prvního mateřství provokovat další stresor a to partnerský konflikt (viz Olbrich, & Brüderl,
1986). Partner může zvýšený tlak na podporu vnímat jako kritiku zvládání své role a hrozí jeho
obranně agresivní reakce. Obranné strategie partnera, např. zvýšená kritika, snížený zájem
o partnerku či méně společně tráveného času, mohou zpětně nepříznivě dopadat na ženu. Narůstá
možnost zahlcení negativním pohledem na sebe, okolí i celkovou situaci prvního mateřství.
Zmíněný trend byl ve výzkumu doložen existencí vysoké hladiny Negativního pohledu (dot. Stress
Profile).
Pro prevenci možných osobních či partnerských krizí se ukazuje jako důležité nabízet cílové
skupině žen jednak podporu v rozšiřování repertoáru copingových strategií směrem k celkům
posilujícím osobní kompetence v rámci řešení problému, jednak k podnícení efektivnější
partnerské komunikace a produktivnějších forem řešení problémů či vzniklých těžkostí v rámci
partnerství. Není-li sociální opora partnera v souladu s představami ženy, může snižovat její
autonomii a sebevládu, což s sebou druhotně přináší prožitky úzkosti, závislosti a následně též
bezmoci (viz Lu, 1997). Poradenské a podpůrné aktivity pro cílovou skupinu by tedy měly být
zakotveny v posilování sebeúčinnosti – self-efficacy (viz Bandura in Křivohlavý, 2001; Kebza,
2005), kdy je pomocí kognitivní a emocionální akceptace situace posílena resilience. V rámci
posílení kognitivní nezdolnosti lze podpořit ženy respektováním jejich zátěžové situace s tím, že je
to pro období prvního mateřství typické. Zároveň je nezbytné podporovat u žen oblast aktivních
strategií zaměřených na reálné řešení problémů, nikoliv jen na kompenzační a únikové cíle.
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Abstrakt
Cieľom prezentovaného výskumu bolo zmapovať úroveň vývinu morálneho usudzovania detí
v špecifickom prostredí ústavnej starostlivosti a porovnať ju s úrovňou detí žijúcich v rodinách. Na
skúmanie úrovne morálneho vývinu bol použitý Test morálnej zrelosti osobnosti (Kotásková –
Vajda, 1983). Doplnkovou dotazníkovou metódou bolo ďalej zisťované, ako deti vnímajú „dobrého“
a „zlého“ človeka. Výskum bol realizovaný na vzorke 53 detí vo veku od 9 do 14 rokov (39 detí
z detských domovov, 14 detí ako kontrolná skupina). Pri porovnávaní detí z detských domovov
s normou a s kontrolnou skupinou bol zaznamenaný rozdielový trend v neprospech detí z detských
domovov. Taktiež bol zistený relatívne silný negatívny vzťah medzi morálnou zrelosťou a dĺžkou
pobytu v detskom domove.
Kľúčové slová: vývin morálneho usudzovania, primárne socializačné prostredie, deti z detských
domovov
Abstract
Primary socialization environment in relation to moral development
The aim of the research presented in study was to map the level of moral reasoning
development of children in the specific environment of the institutional care, and to compare it with
the level of children living with families. The level of moral development was explored through the
Test of moral maturity of personality (Kotásková – Vajda, 1983). Supplementary questionnaire
method further investigated how children perceive a “good” and a “bad” person. The research was
done on the sample of 53 children in age from 9 to 14 years (39 children from foster homes, 14
children as a control group). In comparison children from foster homes and children from families,
there was the differential trend for account of children from families remarked. It was also detected
a relatively strong negative relationship between the moral maturity and the duration of stay in
foster home.
Keywords: development of moral reasoning, primary socializing environment, foster home
Morálny vývin
Kognitívno-vývinová teória morálneho vývinu zdôrazňuje vplyv kognitívnej zložky osobnosti
v štruktúrovaní morálneho vedomia. Morálny vývin je celoživotnou vývinovou úlohou, počas ktorej
sa morálna zrelosť jednotlivca rozvíja pomocou nových kognitívnych štruktúr v každom vývinovom
štádiu. Podľa tohto prístupu morálna zrelosť spočíva v morálnosti založenej na princípoch a ako
taká predstavuje najvyššiu rovinu morálneho úsudku. Zároveň si vyžaduje, aby jedinec
uprednostňoval vlastný názor a riadil sa vlastnými zásadami (Lajčiaková, 2008).
Švajčiarsky psychológ J. Piaget postavil svoju vývinovú teóriu na analýze kognitívnych štruktúr
a štruktúr morálneho usudzovania detí. Rozlíšil štyri hlavné fázy kognitívneho vývinu:
senzomotorickú úroveň, predoperačnú úroveň, úroveň konkrétnych operácií a úroveň formálnych
operácií (Piaget, Inhelderová, 1997). Na základe svojich rozsiahlych výskumov dospel k záveru, že
morálne myslenie sa taktiež rozvíja postupne, podľa stupňov. Identifikoval štyri na seba
nadväzujúce štádiá morálneho vývinu, ktoré Lajčiaková (2008) približuje nasledovne.
1) Štádium anómie – dieťa ešte nemá dostatočnú morálnu citlivosť a nevie sa rozhodovať, čo je
správne a čo nie. Toto štádium sa tiež nazýva etapou detského amoralizmu, pretože dieťa nie
je schopné hodnotiť;
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2)
3)
4)

Štádium imitácie – v tomto štádiu dieťa napodobňuje morálny „jazyk“, ale ešte nie je schopné
použiť ho v rámci svojho správania;
Štádium heteronómie – rozhodovanie už prebieha na základe morálnej perspektívy, ale
konanie je rigidné. V tomto štádiu je pre dieťa typický morálny konformizmus a egocentrizmus;
Štádium autonómie – dieťa je už schopné postihovať viaceré morálne hľadiská a dokáže
posúdiť abstraktné princípy ako konkrétne situácie.

P. Vacek (2008) uvádza tri základné faktory, ktorými Piaget podmieňuje zmeny vo vývine
morálneho vedomia:
• nevyhnutný stupeň intelektuálneho rozvoja;
• skúsenosť s rovesníckymi, sociálne rovnocennými vzťahmi;
• nezávislosť na obmedzujúcom nátlaku dospelých autorít.
Heteronómne štádium – v tomto štádiu je morálka dieťaťa objektívne daná a zakladá sa na
vonkajšom nátlaku autorít. Táto tzv. donucujúca morálka je typická pre úsudky 7-8 ročných detí.
Pravidlá sú pre ne posvätné, vychádzajú z nemenných požiadaviek autority a treba ich doslovne
dodržovať. Každé porušenie pravidiel musí byť podľa dieťaťa bez zaváhania potrestané. Tresty
chápu ako správne, pretože sú neoddeliteľnou súčasťou spravodlivosti a tiež výhradnou vecou
autority. Existuje pre ne len správanie úplne dobré alebo úplne zlé, nepripúšťajú prítomnosť
akýchkoľvek individuálnych či poľahčujúcich okolností, pretože nesprávne konanie hodnotia podľa
vonkajších znakov a následkov správania.
Autonómne štádium – tzv. morálka kooperácie je postavená na vzťahoch recipročného
porozumenia a je charakteristická pochopením pravidiel, ktoré boli stanovené vzájomnou dohodou,
preto je ich zmena v závislosti od potrieb jednotlivcov možná. Konanie je viac posudzované vo
vzťahu k pôvodnému zámeru konajúcej osoby, na základe úmyslov a materiálnych dôsledkov.
Trest je primeraný spôsobenej škode a chápaný ako prostriedok na dosiahnutie ľudskosti.
Povinnosti nie sú závislé od autority ale od sociálnych očakávaní.
Americký psychológ L. Kohlberg (podľa: Lajčiaková, 2008) bol na rozdiel od Piageta
presvedčený, že vývin morálneho usudzovania pokračuje aj počas obdobia adolescencie a v
dospelosti. Základné Piagetove myšlienky aplikoval na oblasť morálneho vývinu a vytvoril teóriu
vývinu morálnych úsudkov. Tvrdil, že aplikácia morálneho úsudku je kognitívny proces, zahŕňajúci
reflexiu hodnôt a ich logické usporiadanie do hierarchie. Tento proces uskutočňuje jednotlivec vždy
pri pokuse pochopiť a zdôvodniť úsudok, ktorý formuloval.
Na základe svojich rozsiahlych výskumov s morálnymi dilemami dospel Kohlberg k šiestim
univerzálnym stupňom (stages) vývinu morálneho usudzovania. Týchto šesť stupňov priradil k trom
morálnym rovinám (levels): I. predkonvenčná, II. konvenčná, III. postkonvenčná. Tieto úrovne
čiastočne zodpovedajú Piagetovým stupňom vývinu kognitívnej štruktúry. Človek prechádza týmito
stupňami postupne a v danom poradí, pričom každý stupeň vychádza zo stupňa predošlého a je
základom najbližšieho vyššieho. Rozdiely medzi jednotlivými štádiami morálneho usudzovania nie
sú tvorené rastúcim vedomím morálnych noriem, skôr kvalitatívne odlišným spôsobom uvažovania
o morálnych problémoch.
Kohlbergov úrovňový model vývinu morálky teda zahŕňa tri roviny vývinu morálnych úsudkov
a k nim prislúchajúce štádiá (Lajčiaková 2008, Heidbrink, 1997, Vacek, 2008):
I. úroveň predkonvenčnej morálky (zodpovedá veku približne 7-9 rokov). Dieťa chápe, čo
je dobré/zlé, predovšetkým na základe dôsledkov konania ako odmena/pochvala, či trest/strata
priazne. Spoločenské normy sú vnímané ako niečo vonkajšie. Citlivosť reakcií na spoločenské
morálne normy je daná významom (v očiach dieťaťa) nositeľa týchto noriem (stupňom jeho
autority) a tiež fyzickými a psychickými dôsledkami, ktoré jednanie dieťaťa prináša;
1. stupeň: orientácia na trest a poslušnosť (heteronómna morálka) – „správne“ konanie
neporušuje pravidlá dané autoritou, dieťa svoj pohľad na problém či situáciu stotožňuje
s pohľadom autority. Charakteristická pre tento stupeň je „poslušnosť pre poslušnosť“ alebo
poslušnosť voči autoritám teda nositeľom noriem a voči tým, ktorí vyžadujú ich dodržovanie;
2. stupeň: individualistická účelovosť (snaha o odmenu, pochvalu) – „správny“ čin je ten,
ktorý uspokojuje potreby konajúceho a je preňho výhodný. Objavujú sa prvé známky reciprocity,
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táto vzájomnosť však nie je postavená na lojalite, vďačnosti, či všeobecnej spravodlivosti, funguje
len na princípe „ak pomôžem iným, oni potom pomôžu mne“;
II. úroveň konvenčnej morálky (pripisovaná väčšine adolescentov a dospelých). Správanie
sa odvíja od ľudí, voči ktorým sa jednotlivec správa konformne, bez ohľadu na dôsledky.
V porovnaní s prvou úrovňou venuje jednotlivec väčšiu pozornosť potrebám druhých, snaží sa
napĺňať očakávania rodiny a priateľov, podporuje dodržiavanie zákonov a noriem, ktoré sú
považované za správne, avšak bez ohľadu na okamžité dôsledky a širšie súvislosti.
3. stupeň: vzájomné interpersonálne požiadavky, vzťahy a konformita („dobrý človek“) – za
dobré správanie je považované také, ktoré druhí ľudia schvaľujú, správanie, ktoré napĺňa sociálne
roly. „Správne“ konanie podnecuje potreba byť hodnotený ako dobrý druhými i sám sebou.
Prirodzené pre tento stupeň je upraviť vlastné záujmy podľa záujmov druhých. Pri posudzovaní
konania sa berie do úvahy zámer konajúceho;
4. stupeň: spoločenský poriadok a zákon – v tomto stupni sa už objavuje zmysel pre
povinnosť dodržiavať spoločenské pravidlá pre udržanie spoločenského poriadku. Pravidlá
a normy sú vnímané ako nemenné. Výnimky z pravidiel nie je možné tolerovať, ak by došlo k
stretu uzákonenej normy so svedomím jednotlivec uprednostní normu;
III. úroveň postkonvenčnej (principiálnej) morálky (dosahovaná len nepatrnou časťou
populácie dospelých). Jednotlivec, ktorý dosiahol túto úroveň morálky pripúšťa možnosť porušiť
pravidlá v prípade, ak práva iných prevážia nad nutnosťou ich dodržať. Jeho hodnoty sú nezávislé
od autority či skupiny osôb. Dokáže posúdiť spoločenské normy podľa zvnútornených morálnych
princípov.
5. stupeň: spoločenská zmluva a právo jednotlivca – dôležitejším ako zmysel pre povinnosť
sa stáva zmysel pre spravodlivosť a zákon. Zákon slúži všeobecnému blahu a chráni práva
jednotlivca, ktorý si je vedomý relatívnosti všeobecne platných ľudských práv a noriem, ktoré
určujú „správne“ konanie. Život a sloboda sú preňho hodnotami absolútneho charakteru;
6. stupeň: univerzálne etické zásady – svedomie vedie slobodne zvolený etický princíp.
Princípy sú všeobecné predstavy o spravodlivosti. Právo je definované svedomím jednotlivca,
ktoré sa zhoduje so zvolenými princípmi, ktoré sú zvnútornené a stávajú sa súčasťou jeho
hodnotovej štruktúry. Tieto princípy sa za určitých okolností môžu stať vyššou hodnotou ako
zákon. „Správne“ konanie vychádza z vlastnej voľby a je sprevádzané snahou zohľadniť všetky
podstatné okolnosti.
Základné charakteristiky Kohlbergovej koncepcie možno zhrnúť nasledovne (Vacek, 2008):
• vývin prebieha v nemennom poradí štádií, pričom žiadne z nich nemôže byť vynechané;
• existujú individuálne rozdiely v rýchlosti morálneho vývinu a v najvyššej dosiahnutej úrovni;
• úroveň morálneho usudzovania má vzťah k určitej úrovni správania;
• morálny vývin môže byť pozitívne podnecovaný v škole.
Na margo rôznych kritík, ktoré v odborných kruhoch vyvolali piagetovsko-kohlbergovské
koncepcie vývinu morálky, uvádza D. Kováč (2007) štvorkomponentový koncept morálneho
konania. Ten, podľa spomínaného autora, pozostáva zo „zvnútornených prežívaní“ v morálnom
konaní, ktorými sú:
• morálna senzitivita (schopnosť vnímať a interpretovať rôzne životné situácie s dôrazom na
morálny aspekt);
• morálne usudzovanie (zhodnocovanie javov, situácií a vzťahov podľa kritéria
spravodlivosti);
• morálna motivácia (stupeň záväzku jednotlivca realizovať mravné konanie);
• morálny charakter (vlastnosti osobnosti vedúce k aplikovaniu morálnych presvedčení
v živote).
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Primárne socializačné prostredie
Individuálnu osobnosť formuje v každom veku sociálne prostredie, ktoré uspokojuje jeho
potreby, ďalej ich rozvíja a pomáha utvárať postoje jednotlivca k sebe aj k spoločnosti. Sociálne
prostredie je tiež významným regulátorom prejavov osobnosti a prispieva k vytváraniu jej
autoregulačného systému. V procese socializácie je vydelenie seba samého medzi ostatnými
objektmi z veľkej časti záležitosťou kognitívnou, je však sprevádzané silnými emocionálnymi
zážitkami a má intenzívny sociálny kontext. U dieťaťa by sa zrkadlenie seba ako sociálneho
objektu pre dospelých – objektu oslovovania menom, odmeňovania, zákazov, starostlivosti –
nemohlo vyvinúť bez intenzívnych sociálnych kontaktov, v ktorých je možné prejaviť vlastný zámer
či odpor, na ktoré prostredie reaguje, a teda ho spevňuje ako rešpektovaný prejav individuality
(Kotásková, 1987).
Rodina je prvým, dosť záväzným modelom spoločnosti, s ktorým sa dieťa stretáva. Formuje
jeho osobný vývin aj postoj ku všetkým ďalším sociálnym skupinám podľa svojho hodnotového
systému a vlastnej tradície. Okrem zaistenia primárnych potrieb poskytuje rodina dieťaťu stabilné
prostredie (domov) a prítomnosť stabilných osôb (Matoušek, 1993).
D. Kováč (2007) je presvedčený, že len prostredníctvom integrovaných osobností (rodičov,
príbuzných, učiteľov, vychovávateľov a ď.) možno účinne vstupovať do utvárania osobností
dorastajúcich, pričom účinok týchto intervencií závisí od miery ich internalizovania individuálnošpecifických a osobnostno-systémových regulátorov. Za najdôležitejšie v tomto smere považuje
položiť u detí a mládeže okrem základov inteligencie kognitívnej, emočnej, sociálnej či praktickej
najmä základy tej morálnej. Tá sa má prejaviť v utvorení takého životného štýlu, v ktorom je ľudské
konanie regulované systémovými regulátormi ako múdrosť, svedomie, prosociálnosť, striedmosť
alebo pokornosť.
Rodina je prvou skupinou ľudí, ktorá utvára osobnosť dieťaťa, a teda aj jeho mravný vývin a je
tiež najvýznamnejším prostredím primárnej socializácie. Dôležitú úlohu zohráva individuálna
životná história rodičov, ktorá do výchovy vnáša nielen aktuálne postoje rodičov, ale aj ich
významné životné skúsenosti. Dá sa povedať, že dieťa od raného veku „filtruje“ informácie o svete
cez správanie, slová a postoje rodičov – k sebe samému, iným ľuďom, hodnotám materiálnym
i duchovným. Napriek tomu, že počas ďalšieho vývinu dochádza pod vplyvom ostatných
socializačných faktorov ešte k mnohým zmenám, dokonca zvratom, je veľká pravdepodobnosť, že
štruktúra postojov z raného detstva, ktorá sa utvárala pod vplyvom rodičov bude mať celoživotný
dosah. Tieto procesy raného vývinu osobnosti a možné negatívne „vklady“ rodičov preto nemožno
podceňovať. Nesporne značne komplikujú adaptačné procesy, navodzujú rôzne obranné
mechanizmy, deformujú sociálne vzťahy, sú zdrojom negatívnych emócií a postojov – nedôvery
nielen k sebe, ale aj k svetu. Psychologická prax odhaľuje stále viac negatívnych dôvodov pre
tvrdenie, že rodina má pre optimálny vývin osobnosti veľký význam. Je takmer nemožné nájsť
prípad, resp. problém na psychologické riešenie, v ktorého pozadí by nestála nefungujúca rodina
(Kováč, 1996).
O vplyvoch z oblasti rodičovských postojov na kvalitný morálny vývin dieťaťa vyvodzuje J.
Kotásková (1987) nasledujúce zovšeobecnenia z výskumov:
• identifikáciu dieťaťa s rodičmi podporujú časté prejavy vrelosti a lásky k dieťaťu;
• použitie disciplinárnych techník obsahujúcich fyzickú krutosť alebo presadzujúcich moc nad
dieťaťom vedie skôr k vývinu morálnej orientácie založenej na strachu z vonkajšieho
pristihnutia a trestu;
• techniky smerujúce k zmene správania dieťaťa indukovaním vnútorných síl k vyhoveniu
v spojení s láskyplnými vzťahmi, podporujú vývin interiorizovanej morálnej orientácie.
Detský domov je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu
o nariadení ústavnej starostlivosti, ktoré dočasne nahrádza dieťaťu jeho prirodzené rodinné
prostredie (Zákon č. 305/2005). Ústavná výchova býva zvyčajne nariadená v prípade, ak je
výchova dieťaťa v rodine vážne ohrozená alebo vážne narušená, z čoho vyplýva, že dieťa
prichádzajúce do zariadenia pre výkon ústavnej starostlivosti potrebuje zvláštnu starostlivosť.
Detský domov teda vo vzťahu k deťom plní hlavne úlohy výchovné, vzdelávacie a sociálne.
Už v 20. rokoch minulého storočia upozorňovali niektorí pediatri a psychológovia na to, že aj
napriek vynaloženej starostlivosti nie je duševný vývin detí v ústavnej výchove zďaleka taký, ako
u detí v rodinách. Postupne sa začal presadzovať názor, že pre zdravý vývin jednotlivca v detstve
má rodina rozhodujúci význam. Závažnosť problematiky poškodenia duševného vývinu detí
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vychovávaných mimo vlastnej alebo pestúnskej rodiny si odborná verejnosť uvedomila aj vďaka
prácam A. Freudovej (podľa: Langmeier, Krejčířová, 2006), ktoré upozorňovali na to, že v ústavoch
sú síce uspokojované základné telesné potreby dieťaťa, ale dieťa aj napriek tomu stráda. Príčinou
bol nedostatok individuálnej pozornosti, podnetov a zvlášť nemožnosť nadviazať trvalý citový vzťah
k jednej osobe. Postupne bola psychická deprivácia uznaná za zvláštnu formu ohrozenia
psychického vývinu dieťaťa. Psychická deprivácia bola následne definovaná ako nedostatočné
uspokojovanie základných psychických potrieb po určitú, dosť dlhú dobu (Langmeier, Krejčířová,
2006, s. 288). M. Vágnerová (2005) v tejto súvislosti uvádza, že v dôsledku nedostatočnej
stimulácie a obmedzenia príležitostí rozvíjať schopnosti, zručnosti a návyky sa môže opozdiť
a narušiť celkový psychický vývin dieťaťa, predovšetkým v oblasti socializácie a rozumových
schopností, ktoré nemusia byť výrazne postihnuté, ale je pre ne typická nižšia využiteľnosť.
Psychická deprivácia spoločná pre mnohé deti v ústavnej starostlivosti môže ovplyvňovať
správanie a proces socializácie, prejavom čoho sú napríklad nedostatočné vnímanie potrieb iných,
nízka empatia alebo neschopnosť osvojovať si sociálne normy. U detí psychicky deprivovaných sa
môže prejavovať agresivita, a to nie len k svojmu okoliu ale aj k sebe, obavy z budúcnosti
súvisiace s nemožnosťou uspokojiť potrebu životnej perspektívy a typické sú tiež problémy
s motiváciou (Vágnerová, tamtiež).
Tradičná forma inštitucionálnej (ústavnej) výchovy je už dnes prekonaná. Veľkokapacitné
detské domovy s úplným servisom sú postupne nahrádzané malými zariadeniami zloženými
z viacerých výchovných skupín, ktoré by mali vytvárať vhodnejšie podmienky na modelovanie
rodinných situácií. Aj napriek tomu ich podľa A. Škovieru (2002) za skutočnú náhradu rodiny
považovať nemožno.
Výskumný problém
Každodenné voľby medzi tým, čo je správne a tým, čo je nesprávne, určujú priebeh ďalšieho
života každého jednotlivca žijúceho v spoločnosti. Tieto rozhodnutia nie sú jednoduché a ich
konečná podoba závisí od stupňa morálnej kompetencie človeka. Z predchádzajúcich výskumov je
zrejmé, že štruktúra priebehu morálneho vývinu je u každého približne rovnaká, dosiahnutý
vývinový stupeň však závisí od viacerých faktorov. V našom výskume sme sa zamerali na
porovnanie rodiny a detského domova ako primárneho socializačného prostredia podmieňujúceho
vývin morálky.
Hlavným cieľom výskumu bolo zistiť, či je úroveň morálneho vývinu detí v ústavnej náhradnej
starostlivosti ako v primárnom socializačnom prostredí nižšia v porovnaní s deťmi žijúcimi
v rodinách a či pri vývine morálky detí v detských domovoch zohráva úlohu dĺžka ich života v ňom.
Výskumné otázky:
VO1: Existuje medzi deťmi z detských domovov a deťmi vyrastajúcimi v rodine rozdiel
v dosiahnutej úrovni vývinu morálky?
VO2: Existuje rozdiel v dosiahnutej úrovni vývinu morálky medzi chlapcami a dievčatami
z detských domovov?
VO3: Existuje súvislosť medzi dosiahnutou úrovňou morálnej zrelosti a dĺžkou pobytu dieťaťa
v detskom domove?
VO4: Aké vlastnosti pripisujú deti z detských domovov „dobrému“ človeku v porovnaní so
„zlým“? Existuje v tomto rozdiel medzi chlapcami a dievčatami?
Metóda výskumu
Výskum bol realizovaný na vzorke 53 detí vo veku od 9 do 14 rokov. Výskumnú vzorku tvorilo
39 detí z detských domovov (DD) Banskobystrického kraja Tŕnie, Hnúšťa, Stránska a Tornaľa a 14
detí zo ZŠ Sitnianska v Banskej Bystrici a bola získaná kombináciou zámerného a príležitostného
výberu. Podrobnejšie informácie o výskumnej vzorke podávame v tabuľkách 1 a 2.
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Tabuľka 1 Počet chlapcov a dievčat v skupine detí z DD a rodín
rodina
prostredie
detský domov
počet
%
počet
%
chlapci
19
48,7
8
57,14
dievčatá
20
51,3
6
42,85

Tabuľka 2 Vekové rozloženie v skupine detí z DD
vek
počet
%
9
1
2,6
10
7
17,9
11
6
15,4
12
7
17,9
13
6
7,7
14
15
38,5

Pri výskume bola použitá výskumná zostava pozostávajúca z nasledovných metodík:
• Test morálnej zrelosti osobnosti (TMZO), pomocou ktorého bola zisťovaná úroveň
morálneho vývinu (morálna zrelosť) detí. Ide o štandardizovaný test, ktorého autormi sú J.
Kotásková a I. Vajda (1983), vydaný vo vydavateľstve Psychodiagnostické a didaktické testy
v Bratislave. Metóda je založená na hodnotení morálnej úrovne vyjadrení detí k predloženým
príbehom. Výsledky sme vyhodnocovali podľa návodu uvedeného autormi;
• CHIPS test (Children´s problem solving), nonverbálny test, ktorým bola zisťovaná úroveň
kognitívneho vývinu detí. Výsledky testu boli použité pri vyrovnávaní skupín starších detí
z detských domovov a rodín podľa dosiahnutej kognitívnej úrovne. Autormi testu sú M. Hansen, S.
Kreiner a C. R. Hansen, metodiku preložil a adaptoval PSYCHO-INSIGHT (Bratislava, 1994);
• Dotazník vlastnej konštrukcie pozostávajúci z troch otázok. Dve otázky boli zamerané na
vlastnosti „dobrého“ a „zlého“ človeka, tretia na vlastnosti samotného dieťaťa v závislosti od toho,
či samé seba považuje za „dobré“ alebo „zlé“. Úlohou dieťaťa bolo uviesť niekoľko vlastností ku
každej otázke a rozhodnúť, do ktorej kategórie by zaradilo samé seba.
Výskumná vzorka bola rozdelená na skupinu mladších (do 11 rokov) a skupinu starších detí
(od 12 do 14 rokov). Skupina mladších detí z detských domovov bola v premennej úroveň
morálneho vývinu porovnávaná s normou Testu morálnej zrelosti osobnosti pre 10 – 11 ročných.
Vzhľadom na to, že pôvodný výskum nebol realizovaný aj na špecifickej vzorke detí z detských
domovov považujeme tieto údaje za charakteristické pre populáciu detí vychovávaných v rodinách.
Skupina starších detí z detských domovov bola v morálnej zrelosti porovnávaná s kontrolnou
skupinou žiakov ôsmeho ročníka zo základnej školy, teda detí vychovávaných v rodinách
(základná škola sa nachádza v lokalite, kde v blízkosti nie je žiadny detský domov). Tieto skupiny
boli vyrovnané vzhľadom na úroveň kognitívneho vývinu (výsledky CHIPS testu).
Na spracovanie získaných údajov boli použité programy Microsoft Office Excel a SPSS. Na
zistenie existencie vzťahu medzi premennými úroveň morálneho vývinu a dĺžka pobytu v DD bol
použitý Pearsonov korelačný koeficient. Dvojvýberový t-test sme použili na testovanie významnosti
medzipohlavných rozdielov v hrubom skóre TMZO a tiež pri porovnávaní skupiny starších detí
z DD a skupiny detí zo ZŠ.
Výsledky
Za účelom prvotného priblíženia premenných sledovaných v našom výskume uvádzame
v nasledujúcej tabuľke 3 základné deskriptívne charakteristiky pre celý výskumný súbor detí
z detských domovov, ako aj zvlášť pre skupinu mladších (do 11 rokov) a skupinu starších (12-14
rokov) detí.
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Tabuľka 3 Deskriptívne charakteristiky sledovaných premenných (DD)
priemer
mladší (N=14)

TMZO
80,71
CHIPS
20,64
starší (N=25)
TMZO
67,28
CHIPS
19,76
všetci (N=39)
TMZO
74,81
CHIPS
22,64
TMZO – Test morálnej zrelosti osobnosti
CHIPS – Children’s problem solving

smerodajná
odchýlka
27,90
7,24
20,99
9,25
22,52
8,61

minimum maximum
42,00
5,00
30,00
6,00
30,00
5,00

161,00
29,00
120,00
36,00
161,00
36,00

Prehľad početností respondentov v rámci jednotlivých úrovní morálneho vývinu (podľa
výsledkov v TMZO) sumarizuje tabuľka 4.

Tabuľka 4 Početnosti jednotlivých štádií morálneho vývinu (DD)

heteronómne štádium
hetero-autonómne štádium
autonómne štádium

mladší (N=14)
početnosti
%
1
7,10
12
85,70
1
7,10

starší (N=25)
početnosti
%
6
24,00
17
68,00
2
8,00

Zisťovali sme, či existuje rozdiel v dosiahnutej vývinovej úrovni morálneho usudzovania medzi
deťmi z detských domovov a deťmi vychovávanými v rodinách (norma TMZO, kontrolná skupina).
Výsledky prezentujeme v tabuľkách 5 a 6.

Tabuľka 5 Porovnanie skupiny mladších probandov s normou
TMZO
priemer
smerodajná odchýlka
mladší (N=14)
80,71
27,9
norma
89,80
27,1
TMZO – Test morálnej zrelosti osobnosti

p-hodnota
0,24

Pomocou jednovýberového t-testu sme testovali významnosť rozdielu medzi priemerným skóre
skupiny mladších detí z detských domovov a normou TMZO. Výsledky ukazujú, že priemerné
hrubé skóre detí z DD je nižšie ako norma, tento rozdiel však nie je štatisticky významný.

Tabuľka 6 Porovnanie podskupiny starších probandov s kontrolnou skupinou
TMZO
priemer
smerodajná odchýlka
starší DD (N=10)
69,80
21,01
starší ZŠ (N=14)
82,35
15,15
TMZO – Test morálnej zrelosti osobnosti

p-hodnota
0,10

Medzi skupinami starších detí (vyrovnaných podľa stupňa kognitívneho vývinu) sa rozdiel
v priemernom skóre TMZO ukázali výraznejšie ako pri mladších deťoch, taktiež v neprospech detí
z DD. Tento rozdiel sa blíži k štatistickej významnosti (testované dvojvýberovým t-testom).
Nasledujúca tabuľka 7 sumarizuje výsledky medzipohlavného porovnávania úrovne morálneho
vývinu v skupinách mladších a starších detí zvlášť.
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Tabuľka 7 Medzipohlavné porovnanie starších a mladších detí
smerodajná
priemer
odchýlka
chlapci
70,09
21,39
starší (N=25)
dievčatá
65,07
21,21
chlapci
92,75
29,27
mladší (N=14)
dievčatá
64,66
16,83
TMZO – Test morálnej zrelosti osobnosti
starší (N=25)

p-hodnota
0,56
0,58

Štatisticky významný medzipohlavný rozdiel sme nezistili, v tabuľke 7 však možno vidieť, že
najmä v skupine mladších detí je priemerné skóre chlapcov v TMZO výrazne vyššie ako
skóre dievčat.
Ďalej sme zisťovali, či existuje súvislosť medzi morálnou zrelosťou a dĺžkou pobytu dieťaťa
v detskom domove. Pomocou Pearsonovho korelačného koeficientu bol medzi týmito premennými
zistený relatívne silný negatívny vzťah. Tento vzťah bol štatisticky významný na hladine 0,05,
pričom r = -0,39 a p=0,012.
V ďalšej časti výskumu sme kvalitatívnou analýzou odpovedí zisťovali, aké prejavy osobnosti
považujú deti za najvýstižnejšie pri popisovaní „dobrého“ a „zlého“ človeka, a či v tomto smere
existuje rozdiel medzi chlapcami a dievčatami. Získané odpovede sme rozdelili do šiestich
kategórií. Pri každej kategórii uvádzame najčastejšie sa vyskytujúce odpovede:
1) Správanie v škole
dobrý človek: má dobré známky, je v škole aktívny, nechodí poza školu, dobre sa učí;
zlý človek: má päťky, chodí poza školu.
2) Angažovanosť v pomoci, povinnostiach, práci
dobrý človek: pomáha, plní si povinnosti, ochotný, spoľahlivý, stará sa o súrodencov, šikovný,
starostlivý;
zlý človek: nepomáha, nesnaží sa, povrchný, nespoľahlivý, neochotný.
3) Morálne prejavy správania
dobrý človek: správa sa slušne, poslúcha, neklame, nenadáva, rešpektuje starších, nepapuľuje,
nebije sa;
zlý človek: bije sa, správa sa zle, klame, nadáva, ubližuje iným, neposlúcha, kradne, povyšuje sa.
4) Osobnostné vlastnosti
dobrý človek: úprimný, dobrosrdečný, spravodlivý, milý, láskavý, má zmysel pre humor, skromný;
zlý človek: nespravodlivý, neúprimný, sebecký, škodoradostný, pyšný.
5) Vzhľad
dobrý človek: pekný.
6) Intelekt
dobrý človek: múdry, rozumný, inteligentný;
zlý človek: nie je múdry, sprostý, myslí si o sebe, že je múdry.
Ďalej sme zisťovali frekvenciu výskytu jednotlivých kategórií. Výsledky tejto frekvenčnej analýzy
zvlášť u chlapcov a dievčat z detských domovov ponúka Obrázok 1.
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Obrázok 1: Frekvencie odpovedí v jednotlivých kategóriách prejavov dobrého a zlého človeka

V odpovediach našich respondentov (detí z DD) sa najčastejšie
astejšie vyskytovali kategórie
morálnych čii nemorálnych prejavov správania,
správania osobnostných vlastností a angažovania sa
v pomoci, povinnostiach a práci.
práci Popisovanie vzhľadu, intelektu či správania v škole sa
vyskytovalo len v malej miere. Pri medzipohlavnom
medzipohlavnom porovnaní sa ukazuje určitý
urč rozdielový trend,
v tom zmysle, že dievčatá
atá pri charakterizovaní „dobrého“, resp. „zlého“ človeka uvádzali častejšie
morálne prejavy správania a chlapci angažovanosť v pomoci, povinnostiach a práci.
Diskusia a závery
Už niekoľko
ko rokov prebieha na Slovensku rozsiahla transformácia detských domovov na tzv.
detské domovy rodinného typu. Existuje teda reálna snaha zlepšovať
zlepšovať podmienky ústavnej výchovy
a vytvárať tak prostredie vhodné pre vývin osobnosti die
dieťaťa, ktoré je v nej umiestnené.
u
Sú však
doterajšie zmeny dostačujúce?
čujúce?
ujúce? Možno inštitucionálnu výchovu na Slovensku považova
považovať za
relatívne plnohodnotnú náhradu rodiny? Na tieto otázky je možné čiastočne
čiastoč
odpovedať aj
prostredníctvom skúmania morálneho vývinu detí vyrastajúcich v detských
etských domovoch, o čo sme sa
pokúsili aj my v rámci nášho výskumu.
Za najdôležitejšie zistenie v našom výskume považujeme identifikovanú existenciu vzťahu
vz
medzi dosiahnutou úrovňou
ňou vývinu morálky a dĺžkou pobytu dieťaťa
ť ťa v DD. Vzhľadom na
potvrdenie relatívne
ívne silného negatívneho vzťahu
vz ahu medzi týmito premennými považujeme VO3
(„Existuje súvislosť medzi dosiahnutou úrov
úrovňou morálnej zrelosti a dĺžkou pobytu dieťaťa
die
v detskom domove?“)
?“) za kladne zodpovedanú. Poukazuje to na to,, že detský domov ako primárne
socializačné
né prostredie dostatoč
dostatočne nenapĺňa
a všetky vývinové potreby dieťaťa
dieť
a tiež, že vek
príchodu dieťaťa
a do detského domova a jeho dĺžka pobytu v ňom
om zohrávajú pri vývine morálky
dôležitú úlohu.
Odpoveď na VO1 („Existuje
Existuje medzi deťmi
de
z detských domovov a deťmi
mi vyrastajúcimi v rodine
rozdiel v dosiahnutej úrovni vývinu morálky?“)
morálky? sme hľadali
adali porovnávaním dosiahnutého hrubého
skóre v TMZO – v prípade mladších detí sme na účely
ú ely porovnania použili testovú normu, skupinu
starších detí sme porovnávali s kontrolnou skupinou detí zo ZŠ. Výsledky nášho porovnania neboli
síce štatisticky významné, rozdiely v priemernom dosiahnutom skóre v TMZO v jednotlivých
skupinách však poukazujú na to, že medzi týmito skupinami detí z rôznych primárnych
socializačných prostredí existuje
e vo vývine morálky istý rozdiel v neprospech detí z detských
domovov. Tento rozdiel bol výraznejší u starších detí. Daný výsledok však mohol ovplyvniť
ovplyvni fakt, že
skupina mladších detí bola porovnávaná s normou vychádzajúcou zo starších výskumov, ako aj to,
že skupina mladších detí nebola vyrovnávaná z hľadiska
adiska úrovne kognitívneho vývinu.
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Ďalej sme si kládli otázku, či existuje rozdiel vo vývine morálky medzi chlapcami a dievčatami
(VO2). Zistili sme, že tak u mladších ako aj starších detí dosiahli vyššie priemerné skóre chlapci.
V tomto prípade je rozdiel výraznejší v skupine mladších detí. Tento výsledok sme dodatočne
skúmali podrobnejšou analýzou slovných reakcií na príbehy v TMZO a zistili sme medzipohlavný
rozdiel v počte odpovedí s prejavmi agresivity v prospech chlapcov. Takéto odpovede, aj napriek
tomu, že sa v nich dieťa prejavilo agresívne, boli vyššie bodovo hodnotené (podľa príručky
k TMZO), keďže v nich dieťa prejavilo schopnosť riešiť situáciu samostatne. Práve vyšším
výskytom agresívnych odpovedí u chlapcov v skupine mladších detí možno podľa nás vysvetliť
medzipohlavný rozdiel v skóre TMZO. Aj v skupine starších detí bol počet agresívnych odpovedí
chlapcov vyšší ako u dievčat, tento rozdiel bol však minimálny, a tak ani v rámci porovnania
v TMZO neboli rozdiely medzi staršími chlapcami a dievčatami až také zreteľné.
Posledná výskumná otázka bola zameraná na to, aké prejavy „morálnosti“ prípadne
„nemorálnosti“ považujú deti z deti za dôležité. Odpovede detí sme klasifikovali do šiestich
kategórií popísaných vo výsledkovej časti príspevku.
Za istý limit záverov nášho výskumu považujeme veľkosť výskumnej vzorky. Tá bola
ovplyvnená ťažšou dostupnosťou sledovanej populácie, mierou ochoty riaditeľov detských
domovov poskytovať osobné údaje o deťoch a tiež časovou náročnosťou administrácie metodík.
Skúmaním väčšieho počtu detí by sme získali objektívnejšie výsledky. Taktiež treba upozorniť na
to, že v rámci skúmania skupiny mladších detí mohol mať istý vplyv na naše výsledky fakt, že
pôvodný výskum, z ktorého pochádza norma TMZO, sa uskutočnil koncom 80-tych rokov, a teda
táto norma nemusí byť aktuálna pre súčasné kohorty detí. Do budúcnosti by sme preto odporúčali
získať aj pre skupinu mladších detí kontrolnú skupinu detí z rodín. Pre skupinu starších detí by
sme pri ďalšom skúmaní tejto problematiky odporúčali použiť inú metodiku, ktorá by bola
adekvátnejšia pre sledovanú vekovú kategóriu, prípadne takú, ktorá by bola určená pre vekové
rozpätie celého výskumného súboru.
Záver
Naše empirické zistenia naznačujú, že priestor na zdokonaľovanie podmienok ústavnej
výchovy stále existuje. Nechceme tým v žiadnom prípade popierať význam detských domovov,
zvlášť domovov rodinného typu, myslíme si však, že je hlavne v záujme detí, ale aj celej
spoločnosti, podmienky takejto starostlivosti zlepšovať. Pre primeranejšie poznanie tejto
problematiky je však nutný hlbší a rozsiahlejší výskum, ktorý by odhalil ďalšie faktory vplývajúce na
vývin morálky.
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Otevřenost v otázce sexuální orientace
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Abstrakt
V rámci výzkumu zabývajícího se diskriminací na základě sexuální orientace byli respondenti
dotazování také na otevřenost k členům rodiny a k přátelům. Dotazník vyplnilo celkem 496
respondentů, z toho 150 lesbických žen, 33 bisexuálních žen, 289 gay mužů a 24 bisexuálních
mužů. Statistická analýza získaných dat ukázala na vysoce signifikantní rozdíly mezi jednotlivými
soubory respondentů. Bylo zjištěno, že k rodičům jsou více otevření respondenti homosexuální než
respondenti bisexuální. U otevřenosti k dalším příbuzným a k přátelům však již byly silně patrné
také rozdíly na základě pohlaví. Největší míru otevřenosti uváděly lesbické ženy, méně otevření
byli gay muži, ještě menší otevřenost udávaly bisexuální ženy a nejméně otevření byli bisexuální
muži. Coming out již byl v České republice předmětem několika kvalitativních studií, avšak analýza
podobných kvantitativních dat zatím nebyla provedena.
Klíčova slova: sexuální orientace, otevřenost, Česká republika
Abstract
Openness in the question of sexual orientation
As a part of research on sexual orientation discrimination, respondents were asked about their
openness to members of their family and friends. The questionnaire was filled by a total of 496
respondents, of whom 150 were lesbian women, 33 bisexual women, 289 gay men and 24
bisexual men. Statistical analysis of the gathered data showed highly significant differences
between groups of respondents. It was found that homosexual respondents are more open to their
parents than bisexual respondents. In regard to openness to other relatives and friends, significant
differences were found based on sex. The highest level of openness was displayed by lesbian
women while least open were bisexual men. In the Czech Republic, coming out has been already
studied in several qualitative studies; however, quantitative analysis has not been done yet.
Keywords: sexual orientation, openness, Czech Republic
Úvod
Na podzim roku 2008 jsem realizovala rozsáhlý výzkum týkající se zkušenosti s diskriminací
mezi gay muži, lesbickými ženami a bisexuálními lidmi. Kromě výsledků týkajících se hlavního
tématu výzkumu přinesla tato studie také zajímavá data o tom, jak jsou příslušníci těchto minorit
otevření v otázce svojí sexuální orientace k členům své rodiny a ke svým přátelům. Statistické
zpracování ukázala, že mezi těmito populacemi jsou statisticky významné rozdíly. Podobná data
získaná na menším souboru respondentů, již sice publikovali Procházka, Janík a Hromada (2003),
avšak ve svém textu věnovaném diskriminaci tato data dále neanalyzovaly. Domnívám se však, že
současná studie jsou je zajímavým příspěvkem ke studiím coming outu. V České republice je toto
téma pokryté několika kvalitativními studiemi (Voborský, 2008; Zetíková, 2008), avšak kvantitativní
data, která by mohla osvětlit rozdíly mezi jednotlivými populacemi, nebyla zatím analyzována.
Coming out
Pojem coming out zdomácněl v psychologii v druhé polovině sedmdesátých let. Jedná se
o pojem označující proces akceptace vlastní menšinové sexuální orientace. Tento proces bývá
dělen na vnitřní coming out zahrnující intrapsychické procesy spojené s přijetím vlastní odlišnosti a
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vnější coming out, kdy jedinec seznamuje se svou sexuální orientací svoje okolí. Na přelomu
osmdesátých let vzniklo několik modelů coming outu, přičemž různí autoři kladli větší důraz na
jednu či na druhou složku. Nejznámější z těchto modelů je šestistupňový model australské
psycholožky Vienne Cass (1996), avšak další vlivný modely vypracoval například Eli Coleman
(1990). Tyto modely coming outu stejně jako jiné vývojové modely pracují se značným
zjednodušením. Mimo jiné jejich předpokládají, že je lze aplikovat stejně dobře na gay muže jako
na lesbické ženy. Již od počátku výzkumů coming outu se však ozývají hlasy, které poukazují na
to, že existují značné rozdíly mezi lesbickými ženami a homosexuálními muži. Davies (1996) uvádí
čtyři výzkumně potvrzené rozdíly mezi lesbami a homosexuálními muži. Za prvé, gayové častěji
participují na homosexuálních aktivitách ještě před tím, než začnou uvažovat o své homosexuální
orientaci. Naopak lesby mívají častěji důvěrný partnerský před akceptováním své homosexuální
orientace než homosexuální muži. Třetí rozdíl je v průměrném věku, kdy si homosexuální ženy a
muži uvědomí své homosexuální pocity. Čtvrtým souvisejícím rozdílem je skutečnost, že lesbické
ženy mají mnohem častěji sexuální zkušenost s muži než homosexuální muži se ženami. Všechny
tyto údaje naznačují, že coming out lesbických žen i začátek jejich homosexuálních aktivit je
pozdější než u homosexuálních mužů. Zdá se u homosexuálních mužů je silnější sexuální drive,
zatímco pro lesbické ženy jsou důležitější partnerské aspekty.

Postoje
Proces coming out a zejména takzvaný vnější coming out je silně ovlivněn sociálním
prostředím. Svůj velký význam tu mají především postoje vůči homosexualitě. Ty jsou již od
šedesátých let předmětem řady kvantitativních studií, které jasně ukazují, že postoje žen
k homosexualitě jsou statisticky významně tolerantnější než postoje mužů. Tento výsledek
potvrzují i studie realizované v České republice. Výsledky výzkumů dotazujících se obecně na
postoje k homosexualitě poněkud zkresluje fakt, že podle empirických výzkumů si většina
respondentů (mužů i žen) při takové otázce vybaví mužskou homosexualitu. Přitom se ale zdá, že
v případě postojů k lesbickým ženám je mezi ženami a muži mnohem méně výrazný rozdíl. To by
částečně potvrzovala studie, kterou provedl Herek (2000) na reprezentativním souboru 1309
anglicky mluvících Američanů. Výsledky výzkumu ukázaly, že postoje mužů k lesbickým ženám
byly příznivější než jejich postoje ke gay mužům. Obráceně se však tento jev neprojevil a ženy
udávaly téměř stejnou míru tolerance k lesbickým ženám jako ke gay mužům.
Ze středoevropských zemí byl tento jev popsán na reprezentativním souboru německé populace
(Steffens a Wagner, 2004). Nabízí se zde myšlenka, že vzhledem k příznivějším postojům
k ženské homosexualitě je život lesbických žen snazší. Je ovšem třeba brát tento předpoklad
s jistou rezervou, neboť mezi postoji a chováním může být velká diskrepance.

Bisexualita
Existence bisexuality je mnoha odborníky zpochybňována, na straně druhé se však v anglicky
psané literatuře vede na toto téma velmi seriózní diskuse. Jak jsem již zmínila výše, tak česká
sexuologická škola se staví k tomuto pojmu striktně odmítavě již od dob výzkumů Kurta Freunda
(1962). To bylo například velmi dobře patrné v nedávné diskusi předních českých sexuologů,
z nichž jeden tvrdil, že bisexuální orientace vůbec neexistuje, zatímco druhá strana tvrdila, že se
za čtyřicet let setkala se třemi bisexuálními lidmi (Pondělíčková-Mašlová a Weiss, 2006). Je ovšem
třeba říci, že ani autoři, kteří odmítají mluvit o bisexuální orientaci, nijak nepopírají, že existuje
bisexuální chování. Pokud mluvíme o bisexuálním chování čili o takzvané behaviorální bisexualitě,
pak není žádných pochyb, že se vyskytuje dosti často. Například známé Kinseyho zprávy
konstatují celoživotní prevalenci obojí (tedy heterosexuální i homosexuální) zkušenosti vedoucí
k orgasmu u zhruba 30 % mužů a u přibližně polovičního počtu žen. Tato data jsou ovšem
pravděpodobně značně nadsazená, což vyplývá z metodologických chyb Kinseyho studií. (Kinsey,
Pomeroy a Martin, 1948; Kinsey, Pomeroy, Martin a kol., 1953)
V současném dotazníkovém výzkumu je pro mě podstatná vlastní identifikace respondentů,
neboť není cílem této práce zkoumat, zda vlastní identifikace odpovídá či neodpovídá nějakým
s t r a n a | 356

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Vývojová a rodinná psychologie |
objektivnějším kategoriím. V této práci budu pracovat s dvěma typy sexuální orientace:
homosexuální a bisexuální, ke kterým se hlásí poměrně značné množství lidí a jsou veřejností
jednoznačně vnímány jako minoritní. Domnívám se, že by bylo poněkud zkreslující neponechat
možnost identifikace s bisexualitou, jelikož je zřejmé, že se k ní řada lidí hlásí, což je fakt, který
není možné popřít, ať již si o existenci bisexuality myslíme cokoliv. Postup nezahrnující možnost
identifikace s bisexualitou zvolili Weiss a Zvěřina (2001) ve své sérii výzkumů sexuálního chování
a sexuálních postojů. Výsledek je ovšem dost problematický, neboť výzkum ukázal, že podíl
respondentů neidentifikujících se s homosexualitou ani s heterosexualitou byl velmi vysoký a
několikanásobně přesahoval počet respondentů identifikujících se jako homosexuální, což lze
přičíst i tomuto omezení možnosti volby.
Naopak studie Procházky, Janíka a Hromady (2003), na kterou v této práci navazuji, potvrdila,
že zejména ženy se k bisexualitě poměrně často hlásí. Podíl bisexuální žen byl 28 % z celkem 86
žen, které se zapojily do výzkumu, avšak pouze 6 % ze 181 mužských respondentů se považovalo
za bisexuální. Podobně v paralelní slovenské studii se identifikovalo jako bisexuální 30 % žen,
avšak pouze 18 % mužů. V polské studii Marty Abramowicz (2007) se jako bisexuální označilo 28
% žen, ale jen 11 % mužů (Jójárt, Šípošová, Daučíková a kol., 2002). To je v souladu i se
zahraničními studiemi, které ukazují, že bisexuální identifikace je mnohem četnější a patrně i
stabilnější u žen (Diamond, 2008; George, 1993). U nás toto téma zatím nebylo kvantitativně
zkoumáno a jsou k dispozici pouze dvě práce kvalitativně analyzující příběhy bisexuálních žen
(Omachelová, 2009; Pfeflerová, 2008). Vzhledem k problémům, které jsem zmínila výše, je však
naprosto nemožné odhadnout, jaké je zastoupení bisexuálně se identifikujících lidí v populaci. Je
nepochybné, že tato kategorie podléhá módě a řadě kulturních vlivů ještě více než identifikace
s homosexualitou.
Vzhledem k základní nejasnosti, co je to bisexualita, lze psychologické a sociální
charakteristiky bisexuálních lidí pouze dost vágně odhadovat. Z hlediska této práce je však
zajímavé, že výzkumy zahrnující lidi, kteří se identifikují jako bisexuální, ukazují na vyšší míru
psychických problémů, než je tomu u lidí homosexuálních. Je otázkou, do jaké míry to vyplývá
z osobnostních charakteristik bisexuálních lidí a do jaké míry je to podmíněno i společenskými
postoji k bisexualitě. Některé výzkumy zahrnující postoje k bisexualitě ukazují na vyšší míru
negativních postojů k bisexuálním lidem než k lidem homosexuálním (LeVay a Valente, 2002). Ve
střední Evropě byla na toto téma realizována studie na reprezentativním souboru německé
populace, která však tato zjištění potvrdila pouze u žen, avšak nikoliv u mužů zapojených do
výzkumu (Steffens a Wagner, 2004). Bisexuální lidé také někdy udávají vyšší míru zkušeností
s diskriminací (viz Ryan a Rivers, 2003). Vyšší relativní četnost zkušenosti s diskriminací se
u bisexuálních respondentů objevila i v české studii Procházky, Janíka a Hromady (2003). Nějakou
formu zkušenosti s diskriminací v ní uvedlo 74 % bisexuálních respondentů, zatímco
u homosexuálních respondentů se jednalo o 64 %, avšak tento rozdíl nebyl statisticky signifikantní.

Použitá metoda
Získávání respondentů je standardním problémem všech studií zabývajících se homosexuální,
respektive bisexuální menšinou. Jak jsem již zmínila výše, tak homosexuální menšina je z velké
části neviditelná a o jejich parametrech neexistují žádná objektivní data, natož jakákoliv evidence.
Byla jsem tedy nucena se omezit na využití těch respondentů, kteří byli dostupní a ochotní ke
spolupráci, což ovšem nepochybně může vést k určitému zkreslení výsledků. Jelikož však nejsou
známy parametry základního souboru, tak nejenže není možné pokusit se o sestavení
reprezentativního souboru, ale ani nelze s jistotou říci, jak moc se zkoumaný soubor liší od celkové
populace těchto menšin.
K získání respondentů jsem použila tři základní postupy. Za prvé jsem oslovila mně osobně
známé lidi patřící do gay, lesbické či bisexuální menšiny, což bylo několik desítek osob. Za druhé
jsem poslala žádost mně známým lidem provozujícím poskytování informací pomocí mailinglistů,
které slouží k předávání informací mezi členy LGB komunit. Za třetí jsem oslovila některé webové
stránky určené pro LGB komunity. Pět z těchto webových stránek je zaměřeno spíše na ženy
(bengales.cz, drbna.cz, elnadruhou.cz lesba.cz, rozdílnerytmy.cz), zatímco pět dalších webových
stránek je určeno více či pouze pro mužské uživatele (colourplanet.cz, galibi.cz, ganima.cz,
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kluci.info, stud.cz). V prvních dvou případech lze mluvit o použití rozšířené verze metody sněhové
koule, zatímco ve třetím případě se jedná spíše o využití samovýběru. Výsledky dotazníků byly
statisticky zpracovány za pomocí testu shody chí kvadrát, kterým jsem ověřovala vztah mezi
pohlavím respondentů, jejich sexuální orientací a otevřeností v otázce vlastní sexuální orientace.
Pohlaví a sexuální orientace respondentů
Zpracováno bylo celkem 497 vyplněných dotazníků, přičemž 183 respondentů tvořily lesbické
a bisexuální ženy (37 %), zatímco homosexuálních a bisexuálních mužů bylo celkem 313 (63 %).
Dotazník také vyplnil jeden heterosexuální muž, jehož odpovědi však nebyly zahrnuty do
kvantitativního zpracování, avšak budu se jim věnovat zvlášť. Relativní zastoupení žen bylo ve
zkoumaném souboru vyšší než ve studii Procházky, Janíka a Hromady (2003), avšak tento rozdíl
nebyl statisticky významný.
Došlo však k poklesu zastoupení bisexuálních žen, které nyní tvoří pouze 18 % (n=33) z žen,
které se zapojily do současného výzkumu, zatímco ve výzkumu Procházky, Janíka a Hromady
(2003) se jednalo o 28 % žen. Naopak velmi mírně vzrostla v současné studii relativní četnost
bisexuálních respondentů mezi muži, a to z 6 % na 8 % z mužských participantů. To je sice vyšší
podíl než ve studii Procházky, Janíka a Hromady (2003), avšak stále podstatně nižší než ve studii
Stehlíkové, Procházky a Hromady (1995). Ačkoliv je tedy rozdíl mezi relativní četností bisexuálních
mužů a žen nižší než ve studii z roku 2003, přesto je tento rozdíl statisticky signifikantní (p=0,001,
chí kvadrát=14,7) a potvrzuje se tak, že ženy se ve srovnání s muži častěji identifikují jako
bisexuální.
Věk respondentů
Je zjevné, že věkové rozložení souboru není reprezentativní, neboť věk respondentů se sice
pohybuje od 15 do 66 let, ale velká většina respondentů se nachází v rozmezí 15-35 let, zatímco
lidé starší padesáti let jsou v souboru zastoupeni minimálně. Tento fakt vychází nepochybně
z použití formy on-line dotazníku, neboť internet je využíván především dospívajícími a mladými
dospělými, zatímco počet uživatelů dramatický klesá ve středním a zejména ve starším věku
(Šmahel, Machovcová 2006). Na druhou stranu i studie Procházky, Janíka a Hromady, která
pracovala i s tištěnou verzí dotazníku měla velkou většinu respondentů ve věku 18-40 let (87 %,
n=224). Ve srovnání se studií Procházky, Janíka a Hromady (2003) je signifikantně vyšší relativní
četnost respondentů ve věku do 18 let a naopak signifikantně nižší četnost respondentů ve věku
nad 40 let.
Pokud se týče složení jednotlivých dílčích souboru podle věku, tak lze konstatovat, že mezi
rozptyly ani průměry věku mužských a ženských respondentů není statisticky významný rozdíl.
Průměrný věk respondentů byl 27,63 let (SD=7,7). Průměrný věk žen zapojených do výzkumu je
28,25 roku (SD=7,8), zatímco muži jsou v průměru o necelý rok mladší (27,27 roku, SD=7,6). To
znamená, že případné rozdíly v odpovědích mezi ženami a muži nelze přičítat rozdílům ve
věkovém složení obou souborů. Bisexuální respondenti jsou v průměru mladší a jejich soubor má
větší věkový rozptyl (26,18 roku, SD=9,3) než respondenti homosexuální (27,82, SD=7,4), avšak
rozdíl v rozptylech ani v průměrném věku nedosahuje statistické významnosti.
Vzdělání
Další abnormalita zkoumaného souboru se týká dosaženého vzdělání. V souboru jsou
nadprůměrně reprezentováni lidé s vysokoškolským vzděláním (43 %) a naopak lidé s neúplným
středním (6 %) a základním vzděláním (3 %) jsou ve srovnání s běžnou populací v České
republice silně podreprezentováni. To je rovněž jev, který je bohužel pro tento typ studií typický,
neboť respondenti s vyšším vzděláním jsou lépe dostupní a mají menší tendenci skrývat svoji
sexuální orientaci. Je ovšem také nutné vzít v úvahu možnost zmiňovanou některými autory (např.
Wilson, 1993), že homosexuální lidé mají větší tendenci zastávat pozice takzvaných „bílých
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límečků“, což by mohlo znamenat, že je mezi nimi vyšší četnost lidí s vyšším vzděláním než
v běžné populaci. Výzkum na reprezentativním souboru americké populace takový rozdíl nepotvrdil
(Turner, Villarroel, Chromy, Eggleston a Rogers, 2005) avšak podobný výzkum ve Velké Británii u
reprezentativního vzorku britských žen zjistil signifikantně vyšší četnost vysokoškolského vzdělání
u žen udržujících stejnopohlavní vztahy (Mercer, Bailey, Johnson, Erens, Wellings, Fenton a
Copas, 2007). V České republice nejsou v tomto směru k dispozici žádná data a otázku je tedy
třeba považovat za otevřenou.
Ve srovnání se studií realizovanou Procházkou, Janíkem a Hromadou (2003) není statisticky
významný rozdíl v zastoupení respondentů se základním a úplným středoškolským vzděláním.
V současném vzorku je však staticky významně nižší zastoupení osob s odborným středoškolským
vzděláním (p=0001, chí kvadrát=21,9) a naopak statisticky významně vyšší zastoupení osob
s vysokoškolským vzděláním (p=0,01, chí kvadrát=7,24). Jelikož v současnosti dochází v české
populaci k trvalému růstu vysokoškolsky vzdělaných osob, tak lze předpokládat, že nárůst jejich
počtu mezi respondenty alespoň částečně kopíruje tento celospolečenský trend. V rámci
současného souboru respondentů však nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly ani na základě
pohlaví ani na základě sexuální orientace. Rozdíly mezi jednotlivými skupinami respondentů tedy
nelze přičítat tomuto faktoru.
Tabulka 1: Respondenti podle dosaženého vzdělání (otázka 5).
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1

4

11

8

0

24

17

29

233

215

2

496

150

Bydliště
Třetí abnormita ve složení souboru se týká místa bydliště. Respondenti z Prahy, ale i z jiných
velkých měst jsou v souboru zastoupení častěji, než by odpovídalo rozložení české populace. Zde
je však třeba vzít v úvahu fakt, že homosexuální lidé se často stěhují do větších měst, kde je
v důsledku toho jejich zastoupení reálně vyšší než v malých městech a na venkově. Tento fakt
zatím nebyl v České republice empiricky zkoumán, avšak na reprezentativních vzorcích americké
a britské populace bylo prokázáno, že lidé mající stejnopohlavní vztahy mnohem častěji bydlí ve
velkých městech, přičemž se zdá, že tento fenomén je významnější u populace gay mužů (Turner,
Villarroel, Chromy, Eggleston a Rogers, 2005; Mercer, Bailey, Johnson, Erens, Wellings, Fenton a
Copas, 2007). Vzhledem k dosavadní absenci takového výzkumu v naší zemi však nelze s jistotou
říci, zda rozložení zaznamenané v tomto výzkumu kopíruje rozložení homosexuální populace či
nikoliv.
Výpočty poněkud zkomplikoval fakt, že respondenti mohli uvést více než jednu možnost,
pokud v posledních pěti letech bydleli na více než jednom místě. Pro účely statistických výpočtů
jako jsou procentuální zastoupení míst bydliště a výpočty rozdílů ve vztahu k předešlému výzkumu
jsem operovala pouze s poměrnou částí vícečetných odpovědí. Součet četností jednotlivých
odpovědí tedy převyšuje počet respondentů, avšak procentuální vyjádření odpovídají celkovému
součtu sto procent.
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Tabulka 2: Procentuální zastoupení míst bydliště u jednotlivých skupin respondentů (otázka 6).
Praha
lesbické
ženy
gay muži
bisexuální
ženy
bisexuální
muži

Brno nebo
krajské okresní
malé
vesnice
Ostrava
město
město
město
31 %
20 %
21 %
10 %
11 %
7%
45 %

11 %

13 %

12 %

10 %

9%

32 %

12 %

12 %

26 %

12 %

6%

23 %

0%

21 %

10 %

27 %

19 %

Porovnávala jsem rozdíly v místě bydliště na základě pohlaví a sexuální orientace. Muži
signifikantně častěji než ženy udávali bydliště v Praze a naopak ženy udávaly signifikantně častěji
než muži bydliště v Brně nebo v Ostravě. V ostatních položkách nebyl zjištěn statisticky významný
rozdíl. Při porovnávání místa bydliště na základě sexuální orientace bylo zjištěno, že bisexuální
účastníci výzkumu signifikantně častěji bydleli v okresním městě (p=0,05, chí kvadrát=5,43) než
účastníci homosexuální a rovněž v případě vyšší relativní četnost bydlení na malém městě se
těsně blížila nejnižší hladině statistické významnosti (p=0,0504, chí kvadrát=3,48).
Výsledky
Ve studii Procházky, Janíka a Hromady (2003) byla sledována otevřenost respondentů
k vlastní rodině a ke svým přátelům v otázce sexuální orientace. Tato informace sice přímo
nesouvisí s diskriminací, ale je významným signálem týkajícím se postavení homosexuální a
bisexuální komunity ve společnosti. Z toho důvodu jsem se rozhodla tyto otázky zachovat, neboť
cenným způsobem doplňují charakteristiky zkoumaného souboru.

Tabulka 3: Otevřenost k rodičům (otázka 3.1).

lesbické ženy
gay muži

rodiče
rodiče
nemá
vědí
nevědí
rodiče
120
25

∑

prázdná
položka
5

0

150

220

65

4

0

289

bisexuální ženy

19

14

0

0

33

bisexuální muži

5

17

2

0

24

364

121

11

0

496

∑

V otázce, zda znají rodiče sexuální orientaci respondentů, nebyl zaznamenán statisticky
významný rozdíl na základě pohlaví. Naopak rozdíl na základě sexuální orientace byl zjištěn na
vysoké hladině významnosti (p=0,001, chí kvadrát=32,7) a ukázalo se, že míra otevřenosti je u
bisexuálně se identifikujících respondentů mnohem nižší než u respondentů homosexuálních. U
bisexuálních lidí také hrálo roli pohlaví, neboť rodiče bisexuálních mužů byli méně informovaní než
rodiče bisexuálních žen, přičemž tento rozdíl dosahoval vysoké hladiny statistické významnosti
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(p=0,01, chí kvadrát=6,52). Sexuální orientace svého dítěte zná 83 % rodičů lesbických žen a 77
% rodičů homosexuálních mužů, procento informovaných rodičů u bisexuálních žen klesá na 58 %
a u bisexuálních mužů je informováno jen 23 % jejich rodičů.
U otázky číslo 3.2, týkající se znalosti sexuální orientace respondentů u jejich sourozenců, se
opět projevil statisticky významný rozdíl na základě sexuální orientace (p=0,001, chí
kvadrát=19,45) ve smyslu nižší otevřenosti bisexuálních respondentů. Kromě toho se však také
v rámci celého souboru objevil statisticky významný rozdíl na základě pohlaví (p=0,001, chí
kvadrát 11,5), přičemž tentokrát byl statisticky významný rozdíl i mezi gay muži a lesbickými
ženami (p=0,01, chí kvadrát=7,51). Sourozenci znali sexuální orientaci u 88 % lesbických žen, u
76 % gay mužů, u 72 % bisexuálních žen, avšak u bisexuálních mužů bylo informováno pouze 27
% sourozenců.

Tabulka 4: Otevřenost k sourozencům (otázka 3.2).

lesbické ženy

sourozenci sourozenci nemá
prázdná
∑
vědí
nevědí
sourozence položka
118
17
15
0

gay muži

150

193

62

32

2

289

bisexuální ženy

20

8

5

0

33

bisexuální muži

6

16

2

0

24

337

103

54

2

496

∑

V otázce číslo 3. 3. týkající se dalších příbuzných respondentů, se výrazně projevily podobné
rozdíly na základě pohlaví a sexuální orientace, které byly zjištěny u otázky 3. 2. Dalším příbuzným
je sexuální orientace respondentů známa u 59 % lesbických žen, u 43 % gay mužů, ale jen u 21 %
bisexuálních žen a u 9 % bisexuálních mužů. Opět se potvrdilo, že homosexuální participanti jsou
v otázce sexuální orientace otevřenější než respondenti bisexuální (p=0,001, chí kvadrát=21,3) a
ženy jsou otevřenější než muži (p=0,05, chí kvadrát=5,4). Na rozdíl od předchozí otázky zde však
nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi bisexuálními ženami a muži, zatímco rozdíl mezi gay
muži a lesbickými ženami byl na hladině významnosti p=0,01 (chí kvadrát=9,26).
Tabulka 5: Otevřenost k příbuzným (otázka 3.3).
příbuzní
vědí
lesbické ženy
gay muži
bisexuální
ženy
bisexuální
muži
∑

Příbuzní
nevědí

nemá
příbuzné

∑

prázdná
položka

86

60

3

1

150

121

158

8

2

289

7

26

0

0

33

2

21

1

0

24

216

265

12

3

496
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Rovněž u otázky 4 („Znají Vaši heterosexuální přátelé Vaši sexuální orientaci?“) byly zjištěny
signifikantní významné rozdíly na základě pohlaví i sexuální orientace, i když nedosahovaly tak
vysoké statistické významnosti jako u otázek 3.2 a 3.3. Opět se ukázalo se, že ženy jsou v otázce
sexuální orientace ke svým přátelům mnohem více otevřené než muži a taktéž homosexuální lidé
jsou více otevření než respondenti bisexuální. Tento fakt se objevil již ve studii Procházky, Janíka
a Hromady (2003), avšak jeho autoři mu věnovali jen malou pozornost. Statisticky významné
rozdíly však byly i mezi bisexuálními ženami a bisexuálními muži.
Tabulka 6: Otevřenost k heterosexuálním přátelům (otázka 4).

ví méně než ví více než
vědí
prázdná
∑
pět
pět
všichni
položka
1
20
48
81
0

neví nikdo
lesbické ženy

150

gay muži

15

62

115

96

1

289

bisexuální
ženy
bisexuální
muži
∑

3

9

10

11

0

33

4

9

9

2

0

24

23

100

182

190

1

496

Nejvíce otevřenou skupinou respondentů jsou lesbické ženy, což je obzvláště patrné u
krajních odpovědí („neví nikdo“ a „vědí všichni“). Pouze jedna lesbická žena (1 %) uvedla, že její
orientaci nezná nikdo z přátel, zatímco u gay mužů to bylo 15 respondentů (5 %), u bisexuálních
žen 3 osoby (9 %) a u bisexuální mužů 4 osoby (17 %). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl jak
na základě pohlaví (p=0,05, chí kvadrát=5,78), tak na základě sexuální orientace (p=0,01, chí
kvadrát=8,47). Ženy byly častěji otevřené ke svým heterosexuálním přátelům než muži a rovněž
homosexuální respondenti byli více otevření než respondenti bisexuální. Statisticky významné byly
rovněž rozdíly mezi lesbickými ženami a gay muži (p=0,05, chí kvadrát=5,78), mezi lesbickými
ženami a bisexuálními ženami (p=0,01, chí kvadrát=8,98) i mezi gay muži a bisexuálními muži
(p=0,05, chí kvadrát= 5,09).
Druhou nabízenou odpověď (ví méně než pět přátel) označilo 20 lesbických žen (13 %), 62
gay mužů (22 %), 9 bisexuálních žen (27 %) a 9 bisexuálních mužů (38 %). Zjištěné rozdíly
nedosahovaly statistické významnosti a výjimkou rozdílu na základě sexuální orientace (p=0,05,
chí kvadrát=5,17). Odpověď „ví více než pět přátel“ zvolilo 48 lesbických žen (32 %), 115 gay
mužů (40 %), 10 bisexuálních žen (30 %) a 9 bisexuálních mužů (38 %). V relativní četnosti této
odpovědi nebyl statisticky významný rozdíl mezi jednotlivými skupinami respondentů.
U poslední z možných odpovědí („vědí všichni“) se opět projevil masivní rozdíl v její relativní
četnosti. Tuto odpověď zvolilo 81 lesbických žen (54 %), 96 gay mužů (33 %), 11 bisexuálních žen
(33 %) a 2 bisexuální muži (8 %). Byl zde shledán statisticky významný rozdíl na základě pohlaví
(p=0,001, chí kvadrát=17,35) i na základě sexuální orientace (p=0,01, chí kvadrát=6,61).
Statistické významnosti dosahovaly rovněž všechny vzájemné rozdíly mezi čtyřmi zkoumanými
soubory.
Diskuse
Výzkumná data byla získána od poměrně velkého množství respondentů, nicméně soubor
v žádném případě není reprezentativní pro gay, lesbickou či bisexuální populaci. Není tedy možné
předpokládat platnost těchto dat pro všechny segmenty těchto minorit. Je také v zásadě možné, že
rozdíly mezi výsledky těchto skupin respondentů vznikly rozdíly v důsledku toho, že se do výzkumu
zapojily rozdílné typy respondentů. Na druhou stranu je třeba zvážit, že ve studii Procházky,
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Janíka a Hromady (2003) se objevily dosti podobné výsledky. Autoři tehdejší studie se jim
nevěnovali podrobněji a část dat publikovali jen v redukované podobě. Přesto je zřejmé, že i
v jejich souboru respondentů byly značné rozdíly v otevřenosti respondentů. Bisexuální
respondenti statisticky významně častěji tajili svou orientaci před všemi členy rodiny (p=0,01, chí
kvadrát 7,72) i před všemi svými heterosexuálními přáteli (p=0,01, chí kvadrát 11,8). Ženy byli i
v tomto výzkumu více otevřené, než muži, ale pouze u volby „vědí všichni přátelé“ byl zjištěn
statisticky významný rozdíl (p=0,01, chí kvadrát=6,9). Současné výsledky se pohybují opakovaně
na vysokých hladinách statistické významnosti. Jedná se ale nejen o důsledek výraznějších rozdílů
v současném souboru, ale také o vliv faktu, že současný soubor byl podstatně větší, takže
statistická analýza dat byla citlivější.
Skutečnost, že lesbické a bisexuální ženy méně tají svou orientaci než gay a bisexuální
muži koresponduje s faktem, že postoje k ženské homosexualitě jsou více tolerantní. Zároveň
výsledky výzkumu ukazují, že ženy se méně často setkávají s fyzickým napadením a některými
formami diskriminace. Nabízí se tedy vysvětlení, ženy se méně obávají zveřejnění své sexuální
orientace, neboť jim menšinová sexuální orientace přináší méně problémů, než jejich mužským
protějškům.
Výsledky studie rovněž ukazují, že svou sexuální orientaci více tají lidé bisexuální, než ti,
kteří jsou orientováni homosexuálně. Interpretace těchto dat je více problematická, neboť
o bisexuální populaci a postojích k bisexualitě je k dispozici mnohem méně informací. Fakt, že
postoje k bisexualitě jsou méně tolerantní, než postoje k homosexualitě sice prokázaly některé
zahraniční studie, avšak žádný podobný výzkum nebyl zatím realizován v České republice.
Současná studie týkající se diskriminace, pak nepotvrdila, že by se bisexuální lidé setkávali
s napadením či diskriminací častěji než jejich heterosexuální protějšky, což se objevilo ve
výsledcích předchozí studie Procházky, Janíka a Hromady (2003). Častější skrývání sexuální
orientace může souviset i s jinými faktory. Nabízí se zde například myšlenka, že mnozí bisexuální
respondenti se pouze nacházejí ve fázi uvědomování si vlastní homosexuality a přihlášení se
k bisexualitě a skrývání sexuální orientace jsou dvě paralelní strategie, jak se vyhnout plné
konfrontaci se svou sexuální orientací. Dalším vysvětlením může být prostě, že bisexuální lidi je
skrývání své sexuální orientace snazší, neboť u nich okolí většinou ví, že měli nějaké
heterosexuální vztahy.
Existence výše popsaných rozdílů ukazuje, že téma coming outu je zatím stále málo
poznané. Lze předpokládat, že s výše uvedenými kvantitativní diferencemi se pojí také odlišnost
kvalitativní. Nabízí se samozřejmě otázka, zda existují rozdíly ve vzorcích sociální opory rozdíly na
základě pohlaví a sexuální orientace. To skýtá možnosti pro nové nasměrování dalšího výzkumu
tohoto tématu. Coming out je klíčovým tématem nejen pro četné otázky souvisejícími
s formováním genderové a sexuální identity. Zároveň se jedná o problematiku, která má praktické
implikace i pro oblast poradenské a klinické psychologie, kde se téma zvládání coming outu
objevuje velmi často.
Závěry
Celkem 496 respondentů, z toho 150 lesbických žen, 33 bisexuálních žen, 289 gay mužů a 24
bisexuálních mužů, se v roce 2008 zúčastnilo výzkumu diskriminace na základě sexuální
orientace. V úvodní části dotazníku respondenti uváděli, zda jejich sexuální orientaci znají jejich
rodiče, sourozenci a další příbuzní. Rovněž odpovídali na to otázku týkající se počtu jejich přátel,
kteří znají jejich sexuální orientaci. Analýza těchto dat ukázala na řadu statisticky významných
rozdílů mezi jednotlivými populacemi.
Bylo zjištěno, že sexuální orientaci svých potomků zná 83 % rodičů lesbických žen a 77 %
rodičů homosexuálních mužů, procento informovaných rodičů u bisexuálních žen klesá na 58 % a
u bisexuálních mužů je informováno jen 23 % jejich rodičů. Rozdíl na základě sexuální orientace
byl statisticky významný (p=0,001) a statisticky významný byl i rozdíl mezi bisexuálními muži a
bisexuálními ženami (p=0,01).
V případě sourozenců bylo zjištěno, že znají orientaci respondentů v případě 88 % lesbických
žen, 76 % gay mužů a 72 % bisexuálních žen, avšak u bisexuálních mužů byli sourozenci
informováni pouze v 27 % případů. Opět zde byl zjištěn statisticky významný rozdíl na základě
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sexuální orientace (p=0,001) ve smyslu nižší otevřenosti bisexuálních respondentů. Kromě toho se
však také v rámci celého souboru objevil statisticky významný rozdíl na základě pohlaví (p=0,001),
přičemž tentokrát byl statisticky významný rozdíl i mezi gay muži a lesbickými ženami (p=0,01).
U otázky týkající se informovanosti dalších příbuzných bylo zjištěno, že sexuální orientace
respondentů známa je jim známa v případě 59 % lesbických žen, 43 % gay mužů, ale jen u 21 %
bisexuálních žen a u 9 % bisexuálních mužů. Opět se na hladině statistické významnosti (p=0,001)
potvrdilo, že homosexuální participanti jsou v otázce sexuální orientace otevřenější než
respondenti bisexuální a ženy jsou otevřenější než muži. Nebyl zjištěn statisticky významný rozdíl
mezi bisexuálními ženami a muži, avšak rozdíl mezi gay muži a lesbickými ženami byl na hladině
statistické významnosti p=0,01.
Následující otázka se týkala počtu heterosexuálních přátel, kteří znají sexuální orientaci
dotazovaných osob. Byly zde nabídnuty možnosti: neví nikdo, ví méně než pět přátel, ví to více
než pět přátel a vědí to všichni. Statisticky významné rozdíly v odpovědích se objevily především
u dvou krajních možností.
Pouze jedna lesbická žena (1 %) uvedla, že její orientaci nezná nikdo z přátel, zatímco u gay
mužů to bylo 15 respondentů (5 %), u bisexuálních žen 3 osoby (9 %) a u bisexuální mužů 4 osoby
(17 %). Byl zjištěn statisticky významný rozdíl jak na základě pohlaví (p=0,05), tak na základě
sexuální orientace (p=0,01). Ženy byly častěji otevřené ke svým heterosexuálním přátelům než
muži a rovněž homosexuální respondenti byli více otevření než respondenti bisexuální.
Odpověď „vědí všichni“ zvolilo 81 lesbických žen (54 %), 96 gay mužů (33 %), 11 bisexuálních
žen (33 %) a 2 bisexuální muži (8 %). Byl zde shledán statisticky významný rozdíl na základě
pohlaví (p=0,001) i na základě sexuální orientace (p=0,01), přičemž se opět prokázalo, že ženy
jsou v otázce sexuální orientace otevřenější než muži a homosexuální respondenti více než
respondenti bisexuální.
Získaná data nabízejí zajímavé souvislosti s postoji k jednotlivým sexuálním menšinám a se
zkušenostmi týkajícími se diskriminace těchto menšin. Lze se domnívat, že rozdíly v sociálním
chování mezi gay muži, lesbickými ženami, bisexuálními ženami a bisexuální muži jsou hlubší
povahy.
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Abstrakt
Příspěvek zpracovává data z mezinárodního projektu ELSPAC (The European Longitudinal Study
of Pregnancy and Childhood), jehož psychologická část se realizuje v Institutu výzkumu dětí,
mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pro naše sdělení jsme
zpracovali data z vyšetření v 17 letech věku respondentů. Hledali jsme souvislosti mezi
jednotlivými komponentami výchovy zjišťovanými Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy
v rodině (Čáp, Boschek), sebehodnocením zjišťovaným Rosenbergovou Self-Esteem Scale a
představami o budoucím povolání zjišťovanými modifikovanou verzí REP-testu a hodnocenými
z hlediska jejich příznivosti a kognitivní komplexity (vysněné povolání, nechtěné povolání, povolání
vzoru…).
Klíčová slova: výchovný styl, sebehodnocení, budoucí povolání, adolescenti
Abstract
Some links between parenting style in family, self-esteem, and career ideas in 17-year-old
adolescents
The paper analysed data from the international ELSPAC (The European Longitudinal Study of
Pregnancy and Childhood) project, whose psychological component is realized at the Institute for
Research on Children, Youth and Family at the Faculty of Social Sciences of Masaryk University in
Brno. For our paper, we analyzed data from examinations of our respondents at the age of 17. We
were looking for connections among particular components of parenting style measured by
Questionnaire of parenting style within the family (Čáp, Boschek), self-esteem measured by
Rosenberg Self-Esteem Scale and career ideas measured by a modified version of the REP-test
and evaluated from the perspective of their favourability and cognitive complexity (dreamed
occupation, unwanted occupation, occupation of model...).
Keywords: parenting style in family, self- esteem, career ideas, adolescents

Úvod
Příspěvek zpracovává data z mezinárodního projektu ELSPAC (The European Longitudinal
Study of Pregnancy and Childhood), jehož psychologická část se realizuje v Institutu výzkumu dětí,
mládeže a rodiny na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Pro naše sdělení jsme
zpracovali vybraná data z vyšetření v 17 letech věku respondentů. Hledali jsme souvislosti mezi
jednotlivými komponentami výchovy zjišťovanými Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy
v rodině (Čáp, Boschek), sebehodnocením zjišťovaným Rosenbergovou Self-Esteem Scale a
představami o budoucím povolání zjišťovanými modifikovanou verzí REP- testu v kombinaci
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s metodou sémantického diferenciálu a hodnocenými z hlediska jejich příznivosti a kognitivní
komplexity (předpokládané budoucí povolání, povolání matky, povolání otce, povolání důležité
osoby).
V příspěvku jsme hledali uvedené souvislosti u respondentů v období adolescence, tedy ve
vývojovém období, v němž mladí lidé zpravidla přemýšlejí intenzivně o své budoucnosti, vytyčují si
životní cíle a utváří se jejich profesní zaměření (Nurmi, 1991). D. E. Super (1980) označuje období
adolescence v souvislosti s profesním vývojem jako tzv. stádium zkoumání, kdy dospívající hledají
specifické informace o své osobnosti i o světě práce a své zájmy, schopnosti a dovednosti se
snaží porovnávat s pracovními možnostmi a požadavky jednotlivých profesí. Přitom je důležité, aby
si dospívající v této životní etapě udrželi (či vytvořili) pozitivní vztah k sobě samému a přitom měli
před sebou i výhled perspektivního pozitivního rozvoje - předpokládáme, že toto je významně
determinováno rodinnou výchovou. Zatímco starší výzkumy referovaly o optimistickém zaměření
většiny adolescentů ve vztahu ke své budoucnosti, z novějších výzkumů (např. Liberska, 2008)
vyplývá, že mladí lidé mají značné obavy ve vztahu k řadě aspektů budoucího života, přičemž
obavy v souvislosti s budoucí profesí patří k nejsilnějším.
Důležitými faktory při volbě povolání jsou různé faktory vnitřní a vnější (emoční zkušenosti a
důležité životní události). Významný je způsob výchovy v dětství – výběr profese může být
determinován výchovným stylem v rodině, podle některých přístupů mohou být profesní potřeby
spojeny s potřebou realizovat potřeby neuspokojené v rodině v dětském věku. Výběr povolání
probíhá někdy pod vlivem toho, jaká povolání vykonávají rodiče - rodiče přenášejí na své potomky
během jejich dospívání různými způsoby zkušenosti s vlastní prací a pracovní hodnoty a často
podporují ty pracovní aspirace a schopnosti, které jejich pracovní hodnoty odrážejí (Hauser, Tsai,
Sewell, 1983). Výzkumy ukazují, že přenos hodnot z rodičů na děti je komplexní proces, který
může probíhat odlišně např. při přenosu hodnot z matky na dceru a z otce na syna (Vondracek,
Porfeli, 2003). Adolescenti také nepřímo zkoumají svět práce prostřednictvím rodičovského
vyprávění a reakcí rodičů na vlastní pracovní zkušenost.
Při zpracování výzkumných výsledků jsme se zaměřili na to, jak dospívající percipují povolání
svých blízkých a své očekávané povolání. Je zřejmé, že v období adolescence roste schopnost
racionálně hodnotit různá povolání, což zvyšuje jistotu dospívajících ve vztahu k jejich profesní
volbě. To, jak dospívající vnímá tato povolání, závisí přitom především na jejich systému rozměrů
či kategorií, který charakterizuje jejich kognitivní strukturu. Pro vymezení základního elementu
kognitivní struktury se obvykle používá pojem „osobní konstrukt”, který byl vyvozen z obsahově a
metodologicky poměrně ucelené teorie G. Kellyho (1955). Podle této teorie je ústřední tendencí
osobnosti snaha předvídat a kontrolovat události a způsoby, jimiž události předjímá a hodnotí, jsou
v ní ustaveny v podobě osobních konstruktů. Tyto konstrukty, vyvozené abstrakcí a zobecněním z
konkrétní životní zkušenosti, mají podle G. Kellyho povahu rozměrů významového prostoru
jedince, vymezených vždy protikladnými póly a propojených ve složitější strukturu (Kelly, 1955; in
Balcar, 1983). Kognitivní složitost je závislá na počtu konstruktů (diferenciace) a na míře jejich
hierarchického uspořádání (integrace) a je relativně stabilní charakteristikou. Bieri (1955; in
Skarżyńska, 1981) uvádí, že čím bohatší je systém percepčních kategorií, tím větší je
diferencování světa a jeho přesnější vnímání. Navazující výzkumy však ukázaly, že souvislost
mezi kognitivní složitostí a přesností vnímání je spíše nelineární – lidé s velkou kognitivní složitostí
bývají ve vnímání stejně nepřesní jako lidé s kognitivní složitostí malou (Hastorf, Schneider,
Polefka, 1970; in Skarżyńska, 1981). Ve vzahu k příznivosti hodnocených objektů byl výzkumy
podpořen předpoklad, že kognitivní obrazy osob hodnocených pozitivně jsou více spojité než
kognitivní obrazy osob hodnocených negativně. Toto tvrzení bylo vysvětlováno různými
hypotézami, např. tím, že objekty hodnocené negativně jsou z regulačního hlediska důležitější a
jsou vnímány diferencovanějším způsobem než objekty hodnocené pozitivně. Některé jiné přístupy
však tuto souvislost zpochybňovaly. Výzkumy byly prováděny především v rámci zkoumání
sociální percepce, kdy hodnocenými objekty byly druhé osoby, v našem výzkumu jsme se zaměřili
na hledání souvislosti mezi příznivostí a kognitivní složitostí ve vztahu k hodnoceným povoláním.
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Výzkumné cíle
Cílem analýzy vybraných výzkumných dat bylo hledat souvislosti mezi některými
komponentami výchovy, sebehodnocením a představami o budoucím povolání hodnocenými
z hlediska jejich příznivosti a kognitivní komplexity, přičemž kromě hodnocení předpokládaného
budoucího povolání bylo zjišťováno i hodnocení povolání matky, povolání otce a povolání důležité
osoby.
Výzkumný vzorek
Statistická analýza dat byla provedena na vzorku N=58 adolescentů. Ze souboru 17-tiletých
byly pro naši analýzu vybrány pouze ty osoby, u nichž byla k dispozici data ze všech tří
výzkumných metod. Metoda REP-testu byla bohužel kompletně vyplněna pouze u části
vyšetřených osob, čímž se původní výzkumný vzorek pro naše výpočty významně zredukoval.
Metody
Pro zjišťování výchovných stylů byl použit Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině
(Čáp, Boschek, 1994). Dotazník vychází z modelu čtyř komponent výchovy a jejich kombinací.
Výchovné řízení charakterizují komponenty požadavků a volnosti, emoční vztah k dítěti je tvořen
kladnou a zápornou komponentou. Dotazník v původní verzi obsahuje 40 položek, 10 pro každou
komponentu, jejich devět empiricky ověřených kombinací představuje model možných způsobů
výchovy v rodině. Ve výzkumu ELPAC při vyšetření 17-tiletých respondentů byl dotazník použit ve
zredukované podobě – na základě položkové analýzy bylo vybráno 20 položek, z toho 10 položek
pro komponentu emoční vřelosti a 10 položek pro komponentu volnosti, vždy ve vztahu
k hodnocení výchovy matky i otce. Další diferenciace položek v dotazníku nebyla zohledněna.
Dotazník byl upraven pracovníky IVDMR FSS MU v Brně.
Sebehodnocení bylo zjišťováno Rosenbergovou Self-Esteem Scale (Rosenberg, 1965). Jde o
jednodimenziální škálu zjišťující globální vztah k sobě. V původní verzi je škála tvořena 10
položkami, ve vztahu k nimž respondent vyjadřuje svou míru souhlasu/nesouhlasu. Ve výzkumu
ELSPAC byla metoda na základě položkové analýzy zkrácena a použita v 9-ti položkové verzi.
Dotazník byl upraven pracovníky IVDMR FSS MU v Brně.
Pro zjišťování představ o budoucím povolání byla použita modifikovaná verze REP- testu
(Kelly, 1955) v kombinaci s Osgoodovým sémantickým diferenciálem (Osgood a kol., 1957).
Hodnocenými elementy byly: moje budoucí povolání (které pravděpodobně budu vykonávat),
povolání matky, povolání otce a povolání důležité osoby.
Vzájemné srovnávání všech elementů navzájem ve dvojicích (celkem 6 možných dvojic
elementů – jednotlivých povolání) umožnilo získat „soukromé“ konstrukty pro každou osobu
v našem vzorku, jichž tato osoba využila k ohodnocení uvedených povolání – u každé z dvojic bylo
úkolem uvést charakteristiku, v níž se obě hodnocená povolání podobají. Zjištěné konstrukty (pro
každou osobu jiné) byly v dalším kroku využity pro ohodnocení posuzovaných elementů (povolání)
pomocí varianty techniky sémantického diferenciálu - ke zjištěným 6 konstruktům specifickým pro
každou osobu byly vždy připojeny pětibodové škály (1 – hodnocené povolání má uvedenou
charakteristiku v minimální míře, 5 – hodnocené povolání má uvedenou charakteristiku
v maximální míře), na nichž měly zkoumané osoby všechna 4 hodnocená povolání (moje budoucí
povolání, povolání matky, povolání otce, povolání důležité osoby) posoudit.
Hodnocení jednotlivých povolání byla následně analyzována z hlediska jejich příznivosti a
kognitivní komplexity bez ohledu na konkrétní obsah individuálních konstruktů. Příznivost je dána
součtem všech škálových hodnot pro hodnocená povolání (u konstruktů, které respondenti označili
jako záporné, byly škálové hodnoty při výpočtu obráceny) – čím vyšší byl celkový skór, tím
příznivěji bylo dané povolání hodnoceno. Kognitivní složitost byla zjišťována postupem J. Bieriho
et al. (1966) – měření na jednotlivých škálách (konstruktech) jsme ve vztahu k jednotlivým
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povoláním vzájemně srovnávali, každé s každým. Čím více se hodnocení mezi jednotlivými
škálami vzájemně odlišovala, tím větší byla kognitivní složitost. Skórování jsme prováděli tak, že
jsme započítali 1 bod, pokud měly dvě srovnávané škály zatržené stejné hodnoty, a 0 bodů tehdy,
jestliže se tyto hodnoty lišily. Při použití šesti pětibodových škál je možných 15 srovnání. Extrémní
skór dostaneme, jestliže proband zaškrtne na všech škálách tutéž hodnotu (skór 15), nebo když na
každé škále volí odlišnou hodnotu (skór 0). Relativně nízký skór indikuje kognitivní složitost,
relativně vysoký skór kognitivní jednoduchost.

Výsledky
Výsledky prezentujeme ve třech tabulkách, pro účely našeho sdělení komentujeme pouze
statisticky významné výsledky týkající se hodnocených povolání.
V tabulce 1 jsou uvedeny Pearsonovy korelační koeficienty mezi sledovanými proměnnými –
celkovou kognitivní složitostí (kognitivní složitost celkově pro všechna 4 hodnocená povolání),
celkovou příznivostí (příznivost celkově pro všechna 4 hodnocená povolání), komponentou volnosti
ve výchově (celkově pro matku a otce), komponentou emoční vřelosti ve výchově (celkově pro
matku a otce) a sebehodnocením. Bylo zjištěno, že celková příznivost (tj. příznivost pohledu na
všechna hodnocená povolání) koreluje negativně s celkovou kognitivní složitostí. Potvrzuje se tedy
obdobně jako ve výzkumech sociální percepce při hodnocení druhých lidí, že čím více jsou objekty
hodnoceny negativně, tím diferencovaněji je vnímáme. Je možné, že i pro vnímání jiných objektů
než druhých osob platí tzv. hypotéza bdělosti (Miller, Bieri, 1965; in Papica, 1979), tj. že negativně
vnímaná povolání mohou dospívající pociťovat jako pro sebe ohrožující a více se věnují jejich
analýze, aby měli připraveny vhodné obranné strategie při jejich event. zvládání.
Pravděpodobnějším vysvětlením by však mohlo být vysvětlení pomocí tzv. hypotézy ospravedlnění
(Soucar, DuCette, 1972), tzn., že pro ospravedlnění negativního hodnocení jednotlivých povolání
je potřeba přesnějšího a diferencovanějšího pohledu. Ukázalo se, že z obou sledovaných
výchovných komponent má na hodnocení povolání vliv především komponenta emoční vřelosti
korelující kladně s příznivostí hodnocení všech povolání – čím vřelejší je výchova v rodině, tím
pozitivněji hodnotí dospívající povolání svých rodičů, povolání pro něho důležité osoby a rovněž
své předpokládané budoucí povolání.
Tabulka 1: Interkorelace mezi celkovou kognitivní složitostí, celkovou příznivostí, celkovou
volností, celkovou emoční vřelostí a sebehodnocením, N=58

Kogn.slož.
celková
Příznivost
celková
Volnost
celková
Emoční vřelost
celková
Sebehodnocení

Kogn. slož.
celková
_

Příznivost
celková
-0,48**
_

Volnost
celková
0,11

Emoč. vřel.
celková
-0,18

Sebehodnocení
0,03

-0.15

0,27*

0,19

_

0,25

-0,13

_

0,39**
_

**p<0,01
* p<0,05

s t r a n a | 369

XXVIII. Psychologické dny |
| Školní a poradenská psychologie |

V tabulce 2 jsou výsledky zpracovány detailněji, obě výchovné komponenty jsou sledovány
odděleně pro matku a otce. Ukázalo se, že celková příznivost hodnocených povolání souvisí
především s emoční vřelostí matky, tj. matka svou akceptující výchovou zajišťuje, že dospívající
mají na povolání blízkých osob i své plánované budoucí povolání pozitivní pohled.

Tabulka 2: Interkorelace mezi celkovou kognitivní složitostí, celkovou příznivostí, volností ze
strany otce a matky a emoční vřelostí ze strany otce a matky, N=58

Kogn.slož.
celková
Příznivost
celková
Volnost
otec
Volnost matka
Emoční vřelost
otec
Emoční vřelost
matka
**p<0,01
* p<0,05

Volnost
otec
0,05

Volnost
matka
0,15

Emoční
vřelost otec
-0,20

Emoční
vřelost matka
-0,08

-0,07

-0,18

0,16

0,30*

_

0,57**

0,46**

0,06

0,57**

_

-0,02

0,17

0,46**

-0,02

_

0,39**

0,06

0,17

0,39**

_

V tabulce 3 jsou příznivost a kognitivní složitost sledovány odděleně pro jednotlivá hodnocená
povolání. Z provedených analýz je zajímavé zjištění, že celková emoční vřelost v rodině pozitivně
koreluje s příznivým hodnocením předpokládaného budoucího povolání a povolání pro něho
z hlediska volby důležité osoby, tj. dospívající vidí svou budoucí profesi pozitivně a pozitivně
hodnotí profesi svého vzoru. Vztah celkové emoční vřelosti k příznivosti hodnocení povolání rodičů
nebyl nalezen – dospívající ve věku 17 let jsou již pravděpodobně orientováni více na svou vlastní
budoucnost než na rodičovský svět.
Co se týče příznivosti hodnocení svého budoucího povolání, ta koreluje pozitivně
s hodnocením všech ostatních povolání a s celkovou emoční vřelostí v rodině. Negativní korelaci
jsme nalezli s kognitivní složitostí při jeho hodnocení.
Kognitivní složitost při hodnocení svého budoucího povolání koreluje statisticky významně se
všemi ostatními hodnoceními jednotlivých povolání – pozitivně s příznivostí všech zbylých povolání
a negativně s kognitivní složitostí.
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Tabulka 3: Interkorelace mezi celkovou emoční vřelostí, celkovou volností, kognitivní složitostí
při hodnocení budoucího povolání, povolání matky, povolání otce a povolání důležité osoby a mezi
příznivostí hodnocení budoucího povolání, povolání matky, povolání otce a povolání důležité
osoby, N=58

Emoční
vřelost
celková
Volnost
celková
KS- bud.
povolání
KS- povolání
matky
KS-povolání
otce
KS-povolání
důl. os.
Příz.bud.pov.
Příz.pov.matky
Příz.pov.otce
Příz.pov.důl.os.

Emoč
. vřel.
celk.
_

Voln.
celk.

KSbud. pov.

0,25

0,17

KSpov.
mat.
0,17

0,12

-

0,09

KSpov.
důl. os.
0,17

0,01

0,25

0,11

0,57**
_

0,50**

0,52**

0,45**
_

0,61**

_

KSpov.
otce
-

-

Příz.bud.
pov.

Příz.pov.
otce

Příz.pov.
důl. os.

0,23

0,10

0,28*

0,11

0,00

0,10

0,09

0,50**
0,24
0,28*
0,27*
_

0,51**
0,46**
0,32*
0,24

0,28*
0,12
0,43**
0,02

0,43**
0,14
0,24
0,45**

0,56**
_

0,44**

0,59**

0,54**
_

0,51**

0,28*

-

_

0,38**
_

Příz.pov.
mat.

-

-

-

0,40**
_

**p<0,01
* p<0,05
Závěr
Zjistili jsme, že dospívající jsou při hodnocení svého předpokládaného budoucího povolání
ovlivněni rodinnou výchovou. Silně se projevuje především faktor emoční vřelosti v rodině (více
emoční vřelost matky), který souvisí s pozitivním vztahem k profesní budoucnosti dospívajících
projevující se pozitivním hodnocením vlastní předpokládané profese.
Významným aspektem hodnocení budoucí profese adolescenty je diferencovanost tohoto
hodnocení, kterou označujeme jako kognitivní složitost. Ukázalo se, že tato proměnná má silný
negativní vztah s příznivostí hodnocení jak vlastního budoucího povolání, tak povolání
významných osob (matky, otce, vzoru). Při hodnocení jednotlivých povolání se tak potvrdila starší
výzkumná zjištění z oblasti sociální percepce – čím vnímají dospívající jednotlivá povolání
negativněji, tím se je snaží percipovat diferencovaněji, aby si připravili vhodné copingové strategie
při jejich event. vykonávání či aby své negativní ohodnocení ospravedlnili přesnějším, tedy ne
“černobílým” pohledem.
Uvedené výsledky mají charakter předběžného sdělení, pro obecnější závěry bude potřeba
provést další analýzy.
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Abstrakt
Příspěvek se snaží na základě prezentace empirických dat přiblížit situaci mladistvých matek skrze
jejich vlastní prožívanou zkušenost. Na základě kvalitativní analýzy se pokouší odpovědět na otázky,
jaké cesty vedly k rozhodnutí respondentek stát se matkou před dosažením zletilosti, jak percipují a
hodnotí svou novou životní roli, s jakými problémy se vyrovnávají a v jaké rovině je ovlivnily cesty
k rodičovství jejich vlastních rodičů a partnerů. Příspěvek vznikl na základě výzkumného projektu
disertační práce na katedře psychologie PedF UK v Praze.
Klíčová slova: nezletilé matky, kvalitativní analýza
Abstract
Journey to parenting in underage mothers
This paper tries to describe the situation of underage mothers through their own experiences on
the basis of empirical data. Using quantitative analysis, it is trying to answer what lead respondents to
decide to become a mother before coming of age, how they perceive and evaluate their new life role
and which problems they are dealing with and on which level they were influenced by journeys to
parenting of their own parents and partners. The paper was created on the basis of a dissertation
scientific project at the department of psychology PedF UK in Prague.
Keywords: underage mother, qualitative analysis

Multidimenzionální aspekt reprodukčního chování žen
Aneb na křižovatce cest
Na optimální věk mateřství lze nahlížet skrze několik úhlů pohledu. Je možné, že by se
gynekolog, biodromální psycholog, sociolog a například 12-ti letá romská dívka či 50-ti letý ekonom ve
svých odpovědích lišili o mnoho let. Co je ale označeno adjektivy „normální, běžné, vhodné“ v 21.
století ve středoevropském prostoru, může mít i v roce 2010 například v subsaharské Africe, kde rodí
převážně adolescentní dívky nebo ve viktoriánské Anglii, čili v 2. polovině 19. století, kdy platil zákon,
že minimální věk dívky, která může mít pohlavní styk, byl stanoven na 12 let, zcela jinou podobu.
Reflektovat mateřství, resp. rodičovství musíme tedy v celém jeho psychologickém, sociálním,
medicínském, ekonomickém, historickém i spirituálním kontextu.
Každoročně publikované demografické statistiky nás seznamují s novými trendy v reprodukčním
chování českých žen. Obecně můžeme říci, že klesá počet uzavřených manželství, logicky tedy
stoupá počet dětí narozených mimo manželský svazek (nejaktuálnější data Českého statistického
úřadu - v roce 2009 uvádějí 38,8 % z celkového počtu narozených dětí) a v neposlední řadě roste věk
matek, které porodí své první dítě (průměrný věk prvorodičky v roce 2009 byl 27,4 let), průměrný věk
ženy, která v roce 2009 rodila, bez ohledu na pořadí dítěte, byl 29,4 let. (ČSÚ, 2010)
Nabízí se tedy otázka, jaké cesty vedou k tomu, že se v ČR role matky zhostí téměř tisícovka
dívek ještě před dosažením své zletilosti, když v dnešním diskurzu převládá trend odkládání
rodičovství. Tento příspěvek se pokusí cesty nezletilých matek k rodičovství konkretizovat, nastínit
jejich motivace, vlivy, okolnosti rozhodování a prožívání své nové životní role v kontextu aspektů
změny identity.
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Mateřství je důležitým momentem v životě ženy a můžeme tedy předpokládat, že výrazně
ovlivňuje její identitu, sebedefinování. E. H. Erikson (1980) hovoří o potřebě generavity, která se
manifestuje v ontologickém období dospělosti. Rodičovství přináší do života jedince uspokojení další
životní potřeby – mít někoho, o koho může pečovat, kdo je na něm závislý. Dítě budí v rodičích dosud
nepoznaný ochranitelský postoj, který dává smysl jejich životu. Pochopitelně má rodičovství i druhou
stranu mince, přináší do života rodiče mnoho zněn, nových zodpovědností, nejistot, obav.
V současné době se díky neustálému rozvoji nových vědeckých poznatků, přístupnosti širší
veřejnosti k informacím empirické povahy dostáváme stále častěji k faktu, že pro zdravý vývoj dítěte
je důležité již období samého prvopočátku, neboli prenatální fáze, duševní a fyziologická vyzrálost
nastávající matky, genetická vybavenost, psychická pohoda, morální kodex a zodpovědnost.
Mnoho psychologů upozorňuje na roli prožívání těhotenství a očekávání potomka - jak se těhotná
žena cítí, jakou citovou vazbu má s plodem neboli lépe řečeno, zda je dítě chtěné či nechtěné,
plánované či naplánované, milované či nenáviděné. V neposlední řadě také předpoklad schopností
k zajištění základních životních potřeb dítěte, zázemí a vytvoření přijatelného prostředí k celkové
pohodě. Mateřská péče u dítěte v novorozeneckém období utváří pro dítě psychologické prostředí,
které je stejně důležité jako uspokojování jeho biologických potřeb. D. W. Winnicott (1998) pokládá za
důležité, aby matka byla ve stavu „primárního mateřského zaujetí“, plně koncentrovaná na potřeby
dítěte. Pokud ovšem bude či je matka nezletilá, nabízí se nespočet otázek, zda je schopná toto
všechno zvládnout a to alespoň na takové úrovni, která bude minimálně dostačující a neohrozí vývoj
dítěte. Obavy pracovníků v pomáhajících profesích poukazují často na skutečnost, že dospívající
dívky jsou pro rodičovství nezralé, kognitivně nepřipravené poskytnout svému potomkovi adekvátní
péči a výchovu.
V rámci disertačního projektu, který si za svůj dílčí cíl klade popsat a interpretovat variabilitu
dimenzí mateřství nezletilých dívek skrze jejich osobní zkušenost, bylo do vzniku tohoto příspěvku
Vzhledem k charakteru
provedeno 16 semistrukturovaných rozhovorů s nezletilými matkami.
badatelského zájmu jsou prozatím všechny respondentky klientkami školských zařízení pro výkon
ústavní a ochranné výchovy, případně pak neziskových organizací poskytujících sociální služby. I přes
snahu badatelky se prozatím nepodařilo získat ke spolupráci nezletilé matky, které svou graviditu a
následné rodičovství prožívají kontinuálně ve své původní rodině, v rodině přítele či založili spolu
s otcem dítěte vlastní rodinnou jednotku. Takto získaná data by v komparaci s matkami, které jsou ve
značně odlišné životní situaci, jistě výzkum o mnohé další dimenze obohatila. Už tento fakt, že
spolupracující matky vychovávají potomka mimo svou blízkou rodinu, do značné míry determinuje
mnohé výpovědi a je nutné, aby při prezentaci i interpretaci získaných dat byl na tento fakt brán
zvláštní zřetel. Veškeré tyto informace empirické povahy nelze také podrobit standardním statistickým
metodám, pilotní soubor zkoumaných osob prozatím čítá 16 respondentek, generalizace dat by vedla
jistě ke zkreslení. Z metodologického hlediska je s daty nakládáno kvalitativní obsahovou analýzou.
Bližší metodologický rozbor by byl již nad rámec tohoto příspěvku.
Lze tedy detekovat některé z cest rodičovství nezletilých matek?

Brzká mateřství jako cesta rizikového sexuálního chování?
V roce 2008 se v ČR dívkám do 18-ti let věku narodilo celkem 936 dětí. (ČSÚ, 2009).
Mezinárodní organizace Save the Children udává, že v celosvětovém měřítku ročně porodí přibližně
13 miliónů mladých žen do dvaceti let. Kolik těchto matek své rodičovství plánovalo? U kolika z nich
šlo o vědomé rozhodnutí, že chtějí založit rodinu? Kolik z nich vlastně mělo možnost při zjištění
těhotenství se rozhodnout, zda dítě donosí a kolik gravidních „náctiletých“ dívek mělo ještě čas
uvažovat i o umělém přerušení těhotenství?
Kocourková (2000) připomíná, že sexualita v adolescenci představuje významnou zkušenost,
často simplexně popisovanou pouze z hlediska koitální sexuality. „V dospívání dochází k prohloubené
integraci pohlavní identity (jsem muž nebo žena), reaktivity (schopnosti prožívat sexuální vzrušení a
orgasmus) a objektní preference.“ (Kocourková, 2000, s. 39)
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Možný (2008) podotýká, že vynález antikoncepce dává ženě do rukou suverénní rozhodnutí o
tom, zda, kdy a kolik bude mít dětí. Tato regulace či z jiného úhlu pohledu, svoboda, je vlastní i
dospívajícím dívkám. „Prostředky zabraňující početí jsou ze všech proměnných determinujících
porodnost nejvýznamnější.“ (Rabušic, s.100). Pokud normálně plodný pár nepoužívá žádnou z forem
antikoncepce a žije běžným sexuálním životem, jeho šance na početí v průběhu jednoho roku je
vysoká – asi 85 % .
Jak jsem již zmínila, antikoncepce je v životě dnešní ženy silným nástojem, jak ovlivňovat a
pojímat své materštví. Mnohé výzkumy (např. Weiss a Zvěřina, 1994, 1997) naznačují, že čeští
adolescenti se při sexuálním styku nedostatečně chrání před nechtěným těhotenstvím, ale i před
možným přenosem pohlavně přenosných chorob, včetně viru HIV. I tomto negativistickém ladění však
můžeme percipovat trend zodpovědnějšího chování dospívajících (např. v reprezentativním výzkumu
provedeném v roce 1993 použilo kondom při prvním koitu pouze 15 % respondentů ve věku 15-29 let,
v roce 1997 již nějakou formu antikoncepce při prvním pohlavním styku použily přibližně dvě třetiny
dotazovaných. Toto zjištění je zajímavé i s ohledem na kontext mateřství nezletilých dívek. Je možné
si klást otázku, zda mají dostatek informací o tvz. bezpečném sexu, i o nejrůžnějších kontracepčních
prostředcích. Záležitost takto vysoce intimní má samozřejmě i makrosociální dopad. Společnost se
snaží v rámci ochrany dětí regulovat právními normami i věk, kdy jsou koitální aktivity „legální“.
Věková hranice zakotvená a vymahatelná v legislativním vymezení ještě nezakládá většinové
chování dospívajících. Ačkoli obraz současné populace náctiletých, líčený ve sdělovacích
prostředcích s varovným podtextem, poukazuje na časné zkušenosti se sexuálním životem, zkušenost
sociologů, případně sexuologů staví tuto tematiku poněkud v jiné optice. Naopak, dnešní mládež se
v mnohém chová o mnoho zodpovědněji, než jejich rodiče. Weiss a Zvěřina (2001) dospěli ve svém
empirickém šetření k závěrům, že průměrný věk prvního pohlavního styku je u českých dívek i
chlapců 18 let.
Mnoho autorů hodnotí brzká mateřství v kontextu syndromu rizikového chování. Mnohdy je
sexualita dospívajících matek spojována s promiskuitou, předčasnou iniciací pohlavního života, i
nedostatečné znalosti či správného použití kontracepčních přípravků. Renzetti (2003) prezentuje, že
mnohé z těhotných dospívajících dívek se v minulosti staly obětí sexuálního zneužívání. Následující
jednoduché tabulky přiblíží situaci 16-ti účastnic se této sondy.

Tab. 1 Věk matek
při 1. pohl. styku
Věk

Frekvence

≤ 12

2

13

1

14

2

15

7

16

3
1

17

∑ 16

Tab. 2 Počet sex. partnerů

Počet
partnerů

Frekvenc
e

1

2

2

2

3

4

4- 6

3

7-10

1

11-15

2
2

>15

Tab. 3 Užívání kontracepce
Kontracepčn
í metoda

Pravidelně

Kondom

3

Hormon.
antikoncepce

3

Koitus
interruptus

4

Kombinace

1
5

Žádná

∑16

∑16
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I z krátkého vizuálního kontaktu s tabulkami můžeme registrovat, že korelace mezi rizikovým
sexuálním chováním a otěhotněním ještě před 18. narozeninami, je evidentní. Pět dívek z celkového
souboru 16-ti matek iniciovalo svůj pohlavní život ještě před legislativní legitimitou. Polovina
respondentek měla pohlavní styk se čtyřmi a více partnery, z toho 4 dívky uvádějí, že vedly sexuální
život s více než 11-ti partnery, nakolik je jejich výpověď validní, není předmětem zkoumání, i
subjektivně deskribovaná osobní zkušenost má vysokou výpovědní hodnotu.
Zajímavá je také otázka pravidelného užívání kontracepčních prostředků. V době před a v období
kolem početí 2/3 nezletilých matek sděluje, že užívaly pravidelně některou metodu kontracepce. Jak
vysvětlují, že i přes tato opatření otěhotněly? Ilustrující je tato odpověď: „Já jsem měla prášky. Pak mi
ale došly a já už neměla peníze, abych si koupila další. Taky se mi nechtělo zase na gyndu. Přítelovi
jsem to řekla, on mi slíbil, že si dá jako pozor, chápete, ne. My jsme se ale o ňáké ochraně moc
nebavili. Prostě počítal s tím, že beru prášky a hotovo. Já si myslela, že mě nemůže zbouchnout,
když ve mně byly ty hormony, četla jsem to na netu, že to pak trvá několik týdnů, než to vyprchá.
(Markéta, 16 let, matka 4 měsíční dcery)
Brzká mateřství jako cesta volního aktu?
Všeobecně sdíleným omylem veřejnosti je představa, že nechtěné těhotenství je něco, co se
nejčastěji stává nezkušeným dívkám. Pro ilustraci přibližuji realitu před více než 20-ti lety. Z 99 357
potratů roku 1987 jich připadlo na ženy mladší 20-ti let celkem „jen“ 5650. Více než dvě třetiny, přesně
68,03 % připadalo na ženy starší 25-ti let. Ještě ve věkové skupině 34 - 35 let připadlo na tisíc žen
více potratů než ve věkové skupině 15 - 19 let. (Rabušic, 2001)
Otázka potratovosti je velmi důležitá i pro analýzu mateřství nezletilých matek – přestože
v posledních letech počet dívek ve věku do 19-ti let podstupující umělé přerušení těhotenství (UPT)
opět mírně stoupá, přesto i nadále tvoří procentuální menšinu v celkovém počtu žen, podstupujících
tento zákrok. Dle současného legislativního vymezení, dívkám, které nedovršily 16 let lze provézt
interrupci pouze s jejich souhlasem a souhlasem jejich zákonného zástupce, popř. toho, jemuž byly
svěřeny do výchovy. Zákon zná tuto povinnost pouze pro interrupce na žádost. Vyhláška však stanoví,
že souhlas zákonného zástupce se vyžádá též k umělému přerušení těhotenství ze zdravotních
důvodů. To lze snad opřít o obecnou úpravu způsobilosti nezletilých a vztahu k rodině, pokud by však
např. indikace i stanovisko pacientky bylo jednoznačné, neměl by zdravotně indikovaný výkon zmařit
fakt, že rodič je buď nedosažitelný, nebo souhlas odmítá.
Druhou skupinu tvoří dívky ve věku od 16-ti do 18-ti let. U nich zcela postačuje k provedení
interrupce jejich projev vůle, je zde však povinnost vyrozumět o provedeném výkonu jejich zákonného
zástupce. Informace má být podána neprodleně po provedení výkonu vhodným způsobem ústně,
nebo písemným oznámením do vlastních rukou. Je však naléhavě třeba, aby i žadatelka o interrupci
byla na tuto povinnost lékařů, resp. zdravotnického zařízení upozorněna.
Je na místě sdělit, že proces volního rozhodování nemohou mnohdy dospívající realizovat.
Nemohou již volit mezi rozhodnutím podstoupit umělé přerušení těhotenství či dítě donosit. Mohou
volit ve dvou jiných dimenzích – dítě donosit a stát se matkou či dítě donosit a předat jej do náhradní
rodinné péče (adoptivní). Je pochopitelné, že nejvlivnějším faktorem při rozhodování je doba, kdy
dívka zjistí či má potvrzenu svou graviditu. Zákrok umělého přerušení těhotenství lze vykonat do 12.
týdne gravidity. Dospívající dívky mnohdy graviditu zjistí (respektive je potvrzena gynekologem) až
v druhém trimestru, kdy její úvahy o interrupci již nemohou mít reálnou podobu. Často své těhotenství
instinktivně tuší, nalhávají si, že „mě se to nemůže týkat, mám nepravidelnou menstruaci“ či „byla
hodně unavená, brala jsem perník, byla jsem na útěku, spala, jak se dalo, takže se ani nedivím, že
jsem to nedostala, myslela jsem, si, že je z toho. Těhotná? Ne, nezvracela jsem.“
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I když své těhotenství zjistí brzy a mají možnost racionálního, emocionálního i morálního
rozhodnutí, zda si dítě ponechat, proces rozhodování nemá pouze individuální charakter. Dívka situaci
konzultuje se svými blízkými, s partnerem, jejich postoje mohou být mnohdy rozporné, ambivalenci
přihrává i ekonomická stránka UPT, kdy dívka ani její blízcí v danou chvíli potřebnou částkou (cca
4000,-) nedisponují. V neposlední řadě zvažuje své morální postoje k interrupci a zdravotní rizika.
Rodina je důležitým prostředníkem nejen pro sexuální výchovu od raného dětství až do období
dospívání. Rodina je víceméně i místem, kde děti i dospělí zažívají blízkost a intimitu. V rodinném
prostředí jsou ideální podmínky pro důvěrné rozhovory, které lze jinde obtížně napodobit. Rodina
nezletilé maminky, resp. výchovný styl, rodinná koheze, emocionální klima a podobné atributy jsou
mnohdy v rozhodování nezletilé dívky o tom, zda se o „své sladké tajemství“ podělí, zcela zásadní
Jinak bude své těhotenství a následné mateřství prožívat v přijímajícím klimatu rodiny a jinak dívka,
kterou rodiče nutí k interrupci. Či se o ni dokonce odmítají dále postarat – zvláště, pokud mají s dívkou
i nějaké další výchovné problémy (utíká z domova, dopouští se trestné činnosti, nerespektuje
výchovnou autoritu rodičů, apod.)
„když sem to nedostala, hned jsem si koupila test. Pak byl šok. To nemůže být pravda. Tak jsem
si napustila vanu a vypila asi litr červenýho vína, jako aby se to neujalo. Ale nebylo to nic platný. Naši
by mě zabili, kdyby se to dozvěděli. Ten kluk, co mi to udělal, tak se mi vysmál, že prej to není jeho.
K doktorovi jsem se styděla a neměla jsem peníze. Tak jsem si myslela, že o to přijdu sama.
Boucháním do břicha, pitím a tak. Našim jsem nic neřekla, pak, když to prasklo, tak to bylo děsný,
samý výčitky, nadávání, že jsem všem zkazila život. No a pak to znáte, utekla jsem, a když mě chytli,
tak jsem šla sem do ústavu.“ (Bára, 16, matka 13ti měsíční dcery)
V následující tabulce jsou uvedeny údaje o provedených umělých přerušení těhotenství dívkám
do 18-ti let věku, za rok 2008. Z tabulky můžeme vyčíst, že UPT v ČR podstoupilo celkem 1011
dospívajících, za alarmující informaci můžeme považovat fakt, že jedna šestnáctiletá dívka a 2
sedmnáctileté podstoupily tento zákrok již třikrát.
Tab. 4 Umělé přerušení těhotenství dívek do 18-ti let v roce 2008

Věk dívky
<15
15
16
17

Počet
UPT
54
167
340
450

Pořadí 1.

Pořadí 2.

Pořadí 3.

54
166
328
423

0
1
11
25

0
0
1
2

Zdroj: Demografická ročenka ČR 2008

Brzká mateřství jako cesta zdravotních rizik?
Machová, Halamová (2002) poukazují na fakt, že dosažení základní fyziologické zralosti
pohlavních žláz, která se projeví první menstruací, neznamená dosažení plné reprodukční schopnosti.
Po první menstruaci ještě zhruba dva roky není menstruace pravidelná a v průběhu menstruačního
cyklu nedochází k ovulaci. Je tomu tak proto, že teprve dozrává hypotalamo-hypofyzární řízení
činnosti vaječníků. Plné funkční zralosti tedy vaječníky dosahují až za několik let od první menstruaci
a teprve až ve dvacátých letech jsou téměř všechny ovariální cykly doprovázeny ovulací.
Autorky na jiném místě rovněž připomínají, že v dospívání dozrává a mění se imunitní obrana
jedince. Organismus dívky není ještě vybaven takovou ochranou proti pohlavním nemocem, ale ani
proti polymikrobiálním zánětům jako organismus dospělé ženy. Plné zralosti tkání vnitřních pohlavních
orgánů a imunitní zralosti se dosahuje ještě později, než je nastoupení pravidelných menstruačních
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cyklů, a to až při dovršení celkového tělesného vývoje kolem 18. roku. Proto v době do 18 let je
žádoucí, aby vývoj pohlavních orgánů nebyl narušen škodlivými vlivy a proběhl jako příprava na
reprodukci v dospělosti.
Poševní část děložního hrdla (děložní čípek) je pokryta sliznicí, na jejímž povrchu je u dospělých
žen dlaždicový krycí epitel. V místě zevní branky je relativně ostrá hranice mezi poměrně odolnými
mnohovrstevným dlaždicovým epitelem čípku a jednovrstevným cylindrickým epitelem děložního
kanálu. Tato hranice se během života ženy posunuje. V období puberty a v období dospívání se
cylindrický epitel často dostává zevní brankou až na čípek. Jeho buňky jsou místem snadnějšího
průniku infekce z pochvy, zvláště infekce gonokokové a chlamydiové. Nebezpečné pro buňky
cylindrického epitelu je také jejich napadení lidským papilomovým virem. Jeho působením vznikají
cytologické abnormality, které mají zvýšené riziko se později zvrhnout v nádorové bujení děložního
čípku (karcinom děložního čípku). Infekce se přenáší pohlavním stykem a nákazou jsou ohroženy
nejvíce mladé dívky, jejichž pohlavní život začal časně a které střídají své partnery.
Nejčastěji uváděným rizikem u nezletilých je předčasné narození novorozence. K zvýšenému
riziku předčasného porodu přispívají i nepravidelné návštěvy v těhotenské poradně. Z tohoto důvodu
nemohou být gynekologem známky předčasného porodu včas odhaleny a u těhotné nejsou
provedena nutná opatření k zabránění anebo alespoň oddálení porodu. Předčasně narození
novorozenci vyžadují dlouhodobou a intenzivní péči po porodu a mohou následně trpět onemocněními
souvisejícími s předčasným narozením, zejména neurologickými postiženími, dechovými a střevními
obtížemi. (Flaganan a McGrath, 2005)
Druhým nejčastějším rizikem bývá nízká porodní hmotnost u novorozenců, jejíž příčinou bývá
fakt, že mladé těhotné dívky často nedodržují doporučená dietní opatření, nepřijímají v potravě
dostatek živin nutných k správnému vývoji plodu, což má vliv i na porodní váhu plodu a neadekvátní
vývoj orgánů. Mezi těhotnými je i velké procento kuřaček, které v graviditě kouřit nepřestávají, některé
dívky konzumují i jiné návykové látky.
Machová a Halamová (2002) spatřují možné riziko i ve zvýšené pravděpodobnosti, že se dítě
narodí císařským řezem (sekcí). Zahraniční zdroje poukazují na fakt, že zvýšená novorozenecká
úmrtnost je dána častější nedonošeností a nižší porodní váhou než u dětí matek starších dvaceti let.
Matky do osmnácti let mají novorozence s nízkou porodní vánou v 8,9 %, matky 19–44ti leté mají
těchto dětí jen 5,8 %. Novorozenci dospívajících matek mají více komplikací v prenatálním období, ale
i později, např. častější syndrom náhlého úmrtí kojence. Uvádí se i vyšší výskyt vrozených vad
(Flaganan a McGrath, 2005)
Častější perinatální patologie, ale i nedostatečná péče nedospělé matky o dítě mohou později
vést k poruchám v psychosociálním vývoji dítěte. Těhotenství v dospívání je mnohdy důsledkem
nezodpovědného předčasného sexuálního života, v rámci celého tzv. syndromu rizikového chování či
poruch chování. Dítě je pak samozřejmě i nadále do budoucna, ze strany matky, ohroženo tímto
syndromem rizikového chování. Nagin a kol. (1997) upozorňují na skutečnost, že se dcery nezletilých
matek častěji opět stávají maminkami ještě před dosažením plnoletosti. Dnes, kdy se mnoho žen
připravuje na svého prvního potomka ve věku přesahující třicet let, se mohou některé jejich vrstevnice
vyrovnávat s novou životní rolí babičky.
Na těhotenství a mateřství nezletilých musíme rovněž nahlížet z perspektivy klasifikace duševních
poruch. Nechci samozřejmě vkládat rovnítko mezi graviditou před zletilostí a některou
z psychopatologických kategorií, ale pochopitelně je z epidemiologického hlediska u těchto dívek
zaznamenán vyšší výskyt např. poruch chování, závislostního chování či disharmonického vývoje
osobnosti, zvláště u dívek vychovávající se své dítě ve školském zařízení. Malá (2000) uvádí, že
poruchy chování se projevují u 10-15 % dětí a adolescentů. Tyto poruchy chování (porucha chování
ve vztahu k rodině, nesocializovaná porucha chování, socializovaná porucha chování, porucha
opozičního vzdoru, smíšené poruchy chování) jsou často spojeny se společenskou kohezí,
socioekonomickou úrovní s disharmonickým rodinným prostředím (poruchy chování u rodičů,
antisociální a kriminální rodičů, nezaměstnanost, alkoholismus, rozvody, rodina s velkým počtem
členů, striktní či příliš permisivní výchova bez kontroly a strukturace volného času). „Počet rizikových
faktorů je zásadní a kumulace zvyšuje riziko poruchy.“(Malá, 2000, s. 315)
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Vágnerová (1999) upozorňuje na možnou obezřetnost při zjištění časné gravidity v souvislosti se
sexuálním zneužíváním či znásilněním.
Data získaná od respondentek potvrzují předchozí odstavce. U pouhých třech těhotenství z 16-ti
byla gravidita sledována gynekologem již od 1. trimestru, 11 těhotných navštěvovalo lékaře od 2.
trimestru a u zbývajících 2 těhotenství byla prenatální gynekologická péče poskytována až ve třetím
trimestru, u jedné dívky dokonce až 3 týdny před porodem.
Císařským řezem rodilo 5 matek, žádné z narozených dětí nemělo porodní váhu nižší než 2000 g,
11 dětí mělo ale porodní váhu nižší než 3000 g.
Brzká mateřství jako cesta k dospělosti?
Jeden z motivačních pilířů raných mateřství je jejich možné metaforické označení „skoku do
dospělosti“, v duchu simplexní lineární kauzality – děti mají dospělí- jsem dospělá. Je pochopitelné,
že nová životní role mění hodnotový systém dívky a ovlivňuje její identitu. Reflektují nezletilé matky,
že s novou životní rolí identifikuji samy sebe jako dospělé? Z doposud provedených rozhovorů tato
skutečnost nevyplývá zcela jednoznačně.
I z formalizovaného, legislativního hlediska. Ačkoli současný zákon o rodině umožňuje požádat
soud o umožnění uzavřít manželství snoubencům od 16-ti let věku, tohoto institutu, jak uvidíme
v následující tabulce, využívá jen procentuálně zanedbatelné množství nezletilých (konkrétně v roce
2008 uzavřelo manželství celkem 29 dívek ve věku 16-17 let). Statistiky definující kvantitativní
vyjádření počtu či poměru uznání otcovství dětem neplnoletých matek nelze vyhledat, ale lze
předpokládat, že u velké části těchto dětí bude mít v rodném listě napsáno stručné heslo – „otec
neznámý“. Pro prožívání mateřství je přítomnost otce dítěte nebo naopak absence a podíl na výchově
společného potomka v mnohém rozhodující. Životní situaci mladistvých matek komplikuje rovněž
skutečnost, že své dítě vychovávají často bez opory, jak fyzické, tak ekonomické otce dítěte.
„Výzkumy ukazují, že u 50 % až 70 % dětí narozených dívkám ve věku 11-18 let je otcem muž o čtyři
až sedm let starší než matka dítěte.“ (Renzetti, 2003, s. 221)
Tab. 5 Sňatky podle věku, ročníku narození, pohlaví a rodinného stavu - 2008
Dokončený
věk,
rok narození

Muži
celke
m
svobodní

C
elkem

1
6

1
7

1
8

1
991
1
990
1
990
1
989
1
989
1
988

Ženy

roz
vedení

ov
dovělí

c
elkem

sv
obodní

roz
vedení

ov
dovělí

5715
7

41752

148
18

58
7

5
7157

42
032

144
10

71
5

-

-

-

-

3

3

-

-

2

2

-

-

6

-

-

2

2

-

-

10

-

-

2

2

-

-

-

19

-

-

-

-

26

26

-

-

10
21
1
18
9

-

19

6
1
0
1
0
2
11
1
90

1

-

Zdroj: Demografická ročenka ČR 2008
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Samotný fakt, že je nezletilá dívka matkou, ještě nezakládá její identitní definování jako dospělé
ženy. Spíše než o percepci své osoby jako dospělé, respondentky popisují své sebepojetí v intencích
„neúplnosti“, na pomezí obou ontogenetických období, adolescence a dospělosti. „No, jsem napůl
ještě puberťačka, v něčem, třeba, že rychle střídám nálady nebo odsekávám dospělým, ale v něčem
jsem jinde než holky ze školy, nemyslet jen na sebe, ale i za Moniku. Něco si odříct. V tom jsem
dospělá, musím.“ (Eva, 16, matka měsíční dcery)
Dalším aspektem tranzitu k dospělosti je touha po samostatnosti, separaci od původní rodiny,
někdy i v podobě revolty vůči rodičům, zvláště v kontextu situace, kdy rodiče nesouhlasí s výběrem
partnera své dcery. Dítě je v této situaci „vhodným prostředkem“, jak od původní rodiny odejít, založit
vlastní rodinu. Bohužel tato vize zůstává často jen na rovině přání. Nezletilé matky málokdy
vychovávají své dítě zcela samostatně, bez přímé podpory blízkých druhých. „představovala jsem si,
že si s přítelem pronajmeme byt, já budu na mateřské, celej den s malým a až přijde přítel z práce, tak
půjdeme ven, celá rodina. Já uvařím, poklidím, prostě jako každá normální ženská. ……Ale všechno
je jinak, přítel hledá práci, byty jsou drahý, přítel bydlí na ubytovně a tam být nemůžeme, kurátorka by
to nedovolila.“ (Hanka 17, matka 2 měsíčního chlapečka)
Brzká mateřství jako cesta exprese emocí a saturace potřeb?
Mateřství je zdrojem mnoha prožívaných emocí a uspokojování lidských potřeb. Hodnotou dítěte
se zabývala např. Friedmanová a kol. (1994), v souladu s jejich analýzou dítěte jako emocionální
hodnoty i v naší sondě dospíváme v identifikování hodnotových atributů mateřství. Mít dítě do velké
míry saturuje emoční potřeby dívek. Dítě naplňuje potřebu afiliace, zvláště u dívek, které nejsou
pozitivními vztahy s blízkými druhými dostatečně syceny. „Kluk mě miluje takovou, jaká jsem.
Nevyčítá mi, neokřikuje, nehledá chyby jako fotr, teda otec. I já jsem šťastná, když vidím, jak kluk
roste, papá, směje se na mě. Jsem na něj pyšná.“ (Jarmila, 16, matka 5-ti měsíčního chlapečka)
Z dalších sycených potřeb jde o potřebu být pro někoho bytostně důležitý – potřeba potvrzení
vlastní hodnoty. „Ona mě potřebuje 24 hodin denně, beze mě by trpěla, když by ji dlouho hlídal někdo
jiný. Když ji pochovám, tak se klidní…… Jsem pro ni prostě nejdůležitější osoba na světě.“ (Gustava,
15, matka půlroční holčičky)
V mateřství si nezletilé matky také mohou potvrzovat pocit vlastní kompetence. Že zvládnou
vyrovnat se s nároky vyplývající z mateřství, ačkoli je jejich okolí mohlo podceňovat. „Všichni do mě
hučeli, ať to dám pryč, že jsem mladá a nezvládnu to. Že jsem neschopná se postarat sama o sebe,
nezvládla jsem ani chodit do školy, natož vychovávat dítě. Připadala jsem si jako blbec, k ničemu.
…..Teď, když jedu za mamkou na propustku, tak mě chválí, jak mi to s holkou jde.“ (Katka, 17, matka
4 měsíční dcery)
Nabyté pozitivnější sebepojetí se zrcadlí v zažití pocitu úspěchu, v kontrastu s minulými sledy
selhání. „Dřív se mi toho moc nepovedlo, ve škole mě to nebavilo, doma hádky, jen venku s partou
jsem se cítila, že mě berou, jinde ne. Taky jsem fetovala, perník mi pomáhal dávat sílu…. Teď mám
Aničku a to je moje největší zlato, to je nejvíc, co jsem dokázala.“ (Magda, 17, matka 8-mi měsíční
dcery)
Výsledný pocit kompetence posilují i postupně překonané vlastní vnitřní obavy o svých
schopnostech, které přirozeně s graviditou a následným rodičovství přicházejí. Nějakou podobu
nedůvěry v sebe sama ve své vlastní schopnosti reflektuje všech 16 nezletilých matek. „
Mít dítě otevírá i mechanismy moci a kontroly, často neuvědomované, implicitně obsažené
v různých částech výpovědí. „ Holka je jen moje.“, nebo „malej je na mě závislej“, „je zvyklej, jak to
dělám já, jsem pak nervózní, když ho chce mamka nakrmit nebo ho koupat.“
Cesty k mateřství nezletilých matek se neubírají přímo, na cestě se potkávají s nejrůznějšími
překážkami či křižovatkami. Pilotní šetření s 16- ti respondentkami prozatím naznačuje, že i přes
variabilitu životních situací jednotlivých matek, strategií jejich řešení a ambivalencí, prožívají svá
mateřství s převahou pozitivního hodnocení a s vizí zodpovědného naplnění role matky.
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Abstrakt
Příspěvek vychází z rozsáhlého výzkumného projektu „Práce a rodina“. Cílem explorativního
výzkumu je zmapovat, jak běžné rodiny s dětmi zvládají nároky pracovní i rodinné, jak rodiče
hodnotí fungování rodiny a svou životní spokojenost. Tento příspěvek se zaměřuje na vyhledání
významných souvislostí mezi výsledky jednotlivých metod u celého souboru. Výzkumný soubor
tvoří 127 rodičovských párů s alespoň jedním dítětem od 3 do 18 let, kde jsou oba rodiče
zaměstnáni a vůči dětem jsou vlastní. Metody: Škála rodinného prostředí, Family Hardiness Index,
Dotazník životní spokojenosti a škály Work-Family Conflict, Family-Work Conflict, Work-Life
Balance. Byla zjištěna řada statisticky významných souvislostí, z nichž vybrané jsou komentovány.
Klíčová slova: životní spokojenost, práce a rodina

Abstract
Relationships among family functioning, well-being and balance between work and family
This paper draws on an extensive research project, “Work and family”. The goal of this
exploratory research is to describe how typical families with children are able to deal with work and
family demands, how parents evaluate family functioning and their well-being. This paper focuses
on seeking significant relationships between the results of each particular method used in the
whole sample. The sample consisted of 127 parent couples with at least one child from 3 to 18
years of age. Both parents were working and they were the biological parents of their children.
Method: Family Environment Scale, Family Hardiness Index, Well-being Questionnaire and WorkFamily Conflict, Family-Work Conflict, Work-Life Balance scales. A number of statistically
significant relationships were found. Some of them are commented.
Keywords: well-being, work and family

Příspěvek vychází z výzkumného projektu „Práce a rodina“, realizovaného na našem
pracovišti1. Cílem explorativního výzkumu bylo zmapovat, jak běžné rodiny s dětmi zvládají nároky
pracovní i rodinné, jak rodiče hodnotí fungování rodiny a svou životní spokojenost. V tomto článku
se zaměřujeme na vyhledání významných souvislostí mezi výsledky jednotlivých metod u celého
souboru.
Teoretické zázemí
Současná česká rodina stále reaguje na proměnu hodnot v souvislosti se společenskými
změnami po roce 1989. Demokratizace společnosti a přijetí západoevropského životního stylu
přinesly také rozšiřování individualistických postojů, zaměření na seberealizaci, výkon a konzum,
větší obtíže v harmonizaci rodiny a práce (blíže sociologické studie, např. Možný, 2004; Prudký a
kol., 2009; Sirovátka, 2003 aj.). V době ekonomické nejistoty a za převládající hierarchie hodnot
(tlak na výkon, úspěšnost) jsou požadavky na zdravé rodinné fungování extrémně zvýšené.
K tomu přistupuje fakt, že rodina jako systém je málo stabilní a vystavená značnému stresu.
1

Zpracování publikace bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum udělené
roku 2010 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
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Vycházíme ze systémového přístupu k rodině a světové i naší literatury z okruhu psychologie
rodiny (Kaslow, 1990; Walsh, 1998; Matoušek, 1997; Plaňava, 2000; Břicháček, 2002; Sobotková,
2007 aj.). Opíráme se o model rodinné resilience (McCubbin, Thompson, McCubbin, 1996;
Patterson, 2002; Sobotková, 2004). Jedním z vnitřních zdrojů rodinné resilience je rodinná
hardiness, kterou chápeme jako aktivní vnitřní síly v rodině, vyjadřující její houževnatost a pevnost.
Zachycuje ji jedna z námi použitých metod.
Kvalita soužití v rodině souvisí nepochybně i s životní spokojeností člověka. Proto považujeme
za důležité sledovat rovněž tuto charakteristiku. V souladu s ostatními autory ji pro tuto práci
vymezujeme jako kognitivní komponentu osobní pohody, která bývá zkoumána ve vztahu ke
kvalitě života (Kebza, Šolcová, 2003; Blatný et al., 2005; Kožený, Csémy, Tišanská, 2007).
Sociální a ekonomické změny se odrážejí v náplni a zvládání pracovních i rodinných rolí, jakož
i v očekáváních s nimi spojených. Zvýšený výzkumný zájem o problematiku vztahů mezi prací a
rodinou pozorujeme od 80. let 20 století. Ze zahraničních prací můžeme zmínit pojednání o
vzájemném konfliktu mezi prací a rodinou (Greenhaus, Beutell, 1985), nověji o vzájemném
obohacování pracovních a rodinných rolí (Gareis et al., 2009). Z našeho jazykového okruhu
upozorňujeme na studie P. Gröpela o rovnováze mezi prací a rodinou (např. Gröpel, 2006).
Velmi užitečným výstupem v duchu ideálu propojení teorie, výzkumu a praxe je nabídka
programů pro rodiny, které mají preventivní charakter. Informace o nich najdeme zatím spíše
v zahraniční literatuře (např. Wiley, Branscomb, Wang, 2007; Karraker, Grochowski, 2006).
V rámci vzdělávacích programů se rodiče učí strategiím, jak zvládat nároky pracovního i rodinného
života s ohledem na své fyzické a duševní zdraví a na potřeby dětí i rodiny jako celku. U nás se
bohužel sociální práce s rodinou potýká s mnoha těžkostmi na základní úrovni (práce
s ohroženými, rizikovými a problémovými rodinami), proto se specializované preventivní programy
zatím příliš nerozvíjejí.
Cíl výzkumu
Výzkum má těžiště v psychologii rodiny, blízko má i k psychologii zdraví. V prezentované části
výzkumu jsme navázali především na dlouhodobý výzkumný záměr pracoviště, kterým je výzkum
rodin. Zajímalo nás, jak souvisí rovnováha životních oblastí s fungováním rodiny a životní
spokojeností. Zastáváme názor, že je potřeba – v souladu s principy pozitivní psychologie – více
zkoumat silné stránky a rezervy v rodinném soužití, proto jsme se kromě rodinného fungování
zaměřili i na rodinnou hardiness.
Výzkumný soubor
Celý výzkumný soubor zahrnuje 127 rodin. Rodiče byli osloveni studentkami, které se na
projektu podílejí. Kritéria výběru byla následující: šlo o rodiny běžně fungující, oba rodiče pracují,
žijí manželství či v trvalém partnerském vztahu, vychovávají spolu pouze vlastní děti, nemají děti
z předešlého vztahu. Aspoň jedno z dětí je ve věku od tří do osmnácti let, dochází tedy do
mateřské školy, základní nebo střední školy. Sběr dat probíhal v únoru až květnu 2010. Rodiny žijí
v různých regionech České republiky.
Výzkumu se zúčastnilo 127 manželských párů, celkem 254 osob. Rodiče nesezdaní se
v souboru nevyskytli. Převážnou část souboru (92 %) tvoří manželé ve věku od 31 do 50 let.
Průměrný věk rodičů je 41 let, přičemž u žen je to 39, u mužů 42 let. Většina dotázaných má
dokončené středoškolské či vysokoškolské vzdělání (38 % a 41 %). 12 rodin (9 %) má jedno dítě,
82 rodin (64 %) má dvě děti, 26 rodin (21 %) tři děti a 7 rodin (6 %) má 4 nebo více dětí.
Metody
Použili jsme dvě metody zjišťující určité charakteristiky rodinného fungování: Škálu rodinného
prostředí (dále jen ŠRP) a Family Hardiness Index (dále jen FHI).
ŠRP (Hargašová, Kollárik, 1986) popisuje vztahy mezi členy rodiny, směry osobnostního růstu
podporovaného rodinou a organizační charakteristiky rodiny. Tyto dimenze zachycuje devět
subškál: soudržnost (S), expresivita (E), konfliktovost (K), nezávislost (N), orientace na úspěch
(OÚ), intelektuálně kulturní orientace (IKO), aktivní rekreační orientace (AR), morálně
světonázorová orientace (M), organizace (O) a kontrola (KL). Se škálou máme dlouholeté dobré
zkušenosti.
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Dotazník FHI patří do okruhu metod, které měří zdroje resilience v rodině (McCubbin,
Thompson, McCubbin, 1996). Má tři subškály – commitment (významově je to pocit klidu,
odhodlanosti, soudržné síly k řešení problémů), challenge (přijímání výzev, aktivita) a control (pocit
kontroly nad událostmi).
K mapování styčných bodů mezi prací a rodinou jsme použili Škálu konfliktu práce-rodina a
konfliktu rodina-práce (Netemeyer, Boles, McMurrian, 1996) a Škálu rovnováhy životních oblastí
(Gröpel, 2006).
Škála konfliktu zahrnuje dvě pětipoložkové subškály, které zohledňují zdroj konfliktu: subškálu
konfliktu práce-rodina (Work-Family Conflict Scale, dále jen WFC), v níž jsou zdrojem konfliktu
pracovní nároky, a subškálu konfliktu rodina-práce (Family-Work Conflict Scale, dále jen FWC),
v níž jsou zdrojem konfliktu nároky rodiny.
Škála rovnováhy životních oblastí (Work-Life Balance Scale, dále jen WLB) je
jednodimenzionální metodika měřící rovnováhu základních životních oblastí, práce a rodiny/vztahů,
s důrazem na jejich časový aspekt. Má šest položek. Čím vyššího skóru je dosaženo, tím větší je
vnímaný čas pro práci a osobní život, resp. lepší rovnováha obou oblastí.
Pro zkoumání životní spokojenosti rodičů byl použit Dotazník životní spokojenosti (dále jen
DŽS), jehož autory jsou J. Fahrenberg, M. Myrtek, J. Schumacher a E. Brähler (2001). DŽS
postihuje individuální obraz celkové životní spokojenosti a diferencuje přitom do deseti oblastí:
zdraví (ZDR), práce a zaměstnání (PAZ), finanční situace (FIN), volný čas (VLC), manželství a
partnerství (MAN), vztah k vlastním dětem (DET), vlastní osoba (VLO), sexualita (SEX), přátelé,
známí a příbuzní (PZP) a bydlení (BYD). Do výpočtu celkové životní spokojenosti se započítávají
pouze zdraví, finanční situace, volný čas, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí, příbuzní a
bydlení.
Při statistickém zpracování dat byla použita korelační analýza (Pearsonův korelační koeficient).
Výpočty byly provedeny pomocí statistického programu Excel a Statistica CZ.
Výsledky
Pro zjištění vzájemných souvislostí mezi zkoumanými charakteristikami jsme korelovali
výsledky jednotlivých metod, resp. škál a subškál (viz tab. 1 až 3). Nejdříve jsme hledali souvislosti
mezi rodinným fungováním a životní spokojeností. Tyto charakteristiky byly měřeny pomocí ŠRP,
FHI a DŽS.

Tab. 1 Statisticky významné korelace subškál ŠRP a DŽS u celého souboru (N = 254)

FIN

VLC

S
E
.21*
K
-.20*
IKO
AR
.20*
M
.20*
KL
*p < .05; **p < .01

MAN
.21*
.29**
-.43**
.20*
.26**

DET
.26**
-.27**

VLO

SEX

PZP

Σ DŽS
.21*
-.27**

-.25*
.23*

.23*

.29**

-.25*

Pozn.: Statisticky nevýznamné korelace jsou pro přehlednost ve všech tabulkách vynechány.

Vzhledem k velkému množství zjištěných korelací mezi Škálou rodinného prostředí a
Dotazníkem životní spokojenosti (viz tab. 1) popisujeme většinou jen korelace na hladině
významnosti α=0,01. Dvě a více významných korelací vykazovaly subškály expresivita,
konfliktovost a aktivní rekreační orientace ze ŠRP a spokojenost s manželstvím, se vztahem
k dětem a celková životní spokojenost. Čím vyšší je expresivita jako otevřené vyjadřování citů v
rodině, tím vyšší je spokojenost s manželským vztahem a se vztahem k dětem. Čím víc se rodina
věnuje aktivní rekreační činnosti, tím vyšší je spokojenost s manželstvím i celková životní
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spokojenost. Tyto souvislosti lze zvažovat i v opačném směru, jelikož korelace nevypovídají o
příčinnosti jevů. Dalo by se tedy říci, že čím větší je životní spokojenost, tím větší je tendence
k otevřenému vyjadřování citů v rodině a tím víc jsou vyhledávané společné aktivní rekreační
činnosti. Konfliktovost v rodině vykazuje vysoce významnou negativní korelaci se spokojeností
s manželstvím, se vztahem s dětmi i celkovou životní spokojeností.
V Dotazníku životní spokojenosti nekorelovaly významně subškály zdraví, práce a zaměstnání
a bydlení, ve Škále rodinného prostředí nekorelovaly významně subškály nezávislosti, orientace na
úspěch a organizace. Proto nejsou v tabulce zařazeny.

Tab. 2 Statisticky významné korelace subškál FHI a DŽS u celého souboru (N = 254)

ZDR PAZ
Commit. .30** .25*
Challenge
Control
Σ FHI
.26** .24*
*p < .05; **p < .01

FIN VLC MAN
.30** .24* .50**
.46**
.23*
.27**
.31** .26** .55**

DET
.29**
.35**
.33**

Σ
VLO SEX PZP BYD DŽS
.33** .33** .34** .20* .42**
.27** .36** .22*
.32**
.21* .23*
.27**
.35** .40** .35** .22* .45**

V tab. 2 je vidět, že všechny subškály FHI korelují vysoce významně s celkovou životní
spokojeností a že korelační koeficienty jsou vyšší než u ŠRP. Nejvíce dílčích významných
souvislostí se ukázalo u subškály commitment (pocit síly, klidného odhodlání), která koreluje na
0,01 hladině významnosti se spokojeností v oblasti zdraví, financí, manželství včetně sexuality, se
spokojeností se vztahem s dětmi, vlastní osobou a sociálními kontakty. Na hladině 0,05 koreluje se
všemi ostatními subškálami DŽS. Subškála challenge (přijímání výzev) koreluje vysoce významně
se spokojeností s manželstvím a sexualitou, se spokojeností s dětmi a vlastní osobou. Subškála
control (pocit kontroly situace) koreluje na 0,01 hladině významnosti se spokojeností v manželství
a na 0,05 hladině významnosti se spokojeností finanční, spokojeností se sexualitou a sociálními
kontakty. Celková rodinná hardiness jako jeden ze zdrojů rodinné resilience souvisí významně se
všemi subškálami DŽS. Největší propojení rodinné hardiness vidíme se spokojeností v oblasti
manželství a sexu (r = 0,55, r = 0,40; p < 0,01), dále spokojeností s vlastní osobou a sociálními
kontakty (r = 0,35; p < 0,01) a spokojeností se vztahem k dětem (r = 0,33; p < 0,01). Můžeme
konstatovat, že čím vyšší je životní spokojenost rodičů, tím vyšší je rodinná nezdolnost a naopak.
V dalším kroku byly sledovány souvislosti mezi rodinným fungováním a rovnováhou mezi prací
a rodinou. Překvapivým zjištěním je, že mezi Family Hardiness Index a škálami Work-Family
Conflict, Family-Work Conflict a Work-Life Balance se neprokázala žádná statisticky významná
souvislost. Pokud jde o Škálu rodinného prostředí, vyšla pouze jedna významná korelace:
negativní korelace mezi konfliktovostí v rodině a rovnováhou mezi prací a rodinou (r = -0,23; p <
0,05).
Poslední zkoumanou oblastí v celém souboru byly souvislosti mezi zvládáním práce a rodiny a
životní spokojeností (tab. 3).
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Tab. 3 Statisticky významné korelace DŽS a škál WFC, FWC a WLB u celého souboru (N = 254)

WFC

FWC

ZDR
PAZ
-.29**
FIN
VLC
-.49** -.27**
MAN
DET
VLO
-.20*
-.24*
SEX
PZP
-.25*
BYD
-.22*
-.28** -.26**
Σ DŽS
*p < .05; **p < .01

WLB
.21*
.30**
.20*
.58**
.26**
.23*
.33**
.26**
.33**
.24*
.41**

Tab. 3 ukazuje, že celková životní spokojenost vykazuje významné negativní korelace
s konfliktem práce-rodina i rodina-práce, ale vysoce významnou pozitivní korelaci s rovnováhou
mezi oběma hlavními životními oblastmi. Konflikt práce-rodina zasahuje do více oblastí životní
spokojenosti měřených prostřednictvím DŽS, než konflikt rodina-práce. Zdá se, že zvládání nároků
vyplývajících z pracovní i rodinné role je nejvíce propojeno se spokojeností s volným časem a
vlastní osobou. Čím větší rovnováhu mezi oblastí práce a soukromého (osobního a rodinného)
života rodiče vnímají, tím jsou spokojenější (vyšly významné korelace se všemi měřenými
oblastmi).
Diskuse
Hlavním cílem výzkumu bylo zjištění možných souvislostí mezi rodinným fungováním,
rodinnou hardiness, životní spokojeností rodičů a zvládáním práce i rodiny. Významných korelací
vyšlo více (viz tabulky 1-3), proto je budeme pro přehlednost komentovat souhrnným způsobem.
Celková životní spokojenost vykazuje u celého souboru významné souvislosti s otevřeným
vyjadřováním citů v rodině, nízkou mírou konfliktovosti, podporovanou aktivní rekreační orientací.
Důležitost těchto i některých dalších dimenzí pro zdravé rodinné fungování byla již prokázána ve
výzkumech funkčnosti rodin (např. Sobotková, 2003). Praktická užitečnost těchto zjištění spočívá
v možnosti uplatnit je v rodinném poradenství či rodinné terapii, např. zvyšovat u členů rodiny
dovednost otevřeného vyjadřování pocitů a správné komunikace, hledat rezervy ke zvýšení
rodinné soudržnosti například prostřednictvím společných činností a zážitků atd. Spokojenost
s vlastním manželstvím včetně sexuality i celková životní spokojenost významně souvisejí jak
s celkovou rodinnou hardiness, tak s jejími dimenzemi. Životní spokojenost jako složka osobní
pohody je tedy provázána s odolností a dobrou funkčností rodiny.
Metody zaměřené na rodinné fungování korelovaly s oblastí zvládání práce i rodiny pouze
ojediněle. Jedno z možných vysvětlení se týká povahy použitých metod. Škála WLB je, jak bylo
uvedeno, jednodimenzionální, zaměřená na časovou dimenzi. Rovněž škály konfliktu WFC a FWC
nevycházejí z vícedimenzionálního přístupu. Sami autoři v tom spatřují možnou slabou stránku
(Netemeyer, Boles, McMurrian, 1996). Metody ŠRP a FHI jsou však konceptuálně zcela odlišné,
vícedimenzionální, vycházejí z rozdílného teoretického zázemí. Obsahují systémové
charakteristiky hodnocení situace rodinou, vzájemné pomoci a soudržnosti, chuti spolupracovat atd.
Jak poznamenává P. Voydanoff (2005), jednodimenzionální metody pravděpodobně nestačí
k posouzení složitého procesu dosahování rovnováhy. Nezachytí procesy odehrávající se mezi
nároky a požadavky (práce či rodiny) na jedné straně a možnostmi a zdroji na straně druhé. Podle
této autorky jsou vícedimenzionální škály rovnováhy práce-rodina, které podchytí vzájemné vztahy
komplexněji, teprve ve vývoji.
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Mezi životní spokojeností a konflikty práce-rodina a rodina-práce se podle předpokladů
prokázaly negativní korelace (např. Netemeyer, Boles, McMurrian, 1996). Spokojenost je více
ohrožena konfliktem ve směru práce-rodina. Pro většinu lidí je rodina důležitější hodnotou než
práce, proto jsou rodiče citlivější na situaci, kdy povinnosti a nároky vyplývající z pracovní role
zasahují do výkonu rodinné role. Signifikantní souvislosti jsme nalezli mezi všemi složkami životní
spokojenosti a rovnováhou mezi prací a osobním/rodinným životem, což koresponduje s údaji
v literatuře (např. Greenhaus, Collins, Shaw, 2003). Podobně jako jiní autoři (např. Gröpel, Kuhl,
2009) se také na základě výzkumných výsledků domníváme, že dostatek času (vedoucí
k rovnováze životních oblastí) sám o sobě ještě neznamená vyšší životní spokojenost. Jak se
ukázalo, velmi důležitým mediátorem je naplnění osobních potřeb v oblasti sociálních, rodinných a
partnerských vztahů.
Jisté limity výzkumu jsou dány tím, že u korelačních výzkumů zůstává neobjasněná kauzalita
vztahů. Použití výhradně sebeposuzovacích metod není zcela ideální, ale ve výzkumu rodin je to
postup nejběžnější a akceptovaný.
Tento výzkum je, jak bylo v úvodu řečeno, explorativní. Otevřel mnohé úhly pohledu, které by
bylo potřeba zpřesnit a poznatky prohloubit. V prvé řadě by bylo potřebné blíže prozkoumat rozdíly
mezi muži a ženami, což plánujeme jako další publikační výstup tohoto výzkumného projektu.
V dalších fázích výzkumu by bylo možné zaměřit se cíleně nikoli jen na popis fungování rodin
ve vztahu k ostatním charakteristikám, ale přímo na funkčnost rodin a její souvislosti. Pak už je
možné ověřovat hypotézy a výzkumné předpoklady. Takový výzkum by bylo zřejmě nutné pojmout
jako kombinovaný, kvantitativní i kvalitativní, což by představovalo ještě vyšší nároky a tím i další
výzvu pro výzkumníky. V souladu s dalšími autory (Byron, 2005; Lu et al., 2010; Voydanoff, 2005
aj.) se domníváme, že ve výzkumech vztahu rodina-práce je potřeba intenzivněji zohlednit
charakteristiky rodinného fungování a rodinné procesy. Například hodnocení situace rodinou má
na procesy zvládání všech nároků zásadní vliv, což ukazuje model rodinné resilience (Sobotková,
2007). V budoucích výzkumech budou jistě přínosné metody, které zjišťují zvládání nároků práce a
rodiny v termínech procesů a strategií, a nejsou jednostranně zaměřené na časové nároky.
Závěr
Výzkum přinesl řadu zjištění o souvislostech mezi fungováním rodiny, životní spokojeností a
zvládáním práce a rodiny u pracujících rodičů s dětmi. Za zajímavé považujeme zejména
statisticky významné korelace mezi životní spokojeností a rodinnou hardiness. Domníváme se, že
poznatky z výzkumů, jejichž předmětem jsou práce a rodina, mohou být v budoucnu užitečné i
v poradenské praxi.
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Abstrakt
V súčasných psychologických výskumoch životnej pohody (well-being) sa používajú dva prístupy –
hedonistický a eudaimonický. Hedonistický prístup sa sústreďuje na subjektívnu životnú pohodu,
ktorá sa stotožňuje so šťastím, v jeho rámci sa zdôrazňuje predovšetkým dosahovanie slasti
a vyhýbanie sa bolesti. Na rozdiel od toho eudaimonický prístup akcentuje psychologickú životnú
pohodu, ktorá je definovaná v termínoch plne fungujúceho človeka a operacionalizovaná je ako
súbor šiestich dimenzií (Ryffová), ako šťastie plus zmysluplnosť McGregor, Little), ako súbor
premenných životnej pohody, napríklad sebaaktualizácie a vitality (Ryan, Deci) a pod. Tieto dva
prístupy, aj keď sa do určitej miery prekrývajú, kladú rôzne výskumné otázky a prinášajú aj
divergentné empirické výsledky. V príspevku sa zaoberáme aj niektorými otázkami naratívnej
identity a eudaimonickej životnej pohody.
Kľúčové slová: životná pohoda, hedonizmus, eudaimonia, životný príbeh
Abstract
Hedonic and eudemonic approaches to well-being research
In current psychological research of well-being, two approaches are used – hedonic and
eudemonic. The hedonic approach focuses on subjective well-being, which is seen as happiness.
In this research, maximization of pleasure and minimisation of pain is emphasized. On the other
hand, the eudemonic approach is focused on psychological well-being, which is defined in terms of
a fully functioning individual and operationalized on six dimensions (Ryff), or as happiness plus
meaningfulness (McGregor, Little), or as a set of well-being variables such as self-actualization
and vitality (Ryan, Deci), etc. Despite that there is some overlap between these two approaches,
they bring different research questions and also divergent empirical results. In the paper we also
study some questions of narrative identity and eudemonic well-being.
Keywords: well-being, hedonism, eudemonic, life story

Podľa tradičných i súčasných názorov existujú dva protikladné prístupy k výskumu životnej
pohody (well-being). Hedonistický prístup životnú pohodu definuje ako šťastie (happiness), ktoré je
interpretované ako výskyt pozitívnych emócií a chýbanie negatívnych emócií (Ryan, Hutaová,
Deci, 2008). Podľa D. Kahnemana, E. Dienera a N. Schwarza, Eds. (1999) hedonistická
psychológia skúma, čo robí ľudský život príjemným alebo nepríjemným. Zameriava sa na
prežívanie šťastia a bolesti, záujmu a nudy, radosti a žiaľu, uspokojenia alebo neuspokojenia.
Pozornosť venuje tiež celému rozsahu podmienok, ktoré zapríčiňujú utrpenie a pôžitok – od
biologických až po spoločenské. Hedonisticky zameraní psychológovia teda majú jasne
vymedzený predmet výskumu, čo je veľkou výhodou. Na rozdiel od toho pojem eudaimonia, vo
všeobecnosti definovaný ako dobrý život alebo realizácia hodnotných ľudských potenciálov (Ryan,
Deci, 2001), sa používa nejednotne a výskum eudaimonickej životnej pohody nie je vždy
koordinovaný.
R. M. Ryan, V. Hutaová a E. L. Deci (2008) tvrdia, že v spore koncepcií hedonistickej versus
eudaimonickej životnej pohody v princípe nejde o to, aké emócie sprevádzajú životnú pohodu a čo
znamená šťastie chápané ako duševný stav. Jadro sporu spočíva v tom, že eudaimonické
koncepcie sa zameriavajú na obsah života jednotlivca a procesy zahrnuté v dobrom živote, kým
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hedonistické koncepcie sa sústreďujú na špecifický výsledok, konkrétne na dosiahnutie slasti
a vyhnutie sa bolesti. Inak povedané, hedonistický a eudaimonický prístup k skúmaniu životnej
pohody sa nelíšia tým, že by predpokladali celkom rozdielne typy duševných stavov alebo
výsledkov, ale tým, že majú odlišný fókus výskumu. Cieľom eudaimonicky zameraného výskumu je
špecifikovať, čo znamená dobrý život, a identifikovať očakávané dôsledky (konzekvencie) takého
života. Tieto dôsledky síce môžu zahrňovať aj hedonistické uspokojenia, ale výskumníci sa
zaujímajú predovšetkým o konzekvencie, ktoré sú indikátorom dobrého života, napríklad vitalita,
dôvernosť (intimita), zdravie, pocit zmyslu života a pod.
Na druhej strane v centre hedonistického výskumu je osobitný stav – radosť, potešenie,
pôžitok (pleasure). Aj keď snahu dosahovať slasť ako cieľ môžu niektorí podceňovať, podľa R. M.
Ryana, V. Hutaovej a E. L. Deciho (2008) je dôležitá. Pôžitok a pozitívne emócie sú významné
nielen preto, že reprezentujú vnútorne (intrinsically) preferované stavy, ale aj preto, že môžu
facilitovať a podporovať iné funkcie. Je dokázané, že pozitívne emócie, duševné zdravie
a optimálne fungovanie sú vzájomne prepojené (Isen, 2003; Kingová et al., 2006).
Podľa R. M. Ryana, V. Hutaovej a E. L. Deciho (2008) pôžitok, pozitívne emócie sú
sprievodnými javmi, ako aj dôsledkami dobrého života – eudaimonie. Človek, ktorý robí niečo
zmysluplné, aktualizuje svoje potenciály a je „plne fungujúci“(čo sú charakteristiky , ktoré sa tak
často spájajú s eudaimoniou), bude spravidla prežívať mnoho šťastia (Ryan, Deci, 2001). Medzi
antecedenty slasti, pôžitku však patria aj také ciele a životné štýly, ktoré sú antitézou väčšiny
eudaimonických koncepcií, napríklad život s plytkými hodnotami, lakomosť alebo vykorisťovanie
iných. To znamená to, že existuje množstvo ciest k šťastiu, no nie všetky znamenajú eudaimonický
život. „Nenásytníci, ktorí si oblizujú mastné ústa, sú šťastní, ale nie sú blažení. Na rozdiel od toho
prívlastok eudaimonik je cťou“ (Ryan, Hutaová, Deci, 2008, s. 143).
Definície zdravia a životnej pohody nemajú iba teoretický, ale aj zásadný praktický význam. Ak
chceme robiť odborné intervencie, musíme poznať ich cieľ. V minulosti výskumníci –
psychológovia i lekári, často postupovali negatívne: zdravie a životnú pohodu chápali iba ako
neprítomnosť choroby alebo psychopatológie. V kontexte modernej pozitívnej psychológie sa
presadili hedonistické aj eudaimonické koncepcie, pričom z každej vyplýva iný súbor implikácií či
návodov (Ryan, Deci, 2001; Maddux, 2002). Fókus na hedonistické aspekty nemôže spoľahlivo
viesť ani k individuálnej, ani ku „kolektívnej“ životnej pohode. Čím rozhodnejšie sa niekto snaží
maximalizovať slasť a vyhnúť sa bolesti, tým je pravdepodobnejšie, že namiesto toho si vybuduje
život, ktorému bude chýbať hĺbka, zmysel a kvalitné vzťahy. Implikácie smerujúce k maximalizácii
pôžitku sú príliš často spojené so zánikom životnej pohody pod vplyvom sebectva, materializmu,
odosobnenej sexuality a ekologickej deštruktívnosti. To dokazuje, ako ľahko mapa odvodená
z hedonistického myslenia môže viesť na scestie (Ryan, Hutaová, Deci, 2008). Na druhej strane
špecifikácia eudaimonického spôsobu života by mohla nielen podať návod k lepšiemu
a zmysluplnému životu, ale viesť aj k trvalejšiemu hedonistickému šťastiu.
Rozdiel medzi eudaimoniou a hedonizmom je významný tiež zo spoločenského hľadiska.
Mnohí autori tvrdia, že zdôrazňovanie hedonistického šťastia nie je v žiadnom prípade kultúrne
neutrálne; je predpokladom aj odrazom individualistických, trhovo založených ekonomík (napr.
Ferguson, 1990; Christopher, 1999; in Ryan, Hutaová, Deci, 2008). Na rozdiel od toho akcent na
eudaimonické výsledky orientuje na dôležité alternatívne cesty k individuálnemu a spoločenskému
blahu (wellness) a môže mať veľký význam v oblasti ekonomickej a sociálnej politiky.
Aristotelova koncepcia eudaimonie a jej rozpracovanie v psychológii
Eudaimonická tradícia vo výskume životnej pohody sa odvodzuje z Aristotelovej filozofie.
Aristotelés v Etike Níkomachovej (2009) tvrdí, že cieľom ľudského života a najvyšším dobrom
je blaženosť – eudaimonia. Človek ju dosiahne, ak sa pozdvihne k cnostnému životu, k životu
v rozume. Blaženosť spočíva v zdokonalení človeka, v stupňovaní jeho schopnosti k dokonalej,
harmonickej činnosti, ku ktorej sa ako následok pripája slastné sebavedomie. Má teda dynamickú
formu a nemožno ju považovať za stav. Vrcholí v činnosti, ktorá je pre človeka najpodstatnejšia,
v teoretickom živote. Nejde pritom iba o filozofické špekulácie alebo abstraktnú činnosť myslenia,
ale o rozjímanie, kontempláciu, ktorá znamená vnútorný život v tom, čo je večné a božské.
S duševným prehĺbením zároveň prichádza oslobodenie sa od vonkajších rušivých prvkov, človek
je nezávislý od vonkajších statkov. Nadobúda vnútornú radosť, pokoj a silu, ktorá preniká celou
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jeho bytosťou, všetkými jeho schopnosťami a on môže tomu večnému v sebe dať výraz
a prejavovať ho vo všetkých svojich činnostiach.
V ostatných rokoch psychológovia preformulovali Aristotelov vzorec blaženosti do podoby
šťastia a psychosociálneho významu, čo sa stalo známym ako eudaimonická životná pohoda
(Ryan, Deci, 2001). Z hľadiska výskumu na meranie hedonistickej životnej pohody je vhodná
napríklad Škála pozitívnych a negatívnych emócií (Positive and Negative Affect Scale; Watson,
Clark, Tellegen, 1988) alebo Škála spokojnosti so životom (Satisfaction with Life Scale – SWL;
Diener et al., 1985). Eudaimonickú životnú pohodu meria napríklad C. D. Ryffovej dotazník
Psychologická životná pohoda
(Psychological Well-being; Ryffová, Keyes, 1995), ktorý obsahuje šesť komponent, resp.
dimenzií:
a) sebaakceptácia – pozitívny postoj k sebe samému;
b) pozitívne vzťahy s inými – schopnosť udržiavať s inými vrúcne a dôverné vzťahy;
c) autonómia – prítomnosť osobných vnútorných štandardov, ktorými sa človek riadi, vnútorné
„ohnisko“ kontroly;
d) environmentálne ovládanie – schopnosť vyberať si a vytvárať prostredie, ktoré zodpovedá
alebo je primerané psychickým podmienkam človeka )napr. zahrňuje aktívnu participáciu na
aktivitách spoločnosti);
e) zmysel života – presvedčenie, ktoré dáva pocit zmyslu a účelnosti v živote;
f) osobný rast – kontinuálny rozvoj svojho potenciálu, zapájanie sa do nových výziev.
Tieto dimenzie predstavujú integráciu klinických a vývinových teórií, ktoré poukazujú na
rôznorodé, ale konvergentné aspekty pozitívneho psychologického fungovania. V uvedenom opise
má popredné miesto zmysel života, o čom svedčia psychologické, ale aj sociologické a filozofické
argumenty (Halama, 2007). Svoje chápanie eudaimonického prístupu k životnej pohode C. D.
Ryffová a B. H. Singer (2008) podrobnejšie rozobrali v novšej štúdii.
Podľa Aristotela (2009) eudaimonia nie je iba subjektívnym pocitom, že niekto je dobrý
a cnostný; súvisí s dosahovaním vysokých úrovní cnosti. „Byť múdrym vedie k úsiliu o morálnu
dokonalosť alebo cnosť (arete), ktorá presadzuje „zlatý stred“ vo všetkých významných oblastiach
života“ (Ruisel, 2005, s. 88). Ako to vyjadril Aristoteles (2009, s. 54), „ ...cnosť čo do podstaty
a pojmu bytia je stredom, čo do prednosti a dobra je vrcholom.“ Podobne psychológovia
charakterizujú dobrý život nielen ako pocit, že život jednotlivca má význam (napr. spokojnosť so
zmysluplnými vzťahmi alebo zamestnaním), ale aj ako dosiahnutie vyšších stupňov komplexnosti
alebo integrácie tohto významu. Podľa J. J. Bauera, D. P. McAdamsa a A. R. Sakaedu (2005)
koncepcia ego-vývinu J. Loevingerovej (1976) ponúka vhodný priestor na skúmanie bohatstva
vytvárania významu v psychosociálnom živote človeka. Jednotlivci vo vyšších štádiách ego-vývinu
interpretujú svoj život komplexnejším, diferencovanejším a integrovanejším spôsobom ako
jednotlivci v nižších štádiách. Vyššia úroveň ego-vývinu prináša zrelšie a bohatšie chápanie seba
a vzťahov k iným.
J. J. Bauer, D. P. McAdams a J. L. Palsová (2008) vyjadrujú názor, že pri uvažovaní o životnej
pohode v eudaimonickom kontexte treba prejsť od hodnotenia toho, ako dobre sa jednotlivec cíti
vo svete iných, k tomu, ako integrovane jednotlivec uvažuje o sebe a iných. V súvislosti s tým
problematika psychologickej životnej pohody zahrňuje široký rozsah ľudských kapacít a prežívania
(napr. sebaaktualizácia (Maslow), plne fungujúci človek (Rogers) a i.).
I. McGregor a B. R. Little (1998) analyzovali rôznorodý súbor indikátorov duševného zdravia
a identifikovali jeho dva faktory – šťastie a zmysluplnosť. Dokázali, že keď uskutočňujeme osobné
ciele, prežívanie šťastia nemusí súvisieť s nachádzaním zmyslu a integrity. Podľa R. M. Ryana
a E. L. Deciho (2001) aj tieto výsledky svedčia skôr o divergencii než konvergencii hedonistických
a eudaimonických ukazovateľov životnej pohody.
V súvislosti s problematikou hedonistickej a eudaimonickej životnej pohody je vhodné uviesť aj
M. E. P. Seligmanovo (2002; in Halama, 2007) rozlíšenie troch spôsobov života. Príjemný život
vedie človek, ktorý sa úspešne snaží o pozitívne emócie vo vzťahu k minulosti, prítomnosti
a budúcnosti. Dobrý život vedie človek, ktorý používa svoje schopnosti a silné stránky, aby získal
čo najväčšie uspokojenie v dôležitých oblastiach svojho života. Podľa M. E. P. Seligmana (2002; in
Halama, 2007) dobrý život má blízko k autentickému spôsobu života. Zmysluplný život však
pridáva ešte jednu zložku – človek používa svoje schopnosti a silné stránky v službách niečoho, čo
s t r a n a | 391

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
|Vývojová a rodinná psychologie |
ho prekračuje. Možno preto povedať, že chápanie zmysluplného života presahuje chápanie
príjemného a autentického života, a to smerom k naplneniu transcendentných hodnôt.
Z našich psychológov na základe analýzy medicínskych, psychologických, sociologických
a environmentálnych aspektov D. Kováč (2001, 2006) vypracoval integračný model kvality života,
ktorý má tri úrovne: a) bazálnu alebo existenčnú )normálny zdravotný stav, psychické fungovanie
v norme, funkčná rodina, materiálno-technické zabezpečenie, životodarné okolie a nadobudnutie
návykov a spôsobilostí pre prežitie, b) mezo-úroveň (individuálno-špecifická, civilizačná), c) metaúroveň (kultúrno-duchovná, elitná). Zmysel života v tomto modeli je „akýmsi všečiniteľom ...
Nepokladá sa len za komponent, ale za širokospektrálny princíp kvality života, to znamená, že je
najúčinnejším prameňom stálej spokojnosti človeka so svojím životom a zdrojom pretrvávajúcej
pohody“ (Halama, 2007, s. 88).
Naratívna identita a eudaimonická životná pohoda
Naratívna identita sa týka vnútorného, dynamického životného príbehu, ktorý jednotlivec
konštruuje, aby dal zmysel svojmu životu. J. J. Bauer, D. P. McAdams a J. L. Palsová (2006)
tvrdia, že naratívna identita úzko súvisí so subjektívnou interpretáciou seba ako šťastného človeka.
Jednotlivci s vysokými úrovňami eudaimonickej životnej pohody majú tendenciu vo svojich
životných príbehoch zdôrazňovať osobný rast. Súčasťou príbehu osobného rastu je zmienka
o vývine alebo vývinových procesoch jednotlivca. Rast môže v príbehoch vystupovať buď priamo,
keď jednotlivec vníma, že sa v určitom smere vyvinul alebo vyrástol, alebo sa môže objaviť ako
dôležitá téma, prípadne hodnotová orientácia. Proces osobného rastu môžeme pozorovať
v príbehu, v ktorom protagonista diferencuje, rozpracúva, integruje alebo sa inak snaží konštruovať
hlbší zmysel rôznych skúseností, ako aj v príbehu s časovou štruktúrou, ktorá poukazuje na
progres (napr. čas ako schody alebo vzostupná špirála). Podľa Bauera, McAdamsa a Palsovej
(2008) sa rozlišujú štyri druhy príbehov rastu:
a) vnútorne motivovaný rast,
b) aktérsky rast,
c) účastnícky rast,
d) integračný rast.
Prvý typ príbehov zdôrazňuje vnútorné, humanistické, eudaimonické, na rast zamerané
motívy/záujmy v protiklade k vonkajším, materialistickým, hedonistickým, na zabezpečenie
zameraným motívom/záujmom (Ryan, Deci, 2001). Táto zvnútra vychádzajúca motivácia je
v súlade s organizmickým modelom človeka a ľudského vývinu. Jednotlivca orientuje na
aktualizáciu jeho potenciálov, stávanie sa samým sebou, kým vonkajšia (extrinsic) motivácia
jednotlivca zameriava smerom, ktorý nakoniec vedie k prezentácii vlastných úspechov pred inými
ľuďmi aj pred samým sebou. V dvoch výskumoch životných príbehov mali vysokoškoláci a dospelí
v strednom veku opísať najvyšší bod, najnižší bod a bod obratu vo svojom živote (Bauer et al.,
2005). Ich „sebadefinujúce“ spomienky boli prevedené na kvantitatívne premenné a roztriedili sa
na „vonkajšie versus vnútorné“ spomienky. Takzvané vnútorné spomienky zdôrazňovali význam
osobného rastu, zmysluplných vzťahov a generativity. „Vonkajšie“ témy zahrňovali záujem
o zarábanie peňazí, status, spoločenský súhlas (approval), fyzický vzhľad a udržiavanie kondície.
V obidvoch výskumoch subjekty s prevahou tzv. vnútorných spomienok mali vyššiu úroveň životnej
pohody v termínoch hedonistickej životnej pohody (meranej pomocou SWL; Diener et al., 1985),
ale predovšetkým eudaimonickej životnej pohody (meranej s PWB; Ryffová, Keyes, 1995).
Životné príbehy sa netýkajú len minulosti, ale obsahujú i zmienky o anticipovanej budúcnosti –
životných cieľoch a plánoch (McAdams, 1985). U tých vysokoškolákov a dospelých v strednom
veku, ktorí mali vnútorné, rastové ciele, bola pravdepodobnosť vyšších úrovní eudaimonickej, ako
aj hedonistickej životnej pohody. Subjekty, ktorých životné ciele rastu boli zosúladené
s krátkodobými cieľmi rastu, mali obzvlášť vysoké skóre životnej pohody, predovšetkým
eudaimonickej.
Dve veľké témy životných príbehov – aktérstvo a účastníctvo, majú rozdielny vzťah k životnej
pohode. Životné príbehy s témami aktérstva vyjadrujú osobné zaujatie pre moc, výkon, vynikanie
v niečom, vplyv na iných status a nezávislosť. Témy účastníctva v životných príbehoch vyjadrujú
osobné zaujatie pre lásku, intimitu, priateľstvo, dialóg, afiliáciu a starostlivosť o iných. Témy
účastníctva často korelujú so životnou pohodou, kým témy aktérstva nie. Ale tam, kde témy
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aktérstva a účastníctva obsahujú vnútorný rast, sa zistil konzistentnejší vzťah k životnej pohode
(Bauer, McAdams, 2000). Vnútorné témy sa napríklad môžu týkať aktérskych snažení
o pochopenie seba a sebaovládanie (nie však usilovania sa o status a dominanciu (alebo
účastníckych záujmov o intimitu a zdieľanie , ale nie kvôli zvýšeniu sebadôvery alebo získaniu
súhlasu iných). Účastnícky rast bol oveľa lepším prediktorom životnej pohody ako aktérsky rast.
V prípade integračného rastu príbeh obsahuje prvky nielen vnútorne motivovaného rastu, ale
aj špecifického pojmového (conceptual) vývinu. Pozorujeme ho v príbehoch, ktoré akcentujú
učenie, exploráciu, prepracovanie sa k hlbšiemu chápaniu otázok, súvislostí a integráciu starých
a nových pohľadov na vlastný život. Vo výskume životných príbehov a rozprávaní o zámerných
životných tranzíciách sa zistilo, že subjekty, u ktorých bola v popredí explorácia, učenie sa
a integrácia nových informácií, mali vysokú úroveň ego-vývinu a v niektorých prípadoch aj vysokú
úroveň eudaimonickej životnej pohody (Bauer, McAdams, Palsová, 2008).
Za dôležitý proces vytvárania naratívnej identity v dospelosti sa zvykne považovať konštrukcia
integrovaného a úplného príbehu o ťažkej životnej skúsenosti, ktorý končí pozitívne, obnovením
emocionálnej rovnováhy. Tento výsledok vyjadruje vzťah medzi príbehom o negatívnych
udalostiach a hedonistickou životnou pohodou. Keď sa však pozornosť prenesie z hedonistickej na
eudaimonickú životnú pohodu a subjektívny pocit dobrého života, negatívne skúsenosti môžu pre
jednotlivca znamenať oveľa viac, ako len ohrozenie emocionálnej rovnováhy. Z hľadiska
eudaimonickej životnej pohody negatívne udalosti predstavujú zároveň výzvy (challenges)
k objaveniu toho, čo jednotlivcovi ponúkajú – naratívnych príležitostí k rastu a sebazmene. J. L.
Palsová (2006 a, 2006 b) špecifikovala dvojkrokový naratívny proces rastu, v ktorom dospelí: a)
otvorene uznajú negatívny emocionálny vplyv ťažkej životnej skúsenosti a preskúmajú jeho
význam; b) konštruujú vyriešené, pozitívne zakončenie príbehu, pričom vlastné „ja“ vnímajú ako
pozitívne transformované touto skúsenosťou. Z tejto perspektívy naratívna cesta k eudaimonickej
životnej pohode sa nezaobíde bez náročných životných situácií, negatívnych skúseností
a schopnosti jednotlivca spracovať ich pomocou pozitívnej transformácie seba. To je vývinové
smerovanie, ktoré L. A. Kingová (2001; in Bauer, McAdams, Palsová, 2008, s. 95) nazvala „ťažkou
cestou k dobrému životu“. Aj čoraz častejšie skúmaný fenomén – posttraumatický rast (Tedeschi,
Calhoun, 1995; Figley, Bride, Mazza, Eds., 1997; Tedeschi, Park, Calhoun, Eds., 1998) sa v tomto
kontexte môže javiť ako explorácia a zmena identity v naratívnom procese. Napríklad R. A.
Neimeyer (2006) sa pokúsil prispieť k chápaniu posttraumatického rastu ako k „forme
rekonštrukcie významu“ (s. 69) pretrhnutého životného príbehu (tzv. naratívny zlom). Rozlíšil tri
varianty naratívneho zlomu – dezorganizované príbehy, disociované príbehy a dominantné
príbehy.
Súčasné metodologicky dokonalejšie výskumy transcendencie životných strát (Tedeschi,
Calhoun, 1995; Tedeschi, Parková, Calhoun, Eds., 1998; Calhoun, Tedeschi, Eds., 2006) potvrdili,
že aj tie najsmutnejšie, najbolestnejšie životné udalosti môžu u jednotlivca viesť k pozitívnym
interpretáciám týchto udalostí a k viditeľným pozitívnym zmenám vo vnímaní seba (predovšetkým
k zvýšeniu sebadôvery), k zmenám v medziľudských vzťahoch a v životnej filozofii. Aj vtedy, keď
strata a kríza s ňou spojená vedie k celkovému negatívnemu výsledku, v jednotlivcovej vlastnej
konštrukcii a interpretácii toho, čo sa stalo, sa môžu objaviť prvky pozitívnej zmeny.
Zážitok psychického rastu sa u jednotlivca objavuje za určitých podmienok:
a) keď sa významne zmení jeho obraz o sebe a svete;
b) keď výsledkom tejto zmeny je hlbšie chápanie seba a sveta vo vzájomných vzťahoch;
c) keď na základe predchádzajúcich podmienok nastanú zmeny v správaní jednotlivca, ktoré
sám považuje za efektívne v zápase s budúcimi traumami, zmeny, ktoré mu umožňujú zapojiť sa
do predtým ignorovaných alebo nevyskúšaných činností a prinášajú mu odmeny, ktoré predtým
nedostával;
d) keď to, čo stratil, sa devalvovalo alebo naopak, transformovalo do hodnotnejšej prítomnosti
alebo budúcnosti;
e) keď všetky tieto zmeny sú podľa jednotlivca výsledkom jeho zápasu s traumou, resp. mohli
nastať iba prostredníctvom traumy (Tedeschi, Calhoun, 1995).
Proces transformácie životných strát má kognitívnu a emocionálnu stránku, ktoré sú
neoddeliteľné. Tak ľudia, ktorí prežili traumu, môžu vnímať seba samých ako múdrejších
a šťastnejších, aj keď je to paradoxne výsledok straty alebo utrpenia (Taročková, 2005).
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ZÁVER
Podľa C. D. Ryffovej a B. H. Singera (2008) v oblasti výskumu životnej pohody existujú určité
„konštruktívne tenzie“ (s. 33). Hlavné napätie podľa nich súvisí so spornou otázkou „ja versus iní“
pri formulácii toho, čo znamená fungovať optimálne. „Hnutie ľudského potenciálu“ niektorí
považovali iba za oblasť „narcistickej speleológie“ a „vyznávania seba“ (s. 33). Prílišné zaoberanie
sa problematikou osobného rastu vykresľovali ako mrzačenie základných spoločenských inštitúcií
(napr. rodiny), čo vyvolalo požiadavku, aby sa za najvyššie dobro (cnosť) považovala
zodpovednosť voči spoločnosti a starosť o iných.
Ďalšou tenziou pri akejkoľvek snahe formulovať najvyššie ideály ľudského života a konania je
sporná otázka „univerzalizmus versus relativizmus“ (pozri tiež Ryffová, Singer, 1998). Existujú
rôzne formy eudaimonickej životnej pohody – varianty sebarealizácie v rôznych spoločenskokultúrnych kontextoch, alebo je len jedna univerzálna formulácia, ktorú možno aplikovať na ľudstvo
ako celok?
V snahe odpovedať na tieto otázky C. D. Ryffová a B. H. Singer (2008) znovu narazili na
Aristotelovu (2009) výzvu „udržovať stred“ (s. 54 a i.). V súlade s touto výzvou odporúčajú vyhnúť
sa extrémom „nedostatku“ i „nadbytku“, nech by išlo o taký solipsistický a individualistický variant
životnej pohody, pri ktorom by sa strácal priestor pre medziľudské vzťahy a spoločenské dobro,
alebo o variant životnej pohody, ktorý by glorifikoval zodpovednosť a povinnosti voči iným do takej
miery, že vnútorný potenciál jednotlivca by sa ani nerozpoznával, ani nerozvíjal.
Ďalej, výskumu eudaimonickej životnej pohody neprospievajú ani ustrnuté, všeobecné
vymedzenia realizácie vlastného „ja“, ani relativistické koncepcie, podľa ktorých je možné za
sebarealizáciu považovať čokoľvek.
C. D. Ryffová a B. H. Singer (2008) oceňujú myšlienku rovnováhy ako koncepčného návodu,
ako aj empirickej reality, ktorú výskumníci problematiky životnej pohody musia lepšie pochopiť.

Štúdia je výstupom z riešenia grantovej úlohy Ministerstva školstva SR VEGA číslo 1/0102/08
„Naratívny prístup v psychologickom poradenstve“ (Vedúci projektu: Doc. PhDr. Tatiana
Taročková, CSc.)
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Abstrakt
Příspěvek obsahuje analýzu dat reprezentativního souboru pražské seniorské populaci, která byla
získána v rámci mezinárodního projektu „Měření kvality života seniorů a zdravé stárnutí“. Hledali
jsme odpovědi na otázky, v kterých oblastech se kvalita života s věkem snižuje, zda se liší kvalita
života starších mužů a žen a zda kvalita života souvisí více s faktory biologickými, psychologickými
nebo sociálními. Výsledky českého souboru jsou porovnány s výsledky souborů
západoevropských států. V příspěvku jsou také podrobně představeny použité instrumenty, a to
dotazník Světové zdravotnické organizace pro měření kvality života ve vyšším věku WHOQOLOLD a Dotazník postojů ke stáří a stárnutí AAQ.
Klíčová slova: kvalita života, senioři

Abstract
International research of quality of life in advanced age
The paper presents data analysis from a sample of the senior population in Prague, which
were gathered as a part of international project “Measuring quality of senior life and healthy aging”.
We were trying to investigate in which areas quality of life declines with age, if there is difference in
quality of life of older men and women and if quality of life is more related to biological,
psychological or social factors. Results from the Czech sample are compared with results from
Western European states. The paper also introduces the following instruments in detail: the World
Health Organization Quality of Life for Older Persons (WHOQOL-OLD) and The Attitudes to
Ageing Questionnaire (AAQ).
Keywords: quality of life, seniors

Úvod
Tato práce vychází z dat projektu „Měření kvality života seniorů a její vztah k zdravému
stárnutí. WHOQOL-OLD“, především z výsledků šetření kvality života u reprezentativního souboru
pražské populace ve věku 60 a více let.
Kvalita života je pojem používaný v mnoha oblastech lidské činnosti. Může zahrnovat
charakteristiku přírodního a sociálního prostředí člověka, jeho fyzický a psychický stav, otázky
smyslu a užitečnosti života i subjektivní hodnocení života v pojmech osobní pohody a spokojenosti.
V medicíně a psychologii se kvalita života považuje za pozitivní ukazatel celkového stavu
jedince, který umožňuje hodnotit komplexně zaměřené zdravotní a psychosociální intervence.
Světová zdravotnická organizace definuje kvalitu života jako to, „jak člověk vnímá své
postavení v životě v kontextu kultury, ve které žije, a ve vztahu ke svým cílům, očekáváním,
životnímu stylu a zájmům“ (WHOQOL Group in Orley 1994, s. 43).
Ve starším věku se kvalita života často sleduje ve vztahu k nemoci nebo nesoběstačnosti.
Objevují se sice studie, které dokládají dobrou kvalitu života seniorů (Browne et al., 1994), častěji
je však předmětem výzkumů u zdravé populace životní spokojenost, která se považuje za jednu ze
tří složek osobní pohody (psychological well-being), vedle negativních a pozitivních pocitů. Bylo
zjištěno, že k menšímu poklesu životní spokojenosti ve stáří dochází u extravertů a osob žijících v
manželství (Mroczek & Spiro, 2005) a že k vyšší úrovni spokojenosti přispívá dobrý zdravotní stav,
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manželství, samostatné bydlení, sociální zapojení, nepřítomnost deprese a nepřítomnost problémů
s alkoholem (Heun et al., 1999). Životní spokojenost se však s pojmem kvalita života zcela
nepřekrývá. Je otázkou, zda koncept kvality života nemá ve starším věku jiný význam nebo rozsah
než v období mladšího a středního věku a jaké metody při zkoumání kvality života použít. Jedním
z pokusů, jak najít odpověď na tyto otázky, byla práce mezinárodního výzkumného týmu
WHOQOL-OLD, který ve spolupráci se Světovou zdravotnickou organizací vyvinul instrument pro
měření kvality života u osob vyššího věku.
Projekt „Měření kvality života seniorů a její vztah k zdravému stárnutí. WHOQOL-OLD“1
probíhal v letech 2001-2004 v 23 výzkumných centrech čtyř kontinentů2 a byl koordinován
Univerzitou v Edinburghu.
Cílem projektu bylo vytvořit instrument k měření kvality života ve stáří (WHOQOL-OLD) na
základě již existujících dotazníků kvality života Světové zdravotnické organizace pro zdravou i
nemocnou starší populaci. Dalším cílem bylo využití tohoto nového instrumentu v mezinárodní
studii zaměřené na faktory související se zdravým stárnutím. Výzkum hledal odpověď na otázku,
zda je kvalita života ve stáří pojmem, který má v každé kultuře svou specifickou podobu, případně
které faktory jsou společné pro všechny kultury a mohou být využity v oblasti zdravotní péče a
psychosociálních intervencí. Jinak řečeno, studie si kladla za cíl přispět svým dílem k pochopení
biologického a sociálního podmínění stárnutí.
Účast na projektu financovaném Evropskou komisí nám umožnila získat cenná kvalitativní a
kvantitativní data o české, resp. pražské populaci seniorů. Výstupem projektu je mezinárodně
srovnatelný dotazník kvality života WHOQOL-OLD (Power, 2005, Dragomirecká, 2009) a dotazník
postojů ke stáří AAQ (Attitudes to Ageing Questionnaire, Laidlaw, 2006).
Metoda
Přehled metod použitých v projektu WHOQOL-OLD
Jednotlivé etapy práce na projektu zahrnovaly:
1. rešerši používaných dotazníků a návrh podoby nového instrumentu (červen – srpen 2001);
2. organizaci řízených skupinových rozhovorů (září 2001 – leden 2002);
3. vytvoření a překlad dotazníkových položek a konstrukce škál (únor – srpen 2002);
4. pilotní testování dotazníku na 300 osobách starších 59 let (září 2002 – leden 2003);
5. úpravu dotazníku na základě jeho psychometrických vlastností (únor -září 2002);
6. vlastní studii (říjen 2003 – leden 2004).
Cílem poslední fáze projektu bylo další ověření reliability a validity WHOQOL-OLD
ve výzkumech zaměřených na vztah kvality života a zdravého stárnutí.
V této práci využíváme dat reprezentativního souboru osob ve věku 60 a více let žijících
v Praze a reprezentativního souboru osob ve věku 18 – 59 let3. Jednalo se o jednorázová
průřezová dotazníková šetření.
1

„The Measurement of Quality of Life in Older Adults and its Relationship to Healthy Ageing. WHOQOLOLD.“ European Commission Framework V. Programme – QLK6-2000-00320. Autorka pracovala jako
koordinátorka projektu za Českou republiku; řešitelským pracovištěm bylo Psychiatrické centrum Praha.
2
Austrálie, Melbourne (prof. G. Hawthorne); Brazílie, Porto Alegre (dr. M. Fleck); Česká republika, Praha (dr.
E. Dragomirecká); Čína, Hong-Kong (prof. K.-F. Leung); Čína, Guangzhou (prof. Ji-Qian Fang); Dánsko,
Kodaň (dr. K.Martigny); Francie, Paříž (dr. A.Leplege); Izrael, Beer-Sheva (dr. M. Amir†, Y. Ben Ya’acov);
Japonsko, Tokio (dr. M. Tazaki); Kanada, Victoria (dr. A. Molzahn); Litva, Vilnius (dr. J. Ceremnych);
Maďarsko, Budapešť (prof. L. Kulman); Německo, Lipsko (dr. R. Kilian); Norsko, Oslo (dr. M. Kalfoss);
Španělsko, Barcelona (dr. R. Lucas); Švédsko, Umea (prof. M. Eiseman); Švýcarsko, Ženeva (prof. N. von
Steinbüchel); Turecko, Izmir (prof. E. Eiser); Uruguay, Montevideo (prof. L. Schwartmann); USA, Seattle (dr.
M. Martin); Velká Británie, Edinburgh – hlavní koordinátor projektu (prof. M. Power); Velká Británie, Bath
(prof. S.Skevington); WHO, Evropa (dr. Somnath Chatterji).
3
Dotazníkové šetření osob ve věku 18-59 let se uskutečnilo v rámci projektu „Adaptace a validizace metod
3
měření kvality života pro klinickou praxi“ . Šetření sloužilo mimo jiné jako podklad pro výpočet orientačních
norem pro dotazník WHOQOL-BREF.
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Instrumenty
Baterii dotazníků pro výzkum kvality života seniorů tvořila krátká verze Dotazníku kvality života
Světové zdravotnické organizace (WHOQOL-BREF), modul určený pro starší populaci (WHOQOLOLD), instrument zjišťující výskyt depresivních symptomů (GDS), dotazník postojů ke stáří (AAQ)
a formulář sociodemografických údajů.
Následující přehled představuje instrumenty v té podobě, ve které byly použity v terénní studii
v r. 2003.
Krátká verze dotazníku kvality života WHOQOL-BREF (Abbreviated version of the World
Health Organization Quality of Life Assessment; WHOQOL Group, 1998, Dragomirecká 2006).
Dotazník je zkrácenou verzí WHOQOL-100. Obsahuje 26 položek; 24 položek tvoří čtyři
domény, a to fyzické zdraví, prožívání, sociální vztahy a prostředí a dvě položky jsou samostatným
hodnocením celkové kvality života a celkového zdravotního stavu. Položky se hodnotí na
pětibodových škálách. Výsledky dotazníku WHOQOL-BREF se vyjadřují jako doménové skóry,
které vzniknou součtem hrubých skórů příslušných položek a jejich transformací na škálu od 4 do
20 a hrubé skóry dvou samostatných položek, které hodnotí celkovou kvalitu života a celkový
zdravotní stav. Dotazník vyplňuje respondent, pouze v případě potřeby se předkládá formou
standardizovaného rozhovoru. Vyplnění trvá asi 10 minut. WHOQOL-BREF byl validizován pro
zdravou populaci a pro pacienty s různým typem somatických a duševních potíží.
Dotazník kvality života pro starší populaci WHOQOL-OLD ( World Health Organization Quality
of Life Assessment, Old Module; Power, 2005; Dragomirecká, 2009).
V dotazníkovém šetření byla použita 33-položková verze dotazníku WHOQOL-OLD
Dotazník hodnotí 6 oblastí, které jsou důležité pro osoby vyššího věku, a to fungování smyslů,
nezávislost, naplnění (ve smyslu dosažení cílů v minulosti, přínosu v přítomnosti a v budoucnosti),
sociální zapojení (kontakty s lidmi a dostatek smysluplných činností), postoj ke smrti a umírání a
intimita. Instrument není určen pro samostatné použití, ale jako dodatkový modul k dotazníkům
kvality života WHOQOL-100 nebo WHOQOL-BREF.
Dotazník postojů ke stáří a stárnutí AAQ (Attitudes To Ageing Questionnaire, Laidlaw, 2006).
Výsledky nejsou v této práci prezentovány, informace o dotazníku jsou shrnuty v manuálu
(Dragomirecká, 2009).
Dotazník pro hodnocení nálady GDS (Geriatric Depression Scale; Yesavage 1983).
Tento nástroj, vytvořený na Stanfordské univerzitě původně pro starší populaci, je
v posledních desetiletích používaný pro všechny věkové skupiny. Obsahuje 30 otázek na
přítomnost depresivních příznaků. Pokrývá čtyři oblasti, a to kladné prožívání, smutnou náladu,
sníženou výkonnost a vyhýbání se kontaktům. Za výsledek v mezích normy, resp. nepřítomnost
deprese, se počítá 0 až 9 pozitivních odpovědí; 10 až 19 pozitivních odpovědí ukazuje na lehčí
formu deprese, 20 a více pozitivních odpovědí znamená závažnou formu deprese.
Formulář sociodemografických údajů
Formulář obsahuje základní demografické údaje, hodnocení finanční situace, vztahu k dětem
a vnoučatům, informace o zdravotním stavu a případné léčbě a otázky na životní styl.
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Soubory
Soubory, jejichž data jsou analyzována v této práci, ukazuje následující přehled:
popis

spolupracující
organizace

koordinátor

typ šetření

počet
případů

reprezentativní
soubor pražské
populace 60+

Agentura INRES

PhDr. Petr
Sadílek

jednorázové;
vícestupňový
náhodný výběr

325

reprezentativní
soubor pražské
populace 18-59

Agentura INRES

PhDr. Petr
Sadílek

jednorázové;
vícestupňový
náhodný výběr

308

Výběrový soubor pražské populace 60+
Základní soubor tvořili obyvatelé Prahy ve věku 60 a více let. Respondenti byli vybíráni
vícestupňovým náhodným kvótním výběrem tak, aby zastoupení mužů a žen v jednotlivých
věkových skupinách odpovídalo jejich zastoupení v základním souboru v pražské populaci.
Výběrový soubor byl konstruován tak, aby tvořil alespoň 300 osob. Sběr dat provádělo 30
zaškolených tazatelů v listopadu a prosinci 2003. Z 534 náhodně vybraných respondentů
souhlasilo s účastí 387, tj. 72,5 %. Po kontrole dat pro úplnost a po vyvážení bylo do
reprezentativního souboru zařazeno 325 osob, z toho 59,7 % žen (tabulka 1).

Tabulka 1 Srovnání pražské populace 60 + a reprezentativního souboru REP 60+
muži
věkové
skupiny

populace

ženy
%

(výběrový soubor)

populace

celkem
%

(výběrový soubor)

populace

%

(výběrový soubor)

60 - 69

48993 (65)

19,9 (20)

59138 (78)

24,1 (24)

108131 (143)

44,0 (44)

70 - 79

38012 (50)

15,5 (15,4)

58672 (78)

23,8 (24)

96684 (128)

39,3 (39,4)

80 +

12244 (16)

5,0 (4,9)

28831 (38)

11,7 (11,7)

41075 (54)

16,7 (16,6)

celkem

99249 (131)

40,4 (40,3)

146641 (194)

59,6 (59,7)

245890 (325)

100,0

Zdroj: Věková struktura populace v ČR v roce 2002, Praha, ČSÚ a šetření WHOQOL-OLD 2003

Výběrový soubor pražské populace 18-59
Základní soubor tvořili občané Prahy ve věku 18-59 let. Výběrový soubor byl konstruován tak, aby
odpovídal svým složením základnímu souboru z hlediska pohlaví a věku respondentů. Jednotlivé
věkové skupiny byly vymezeny v rozmezí 18-29 let, 30-39 let, 40-49 let a 50-59 let. V rámci
terénního šetření bylo tazateli osloveno celkem 456 náhodně vybraných respondentů s žádostí o
účast ve výzkumu, 330 respondentů, tj. 72,4 %, souhlasilo. Po kontrole dat a vyvážení bylo do
souboru zařazeno 310 osob (tabulka 2).
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Tabulka 2 Srovnání pražské populace ve věku 18-59 let a reprezentativního souboru REP 18-59
muži
věkové
skupiny

ženy

populace

populace

%

(výběrový soubor)

celkem
%

(výběrový soubor)

populace

%

(výběrový soubor)

18-29

109569 (47)

30,6 (31,7)

106417 (48)

28,7 (29,6)

215986 (95)

29,5 (30,6)

30-39

83199 (33)

23,3 (22,3)

83438 (34)

22,5 (21)

166637 (67)

23 (21,6)

40-49

74685 (33)

20,9 (22,3)

79195 (35)

21,4 (21,6)

153880 (68)

21,2 (21,9

50-59

90257 (35)

25,2 (23,7)

101489 (45)

27,4 (27,7)

191746 (80)

26,3 (25,9)

celkem

357710 (148)

100

370539 (162)

100

728249 (310)

100

Zdroj: Věkové složení obyvatel ČR, kraj Praha k 31. 12. 2003, ČSÚ, Praha 2004 a šetření PCP, 2004

Základní demografické charakteristiky uvádíme ve vztahu k souboru REP 60+.
Soubor 60+ (N = 325)

Soubor 18 – 59 (N = 310)

60 % žen, průměrný věk 71 (60-93)

52 % žen, průměrný věk 38 (18-59)

68 % mužů a 42 % žen žilo s partnerem

63 % mužů a 62 % žen žilo s partnerem

70 % mužů a 56 % žen mělo maturitu nebo VŠ

78 % mužů a 77 % žen mělo maturitu nebo VŠ

47 % mužů a 28 % žen ještě pracovalo

90 % mužů a 80 % žen pracovalo nebo studovalo
2 % mužů a 1,2 % žen hledalo práci

Analýza dat
Pro stanovení statistické významnosti byla zvolena hladina 0,05, není-li uvedeno jinak. Rozdíly
mezi soubory byly hodnoceny testem analýzy rozptylu ONE-WAY ANOVA pro kvantitativní
proměnné a testem χ2 pro kategoriální proměnné. Pro určení rozdílů mezi průměry více souborů
byla zvolena Bonferroniho korekce významnosti. Prediktory kvality života byly určeny regresní
analýzou, metodou STEPWISE. Jako závislé proměnné byly zařazeny doménové skóry dotazníku
WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD; jako nezávislé proměnné byl zařazen věk, pohlaví, vzdělání,
rodinný stav, finanční situace, posouzení zdraví, zaměstnanost, skór depresivity a tři skóry
postojových dimenzí.
K analýze dat byla použita počítačová aplikace SPSS 12.0.

Výsledky
Vztah kvality života k vybraným proměnným
POHLAVÍ
V terénní studii se potvrdilo zjištění z předchozích fází projektu, že starší ženy jsou v mnoha
oblastech života méně spokojené než muži. Co se týče dotazníku WHOQOL-BREF, ženy měly
nižší skór kvality života ve všech oblastech kromě sociálních vztahů (tabulka 3, graf 1); v oblastech
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WHOQOL-OLD se naopak rozdíly víceméně neukázaly (tabulka 4, graf 2). V oblastech
specifických pro starší věk tedy ženy nejsou výrazně nespokojenější nebo nehodnotí svou situaci
výrazně hůře než muži. V oblasti zdraví, prožívání a prostředí je jejich kvalita života v porovnání
s muži nižší.
Tabulka 3 Doménové skóry WHOQOL-BREF podle pohlaví
N=325

celkový
průměr

muži
n=131

ženy
n=194

F (test
analýzy
rozptylu)

p

zdraví

13,71 ± 3,01

14,54 ± 2,71

13,13 ± 3,0

18,003

.000

prožívání

13,94 ± 2,39

14,29 ± 2,19

13,72 ± 2,49

4,580

.033

soc. vztahy

13,96 ± 2,26

13,89 ± 2,3

14,00 ± 2,24

0,200

.655

prostředí

13,57 ± 2,11

13,88 ± 2,08

13,37 ± 2,12

4,549

.034

Tabulka 4 Doménové skóry WHOQOL-OLD podle pohlaví
N=325

celkový
průměr

muži
n=131

ženy
n=194

F

p

funkce smyslů

14,32 ± 3,75

14,24 ± 3,84

14,37 ± 3,70

0,098

.775

nezávislost

14,63 ± 3,14

14,75 ± 3,1

14,56 ± 3,16

0,273

.602

naplnění

20,58 ± 3,47

20,77 ± 3,46

20,46 ± 3,48

0,648

.421

soc. zapojení

25,08 ± 5,09

25,76 ± 4,8

24,62 ± 5,23

3,918

.049

postoj k smrti

15,03 ± 4,43

15,14 ± 4,22

14,95 ± 4,58

0,293

.588

intimita

24,26 ± 5,12

24,45 ± 4,97

24,13 ± 5,22

0,141

.708

Graf 1 Skóry WHOQOL-BREF domén podle pohlaví
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Graf 2 Skóry WHOQOL-OLD domén podle pohlaví
Skóry WHOQOL-OLD dom én podle pohlaví
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VĚK
Očekávaným výsledkem byl pokles celkové kvality života s věkem (graf 3).

Graf 3 Položka „Jak byste hodnotil/a celkovou kvalitu svého života?“
Hodnocení kvality života podle pohlaví a věku

4,2
4

muži 60-69

3,8

muži 70 -79

3,6

muži 80+

3,4

ženy 60-69

3,2
ženy 70-79

3

ženy 80+

MEAN

2,8
Kvalita života

Pro srovnání výsledků výběru starší populace se souborem 18-59 jsme použili výsledky
dotazníku WHOQOL-BREF, který byl součástí baterie dotazníků v obou průzkumech. Jak lze vidět
v tabulce 5 a v grafickém znázornění (graf 4), starší osoby měly nižší skór kvality života v oblasti
zdraví, prožívání a sociálních vztahů. V oblasti „prostředí“, která zahrnuje různé charakteristiky
životní situace člověka, jako jsou záliby, doprava, finanční situace, bezpečí a životní prostředí,
nebyla kvalita života u staršího souboru nižší než u mladšího souboru.
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Tabulka 5 Doménové skóry WHOQOL-BREF podle souboru
N=623

celkový
průměr

soubor 18-59
n=308

soubor 60+
n=325

F

p

zdraví

14,62 ± 2,91

15,55 ± 2,55

13,73 ± 2,96

68,789

.000

prožívání

14,35 ± 2,45

14,78 ± 2,43

13,93 ± 2,38

19,754

.000

soc. vztahy

14,44 ± 2,63

14,98 ± 2,89

13,930 ± 2,25

26,172

.000

prostředí

13,45 ± 2,10

13,30 ± 2,08

13,59 ± 2,11

3,135

.077

Graf 4 Kvalita života u staršího a mladšího výběrového souboru
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Zajímalo nás také, v jakém věku, resp. u jaké věkové skupiny, dochází ke snížení kvality
života ve sledovaných oblastech. Graf 5 ukazuje, že se jedná o pozvolné snižování, především
v oblasti zdraví a prožívání, s patrným poklesem ve středním věku a u nejstarší věkové skupiny.
Kvalita života v oblasti prostředí se u sledovaných věkových skupin neliší.
Graf 5 Domény kvality života WHOQOL-BREF podle věkových skupin
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Významný pokles kvality života s věkem byl zjištěn také ve všech doménách WHOQOL-OLD
kromě postojů ke smrti (tabulka 6 a graf 6).

Tabulka 6 Doménové skóry WHOQOL-OLD podle věkových skupin
N=325

celkový
průměr

funkce smyslů

14,32 ± 3,75 15,43 ± 3,36 14,34 ± 3,54 11,31 ± 3,63 27,413

,000

nezávislost

14,63 ± 3,14 15,23 ± 3,11 14,44 ± 2,88 13,52 ± 3,47 6,436

,002

naplnění

20,58 ± 3,47 21,42 ± 3,30 20,1 ± 3,27

19,52 ± 3,89 8,300

,000

soc. zapojení

25,08 ± 5,09 26,91 ± 4,21 24,6 ± 4,59

21,37 ± 6,06 28,170

,000

postoj k smrti

15,03 ± 4,43 14,94 ± 4,66 15,11 ± 4,31 15,09 ± 4,17 0,055

,947

intimita

24,26 ± 5,12 25,44 ± 4,79 23,64 ± 4,62 22,61 ± 6,37 7,709

,001

60-69 let
N = 143

70-79 let
N = 128

80+let
N = 54

F

p

Graf 6 Skóry WHOQOL-OLD domén podle věkových skupin
Skóre WHOQOL-OLD dom én podle věkových skupin
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DALŠÍ PROMĚNNÉ
Analýzy dále prokázaly silný vztah mezi kvalitou života a zdravotním stavem. Podstatným
ukazatelem kvality života byla míra depresivních potíží měřená škálou GDS; respondenti, kteří byli
podle výsledků škály diagnostikováni jako „depresivní“, dosahovali nižší spokojenosti/kvality života
ve všech zjišťovaných oblastech. Nižší kvalitu života ve všech oblastech měly osoby, které se
označily za „nemocné“, osoby s vyšším počtem zdravotních potíží a ti, kteří byli méně spokojeni se
svým vztahem s vnuky. Život bez partnera znamenal nižší kvalitu života ve všech oblastech vyjma
domény sociální zapojení a prostředí. Osoby s nižším vzděláním měly nižší kvalitu života ve všech
oblastech kromě domény fungování smyslů, blízké vztahy a prostředí, podobně podprůměrné
hmotné podmínky se odrazily v nižší kvalitě života všech domén s výjimkou fungování smyslů.
Tyto výsledky zde nejsou prezentovány. Uvádíme pouze vztah celkové kvality života a hmotného
zabezpečení (graf 7). Pokles hodnocení kvality života u osob nižším hmotným zabezpečením je
významný pro muže i pro ženy, přičemž Bonferroniho test (není zde uveden) potvrzuje, že
významně hůře hodnotí svou kvalitu života osoby s podprůměrnou úrovní zabezpečení, a to
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vzhledem ke skupině nadprůměrně i průměrně zabezpečených. Osoby s nadprůměrným a
průměrným zabezpečením se v celkovém hodnocení významně neliší.
Graf 7 Celkové hodnocení kvality života podle hmotného zabezpečení
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Prediktory kvality života
Na výsledcích našeho souboru jsme potvrdili, že sledované sociodemografické a zdravotní
ukazatele mají významný vztah ke kvalitě života. Ke zjištění, jak velký podíl variability skórů kvality
života tyto proměnné vysvětlují, jsme použili lineární regresi. Vzhledem ke vzájemným korelacím
proměnných jsme zvolili „stepwise“ metodu, která do modelu vybere proměnnou s nejvyšší
korelací k závislé proměnné a postupně přidává proměnné s nejsilnějšími parciálními korelacemi.
Do jisté míry nám výsledky lineární regrese dovolují odpovědět na otázku, které ukazatele mají na
kvalitu života největší vliv.
Jako závislé proměnné jsme do analýz zařadili doménové skóry kvality života.
Nezávislé proměnné zahrnovaly: pohlaví (Ž = 0, M = 1); vzdělání (0 = nižší, 1 = vyšší); rodinný stav
(0 = bez partnera, 1 = s partnerem); finanční situaci (0 = podprůměrná, 1 = průměrná a lepší); cítí
se zdravý (0 = ne, 1 = ano); depresi (GDS skór); práci (0 = nepracuje, 1 = pracuje)4.

Prediktory jednotlivých domén WHOQOL-BREF
Regresní koeficienty a výsledné regresní rovnice ukazuje tabulka 7. Nejsilnější vztah k výslednému
skóru kvality života měl ve všech doménách skór depresivity GDS. Vyšší kvalitu života v oblasti
zdraví dále predikoval nižší věk a mužské pohlaví; pro kvalitu života v psychologické oblasti byl
rozhodující skór GDS a život s partnerem; vyšší kvalita života v sociální oblasti byla predikována
skórem GDS, vyšším vzděláním a ženským pohlavím a pro kvalitu života v oblasti prostředí byla
kromě GDS rozhodující finanční situace. Z hodnot udávajících podíl vysvětlené variability skórů
kvality života vidíme, že oblast sociálních vztahů a prostředí závisí do značné míry na dalších
faktorech, které zde nebyly sledovány.

4

Tato proměnná byla do modelu vložena z důvodu srovnání se souborem 18-59.
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Tabulka 7 Regresní rovnice pro domény WHOQOL-BREF
zdraví = 18,9 – 0,206 * GDS +2,0 * zdrav. stav – 0,063 * věk + 0,66 * pohlaví (64,2 % predikováno)
prožívání = 16,181 – 0,241 * GDS + 0,45 * rodinný stav

(57,1 % predikováno)

sociální oblast = 15,56 – 0,170 * GDS + 0,53* vzdělání – 0,46* pohlaví

(33,0 % predikováno)

prostředí = 14,46 – 0,145 * GDS + 0,84 * finance

(34,0 % predikováno)

Kvalitu života starších osob podle našich výsledků ovlivňují více psychologické faktory než
biologické charakteristiky jako je věk, pohlaví a zdravotní stav. Pro ověření, zda se prediktory
kvality života ve starším věku zásadně odlišují od faktorů působících na kvalitu života v mladším
věku, jsme metodu lineární regrese aplikovali na výběrový soubor 18-59. Následující přehled
ukazuje, že depresivita byla nejvýznamnějším prediktorem kvality života i u mladšího souboru
(procenta v závorce informují o podílu vysvětlené variability).

domény
WHOQOL-BREF

soubor 60+

soubor 18-59

zdraví

deprese, zdravotní stav, věk,
pohlaví (64 %)

deprese, zdravotní stav, práce,
věk, pohlaví (63,6 %)

prožívání

deprese, rodinný stav (57 %)

deprese, věk, práce

vztahy

deprese, vzdělání, pohlaví
(33 %)

deprese, pohlaví, věk, rodinný
stav (29,1%)

prostředí

deprese, finance (34 %)

deprese, finance (37,4 %)

(64,8 %)

Prediktory domén WHOQOL-OLD
Stejně jako u domén dotazníku WHOQOL-BREF se jako nejvýraznější prediktor ukázala míra
depresivity. Kromě depresivity se uplatnil věk (v oblasti fungování smyslů a sociálního zapojení),
hmotné zabezpečení (v oblasti naplnění/dosažených cílů) a rodinný stav (oblast intimity). Z tabulky
8 je však patrné, že podíl vysvětlené variability klesl, zdá se tedy, že oblasti důležité specificky pro
starší věk jsou ovlivněny dalšími faktory, které jsme do analýzy nezařadili.

Tabulka 8 Regresní rovnice pro domény WHOQOL-OLD
funkce smyslů = 27,061 – 0,176 * GDS – 0,153 * věk

(29,4 % predikováno)

nezávislost = 17,026 – 0,234 * GDS

(30,5 % predikováno)

naplnění = 22,846 – 0,287 * GDS + 1,041* finance

(44,6 % predikováno)

sociální zapojení = 38,710 – 0,421 * GDS – 0,128 * věk

(51,3 % predikováno)

intimita = 25,837 – 0,286 * GDS + 2,713* rodinný stav

(27,9 % predikováno)

postoj ke smrti = 16,905 – 0,179 * GDS

(9 % predikováno)
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Shrnutí
Výsledky ukázaly, že dotazníky WHOQOL-BREF a WHOQOL-OLD zachycují subjektivní
pohled jedince na svou životní situaci, který se označuje jako kvalita života. Tento subjektivní
komplexní indikátor rozlišuje mezi skupinami osob, u kterých předpokládáme různou úroveň kvality
života. Prokázal se významný vztah kvality života k zdravotnímu stavu, vyššímu věku, rodinnému
stavu, vzdělání a hmotnému zabezpečení. Výsledky potvrdily, že hmotné zabezpečení ovlivňuje
kvalitu života negativně, pokud poklesne pod určitou minimální úroveň, ale nad touto úrovní je
vztah ke kvalitě života slabý, tj. vynikající hmotné zabezpečení neznamená vynikající úroveň
kvality života.
Silný vztah mezi kvalitou života a depresí ukazuje na blízkost obou konceptů a upozorňuje na
to, že míra depresivity hodnocení kvality života výrazně ovlivňuje. Výrazný vliv depresivity na
kvalitu života potvrdily také výzkumy koordinované Gerontocentrem Praha, ve kterých bylo využito
měření kvality života, postojů ke stáří a depresivity ve dvou projektech hodnotících efekt
reminiscenční a taneční terapie na kvalitu života seniorů žijících v domovech důchodců
(Holmerová et al., 2006; Janečková et al, 2007).
Kromě těchto faktorů, jejichž vliv na kvalitu života je opakovaně doložen, je nižší kvalita života
u starších žen v porovnání s muži stejného věku pravděpodobně odrazem našich specifických
(českých) podmínek, a měla by se jí věnovat ve výzkumné i klinické praxi patřičná pozornost.
Výsledky regresních analýz, do kterých jsme zadali faktory s významným vztahem ke kvalitě
života, přinesly několik poznatků. Potvrdily prvořadý vliv duševního zdraví, resp. prožívání na
kvalitu života bez ohledu na věk. Upozornily nás, že analyzované proměnné poměrně dobře
predikují kvalitu života ve vztahu k tělesnému a duševnímu zdraví, ale nejsou dostačující pro
vysvětlení kvality života v oblasti mezilidských vztahů. Předpokládáme, že se zde značnou měrou
uplatňují psychologické charakteristiky, jako je temperament (extroverze) a adaptivní strategie
zvládání životních situací.
Nízký podíl vysvětlené variability u domény postoje ke smrti naznačuje, že se tato doména od
ostatních odlišuje, protože podchycuje spíše postoj než subjektivní hodnocení či měření
spokojenosti. Její zastoupení v dotazníku WHOQOL-OLD je oprávněné, protože představuje
důležitý aspekt stáří, je však třeba mít její odlišný psychometrický charakter na paměti při
interpretaci výsledků.
Výsledků projektu jsme využili také v mezinárodním srovnání. Srovnali jsme kvalitu života
starších osob v postkomunistické zemi (Česká republika) s kvalitou života starších osob v státech
Západní Evropy s nepřerušenou tradicí demokracie. Soubor obsahoval 1981 respondentů ve věku
60 a více let (v rozsahu od 60 do 99 let). Subjektivní kvalita života byla zjišťována dotazníkem
WHOQOL-BREF a dodatkovým modulem WHOQOL-OLD pro vyšší věk. U českého souboru se
zjistil vyšší skór depresivních symptomů měřených dotazníkem GDS a nižší skór kvality života
v porovnání s ostatními centry. Analýza faktorů ovlivňujících kvalitu života ve starším věku naopak
potvrdila podobné výsledky pro český soubor i pro ostatní centra, a to depresivitu jako nejsilnější
prediktor snížené kvality života. Výsledky dále ukázaly, že měření subjektivní kvality života odráží
rozdíly mezi zeměmi v souhlase s objektivními indikátory národní prosperity (Dragomirecka et al.,
2008). Potvrdila se důležitost postojů ke stáří pro vnímání kvality života a z toho vyplývající
opakované potvrzení konstruktivistického paradigmatu, že skutečnosti nejsou také, jaké objektivně
jsou, ale takové, jak jsou vnímány. Protože vnímání není něco neměně daného, otevírá se tímto
směrem prostor pro případné intervence a edukaci.
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Hledání cest k zachování kvality života u seniorů s těžkým zrakovým
postižením
Anna Jílková
Domov Palata, Praha 5 – Smíchov
jilkova@palata.cz
Abstrakt
Zamyšlení psycholožky nad kvalitou života u těžce zrakově postižených seniorů a seznámení
s praktickými možnostmi v České republice. Problematika adaptace na změněné podmínky,
hledání cest a přístupů pro další etapu života. Možnosti kompenzace zrakových funkcí: výcvik
v prostorové orientaci, výběr kompenzačních pomůcek, hledání nového smyslu života a uplatnění,
aktivizace, respektování přání seniora v domácí péči a při péči v instituci.
Klíčová slova: senioři, zraková postižení, kompenzace

Abstract
Looking for ways to maintain the quality of life of seniors with serious visual impairment
Reflection of a psychologist on quality of life of seniors with serious visual impairment and
introduction of practical options in the Czech Republic. Issue of adaptation on changed conditions,
looking for new ways and approaches in another period of life. Options for compensation of visual
functions: training of spatial orientation, selection of compensatory aids, looking for new a meaning
of life and realization, respect for seniors’ wishes at home or in institutional care.

Mé sdělení je pohledem na utváření optimální komplexní péče o zrakově postižené seniory
v pobytovém zařízení.
Cílovou skupinou v Domově Palata jsou těžce zrakově postižení senioři s různou úrovní
zrakových funkcí od slabozrakosti po úplnou nevidomost.
Co znamená těžké zrakové postižení?
Rozumíme jím takové postižení zrakových funkcí, které nelze již ovlivnit brýlovou korekcí
a které klienta vůči zdravým jedincům handicapuje. Už pokles zrakových funkcí je sám o sobě
velmi citelnou ztrátou informací o okolním světě a vede ve většině případů ke změněnému
prožívání nejen u samotného postiženého, ale ovlivňuje též prožívání jeho blízkých. Proces
vyrovnávání se ztrátou zrakových funkcí je individuální záležitostí a je to samozřejmě i proces
dlouhodobý. Má své fáze, podobné těm, které definovala Kübler-Rossová při formulování
vyrovnávání se závažným onemocněním. Od prvotního šoku, popírání, přes agresi, depresi
k vyrovnání se a přijetí změněného stavu anebo také nepřijetí. Vyrovnání se ztrátou zraku není
vždy definitivní, ale při dalším stresu nebo při jiné náročné životní situaci se stává, že se
proces vyrovnávání vrací do některé fáze předchozí.
Jak zkvalitnit život klienta se zrakovým postižením?
Ve většině případů jde o to, najít novou motivaci a smysl života, překonat počáteční šok a
depresi. Zde může účinně pomáhat psycholog. Při zjištění těžkého zrakového postižení oční lékař
informuje o možnostech kompenzace, kde je možno si vybrat optické a elektronické kompenzační
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pomůcky, kde kontaktovat organizace, které pomohou s nácvikem prostorové orientace a
samostatné chůzi s bílou holí, pokud má klient velmi malý zbytek zraku nebo se stal zcela
nevidomým (Centrum zrakových vad Praha – Motol, Tyfloservis s oblastními ambulantními
středisky v každém kraji ČR – služby pro zrakově postižené,…).
Jaké jsou podmínky pro život klientů v Domově Palata?
Domov Palata prošel velkou rekonstrukcí stavební a také organizační. Více jak sto let stará
budova se upravovala a také dostavěla, většina pokojů je nyní dvoulůžkových a jednolůžkových
s hygienickým zázemím u pokoje, vybudoval se dobře vybavený úsek rehabilitace s vodoléčbou,
elektroléčbou, magnetoterapií, kde pracuje několik fyzioterapeutek, které se starají jak individuálně
o klienty, tak cvičí s klienty ve skupinách. Byla posílena psychologická péče, klienti jí mohou
využívat každý pracovní den. Domov Palata je sociální službou, zdravotní péče je zajišťována
zejména zdravotními sestrami, praktický lékař a někteří odborní lékaři pravidelně docházejí, akutní
stavy mimo ordinační dobu řeší rychlá záchranná pomoc, která zajistí převoz do nemocnice.
Posláním Domova Palata je pomoci těžce zrakově postiženým seniorům udržet si co nejvíce
soběstačnost, naučit je strategie, jak kompenzovat snížené zrakové funkce. Tak jako v jiných
domovech pro seniory i zde žijí senioři se zrakovým postižením mající nějaký stupeň syndromu
demence. Ti potřebují jiný přístup. Velkou inspirací, jak řešit péči o ně, byl pro mne workshop
Američanky Joyce Simard na Pražských gerontologických dnech. Seznámení s jejím Namaste
Care programem mě velmi oslovilo. Své nadšení z jejího sdělení a ukázky práce s klienty trpícími
syndromem demence jsem tlumočila řediteli Domova s tím, že by se mohlo vytvořit alespoň malé
denní centrum v rámci našeho Domova. Přibývá klientů, kteří v průběhu pobytu onemocní
syndromem demence. S kolegyní Mgr. Ivou Sládkovou jsme zmapovaly, kolik je aktuálně klientů
se syndromem demence v Domově Palata (60 %). Domov právě procházel celkovou rekonstrukcí.
Ředitel nás pak požádal o vypracování projektu pro denní centrum, kde by měla probíhat
celodenní péče o klienty se zrakovým postižením a se syndromem demence. Navštívily jsme
s kolegyní několik zařízení, kde o seniory se syndromem demence pečují. Prvotní bylo setkání
s pracovníky z Gerontocentra v Praze 8 v Šimůnkově ulici, s nimiž jsme konzultovaly stavební
úpravy prostor, vhodné vybavení nábytkem, personální obsazení, počet klientů aj.
Jaké jsou principy Namaste Care?
• Komunikace s rodinou a podpora rodiny
• Příjemné prostředí
• Multisenzorická stimulace
• Laskavý přístup s naplňováním potřeb klienta
• Pohoda
• Komfortní péče s respektováním důstojnosti klienta
(Holmerová, Jarolímová, Suchá 2007)
V roce 2009 na podzim se denní centrum v Domově Palata otevřelo, je k dispozici pouze pro
klienty Domova Palata.
Lidé se syndromem demence potřebují zejména láskyplnou péči, vlídnost, respektování
jejich osobnosti, podporu, empatii, porozumění a důstojnost, ale i prostředí připomínající
opravdový domov, pokud ve svém domově nemohou zůstat.
Podpora zájmů u seniorů a aktivizace samozřejmě zvyšuje kvalitu života, má velký dopad na
prožívání a zlepšení jejich psychického stavu. Je to již známá zkušenost, že aktivizace přispívá
k zlepšení zdravotního stavu. Veselá mysl - půl zdraví je jistě pravdivá.
Jaké aktivizace jsou pro zrakově postižené v Domově Palata nabízeny?
Již řadu let v Domově provádí trénování paměti, které je rozděleno na několik skupin.
Pravidelně je zařazeno kondiční cvičení pro seniory. Probíhá i individuální a skupinová
rehabilitace pod vedením fyzioterapeuta. Již několik let je nabízena muzikoterapie a
arteterapie pod vedením zkušených lektorek. Oblíbena je též aromaterapie. Funguje také
literárně kulturní kroužek. Je zájmem Domova nabízet různé aktivity, aby se mohlo vyhovět
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potřebám klientů. K tomu přispívá také individuální plánování pro každého klienta, vychází se
z potřeb, přání a možností klienta. Individuální plán pro klienta vytváří jeho klíčový pracovník spolu
s dalšími odbornými pracovníky, kteří se podílejí na péči klienta. Léta již funguje kavárna s hudební
produkcí k tanci a poslechu. Pravidelně jsou zajišťovány koncerty, divadelní představení a výlety,
rovněž i letní posezení u táboráku s grilováním. Domov je obklopen pěknou zahradou, kde rádi
klienti uskutečňují své procházky. Zahrada je zároveň volně přístupným parkem pro veřejnost. Do
Domova dochází i canisterapeuti s různými psy a dobrovolníci, kteří čtou klientům knihy, denní
tisk, i si s nimi povídají. Je postaráno rovněž o spirituální potřeby, dochází dle přání za klienty
kněz a je každý týden přímo v Domově bohoslužba, mše svatá pro věřící římsko-katolické církve.
Pro nově přijaté klienty je vhodné zařazení do adaptační skupiny. Původně adaptační
skupinu vedl externí terapeut. Na podzim 2007 jsme se adaptační skupiny ujaly s kolegyní
psycholožkou Mgr. Ivou Sládkovou.
Osvědčilo se, že jsme se při přijetí s klientem seznámily, poznaly jeho životní příběh a nabídly
jsme mu tuto skupinu, vysvětlily její poslání. Jde o otevřenou skupinu, klienti v ní setrvávají dle
svého přání. Ti, kteří jsou již déle v Domově, tak předávají svoji vlastní zkušenost, poradí a někdy
pomohou, jak některé těžkosti je možno řešit. Nově příchozí zde mohou najít první kontakty a
přátelství. Skupina mívá různorodou náplň dle ročního období, dle dění v Domově, řeší aktuální
problémy. Je zde příležitost svěřit své starosti i radosti svým vrstevníkům. Využívá se skupinové
dynamiky, pozitivní motivace všech klientů a respektování jejich osobnosti. Je také prostorem pro
vyjádření jejich emocí, vzpomínek.
Na základě inspirace z Pražských gerontologických dnů se na Palatě zavedla
reminiscenční (vzpomínková) terapie a taneční terapie, které byly primárně součásti výzkumné
studie a po jejím skončení tyto aktivity dále pokračují. Byla zařízena místnost pro práci se
vzpomínkami (reminiscenční pokoj).
V současnosti je snahou poskytovat kvalitní služby odpovídající standardům kvality, které se
stále dotvářejí. Kritériem dobré péče je klient, který má naplněny své potřeby. Jednou z cest pro
splnění tohoto je pravidelná supervize všech pracovníků a supervize celé organizace, kterou
vedení Domova zajistilo.
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Specifika linky důvěry pro seniory a její vliv na kvalitu života
volajících seniorů
Veronika Valentová
Palata – Domov pro zrakově postižené seniory
ver.valentova@email.cz

Abstrakt
Linka důvěry pro seniory je jednou z forem odborné pomoci, která pomáhá volajícím seniorům
zlepšovat kvalitu jejich života. Na lince důvěry pro seniory platí základní principy telefonické
krizové intervence. Vedle toho se zde ale setkáváme s rozdíly vyplývajícími z podmínek, ve
kterých se klienti linky důvěry pro seniory nacházejí. Prvním specifikem jsou jistě témata, která se
na lince důvěry nejčastěji objevují a která vyplývají z vývojových krizí, a nenajdeme je proto tak
často na linkách důvěry zaměřených na celou populaci. Mezi další pak patří vysoký počet
dlouhodobých klientů, u kterých se spíše než o klasickou telefonickou krizovou intervenci jedná
o doprovázení v těžké situaci, kde není šance na zásadní změnu omezujících skutečností. Dalším
specifikem seniorské linky je to, že v některých případech supluje i jiné sociální služby a nahrazuje
klientům chybějící sociální vztahy. Za důležitou charakteristiku lze také považovat velké
zastoupení informačních a poradenských hovorů.
Klíčová slova: linka důvěry, TKI, senioři
Abstract
Specification of senior help line and its influence on the quality of life of calling seniors
Helpline for senior citizens is one of the forms of professional care which helps callers seniors
improve their quality of life. Basic principles of telephone crisis intervention are used within this
help but in addition we find here many specificities arising from the situation of calling seniors. The
first specificity is certainly topics which may be results of the development crisis in old age and
therefore cannot be found so often on the other helplines. High number of permanent clients
belongs among the other specificities. In this case helpline offers accompanying in long-term
difficult situation and telephone crisis intervention is not mainly provided. Furthermore this helpline
sometimes substitutes other social services and replaces missing social interactions of calling
seniors. A high number of information calls is an also important characteristic of this professional
help.
Keywords: help line, telephone crisis intervention, seniors

Úvod
V současné době roste v řadě zemí, včetně České republiky, počet lidí v seniorském věku.
Tato skutečnost má dopad na fungování celé společnosti, ovlivňuje zejména sociální a zdravotní
politiku vyspělých zemí, převrací některé tradiční pohledy na roli stáří v lidském životě apod.
Jedním z mnoha důsledků těchto demografických změn v naší společnosti je vznik řady nových
sociálních služeb orientovaných na seniory. Jednou z nich jsou i linky důvěry určené pouze pro
seniory, případně jejich blízké a jejich pečovatele. Ve svém příspěvku, který vychází z mé
bakalářské práce, vás krátce seznámím se specifiky telefonické krizové intervence u seniorů, tak,
jak jsem ji měla možnost poznat během mého tříletého působení na lince důvěry Senior telefon.
Ve svém příspěvku nejprve krátce představím Senior telefon, jako jednu ze dvou linek důvěry
zaměřených na seniorskou populaci. Vzhledem k tomu, že se oficiálně jedná o službu telefonické
krizové intervence, krátce pojednám o zvládání krize ve stáří. Dále zmíním vývojové krize ve stáří,
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protože právě ony bývají častým důvodem pro zavolání na linku důvěry. Na Senior telefon se ale
neobracejí jen senioři zažívající akutní krizi, a tak linka důvěry poskytuje i jiné služby, kterými
pomáhá zkvalitňovat život seniorů. Přestože v zásadních věcech se linka důvěry neliší od linky
důvěry pro celou populaci, má svá specifika, která uvedu v závěru tohoto příspěvku.

Senior telefon (Linka důvěry pro seniory Života 90)
Průměrný počet kontaktů za jeden den se pohybuje okolo 40, z čehož zhruba 12,5 % zaujímají
testovací hovory. Z hlediska pohlaví volajících jednoznačně převažují ženy. Mezi nejčastější
hovory na této lince důvěry patří informativní hovory a hovory vyplývající z vývojových krizí
(podrobněji viz dále). Nejčastějšími tématy na lince důvěry pro seniory jsou osamocenost,
mezigenerační vztahy, ztráta blízké osoby, týrání, suicidální myšlenky, nespokojenost s vlastním
životem, zdravotní obtíže, nespokojenost s lékařskou péčí, depresivní stavy, obavy z budoucnosti
a také žádost o nejrůznější druhy informací.
Formy pomoci, které Senior telefonu svým klientům poskytuje, jsou uvedené ve Standardu
této služby (standardy Senior telefonu). Jedná se o tyto formy nabízení pomoci: telefonická krizová
intervence, pomoc při řešení zjištění abusu seniorů, poskytování sociálního poradenství, aktivní
pomoc při problémech s návazností na odborné poradny a instituce, informace o vybraných
problémech, doprovázení osamělých seniorů, nabídka následných služeb, podpora rodin a osob
pečujících o nemocné seniory.
V interním předpisu pracoviště Senior telefonu je za hlavní cíl této služby považována pomoc
v krizi spočívající především v poskytnutí podpory klientovi. Dále by tato služba měla zplnomocnit
klienta k tomu, aby vlastními silami řešil svůj problém (Provozní řád Senior telefonu).
Během hovoru se snaží pracovník volajícímu seniorovi poskytnout bezpečné zázemí a
prostor, kde může mluvit o tom, o čem potřebuje, a vyjadřovat emoce, které cítí. Pracovník Senior
telefonu by měl vést hovor tak, aby se na jeho konci cítil klient lépe a měl naději, že i jeho situace
má pro něj přijatelné řešení. Jinými slovy cílem služby Senior telefon je zvýšit klientovu schopnost
zvládat situaci a pomoci mu krizi překonat.
Způsob prožívání a zvládání krize ve stáří
Pojem krize se dnes používá v mnoha oborech i v běžném životě. Samotné slovo má své
kořeny v latině a řečtině, kde původně znamenalo určitý bod zvratu, rozdělení, rozsudek (Klimpl,
1998, str. 25). V psychologii či v medicíně je krize chápána jako stav, kdy došlo k porušení vnitřní
rovnováhy vlivem nejrůznějších životních událostí (Špaténková, 2002, str. 15). Jedinec se ocitá
v situaci, kterou vnímá jako ohrožující, protože jeho dosavadní adaptační mechanismy jsou
v danou chvíli neúčinné.
Přestože na Senior telefon nevolají jenom senioři prožívající ve svém životě krizi, krizová
intervence zde bývá velmi často zastoupena. Na následujících řádcích proto popíši prožívání a
zvládání krize u seniorů. Zvláštnosti související s krizí u seniorů vyplývají ze změn, ke kterým ve
stáří v menší či větší míře dochází. Na druhou stranu je třeba mít na zřeteli, že tyto zákonitosti jsou
jen obecné. Na chování konkrétního seniora v krizi má nemalý vliv jeho celoživotní zkušenost
s řešením problémů, rodinné zázemí, vyrovnávací strategie osvojené v průběhu celého jeho života
apod.
Stáří je jedním z vývojových období, a stejně jako i jiné životní etapy přináší člověku nové
poznatky, možnosti, ale i ztráty a nepříjemné zvraty. Pichaud a Thareauová upozorňují na to, že:
„pro stáří je však charakteristické, že se ztráty a životní zvraty nahromadí a staří lidé se pak stávají
slabší a zranitelnější“ (Pichaud, Thareauová, 1998, str. 26). Ve stáří se člověk musí mnohem
častěji vyrovnávat s tím, že některé věci ztrácí a že je ztrácí už natrvalo. Kromě toho důsledkem
přirozených fyziologických změn starým lidem ubývají fyzické i psychické síly, a tak u nich
mnohem více věcí může vyvolat krizové stavy. Stejně tak může být i samotné prožívání a následné
překlenutí krize pro seniory mnohem náročnější než pro mladšího člověka.
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Ve stáří dochází k řadě změn v psychice člověka. Tyto změny mají samozřejmě vliv na mnoho
aspektů života seniora, a tak se odrazí i v prožívání a zvládání krize. Na následujících řádcích
bych proto chtěla poukázat na souvislosti psychických změn a krize ve stáří.
První změna se týká toho, co u seniora může vyvolat krizi. Kromě vývojových krizí, o nichž
pojednám níže, existuje řada podnětů, na které bývají staří lidé citlivější a na které reagují velmi
emotivně. Podněty, které u seniorů mohou vyvolat krizi snadněji než u mladších lidí, je celá řada,
navíc zde platí interindividuální odlišnosti. Velmi často se jedná o podněty související s rodinou či
s nejbližšími přáteli starších lidí, protože ve stáří tyto sociální kontakty nabývají na významu. Dále
jakákoliv změna v životě seniora či nové zdravotní potíže.
Ve stáří dochází ke zpomalení psychomotorického tempa, což se může odrazit v tom, že starý
člověk řeší problémy nerad a pomalu a při jejich řešení působí bezradně. Obdobně se mohou na
zvládání krize negativně projevovat i poruchy paměti a pokles fluidní inteligence. Pro staršího
člověka může být náročné zapamatovat si veškeré informace, které s nastalým krizovým stavem
souvisí, stejně tak pro něj bývá složitější zapamatovat si a plně pochopit informace, které by mu
mohly pomoci k vyřešení daného problému. Obecně platí, že problémy a krize, při nichž může
využít své zkušenosti a osvojené znalosti z dřívějška, jsou pro něj mnohem jednodušší.
Naopak velmi problematické je řešení situací, které vyžadují nová a neznámá řešení, protože
ta starší člověk nalézá jen obtížně. Pokud mu je nové a neznámé řešení navrhnuto, mívá potíže
s tím, aby věřil v jeho účinnost. Tento fakt (kromě již výše zmíněného) může souviset i s tím, že ve
stáří obecně klesá schopnost adaptability. Zpracování a přijetí změny může být pro staršího
člověka obtížné a náročné, a proto se tomu velmi často brání. Pacovský však dodává, že oproti
mladším lidem mohou starší lidé v krizi tuto skutečnost kompenzovat svými bohatými životními
zkušenostmi a také zvýšením volního úsilí (Pacovský, 1997).
Ve stáří dochází i k zúžení sociální sítě. Autorky O. Havránková a M. Schusterová (2002)
v této souvislosti uvádějí, že tím, jak člověk přichází ve stáří o své vrstevníky, sourozence a
životního partnera, přichází i o své přirozené zdroje podpory a pomoci. Navíc mnoho lidí hledá únik
a odreagování při náročných životních situacích v zaměstnání, které může poskytovat sociální
podporu a zaručit jistý význam a postavení. I tuto podporu většina seniorů s odchodem do
důchodu ztrácí. I když řada seniorů má podporu v rodinách svých dětí, nebývá to v našem
sociokulturním prostředí samozřejmostí. Obecně lze tedy konstatovat, že ve stáří roste sociální
izolovanost. Linka důvěry může starému člověku nejenom nahrazovat nedostatek přirozených
zdrojů pomoci, ale měla by mu i pomoci hledat i dostupné zdroje podpory – např. již zmíněné
životní zkušenosti, vytrvalost či osobní víru.
Vývojové krize ve stáří
Přestože na lince důvěry najdeme i témata společná pro všechny vývojové skupiny (např.
rodinné a mezilidské vztahy), najdeme zde specifická témata, která se poměrně často opakují a
která vyplývají z tzv. vývojových krizí. Jako každé vývojové období přináší i stáří člověku určité
změny, se kterými se musí vyrovnat a které pro něj znamenají menší či větší zátěž. Přestože se
tyto změny dají většinou předem očekávat, jejich zpracování bývá náročné a může vyvolat krizi,
kterou můžeme označit slovem vývojová.
V současné české literatuře najdeme různé výčty vymezující vývojové krize ve stáří. Nejčastěji
zmiňované vývojové krize příslušející seniorskému věku shrnula ve své diplomové práci Pešková
(2005). Podle ní mezi vývojové krize ve stáří patří: krize pramenící z fyziologických změn
v důsledku přirozeného stárnutí, krize při odchodu do důchodu, krize související s odchodem
dospělých dětí z rodiny, krize související s úmrtím blízkého člověka, krize z přestěhování či
institucionalizace a krize ze ztráty autonomie. Osobně si myslím, že tento výčet postihuje některé
zásadní změny v životě dnešních seniorů, ale zároveň ne zcela koresponduje s nejaktuálnějšími
změnami a tendencemi v české společnosti.
Pro účely své bakalářské práce jsem vymezila vlastní skupinu nejčastějších vývojových krizí
seniorského věku (Skýpalová, 2007). Vyšla jsem přitom ze seznamu Peškové, který jsem upravila
na základě svých vlastních zkušeností z práce se seniory. Uvědomuji si přitom, že mé pojetí
vývojové krize je poněkud širší, než bývá běžně uváděno v odborné literatuře. Do mnou vymezené
skupiny vývojových krizí nezařadím jen krize vyplývající z předvídatelné vývojové změny, ale i
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další krize vyplývající z rizik seniorského věku v naší společnosti. Do těchto vývojových krizí
zařadím tedy i ty krize, které jsou důsledkem různých negativních změn, které stáří může přinést.
Jedná se o krize, se kterými se sice v ojedinělých případech můžeme setkat i v jiných vývojových
etapách, ale ve stáří se s nimi setkáváme mnohem častěji, a jsou proto často důvodem k zavolání
na linku důvěry pro seniory.
V souladu s Peškovou považuji za nejčastější tyto vývojové krize: krize pramenící
z fyziologických změn v důsledku přirozeného stárnutí, krize související s úmrtím blízkého
člověka, krize z institucionalizace a krize ze ztráty autonomie. Krizi při odchodu do důchodu
přejmenuji na krizi vyplývající ze změn, které přináší odchod do důchodu, protože si myslím,
že vyrovnání se s důsledky, které odchod do důchodu přináší do života stárnoucího člověka, je
mnohem náročnější než samotný odchod do důchodu. Navíc odchod do důchodu je jednorázová
záležitost, avšak uvědomování si všech změn, které odchod do důchodů vyvolá, je pomalejší
proces. Krize vyplývající z odchodu do důchodu může tedy nastat až po uplynutí určité doby od
odchodu do důchodu. Z daného výčtu úplně vypustím krize související s odchodem dospělých dětí
z rodiny. Domnívám se totiž, že v současné době tato krize nastává již po padesátém roce života,
tedy ještě před nástupem vývojové etapy stáří.
Svůj seznam vývojových krizí doplním o krizi vyplývající z osamělosti, protože si myslím, že
osamělost je jedním z největších problémů, se kterými se starší lidé setkávají a nějakým
způsobem vyrovnávají. Osamělost není nevyhnutelnou součástí stáří, ve stáří se však objevuje
mnohem častěji než v předešlých vývojových obdobích. Velmi často je nepříjemným důsledkem
změn a ztrát, které stáří doprovázejí. Další krizí, kterou zařadím do svého výčtu, je krize
související se syndromem týraného a zneužitého seniora (syndrom EAN). Neznamená to
však, že každý senior je obětí určité formy týrání, ani že týrání a zneužívání nutně patří
k seniorskému věku. Nelze ale pominout okolnost, že senioři jsou z hlediska výskytu týrání ze
strany jim blízké či známé osoby ohroženou skupinou. Krize vyplývající ze syndromu týraného a
zneužívaného seniora tedy není nutnou součástí stáří, ale do jisté míry ji lze bohužel předpokládat.
Poslední krizí související se stářím je krize z náročnosti dlouhodobé péče o nemocného
seniora. Jde o krizi atypickou v tom, že se netýká přímo nemocného seniora, ale lidí jemu
blízkých. Na druhou stranu důsledky vyčerpání blízkých lidí pečujících o nemocného seniora
zasáhnou celý rodinný systém, a tak se nevyhnutelně dotknou i samotného seniora. Proto jsem se
rozhodla zařadit tuto krizi do výčtu krizí, které se objevují v souvislosti se stářím a které vyplývají
z důsledků změn v tomto vývojovém období.
Krize pramenící z fyziologických změn v důsledku přirozeného stárnutí
Se změnami na našem těle se vyrovnáváme během celého života. Oproti jiným obdobím je ale
ve stáří těchto změn poměrně hodně a řada z nich přináší omezení či ztrátu. I když stáří ještě
nutně neznamená, že člověk musí být nemocný, je nesporné, že ve stáří se některé nemoci
vyskytují častěji, protože stárnutí organismus oslabuje. Pro každého z nás bývá nemoc nepříjemná
a zatěžující, navíc je často spojena s bolestí a s určitými omezeními. Ve stáří je pak situace o to
náročnější, že řada nemocí se již nedá zcela vyléčit a bude provázet seniora až do konce jeho
života. S nemocí ve stáří je proto velmi často spojen i proces vyrovnávání se s nastalou situací,
kterou již není v silách člověka změnit.
Přestože senior může teoreticky onemocnět skoro jakoukoliv nemocí, existují určité choroby,
které se ve stáří vyskytují častěji než v předešlých obdobích. Ačkoli nemoc přináší nemocnému
člověku řadu omezení, komplikací a starostí, nelze konstatovat, že nemocný člověk nemůže žít
kvalitní a plnohodnotný život. Zdravotní stav je sice jedním z faktorů, které mají vliv na životní
spokojenost a ovlivňují kvalitu našeho života, ale není faktorem jediným. Aby nemocný člověk mohl
svůj život hodnotit v rámci možností jako relativně kvalitní, musí dojít ke smíření s nemocí a s
komplikacemi, které daná nemoc přináší.
Krize vyplývající ze změn, které přináší odchod do důchodu
S odchodem do důchodu dochází ke změně společenského statutu i sociální identity. Až
do důchodu býval člověk oceňován pro svoji profesi, a ta mu pomáhala tvořit i jeho identitu.
S odchodem do důchodu prestiž jeho povolání mizí a člověk si musí utvářet i nový pohled na sebe
sama.
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Odchod do důchodu má pro člověka i řadu praktických důsledků. Čas většiny pracujících lidí
bývá do velké míry řízen prací; práci podřizujeme náš denní rytmus, z práce vyplývají volné chvíle i
chvíle, kdy musíme podávat určitý výkon. Odchodem do důchodu se tato situace mění, den
člověka najednou přestává být řízen z vnějšku. Práce člověku pomáhá naplňovat celou řadu
potřeb. Práce dodává člověku řadu podnětů, které mohou být do jisté míry náročné, ale které ho
mohou i dále rozvíjet. Je zdrojem aktivity, pobízí ho k různým činnostem. Práce současně
napomáhá člověku v procesu seberealizace. Většina lidí také nepracuje izolovaně od ostatních lidí,
a tak práce je i zdrojem velké části našich sociálních kontaktů. S odchodem do důchodu člověk
částečně přichází o zdroj, který mu pomáhá výše uvedené potřeby naplňovat a člověk se je musí
učit naplňovat jiným způsobem. Vyrovnání se s odchodem do důchodu je relativně dlouhým
časovým procesem, který má své fáze (Vágnerová, 2001). Řada lidí si tuto změnu užívá,
odpočívá a věnuje se všemu, co kvůli pracovním povinnostem léta odkládala. Pro jiné ale již
samotný počátek důchodu může být náročný, plný prázdnoty a otázek z budoucnosti.
Krize související s úmrtím blízkého člověka
Pokud se na linku důvěry obrací senior, který ztratil někoho blízkého, obrací se na ni ve chvíli
truchlení nebo ve chvíli, kdy se vlivem nové události ozývají minulé nezpracované ztráty. Smrt
blízkého člověka může potkat každého z nás, ve stáří je ale tato pravděpodobnost o něco vyšší.
Proto je pro pracovníky linky důvěry nutné vědět, že: „truchlení je proces, kterým se odpoutáváme
od člověka, jehož jsme ztratili, a který nás opět přivádí k tomu, abychom žili svůj vlastní život“
(Kastová, 2000, str. 89). Jako dynamický proces má pak truchlení své fáze, kterými při setkání se
ztrátou prochází většina lidí. Jako u procesu vyrovnávání se s nevyléčitelnou nemocí se i tyto fáze
mohou různě překrývat, vracet a mít různou délku. Podle Kastové pak po smrti blízkého člověka
procházíme těmito čtyřmi fázemi truchlení: fáze popření, fáze propukání chaotických emocí, fáze
hledání, nalézání a odpoutávání se, fáze nového vztahu k sobě a ke světu (Kastová, 2000).
Krize ze ztráty autonomie
S přibývajícím věkem starému člověku velmi často ubývá sil, a tak není vždy možné, aby
zvládl sám a bez pomoci veškerou péči o sebe sama. Pacovský upozorňuje na to, že ubývání
samostatnosti a narůstání závislosti na druhých lidech je charakteristickým rysem stárnutí
(Pacovský, 1997). I když se tento úbytek sil dá očekávat, akceptování těchto negativních změn je
pro seniory velmi složité. Schopnost autonomie je totiž jedním ze základních projevů člověka, a
pokud bývá omezena či úplně znemožněna, má to nutně vliv na sebepojetí a celkový psychický
stav daného člověka.
Vedle toho se ale velmi často stává, že starý člověk díky svým fyzickým omezením a
pomalejšímu psychomotorickému tempu bývá považován za neschopného o sobě rozhodovat.
Profesionální pečovatelé i rodinní příslušníci mají pak tendence přebírat zodpovědnost za jeho
život, omezovat či mu zcela znemožňovat vlastní rozhodnutí, a snižovat tak jeho autonomii. Řadu
činností, které by dotyčný člověk mohl vykonat sám, byť s jistými obtížemi a pomaleji, vykonávají
za něho, protože jim chybí trpělivost, nebo jsou přesvědčeni, že mu tak prokazují dobrou péči.
Krize z institucionalizace
Vzhledem ke zhoršování fyzického stavu ve stáří přichází velmi často chvíle, kdy člověk
nedokáže už žít sám a postarat se o sebe sama. V tuto chvíli se nabízí více možností, jak situaci
řešit. Pokud má starý člověk rodinu, která je ochotna a schopna se o něj postarat ve chvíli, kdy
jemu už síly nestačí, bývá pro něj jednodušší se vyrovnat s tím, že již nemůže žít stejným životem,
jakým žil doposud. Velmi často je ale tato změna spojena s přestěhováním (např. do domu dcery)
a s novými pravidly, na která si musí zvykat. Složitější situace však nastává ve chvíli, kdy člověk
rodinu nemá, nebo má, ale ta není ochotna či schopna mu zajistit adekvátní péči. Jediným řešením
pak často bývá přestěhování se do nějaké instituce zajišťující péči o seniory.
V seniorském věku je každá změna spojena s mnohem větší zátěží, než tomu bývá u
mladších lidí. Zde se navíc jedná o změnu dosti podstatnou a ve značné části případů i nevratnou.
Po přistěhování do instituce ztrácí člověk svůj domov a věci, na které byl zvyklý. Musí se podřídit
řádu a režimu dne, který je platný v daném zařízení a který může být velmi odlišným od toho, na
který byl zvyklý. Proces adaptace na pobyt v zařízení pro seniory závisí mimo jiné i na tom, zda
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umístění do dané instituce chápe daný senior jako své rozhodnutí, či jako nedobrovolné umístění
(Vágnerová, 2002).
Krize vyplývající z osamělosti
Osamocenost není nutným důsledkem stáří, neplatí tedy, že se každý senior musí cítit
osaměle. Pocity osamocenosti i fyzickou samotu můžeme prožívat v každé části našeho života.
Prožívání samoty má velmi individuální charakter, záleží na konkrétním jedinci, na jeho
současném psychickém rozpoložení atd.
Pokud si podrobněji projdeme jednotlivé vývojové krize spojené se stářím, najdeme v nich
hlavní příčiny samoty seniorů. Odchodem do důchodu člověk přichází o značnou část sociálních
kontaktů, další ztrácí v důsledku smrti nejbližších přátel a životního partnera. Zhoršující se
zdravotní stav vyplývající z fyziologických změn ve stáří či z nějaké nemoci nutí řadu seniorů
omezit většinu svých aktivit a zůstávat doma. Velmi často se navíc všechny tyto změny objevují
pohromadě a spolu s dalšími faktory mohou vést k osamělosti starého člověka. Pichaud a
Thareauová za nejrizikovější faktory způsobující samotu starých lidí považují tyto: životní
podmínky, fyzický stav, psychický stav a sociální a ekonomické jevy (Pichaud, Thareauová, 1998).
Samota danému člověku přináší řadu nepříjemných věcí. Osamocený člověk se cítí
nepříjemně, život často považuje za smutný a náročný. Prožívá vnitřní trýzeň, napětí a bolest,
někdy také závist a vztek. Samota pro něj znamená to, že je na vše sám. Nemá s kým trávit volné
chvíle, nemá společníka při každodenních činnostech, jako je např. jídlo, nemůže se s nikým dělit
o své radosti a starosti, nemůže být pro nikoho užitečný, nemůže dávat nikomu svou lásku a stejně
tak necítí, že by byl někým milován.
Krize související se syndromem týraného a zneužitého seniora
Týrání a zneužívání seniorů je jevem, kterému u nás nebyla do nedávné doby věnována téměř
žádná pozornost. Bohužel se ale stává, že starý člověk je obětí násilí ze stran svých nejbližších.
Vzhledem k úbytku fyzických sil, časté finanční i emoční závislosti na lidech, kteří mu ubližují, se
týraný či zneužívaný senior jen těžko brání. Celou situaci ztěžuje i to, že senioři se většinou za
chování svých nejbližších stydí, neznají všechna svá práva nebo je nemají sílu vymáhat. Přestože
se o této problematice v naší republice více mluví až v poslední době, jedná se podle mého názoru
o velmi závažný a alarmující problém. Jeho závažnost podtrhuje i skutečnost, že zjišťování a
prokazování násilí na seniorech, kterého se dopouštějí jejich nejbližší, je velmi složité a
komplikované.
Týrání seniorů je pak v odborné literatuře tříděno do různých kategorií podle způsobu, kterým
je jedinci ubližováno. Za špatné zacházení se považuje tělesné týrání, materiální a finanční
zneužívání, zanedbávání druhou osobou, vlastní zanedbávání péče o sebe sama, emociální týrání
a jiné zneužívání (Tošnerová, 1993).
Jak upozorňuje Tošnerová, osobami, které se dopouštějí špatného zacházení se staršími
lidmi, mohou být členové rodiny, profesionální pečovatelé, přátelé nebo známí (Tošnerová, 1993).
Proto dalším rozdělením, které bývá často používáno v souvislosti s týráním seniorů, je rozdělení
podle pachatele, který se týrání dopouští. Podle tohoto rozdělení jsou evidovány i hovory s touto
tématikou na lince Senior telefon. Pro statistické účely se zde rozlišují následné skupiny týrání
související se seniory: mezigenerační týrání (tedy případ, kdy je senior týraný např. dcerou,
synem, vnučkou apod.), týrání mezi seniory, kteří jsou partneři, týrání majiteli domu/bytu,
senior týrající své blízké (rodinu, pečující osobu apod.), týrání seniora jinou osobou (úředník,
pošťák apod.), týrání v zařízeních pro seniory, týrání seniora seniorem ze sousedství a
ostatní případy. Podle statistik linky důvěry pro seniory Senior telefonu bylo za rok 2009
zaregistrováno 222 hovorů s tématikou týrání a zneužívání, z toho nejvíce zastoupeno
mezigenerační týrání (51 %) a týrání mezi seniory partnery (25 %).
Krize z náročnosti dlouhodobé péče o seniora
V současné době dochází k přehodnocování možností péče o seniory. Oproti dřívějšímu
trendu v naší republice, který do jisté míry podporoval institucionální péči o seniory, se většina
současných odborníků přiklání k domácí péči o seniora. Péče o stárnoucího rodiče je většinou
obohacující i pro samotné členy pečující rodiny. Může jim přinášet nové podněty a zkušenosti či
jim může pomoci do jisté míry vrátit svému rodiči péči a lásku, kterou dostávali v dětství. Vedle
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toho jim může pomoci najít ke svému rodiči nový vztah, dořešit si dávné spory a nedorozumění a
mít vnitřní jistotu, že pro svého rodiče udělali vše, co mohli.
Pokud se rodina rozhodne pomoci svému blízkému s péčí o sebe sama, nutně to přináší
změnu v jejím zaběhaném rytmu a v rozvržení jednotlivých úkolů členů rodiny. Do jaké míry nová
situace rodinu zasáhne, záleží samozřejmě na řadě faktorů, jako je např. množství lidí, kteří jsou
schopni a ochotni se do péče zapojit, na velikosti péče, kterou dotyčný senior potřebuje (od
občasné výpomoci po celodenní péči a dohled), na schopnostech jednotlivých členů rodiny, na
vztazích mezi členy rodiny apod. V každém případě však rodinný systém určitým způsobem
naruší, a tato změna nemusí být vždy přijímána pozitivně. Také postoje a názory na poskytovanou
péči se mohou mezi jednotlivými členy rodiny lišit, a přinášet tak do rodinných vztahů konflikty a
napětí.
Řada rodin nemá zkušenost s poskytováním péče nemocnému či nemohoucímu člověku.
Péče o jejich blízkého pak může být spojena s obavami, zda vše dělají dobře, se strachem
z vlastního selhání apod. Vedle toho se musejí vyrovnávat s tím, že se zdravotní stav i
soběstačnost jejich stárnoucího rodiče nenávratně zhoršuje, a také se pomalu připravovat na to, že
jednou jejich blízký odejde navždycky. Péče o nemocného či stárnoucí seniora je většinou
dlouhodobou záležitostí, a tak je zcela pochopitelné, že po určité době se dostaví únava a
vyčerpání.
Shrnutí specifik linky důvěry pro seniory
Práce na lince důvěry pro seniory se v hlavních principech neliší od ostatních pracovišť
telefonické krizové intervence. Platí tedy pro ni všechny teoretické principy telefonické krizové
pomoci tak, jak byly vymezeny v první části této práce (snadná dostupnost, zachování
anonymity klienta, možnost okamžitého kontaktu s odborníkem, komplexní charakter
pomoci, eklektický způsob práce, návaznost na další formy pomoci, možnost opakovaného
volání). Podobně jako i na jiných linkách důvěry je jejím hlavním cílem mobilizovat síly klienta,
stabilizovat jeho stav a zabránit dalšímu prohlubování krizového stavu.
Navíc je ale nutné znát nejčastější vývojové krize stáří a jejich důsledky pro člověka, protože
řada témat na lince důvěry vyplývá právě z nich. Také je nutné, aby si pracovníci byli vědomi
zásadních změn, které stáří přináší, aby tomu hovor přizpůsobili. Příkladem může být třeba to, že
ve stáří může docházet k zhoršení kvalitu smyslů, proto je důležité mluvit nahlas, zřetelně a také
přizpůsobit svůj slovník slovníku klienta.
Stejně tak je nutné znát základní údaje o tom, jak starší lidé prožívají a zvládají krizové stavy.
Při poskytování telefonické krizové intervence seniorům by se tedy měli snažit co nejvíce využít
toho, co je pro staršího člověka přirozenější a jednodušší, protože to bude většinou efektivnější.
Příkladem může být to, že pro řadu seniorů je obtížné hledat v krizi nová řešení, a tak raději
využívají svou zkušenost a zaběhané vyrovnávací strategie. Pomalé psychomotorické tempo a
další omezení seniorského věku mohou konzultanty svádět k tomu, aby některé věci dělali a řešili
za klienta. Toho bychom se měli vyvarovat a naopak bychom měli mobilizovat všechny klientovy
síly, a podporovat ho tak v aktivním zvládání jeho problému.
Krizová intervence je sice v naléhavých případech hlavní, ale nikoliv jedinou formou pomoci,
kterou tato služba svým klientům nabízí. Vedle toho nabízí i komplexní sociální poradenství
týkající se seniorské problematiky, navíc se tato linka snaží zajistit i základní informace z oblasti
zdravotní či právní. Díky své bohaté databázi může v případě potřeby nabídnout klientovi jak
následné služby (na tuto službu navazují odborné poradny Života 90), tak i kontakty na další
instituce pro seniory.
Poradenské a informativní hovory tvoří značnou část hovorů na lince důvěry pro seniory a
již tuto okolnost považuji za jednu z důležitých charakteristik linky důvěry pro seniory. Senioři se na
Senior telefon obracejí s nejrůznějšími dotazy a žádostmi o konkrétní informace převážně ze
sociální oblasti. Důvod, proč je počet telefonátů tohoto charakteru tak vysoký, spatřuji zejména
v tom, že senioři se v dnešní době hůře dostávají k některým informacím (většina jich je umístěna
např. na internetu, který ale značná část seniorů neumí používat). Linka důvěry se proto pro řadu
seniorů stává dobrým a hlavně dostupným zdrojem informací.
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Další řada specifik linky důvěry vyplývá z toho, že stáří často přináší řadu změn a omezení,
která jsou negativní a které navíc často nemizí, ale provázejí jedince celým stářím a dále se
zhoršují. Z této skutečnosti vyplývá, že na lince důvěry je řada hovorů, kde není šance na
zásadní změnu omezujících skutečností. V těchto chvílích se pracovníci linky důvěry snaží
volajícího v jeho těžké situaci doprovázet, být mu oporou a pomoci mu se s danou skutečností
vyrovnat. V těchto hovorech se spíše než o klasickou telefonickou krizovou intervenci jedná
o doprovázení v těžké situaci. Sociální pracovníci pomáhají klientovi najít kompenzační
mechanismy a pomůcky, které mu pomáhají zvládat daná omezení. Vyrovnání se s negativními
změnami je ale dlouhodobým procesem, navíc i během něho může znovu docházet k dalším
negativním změnám, které mohou být důvodem k opakovanému volání. Z toho vyplývá, že linka
důvěry pro seniory má velký počet opakovaných volání, resp. velké množství tzv. kartotéčních či
dlouhodobých klientů.
Výše uvedená skutečnost má i další souvislosti. Pro většinu seniorů bývá náročné přijímat
nová řešení, akceptovat změny. Navíc na řadu změn v jejich životě prostě již není prostor a čas.
Proto se v rámci pomoci na lince důvěry pro seniory stanovují často menší cíle, než by tomu
pravděpodobně bylo v jiném věkovém období. Sociální pracovníci se spolu s klientem často snaží
oddělit ty věci, které jdou změnit, od těch, které již změnit nelze (nebo na jejichž změnu klient již
nemá síly). Velmi často to znamená, že sociální pracovník linky důvěry musí umět pojmenovat věci
pravým jménem, akceptovat a potvrdit to, že některé věci již lepší nebudou. Je velmi často tím, kdo
je spolu s klientem v jeho obavách, v jeho smutku či v jeho zoufalství. Oproti jeho nejbližším se
však nesnaží klienta utěšovat a nebagatelizuje jeho problémy. To klade zvýšené nároky na
odolnost pracovníků linky důvěry pro seniory. Musejí umět zůstat s klientem v jeho obavách,
pokud je to nutné, a naučit se akceptovat to, že jejich možnosti pomoci jsou omezené.
Jak bylo uvedeno v teoretické části, člověk ve stáří přichází o řadu svých sociálních kontaktů.
To spolu s dalšími změnami vede k tomu, že se v řadě hovorů setkáváme s osamělostí seniorů.
Sociální pracovníci se samozřejmě snaží seniora aktivizovat k tomu, aby si našel nové sociální
kontakty nebo prohluboval ty, které má. V některých případech to však není možné, a tak se
pracovníci linky důvěry stávají součástí sociálního světa klienta. Jsou často jeho jedinou oporou a
jistotou a alespoň do jisté míry mu nahrazují chybějící sociální vztahy.
Na závěr bych chtěla zmínit to, že linka důvěry je pro řadu seniorů pro svou bezbariérovost
jednou z mála dostupných sociálních služeb. A tak, i když se sociální pracovníci maximálně snaží
své klienty napojovat na navazující služby, v řadě případů to není možné. Linka důvěry pro seniory
tak někdy supluje i jiné služby (odborné sociální poradenství, doprovázení apod.).

Závěr: výhody a nevýhody linky důvěry pro seniory
Linka důvěry jistě patří mezi sociální služby, které pomáhají seniorům vést kvalitní a
plnohodnotný život. Mezi základní přednosti linky důvěry bych zařadila její snadnou dostupnost.
Vzhledem k tomu, že linka důvěry nabízí své služby po telefonu, je dostupná i pro seniory, kteří
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu již nedokážou vyhledat jinou pomoc. Další předností je pak
výše autonomie, kterou tato služba klientovi ponechává a naprostá finanční nenáročnost. Na
druhou stranu tím, že je tato pomoc realizována po telefonu, jsou její možnosti omezené. Některé
problémy jsou natolik náročné a vyžadují odbornou komplexní péči, že telefonní intervence není
dostačující, přestože si to někteří klienti myslí a zdráhají se vyhledat jiné formy pomoci. Navíc
některým lidem nevyhovuje telefonní kontakt, postrádají vizuální či haptické složky lidské
komunikace, a proto je pro ně tento způsob pomoci neefektivní.
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s demencí
Dana Steinová, Marek Preiss*
Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging
Psychiatrické centrum Praha*
dana_ stein@volny.cz

Abstrakt
ČSTPMJ je akreditovanou vzdělávací institucí MPSV, která školí trenéry paměti pro ústavní
zařízení i veřejnost. Vytvořila optimální tréninkový program, kombinaci klasické kognitivní
stimulace s cílenou minimalizací problémů s pamětí v běžném denním životě, který vede
k rychlému zvýšení sebevědomí účastníků. Meze v trénování paměti u zdravé seniorské populace
objektivně prakticky neexistují, pouze subjektivní pocit, házení flinty do žita a nebezpečí, že takoví
lidé nikdy do žádného kurzu trénování paměti nepřijdou. Možnosti a meze trénování paměti u osob
s demencí jsou velmi individuální, stejně tak, jako jsou individuální příčiny vzniku demence i míra
deteriorace. Individuální rezervní mozková kapacita je schopna překvapivě vykompenzovat
poškození způsobené demencí.
Klíčová slova: trénink paměti, senioři
Abstract
Possibilities and limits of memory training in healthy seniors and in seniors with dementia
The Czech Society for Memory Training and Brain Jogging is an accredited educational
institution of Ministry of Social Affairs which educates memory trainers for institutional care as well
as for the public. This Society created an optimal training programme which combines classical
cognitive stimulation with targeted minimization of problems with memory in everyday life,
increasing the self-confidence of participants. Limits of memory training in healthy seniors
objectively do not exist, only subjective feelings, giving up and the possibility that these people will
never attend a memory training course. The possibilities and limits of memory training in people
with dementia are very individual as well as the causes of dementia and degree of deterioration.
Individual brain reserve capacity is surprisingly able to compensate damage caused by dementia.
Keywords: memory training, seniors

Četné vědecké studie opakovaně prokazují, že pokles kognitivního výkonu není
nevyhnutelnou součástí procesu stárnutí. Mnohým z nás se však zdá, že právě pro nás to
neplatí, jak jinak bychom mohli mít tolik problémů s pamětí, neustále hledáme klíče, brýle,
nepamatujeme si, kam jsme co uložili, co máme nakoupit a pro co jsme vlastně šli do té
lednice.
Zhoršující pamět´nám začíná působit vážné starosti, začínáme se s obavami
pozorovat a to naše problémy ještě zhoršuje.Tak na to existuje jen jedna účinná pomoc.
Pokusit se získat hmatatelný důkaz o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujeme, a
že jsme se jen zbytečně a dlouhodobě podceňovali. A to od někoho, kdo ví, jak na to!
Právě proto vyhlásila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging ČSTPMJ v roce 2010 už potřetí Národní týden trénování paměti v rámci celosvětové akce
„Týden uvědomění si mozku“ (Brain Awareness Week- www.edab.com), který už od roku
1996 pořádá organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org). V březnovém týdnu
2010 (15. - 21. 3.) se veřejnost na celém světě dozvídala o výsledcích výzkumu mozku
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srozumitelnou formou prostřednictvím stovek akcí. Ty byly pořádány vědeckými
institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky výzkumu
aplikují v praxi. V ČR je, mimo ČSTPMJ, dlouholetým partnerem BAW Akademie věd
České republiky.
V prvních třech letech (2005-7), byl pořádán Národní den trénování paměti, který se
pravidelně setkával s obrovským ohlasem u seniorské veřejnosti. Např. 12. 3. 2007 nabídli
členové ČSTPMJ osvětové přednášky nejen v Praze, ale také v dalších 29 místech ČR,
připojili se i slovenští členové společnosti, celkem se konalo zdarma 32 osvětových
přednášek, které navštívilo 1656 osob. V roce 2008 se poprvé konal Národní týden
trénování paměti se 101 akcemi v rámci ČR i SR, které byly zdarma k dispozici
v uvedeném týdnu nejen seniorské veřejnosti, ale také žákům základních, středních a
vysokých škol, mateřským centrům či rodičům dětí s Downovým syndromem. Přednášek
se zúčastnilo celkem 3242 osob.
V roce 2009 ČSTPMJ opět vyhlásila tuto celonárodní celotýdenní osvětovou akci.
K aktivní účasti se přihlásili členové ze všech koutů ČR a několik i ze Slovenska, 115
osvětových přednášek NTTP 2009 navštívilo 3974 osob. NTTP v roce 2010 byl rekordní
ve všech směrech, jak počtem 162 přednášek, tak počtem 4922 účastníků, tak i tím, že
poprvé se NTTP zúčastnili i noví trenéři vyškolení v únoru 2010. Světová centrála v New
Yorku byla tak ohromena širokým spektrem našeho záběru, že nás požádala o souhlas
uveřejnit všechny naše přednášky v Mezinárodním kalendáři akcí BAW 2010, abychom
inspirovali i další státy k celonárodním akcím. Aktuální seznam akcí NTTP 2010 je
uveřejněn na webových stránkách www.trenovanipameti.cz. Všechny akce NTTP jsou
bezplatné. V rámci této celosvětové akce je ČSTPMJ dlouhodobě jediným partnerem,
který se cíleně zaměřuje na seniorskou populaci v národním měřítku.
Cílem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging je nabídnout kurzy
trénování paměti prostřednictvím kvalifikovaných trenérů paměti do ústavních zařízení i
pro veřejnost. Významně se na nabídce kurzů pro veřejnost podílejí také knihovny všech
úrovní. Seznam těchto kurzů v rámci ČR je uveden na naší webové stránce. Od roku 1994
bylo prostřednictvím seminářů ČSTPMJ vyškoleno skoro 1400 trenérů paměti a kurz pro
certifikované trenéry paměti se koná v Praze jednou ročně v únoru. ČSTPMJ je
akreditovanou vzdělávací institucí MPSV s celostátní platností. Třístupňový vzdělávací
program pro trenéry paměti v rozsahu 168 hodin získal akreditaci MPSV. ČSTPMJ
spolupracuje s Psychiatrickým Centrem Praha na výzkumném projektu Trénink
kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití (MŠMT 2D06013). V době
od 16. 4. do 18. 5. 2007 téměř 200 seniorů absolvovalo zdarma základní kurz trénování
paměti v rozsahu 20 hodin. Před zahájením a po skončení kurzu absolvovali účastníci
psychologické testy a třetí test pak v listopadu 2007. V roce 2008 proběhlo testování
kontrolní skupiny. Některé výstupy jsou velmi pozitivní, negativní roli v tomto výzkumu
však hrál velký počet účastníků ve skupině a jejich následné spoléhání na to, že při tak
velkém počtu se nepřijde na to, že někteří se treninku zúčastňovali pouze pasivně. Na jaře
2010 absolvovalo 40 účastníků výzkumné skupiny dalších deset lekcí treninku paměti
v kombinaci s aerobikem, výzkum byl tentokrát postaven na subjektivním hodnocení, které
dopadlo velmi pozitivně.
Celosvětově jsou programy zaměřené na trenink kognitivních funkcí stále ještě velmi
novou záležitostí. I některé velmi vyspělé státy s nimi teprve začínají, mnohde však
neexistují vůbec. My jsme měli to štěstí, že jsme od počátku spolupracovali s německým
Svazem trenérů paměti, který měl dlouhodobé profesní zkušenosti, i s dalšími evropskými
a zámořskými experty. S uspokojením můžeme konstatovat, že se nám podařilo sestavit,
z našeho pohledu, optimální tréninkový program, který zahrnuje nejen klasickou kognitivní
stimulaci, ale cíleně se také zaměřuje na minimalizaci problémů s pamětí v běžném
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denním životě a vede k rychlému zvýšení sebevědomí účastníků kurzů, k vnímání pocitů
osobní zdatnosti a následně ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti
u seniorské populace. Takže pokud se ptáme, jaké jsou možnosti a meze v trénování
paměti u zdravé seniorské populace, tak směle odpovídám, že prakticky objektivní meze
neexistují, pouze subjektivní pocit házení flinty do žita a nebezpečí, že takoví lidé nikdy do
žádného kurzu trénování paměti nepřijdou.
EURAG European Federation of Older Persons Memory Training Center bylo
založeno v roce 2002 s cílem propagovat trénování paměti pro seniorskou populaci ve
světě, dát příležitost zahraničním zájemcům k získání kvalifikace trenéra paměti a
organizovat intenzivní kurzy trénování paměti v angličtině u nás i v zahraničí. Z počátku
pomáhali zahraniční experti nám, dnes pomáháme my v těch státech, které mají malé
nebo žádné zkušenosti s trénováním paměti.
V rámci celoevropské preventivní kampaně EURAG (Evropské federace pro starší
osoby) a v době českého předsednictví EU pořádala ČSTPMJ pro českou i evropskou
veřejnost 28. 3. 09 za účasti erudovaných českých odborníků z oblasti neurověd seminář o
mozku - Jak mozek pracuje, když funguje normálně, když fungovat přestává a co udělat
pro to, aby fungoval dobře co nejdéle. EURAG Memory Training Center připravilo pro rok
2010 projekt: „Empowering seniors for independent living“, v květnu 2010 byly vyškoleni
trenéři paměti z řad seniorů z USA, Kanady, JAR a Slovinska, kteří budou vést kurzy pro
své vrstevníky.
Mírné kognitivní zhoršení se projeví u všech osob, u kterých později propukne
Alzheimerova choroba, ale neznamená to, že každý, kdo trpí mírným kognitivním
zhoršením, nevyhnutelně skončí s demencí. Z celosvětového výzkumu vyplývá, že vhodná
intervence formou kognitivní stimulace v kombinaci s fyzickou aktivitou může být tím
pozitivním faktorem, které nás před demencí ochrání. ČSTPMJ pořádá v Praze také kurzy
trénování paměti pro osoby s mírným kognitivním zhoršením.
V těch případech, kdy mají senioři problémy s pamětí závažnějšího rázu, tak jsou
nasměrováni do kontaktních míst České alzheimerovské společnosti, aby měli možnost si
ověřit, zda jejich problémy jsou součástí normálního procesu stárnutí či příznakem
onemocnění, které vyžaduje rychlé stanovení diagnózy a vhodnou léčbu.
Porucha paměti, neschopnost zapamatovat si nové informace, zhoršení obrazové
představivosti a logického uvažování patří k prvním symptomům demence. Možnosti a
meze trénování paměti u osob s demencí jsou velmi individuální, stejně tak jako jsou
individuální příčiny vzniku demence i míra deteriorace. Podle Davida Snowdona, autora
známé NUN STUDY, je vznik Alzheimerovy demence a její průběh ovlivněn nejen životním
stylem a prostředím, ale také úrovní našich jazykových schopností v útlém dětství a
rozvojem mozku v pubertě, věkem při nástupu choroby či těžší deteriorací v důsledku
cévní mozkové příhody (Snowdon, 2001). Individuální rezervní mozková kapacita je
schopna překvapivě vykompenzovat poškození způsobené tímto neurodegenerativním
onemocněním.
V současné době neumíme ještě vyléčit Alzheimerovu demenci, ale už víme, jak
oddálit její devastující účinky. U některých pacientů trpících touto chorobou se překvapivě
neprojevují symptomy, které jsou jinak pro tuto zákeřnou chorobu typické. Tito lidé skórují
v mezích normy v kognitivních testech a teprve po jejich úmrtí se prostřednictvím pitvy
může zjistit, že trpěli Alzheimerovou demencí. Dnes ještě není vědecky zcela vysvětleno,
zda tato rezervní mozková kapacita je postavena na větším množství neuronů, hustší síti
synapsí či na jiném, dosud neznámém faktoru. Vědci však jednoznačně souhlasí s tím, že
je skvělé mít tuto rezervní mozkovou kapacitu k dispozici v případě potřeby.
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Určitou roli hraje naše genetická dispozice, ale zbytek záleží jen na nás samých.
Návod, jak stimulovat neurony, zlepšit krevní oběh a zvýšit produkci neurotrofinů
ovlivňujících přežívání a obnovu nervových buněk spočívá v tom, že se oprostíme od
rutinních návyků a začneme věci dělat nově.
Trénování paměti vyžaduje kvalifikovaný přístup, se zdravými jedinci je nejvhodnější
skupinová terapie, která je zároveň skvělou formou socializace. Pokud pracujeme se
seniory s demencí, záleží pochopitelně na stupni choroby, ale kvalifikovaná a pokud
možno individuální péče dokáže zázraky. Více informací najdete na naší webové stránce,
pamatujete si ji ještě?
Nyní se zkuste – pokud jste pravák/pravačka - podepsat levou rukou. Že to pořádně
nejde? Je to ale už malinký pokrok v budování vaší osobní rezervní mozkové kapacity!
Blahopřeji.
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Abstrakt
Příspěvek bude v první části pojednávat o stereotypech vztahujících se ke stárnutí a jejich
dopadech na stárnoucího člověka. Tyto stereotypy, ať již kladné či záporné, mají nesporný vliv na
duševní i tělesné zdraví jedince. Druhá část příspěvku bude informovat o programu trénování
paměti pro seniory a části výzkumu zaměřené na zjištění subjektivně pociťovaných změn
v hodnocení relevantních aspektů. Nálezy výzkumu dáváme do souvislosti s možností žádoucího
ovlivnění stereotypů o stárnutí.
Klíčová slova: stereotypy, trénování paměti, senioři
Abstract
Stereotypes about aging population
First, the paper presents stereotypes about aging and its impact on the aging population. It is
indisputable that these stereotypes, no matter whether they are positive or negative, have an
influence on psychological as well as physical health. Second, the paper informs about memory
training programme for seniors and the part of research focused on subjectively perceived changes
in relevant aspects. Research findings are discussed in terms of possibilities to influence the
stereotypes about the aging population.
Keywords: stereotypes, memory training, seniors

Slovo stereotyp vychází z řečtiny: stereo znamená pevný a typos je typ, či otisk. Toto slovo
bylo původně použito v typografii Firminem Didotem (18. st.), tiskařem, který vynalezl způsob
tištění celých stránek pomocí kovového plátu – stereotypu. V roce 1922 toto slovo použil americký
novinář Walter Lippmann pro „obrazy v našich hlavách“. Lippman se domníval, že člověk
nedokáže uchopit komplexní realitu, a prostřednictvím stereotypů si vytváří zjednodušené
konstrukce. Stereotypy jsou ze své podstaty iracionální, a proto jen velmi obtížně podléhají změně
na základě logické argumentace. V psychologii a sociologii je chápeme jako zjednodušené a
standardizované koncepty nabité určitým významem a sdílené členy určité skupiny. Jsou to
schémata pro sociální skupiny, soubory charakteristik, o kterých se předpokládá, že vystihují
určitou skupinu či kategorii lidí (Baumgartner, 2008). Věk se stává jedinečnou sociální kategorií,
neboť je jediná, u níž jedinec v průběhu doby nevyhnutelně přechází z jedné kategorie (tj. „mladý“)
do další (tj. „starý“) (Hummert, et al., 1994). Stereotypy vycházejí z osobních zkušeností mnoha
generací včetně vlastních pozorování daného jedince již od jeho dětství (Levy, 2003). Stereotypy
související se stářím a stárnutím jsou předmětem výzkumů sociálních psychologů i s přesahem do
oblasti medicíny (např. Wurm, Tesch-Römer, Tomasik, 2007; Levy, et al., 2002 a 2000; Taylor, et
al., 2003). Hummert et al. (1994) zjistili, že s přibývajícím věkem jsou seskupení rysů tvořících
stereotyp stáří komplexnější. Tyto stereotypy mohou vést k chování s nimi konzistentnímu (Levy et
al., 2002). Stereotypy a autostereotypy vztahující se ke stárnutí a stáří, které se postupem let ze
stereotypů vytvářejí, mají větší dopad na délku dožití než některé proměnné, které s délkou dožití
byly dosud spojovány, a to včetně pohlaví, socioekonomického statutu, funkčního zdraví a
osamělosti (Levy et al., 2002). Nyní je již známo, že stereotypy o stáří jsou významným
prediktorem zdraví (Wurm, Tesch-Römer, Tomasik, 2007). Tým Beccy Levy (2000) zjistil, že
pozitivní stereotypy o stárnutí mohou být využity v intervencích zaměřených proti
kardiovaskulárnímu stresu; naopak negativní stereotypy mohou bránit self-efficacy. K negativním
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rysům spojovaným se stářím, které sdílejí všechny generace, patří „špatná paměť“,
zapomnětlivost, senilita, neschopnost a neochota učit se (Best, Hamlett, Davis, 1992; Hummert, et
al., 1994). Stížnosti na paměť mohou být vyjádřením vnímaného skutečného poklesu paměťových
schopností, ale může jít i o vyjádření stereotypu či již internalizovaného autostereotypu. Zjistilo se,
že stížnosti na paměť ovlivňují copingové chování (strategie zvládání) prostřednictvím úzkosti ve
vztahu k paměti a vnímané závažnosti stížností, a že stížnosti na paměť i coping mají dopad na
well-being, osobní pocit pohody, u starších osob (Verhaeghen, Geraerts, Marcoen, 2000). Taylor
et al. (2003) uvádějí, že sebepodporující kognice, pozitivní iluze mohou lidem umožnit vytvořit si a
využít psychické zdroje a podpořit zdraví a dlouhověkost. Levy (1996) uvádí, že vystavení
negativním tvrzením o stáří a stárnutí ovlivní negativně kognitivní výkony a naopak vystavení
pozitivním tvrzením ovlivňuje kognitivní výkony k lepšímu. Vyvozuje, že autostereotypy ovlivňují
kognitivní procesy, aniž by si to jedinec uvědomoval. I výzkum Mc Daniel et al. (2008) potvrdil, že
subjektivní hodnocení a stereotypy mají dopad na kognitivní výkon. Výzkum Deborah Best et al.
(1992) ukázal, že informace vedoucí ke změně očekávání výrazně sníží množství subjektivních
stížností na paměť. Radvansky, Lynchard a Von Hippel (2009) uvádějí, že i starší osoby jsou
schopné změnit svůj negativní názor na stáří, své negativní stereotypy. Ovlivnění negativních
stereotypů o stáří směrem k pozitivnímu by proto mělo být jedním z cílů aktivizačních programů
pro seniory a různých intervencí včetně trénování paměti.
Jedním z cílů naší studie Trénink kognitivních funkcí u stárnoucí populace – efektivita a využití
(MŠMT 2D06013) bylo zjistit, zda dostupný kurz trénování paměti skutečně povede ke zlepšení
subjektivního hodnocení vlastních paměťových schopností. Naším souborem byli starší lidé
poměrně vysokého vzdělání oproti obecné seniorské populaci v ČR (N=155, pro statistické
zpracování byli vybrány jen osoby, jež absolvovaly celý výzkumný program, neměly kognitivní
výsledky nápadně nízké a nebyly mladší 50 let). Porovnávali jsme údaje získané od experimentální
skupiny (průměrný věk 68,5 let) a kontrolní skupiny (průměrný věk 65,5 let) mezi prvním a druhým
vyšetřením, tj. po tréninku či cca 6 týdnech odstupu, a prvním a třetím vyšetřením, tj. po půl roce.
Výsledky vidíme v níže uvedené tabulce (tab. 1). Intervenční program – kurz trénování paměti
sestával ve 20 vyučovacích hodinách během 5 týdnů. Celá experimentální skupina trénovala
najednou, aby byla zaručena jednotnost intervence. Kontrolní skupina byla po dobu mezi
vyšetřeními bez kontaktu.
Každá lekce obsahovala motivační složku formou příběhů, humorných historek, informací
o výsledcích výzkumů a současných doporučovaných metodách prevence či terapie v rámci
zdravého a úspěšného stárnutí; dále proběhlo seznámení se s určitou mnemotechnikou a její
nácvik; do programu byla vložena i cvičení pozornosti. Kontrola „domácího úkolu“ z předešlé lekce
a zadání dalšího úkolu. Účastníci plnili během kurzu náročné „domácí úkoly“, jež měly za cíl
procvičení naučených mnemotechnik (např. naučit se nazpaměť ve správném pořadí všechny
prezidenty USA, vymyslet vlastní akrostikum, naučit se nazpaměť číslo π na 100 desetinných míst)
či netradičními úlohami ukázat možnosti cvičení kognitivních funkcí (pohybovat se poslepu
vlastním bytem, povídka s určitou hláskou v každém slově apod.). Lektorka účastníky postupně
seznamovala s nejrůznějšími zásadami zdravého životního stylu ve stáří.
V několika parametrech došlo bezprostředně po ukončení kurzu ke statisticky významnému
zlepšení v subjektivním hodnocení (tab. 1): a to v hodnocení vlastní paměti celkově, teoretických
vědomostí o fungování mozku, schopnosti učit se novým věcem, motivace k aktivitě celkově.
Z toho nejvýznamnější bylo zlepšení v hodnocení teoretických vědomostí o fungování mozku a
schopnosti učit se novým věcem (p < 0,001). V odstupu 6 měsíců přetrval pozitivní efekt
u schopnosti učit se novým věcem (p < 0,1), ostatní parametry se oproti prvnímu vyšetření
statisticky významně nelišily.
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Tabulka 1. Výsledky v subjektivním hodnocení (T1 – vstupní vyšetření; T2 – 2. Vyšetření po
intervenci, resp. po 5 týdnech po vstupním; T3 – výstupní vyšetření po 6 měsících od T2)

Vaše paměť obecně
Vaše paměť na čísla
Vaše paměť na obličeje
Vaše paměť na jména
Vaše paměť na události
Vaše schopnost soustředit se
Vaše teoretické vědomosti o fungování mozku
Vaše schopnost učit se novým věcem
Vaše motivace k aktivitě celkově

T1xT2
p
0.0304
0.0992
0.0980
0.1766
0.5866
0.3412
0.0001
0.0028
0.0492

*
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
***
**
*

T1xT3
p
0.3468
0.6434
0.8578
0.1346
0.9854
0.8206
0.3248
0.0652
0.2562

n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.
n.s.

Uvedené výsledky nekorelovaly s výsledky v objektivních testech zaměřených na trénované
domény (Telefonní čísla, Seznam na nákup, WMS-abr., TMT). Trénink měl minimální dopad na
paměťové schopnosti. Signifikantně pozitivní bylo zlepšení ve výkonech v Paměťovém testu učení,
a to bezprostředně po tréninku i v odstupu 6 měsíců. Došlo tedy k objektivnímu zlepšení
schopnosti učit se vzájemně nesouvisejícím položkám. Výsledky testu Seznam na nákup se
potvrdilo, že určitý způsob kategorizace je přirozený u všech osob v případě, že se to logicky
nabízí.
Velmi pozitivní je statisticky významná změna v položce Vaše schopnost učit se novým
věcem. Znamená to, že v této oblasti účastníkům sebevědomí stouplo. Ještě pozitivnější je, že
tento efekt v podstatě přetrval i v odstupu 6 měsíců. Znamená to, že přestože účastníci již
nehodnotili své paměťové schopnosti lépe než před začátkem kurzu, zůstalo jim přesvědčení, že
se dokážou učit, čili mají otevřenější přístup k novým věcem. Považujeme to za signál určité
změny stereotypů o stárnutí. Změna stereotypů je velmi žádoucí, jelikož je na základě studie Levy
et al. (2002) spojena s délkou dožití. Bylo by velmi zajímavé porovnat výsledky s vhodným
ekologicky validním nástrojem hodnocení funkční zdatnosti.
Velmi kladné hodnocení přinesla položka Vaše teoretické vědomosti o fungování mozku.
Účastníci tedy ocenili obsah kurzu po stránce informativní. Přestože informace byly předkládány
poměrně zjednodušeně, je vidět, že lidé chtějí vědět o mozku a jeho fungování více a že jim
zřejmě tyto informace chyběly, přestože naši účastníci byli nepochybně nadprůměrně vzdělaní. Je
tedy vhodné tyto informace do kognitivních tréninků zařazovat, je to důležitým signálem pro trenéry
paměti.
Subjektivní hodnocení se zlepšilo bezprostředně po tréninku, ale s postupem času se vrátilo
k původnímu. Nicméně, pro frekventanty podobných kurzů bývá pravidlem, že navštěvují trénink
dlouhodobě, nikoli jen po dobu 5 týdnů a že trénink absolvují v malých skupinách. Fakt, že
výsledky v subjektivním hodnocení paměti nekorelovaly s výsledky objektivního měření testy,
naznačuje, že se subjektivní dojem může zlepšit, přestože objektivní výkon zůstává stejný. To je
z jednoho pohledu snad neblahé, protože to může znamenat, že starší lidé nemají správný náhled
anebo, že změna nebyla zachycena použitými psychologickými testy. Spíše se ale přikláníme
k názoru, že je dobré, že si starší lidé mohou více věřit, přestože jejich výkony zůstávají stejné.
Často je důležitější optimistický přístup k řešení nějakého problému či úkolu, než samotné
konkrétní vyřešení (podobně West et al., 2003).
Dále jsme zjistili, že signifikantní druzí, kterým byly kladeny otázky relevantní projektu,
nezaznamenali zlepšení v paměťových výkonech, což koreluje s objektivními výsledky
ve výkonových testech účastníků. Zato pozorovali zvýšení sebedůvěry, co se týče vlastních
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schopností, což koreluje se zlepšením subjektivního hodnocení schopnosti učit se novým věcem
vyjádřeným samotnými účastníky.
Trénink paměti nebyl standardní, neboť probíhal hromadně za účasti celé experimentální
skupiny, tj. cca 145 osob v jednom sále. Sál byl umístěn v podzemí, bez denního světla. Přestože
byl sál ozvučen, hladina zvuku nevyhovovala všem účastníkům, kteří měli v tomto ohledu již velmi
rozdílné potřeby. Obvyklé je pro kurz paměti účast 10-15 osob v jedné menší místnosti, kde je
možný mnohem osobnější kontakt, kurz je více intenzivní a je možné pracovat s jedinci na jejich
konkrétních problémech a průběžně program a styl přizpůsobovat dané skupině. Především je
možné zpracovat případné negativní reakce či odpor jednotlivců (např. vůči plnění kognitivně
náročných domácích úkolů). V tak velkém počtu účastníků osobní kontakt de facto odpadá a
dopad proto nemůže být natolik intenzivní. Tento design intervenčního programu jsme byli nuceni
přijmout, neboť jsme chtěli zachovat jednotnost podání. Pokud bychom účastníky rozdělili do více
skupin podle obvyklého počtu, měli bychom 15 běhů kurzu, což nebylo pro žádnou lektorku
organizačně únosné. Toto je jeden z největších handicapů naší studie. Je pravděpodobné, že
výsledky mohly být prokazatelnější či statisticky významnější, pokud by na účastníky mohl
lektor/trenér působit intenzivněji.
Trénink paměti v ČR dle ČSTPMJ je zaměřen velmi cíleně na zvýšení sebevědomí
jednotlivých účastníků. Nejde tedy o čistý nácvik mnemotechnik. Jde o kurz, jehož cílem je
především zachování soběstačnosti prostřednictvím tréninku kognitivních funkcí. Dle našich nálezů
přinejmenším v krátkodobém horizontu trénink aspiruje na tento účinek. Účastníci pozitivně
hodnotí kurz jako takový a statisticky významně lépe hodnotí jednotlivé aspekty svých paměťových
schopností, byť tento efekt nepřetrval dlouhodobě. Účastníci ale byli vyzváni, aby až do kontrolního
měření neabsolvovali žádné pokračování kurzu trénování paměti. Je pravděpodobné, že
jednorázová účast nestačí a dlouhodobé docházení do kurzu by mělo trvalejší pozitivní efekt (tzv.
booster tréninky). Toto je ale nicméně nutné ověřit jiným výzkumem.
Na základě výsledků naší studie i studií jiných věříme, že trénování paměti je přínosem nejen
pro samotné účastníky, ale že pozitivní efekt je zprostředkován i jejich přátelům a blízkým osobám,
jež zaznamenají pozitivní změny. Což pak může vést k pozitivnímu ovlivnění jejich autostereotypů
vztahujících se k vlastnímu stárnutí a stáří. Bylo by velmi zajímavé sledovat dopad změny
autostereotypů souvisejících s výkony vlastní paměti na další původně negativní stereotypy a
potažmo na celkové zdraví staršího jedince, délku soběstačnosti i délku dožití. V dlouhodobém
horizontu se jeví jako výzva sledování změny stereotypů o stárnutí u nynějších mladších generací.

Dedikace: tato práce je podpořena grantem MŠMT 2D06013 Trénink kognitivních funkcí u
stárnoucí populace – efektivita a využití.
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Vliv Alzheimerovy demence na psychické zdraví rodinných pečovatelů
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Abstrakt
Alzheimerova demence je neurodegenerativní, progresivní a ireverzibilní onemocnění. Jde
o nejčastější formu demence, s každým pětiletím nad 65 let věku se její výskyt zdvojnásobí.
V současnosti se celosvětový výskyt Alzheimerovy demence odhaduje na 25 milionů nemocných,
v ČR se jejich počet odhaduje na 90 – 100 000. S rostoucím počtem diagnostikovaných případů
stoupá i počet příslušníků rodin, kteří se o nemocného bezprostředně starají. Role pečovatele je
dlouhodobě stresující, ovlivňuje chod celé rodiny. Onemocnění má významný vliv na psychickou
pohodu rodinných příslušníků i na jejich socioekonomický status. Více jak 75 % rodinných
pečovatelů tvoří ženy. Dlouhodobý stres se u rodinných pečovatelů projevuje podrážděností,
sníženou tolerancí k zátěži, poruchami spánku, zvýšenou nemocností a dalšími obtížemi. U více
jak poloviny se objevují deprese.
Klíčová slova: Alzheimerova demence, rodinný pečovatel, psychosociální zdraví, kvalita života,
deprese, anxieta.
Abstract
Alzheimer’s disease and its influence on family caregiver psychosocial health
Alzheimer’s disease is a progressive, irreversible neurodegenerative illness and the most
common of the dementing disorders. Onset occurs generally after 60 years of age but may span 8
to 10 years. The insidious character and increasing severity of these symptoms exact enormous
tolls in terms of quality of life and financial resources from those with Alzheimer’s disease and their
caretakers. Care of the individual with mild or moderate dementia is provided largely by loved
ones. Approximately 50% of primary caregivers develop significant emotional distress, which can
in turn lead to the necessity of psychiatric treatment. Caregiving is stressful, particularly for those
caring for someone with dementia. Caregivers are more likely than their non-caregiving peers to be
at risk for depression, heart disease, high blood pressure and other chronic illnesses, even death.
Caregivers of persons with dementia are at even higher risk for poor health. The aim of the present
study was to evaluate relations between stages of AD and psychosocial health of family
caregivers.
Keywords: AD, caregivers, psychosocial health, quality of life, depression, anxiety

Úvod
Alzheimerova demence je závažné neurodegenerativní, progresivní a ireverzibilní
onemocnění, které zasahuje do života celé pacientovy rodiny. Jde o nejčastější formu demence,
s každým pětiletím nad 65 let věku se její výskyt zdvojnásobí. V současnosti se celosvětový výskyt
Alzheimerovy demence odhaduje na 25 milionů osob, v ČR se počet nemocných AD odhaduje na
90 – 100 000.
Z epidemiologických studií, publikovaných v posledních letech vyplývá, že v budoucnosti se
budou podstatně rozšiřovat starší věkové kategorie. Do roku 2030 se odhaduje zvýšení počtu
nemocných demencí o 70 % (Raboch, 2003).
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S rostoucím počtem nemocných demencí stoupá i počet rodinných příslušníků, kteří o
pacienta bezprostředně pečují. Více jak 80 % péče o seniory, kteří jsou závislí na pomoci druhých,
je v ČR zajišťováno rodinou (Jedlinská et al., 2009).
Role rodinného pečovatele je stresující, onemocnění má významný vliv na psychickou pohodu
rodinných pečovatelů i na jejich socioekonomický status. Často se v okamžiku, kdy je u člena
rodiny diagnostikována Alzheimerova demence, hovoří o tzv. skrytém, nebo druhém pacientovi.
Členové rodiny, kteří pečují o jedince, trpícího demencí, popisují svoje pocity jako trvalý stres a
frustraci. Dochází k ovlivnění vztahu rodiny k postiženému a naopak (Butcher et al., 2001).
Vžitým termínem pro tento fenomén se stal pojem psychická zátěž pečovatele. Následkem
dlouhodobé zátěže rodinného pečovatele je pak často jeho onemocnění, nebo neschopnost
nadále péči poskytovat (Schultz et al., 2006).
Zátěž pečovatele je spojena s depresí, nemocností a sníženou kvalitou života. Pečovatelé
mají horší fyzické zdraví než nepečující, častěji navštěvují lékaře s řadou chronických příznaků a
užívají mnoho léků na předpis. Vykazují horší subjektivní pocit zdraví, mají vyšší procento
nemocnosti a úmrtnosti (Bayer et al., 2004).
Důvodem je nedostatek času k vlastnímu odpočinku, nedostatek času starat se o vlastní
zdraví, nedostatek času k volnočasovým aktivitám (Schulz et al., 1999). Rodinní pečovatelé se
stávají sociálně izolovaní. Ztrácejí své kontakty s přáteli, méně často vycházejí z bytu. Často
strádají po ekonomické stránce, jednak díky časté ztrátě zaměstnání, event. ztrátou původního
příjmu nemocného, jednak zvýšeným finančním nárokům na zabezpečení péče o postiženého
člena rodiny – vyšší výdaje za léky, hygienické pomůcky apod. To se samozřejmě negativně
odráží i na kvalitě života dementního člena rodiny, který je pak velmi záhy umisťován v některém
ze zdravotnických nebo sociálních zařízení, tzv. je institucionalizován (Dhooper et al., 1991).
Zátěž rodinného pečovatele je definována jako multidimenzionální odpověď na fyzické,
psychologické, emoční, sociální a finanční stresory, které jsou spojeny s poskytováním péče
starým, chronicky nemocným nebo jinak handicapovaným členům rodiny. Zátěž rodinného
pečujícího se dá rozdělit na subjektivní a objektivní složku (Gaugler et al., 2005).
Mezi objektivní faktory pro vznik nadměrné psychické zátěže pečujících patří délka
vykonávané role pečovatele, soužití ve společné domácnosti, tíže zdravotního stavu osoby závislé,
doba, po kterou se pečující denně věnují osobě závislé a druhu handicapu (Jedlinská et al., 2009).
Subjektivní zátěž pečovatele závisí na vlastním prožívání své role, na reakci na jednotlivé
stresory, a je tak ovlivňována řadou psychosociálních faktorů, jako jsou rodinné vztahy, sociální
prostředí, kulturní zvyklosti ( Zarit S et al., 1986). Zahrnuje emoční reakce, jako jsou zlost, obavy,
frustrace, deprese, úzkost, únava. Častý je pocit ztráty soukromí (Bayer et al., 2004). Mezi stresory
patří i pocit nadměrného napětí, pocit nedostatku času, neznalost situace, psychické a fyzické
přetížení, změna mezilidských vztahů a finanční situace (Jedlinská et al., 2009).
Většina zodpovědnosti za péči o dementního jedince připadá na členy rodiny v hierarchickém
pořadí: partner, dcera, snacha, syn, sourozenci a další příbuzní event. přátelé (Alzheimer’s
Association, 2006). Více jak 75 % rodinných pečovatelů tvoří ženy. Dlouhodobý stres se
u bezprostředních rodinných pečovatelů projevuje mimo jiné depresemi, poruchami spánku,
zvýšenou nemocností. S prohlubující se demencí nemocného roste i objem času potřebného
k zajištění péče. Čím vyšší je psychická zátěž rodinných pečujících, tím negativněji je jimi tato role
pociťována.
Ti pečovatelé, kteří vnímají svoji roli jako tíživou, uvažují o institucionalizaci nemocného dříve
než ti, kteří jsou se svou úlohou pečujícího víceméně vyrovnaní (Spruytte et al., 2001).
Vyskytuje se u nich vyšší počet rodinných konfliktů a vykazují signifikantně vyšší skór zátěže,
na rozdíl od pečovatelů, kteří o institucionalizaci neuvažují. Dospělé děti, pečující o svého
dementního rodiče, mají větší tendenci umístit je do nějakého zařízení než pečující partneři (Hope
et al., 1998). S progresí onemocnění roste počet rodinných konfliktů a dochází ke snížení
socioekonomického statutu rodiny (Langa et al., 2001).
Pečující potřebují podporu, informace a rady v průběhu celé doby, po kterou se starají
o nemocného člena rodiny.
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Hodnocení zátěže
Jako základním předpokladem k zachycení pečovatelů, kterým hrozí zdravotní rizika
v souvislosti s vykonáváním jejich role, se jeví skríninkové sledování stupně zátěže a jeho
vyhodnocování. Existuje řada dotazníků ke zjišťování intenzity zátěže rodinných pečovatelů.
Mezi běžně používané škály k měření stupně zátěže u rodinných pečovatelů starajících se o
dementní členy rodiny, patří následující škály: Zarit Burden Inventory Interview, Caregiver Strain
Index (CSI), Screen for CB (SCB), přičemž Zarit Burden Inventory je jednou z nejčastěji
používaných. Jde o 22 položkový dotazník, který měří subjektivní zátěž pečovatele (Zarit et al.,
1980). Vyšší skor indikuje vyšší zátěž pečovatele (0 -21 minimální nebo žádná zátěž, 21-40 mírná
až střední zátěž, 41-60 střední až těžká zátěž, 61- 88 těžká zátěž).
CSI je 13 položkový dotazník, který rychle identifikuje riziko zátěže. Hirschman et al. vyvinuli
kratší, 7 otázkovou verzi SCB, pomocí níž je možné snadno zachytit pečující s rizikem nadměrné
psychické zátěže (Etters et al., 2008; Sullivan et al., 2002). Je třeba využít jejich znalost
k prevenci, diagnostice, léčbě a monitoringu psychické zátěže rodinných pečujících, neboť vhodně
zvolenými intervencemi lze intenzitu zátěže rodinných pečovatelů zmírnit.(Gaugler et al., 2005)
Závěr
Z dosud publikovaných údajů je zřejmé, že úroveň psychické zátěže rodinných pečujících
je velmi významným fenoménem, na který by se měl soustředit větší zájem a pozornost odborníků.
Důraz by přitom měl být kladen na poskytování adekvátní a kvalifikované primární péče, která
je nejblíže vlastnímu sociálnímu prostředí rodinných pečujících i nesoběstačným příjemcům péče.
V potaz by měl být brán zřetel na požadavky a potřeby stran zdravotního stavu a psychické
pohody u obou zúčastněných stran (Gaugler et al., 2005). Dlouhodobý monitoring těchto
podmínek a aktivní preventivní opatření mohou včas předejít počínajícím komplikacím nadměrné
psychické zátěže (WHO, 2000). Důležitá je dobře fungující síť poradenských služeb a podpůrných
skupin, kurzů základních praktik pro pečující osoby, rozvoj respitní péče, informovanost týkající se
specifik rodinné péče, právo na finanční podporu, aj. (Holčík 2004; Jeřábek et al., 2005).
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Úvod
Repetitio est mater studiorum – i člověk, který nikdy nestudoval latinu, si dokáže bez větších
potíží přeložit aspoň přibližně význam tohoto citátu…
Stále se množí případy, kdy se kliničtí psychologové dotazují na ADP ČR na provádění
dopravně psychologických vyšetření řidičů profesionálů, starších řidičů amatérů či osob, žádajících
o přidělení motorových (elektrických) vozíků pro tělesně postižené. Protože opakování je matka
moudrosti, byla pro letošní Psychologické dny v Olomouci zpracována přednáška, která se zaměří
jednak na určité historické etapy vývoje dopravní psychologie od dvacátých let, aby bylo
zřejmé, že existuje určitá dlouhodobá kontinuita oboru dopravní psychologie.
Další část se zaměří na probrání a opakování tzv. Nepodkročitelného minima pro klinické
psychology, zpracovaného členy ADP pro seminář AKP, který se uskutečnil koncem března 2006
v Srbech u Kladna. Zde budou jednak probrány základní postupy (metodologie) dopravně
psychologického vyšetření, postihující objektivní údaje, anamnézu, výkonové testy inteligence,
paměti, koncentrace pozornosti, kvalita a kvantita reakcí na podněty presentované na přístroji
(typu VDP) a strukturu osobnosti relevantní k bezpečnému a přiměřenému dopravnímu chování.
Závěr vyšetření by měl obsahovat rozhovor s vyšetřovaným nad výsledky dopravně
psychologického vyšetřování.
Třetím okruhem by měl být samostatný přehled postupů pro dopravně psychologické
vyšetřování žadatelů o získání motorových či elektrických vozíků, které ADP v r. 1997
zpracovala pro VZP na podkladě Metodického pokynu VZP č. 15/1994.
Toto vše by mělo vést k tomu, aby kliničtí psychologové a psychologové nejrůznějších dalších
oborů byli schopni vyšetřovat řidiče a další dopravní profese dle zásad lege artis, byť žádné
prováděcí vyhlášky k zákonu č. 411/2005 Sb. ani žádná další specifická doporučení neexistují.
Nicméně v zájmu zkvalitnění dopravně psychologického vyšetřování se uvažuje o zavedení
systému akreditovaných dopravně psychologických pracovišť (akreditovaných Ministerstvem
dopravy) a pak budou (obdobně jako např. v případě klinické psychologie či pedagogické
psychologie) určeny, vyžadovány a kontrolovány procedurální, personální a provozní standardy
dopravně psychologické diagnostiky.
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Psychologické vyšetření řidičů profesionálů
Pokud jde o dotazy klinických a dalších psychologů na podmínky, za jakých je možno
provádět psychologické vyšetření řidičů profesionálů a zda je k tomu zapotřebí nějaký kurz, event.
jak je možné působit v oblasti dopravní psychologie, popř. se stát členem Asociace dopravních
psychologů ČR, odpovídáme i za Výbor Asociace dopravních psychologů poměrně jednoznačně:
V § 87a) zákona č. 411/2005 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. července 2006, provádí
dopravně psychologické vyšetření psycholog nebo klinický psycholog. Zákon č. 361/2000 Sb.
(předcházející zákonu č. 411/2005) nestanoví žádnou podmínku pro provádění dopravně
psychologického vyšetření, která by stanovila rozsah, obsah a kompetence dopravně
psychologického vyšetření. Je tedy zřejmé, že aby psycholog nebo klinický psycholog mohl
provádět dopravně psychologické vyšetření, nemusí splňovat žádné podmínky nad rámec zákona.
Dosud nebyla a není uvedena žádná doplňující podmínka, která by vylučovala čerstvé absolventy
studia psychologie z vyšetřování profesionálních řidičů dle tohoto zákona (za úplatu). Ministerstvo
dopravy nevydalo žádnou vyhlášku či prováděcí směrnici, která by upravovala požadavky na další
či specifickou kvalifikaci psychologů, kteří toto dopravně psychologické vyšetření chtějí provádět či
na metody a postupy, kterými toto vyšetření chtějí provádět. Výše citovaný zákon v odst. 3 uvádí,
že „ Dopravně psychologické vyšetření provádí psycholog nebo klinický psycholog“ a v odstavci 5,
že: „Dopravně psychologické vyšetření a neurologické vyšetření, včetně EEG se vyhotovuje
písemnou formou a je podkladem k posudku o zdravotní způsobilosti“. Pod celým zákonem jsou
podepsání panové Zaorálek, Klaus a Paroubek.
Zákonodárce ve své nekonečné moudrosti hovoří sice správně o „dopravně psychologickém
vyšetření“, ale ponechává na neviditelné ruce trhu, aby si sama zvolila způsoby a metody, jakými
bude toto dopravně psychologické vyšetření provádět. Ve svém důsledku to závisí pouze na
svědomí či odpovědnosti psychologa, který usoudí, zda je po absolvování studia psychologie
schopen zodpovědně posoudit, zda dotyčný uchazeč o funkci řidiče nákladního vozidla
(mezinárodní kamionové dopravy) či autobusu, převážejícího 50 cestujících, je psychicky způsobilý
k řízení tohoto vozidla. To, že příslušný zákon nic podobného, jako jsou určité doplňující
požadavky na psychologa, provádějícího toto dopravně psychologické vyšetření, ani na metody
tohoto dopravně psychologického vyšetření nestanovuje, neznamená, že z obecně platných
etických principů, které by měly platit pro každého psychologa, by mělo docházet k tomu, že se
některý psycholog rozhodne provádět dopravně psychologické vyšetření bez znalosti kvalitativních
stupňů požadavků na psychickou způsobilost řidičů profesionálů jednotlivých druhů přeprav,
odlišnosti v používané metodice a v časové náročnosti vyšetřování. Pak by se nemohlo stát, že
budou existovat někteří kliničtí psychologové, kteří nabízejí „rychlé a profesionální vypracování
posudků o dopravně psychologickém vyšetření. Při testování skupiny více osob (minimálně 7)
testujeme v místě domluvy. Délka vyšetření 40-45 min.“ Takoví kolegové zcela samozřejmě
degradují odbornou úroveň dopravně psychologického vyšetření na simplexní psychometriku,
která se prováděla krátce po první světové válce. Ale jak vyplývá z originálních dokumentů, které
jsou k dispozici, koncem dvacátých let – zde cituji z protokolu o Psychotechnickém vyšetření z r.
1928 provedeném v Psychotechnické laboratoři elektrických drah hlav. města Prahy o způsobilosti
ke službě šoférské, při tomto psychotechnickém vyšetření se zjišťovala: zraková ostrost a
stereovize, vidění v přítmí, rozlišování barev, kvalita sluchu, inteligence (Yerkesovým testem),
paměť dispoziční a prostorová, reakce zraková, sluchová a výběrová, výkonnost mentální
(Bourdon) a fyzická (pomocí dynamometru) a emocionalita (pomocí psychogalvanického
reflexu)…Mnozí naši kolegové by mohli k těmto našim předchůdcům jít do učení(!).
Z historie české dopravní psychologie
Z výše uvedeného je zřejmé, že historie dopravní psychologie v ČSR sahá daleko do začátku
dvacátých let minulého století a že svědomitě reflektovala nejlepší poznatky tehdejší psychologie,
zejména německé a francouzské. Vždyť Psychotechnický ústav při Masarykově Akademii práce
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vznikl již v roce 1920, psychotechnické zkoušky řidičů započaly v roce 1922, výše uváděná
Psychotechnická laboratoř elektrických drah hl. m. Prahy vznikla v roce 1923 a od roku 1925
započala psychotechnická služba v Československé armádě s výběrem pilotů a řidičů. Že měla
tehdejší psychotechnika ohlas i ve světě, svědčí i uspořádání VII. Mezinárodního
psychotechnického kongresu v Praze v roce 1934. V padesátých letech bohužel došlo ke kritice
psychotechniky a ke zrušení psychotechnických laboratoří, avšak nehodovost na železnicích si
vynutila vytvoření Oddělení psychologie bezpečnosti práce ve Výzkumném ústavu bezpečnosti
práce, které se podílelo na analýze dopravních nehod a na zavedení povinného psychologického
vyšetřování řidičů, strojvedoucích a vlakových dispečerů.
Zde začala nová etapa dopravní psychologie, která pokračovala se vznikem Ústavu silniční a
městské dopravy v r. 1963, Psychofyziologické výběrové stanice v Ústřední vojenské nemocnici
(1964) a vytvářením baterií psychologických testů pro výběry nejrůznějších dopravních profesí na
silnicích i železnicích. Koncem osmdesátých let byla v ČSSR kvalitní síť dopravně psychologických
zařízení (dopravně psychologických laboratoří) pod metodickým vedením ÚSMD a podobně tomu
bylo i v armádě a na železnici. 5. června 1990 byla založena Asociace dopravních psychologů
(tehdy ještě na federální úrovni), která sdružila dopravní psychology pracující v oblasti výběru a
posuzování řidičů a dalších dopravních profesí, které se specializovaly v této oblasti. Následně
bylo navrženo postgraduální studium, které bylo zahájeno na podzim r. 1992 ve spolupráci
s katedrou psychologie Filozofické fakulty F Univerzity Palackého v Olomouci. Od té doby již zde
proběhly čtyři čtyřsemestrové formy studia (1992-93, 1997-99, 2006-2008, 2008-2010)1.
Současná doporučení
Podle § 87 a, odst. 3. zákona č. 411/2005 Sb., který nabyl účinnosti ke dni 1. července 2006,
je pouze stanoveno, že dopravně psychologické vyšetření se vyhotovuje písemnou formou a je
podkladem pro celkový posudek o zdravotní způsobilosti). Výbor Asociace dopravních psychologů
byl ještě před účinností tohoto zákona Asociací klinických psychologů požádán o zpracování zásad
pro dopravně psychologické vyšetřování řidičů. Členové výboru ADP se jako lektoři zúčastnili
konference pořádané AKP v Srbech v březnu 2006 a vypracovali návrh Standardů v psychologické
diagnostice pro vyšetřování řidičů. Vycházeli jsme přitom z metodologických principů a zkušeností,
které byly získány dlouholetou prací při psychologickém vyšetřování uchazečů o výkon řidičů a
dalších účastníků dopravy (strojvedoucích, učitelů autoškol, apod.). Tyto Standardy byly několikrát
publikovány jak na stránkách AKP, tak i ve Zpravodaji Českomoravské psychologické společnosti.
Základem těchto Standardů bylo použití psychodiagnostických metod, postihujících intelektové
schopnosti, rozsah, intenzitu a distribuci pozornosti, prostorovou představivost, kombinační
schopnosti a osobnostní rysy. Jedním z nejdůležitějších metod ve většině používaných testovacích
baterií se ukazuje použití specifické přístrojové metody (např. na bázi Vídeňského determinačního
přístroje v nejrůznějších modifikacích). Snažíme se předikovat měnící se osobnost do měnícího se
světa (pouze jednorázové vyšetření nemůže být dostatečné pro posouzení psychických kapacit
k optimálnímu zvládnutí nároků dané profese).
Přitom je vhodné z objektivně zjistitelných údajů zjistit tzv. „problémového řidiče“, který je
obvykle charakterizován následujícími markanty:
• Časté závažné dopravní přestupky (skoronehody)
• Nepřizpůsobivé, riskantní dopravní chování
• Neschopnost reagovat na zpětnou vazbu (pokuty, trestné body, soud)
Metodologie dopravně psychologického vyšetření:
• Anamnestický dotazník, řidičská praxe
1

ADP nabízí účast v postgraduálním studiu dopravní psychologie na Katedře psychologie UP v Olomouci,
další běh se připravuje na podzim roku 2011 – podle zájmu uchazečů).
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•
•
•
•
•
•
•

Výkonové testy – základní psychické funkce, vyšetření na přístroji – nezbytné (!)
Struktura osobnosti relevantní k bezpečnému a přiměřenému dopravnímu chování –
multifaktorové dotazníky
Objektivní data-výpis z evidence řidičů (přestupky, nehody), pracovní hodnocení
Vhodný i výpis ze zdravotní dokumentace
Závěrečný pohovor nad výsledky doporučení, vysvětlení omezení nebo záporného
výsledku
Formulace nálezu: možno uvést použité metody, ne však počet správných odpovědí,
hodnotu IQ, či počet bodů
Závěr vždy formulovat ve vztahu k požadovanému typu dopravy
Možné druhy závěrů:
způsobilý
způsobilý s omezením
nezpůsobilý

Supervizní posudek: na vyžádání kolegů, zaměstnavatele, policie, soudu
• Pouze s objektivní znalostí historie případu
• Výsledek konzultovat s původním vyšetřením, zdůvodnit odlišnosti a přijmout zodpovědnost
v případě řidičova selhání či v případě odvolání k soudu (!)

ADP doporučila členům AKP i dalším psychologům, hodlajícím provádět dopravně
psychologické vyšetření podle § 87a Zákona č. 411/2005 Sb. následující metody:
•

Stránka výkonová: testy inteligence, úroveň paměti (krátkodobé, vizuální), úroveň
koncentrace pozornosti (rychlost a přesnost), senzomotorická koordinace (testy periferního
vidění, testy sledování a koordinační testy - na přístrojích), kvalita reakcí na podněty
(rychlost a přesnost reakcí, tolerance ke stresu, spolehlivost reakcí a rychlost rozhodování
za stresu.

•

Vyšetření osobnosti: zaměřené na ty vlastnosti a stavy, které by mohly vést k ohrožení
bezpečnosti silničního provozu: výrazná psychická labilita, významně zvýšená míra
agresivity, zhoršené ovládání emočních impulsů, výrazné problémy v sebeovládání,
tendence k hazardu (risk taking behaviour), tendence k explozivním reakcím, disociativní
(hysterická) problematika, nedostatek sebekritičnosti a anticipace.

Návrhy:
•

Prohlášení žadatele o dopravně-psychologické vyšetření dle zákona č. 411/2005 Sb,
§87:
Prohlašuji,………………, že nejsem pod vlivem alkoholu, drog, léků ovlivňujících psychický
stav, že jsem přiměřeně vyspalý (nikoli po noční směně) a nejsem po psychologickém
vyšetření v posledních 3 měsících. Případně, že ano: kdy, kde a za jakým účelem bylo
uskutečněno.

•

Informace pro klienta před vyšetřením
o
o
o
o

OP nebo ŘP
Výpis z EK řidiče
Event. výpis ze zdrav. dokumentace řidiče
Nezbytné pomůcky pro vyšetření – brýle, sluchadlo…
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Obecnější pravidlo pro posuzování způsobilosti k řízení motorového vozidla u řidičů
„sporných“ či „problematických“ stanovil nestor českých dopravních psychologů PhDr. E. Bakalář,
CSc. Toto pravidlo zní: Jsme- li na pochybách, přikloňme se vždy k přísnějšímu posouzení.
Charitativnost při posuzování způsobilosti k řízení motorového vozidla nemá místo.
Takto prováděná dopravně psychologická diagnostika je důležitou součástí snah o zvýšení
bezpečnosti silničního provozu a mohla by být kvalitativně zlepšena za použití simulátorů či
sofistikovaných laboratorních metod, modelujících řízení, event. i při vyšetření při skutečné jízdě
v reálném provozu, kdy se sledují parametry rychlosti, dodržování pravidel silničního provozu, styl
jízdy, sledování provozu před a za vozidlem, řešení situací na křižovatkách, apod. Podle Mikšíka
nelze predikci bezpečnosti vyvozovat jen z ukazatelů samotného výkonu v systému výkonových
zkoušek, ale tyto musí být dány do vztahu s osobnostním pozadím.
V každém případě je třeba mít na paměti, že v případě řidičova selhání musí posuzující
psycholog přijmout svoji zodpovědnost, stejně jako v případě, že se posuzovaný řidič odvolá
k soudu. Podobně jde tomu i v SRN, kde ve střediscích lékařsko-psychologického vyšetřování
(Medizinisch-psychologische Untersuchungstelle) dopravní lékaři a dopravní psychologové
posuzují komplexně a kvalifikovaně zdravotní a psychickou způsobilost řidičů a toto rozhodnutí
jsou schopni kvalifikovaně obhájit i před soudem (v případě, že se řidič proti výsledku tohoto
vyšetření odvolá).
V případě pochybnosti je možno konzultovat spádově příslušného člena ADP (adresář je na
http://upacr.cz2).
Posuzování psychické způsobilosti k bezpečnému ovládání elektrických vozíků
Asociace dopravních psychologů ČR byla počátkem roku 1997 požádána Všeobecnou
zdravotní pojišťovnou ČR o zpracování Metodické informace k posuzování psychické způsobilosti
k bezpečnému ovládání elektrických vozíků pro tělesně postižené. ADP. Na podkladě Metodického
pokynu VZP ČR č. 15/1994 ADP zpracovala následující stanovisko. Vzhledem k tomu, že tyto
informace nejsou zcela dostupné ani na úřadovnách VZP, uvádím je v plném znění (text odráží
právní situaci z února 1997):
1.

2.

2

Základní informace: Posuzování psychické způsobilosti pacientů k bezpečnému ovládání
elektrických invalidních vozíků je prováděno psychology různě odborně zaměřených pracovišť.
Nedostatečná informovanost o právních a metodologických otázkách vedla někdy ke
zbytečným nedorozuměním či formulacím závěrů psychologického vyšetření, které nemohly
být Všeobecnou zdravotní pojišťovnou (dále jen „VZP“) akceptovány. Ve snaze zamezit
nedorozuměním, průtahům a v důsledku toho poškozování pacientů a naopak ve snaze co
nejvíce sjednotit nejrůznější hlediska posuzujících psychologů, požádala VZP Asociaci
dopravních psychologů ČR (dále jen „ADP“) o vytvoření komise složenou z členů ADP,
dlouhodobě se zabývajících dopravní a klinickou způsobilostí v dopravě, o následující
metodické doporučení.
Právní situace: Dle „Číselníku VZP - Verze 210 (Prostředky zdravotnické techniky“ či
Metodického pokynu VZP ČR č. 15/1994 je postup při podání žádosti o schválení elektrického
vozíku následující: Smluvním lékařem VZP je doporučena pomůcka a předepisující lékař a
příslušná odborná oddělení provedou vyšetření a vyplní „Formulář k přidělení elektrického
vozíku“, který je k dispozici na OP VZP. V závěru psychologického (event. psychiatrického)
vyšetření musí být uvedeno, zda pacient je či není schopen bezpečně ovládat elektrický
vozík v silničním provozu.
Příslušnou právní normou byl v té době Zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na
pozemních komunikacích č. 12/1997 Sb. a Vyhláška FMV č. 99/ 1989 Sb., o pravidlech
silničního provozu, stanovující pravidla provozu na silnicích (§2, bod 30), podle něhož:
„Účastníkem silničního provozu“ je každá osoba, která se přímým způsobem účastní
silničního provozu (řidič, spolujezdec, chodec, jezdec na zvířeti, osoba přibraná

Detail: http://www.upacr.cz/doc/adp_seznam.pdf
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k zajištění bezpečnosti silničního provozu nebo některých úkonů, apod.)“, tj. i chodec,
kterým se dle § 2 bodu 5 cit. vyhlášky rozumí i osoba pohybující se pomocí ručního
nebo motorového vozíku pro invalidy.
Podle § 7 odst. 1. zákona č. 12/1997 Sb. při účasti na silničním provozu je každý povinen:
a) chovat se tak, aby žádným způsobem neohrožoval život, zdraví nebo majetek jiných
osob ani svůj vlastní; své chování je povinen přizpůsobit zejména stavebnímu a
dopravně technickému stavu pozemní komunikace, situaci v silničním provozu a
svým schopnostem,
b) dbát plynulosti silničního provozu,
c) řídit se pravidly silničního provozu stanovenými podle § 2 odst. 1 písm. b) tohoto
zákona, dopravními značkami a dopravními zařízeními a pokyny policistů ve
služebním stejnokroji, případně pokyny osob, o nichž to stanoví zvláštní zákon nebo
prováděcí předpis. V odst. 2 se stanoví: „Osoba, která by vzhledem k věku nebo
sníženým tělesným nebo duševním schopnostem mohla ohrozit bezpečnost nebo
plynulost silničního provozu, se může zúčastnit silničního provozu pouze tehdy, je-li
vhodným způsobem postaráno, aby k tomuto ohrožení nedošlo. Prováděcí předpis
může u některých účastníků silničního provozu stanovit podmínku dosažení určitého
věku nebo konkrétní požadavky na zajištění této bezpečnosti.
V § 54 odst. 3 větě první Vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb. je stanoveno: Osoba pohybující se
pomocí ručního nebo motorového vozíku pro invalidy smí užít kterékoliv krajnice
nebo kteréhokoliv okraje vozovky; užije-li chodníku, nesmí překročit rychlost chůze“.
I když ve výše uvedené vyhlášce je osoba pohybující se pomocí ručního nebo
motorového vozíku pro invalidy považována za chodce, měl by se na ni v omezeném
rozsahu vztahovat § 9 zákona č. 12/1997 Sb., který stanoví, že „Vozidlo je oprávněna
řídit jen osoba, která je k řízení dostatečně tělesně a duševně způsobilá a
v potřebném rozsahu ovládá řízení vozidla a předpisy o silničním provozu. Jinak
hrozí nebezpečí, že taková osoba může neopatrnou jízdou ohrozit sama sebe nebo jiné
účastníky silničního provozu.
3.

Dopravně psychologická situace: Psychologovi, jenž se jako jeden z odborníků povinně
vyjadřuje ke všem žádostem o poskytnutí elektrických invalidních vozíků VZP (ve smyslu
Metodického pokynu VZP ČR č. 15/1994) přísluší posoudit „duševní schopnost“ (lépe
psychickou způsobilost) žadatele ve smyslu výše citovaného § 3 odst. 2.
Tato psychická způsobilost zahrnuje stránku výkonovou a stránku osobnostní.
Psychická výkonová stránka zahrnuje testy inteligence (při jejím kolísání nejnižší trvale
využitelnou úroveň); úroveň paměti zvláště krátkodobé vizuální a akustické; úroveň
koncentrace pozornosti; úroveň (rychlost a přesnost) reakcí jedné, nebo obou horních
končetin na optické a akustické podněty, a senzomotorické koordinace (měří se pouze
u pacientů, kde je to možné; o nějaký způsob posouzení kvality reakcí pacienta na podněty
by však mělo psychologické vyšetření těchto pacientů usilovat prakticky vždy).
Vyšetření osobnosti by mělo být zaměřeno především na ty vlastnosti a stavy, jež by mohly
vést k nezáměrnému nebo i záměrnému ohrožení bezpečnosti nebo plynulosti silničního
provozu, a to jak ohrožením ostatních účastníků, tak ohrožením samotného pacienta. Půjde
zejména o:
• Vážná psychiatrická onemocnění a z nich vyplývající problémy v bezpečnosti silničního
provozu. V případě podezření na takovéto onemocnění musí pacienta vyšetřit psychiatr,
psychologické vyšetření bude mít konziliární povahu.
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• Vážná neurologická onemocnění a z nich vyplývající problémy v bezpečnosti silničního
provozu. Neurologické vyšetření se provádí u všech žadatelů, psychologické vyšetření zde
bude rovněž provedeno vždy.
• Problémy, které sice netvoří zřetelnou psychiatrickou či neurologickou nosologickou
jednotku, mohly by však vést k ohrožení bezpečnosti silničního provozu. Jedná se
o výraznou psychickou labilitu, významně ovlivňující stálost a spolehlivost psychických
výkonů; významně zvýšenou míru agresivity, zaměřenou vůči okolí nebo vůči vlastní
osobě (nebezpečí auto- či heteroagresivního jednání); výrazně zhoršené ovládání
emočních impulsů; výrazné problémy v sebeovládání; výrazně zvýšená tendence
k nezodpovědnosti, hazardu; tendence k nekontrolovaným explozivním reakcím;
výrazná disociativní resp. Hysterická problematika; nevyřešené závažné psychické
problémy souvisící se somatickým onemocněním (např. náhlé nezvládnutelné reakce
na bolest či jiný projev somatického onemocnění); nedostatek sebekritičnosti a
anticipace.
Nedílnou součástí psychologického vyšetření těchto žadatelů musí být rovněž zjištění
anamnestických údajů, zaměřené na podrobnou analýzu vzdělání, zdravotního stavu,
sociálního prostředí, předchozí řidičské zkušenosti, event. dalších okolností, které mohou
představovat riziko pro bezpečné ovládání elektrického invalidního vozíku.
Nepovažujeme za možné ani žádoucí taxativně kvantitativně vymezit úroveň
jednotlivých výkonových funkcí jako ještě postačující pro bezpečné ovládání
elektrického invalidního vozíku. Jedná se o vysoce komplikované propojení výkonových a
osobnostních charakteristik. V zásadě by žádný jednotlivý výkon neměl být horší nežli
v pásmu lehké retardace ve smyslu X. revize Mezinárodní klasifikace nemocí. Psychické
výkony ve svém celku by měly být nanejvýše v pásmu podprůměru, nikoli vesměs
retardovány.
Závěrečné poznámky:
Psychologické vyšetření je povinnou součástí každého posouzení zdravotní způsobilosti
pacienta k bezpečnému ovládání elektrického invalidního vozíku.
Vzhledem k požadované komplexnosti vyšetření se jeho rozsah bude pohybovat v pásmu
dvojnásobku běžného vyšetření, tj. cca 6 hodin.
Psycholog je povinen mít ve své dokumentaci záznamy o užitých metodách, jejich výsledcích
a souhrnnou zprávu, řádně odůvodňující jeho doporučení. Do formuláře VZP však konkrétní
výsledky jednotlivých metod neuvádí, neboť není vhodné, aby se tyto ryze osobní údaje
dostaly do rukou nepovolaných osob (článek 10 Listiny základních práv a svobod, Zákon
č.101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů).
V rubrice pro závěr psychologického event. psychiatrického vyšetření formuláře VZP
k přidělení elektrického invalidního vozíku psycholog konstatuje zejména, že vyšetřil
pacientovy výkonové funkce a osobnost, a jako závěry z tohoto vyšetření vyvodil.
Psycholog ke kompetentní a povinen konstatovat všechny údaje o pacientovi, jež mohou mít
vliv na pacientovu způsobilost k bezpečnému ovládání elektrického invalidního vozíku, a
z těchto údajů vyvozovat závěry a doporučení. Jeho závěry však nemají vést ke stanovení
případné diagnózy, k čemuž je kompetentní pouze lékař.
Pokud jde o posuzování psychické způsobilosti dětských pacientů – žadatelů o přidělení
elektrického invalidního vozíku, odborná komise psychologů ADP se přiklání k názoru, že by
bylo vhodné přidržet se výše uvedeného § 7 odst. 2 Zákona č. 12/1997 Sb. a zejména § 58
odst. 3 Vyhlášky FMV č. 99/1989 Sb., v němž se uvádí, že „osoba mladší 10 let smí na
silnici, s výjimkou polních a lesních cest a obytných zón, jet na jízdním kole jen pod
dohledem osoby starší 15 let, která je dostatečně způsobilá, aby na ní řádně dohlížela.
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Domníváme se, že osoby mladšího věku by mohly samostatnou jízdou na elektrickém
invalidním vozíku ohrozit bezpečnost silničního provozu, popř. zranit sebe či jiné účastníky
silničního provozu.
Součástí zprávy musí být rovněž konstatování, zda elektrický vozík bude užíván pouze
v domácích, event. jiných uzavřených prostorách, anebo v silničním provozu. Silničním
provozem se rozumí jakýkoliv provoz mimo uzavřené prostory, tj. např. I jen na chodníku, a
psycholog musí v takovém případě jednoznačně konstatovat, že pacient je bezpečného
ovládání elektrického vozíku v silničním provozu schopen.
Platnost psychologického vyšetření trvá obvykle 5 let. V případě vážného zhoršení tělesného
stavu (či zaviněné dopravní nehody) může být platnost nálezu zkrácena a pacient by se měl
podrobit kontrolnímu psychologickému vyšetření.
V případě negativního či omezujícího závěru se pacient může odvolat písemnou formou
k Asociaci dopravních psychologů ČR.
Ústřední pojišťovna VZP – oddělení PZT má k dispozici seznam členů Asociace dopravních
psychologů, se kterými je možné event. sporné případy konzultovat. Členové ADP ČR mohou
být rovněž přizváni jako konzultanti na jednání odborné komise ÚP VZP, která posuzuje
žádosti pacientů o přidělení elektrického invalidního vozíku.
Závěr
Při diskusi, která zazněla na závěr přednášky na Psychologických dnech, byly zodpovězeny
otázky týkající se povinného psychologického vyšetřování řidičů, prováděné klinickými psychology
dle Vyhlášky č. 277/2004 Sb. O stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel, ve
které je přesně popsáno odborné vyšetřování posuzované osoby (§ 6), i způsob předávání
informací o závěrech odborného psychologického vyšetření posuzujícímu lékaři (§ 7). V příloze
k této vyhlášce jsou uvedeny nemoci, vady, nebo stavy, které vylučují nebo podmiňují zdravotní
způsobilost k řízení motorových vozidel. Všem psychologům bylo doporučeno seznámiti se s touto
vyhláškou, která platí již několik let.
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Abstrakt
V roce 2006 byl v silniční dopravě zákonně ustanoven bodový systém, jako opatření pro
vyhledávání a vyřazování řidičů, kteří vykazují častou recidivu nebo závažnost dopravních
přestupků či dopravních nehod. Sám o sobě, pouze jako represivní institut, je však málo účinný při
prevenci rizikového dopravního chování. Z dopravně-psychologického hlediska současný stav
nesplňuje motivační, diagnostické ani rehabilitační cíle. V návaznosti na bodový systém existují
v mnoha evropských zemích různé rehabilitační programy, které jsou regulovány legislativními
pravidly. Sdělení informuje o některých projektech v rámci států Evropské unie, formách
psychologické rehabilitace, seznamuje s vybranými pasážemi Metodiky rehabilitačních programů
pro řidiče s problematickým průběhem řidičské praxe, která byla vypracována v rámci výzkumného
úkolu.
Klíčová slova: dopravní psychologie, bodový systém, problematické dopravní chování, rehabilitační
program
Abstract
Rehabilitation programmes for problematic drivers
In 2006, the point system for drivers was stated legally. This system was designed as
prevention for the seeking out and elimination of drivers who show repeated recidivism or serious
driving offences or traffic accidents. In itself, this system is a repressive practice, is not very
effective in preventing risky traffic behaviour. From the perspective of traffic and transport
psychology, the current state does not satisfy motivation, diagnostics and rehabilitation goals. In
many European countries, the point system is connected with various rehabilitation programmes
which are legally regulated. This paper informs about some psychological rehabilitation projects in
European Union states. The paper introduces some parts of the Methodic of rehabilitation
programmes for drivers with difficulties in the course of their driving practice, which was written as
a part of a research project.
Keywords: traffic and transport psychology, point system, problematic traffic behaviour,
rehabilitation programmes
Podpořeno grantem: MD ČR, č. úkolu: 1F54L/091/160

Problémový řidič
Termínem problémový řidič je označován řidič motorového vozidla, který není schopen
vyhovět požadavkům na bezpečné dopravní chování. Dopouští se nápadně častěji vážných
dopravních přestupků (sbírá trestné body), aniž by sám pro sebe vyvodil nebezpečnost a
asociálnost takového jednání. Není sám bez odborné pomoci schopen své dopravní chování
korigovat a uvést do souladu jak se zákonem, tak s neformálními pravidly vytvořenými řidičskou
populací.
Nepřiměřené (problémové, riskantní) dopravní chování se vyznačuje vědomým
nerespektováním pravidel provozu na pozemních komunikacích i za cenu vysokého rizika zranění
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či usmrcení sebe nebo někoho jiného, vědomým omezováním a ohrožováním ostatních účastníků
silničního provozu, nezodpovědností a netolerancí vůči ostatním.
Příčinou problémového dopravního chování je zřídka nevyhovující zdravotní stav či
diagnostikovaná duševní nemoc. Dopravně psychologické vyšetření mnohem častěji odhaluje
nedostatky v osobnostních rysech, jako jsou celková sociální nezralost, egoismus, záliba
v soupeření (respektive kompenzovaný pocit méněcennosti), deformovaný životní žebříček hodnot,
neuspokojivé interpersonální vztahy, celkově desintegrovaná osobnost. Často bývá odhalena i
deteriorace základních psychických funkcí, organické poškození centrálního nervstva (úraz,
otrava, degenerativní proces, alkoholismus a drogová závislost, razantní léčba prvotní somatické
choroby, vývojová vada, nádorové onemocnění apod.). Běžná lékařská prohlídka nemůže tyto
psychosociální faktory zjistit, speciální vyšetření např. oční nebo neurologické, odhalí jen evidentní
funkční důsledek.
Nástrojem k zachycení řidičů, kteří se v silničním provozu chovají nepřiměřeně a dopouštějí se
hrubých dopravních přestupků, je bodový systém. Kromě běžných sankcí rizikovému řidiči hrozí,
že při dosažení určitého počtu bodů mu bude odebráno řidičské oprávnění. Bodový systém nelze
považovat za samojediný účinný prostředek. Jedná se o opatření sankční, které má sice
vypovídací hodnotu o rizikovosti řidiče, sám o sobě však nestačí na nápravu a změnu chování. U
řidičů se často jedná o postoje a návyky dlouhodobě upevňované. Pokud absolvování autoškoly
nestačí k vytvoření adekvátního dopravního chování a řidič se „vyboduje“, pouhé zopakování
znalostí pravidel silničního provozu tak zpravidla nezabrání recidivě problematického dopravního
chování. Pro obnovení způsobilosti k řízení je třeba požadovat změnu, která by umožnila pozitivní
predikci z hlediska dopravní bezpečnosti

Zhodnocení českého bodového systému
Odstrašující složka bodového systému funguje, jak ukazují statistiky o získávání bodů českými
řidiči, zejména pak údaje o odmazávání bodů za nepřestupkovou praxi, respektive nenačítání
dalších po jejich prvním přidělení.
Bodovaní řidiči v r. 2009/2010 (stav k 31. 7. 2010):
- 10,15 %/ 10,38 % z registrovaných řidičů má alespoň 1 trestný bod
- 32,9 % / 32,5 % z nich má 2 trestné body (největší skupina)
- 0,365 % / 0,43 má 12 trestných bodů (z celkového počtu řidičů)
- 81,1% / 82,2 % bodovaných řidičů si odepsalo 4 trestné body za 12 měsíců nebodované
řidičské praxe, to znamená, že 18,9 %/ 17,8 % bodovaných řidičů pokračovalo v přestupkové
řidičské praxi
- Od 1. 9. 2009 do 31.7.2010 3 889 bodovaných řidičů využilo kurzu bezpečné jízdy
k odepsání 3 trestných bodů, nejčastěji „držitelé“ 9,10,8, a 7 trestných bodů, ale také 41 řidičů se
třemi a méně trestnými body.
Nejvíce postiženou skupinou dosažením 12 bodového limitu jsou řidiči s praxí 4 roky (získání
řidičského oprávnění v r. 2006) v kombinaci s věkem 26 let1.
Z analýzy Ministerstva dopravy ČR dále vyplývá, že u 4 % vybodovaných řidičů dochází
k recidivě, tj. po navrácení ŘO se opět vybodují, ve 43 % případech dokonce potřetí. Alarmujícím
údajem je fakt, že 24 % z vybodovaných řidičů jsou osoby, které nikdy nebyly držiteli řidičského
oprávnění!2
Složku rehabilitační český bodový systém obsahuje zatím v nepříliš optimální podobě kurzů
bezpečné jízdy dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti
1

Zdroj: Bodovaní řidiči, Informace o stavu bodového systému v České republice, Ministerstvo dopravy,
Praha, listopad 2009, červenec 2010
2
Zdroj: Analýza dvanáctibodových řidičů, Informace o stavu bodového systému v České republice,
Ministerstvo dopravy, listopad 2009
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k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb.,
o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách
některých zákonů, ve znění zákona č. 478/2001 Sb. Jak bylo uvedeno výše, do tohoto kurzu
přicházejí v drtivé většině řidiči ohrožení ztrátou řidičského oprávnění (8,9,10 již získaných bodů).
Represivní charakter českého bodového systému by bylo žádoucí doplnit i o složku
výchovnou, motivační, diagnostickou a rehabilitační:
a) Motivační/výchovná složka umožní řidiči (nejen) v ohrožení získání kritického počtu bodů
aktivním přístupem oddálit ztrátu řidičského oprávnění a získat vhodnější postoje a návyky
dopravního chování. Rozhodnutí o vhodnosti adepta k absolvování praktické části kurzu bezpečné
jízdy dle stávající legislativy by mělo být učiněno po konzultaci s psychologem.
b) Diagnostická složka je zaměřena především na řidiče, kteří pozbudou řidičského
oprávnění po získání nadlimitního počtu bodů, doporučujeme odbornou diagnostiku příčin jejich
nesprávného dopravního chování, tj. dopravně psychologické vyšetření, doplněné lékařským
posudkem, případně dalším odborným vyšetřením dle obou nálezů. Opakované složení zkoušky
z pravidel silničního provozu jako podmínka pro navrácení řidičského oprávnění je nedostačující.
c) Rehabilitační složka v podobě praxe cílené odborné pomoci problémovým řidičům se
ukazuje jako velmi efektivní preventivní prvek, umožňující návrat rizikových řidičů do praxe
s výrazně sníženým rizikem jejich opakovaného selhávání.
Rehabilitace, terapie, poradenství
Tradičně je řidičská rehabilitace chápaná jako psychologická, terapeutická a vzdělávací
intervence zaměřená na konkrétní osobu. Usiluje o změnu problémového chování jedince, které
vedlo k dopravnímu přestupku (či trestnému činu v dopravě), a směřuje k formování postojů a
osvojení způsobů chování nutných pro bezpečné řízení s cílem minimalizovat opakování přestupků
v budoucnosti.
Vzhledem k tomu, že dopravní systém je založen na chování jedince přizpůsobeném ostatním
účastníkům provozu, mělo by být do náplně rehabilitačních kurzů pro řidiče zahrnuto i zlepšování
interpersonální komunikace, zejména s ohledem na interakci s ostatními účastníky provozu,
nevyvolávání či odvracení konfliktů, principy defenzivní jízdy a objasňování tzv. přiměřeného
dopravního chování, kterým se rozumí bezproblémová dopravní praxe, tj. respektování pravidel
provozu na pozemních komunikacích, ohleduplnost k ostatním účastníkům provozu, ochota řešit a
případně odvrátit hrozící kolizi (i zaviněnou někým jiným), ve prospěch snížení možných
negativních následků pro sebe a jiné.
Rehabilitace řidičů (podle Nickela, 1998) je založena na myšlence individuální spravedlnosti,
protože je zaměřena na neschopnost jedince-řidiče dodržovat pravidla a zákony zavedené kvůli
bezpečnosti společnosti, s cílem obnovit způsobilost k řízení. Je též založena na lidské důstojnosti,
která je zaměřena na znovuobnovení schopnosti jedince činit rozumná rozhodnutí.
Rehabilitační kurzy
Rehabilitační kurzy (obecněji postupy, opatření) jsou konkrétními formami cílené intervence,
provozovanými za stanovených podmínek. Lze je rozdělovat na individuální – skupinové,
krátkodobé – dlouhodobé, s dobrovolnou – povinnou účastí. Bez ohledu na zařazení do některé
z kategorií vždy respektují výše uvedené cíle.
Účinným postupem je skupinová diskuse a sebereflexe podporovaná učením a poskytováním
adekvátních informací. Využívá výhod skupinové dynamiky, neboť individuální účastník je
konfrontován se situací ostatních, jejich zkušenostmi, strategiemi a pocity, týkajícími se
problémového chování, jeho zdrojů, přídavných přispívajících faktorů a budoucích plánů. Vedoucí
kurzu působí jako moderátor (facilitátor), který vytváří atmosféru důvěry a otevřenosti, dále vede
diskusi a skupinové procesy ve směru, který usnadňuje změnu. Výhodou tohoto přístupu je, že
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může být dosaženo i afektivního a nejen pouze racionálního vhledu v relativně krátkém čase.
Skupinové rehabilitační kurzy či semináře jsou vhodné i pro práci s řidiči po dopravních nehodách.
Vedle skupinových postupů jsou rovněž využívány individuální přístupy, jejich použití a trvání
závisí na terapeutickém procesu a na závažnosti individuálních problémů.
Historický vývoj rehabilitace problémových řidičů
Již v roce 1928 byly v USA provedeny první kurzy pro odsouzené ve věznicích, kteří zavinili
těžkou dopravní nehodu pod vlivem alkoholu. Roku 1952 se konaly v New Jersey první kurzy
organizované policií.
V Německu podnítil roku 1963 tyto kurzy Winkler, který kladl za cíl změnit dopravní chování
problémových řidičů tak, aby nadále nepředstavovali nebezpečí pro dopravní provoz. Schneider
položil základ roku 1966 doškolování pro vícenásobné viníky dopravních nehod. Dokazoval, že tito
řidiči mají sklon opakovat dopravní delikty stejného druhu, a peněžní pokuty nepostačují k tomu,
aby své chování změnili.
První kurzy „dalšího vzdělávání pro řidiče“ se konaly 1968 v Kolíně, obsahově byly zaměřeny
na vícenásobné viníky dopravních nehod, účast byla dobrovolná.
Vycházejíce z poznatku, že pro řidiče užívající alkohol jsou potřeba speciálně vytvořené
programy, vznikl na začátku 70.let 20. století model „LEER“, který patří ještě dnes
k nejrozšířenějším rehabilitačním programům pro řidiče, kteří řídí auto pod vlivem alkoholu. Rolu
1971 se konal první kurz ve formě skupinového rozhovoru. Institut pro silniční dopravu
(Bundesanstalt für Strassenwesen) sestavil v roce 1970 skupinu odborníků, která měla analyzovat
příčiny příliš velkého počtu smrtelných nehod. Následující tým v roce 1977 doporučil doškolovací
kurzy pro různé problémové skupiny řidičů. Byl vyvinut program speciálně pro mladé problémové
řidiče. Vytvořil základ pro lektory v nástavbových seminářích pro řidiče-začátečníky, které v dnešní
době jednotně probíhají v celém Německu.
V roce 1978 byly na mezinárodním workshopu „Driver Improvement“ představeny německé
modely kurzů pro problémové řidiče. V roce 1979 etablovali Höcher a Höchrová individuální
dopravně psychologickou terapii, tzv. „IVT-Hö“, založenou na vědeckém základě.
Bylo zřejmé, že pro mladé řidiče, kteří mají málo řidičských zkušeností, je nutné vytvořit jiné
programy než pro starší držitele řidičských průkazů. Vznikly kurzy pro řidiče-začátečníky, které
měly za úkol zabránit upevnění dopravně nebezpečných způsobů chování. Ukázalo se, že
praktický trénink řízení není dostatečný, je třeba vzít v úvahu také psychické příčiny
problematického dopravního chování. Závěry projektu Institutu pro silniční dopravu (Bundesanstalt
für Strassenwesen) proto doporučily na konci 70. let 20. století zavedení jednak řidičského průkazu
na zkoušku a také různé doškolovací kurzy. V následujících letech byly vyvíjeny koncepce v rámci
připravovaného řidičského průkazu na zkoušku, který byl zároveň s doškolovacími kurzy pro
problémové řidiče právně zakotven v roce 1986 – ve starších spolkových zemích a od 1990 také
v nových spolkových zemích.
V roce 1978 vznikl model I.R.A.K.-L. (Individualpsychologische Rehabilitation auffällige
Kraftfahrer). V hodnotící studii „ALKOEVA“ v roce 1986 bylo dokázáno, že programy pro řidiče,
kteří způsobili dopravní nehody pod vlivem alkoholu, jsou účinné. Další výsledky této studie v roce
1990 doložily účinnost doškolovacích a rehabilitačních kurzů v průběhu 5 let.
V roce 1994 zveřejnil profesní svaz německých psychologů a psycholožek Principy k zajištění
kvality, opatření k podpoře způsobilosti k řízení vozidla.
V rámci přepracování silničního zákona k 1. 1. 1990 byly také změněny četné jiné předpisy,
které měly s tímto zákonem souvislost, např. požadavky na psychology, kteří prováděli dopravněpsychologické poradenství. Byl zaveden požadavek na provádění kurzů k znovuzískání řidičského
průkazu a na akreditace pracovišť, která smí provádět kurzy. Prostřednictvím akreditace má být
zajištěno, že pracoviště pracuje způsobem odpovídajícím stanoveným požadavkům.
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Terapeutické a rehabilitační opatření pro problémové řidiče z hlediska mezinárodního
srovnání
V zemích Evropské unie dosud neexistuje žádný jednotný systém rehabilitačních opatření pro
řidiče. Členským státům je pouze doporučeno tyto programy provádět. Mezinárodní projekty (např.
ANDREA - Analysis of driver rehabilitation programmes, SUPRIME, DRUID – prevalence řidičů
pod vlivem alkoholu a psychotropních látek) svědčí o zájmu EU tyto programy vyvíjet. Vzhledem
k rozdílnosti dopravních předpisů v jednotlivých státech se nabídka rehabilitačních programů velmi
liší. V některých státech je možná dobrovolná účast, která umožňuje získání úlev v trestném
systému. Státy, které zavedly tyto programy jako povinné, se velmi liší z hlediska kriterií pro účast
v těchto programech. Kromě toho existují značné rozdíly mezi délkou, intenzitou kurzu a výší
poplatků. Následující uváděné údaje jsou z roku 2008.
Holandsko: Programů se musí účastnit řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu při hladině 1,3
promile poprvé, opakovaně již při hladině alkoholu 0,8 promile, jinak ztrácí řidičské oprávnění na 3
roky. Při hladině alkoholu 1,8 promile musí řidič absolvovat lékařské vyšetření.
Rakousko: 1) Programy jsou nařízeny pro řidiče-začátečníky – hladina alkoholu přes
0,1 promile, pro zkušené řidiče od 1,2 promile, při opakovaných přestupcích v průběhu 2 let – při
0,8 promile. 2) Kurzy jsou nařízeny pro problematické řidiče. 3) Kurzy pro řidiče s jinou
problematikou, např. uživatele drog. Kromě účasti v kurzu může úřad vyžadovat stanovisko lékaře
nebo psychologa.
Itálie: Rehabilitační opatření nejsou právně regulovány. Ale od roku 2003 se musí řidiči, kteří
řídili pod vlivem alkoholu přes 0,5 promile podrobit psychologickému vyšetření, aby jim nebyl
odebrán řidičský průkaz. Výsledkem vyšetření může být způsobilost podmíněná účastí v kurzu.
V opačném případě řidič ztrácí řidičské oprávnění.
Belgie: Rehabilitační programy jsou sice nabízeny, ale účast není povinná. Státní
zastupitelství může účast požadovat. Podle toho, zda se řidič programu zúčastní nebo nezúčastní,
je nastavena výše trestu.
Velká Británie: Řidičům, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu (poprvé či opakovaně), může
soudce nařídit účast v kurzu. Pokud se ho řidič nezúčastní, může obdržet vyšší trest. Kromě toho
existují školící opatření pro řidiče s abusem alkoholu, kteří se zde účastní na doporučení soudu.
Účast je dobrovolná a zkracuje dobu zákazu řízení. Kromě toho jsou nabízeny programy pro
problematické řidiče, kteří jsou stíháni policií. Účastí může řidič opět dosáhnout nižšího trestu nebo
zabránit dosažení bodového limitu pro odebrání řidičského oprávnění.
Portugalsko: Řidičům, kteří řídili vozidlo pod vlivem alkoholu více než 1,2 promile, hrozí
vysoké tresty, které mohou zmírnit účastí na rehabilitačním opatření.
Švýcarsko: Řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu, se mohou dobrovolně zúčastnit
rehabilitačního programu. V tom případě se zkracuje doba zákazu řízení na 3 měsíce. Toto platí
pouze pro řidiče s hladinou alkoholu pod 1,6 promile.
Francie: Dobrovolnou účastí v kurzu si může řidič vylepšit své konto trestných bodů v rámci
bodového systému.
Finsko: Řidiči, kteří řídili pod vlivem alkoholu, dostávají tresty veřejně prospěšných prací.
Tento trest mohou nahradit účastí v rehabilitačním programu.
Polsko: Kurzy pro vybodované řidiče jsou prováděny v rozsahu šestkrát 45 minut, z toho 4x
pod vedením policie a 2x pod vedením psychologa. Kurzy pro řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem
alkoholu, mají rozsah dvakrát 6 hodin v průběhu 2 týdnů.
Maďarsko: Problematické na bodovém systému Maďarska se jeví, že body jsou automaticky
po dvou letech vymazány. Kurzy platí pro řidiče, kteří mají odebrán řidičský průkaz na období
nejméně 6 měsíců kvůli dopravním přestupkům nebo trestným činům v dopravě a řidiče, kteří
v průběhu 2 let získali 18 trestných bodů. Teprve po předložení potvrzení o účasti je jim řidičské
oprávnění navráceno. Kurzy vede speciálně vyškolený učitel nebo psycholog. Účast může být také
dobrovolná, jestliže řidič obdrží méně než 14 trestných bodů. Kurzy jsou různého rozsahu a
různého zaměření.
Slovensko: Od 1. 1. 2005 se musí řidiči, kteří získali více než 13 bodů v bodovém systému,
účastnit kurzu a obdrží zpět 4 body.
Česká republika: Rehabilitační kurzy se nepodařilo legislativně stanovit.
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USA: Zákon dovoluje kompetentním úřadům odebrání řidičského průkazu bezprostředně po
spáchání dopravního deliktu při jízdě pod vlivem alkoholu. Pravidla pro udělování sankcí a účasti
v souvisejících kurzech jsou v jednotlivých státech USA rozdílná. Provádějí se edukativní opatření,
terapeutické intervence nebo diagnostické posouzení (např. Colorado nebo Kalifornie).
Prostřednictvím účasti v kurzu lze obdržet určité zvýhodnění v systému potrestání při dopravním
deliktu (např. Texas). Účast v kurzu je podmínkou pro navrácení řidičského průkazu (např. Jižní
Karolina).
Kanada: Ve všech provinciích jsou nabízeny programy pro řidiče, kteří řídili vozidlo pod vlivem
alkoholu nebo drog. Ministerstvo zdravotnictví vydalo několik doporučení pro provádění těchto
kurzů. Mimo jiné doporučilo absolvování programu jako podmínku pro navrácení řidičského
průkazu (některé části Kanady to akceptovaly),
Austrálie: V Austrálii existují programy pro řidiče užívající alkohol či drogy nebo jinak
problematické řidiče, ale také kurzy k udržení způsobilosti k řízení osob s tělesným či kognitivním
deficitem po nemoci či úrazu. Je nařízena ohlašovací povinnost těchto případů.
Opatření pro problémové řidiče v Německu
Opatření právního charakteru jsou obsažena v silničním zákonu (Strassenverkehrsgesetz) a
předpisu o řidičských průkazech (Fahrerlaubnisverordnung). V těchto předpisech je stanoveno, ve
kterých případech mají úřady právo požadovat lékařsko-psychologické vyšetření. Závěrem tohoto
vyšetření může být stanovení způsobilosti, která je podmíněna účastí v kurzu. Navrácení
řidičského průkazu prostřednictvím rehabilitačního programu přichází v úvahu, jestliže na straně
řidiče existují intelektuální a komunikativní předpoklady, je předpoklad dosáhnout změny v chování
a její stabilizace.
Opatření v rámci řidičského průkazu na zkoušku:
Řidiči-začátečníci jsou považováni za skupinu představující vyšší riziko dopravních nehod a
dopravních problémů především kvůli přeceňováním vlastní kompetence při nižší schopnosti
realistického rozpoznání nebezpečí, zvýšenou úroveň akceptace rizika, malými řidičskými
zkušenostmi a dovednostmi. Na základě těchto poznatků byla určena doba dvou let od získání
řidičského oprávnění jako doba „na zkoušku“. Jestliže v této době řidič způsobí jeden závažný
nebo dva méně závažné přestupky proti dopravním pravidlům je mu nařízena účast
v nástavbovém semináři. Tento seminář může mít dvě formy:
a) Obecný seminář je vytvořen obecně pro nápadné řidiče v období řidičského průkazu na
zkoušku a je veden speciálně vyškoleným učitelem autoškoly. Probíhá ve skupině 6-12 účastníků.
Seminář sestává ze 4 sezení (vždy po 135 minutách) a nejméně 30minutové praktické jízdy
v průběhu nejméně 2 a nejvíce 4 týdnů. Seminář má provádět analýzu chybného chování a
diskutovat o obtížích řidiče-začátečníka. Prostřednictvím skupinového rozhovoru a pozorování při
praktické jízdě, analýzou obtížných dopravních situací, informacemi ohledně změn postojů a
chování, rozpoznání a vnímání rizika by mělo být dosaženo snížení výskytu dopravních přestupků
a dopravních nehod.
b) Zvláštní seminář je vytvořen pro řidiče-začátečníky, kteří způsobili dopravní přestupek pod
vlivem alkoholu nebo drog. Je veden speciálně vyškoleným psychologem. Probíhá také ve skupině
6 – 12 účastníků. Obsahuje předběžný rozhovor, 3 sezení vždy po 180 minutách v průběhu 2 – 4
týdnů a vypracování domácích úkolů. V kurzu jsou projednávány příčiny, které vedly k zařazení do
nástavbového semináře a možnosti jejich odstranění. Dalším cílem je odstranit nedostatky ve
znalostech o působení alkoholu a psychotropních látek z hlediska dopravního provozu a vytvořit
způsoby chování potřebné k bezpečnému řízení vozidla.
Vedoucí kurzu musí být úředně uznaná osoba. Podmínkou akreditace je absolutorium
vysokoškolského studia psychologie, speciální vzdělání v oboru dopravní psychologie, znalosti a
zkušenosti s posuzováním psychické způsobilosti k řízení u řidičů, kteří způsobili dopravní
přestupky pod vlivem alkoholu nebo drog. Akreditace může být podmíněna dalšími požadavkem,
např. účastí na dalším vzdělávání.
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Dopustí-li se řidič-začátečník v průběhu období řidičského průkazu na zkoušku znovu jednoho
závažného nebo dvou méně závažných dopravních přestupků, je dopravním úřadem písemně
varován. V průběhu následujících 2 měsíců se může dobrovolně zúčastnit individuálního rozhovoru
v rámci dopravně-psychologického poradenství. Dobrovolnost je považována za podstatný činitel
účinnosti poradenství. Řidičský průkaz je odebrán, pokud se řidič nezúčastní předepsaného
nástavbového semináře.
Opatření pro dopravně-nápadné řidiče – v rámci bodového systému:
V souvislosti s přestupky proti dopravním předpisům získává řidič trestné body. S určitým
počtem bodů jsou spojena tato opatření:
8 bodů – 13 bodů: Písemné varování a informace o dobrovolné účasti na nástavbovém
semináři. Touto účastí získá zpět 4 body (při stavu do 8 trestných bodů) nebo 2 body (stav 8-13
trestných bodů)
14 bodů – 17 bodů: Řidič se musí v průběhu 3 měsíců zúčastnit nástavbového semináře a je
upozorněn na možnost dobrovolné účasti na dopravně-psychologickém poradenství, a tím získá
zpět dva body.
18 bodů: Odnětí řidičského průkazu
Způsoby opatření:
1)Nástavbový seminář (obecný nebo zvláštní), který má obdobnou náplň jako semináře pro
řidiče-začátečníky
2)Dopravně-psychologické poradenství, jehož cílem je změna postojů a chování v souvislosti
s řízením vozidla. Probíhá ve formě individuálního rozhovoru a může být doplněno praktickou
jízdou. Je zaměřeno na řidiče, jimž hrozí ztráta řidičského průkazu.
3)Kurzy pro znovuobnovení způsobilosti k řízení vozidla jsou určeny pro řidiče, jimž byl
odebrán řidičský průkaz. Jedná se o skupinové rozhovory, kterých se účastní 8 – 10 osob
v průběhu 6 – 8 týdnů.
Přehled některých aktuálně existujících modelů těchto kurzů:
a) Kurzy pro řidiče, kteří způsobili dopravní přestupek v souvislosti s alkoholem – I.R.A.K.,
LEER, K-70, IFT, CAR KURS
b) Kurzy pro řidiče, kteří se dopustili přestupku v souvislosti s užitím drog – DRUGS, SPEED
02, CLEAN, IRIS KURS
c) Kurzy pro řidiče s vysokým počtem bodů – ABS, REHA-PS
Řidiči, kteří se dopouštějí opakovaných či závažných přestupků proti dopravním pravidlům,
představují rizikový faktor v dopravním provozu. Řidič může být znovu uznán způsobilým
řídit vozidlo, jestliže splňuje tyto podmínky:
1) Má náhled na své chybné dopravní chování, které bylo příčinou kumulace dopravních
přestupků
2) Rozpoznal podmínky a okolnosti, které vedly k jeho problematickému chování
3) Vnitřní podmínky, které determinovaly dřívější problematické chování, byly v pozitivním
směru změněny (afekty, emoční labilita, sebekontrola, motivace)
4) Zevní podmínky, vedoucí k přestupkům byly změněny nebo jejich význam klesl (např.
stresující rodinná nebo pracovní situace)
5) Nebyly zjištěny deficity psychické výkonnosti, které by znamenaly riziko pro bezpečnou
účast v dopravním provozu
6) Neexistují intelektuální deficity, které by nedovolily vnímat a hodnotit případné rizikové
situace v dopravě
7) Tělesný či duševní deficit, který by mohl způsobit nehodu, již neexistuje nebo byl náležitým
způsobem kompenzován.
(Schubert a kol., 2005)
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Požadavky na dopravně-psychologické poradenství podle předpisů SRN:
V roce 2001 byly vydány v SRN směrnice pro psychology, které upravují provádění dopravněpsychologického poradenství a získání profesního osvědčení v tomto oboru. Jsou zde stanoveny
tyto požadavky (Schneider a kol., 2001):
1) Časové nároky: V průběhu 2-4 týdnů se konají 3 individuální sezení (po 60 minutách) a 1
hodina přípravy
2) Smlouva o poradenství: Před zahájením poradenství je třeba sepsat smlouvu, která musí
obsahovat výši poplatků za poradenství, rozsah poradenství, účel, podmínky udělení a zamítnutí
potvrzení o účasti, praktickou jízdu v případě potřeby, předložení evidenční karty řidiče ne starší
než 1 měsíc, povinnost mlčenlivosti pro poradce, důvěrnost dokumentace, popř. přítomnost
tlumočníka.
3) Zkušební jízda: Kurz může být doplněn zkušební jízdou, pokud to poradce vyžaduje.
Provádí se ve výjimečných případech (senioři, duševní nebo fyzické deficity). Účastní se jí
zpravidla učitel autoškoly a provádí se ve vozidle s dvojím řízením
4) Potvrzení o účasti: Musí obsahovat předepsané náležitosti. Řidič obdrží originál, který
odevzdá úřadu a jednu kopii pro sebe. Jednu kopii založí poradce do dokumentace. V případě
pochybností si úřad ověří pravost potvrzení telefonicky.
5) Zamítnutí vydání potvrzení o účasti: Vydání potvrzení je zamítnuto, jestliže řidič ukončí
poradenství předčasně, dostaví se pod vlivem drog nebo alkoholu, na dopravně-psychologickém
poradenství nespolupracuje nebo nesplní předepsané dodatečné úkoly (např. zkušební jízdu).
6) Dokumentace o poradenství: Je nutné vést záznam o každé návštěvě, použití
předepsaného formuláře je povinné. Dokumentace slouží také jako důkaz sledování předepsané
kvality výkonu a k supervizi v rámci stanoveného dalšího vzdělávání ve dvouletých obdobích.
7) Cíle dopravně-psychologického poradenství: Dopravně-psychologické poradenství vyžaduje
speciální znalosti a kompetence z oblasti dopravní psychologie. K tomu patří detailní znalost
pravidel silničního provozu v souvislosti s metodami dopravně-psychologického poradenství.
Obsahové zaměření:
a) Požadavkem je, aby řidič rozpoznal deficity svého chování a postojů vzhledem
k bezpečnosti silničního provozu a byl motivován k jejich odstranění. Psycholog má vysvětlit
příčiny těchto deficitů a ukázat cestu k jejich odstranění.
b) Cílem je vypracování vzorců chování, které by zamezily dalším dopravním přestupkům
v budoucnosti
d) Zlepšení náhledu a motivace ke změně: Dobrovolná účast v kurzech je výchozí bod ve
snaze o změnu chování
e) Rozšíření vědomostí: Zahrnuje vysvětlení nepřizpůsobivého chování, poučení o nebezpečí
a fyzikálních faktorech jízdy, zprostředkování znalostí z psychologie vnímání nebo motivace,
případně objasnění některých souvislostí z medicínského hlediska.
f) Sebereflexe je pro dopravně-psychologické poradenství centrálním bodem. Jde o to učit se
zaměřit pozornost na vlastní chování a procesy (vnímání, hodnocení a pocity v sociálním kontextu
dopravy) s cílem jejich lepšího poznání.
g) Produktivní nejistota: Konfrontace subjektivního přesvědčení a objektivní skutečnosti může
podstatně přispět ke změně dosavadního chování (chybné postoje ve vztahu k ovládání vozidla,
chybné posouzení pravděpodobnosti nehody, souvislost mezi rychlostí jízdy a úsporou času,
osobní plánování času).
h) Realistické sebehodnocení: Dopravně-psychologické poradenství musí podněcovat
pochopení ochranné funkce dopravních předpisů v zájmu prevence nehod. Důležitá je reflexe
hraničních možností vlastních schopností a kompetencí v dopravních situacích a korekce vlastního
chování vzhledem k prevenci konfliktních situací v dopravě.
i) Dopravně-psychologické poradenství umožňuje redukci trestných bodů.
Úředně uznaný poradce má informační povinnost vůči profesní psychologické sekci. Musí
každoročně informovat o své činnosti. Kromě toho musí podávat zprávy o všech zvláštních
událostech, které se závažným způsobem dotýkají této činnosti.
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PASS – Psychological and Medical Asistance for Safe Mobility
V Evropě je navrhováno zavedení programu tzv. PASS –(Psychologická a lékařská podpora
bezpečné mobility) který zdůrazňuje postižení všech základů bezpečného řízení (duševní, fyzické,
postojové a chování). Zaměřuje se na zlepšení a zajištění způsobilosti k mobilitě a na adekvátní
kvalifikaci dopravních psychologů a dopravních lékařů. Podle této koncepce příčiny těžkých a
smrtelných nehod můžeme najít především v lidském chování a subjektivní zkušenosti účastníků
provozu. Žádné modely rizika nejsou založeny na technických faktorech, nýbrž na lidských
faktorech, a to je důvod, proč evropská dopravní psychologie chce přispět k podstatnému zlepšení.
Chování i subjektivní zkušenosti řidičů motorových vozidel stíhaných a usvědčených z vážných
dopravních přestupků mohou být průběžně a pozitivně ovlivňovány. Chování osob s duševními,
tělesnými a věkovými ztrátami integrity nebo výkonu mohou být diagnostikovány a léčeny
k efektivnímu zlepšení schopnosti vyrovnávat se s požadavky provozu. Tyto úkoly ovšem
předpokládají odpovídající odborné kompetence na straně profesionálních poskytovatelů služeb.
Hlavním cílem dopravní psychologie je zlepšit bezpečnou mobilitu účastníků silničního provozu a
zajistit tato zlepšení na co nejdelší dobu. Podle sekundární úrovně prevence jsou řidiči po
dosažení stanovené hranice trestných bodů (definované národním právem) uložena taková
opatření, která povedou k obnovení jeho způsobilosti k řízení. Opatření mohou být skupinová nebo
individuální a jejich cílem je změnit postoje a chování jedince. Podpora a rehabilitace individuální
způsobilosti k řízení je poskytována kvalifikovanými dopravními psychology, v případě minimálního
porušení mohou intervence provádět učitelé se specializací na vzdělávání řidičů.
Vyloučení problémového řidiče z dopravního provozu má být až posledním opatřením, pokud
se individuální rehabilitace mine účinkem3.
Efektivita rehabilitačních opatření
Cílem kurzů je změna postojů a chování řidiče tak, aby se nadále nedopouštěl dopravně
problematického chování. Byla provedena řada studií k prokázání dlouhodobé účinnosti těchto
kurzů. Follmann a kol. (2008) uvádějí např. výsledky těchto výzkumů:
Jacobshagen (1998) prokázal na skupině 1 211 řidičů-začátečníků, že řidiči, kteří prošli
kurzem, mají o polovinu nižší riziko recidivy než ti, kteří se kurzu nezúčastnili. Výsledky také
ukázaly, že starší osoby profitují méně než mladší. Osoby s vyšším vzděláním a ženy
vykazovaly nižší výskyt recidivy.
Echterhoff (1999) sledoval po dobu 5 let 188 řidičů, kteří absolvovali dopravně psychologické
poradenství z důvodu nálezu 2 a více promile alkoholu při jízdě. V průběhu této doby se do kurzu
navrátilo pouze 6,4 % řidičů.
Sohn a Meyer-Gramcko (1991) sledovali 447 řidičů s problematickým chováním pod dobu 3
let. Zjistili recidivu u 11,2 % osob z této skupiny.
Bartl a kol. (2002) provedli v rámci projektu Evropské unie ANDREA studii ohledně užitých
modelů kurzů a jednotlivých účinných faktorů. Výsledky shrnuli do 7 doporučení:
1) Program musí být vytvořen pro danou cílovou skupinu. Přinejmenším musí být zvláštní
skupiny pro začínající řidiče, starší řidiče, řidiče užívající alkohol při řízení a skupiny pro jinak
dopravně nápadné řidiče.
2) Vedoucí kurzu musí být náležitě vzdělán. Má disponovat kompetencí vytvořit profesionální
vztah s klientem, který má většinou jen malý náhled na problém.
3) Metoda osobní sebereflexe je oproti školní výuce upřednostňována. Také mají přednost
individuálně přizpůsobené postupy oproti fixním programům.
4) Setkání mají být časově rozvržena do několika týdnů, aby také mohl působit faktor času,
protože změny postojů potřebují čas.
5) Skupiny má tvořit asi 10 osob.

3

Zpracováno s využitím informací z práce stálé komise pro dopravní psychologii - SCTP EFPA poskytnutých
jejím členem PhDr. Martinem Kořánem, CSc.
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6) Transparentní výběr účastníků je stejně důležitý jako policejní dozor, aby bylo zajištěno, že
účastníci pokyny kurzu akceptují a nevymlouvají se jen na náhodu nebo smůlu.
7) Zajištění kvality je primární úloha státu, neboť hlavní zákazník je společnost. Proto musí být
kurzy zřízeny oficiálními institucemi. Přitom musí být sledováno: a) program musí být uveden
v písemném manuálu, b) musí být stanoveno základní, speciální i průběžné vzdělávání vedoucího
kurzu, c) průběžně musí být prováděno hodnocení kurzu.
Formy psychologické rehabilitace by neměly postrádat následující charakteristiky:
a) Za jejich dobrovolné absolvování, za aktivní přístup by měl být řidič odměněn (například
umazáním několika trestných bodů, v principu vyšším počtem, než v případě povinného
absolvování rehabilitačního kurzu); Faktor motivace a „chtění“ je pro úspěch terapeutické
intervence klíčový;
b) jednotlivá opatření by měla být odstupňována podle míry rizika řidiče – hlubších změn nelze
dosáhnout bez intenzivní individuální péče, oproti tomu některým řidičům (těm méně rizikovým) by
mohla postačovat kratší skupinová sezení, například ve formě výše zmíněného nástavbového
semináře či stáže pro znovuzískání bodů;
c) jakékoliv opatření musí přijít včas, tj. přerušit nepříznivý vývoj řidičské praxe před nevratným
upevněním rizikových návyků a postojů. To platí i v případě řízení motorového vozidla přes
odebrání řidičského oprávnění či soudní zákaz;
d) samotná hrozba ztrátou ŘO (bez dalších rehabilitačních opatření) je účinná pouze po dobu
trvání hrozby, ale i ti, co maří úřední rozhodnutí a jezdí bez řidičského oprávnění, řídí opatrněji.
Kombinace rehabilitačního opatření s odebráním ŘO má větší efekt, a to oboustranně, pokud je
nabídnuto zkrácení lhůty, případně trestu zákazu řízení motorových vozidel.
Málo účinná, neúčinná až kontraproduktivní opatření:
a) K dispozici je jen jedna forma opatření, v případě recidivy není co jiného nabídnout, změnit
přístup.
b) Příliš velká skupina (20 osob), pokud se nejedná o seminář, i v tomto případě doporučena
menší skupina.
c) Nehomogenní skupina, pokud se týče typu potíží. Homogennost absolutní (např. jen přestupek
překračování rychlostních limitů) se zdá být kontraproduktivní, může vést k vzájemnému
povzbuzování účastníků kurzu.
d) Načasování opatření až po polovině získání/ztráty bodů, natož těsně pod hranicí vybodování.
e) „Škola smyků“ pro začínající řidiče, jako forma nápravy nebezpečného dopravního chování je
odborníky považována spíše za kontraproduktivní (statisticky podloženo). Např. v Rakousku je
spojována s dopravně psychologickým seminářem, pohovorem s psychologem.
f) Pouhé potrestání odnětím svobody je slabé opatření vzhledem k budoucí recidivě, pro určitou
skupinu pachatelů dopravních přestupků málo efektivní, stejně jako pokuty (8%).
g) Nedostatečná odborná příprava psychologů, natož žádná specializace, volný trh (současný stav
v ČR zcela mimo požadavek specializace, akreditace, odborného dozoru a povinnosti
celoživotního vzdělávání v oboru).
h) Absence vyhodnocovacích (evaluačních) mechanismů jak pro práci konkrétního psychologa
s konkrétním klientem, tak pro aplikované rehabilitační opatření v dlouhodobějším sledování.
Metodika rehabilitačních programů pro řidiče motorových vozidel s problematickým
průběhem řidičské praxe
Návrh metodiky práce s problémovým řidičem je výsledkem řešení projektu vědy a výzkumu
Ministerstva dopravy ČR č.1F54L/091/160 SLECH. Inspirací pro vypracování předkládaného
systémového opatření bylo sledování trendů a plánů formulovaných v rámci evropských institucí,
především Stálé komise pro dopravní psychologii (SCTP) při Evropské federaci psychologických
asociací (EFPA). Metodika vychází převážně ze zahraničních zkušeností, zohledňuje však
legislativní, materiální i morální podmínky České republiky a zahrnuje vyhodnocení realizovaných
pilotních projektů.
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Navrhovaná rehabilitační opatření
• Konzultace, pohovor s dopravním psychologem - účast dobrovolná. Analýza dopravního
chování konkrétního řidiče, předložení výpis z evidence řidiče/evidence bodů, krátký
anamnestický dotazník, řidič sám popíše své přestupky, nehody, ve spolupráci s psychologem
hledá příčiny a možnosti nápravy, vypracuje osobní strategii vyhnutí se recidivě. Psycholog
vydá písemné potvrzení o absolvování a výsledku pohovoru.
• Jednorázový (jednodenní) dopravně psychologický seminář - účast dobrovolná, limitovaný
počet účastníků 15 osob. Náplní je seznámení s následky nepřizpůsobivého dopravního
chování v obecnější rovině (statistiky a rozbory dopravních nehod), poskytuje obecnější návody
na nápravu (včetně zásad životosprávy, životního stylu, postojů k bezpečnosti, respektu
k ostatním účastníkům dopravy apod.). Účastníci jsou aktivní, diskutují, na závěr vypracují
stručný elaborát (dle osnovy, kontrolní otázky).
• Rehabilitační kurzy - účast povinná, zařazení do typu dle doporučení dopravního psychologa
(po předchozím dopravně psychologickém vyšetření). V případě skupinové terapie bude pevně
stanovena délka trvání, preferovány jsou kratší, ale intenzivnější kurzy. Velikost skupiny je
limitována do 12 účastníků. Náplní rehabilitačních kurzů bude především řešení osobnostních,
motivačních a postojových problémů, aktivní účast frekventantů (např. formou diskuse) je
podmínkou pro kladné ověření účinnosti.
• Individuální forma rehabilitace bude indikována dle uvážení psychologa na základě výsledků
dopravně psychologického vyšetření.
• Krátká intervence v rámci lékařské péče, dopravně psychologického vyšetření za jiným
účelem (např. §87a) Zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích). V rámci
vyšetření dopravním psychologem (Etický kodex Asociace dopravních psychologů ČR a
příslušná metodika) je prováděn pohovor nad výsledky. Zkušený dopravní psycholog je
schopen provést krátkou intervenci, poradit, případně si vyžádat kontrolní pohovor.
• Varovný dopis, informace o počtu bodů a případných následcích – zde zatím suplováno
osobně vyžádaným výpisem z evidence trestných bodů.
• Dopravně psychologické vyšetření, účast povinná pro žadatele o navrácení řidičského
oprávnění, na základě jeho výsledků psycholog rozhoduje o dalším postupu – pohovor,
rehabilitační kurz.
Kritické skupiny řidičů
a) Poradenská a rehabilitační činnost je především provázána s bodovým systémem, to
znamená, že účastníky některé z forem budou řidiči s problémovou řidičskou praxí, kterým již byly
přiděleny body. Důvodem absolvování kurzu bude zejména prevence, umazání bodů, účast
dobrovolná.
b) Řidiči doporučení na základě dopravně psychologického vyšetření - vybodovaní řidiči
žádajících o navrácení řidičského oprávnění (účast povinná).
c) Řidičů ve výkonu trestu odnětí svobody, na základě pilotního projektu i požadavek na
cílenou terapii hlubších osobních traumat předcházející vlastnímu „řidičskému“ kurzu, účast
dobrovolná, bonus doporučení ke zkrácení trestu.
d) Řidiči potrestaní zákazem řízení motorových vozidel, žádající o zkrácení nařízené lhůty
(účast povinná, schválení a rozhodnutí soudce).
e) Řidiči v podmínce -„alternativní trest“, např. vyškolení peer-mentorů (účast dobrovolná,
schválení soudcem).
f) Řidiči v režimu řidičského oprávnění na zkoušku (pokud bude zavedeno novelou zákona č.
361/2000Sb. o provozu na pozemních komunikacích) s problematickou praxí ve zkušební době.
Účast dobrovolná, v závažnějších případech povinná (alkohol, drogy, závažné přestupky, dopravní
nehoda). Bonus za dobrovolnou účast ve formě neprodloužení zkušební doby.
g) Systém je užitečné otevřít i pro řidiče, kteří dosud neobdrželi body, sami však pociťují svou
řidičskou praxi jako problémovou – začátečníci, řidiči po lehčí dopravní nehodě (i nezaviněné),
starší řidiči, onemocnění s rizikem snížení řidičské způsobilosti apod. Účast dobrovolná, bez
bonusu navrácení bodů, avšak s výrazným preventivním účinkem.
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h) K účasti v systému řidičské rehabilitace jsou nevhodné tyto specifické skupiny: řidiči závislí
na alkoholu a jiných psychotropních látkách, starší řidiči se zhoršenou řidičskou praxí v krátkém
časovém období, osoby se závažným somatickým onemocněním, po úrazech hlavy – nejprve
diagnostika, léčba. Dále řidiči po závažné nehodě, která není uzavřena, nespolupracující, přes
varování neplnící podmínky rehabilitačního opatření.

Vývoj relevantní legislativy v České republice
Souhrnně lze konstatovat, že legislativa se za posledních pět let vyvíjela příznivě, přesto pro
plné uplatnění předkládané metodiky práce s problémovým řidičem je potřeba ještě řada doplnění
a úprav. Na druhou stranu projevený zájem z praxe umožňuje již nyní realizovat rehabilitační
programy alespoň pro užší okruh problémových řidičů.
• Zákon č. 411/2005 Sb. o provozu na pozemních komunikacích, obsahuje zavedení bodového
systému hodnocení řidičské kázně, povinné dopravně psychologické vyšetření pro vybrané
kategorie řidičů (vozidel nad 7,5t), umazání 4 bodů za 12 měsíců nebodované řidičské praxe.
• Zákon č. 374/2007 Sb. o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových
vozidel (ve znění pozdějších novelizací), kde §52d umožňuje aktivní přístup řidiče ke zlepšení
dopravního chování formou kurzu ve středisku bezpečné jízdy, bonus umazání 3 trestných
bodů.
• Sněmovní tisk č. 679/0 – poslanecký návrh novely zákona č. 361/2000 Sb. o provozu na
pozemních komunikacích, obsahuje návrh na doplnění § 87a, odstavec 3 : „dopravně
psychologickému vyšetření je povinen se podrobit řidič, který žádá o vrácení řidičského
oprávnění podle § 123d“.
• Zákon č. 300/2008 Sb. o datových schránkách usnadňuje získání výpisu bodového hodnocení
řidiče z centrálního registru řidičů prostřednictvím systému CzechPOINT.
Směrnice EK
Směrnice 2005/36 EK o uznávání odborných kvalifikací
Směrnice 2006/123 EK o kvalitě služeb a právech uživatelů (klientů)
Směrnice 2006/126 EK o řidičských průkazech, zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel
Carta Ethica or Charter of Professional Ethics for Psychologists, adopted by the General
Assembly EFPA, 2005, Granada. Etický kodex psychologické činnosti.
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Psychologické aspekty dlouhodobé nezaměstnanosti u osob
se zdravotním postižením
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FTK UP Olomouc, katedra kinantropologie
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Abstrakt
Příspěvek podává přehled o psychologických charakteristikách dlouhodobě nezaměstnaných osob
se zdravotním postižením, soustřeďuje se na psychologické důsledky nezaměstnanosti a
v neposlední řadě se zaměřuje na vliv a negativní dopad dlouhodobé ztráty práce na tělesné a
duševní zdraví jedince. Mimo ztráty ekonomického zdroje způsobuje ztráta práce narušení
původního životního rytmu a ztrátu smyslu osobní aktivity ve volném čase. Obzvláště obtížná je
tato situace u osob zdravotně postižených. Osoby se zdravotním postižením jsou jednou
z nejohroženějších skupin na trhu práce, proto je u nich i vyšší pravděpodobnost dlouhodobé
nezaměstnanosti. Při poskytování pomoci těmto zranitelným osobám je jednou z možností
poradenství specifická oblast pracovně profesních předpokladů.
Klíčová slova: zdravotní postižení, nezaměstnanost, práce, pracovní psychodiagnostika
Abstract
Psychological Aspects of the Disabled Long-Term Unemployed
The study gives a résumé about psychological characteristics of the disabled long-term
unemployed with the intention to focus on psychological effects of unemployment and also on the
negative impact of long term loss of employment upon the physical and mental health of individual.
Except the financial crisis the loss of unemployment causes problems with day and leisure
activities. Particularly is the situation difficult for disabled people. Disabled and handicapped people
are one of the most threatened groups in the job market. Furthermore, unemployed disabled
people are more likely to be long-term unemployed than people with no disabilities.To help these
vulnerable people there is a specific counseling on job professional potentiality.
Keywords: disability, unemployment, job, work psycho diagnostic
Přehledová studie
V následující přehledové studii se pokoušíme zachytit dosavadní zkušenosti
s nezaměstnaností, a to především u dlouhodobě nezaměstnaných osob se zdravotním
postižením. Pokud máme u těchto jedinců posuzovat problematiku nezaměstnanosti a osobnostní
vlastnosti, musíme nutně vyjít ze základních psychologických aspektů nezaměstnanosti.
U skupiny zdravotně postižených osob hovoříme o tzv. znevýhodněných, rizikových,
zranitelných nebo obtížně umístitelných (Horáková, Rákoczyová, 2003). U této skupiny osob se
zpravidla kumulují rizikové faktory vedoucí ke společenskému vyloučení, neboť dochází ke
značnému omezení ve výběru pracovního místa. Tuto příčinu je tedy nutné zohlednit na rozdíl od
tzv. frikční (třecí) nezaměstnanosti, kdy jde zpravidla o běžné změny zaměstnání (Mareš, 1998).
(Knoll, 1993) označuje frikční nezaměstnanost za tzv. „normální“ (1 – 2 %).
Během posledních let se stala nezaměstnanost nejen ekonomickým a politickým, ale také
sociálním problémem, a to ve všech západních zemích, kde se stává se tvrdou realitou pro stále
rostoucí počet nedobrovolně nezaměstnaných mužů a žen (Kulik, 2000). Zvláště v ČR je pro
mnoho občanů nezaměstnanost fenoménem relativně novým a obtížně přijatelným (Novosad,
2002). Po roce 1989 se trh práce v naší zemi sice začal rychle rozvíjet, ovšem přestalo být
samozřejmostí, že měl práci každý. S ohledem na standardní sociální jistoty za minulého režimu
zkušenost s tímto jevem téměř chybí (Buchtová, 1999). Pro mnohé jedince je tak nezaměstnanost
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silně stresující faktor, neboť lidé nebyli na tento typ zátěže dostatečně adaptováni (Vágnerová,
2008).
Obzvláště je výrazně ovlivněno faktory minulého vývoje společnosti chování u střední
generace. Vzhledem k odlišné sociální zkušenosti se tak projevuje omezující schopnost racionálně
reagovat na nové podmínky, o snížený pocit odpovědnosti za rozvoj vlastních schopností, kdy
chybí osobní odvaha a ochota investovat do vlastní kvalifikace a v neposlední řadě chybějící
schopnost vyrovnat se s pocity méněcennosti při ztrátě práce (Buchtová 2004; 2006).
Přesto je nezaměstnanost vlastně přirozeným fenoménem svobodné společnosti, který se
projevuje jako důsledek nerovnováhy mezi poptávkou a nabídkou na trhu práce (Mareš, 1998).
Mezi dnešní rysy nezaměstnanosti v České republice patří podle (Buchtová, Filo, 2008):
• Vysoký podíl dlouhodobě nezaměstnaných.
• Značná regionální rozdílnost úrovně nezaměstnanosti.
• Stabilizace skupin obyvatelstva, které žijí dlouhodobě ze sociálních dávek (lidé s věkovou
hranicí nad 50 let, osoby se zdravotním postižením, mládež, matky s malými dětmi, romská
populace).
Význam zaměstnání pro člověka
Podle (Belz, Siegrist, 2001) nás okolí definuje především podle naší pracovní činnosti a s tím
spojeného sociálního postavení. Nedobrovolný odchod ze zaměstnání se tak pro mnohé jedince
může stát až traumatizující událostí (Buchtová, 2000).
Nejprve je nezbytné si tedy ujasnit, co pro člověka znamená práce v jeho životě. Jaký je smysl
a význam práce? Proč je vlastně nezaměstnanost v naší kultuře tak tíživým existenciálním
zážitkem?
„Práce je pro člověka nejdůležitější podmínkou jeho existence“ (Buchtová, 1999, str. 9).
(Boleloucký, 2002) rovněž považuje práci pro člověka jako první a základní podmínku lidské
existence. Oproti tomu je podle (Frankl, 2006) otázka smyslu existence v podstatné míře ovlivněna
především subjektivním prožíváním smyslu života. Jedinečnost vlastní existence může být
naplněna i jinak než smyslem povolání, např. ve svém soukromém životě, neboť dle (Frankl, 2006,
str. 119) „Nenahraditelnost a nezastupitelnost spočívá vždy v člověku, v tom, kdo koná, v tom, jak
koná, a ne v tom, co koná. Schopnost práce není všechno, není ani dostačujícím, ani nutným
důvodem, aby byl život naplněn smyslem“.
V souvislosti s prací a zaměstnáním je nutné si vyjasnit základní rozdíly mezi těmito, téměř
identickými pojmy. Zaměstnání zahrnuje práci v rámci smluvního uspořádání, na smluvním
základě, přičemž cílem je obdržení finanční odměny za její výkon (Jahoda, 1982). Stejně tak dle
(Novosad, 2002) je práce zaměřená nejen na výdělek, obživu, ale také na uspokojování
materiálních potřeb každého člověka. Mnohdy tak může být práce přirozeně chápána jen jako
pouhý prostředek k cíli, jako prostředek k vydělávání peněz nutných pro vlastní život (Frankl,
2006).
Dle Mareše toto zpřesnění dovoluje eliminovat z našich úvah o nezaměstnanosti domácí
práce, sebezaměstnávání či dobrovolnou práci pro dobročinné účely, neboť jejich ztráta nemá za
následek nezaměstnanost. „ Nejde tedy o to nemít práci, ale o to nemít placené zaměstnání a tedy
ani nemít příjem ze zaměstnání“ Mareš (1998, str. 16).
Již během dávné lidské historie musela převážná většina lidí na své živobytí vydělávat
prostřednictvím práce (Jahoda, 1982). I přes fakt, že někteří jedinci svou práci rádi nemají, přesto
strukturuje základní smysl pro čas, nabízí pravidelné činnosti a aktivity, umožňuje sociální
kontakty, nabízí participaci na cílech širších skupin a definuje sociální status (Jahoda, 1988).
Zkušenost se změnou času
Nezaměstnanost je spojena s psychologicky stresujícími změnami ve vnímání času. Pokud je
pevná časová struktura vycházející z pracovního fixního rámce odstraněna, jak je tomu v případě
nezaměstnanosti, pak její nedostatek představuje hlavní psychologickou zátěž (Jahoda, 1982).
Ztrátou zaměstnání nastává značný přírůstek volného času a způsobuje tak především problémy
v časové organizaci (Warr, 1987). Čím smysluplněji může být volný čas strukturován a využíván,
tím menší je během nezaměstnanosti psychická zátěž (Buchtová, Filo 2008). (Wanberg et al.,
1997) ve své výzkumné studii také prokázali souvislost mezi problémy s časovou strukturou a
horším duševním zdravím. Nezaměstnaní mnohdy tráví dlouhé hodiny v bezcílových aktivitách,
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sledováním televize nebo ve spánku. Podobně také často zažívají nudu, což je další důsledek
absence časové struktury a pravidelné aktivity (Jahoda, 1982).
Obzvláště ženy zasáhne v psychologickém slova smyslu nezaměstnanost méně než muže,
protože rodina a domácnost pro ně představují dostupnou alternativní roli. Činnost v domácnosti
poskytuje ženám časovou strukturu, smysl účelovosti a aktivity (Jahoda, 1982).
Společenský význam zaměstnání
Mezi základní psychické a psychosociální potřeby zahrnuje (Vágnerová, 2007) potřebu
stimulace, potřebu sociálních kontaktů a potřebu k někomu, resp. někam patřit. Kontakty s lidmi
slouží nejenom jako zdroj jistoty a bezpečí, ale jsou i zdrojem specifické zkušenosti. Sociální
aspekt potřeb začlenění zdůrazňuje (Buchtová, Filo, 2008) převážně u žen, neboť v rámci
výzkumu ženám ztráta práce ve srovnání s muži signifikantně více snížila pocit společenské
potřebnosti (u žen se objevuje větší pocit zbytečnosti), dále narušila kontakt s (pracujícími) lidmi a
oslabila dovednosti v pracovních postupech.
Sociální rozměr práce dává pocit společenské užitečnosti a vřazuje člověka do řádu sociálních
vztahů (Buchtová, 1999; 2002). Na práci je mnohdy nahlíženo jako na morální povinnost, přičemž
se lidé mají tendenci hodnotit podle pracovního zařazení. Pokud zaměstnáni nejsou, začíná na ně
převažovat pohled jako na „bezcenné jedince“ (Marsden, 1982). Ztráta zaměstnání tak znamená
také přijetí nového statusu nezaměstnaného, majícího charakter stigmatu (Mareš, 1998).
Obzvláště pro muže je stigma nezaměstnanosti v souvislosti s případnou rolí živitele bolestnou
zkušeností (Sirovátka, Řezníček, 1994). Taktéž (Buchtová, 2008) potvrzuje, že na rozdíl od
nezaměstnaných žen je psychosociální zátěž u nezaměstnaných mužů zajišťujících živobytí pro
rodinu podstatně silnější. (Marsden,1982) navíc doplňuje, že je zejména pro muže silnější právě
onen vnější tlak pracovat.
Dlouhodobá nezaměstnanost
V posledních letech dochází v nezaměstnanosti k prodlužování průměrné délky trvání
jednotlivých případů a současně růstem podílu osob dlouhodobě nezaměstnaných (Mareš, 1998).
„Dlouhodobá nezaměstnanost vede k tomu, že lidé mění svůj status nezávislého občana za status
závislého klienta sociálního státu “ (Mareš, Sirovátka, 2003, str. 120). Dlouhodobá
nezaměstnanost je bezesporu v současnosti významným problémem nejen v České republice, ale
také v dalších zemích Evropské unie.
Nezaměstnanost nemůže být považována pouze za „osobní věc“ jednotlivce, protože přináší
celospolečenské negativní důsledky sociální, zdravotní a především psychické (Kebza, Šolcová,
2000). Oprávněně je proto dlouhodobá nezaměstnanost vnímána jako závažný problém s vysokou
mírou společenského rizika (Kuchař, 2003). Jako sociální problém je společností vnímána
pracovní pasivita, závislost, chudoba, zhoršené fyzické a mentální zdraví, vyplývající finanční
zátěž a také dysfunkční chování, kriminalita, konflikty a násilí, které jsou s dlouhodobou
nezaměstnaností spojovány (Sirovátka, Řezníček, 1994). Zvýšený výskyt sociálně patologických
jevů se projevuje spíše nepřímo: zvýšenou konzumací alkoholu, nikotinu a drog (zejména
u mladých lidí) a rostoucí spotřebou léků atd. (Buchtová, 2000). Na základě svých výzkumů
prokázali autoři (Montgomery et al., 1998), že ve skupině mladých mužů hraje nezaměstnanost
skutečně významnou část při vytváření rizikového chování s návykovými látkami.
V některých případech může dlouhodobá nezaměstnanost při hledání nového zaměstnání
zvýšit stigmatizaci nezaměstnaných jedinců, neboť může vyvolávat u potenciálních
zaměstnavatelů dojem, že příčinou dlouhodobé nezaměstnanosti jsou profesionální nedostatky
uchazeče, či jeho osobnostní kompetence (Šolcová, Kebza, 2001). Skutečností je, že při
dlouhodobější nezaměstnanosti počíná klesat zájem o nástup do práce (Kebza, 2005). Stejně taki
dle výzkumu (Kuchař, 2003) se aktivita a zájem o hledání zaměstnání s prodlužující délkou
nezaměstnanosti postupně snižuje. Čím je nezaměstnanost delší, tím větší se objevují obtíže při
hledání práce. Na rozdíl od krátkodobé nezaměstnanosti vstupuje u dlouhodobě nezaměstnaných
podle (Kuchař, 2003) faktor času. Déle trvající nezaměstnanost začne být postupně zhruba
u třetiny jedinců vnímána jako normální stav, kdy se dotyčný již adaptoval na nové podmínky, tj.
zvykl si na velký objem volného času a omezené finanční zdroje a také (ať vědomě či nevědomě)
na novou sociální pozici. S postupující dobou se pak pro část dlouhodobě nezaměstnaných
poněkud paradoxně stává obtížné smířit se s tím, že by se tato situace mohla změnit, a že by opět
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mohli začít pracovat. Podle (Sinfield, 1981) zatímco je pro některé jedince dlouhodobá
nezaměstnanost předstupněm do důchodu, u ostatních dojde ke zhoršení zdravotního stavu,
stanou se zdravotně znevýhodněnými a jen pouhá menšina z nich bude schopna se úspěšně
navrátit do práce.
Stádia nezaměstnanosti
Řada autorů se shoduje, že se následky nezaměstnanosti projevují v určitém časovém pořadí
a s tím i jednotlivé reakce jedince.
Přesto každý v dlouhodobé nezaměstnanosti prožívá subjektivně odlišnou zkušenost. V důsledku
však téměř u většiny s postupující délkou nezaměstnanosti dochází k poklesu příjmů, a tak se
nakonec i ti nejoptimističtější mohou dostat až do depresivního stavu či stavu apatie (Sinfield,
1981). Podobné zkušenosti vedly k zobecnění jednotlivých etap, což nás navádí na rok 1938, kdy
Eisenberg a Lazarsfeld publikují svůj článek “The psychological effects of unemployment”a
představují tak svůj nejznámější model, kde vyvozují (Eisenberg, Lazarsfeld, 1938):
1) prvním stádiem je šok, který je následován aktivním vyhledáváním zaměstnání, během nějž je
jedinec stále optimistický a stále si udržuje svůj nezdolný přístup,
2) rozhodující a kritické stádium nastává, jakmile se po delším neúspěchu jednotlivec stává
pesimistický a úzkostlivý,
3) jakmile se stane fatalistický a adaptuje se na nový stav, má již zlomený postoj.
Existují poměrně odlišné úrovně mezi jednotlivci v jednotlivých fázích, kdy ztráta práce
pokračuje do období adaptace a do dlouhodobé nezaměstnanosti. U někoho může začít
„navyknutí na nezaměstnanost“ kolem 9. měsíce a u jiného až po roce neúspěšného hledání
zaměstnání.
Vztah mezi hodnocením kladů a záporů ztráty práce lidí souvisí nejen s délkou
nezaměstnanosti, ale také s věkem, pohlavím a vzděláním. S délkou nezaměstnanosti statisticky
významně klesají ideály a iluze o tom, že je práce lehce dostupná. Chuť znovu pracovat a
očekávaný pocit radosti z práce vlivem délky ztráty zaměstnání vykazuje klesající úroveň
(Buchtová, Filo, 2008).
Současný systém sociální pomoci navíc mnohdy ani nenutí k hledání vlastních východisek ze
vzniklé situace. Chybí těsněji provázána pasivní (výplatu podpor) a aktivní (zejm. vstup do
rekvalifikačních programů) politika zaměstnanosti tzn., že být nezaměstnaným (i dlouhodobě) se
některým skupinám stále vyplatí (Kuchař, 2003). (Sirovátka, Řezníček, 1994) také dodávají, že
nezaměstnanost může být někdy výsledkem dobrovolné volby nebo racionální kalkulace, v níž
výhody volného času, možnost ilegálního přivýdělku, automaticky poskytované sociální podpory a
jiné požitky sociálního státu převažují nad nevýhodami spojenými s podřízeným pracovním
postavením, nepříjemnými pracovními podmínkami, nízkou mzdou, náklady na dopravu, pojištění,
ztrátou volného času atd.
Skupiny lidí s větším rizikem ztráty práce
Dlouhodobá nezaměstnanost postihuje především osoby s relativně méně výhodným lidským
potenciálem. (Horáková, Rákoczyová, 2003) hovoří o tzv. znevýhodněných, rizikových,
zranitelných nebo obtížně umístitelných skupinách nezaměstnaných, mezi které bývají zpravidla
řazeni příslušníci etnických a sociálních menšin, mladiství uchazeči o zaměstnání a absolventi,
osoby starší padesáti let, zdravotně postižení, ženy (zejména po mateřské dovolené). Jde tedy
o jedince, kteří nejsou z důvodu objektivních individuálních překážek (nízké vzdělání, zdravotní
omezení, věk, nedostatek praktických zkušeností) či institucionálních bariér a připsaných
charakteristik (pohlaví, věk, etnická příslušnost účastníků, jejich snížená sociální přizpůsobivost
ad.) schopni rovnocenně soutěžit na trhu práce s ostatními účastníky.
Ministerstvo práce a sociálních věcí v ČR uvádí, že se zvláště u dlouhodobě nezaměstnaných
uchazečů jedná o kumulaci různých handicapů, které vyplývají z osobní, kvalifikační, pracovní a
sociální charakteristiky, dále z nižší úrovně pracovní motivace (Zámečníková, 2005).
Termín „nekvalifikovaní uchazeči o zaměstnání“ v sobě zahrnuje osoby v evidenci úřadů
práce, které mají nízkou kvalifikaci spojenou s nedostatečnými zkušenostmi (Kotíková, 2003).
Podle (Buchtová, 2008) mají sníženou schopnost vlastního aktivního a iniciativního jednání. Stejně
tak (Kotíková, 2003) tvrdí, že je u této skupiny poměrně často sledováno spoléhání se na vnější
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pomoc, neschopnost samostatného řešení osobních problémů, nereálné mzdové požadavky a
požadavky na trh práce. Před uplatněním se na trhu práce tyto osoby dávají často přednost
sociálním dávkám.
V naší společnosti je přesto podle (Buchtová, 2004; 2008) v převážné míře rozhodující pro
uplatnění na trhu práce právě věk. Zvláště u skupiny ve věku 41 – 50 roků popisuje (Buchtová,
1992) v osobnostní rovině pocity bezradnosti spojené se strachem, psychickou tenzí, nejistotou a
s postupnou ztrátou sebedůvěry.
Oproti tomu podle autorů (Sirovátka, Řezníček, 1994) se věk spíše projevuje ve spojení
s jinými faktory jako je zdravotní stav, nedostatek pracovní zkušenosti a také pohlaví (u žen) či
nedostatečná kvalifikace. (Vyhlídal, Mareš, 2006) tak shrnují, že samotné rizikové faktory (vyšší
věk, nízké vzdělání a zdravotní postižení) nevysvětlují plně pozici respondenta na trhu práce a
významným predikátorem je především individuální pracovní. Lidé, kteří byli již v minulosti bez
zaměstnání, mají podstatně vyšší pravděpodobnost buďto v nezaměstnanosti setrvávat, případně
zaměstnání opětovně ztratit. Šance být nezaměstnaný tento faktor zvyšuje více u mužů než u žen,
stejně také změněná pracovní schopnost vystavuje vyššímu riziku být nezaměstnaný muže než
ženy.
Dlouhodobá nezaměstnanost, vysoký věk, zhoršené zdraví, případně konkrétní postižení a
nedostatek potřebných schopností či dovedností řadí takové jedince na poslední místa v preferenci
zaměstnavatelů. Zpravidla tak většině nezbývá mnoho sil v soupeření s mladšími, více schopnými
a flexibilními a stávají se tak rezignovaní k případné šanci nalezení zaměstnání (Sinfield,1981).
(Kotíková, 2003) potvrzuje, že zaměstnavatelé při přijímaní pracovníků dávají přednost především
mladším věkovým skupinám, neboť u nich na rozdíl od lidí starší věkové kategorie převažují
znalosti práce s moderní technikou či znalost cizích jazyků. Navíc někteří nezaměstnaní špatně
vnímají setkání s úřady, které jsou spojeny s nezaměstnaností. U některých se přitom jedná o
principiální snahu o vyhnutí se kontaktu s úřady, která je zjevně spojená s jejich povahovými rysy,
zatímco jiní špatně snášejí jednání s konkrétními pracovníky (Hora, 2008).
Zvláštní pozornost je také třeba v této souvislosti věnovat psychickým dopadům procesu
hledání zaměstnání, neboť zvláštní význam pro trvání a prožívání nezaměstnanosti mají právě
osobnostní faktory.
Stane-li se člověk dlouhodobě nezaměstnaným, zmocní se ho pochybnost o vlastních
schopnostech, pocity neúspěchu, bezcennosti, nepotřebnosti, zbytečnosti, marnosti, neschopnosti
či dokonce méněcennosti, nejistota a strach z budoucnosti, neboť nezaměstnaní neustále myslí na
své problémy. (Buchtová, 2000; Hora, 2008). Dlouhodobá ztráta zaměstnání postihuje u člověka
ve svých důsledcích jak intelektovou a citovou oblast, tak i oblast vůle (Buchtová, 1992; 1999).
Ve studii podle (Sirovátka, Řezníček, 1994) a u (Čížková, Vysloužil, 1994) se projevuje
v důsledku ztráty zaměstnání zvýšená anxieta blokující sociální začlenění. Chování lidí je tak často
provázeno sociální izolovaností, uzavíráním se do sebe a úbytkem sociálních kontaktů (Buchtová,
2000). Doplníme-li k těmto výše zmíněným faktorům psychické důsledky nezaměstnanosti, zřejmě
pak dojdeme k přesvědčení, že pro mnohé jedince není cílem jen nalezení a případné uplatnění
v zaměstnání, ale především přijatelný způsob důstojného lidského života.
Jakým způsobem tedy řeší (nebo se pokoušejí řešit) dlouhodobě nezaměstnaní svou životní
situaci?
Dvěma nejběžnějšími reakcemi nezaměstnaných byla dle výzkumu (Hora, 2008) bezesporu
racionalita (určité vnitřní smíření se situací) nezaměstnaných na straně jedné a beznaděj,
bezmocnost či zoufalství na straně druhé. Obě tyto reakce jsou důsledkem rozdílné reakce na
dlouhodobý neúspěch při hledání zaměstnání, tak k rezignaci. Jako jasnou rezignaci pak můžeme
označit postoj některých respondentů v předdůchodovém věku.
(Marsden, 1982) nazývá nezaměstnané také jako „spokojenější“ raději než depresivní jedince,
neboť mají podle jeho názoru k dispozici spoustu volného času a tudíž by vlastně měli být i
spokojenější. Bylo by snad příliš idealistické předstírat, že je práce vždy jen zábavná činnost.
V realitě je mnoho lidí odsouzeno pracovat na podřadných pracovních pozicích, kdy je práce nejen
nebezpečná, ale navíc není ani dostatečně finančně ohodnocena. (Buchtová, Filo, 2008) také
uvádějí podobný názor u lidí s vyšším věkem, kdy jim ztráta práce přinesla především více klidu,
ukončila stres a dokonce zlepšila i jejich zdravotní stav.
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Nezaměstnanost a zdraví
„Životní téma zdraví představuje v kvalitě života nezaměstnaných respondentů nejen nejvyšší
životní hodnotu, ale také předpoklad pro získání a udržení zaměstnání“ (Buchtová, 2004, 59).
Zdraví ve všech lidských kulturách bylo a je kladeno na přední místo v hierarchii hodnot, neboť
umožňuje nejenom naplnění života, dosažení a udržení stavu spokojenosti a štěstí, ale též
plnohodnotné uplatnění ve společnosti (Kebza, 2005).
Zatímco dřívější fyzické strádání v letech třicátých bylo především spojováno s nemocemi z
nedostatečné výživy, (Buchtová, 2000) dnešní nezaměstnanost je především stresující životní
událost, která jedince staví do situace nejistoty a úzkosti (Kulik, 2000). (Kasl et al., 1975) ve své
studii zjistili, že stejně stresující jako samotná ztráta zaměstnání může být zpravidla už i období
blízké nezaměstnanosti, tedy doba, kdy zaměstnanec ukončení pracovního poměru očekává.
V obecném povědomí je, že nezaměstnanost poškozuje duševní zdraví, a že vliv či následek
toho se může rozšířit do „psychosomatických “ problémů, ovšem méně prokazatelné je to
u fyzického zdraví (Kebza, 2005). Řada výzkumných studií popisuje souvislost mezi
nezaměstnaností a zhoršením zdravotního stavu (Buchtová, 2008).
(McKee-Ryan et al., 2005) upozorňují na to, že odezva na nezaměstnanost není u všech
nezaměstnaných vždy stejná. Ve značné souvislosti dopadu na duševní zdraví je především délka
nezaměstnanosti a životní status. (Warr, 1985) se také domnívá, že jde zpravidla o kumulovaný
efekt trvající dlouhou dobu ve spojitosti s velmi nízkým životním standardem. Zřejmě se zde
uplatňují kauzální mechanismy související s chudobou, která vede ke značnému zhoršení
životního stylu. V důsledku nezdravého životního stylu a nepříznivých psychosociálních faktorů
(sociální exkluze, stres, deprese, anxiozita, hostilia) dochází u sociálně deprivovaných osob
ke zvýšenému riziku předčasného úmrtí na kardiovaskulární onemocnění (Bruthans, 2008).
Na snížení dopadu těchto psychosociálních faktorů má zejména vliv společenská podpora.
Sociální integrace a sociální začlenění člověka do sociální struktury je významnou determinantou
jeho psychické pohody a zdraví. Prostřednictvím sociálních vazeb k druhým osobám, skupinám a
širší společnosti je jedinci přístupná sociální opora, tj. jakýsi sociální fond. Prostřednictvím takové
sociální opory lze čerpat v případě potřeby systém sociálních vztahů, jejichž prostřednictvím se
člověku dostává pomoci (Kebza, 2005).
Osoby se zdravotním postižením
Nejrizikovějším faktorem je při hledání možného pracovního uplatnění především zdravotní
postižení (Vyhlídal, Mareš, 2006). Zpravidla se jedná o lehčí zdravotní poškození, která vedou
k nezaměstnanosti. Vzhledem ke stále většímu důrazu na produktivitu a na výkon se v současné
společnosti mají tito lidé čím dál menší šanci na trhu práce uplatnit. Mnozí z nich se přitom se
svým handicapem jen obtížně vyrovnávají. Nemožnost nalézt práci a s tím související vyřazení ze
sítě sociálních vztahů jejich situaci ještě více zhoršuje (Buchtová, 1999).
V celé české populaci se odhaduje asi 10 % lidí s postižením, přičemž platí, že za postižení se
považuje dlouhodobý nebo trvalý stav, jenž je charakteristický orgánovou nebo funkční poruchou,
kterou již nelze léčbou zcela odstranit nebo eliminovat. Takový stav znamená výraznou redukci
reálných možností i životních šancí člověka, omezuje jeho práceschopnost a negativně tak
zasahuje do mnoha stránek kvality života postiženého (Novosad, 2002). Toto procento je nižší ve
skupině dětí a s věkem se postupně zvyšuje, takže u osob nad 80 let má více než 50 % osob
zdravotní postižení (Votava, 2005).
Hranice mezi člověkem postiženým je neostrá. Je možno říci, že OZP má taková funkční
omezení, že to vytváří mimořádné požadavky na její životní, případně pracovní podmínky.
V posledních letech se celosvětově prosazuje při označování OZP zásada „people first“ (nejprve
lidé), tedy že všichni jsme především lidé, s různými vlastnostmi, z nichž jednou může být i
zdravotní postižení. Proto se před jinak přijatelným označením zdravotně postižený dává přednost
spojení osoba (člověk) se zdravotním postižením (Votava, 2005).
Abychom dosáhli plné společenské integrace všech postižených jedinců, je nezbytný proces
vyrovnání příležitostí postižených osob, tzn., že je jim třeba umožnit kromě dostupných sociálních
a zdravotních služeb rovněž dostupné vzdělání a pracovní příležitosti. Úspěšné pracovní využití
postiženého člověka je považováno za jedno z kritérií jeho plnohodnotného zařazení do majoritní
společnosti (Opatřilová, 2005).
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Velmi obecně lze říci, že se životní podmínky v souhrnu zlepšily, ale jevy jako
nezaměstnanost, omezení veřejné dopravy a zrušení některých speciálních služeb mohly situaci
v některých ohledech i zhoršit. Podstatné však je především to, že se změnil život alespoň většiny
postižených osob, s různým typem postižení, různého věku, s různým stupněm vzdělání, s různými
sociálními podmínkami (Votava, 2005). Zejména však starší osoby po krátké době na hledání
zaměstnání často rezignují a vytváří si náhradní životní aktivity. Délka evidence této skupiny je
více než dvojnásobně vyšší než doba nezaměstnanosti ostatních uchazečů o zaměstnání. Některé
zdravotně postižené uchazeče lze dokonce považovat za téměř nezaměstnatelné. Jejich pracovní
omezení daná zdravotními důvody umožňují zpravidla výkon práce jen za specifických podmínek,
např. v chráněných dílnách (Kotíková, 2003).
Jakýkoliv zdravotní problém nemá jenom vnitřní, individuální somatopsychickou nebo naopak
psychosomatickou dimenzi, ale má i dimenzi vnější, a to sociální. Zdravotně postižený jedinec tak
bývá na trhu práce zpravidla handicapován hned dvakrát. Podle (Novosad, 2002) jde primárně
o zdravotní stav a společenský náhled postižení a osobní možnosti, sekundárně jde o nedostatky
v obvyklých sociálních dovednostech a osobnostních kompetencích, které se projevují například
v nízkém sebehodnocení, ve snížené schopnosti efektivní komunikace a především také
v nedostatečné informovanosti o možnostech na trhu práce, což vede k přeceňování nebo naopak
podceňování pracovních omezení, která z postižení plynou.
Programy pro nezaměstnané
Podle Národního plánu podpory a integrace občanů se zdravotním postižením je základním
cílem státu a vlády naplnit na vyšší úrovni než dosud pracovní potenciál desítek tisíc osob se
zdravotním postižením a vytvořit fungující systém pracovní rehabilitace zahrnující poradenskou
činnost, přípravu pro pracovní uplatnění, umísťování do zaměstnání a vytváření vhodných
podmínek pro výkon zaměstnání s důrazem na větší účast vzdělávacího systému (nástroje
vzdělávací, rekvalifikační a celoživotní učení) při řešení problematiky zaměstnatelnosti osob se
zdravotním postižením (Národní plán podpory a integrace občanů se zdravotním postižením na
období 2006-2009, 2005).
Pracovní rehabilitace (PrR) je zákonem č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti definována jako
soustavná péče, poskytovaná občanům se zdravotním postižením, směřující k tomu, aby mohli
vykonávat dosavadní nebo jiné vhodné zaměstnání. U nás tuto roli jako poradce pro volbu
zaměstnání, většinou zastupuje instituce ÚP (úřad práce). Jde o souvislou podporu osob
v produktivním věku, které mají kvůli svému zdravotnímu stavu a změněné pracovní schopnosti
značně omezený výběr zaměstnání. Jde o aktivity spojené s využíváním a rozvíjením pracovních
schopností lidí s tělesným postižením i s pozitivním psychosociálním působením práce na
osobnost postižených (Novosad, 2002).
Možná pomoc spočívá taktéž v posouzení osobnostních charakteristik klientů, schopností,
dovedností a jejich aktuálních kompetencí, směřující k optimálnímu uplatnění klientů na trhu práce,
a to s využitím programu tzv. „bilanční diagnostiky“. Cílem bilanční diagnostiky je návrh různých
variant další profesní kariéry klienta, a to nejen pro výkon konkrétní, ale také všeobecné profese
(Zámečníková, 2005).
Bilanční diagnostiku pojímáme jako poradenský proces, který využívá komplexní, odborné
diagnostické metody a podle zjištěných výsledků směřuje k využití potenciálu člověka při jeho
uplatnění. Významnou zásadou je při postihování pracovního potenciálu volba takových
diagnostických metod, jež mohou objektivně postihnout jev, který je třeba posoudit a umožnit tak
naplnění cílů formulovaných společně s klientem před zahájením vlastní psychodiagnostiky.
Jedna z hlavních obecných zásad psychologické diagnostiky se proto týká způsobu užití
psychodiagnostických metod. Pro zjištění vlastností, schopností a psychického stavu klienta
psychologická diagnostika zjišťuje:
•
Schopnosti – inteligence.
•
Kognitivní funkce - paměť, pozornost, myšlení.
•
Osobnost - temperament, emotivita, psychická stabilita, sebevědomí, interpersonální
chování, sklon k návykovému chování, sociální adaptace, poruchy osobnosti.
•
Úroveň autoregulace a psychické integrovanosti osobnosti.
•
Speciální předpoklady - zaměření, zájmy, nadání.
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Klíčová podmínka pro úspěšnou diagnostickou práci psychologa v oblasti pracovně profesních
předpokladů je uvědomění si skutečnosti, že si klient v situaci ztráty zaměstnání s sebou nese
mimo zátěže psychické, fyzické a téměř vždy finanční taktéž stavy úzkosti a možné poruchy
sebereflexe. Při samotné spolupráci s klientem je tak třeba vycházet také z předpokladu, že
většina populace nemá osobní zkušenosti s psychologií a s psychology a situace psychologického
vyšetření je pak spojována s tzv. explorační anxietou, kdy se klient dostává do situace zkoušky.
Výstupem bilanční diagnostiky je tzv. „Závěrečná zpráva bilanční diagnostiky“, kdy tato zpráva
může klientovi usnadnit orientaci v jeho předpokladech, silných stránkách osobnosti, případně
vhodných postupech k nalezení pracovní příležitosti. Umožní mu však i orientaci v jeho případných
nedostatcích, rezervách, či nevhodných řešeních další profesní dráhy.
V rámci intervenčních psychosociálních programů pro nezaměstnané jde kromě rekvalifikace
především o udržení celkové aktivity jedince. (Wanberg et al., 1997) zdůrazňují zahrnout do
intervenčních programů zejména složku časové struktury dne, aktivitu a zejména stanovování
individuálních cílů, aby se naučili jednotlivci trávit svůj čas produktivně. Dostatek aktivity pomáhá
udržovat především dobrý zdravotní stav. Kvalitní zájmy tzv. volnočasové aktivity rozvíjejí navíc
tvořivé schopnosti člověka a zvyšují jeho sebevědomí. Zejména nepříznivé duševní stavy se dají
zmírnit přiměřeným tělesným cvičením, relaxací nebo psychoterapií. Také zapojení do různých
zájmových nebo společenských organizací může dát nezaměstnanému člověku oprávněný pocit
životního naplnění, může přispět k rozvoji jeho schopností a k navázání užitečných kontaktů
(Buchtová, Filo, 2008).
Závěr
Nezaměstnanost je především složitý společenský problém, který se neustále vyvíjí a je stále
doprovázen novými a aktuálnějšími fakty. Ačkoliv různé výzkumy sociálně-psychologických účinků
nezaměstnanosti můžou mít ve svém důsledku, tedy v samotném snížení nezaměstnanosti jen
velmi malý přímý užitek, přesto mohou psychologická zjištění pomoci porozumět problémům s
nezaměstnaností například pomocným sociálním sítím např. rodinám a příbuzným
nezaměstnaných, tedy pro společnost. I pro ty je totiž nezbytné vyrovnat se s problémem
nezaměstnanosti, neboť se nezaměstnanými stává v poslední době příliš mnoho osob na to, aby
tento jev mohl být chápán jen jako osobní životní záležitost.
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Abstrakt
Mobbing označuje fenomén, který se na pracovištích vyskytoval pravděpodobně odjakživa.
Chování pracovníků, které je v současné době označováno termínem mobbing, představuje
psychické násilí nebo teror vůči kolegům, podřízeným, ale i vůči k nařízeným. V naší studii jsme se
zaměřily na zjištění míry vnímání mobbingu u zdravotnických pracovníků. Vzhledem k pilotní studii
se výzkumu zúčastnilo 39 probandů, převážně zdravotních sester. Použit byl dotazník mapující
výskyt mobbingu, reakce a vyrovnávání se s mobbigem. Dosavadní výsledky naznačují, že
s uvedeným nežádoucím chováním se pracovníci setkávali průměrně jedenkrát za rok, což
považujeme za optimistický výsledek, který může naznačovat, že termín mobbing se stal
„módním“- je používán i pro situace, které pod mobbing není správné zařazovat.
Klíčová slova: mobbing, zdravotní sestra
Abstract
Mobbing as undesirable phenomenon at the workplace and its incidence in health care
Mobbing refers to phenomenon that has probably always existed in the workplace. The
behaviour of workers labelled as mobbing, presents psychological violence or terror towards
colleagues, subordinates, but also towards to superiors. In our study we focused on finding the
level of perceived mobbing in health care workers. In this pilot study, 39 workers, mostly nurses,
participated. A questionnaire mapping mobbing incidence, reactions and coping with mobbing was
used. Preliminary results show that workers experienced mobbing on average once in a year,
which we consider to be an optimistic result which may suggest that the term mobbing has become
fashionable and is also used for describing situations which should not be classified as mobbing.
Keywords: mobbing, nurse
ÚVOD
Termín mobbing do pracovního prostředí přinesl v roce 1984 Heinz Leymann jako označení
pro chování na pracovišti (Leymann, 1996). Termín - z anglického slovesa „to mob“, - „napadnout“,
jeho českým ekvivalentem by mohl být výraz „šikana“. Mobbing spočívá v systematických a
cílených negativních jednáních směřujících od jedné či více osob k jiné osobě, kterými ji poškozují
a narušují její důstojnost a fyzickou a psychickou integritu. Cílem je donutit danou osobu
k dobrovolnému odchodu z pracoviště. K oprávněnému použití termínu mobbing je nutné, aby
daná osoba byla tomuto chování vystavena nejméně po dobu půl roku a alespoň jednou týdně.
Mobbing se může vyskytnout kdekoli, často jsou ohroženi pracovníci ve zdravotnictví, což dokládá
velké množství provedených výzkumů.
Důsledky mobbingu pro oběť
• Psychické důsledky (stres, nervozita, úzkost, narušení sebevědomí, emoční vyčerpanost,
agresivita, podrážděnost, sklíčenost)
• Psychosomatické důsledky (bolesti hlavy, šíje, zad, trávicí problémy, poruchy příjmu
potravy, spánku, kožní problémy)
• Sociální důsledky (stahování se z reality, snížená schopnost se bavit, zhoršení vztahů
s rodinou atd.)
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Důsledky mobbingu pro organizaci
Ekonomické důsledky – zhoršení atmosféry – nižší pracovní výkon – až odchod pracovníků –
není zájem pracovat v atmosféře strachu, obav, bez tvůrčí spolupráce. Nižší výkon podávají
i pachatelé mobbingu – čas tráví vymýšlením nových strategií.
Některé předchozí studie ze světa i ČR
USA: M. Rowe a H. Sherlock (2005) ze vzorku 213 zdravotních sester (204 žen, 9 mužů) bylo
96,4 % někdy vystaveno verbálnímu násilí, přitom 74 % ze strany lékařů, 24% od asistentů a 19 %
od jiného personálu. Výzkum z Nového Jižního Walesu na vzorku 311 respondentů (21 % mužů a
79 % žen) ukázal 50 % personálu, který během předešlých 12 měsíců mobbing zažil nejčastěji ve
formě ponižování, zastrašování, pohrdání, nadměrných požadavků, degradujícího přístupu a
izolace (Rutherford, Rissel, 2004). V roce 1998 provedená studie u 745 zdravotních sester (97,2 %
ženy) ukázala, že 3 % byla mobbována v době výzkumu, 8,4 % mělo dřívější zkušenost a 1 z 5
sester byla svědkem. Autoři zjistili signifikantní vztah mezi mobbingem a vyhořením (Einarsen,
Matthiesen, Skogstad, 1998). Výzkum realizovaný v roce 2005 v Bosně a Hercegovině ukázal
přes 50 % dotázaných sester vystavených mobbingu, zejména ve formě ponižování, urážení a
ignorování. Pachateli byli nadřízení (40 %) a kolegové (24 %). (Pranjić, et al., 2006; Šoljan,
Josipović-Jelić, Titlić, 2009).
Výzkum v Turecku. Sledován: výskyt mobbingu, reakce na něj a řešení situace mobbingu za
posledních 12 měsíců. Celkem 505 zdravotních sester 325 (64 %) z veřejného sektoru a 180
(36 %) soukromého. Výsledek - 86,5 % sester mělo zkušenost s mobbingovým chováním, sestry
v soukromých zařízeních vykazovaly signifikantně vyšší míru mobbingu než sestry v zařízeních
státních. Nejčastější mobbingové chování: „Někdo o mně mluvil ponižujícím a pokořujícím
způsobem v přítomnosti ostatních“, nejčastější reakce: „Cítím se vystresovaná a unavená“ a
nejvíce udávaným řešením situace: „Pracuji usilovněji a více systematicky“ (Yildirim, Yildirim,
2007).
Česká republika - V letech 2004–2006 proběhl výzkum násilí na pracovišti v oblasti
zdravotnictví a sociálních služeb. Výsledkem bylo násilí zejména ve formě slovního napadání,
které za předešlý rok zažilo 42 % z celkových 675 respondentů. Fyzické násilí udalo 13 %
dotazovaných zdravotníků a 11 % uvedlo zkušenosti s mobbingem. V 70 % byly obětí zdravotní
sestry (Hnilicová, 2007). Další výzkum mapování násilí na pracovišti v oblasti zdravotnických a
sociálních služeb proběhl v roce 2004. Dotazníkové šetření s 1286 respondenty ukázalo, že 13 %
dotazovaných jedinců má osobní zkušenost s mobbingem, 12 % s fyzickým násilím a 38 % se
slovním napadáním (Svobodová, 2008).
Ve výsledcích se objevovaly poměrně výrazné rozdíly, zejména v zjištění pachatelů mobbingu,
kde se mezi nejčetněji udávanými objevovali lékaři, zdravotní sestry (asistentky i vrchní sestry) a
vedoucí osoby. Stejně tak u obětí se výsledky neshodovaly, převažovaly však zdravotní sestry.
Nejčastěji udávanou technikou bylo verbální násilí. Ze zjištěných poznatků také nelze usuzovat na
to, zda je mobbing typický spíše pro ženy nebo muže, neboť v oblasti zdravotnictví tvořil personál
ženského pohlaví většinu.
NAŠE ŠETŘENÍ
Pilotní studie mobbingu ve zdravotnických zařízeních ČR. Inspirací byl výzkum v roce 2005
v Turecku u zdravotních sester (Yildirim, Yildirim, 2007).
Cíle:
1. Zjistit, zda pracovníci ve zdravotnictví vnímají mobbing a v jaké míře.
2. Zjistit typ mobbingového chování (dotazník část A), reakci na mobbing (část B) a způsobů
řešení mobbingu (část C).
3. Zjistit, zda existuje významný rozdíl v naměřených hodnotách mezi pracovníky státního a
soukromého sektoru.
4. Zjistit, zda existuje významná souvislost mezi vnímáním mobbingu, reakcemi, jeho řešením
a věkem, délkou působení ve zdravotnictví a dobou působení v nynějším zařízení.
5. Porovnat výsledky našeho výzkumu s odpovídajícími výsledky tureckého výzkumu.
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Zkoumaný soubor
Personál dvou zdravotnických zařízení soukromých a jednoho státního v České republice.
Výběr těchto zařízení byl vázán na jejich dostupnost. Jednalo se o pracovníky oddělení
chirurgického, porodnicko-gynekologického, dětského, léčebny dlouhodobě nemocných, jednotky
intenzívní péče, ošetřovatelské péče anesteziologii, resuscitaci a intenzívní péči a sekretariátu.

Popis souboru
Celkový počet respondentů

Celkem
39

Ženy
36

(92 %)

Muži
3

(8 %)

Celkový počet respondentů státní zařízení

14

(36 %)

12

(31 %)

2

(5 %)

Celkový počet respondentů soukromé zařízení

25

(64 %)

24

(62 %)

1

(3 %)

Průměrný věk

33,1

27,7

Průměrná doba působení ve zdravotnictví (roky)

12,4

6

Průměrná doba působení v nynějším zařízení (roky)

6,9

2,7

Vzdělání vysokoškolské

8

(21 %)

7

(18 %)

1

(3 %)

Vzdělání středoškolské

30

(77 %)

28

(72 %)

2

(5 %)

Vyučeni s maturitou

1

(3 %)

1

(3 %)

0

Aplikovaná metodika
Dotazník mapující nežádoucí (nepřátelské) chování na pracovišti MOBBING
Dotazník má čtyři části:
1. Část – demografické údaje o probandovi
2. Část – A = výskyt a typy nežádoucího chování (33 položek)
3. Část – B = reakce na nežádoucí chování (35 položek)
4. Část – C = způsoby řešení a vyrovnání s mobbingem (8 položek)
Probandi se vyjadřují k jednotlivým tvrzením na 6. stupňové škále, výskyt za posledních 12
měsíců: 0 = Nikdy jsem se s tím nesetkal/a až 5 = Neustále se s tím setkávám.
Použité statistické metody
Mann-Whitneyův U-test, Kruskal-Wallisův test, Spearmanovy korelace
VÝSLEDKY
Cíl 1. Zjistit, zda pracovníci ve zdravotnictví vnímají mobbing a v jaké míře.
Část A: Frekvence výskytu nežádoucího chování
vůči respondentovi (průměrné skóre)
Celkem (n=39) Respondenti
0,6

Respondenti
Státní zařízení (n=14)
0,7

Respondenti
Soukromé zařízení (n=25)
0,5

Výsledky naznačují, že probandi se s nežádoucím chováním setkali maximálně 1x za
posledních 12 měsíců.
Cíl 2. Zjistit (nejčastější) typ mobbingového chování (dotazník část A).
Zjistit (nejčastější) reakci na mobbing (část B).
Zjistit (nejčastější) způsoby řešení mobbingu (část C).
Zjistit typ mobbingového chování (dotazník část A)
Nejvyšší hodnota byla zjištěna u tvrzení:
„Někdo o mně mluvil ponižujícím a pokořujícím způsobem v přítomnosti ostatních“ (skór 1,6)
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Zjistit reakci na mobbing (část B)
Nejčastější reakce byla zjištěna u tvrzení:
„Cítím se vystresovaná/ý a unavená/ý “ (Průměrný skór: 1,9 = několikrát za posledních 12 měsíců).
Zjistit způsoby řešení mobbingu (část C)
Nejčastěji uvedeným způsobem řešení nežádoucího chování bylo:
„Pracuji usilovněji a více systematicky“. (skór 1,7)
Cíl 3. Zjistit, zda existuje významný rozdíl v naměřených hodnotách mezi pracovníky
státního a soukromého sektoru ve výskytu nežádoucího chování.
Státní zařízení
průměr (n=14)

Soukromé zařízení
průměr (n=25)
293

487

z

Úroveň p

Přesné p

-0,381

0,704

0,718

Mezi průměrnou hodnotou pracovníků soukromého a státního zařízení nebyl zjištěn statisticky
významný rozdíl (Mann-Whitneyův U-test, hladina významnosti 0,05).

Cíl 4. Zjistit, zda existuje významná souvislost mezi vnímáním výskytu mobbingu (A),
reakcemi (B), jeho řešením (C) a věkem, délkou působení ve zdravotnictví a v nynějším
zařízení.
Proměnné: A, B, C a

n

Spearman R

Úroveň p

Věk

37

A 0,142
B 0,253
C 0,155

0,403
0,131
0,358

Délka působení ve zdravotnictví

39

A 0,217
B 0,259
C 0,135

0,184
0,112
0,412

Délka působení v nynějším zařízení

39

A 0,104
B 0,179
C 0,090

0,528
0,277
0,587

Nebyly nalezeny žádné statisticky významné souvislosti mezi vnímaným výskytem mobbingového
chování (A), reakcemi na mobbingové chování (B), způsoby řešení (C) a věkem probandů, jejich
délkou působení ve zdravotnictví ani v současném zařízení.

Cíl 5. Porovnat výsledky našeho výzkumu s odpovídajícími výsledky tureckého výzkumu.
Mezi největší shody našeho a tureckého výzkumu patřilo zjištění shody položek, které se
vyskytovaly nejčastěji (viz cíl č. 2). Zkušenost s mobbingem (alespoň 1x za posledních 12 měsíců)
v našem výzkumu 41 % osob, tureckém 86,5 %.
V tureckém výzkumu zjištěna vyšší míra mobbingu v soukromých zařízeních, v našem nebyl
zjištěn rozdíl. V našem ani v tureckém výzkumu nebyly prokázány souvislosti mezi hodnotami
z dotazníku a sledovanými demografickými údaji.
Diskuse
Jednalo se o pilotní výzkum mobbingu ve zdravotnictví. Tomu odpovídala velikost souboru.
Výsledky, které jsme zjistily, se jeví optimisticky, neboť výskyt nežádoucího chování na pracovišti
1x za 12 měsíců neopravňuje k tvrzení, že tento jev je pro zdravotnická zařízení častý či typický.
Výsledek může také naznačovat, že termín mobbing se stal „módním“ a je používán i pro situace,
které pod mobbing není správné zařazovat. Zda se naše výsledky potvrdí, ukáže plánovaný
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rozsáhlejší výzkum ve zdravotnických zařízeních v ČR, který by měl důkladněji zmapovat
problematiku mobbingu a poskytnout nejen aktuální data, ale zároveň umožnit srovnání s již
provedenými výzkumy u nás i v zahraniční. Vzhledem k těmto plánům je důležitým výsledkem naší
pilotní studie také ověření dobré a jasné srozumitelnosti použitého dotazníku.
Limity
Nejen velikost souboru pilotní studie, ale i další faktory mohly ovlivnit zjištěné výsledky. Mezi
tyto faktory řadíme způsob distribuce a především sběr dotazníků, který by měl v budoucnu
poskytovat větší pocit anonymity, což je při takovémto výzkumu citlivého tématu nezbytným
předpokladem pro získání věrohodných dat. Dalším faktorem byla nesourodost souboru a
nemožnost srovnání skupin probandů na základě demografických údajů. Přes veškeré vlivy, které
mohly ovlivnit výsledek naší studie, chceme věřit, že mobbing není na našich pracovištích rozšířen,
alespoň ne v takové míře, jak je někdy prezentováno, v opačném případě se zde objevuje jev
velice závažný, jak pro jedince, tak pro celé společnosti.
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Kariérové ukotvenie a jeho vzťah k pracovnej histórii
Marta Zaťková
Katedra psychologických vied FSVaZ UKF, Nitra
mzatkova@ukf.sk
Abstrakt
Príspevok vychádza z koncepcie kariérových kotiev E. Scheina a je zameraný na analýzu
dominancie a multiplicity kariérového ukotvovania prostredníctvom pracovnej histórie. Výskumným
cieľom príspevku bolo zistiť mieru prítomnosti dominantnosti resp. multiplicity kariérovej kotvy.
Zároveň sme zisťovali nakoľko pracovná história, konkrétne dĺžka zamestnanosti, počet
odpracovaných rokov a počet predchádzajúcich zamestnaní predikuje dominantnosť kariérovej
kotvy.
Kľúčové slová: kariérové ukotvovanie, pracovná história
Abstract
Career anchor and its relation to working history
The article stems from the career anchors conception by E. Schein and it is focused on the
analysis of dominance and multiplicity of career anchoring by means of career history. The
research aim was to identify the level of dominance presence or multiplicity of career anchor. At
the same time we investigated to what extent the career history, particularly the length of
employment, seniority and number of years of all previous occupations predicts the dominance of
career anchor.
Keywords: career anchoring, career history

Úvod
Celkové nazeranie na problematiku kariérových konceptov sa zmenilo koncom minulého
storočia. Zmenou politického systému, zmenou podnikateľského prostredia, zmenami v metódach
a formách riadenia sa nielen kariéra, ale aj kariérový rozvoj zaznamenávajú kvalitatívne zmeny.
Bělohlávek vo svojej publikácii Osobní kariéra (1994) definuje kariéru ako dráhu životom,
predovšetkým profesionálnym, na ktorej človek získava nové skúsenosti a realizuje svoj osobný
potenciál.
Súčasný pohľad na kariéru umožňuje väčšiu rozmanitosť potrieb na pracovisku, vzdialením sa
od hierarchického prístupu a ako výsledok umožňuje ľuďom kombinovať potreby v práci a v kariére
s potrebami vyplývajúcimi zo životného štýlu. V nových konceptualizáciách je oveľa väčší dôraz
kladený na jednotlivca. Z vyššie uvedeného dôvodu bola tradičná „kariéra v organizácii“, v ktorej sa
očakáva, že zamestnanci budú osobné záujmy klásť na posledné miesto, je nahradená „kariérou
orientovanou na seba (self-centered career)“. Kariérový model sa mení na individuálny proces
zodpovednosti za seba samého. Jedinec skúma svoje príležitosti v oblasti kariéry, stanovuje ciele,
vyvíja stratégie. Kariérový vývin v sebe implikuje 2 zložky: na jednej strane je to úsilie o nájdenie
a uskutočnenie vlastnej cesty životom, na druhej strane úsilie organizácie, ktorá umožňuje
pracovníkom rásť v súlade s ich potenciálom. Pre potreby jednotlivca aj organizácie je žiaduce
dosiahnutie súladu medzi zmysluplnou realizáciou pracovníka v zhode s potrebami organizácie.
S akceptovaním vyššie uvedeného kariéra jednotlivca môže byť konceptualizovaná s ohľadom na
rozvoj zručností a odbornej znalosti, schopnosti učiť sa, na vývin identity a s ohľadom na self
koncept akým je kariérová kotva.
Model, ktorý môže napomôcť ozrejmiť spôsob, akým ľudia dospejú k rozvoju a riadeniu svojej
kariérovej identity, je práve koncept kariérových kotiev E. Scheina (1968).
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Kombinácia subjektívne vnímaných potrieb, hodnôt a postojov môže byť kategorizovaná do
ôsmich kariérových kotiev, ktoré predstavuje kariérová kotva manažérska kompetencia, kariérová
kotva technicko – funkčná kompetencia, bezpečnosť/stabilita, autonómia, služby, čistá výzva,
životný štýl a podnikateľská kreativita.
Podľa Scheina (1968), keď raz ľudia porozumejú svojej kariérovej kotve, stane sa
najdôležitejším faktorom v ich snahe o plnenie kariéry. Kariérové kotvy umožnia ľuďom učiť sa
o pracovných kompetenciách a preferenciách ako aj o pracovnom prostredí, ktoré je najviac
konduktívne k ich produktivite.
Podľa Scheinovho (1968) modelu kariérových kotiev, jedinci prikladajú vysokú hodnotu tomu,
čo robia dobre a zlepšujú svoje schopnosti v tých oblastiach, ktoré si vážia/cenia. Rozdiely
v hodnotách, motívoch a schopnostiach ovládajú kariérovú identitu a poskytujú smerovanie
a vedenie v priebehu času v kariére jedinca.
Kariérová identita je tá časť jedinca, ktorá pozostáva z troch hlavných komponentov, ktoré
spolu tvoria koncept kariérovej kotvy. Tieto zložky sú:
a) vlastný obraz talentov a schopností, ktorý si človek tvorí na základe úspechu v rôznych
pracovných situáciách
b) vlastní obraz motívov a potrieb, ktorý si jedinec vytvára na základe sebapoznania
v reálnych situáciách a spätnej väzby od ostatných
c) vlastný obraz postojov hodnôt, ktorý je formovaný pri stretávaní s normami a hodnotami
organizácie i vykonávanej práce
Učením sa o týchto troch zložkách dochádza k ľahšiemu porozumeniu, čo je to, čo chceme od
nášho pracovného prostredia (Schein, 2006). Schein (1978) bol presvedčený, že iba
prostredníctvom pracovných skúseností by sa mohla vyvinúť primárna kariérová kotva.
Na porozumenie modelu kariérových kotiev, Shein (1978) prezentoval päť predpokladov:
(1) Kariérové kotvy nepopisujú iba pracovnú motiváciu jedinca, ale tiež berú do úvahy vlastný
obraz talentov, schopností, motívov, potrieb, postojov, hodnôt a aktuálnych pracovných
skúseností, k usmerňovaniu rozhodnutí a sebapercepcie s ohľadom na kariérové rozhodnutia.
(2) Kariérové kotvy sú konceptom odvodeným a zakotveným v pracovnej skúsenosti jedinca
a tiež výsledkom početných interakcií medzi jedincom a pracovným prostredím (Schein, 1978).
Postupom času a nahromadením pracovných skúseností, jednotlivci získajú zmysel pre to čo majú,
a nemajú radi (Schein, 1993).
(3) Koncept kariérových kotiev zdôrazňuje vzťah medzi schopnosťami, motívmi a hodnotami
ako súčasť absolútneho self-konceptu. Uvedené faktory sú rovnocenne dôležité pri napomáhaní
jedincom vážiť si skutočnosti a aktivity v ktorých sú dobrí a zlepšiť schopnosti nevyhnutné
k vykonávaniu aktivít, ktorých si vážia (Schein, 1978). Cieľom konceptu kariérových kotiev je
vyzdvihnutie postupnej integrácie motívov, hodnôt a schopností do self-konceptu jedinca .
(4) Kariérové kotvy sú určené na identifikovanie rastúcej stability vo vnútri jedinca, bez
prítomnosti tvrdenia, ktoré vymedzuje, že jednotlivec sa nemôže zmeniť alebo rásť. Koncept je
dizajnovaný tak, aby vysvetlil, ktorá časť našich životov sa stane stabilnejšou, potom ako sa
rozvinie sebavhľad založený na životných skúsenostiach (Schein, 1992). Kariérova kotva, ktorá sa
vyvinie, asi o päť až desať rokov od vstupu do pracovného pomeru, stáva sa stabilizujúcou silou
v osobnosti, ktorá usmerňuje a obmedzuje budúce kariérové výbery (Shein, 1992).
(5) Každý jedinec má len jednu skutočnú kariérovú kotvu. Schein (1978) vo svojich prácach
zdôrazňoval, že kariérová kotva je tým jedným elementom, ktorého sa jedinec nevzdá aj keď čelí
náročnému výberu. Schein (1990) uviedol, že jedinci jednoducho nemôžu mať dve alebo viac
kariérových kotiev a že ak jedinec nie je schopný objaviť svoju skutočnú kariérovú kotvu je to
pretože „osoba nemá dostatok životných skúseností k tomu, aby vyvinula priority, ktoré určujú to,
ako robíme výbery“ .
Ako Schein (1975, 1978) uviedol kariérová kotva sa vyvíja prostredníctvom kontaktu
s premenlivými pracovnými úlohami, pracovnými organizáciami a spolupracovníkmi. Nie všetky
kariérové kotvy sú, ale rovnako stabilné a „uchovateľné“. So zvyšujúcou sa nedisciplinovasťou,
ktorá sa u pracovníkov prejavuje v podmienkach pracovnej mobility a fluktuácie na pracovnom
trhu, Schein vymedzuje, že ľudia, sa budú významne líšiť v pravdepodobne stabilizovaných
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kariérových kotvách vzhľadom na dominantnosť a multiplicitu kariérových kotiev v závislosti na
veku a pracovnej histórii. Pracovná história, predstavuje nasledujúce skutočnosti, ktoré podľa
Scheina ovplyvňujú/majú vplyv na dominantnosť a multiplicitu kariérových kotiev:
A.
B.
C.

Dĺžka zamestnanosti - predstavuje počet odpracovaných rokov od nástupu do zamestnania
(trvalý pracovný pomer) až po súčasnosť.
Počet odpracovaných rokov v súčasnom zamestnaní – predstavuje obdobie od nástupu do
trvalého pracovného pomeru až do súčasnosti.
Počet predchádzajúcich zamestnaní, ktoré jedinec vykonával – predstavuje počet
zastávaných pracovných pozícií (aj v rámci jednej organizácie) v priebehu pracovného
života.

Cieľom našej výskumnej štúdie bolo:
- zistiť mieru prítomnosti dominantnosti resp. multiplicity kariérovej kotvy v našom súbore
participantov,
- zistiť či pracovná história, konkrétne dĺžka zamestnanosti, počet odpracovaných rokov a počet
predchádzajúcich zamestnaní predikuje dominantnosť kariérovej kotvy.
Metóda
Výskumná vzorka pozostávala zo 141 osôb ženského pohlavia a 54 osôb mužského pohlavia.
Vo výberovom súbore je podiel participantov ženského pohlavia 72.7 % a podiel participantov
mužského pohlavia 27.3 %. Podiel úrovne vzdelania vo výberovom súbore je u respondentov
s najvyššie dosiahnutým stredoškolským vzdelaním 53 % s početnosťou 105, s najvyššie
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním prvého stupňa 2 % s početnosťou 4, s najvyššie
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním druhého stupňa 43.9 % s početnosťou 88, s najvyššie
dosiahnutým vysokoškolským vzdelaním tretieho stupňa 1 % s početnosťou 2. Priemerný vek
participantov vo výberovom súbore je 36.47 bodov a štandardná odchýlka je 7.49 bodov. Najnižšia
veková hodnota je 24 rokov, najvyššia 55.
Podmienkou participantov k zaradeniu do výskumu bol trvalý pracovný pomer a minimálne 5
ročné pracovné. Podmienka 5 ročných pracovných skúseností, vychádza zo Scheinovho (1978)
tvrdenia, že kariérová kotva sa vyvíja v prvých 3-5 rokoch zamestnania, tým ako jedinec získava
pracovné a životné skúsenosti, ako viac poznáva samého seba v pracovnom procese.
Na získanie údajov ku skúmanej problematike sme použili Inventórium kariérovej orientácie
(Career Orientations Inventory), vytvorené E. Scheinom. Schein zostavil 40 položkové inventórium,
nazvané Inventórium kariérovej orientácie, ktoré bolo skonštruované za účelom určenia primárnej
kariérovej kotvy jedinca. Inventórium využíva formát 4-bodovej Likertovej škály (1=nikdy,
2=niekedy, 3=často, 4=vždy), pričom participanti majú možnosť sa vyjadriť nakoľko sa s daným
tvrdením stotožňujú. Pozostáva z 8 škál (Manažérska kompetencia, Technicko–funkčná
kompetencia, Bezpečnost/Stabilita, Autonómia, Služba/Odhodlanie, Tvorivosť v podnikaní, Výzva,
Životný štýl), pričom každej škále prislúchajú 4 tvrdenia. Jednotlivé hodnoty sa spočítajú a škála,
ktorá obsahuje položky s najvyšším skóre (hodnoty môžu byt nadobúdané od 5 do 20),
predstavuje kariérovú kotvu jedinca. Inventórium obsahuje tiež položky, ktoré vymedzujú vek,
pohlavie, dosiahnuté vzdelanie, vykonávané zamestnanie, oblasť výkonu zamestnania, počet
odpracovaných rokov, počet zastávaných pracovných pozícií, počet organizácií.
Výsledky
V prvom kroku sme sa zamerali na základnú deskriptívnu charakteristiku premennej
„Pracovná história“, ktorá predstavuje počet odpracovaných rokov, počet zastávaných pracovných
pozícií a počet organizácií, v ktorých bol pracovník zamestnaný. Priemerný počet odpracovaných
rokov u participantov tvoril hodnotu 15.44 (SD= 8.06), s minimálnym počtom odpracovaných rokov
5 a maximálnym 36, priemerný počet zastávaných pracovných pozícií predstavoval hodnotu 1.58
(SD= .93), priemerný počet organizácií 1.95 (SD=1.05), pričom rozsah zastávaných pracovných
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pozícií a organizácií sa pohybuje v rozmedzí od 1 do 6. Zároveň sme sa zamerali na zistenie
prítomnosti dominantnosti a multiplicity kariérovej kotvy. Zistili sme rozdiel medzi početnosťou
dominantnej kariérovej kotvy a medzi početnosťou multiplicity kariérových kotiev u participantov
s počtom odpracovaných rokov 5 a viac. Frekvencia výskytu dominantnosti kariérových kotiev
(69.7 %) vo výberovom súbore je vyššia ako multiplicita kariérových kotiev (30.3 %). Z celkového
počtu (N=195) bola jedna dominantná kariérová kotva identifikovaná s podielom 69.7 % (n=136),
dve dominantné kariérové kotvy s podielom 23.6 % (n=46), tri dominantné kariérové kotvy
s podielom 3.6 % (n=7), štyri dominantné kariérové kotvy s podielom 2.1% (n=4), päť
dominantných kariérových kotiev s podielom 1 % (n=2).
U participantov bola najčastejšie ako jedna dominantná kariérová kotva určená kariérová
kotva Autonómia (18.5 %, n=36), kariérová kotva Životný štýl bola identifikovaná ako druhá
najfrekventovanejšia (17.9 %, n=35), treťou najčastejšie určenou bola kariérová kotva
Služba/Odhodlanie (10.3 %, n=20). U kariérových kotiev (Technicko – funkčná kompetencia,
Bezpečnosť/Stabilita, Tvorivosť v podnikaní, Výzva) sme zaznamenali frekvenciu výskytu na
hranici 8 %.
Následne sme sa detailnejšie zamerali prostredníctvom logistickej regresnej analýzy na
zistenie závislosti kvalitatívnej závislej premennej v našom prípade dominantnosť/multiplicita
kariérových kotiev od nezávisle premenných – počet odpracovaných rokov, počet zastávaných
pracovných pozícií a počet predchádzajúcich vykonávaných zamestnaní.
Tabuľka č. 1: Výsledky logistickej regresnej analýzy pre závislosť kvalitatívnej závislej premennej dominantnosť/multiplicita kariérových kotiev.

Počet

B

Wald

df

Sig.

Exp(B)

-.2878

26.1030

1

.0000

.7499

1.8794

12.7679

1

.0004

6.5498

1.9581

11.8394

1

.0006

7.0857

-4.4051

22.1810

1

odpracovaných
rokov
Počet
zastávaných
pracovných
pozícií
Počet
organizácií
Konštanta

Legenda: B vyjadruje hodnoty pre rovnicu logistickej regresie na predikovanie závislej premennej
z nezávislej premennej, df – stupne voľnosti, Exp (B) vyjadruje pomer šancí pre prediktory, Sig.- hodnota
pravdepodobnosti, α = .05

Všetky vybrané premenné na základe Waldovho testu na hladine významnosti 0.05 %
štatisticky významne vplývajú na dominantnosť kariérovej kotvy. Najvýznamnejšími premennými,
ak vychádzame z hodnôt Waldovej chí-kvadrát štatistiky pre predikovanie výskytu dominantnosti
kariérovej kotvy v modely logistickej regresie, sú premenné v poradí počet odpracovaných rokov
(Wald chí kvadrát = 26.1030), počet zastávaných pracovných pozícií (Wald chí kvadrát = 12.7679),
počet organizácií (Wald chí kvadrát = 11.8394).
Diskusia
Analýzou dát sme dospeli k záveru, že počet odpracovaných rokov, počet zastávaných
pracovných pozícií, počet organizácií predikujú dominantnosť kariérovej kotvy. Z toho vyplýva, že
môžeme predpokladať prítomnosť dominantnosti kariérovej kotvy, pričom najväčší vplyv má počet
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odpracovaných rokov zamestnanca, nasleduje počet zastávaných pracovných pozícií a na
poslednom mieste je počet organizácií, v ktorých zamestnanec počas pracovného života pracoval.
U participantov s identifikovanou jednou dominantnou kariérovou kotvou bol priemerný počet
odpracovaných rokov 15.96, s priemerným počtom zastávaných pracovných pozícií 1.21 a
priemerným počtom organizácií, v ktorých počas pracovného života participanti pracovali, 1.48.
V prípade multiplicitného kariérového ukotvenia bol priemerný počet odpracovaných rokov o 1.74
roka nižší (M=14.22), priemerný počet zastávaných pracovných pozícií vzrástol na 2.46 a
priemerný počet organizácií, v ktorých počas pracovného života participanti pracovali vzrástol na
3.05.
Schein (1990) vymedzuje tvrdenie, podľa ktorého pre formovanie kariérovej kotvy sú
nevyhnutné pracovné skúsenosti. Kariérové kotvy sú konceptom odvodeným a zakotveným
v pracovnej skúsenosti jedinca a tiež výsledkom početných interakcií medzi jedincom a pracovným
prostredím. Podľa Scheinovej teórie, prostredníctvom interakcie s rozmanitosťou úloh,
spolupracovníkmi a organizačnou kultúrou sa u jedinca vyvíja dominantná kariérová kotva.
Postupom času a nahromadením pracovných skúseností, jednotlivci získajú zmysel pre to čo majú,
a nemajú radi (Schein, 1993).
V závislosti na vyššie uvedených výsledkoch konštatujeme, že napriek tomu, že Schein
uvádza, že vplyvom pracovnej histórie dochádza k dominancii a preferencii jednej primárnej
kariérovej kotvy Feldman a Bolino (1996) uviedli, že prítomnosť multiplicity kariérových kotiev má
zadefinované konkrétne príčiny. Oproti Scheinovnu (1990) tvrdeniu, že kariérové kotvy predstavujú
integráciu nadaní, potrieb a hodnôt, Feldman a Bolino (1996) predpokladajú odlišnosť kariérových
kotiev podľa základnej zložky, z ktorej vychádzajú. Z toho dôvodu kariérové kotvy môžu byt
založené na talente, potrebe alebo hodnote. Jedinci môžu mať jednu kariérovú kotvu, ktorá je
založená na potrebe a inú kariérovú kotvu, ktorá je založená na talente a preto je pre nich
výhodnejšie mať multiplicitné kariérové kotvy.
Napriek vyššie uvedeným výskumných nejednoznačnostiam koncept kariérových kotiev a jeho
poznanie predstavuje model kariéry, napomáhajúci osobám na trhu práce, ale i organizáciám
navigovať cesty kariérového pohybu smerujúce k uplatnenie talentu, napĺňaniu potrieb
a uspokojovania motivácie zamestnancov. Kariérová kotva alebo kariérová orientácia je dôležitá,
pretože ovplyvňuje voľbu kariéry, rozhodnutie, či zmeniť zamestnanie, tvaruje to, čo človek hľadá
v živote, determinuje pohľad na budúcnosť, ovplyvňuje výber špecifického zamestnania a
pracovných nastavení a ovplyvňuje reakcie zamestnanca na pracovné skúsenosti.
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá důležitostí sociálních dovedností trenérů mládežnického volejbalu a možností
jejich rozvíjení pomocí metody Videotrénink interakcí (VTI). S vybranými trenéry bylo soustavně
pracováno pomocí VTI za účelem rozvíjení jejich klíčových sociálních dovedností a v mnoha
případech také rozvíjení organizačních a metodických dovedností, které k jejich profesním
dovednostem neodmyslitelně patří. Studie se nejvíce opírá o systém CBAS (Coaching Behavior
Assessment System), který umožňuje přímé pozorování a kódování trenérova chování během
tréninku i utkání (soutěže) a metodu VTI jako intervenční metodu pomoci při poruchách interakce
mezi aktéry komunikace či při rozvoji sociálních dovedností (zejména v kontaktu rodič-dítě, učitelžák, pomáhající pracovník-klient). Metoda VTI v oblasti sportu zatím použita nebyla. Navíc ve
spojitosti se systémem CBAS se tato studie stává ojedinělou nejen v ČR ale i v Evropě. Podrobněji
prezentovány budou metody a kazuistika vybraného trenéra. Tato studie proběhla v rámci
disertační práce.
Klíčová slova: volejbalový trenér, sociální dovednosti, VTI, CBAS, zpětná vazba
Abstract
Development of coach´s social skills using VIG method
This study investigated issues relating to the impact of coach´s social skills on the
effectiveness of training and creating a favorable team climate. The project used case studies of 6
youth volleyball coaches working with Video Interaction Guidance (VIG), supplemented by
questionnaire data, and comparisons are made with another 4 coaches working without VIG. VIG
was utilized for the intervention, to support youth volleyball trainers and the development of both
their professional and social skills. The CBAS (Coaching Behavior Assessment System) was also
used, thus allowing direct observation and coding of trainer behavior during training sessions.
Results are discussed in relation to relevant previous research literature. The VIG method has not
yet to be used in the field of sport. In addition, and in connection with the CBAS system, this study
becomes not only unique in the Czech Republic but also in Europe. One case study will be
presented. This study was investigate within PhD thesis.
Keywords: volleyball trainer, social skills, Video Interaction Guidance (VIG), Coaching Behavior
Assessment System (CBAS), feedback

Úvod
Trenérská činnost se zdá mnoha lidem zajímavá a snadná právě proto, že není obtížné se
trenérem stát. Existují však velké rozdíly v kvalitě. Pro dobrovolnou činnost s družstvem dvakrát
třikrát týdně je potřeba nejvíce trenérů, a proto jsou požadavky na uchazeče minimální; u vyšších
kvalifikačních stupňů se požadavky stále zvyšují. Ten, kdo byl vtažen do sportu jen vyhlídkou
na rychlé zvládnutí počátečních požadavků, bývá zklamán, jakmile pozná, že to je jen začátek
a že stát se dobrým trenérem není vůbec snadné.

1

V rámci projektu „Doktorský badatelský program v sociálních vědách“, č. 261105
(hl. řešitel doc. PhDr. Ilona Gillernová, CSc.).
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Každý trenér má za sebou většinou kratší nebo delší sportovní dráhu, v níž získal
zkušenosti jak z techniky a taktiky, tak i tréninkových dávek své hry. V trenérské přípravě získá
poznatky z různých teoretických oborů a zdá se, že je plně kvalifikován pro práci trenéra. Často
se však ukáže, že ve vlastním kontaktu s hráči – v procesu interakce – trpí nerozhodností,
špatně odhaduje své svěřence, necitlivě trestá. Snaží se podle svého nejlepšího vědomí, aby
s nimi vycházel dobře, ale nedaří se mu to.
Trenér si může sám předsevzít, že v příštím tréninku nebude jen kritizovat a kárat, ale
povzbuzovat a chválit své svěřence, aby zlepšil celkovou atmosféru ve skupině a zvýšil
efektivitu tréninku. Ale takové jednorázové předsevzetí mu obvykle dlouho nevydrží. Existují
však propracované postupy, které umožňují systematicky zlepšovat sociální interakci a tím
napomáhají zlepšit účinnost tréninkových postupů.
B. Svoboda (2000) uvádí, že interakční stránka činnosti trenéra je podstatnou složkou
úspěchu či neúspěchu. Trenér musí umět své vědomosti a dovednosti předat, musí své
svěřence umět povzbudit i ukáznit, hráčský kolektiv stmelit a dovést k samostatnému výkonu.
K tomu potřebuje mít i určité vlastnosti účelné pro tyto interakce. Zjednodušeně se dá říci, že
to, co někdy označujeme ve výchovném působení jako umění – je skryto v osobnosti trenéra.
Velká část trenérů konkrétní herní činnost zvládá velmi dobře technicky, je schopna ji
hráčkám opakovaně předvést, ale často se stává, jak již bylo výše napsáno, že danou
dovednost neumí předat, tzv. „ prokomunikovat“.
Trenéři mládeže jsou většinou pracovníky dobrovolnými, ale jejich činnost by měla mít
podle Svobody (2000) vždy úroveň profesionální pedagogické práce, protože jde o kontakt
s mládeží, v němž nemá místo nedůslednost, laxní přístup, neorganizované a nepromyšlené
působení, zjednodušování problémů výchovy nebo dokonce nedbalé a nezodpovědné chování.
Co všechno by měl sportovní trenér zvládat, popisuje The National Coaching Foundation UK.
I když má každý trenér svůj osobní přístup k trénování a své dovednosti musí vždy umět
přizpůsobit sportovcům, které trénuje, všichni trenéři by měli disponovat pěti základními
dovednostmi:
1. Plánování a organizace – svěřenci se mohou začít velmi rychle nudit a být rozčarovaní,
pokud celkový program i jednotlivé tréninkové jednotky jsou málo naplánované a mají slabou
strukturu. Schopnost efektivně a smysluplně plánovat a organizovat je tedy zásadní pro zlepšení
výkonů svěřenců. To ale nastane pouze tehdy, pokud trenér identifikuje cíle a potřeby každého
svěřence a poté je použije jako základ pro plánování programu a jednotlivých tréninkových
jednotek (dále jen TJ). Tyto jednotlivé kroky potom představují postupné kroky v celkovém plánu.
Takto systematické plánování je rozhodující pro zajištění progresu hráčů a dosažení jejich cílů.
Poskytuje také svěřencům přiměřený stupeň výzvy a zvyšuje i jejich sebevědomí.
2. Analýza a ohodnocení – trenéři potřebují analyzovat technické a taktické aspekty výkonu,
fyzickou kondici a psychické dovednosti svěřence, rozsah dosažených cílů stejně tak jako vlastní
trenérský výkon. Dovednosti, znalosti i zkušenosti trenéra jsou často potřebné k revizi
(přepracování, poopravení) tréninkových plánů, aby mohly být naplněny potřeby a požadavky
svěřenců nebo také změněno prostředí. Analýza je také důležitá pro ohodnocení celé uplynulé
sezóny, což většinou silně ovlivňuje plánování sezóny příští.
3. Otevřená mysl (vzdělávání se) – může být definována jako být vnímavý k novým
nápadům a přístupný ke změnám nebo jiným způsobům práce. Trenéři by měli být schopni
ohodnotit své vlastní silné a slabé stránky. Trenéři by se měli účastnit nejrůznějších setkání,
workshopů, konferencí apod., aby mohli získávat nové informace a diskutovat o možných
problémech. Velký díl informací může být získán také pozorování zkušenějších trenérů. Je
žádoucí, aby se všichni trenéři bez ohledu na věk a zkušenosti trvale snažili o zlepšování svých
vědomostí a dovedností.
4. Vytváření bezpečného prostředí – pohoda (well-being) svěřenců by měla být
nejdůležitějším úkolem všech trenérů. Proto by si trenéři měli být vědomi své odpovědnosti, zvláště
s ohledem na bezpečnost (ochranu) dětí. Mají také povinnost akceptovat etický kodex (fair-play,
užívání drog, diskrétnost, odpovědnost aj.).
5. Komunikace – efektivní trénování není jen o rozvíjení pohybových dovedností a zvyšování
výkonu; je to o budování dobrého vztahu se svěřenci, s jinými trenéry, funkcionáři a také s rodiči,
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pokud pracujete s mládeží. Komunikační dovednosti jsou centrální komponentou trénování.
Netvoří pouze doplněk předchozích skupin dovedností, ale je předpokladem jejich efektivního
naplňování. Komunikace je dvousměrný proces, kdy naslouchání je rovnoměrné, ne-li více důležité
jako mluvení. Toto je zvláště důležité, když se trenér pokouší stanovit svěřencovy cíle a potřeby.
Trenéři jsou často velmi dobří v mluvení a poskytování informací, ne už ale tak moc v naslouchání.
Měli by dobře rozvinout své komunikační dovednosti a používat je nikoli pouze v kontaktu se
svěřenci, ale i s rodiči, organizačním týmem apod.

Obr. č. 1: Dovednosti trenéra
Činnost trenéra se stává efektivní, pokud trenér ovládá své sportovní odvětví a příslušné
souvislosti s jinými obory a praxí, zná množství strategií a postupů „vyučování“ volejbalu.
Rozvíjí vztahy mezi svěřenci, dobře plánuje a organizuje čas tréninkových cyklů a jednotek.
Zároveň prokazuje vysokou flexibilitu ve vztahu k rozličným situacím i individuálním diferencím.
Jinými slovy – trenér má osvojené příslušné profesní vědomosti a dovednosti, které tvoří jeho
profesní kompetenci.
Na základě znalostí o profesních dovednostech učitele (Bidlová, Gillernová, 2006) bych
schéma podle The National Coaching Foundation UK upravila. Komunikaci, jako jednu ze
základních dovedností trenéra, bych spíše nahradila pojmem sociální dovednosti, jelikož v sobě
nese i další dovednosti typu řešení rozporů, zvládání konfliktů, utváření skupiny a další.
„Sociální dovednosti představují schopnost přirozeného, otevřeného způsobu jednání,
schopnost vcítit se do druhého člověka, dobře vnímat druhé lidi, dobře s nimi komunikovat. Tyto
schopnosti jsou velmi citlivé na zásahy sociálního okolí, což je na jedné straně výhodné, neboť
se dají efektivně záměrně rozvíjet. Na druhé straně může být jejich rozvoj negativně ovlivněn
nejbližším sociálním okolím. Dobře rozvinuté sociální schopnosti mohou kompenzovat nižší
úroveň jiných schopností. Může se například hovořit o vysoké úrovni sociální inteligence
u jedince, jehož intelektové schopnosti jsou pouze průměrné.
Základem dobrých sociálních schopností a dovedností je přirozenost, spontánnost
v sociálních interakcích, schopnost akceptovat druhého člověka v celé škále jeho projevů,
neulpívat na jednom často zkreslujícím pohledu. Důležitá jei schopnost poskytnout druhým
účastníkům interakce jimi vyžadovaný typ chování“ (Slepička, 1988, s. 59).
Využití VTI v prostředí sportu
V následujícím textu se snažím implementovat poznatky o využití VTI ve školách do
prostředí sportu, jelikož je mým předpokladem, že sportovní trenér je zároveň také pedagog,
protože na něj jeho práce klade podobné požadavky jako na pedagoga a vyskytují se
v podobných situacích. Každý trenér (nebo alespoň většina) potřebuje mít mimo jinéi uspokojivé
vztahy – s dětmi (svěřenci), s kolegy, s rodiči. Trenér si navíc přeje, aby mu svěřenci
naslouchali, aby věřili tomu, co říká, rozuměli tomu, co jim chce sdělit. Trenér si však často
přeje i víc: aby svěřenci samostatně přemýšleli, aby měli z trénování potěšení, aby se stali
aktivními učícími se, toužili se sami něco dovědět, aby byli rádi na tréninku a také aby dosáhli
cílů, které si sami stanoví.
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Někdy se však trenérům nedaří udržet dobrý kontakt se svěřenci nebo je to velmi obtížné.
Pokud se tyto „nezdary“ opakují po delší dobu, narůstá problém. Nejen pro dítě, které nemůže
mít z kontaktu s dospělým dostatečný prospěch, ale také pro trenéra, vychovatele, rodiče.
Komunikace je zablokována. Přestože se trenér znovu a znovu pokouší kontakt navázat, nedaří
se mu to. A neví proč. Trenér se pak může cítit nejen bezmocný, ale také nespokojený a
unavený a často se pak kontaktu s takovým svěřencem vyhýbá. Dítě pak může prožívat silné
negativní zážitky ze sportovního prostředí, a ty mohou výrazně ovlivňovat budoucí postoje a
motivaci těchto dětí.
Někdy může být pro trenéry obtížné navázat kontakt nebo spolupracovat s více svěřenci
v týmu nebo dokonce s celým družstvem.
To vše ubírá takové množství energie, že se trenér může cítit bezradný, vyčerpaný, nechce
se tímto dítětem zabývat nebo se jím zabývá naopak příliš, netěší ho trénovat v takové skupině
a atmosféře.
Komunikací trenérů bychom se ale neměli zabývat pouze tehdy, když je něco v nepořádku.
Komunikaci trenéra můžeme totiž chápat jako účinný nástroj, který mu umožňuje efektivně
trénovat.
Čím více trenér ví o principech komunikace (jejich popis v části Videotrénink interakcí níže),
tím více možností má na výběr v každodenní komunikaci na tréninku, volí z více směrů, kterými
zaměřuje své jednání. Tím může rozšiřovat a ovlivňovat své schopnosti efektivně trénovat a
vést své svěřence.
Efektivní trenér a efektivní svěřenec

Větší pravděpodobnost efektivní komunikace v každé situaci

Větší počet variant komunikace

Větší komunikační způsobilost

Znalost principů komunikace

Obr. č. 2: Efektivní trénování I. (Šilhánová, 2010)
Současná doba začíná klást na trenéry vyšší nároky týkající se jejich komunikace a jejich
sociálních dovedností obecně. V trenérské praxi se vyskytují situace, kdy sebelepší znalost
předávaných informací a didaktických postupů nestačí, kdy není snadné komunikovat a kdy si
někteří trenéři opravdu nevědí rady.
Jsou to situace, kdy například potřebujeme vědět:
Jak navázat kontakt s určitým svěřencem a jak jej udržet
Jak navázat a udržet kontakt s celým družstvem
Jak udržet pozornost svěřence i celého družstva
Jak konkrétnímu svěřenci pomoci efektivně se učit a myslet (naučit se využívat
pohybovou dovednost)
Jak zasáhnout, pokud některý svěřenec ruší nebo se chová nevhodně
Jak aktivně zapojit všechny svěřence do skupiny
Metoda Videotrénink interakcí
Videotrénink interakcí (VTI) je metoda, která vznikla na počátku 80. let 20. století
v Nizozemsku jako intenzivní forma pomoci rodičům při výchově dětí. Jejím tvůrcem je
holandský psycholog a terapeut Harrie Biemans. Tato metoda je dnes používána v mnoha
zemích Evropy i v USA jako ucelený model práce a progresivní metoda pomoci při poruchách
s t r a n a | 478

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Aplikovaná psychologie – Psychologie sportu |
interakce mezi aktéry komunikace (zejména při poruchách kontaktu rodič – dítě, učitel – žák,
pomáhající pracovník – klient), v posledním desetiletí také jako metoda na podporu efektivní
komunikace v různých kontextech pomáhání a profesionálního rozvoje pomáhajících pracovníků.
V České republice ji do existujících poradenských struktur zavádí již od roku 1995 občanské
sdružení SPIN (www.spin-vti.cz).
Název Videotrénink interakcí (VTI) je používán pouze v České republice. V jiných zemích
metodu můžete nalézt při zachování všech stejných principů pod názvy: Video Home Traning –
VHT; Video Interactie Begeleiding – VIB; Video Interaction Guidance – VIG; Video Activating
Communication – VAC; Orion Methode.
Metoda videotrénink interakcí se prostřednictvím rozborů videonahrávek soustředí na zlepšení
komunikace, na hledání a rozvíjení vlastních zdrojů klienta a rozvíjení a posilování jeho silných
stránek. Při práci s klienty v jejich prostředí jsou pomocí videokamery systematicky nahrávány
interakce probíhající většinou mezi dospělými a dětmi. Každý asi desetiminutový záznam běžné
situace pracovník VTI (videotrenér) rozebírá s klienty. Vybírá pozitivní momenty nebo sekvence,
kdy se komunikace daří. Cílem této intervence je ukázat učitelům či rodičům, v našem případě
sportovním trenérům, které prvky vzájemných interakcí vytvářejí úspěšný kontakt, jak lze
dosahovat efektivnější komunikace s dětmi či sportovci a klienti jsou tak „trénováni“ v jejich širším
využívání. Metoda VTI se snaží poskytnout klientům možnost dalšího rozvoje, lepší perspektivu
vzájemných vztahů a výchovného působení.

Obr. č. 3: Cyklus práce videotrenéra (SPIN, cit. 2010-09-01)
Video jako zvukové a obrazové médium
Video jako nástroj záznamu událostí, dějů, interpersonální komunikace, chování jednotlivce i
skupiny, nás provází již několik desetiletí. Velká většina sportovních trenérů využívá běžně video
k zaznamenávání tréninků či utkání svých svěřenců. V rámci tvoření taktiky hry se často
dokumentují také utkání soupeřů. Velmi rozšířené je zaznamenávání činnosti hráče či sportovce,
díky kterému je možné odhalení chyb či nedostatků v technice pohybové činnosti. Často se tak
video využívá jako pomoc při korigování chování sportovce.
Rozvoj a využití tohoto média v oblasti pomáhajících profesí jde však za „pouhé“ využití
videozáznamu jako nositele informace nebo záznamníku vzpomínek. Právě v oblasti pomáhání
nabízí novou dimenzi, tedy nikoli pouze uchovat informaci (nebo poskytnout zábavu), ale
zpětnovazebným mechanismem upozornit klienty na to, co již dovedou, posílit již existující zdroje,
rozvíjet to, co není plně rozvinuto, či se učit to, co chybí. Video slouží jako mikroskop a zároveň
nástroj zpětné vazby, nikoli jako kontrola a usvědčení z toho, co se nedaří. Tento „mikroskop“
zvětšuje momenty, kterých si běžně nevšímáme, nevěnujeme jim pozornost.
Principy úspěšné komunikace a VTI
Centrálním tématem VTI je tedy komunikace. Videotrénink interakcí se zaměřuje na
rozvíjení jak verbálních, tak neverbálních komunikačních dovedností, které podporují pozitivní
interakci. Ve VTI se většinou zabýváme interakcemi mezi dospělou osobou a dítětem.
Abychom mohli definovat, popř. měřit chování, které podporuje a umožňuje vývoj komunikace,
je nezbytné identifikovat nejprve takové chování v termínech funkčnosti. Určit a popsat funkčnost
chování znamená pozorovat detailně jednotlivé sekvence takového chování a také usuzovat na
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motivy takového chování. Takové posuzování je však vždy subjektivní. Ve VTI je ovšem možnost
diskutovat motivy funkčního chování spolu s klienty.
Chování (komunikační výměny) musí být pečlivě popsány v kategoriích, jež mohou být
spolehlivě identifikovány na videozáznamu. Tyto pozorovatelné kategorie, kterými se ve VTI
zabýváme, nazýváme Principy úspěšné komunikace. Principy úspěšné komunikace jsou tedy
pozorovatelné prvky chování, které se snažíme na videozáznamu identifikovat. Tomuto procesu
říkáme videoanalýza. Přítomnost nebo absence těchto prvků nám umožňuje vyhodnotit celý
komunikační vzorec v rámci daného kontextu.
Je nicméně důležité si uvědomit, že každý kontext obsahuje vlastní vzorce funkčního chování,
které se vyvinuly ve snaze zvládnout měnící se podmínky a okolnosti. Toho ve VTI využíváme.
Soustředíme se totiž na toto zvládání, tedy spíše na silné stránky osob, se kterými
spolupracujeme, než na selhání a nedostatky.
Základem každé interakce je iniciativa a její příjem. V běžných situacích můžeme vidět, že
dítě se ujímá iniciativ a rodič / učitel je přijímá. Pro kvalitu každé interakce je rozhodující právě
příjem, tedy kvalita odpovědi na jednotlivou iniciativu. Tento příjem pak většinou ovlivňuje
charakter další interakce. V prostředí sportu je však mnohem obtížnější vůbec iniciativy svěřenců
zaznamenat, jelikož jim během tréninku či utkání není příliš umožněno iniciativ se ujímat. Trenéři
jsou tak pomocí VTI převážně trénováni ve věnování pozornosti svěřencům, což znamená, že se
snaží postřehnout i ty nejjemnější projevy sportovců.
Pozitivní vedení

Pojmenování problému; Zvládání konfliktu;

Předávání a přijímání názorů; Hledání významů; Navrhování;
Přijímání dohod;
Předání a převzetí řady; Ukončování; Zapojení do skupiny; Kooperace;

Přijetí iniciativy; Odpověď na iniciativy; Říkání „ano“; Potvrzení příjmu;

Úsměv; Přikyvování; Přátelská pozice těla a výraz tváře; Příjemná intonace; Humor;

Věnování pozornosti; Projevení zájmu; Oční kontakt; Být naladěný (vnímavý) k tomu, co druhý říká, cítí;
Pojmenování toho, co dělá/m, cítí/m, myslí/m;

Obr. č. 4: Principy úspěšné komunikace (Šilhánová, 2010; upraveno pro potřeby práce se
sportovními trenéry)
Jednotlivé principy, resp. prvky, zde chápeme jako stavební kameny komunikace. Na
komunikaci pak nahlížíme jako na stavbu, která se skládá z jednotlivých podlaží a kterou aktéři
komunikace společně budují. Komunikace se také jako taková stavba chová. Pokud totiž jedno z
„podlaží“ chybí, resp. není dostatečně rozvinuté, stavba se snadno zhroutí nebo dál nepokračuje.
Jednotlivé úrovně tedy na sebe navazují. Vrcholem této pomyslné stavby je potom tzv. pozitivní
vedení.
Podstatou pozitivního vedení je dobré zvládnutí a využívání principů úspěšné komunikace,
což umožní trenérovi vést svěřence pozitivním způsobem a vytvořit vzájemně bezpečný prostor
pro spolupráci. Trenér sleduje svěřence, tzn., věnuje pozornost jejich iniciativám, přijímá je a
s t r a n a | 480

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Aplikovaná psychologie – Psychologie sportu |
potvrzuje jejich příjem. Akceptuje požadované chování nebo navrhuje změnu nežádoucího chování
(obrací pozornost na to, co je možné udělat a ne na to, co není dovolené).
Trenér se také ujímá iniciativ, usměrňuje pozornost svěřence (skupiny, týmu) navrhuje a
nabízí možnosti, zadává instrukce a úkoly, plánuje a sdílí plány, navrhuje řešení problému.
Iniciativy, kterých se trenér ujímá a informace, které předává, pomáhají udržet dobrý kontakt se
svěřencem. Jsou-li jím přijaty, pomáhají mu postupovat dopředu. Pokud svěřenec nepřijímá takové
iniciativy, nejspíš je trenérova vedení příliš mnoho, je potřeba vrátit se ke sledování svěřence a
naladění se na něj.
Pozitivní vedení by mělo mít vždy charakter „naladěného“ vedení. Příliš mnoho vedení může
svěřenci uškodit stejně, jako žádné vedení. Pozitivní vedení vyžaduje tedy také příjímání iniciativ
svěřence a vzájemné střídání se. Je vlastně vrcholem stavby úspěšné komunikace mezi trenérem
a svěřencem. Pozitivní vedení tedy znamená podporující provázení jednotlivými činnostmi a úkoly.
Pozitivní vedení je zároveň důležitou podporou žádoucího chování svěřence. Trenér se snaží
svěřence „přistihnout, když se chovají dobře“, když provádí dobře zadané cvičení. Usměrňuje
svěřence pozitivním způsobem, je stálý ve svých požadavcích, při vyžadování dodržovat pravidla a
disciplínu, a to takovým způsobem, že se svěřenec může cítit akceptován jako osoba.
Trenér, který zvládl principy úspěšné komunikace, může pružně využívat její prvky pro
vytváření příznivé atmosféry ve družstvu. Ta má následně vliv na očekávaný výkon svěřence.
Trenér má dobrý přehled o tom, co se ve družstvu děje, aktivně navrhuje, plánuje, hledá správné
řešení, neobrací zbytečně pozornost na špatné chování svěřenců, zkoumá reakce dětí a jejich
pocity. Trenér pojmenovává činnosti, které má svěřenec vykonat, v jejich průběhu je posiluje,
oceňuje a poskytuje mu zpětnou vazbu. Takový pozitivní styl vedení uznává důležité potřeby dítěte
(každé osoby): a) potřebu autonomie, b) potřebu kompetence a c) potřebu vztahu.
Opakem pozitivního vedení je negativní vedení. Trenér zaměřuje pozornost na svěřence
pouze tehdy, když vykazuje nežádoucí chování. Iniciativy svěřence nejsou zpozorované, případně
jsou odmítané či utlumované. Vedení trenéra má charakter odmítavých nebo korigujících reakcí na
svěřence. Ten se cítí nepřijímaný, zavržený, jeho činnost je utlumená, zpomalená, často
zablokovaná. Trenér se cítí být spíše „dozorcem“.
Pozitivní vedení je také vrcholem dalšího schématu, které znázorňuje, vedle principů úspěšné
komunikace, také potřebu dobře zvládnutých organizačních a didaktických dovedností pro účely
kvalitního a efektivního trénování.

Obr. č. 5: Efektivní trénování II.
Cyklus práce
VTI trenér natáčí 30 - 45 minutovou sekvenci běžné tréninkové jednotky, rozbor utkání, apod.
Sám potom provede podrobnou analýzu nahrávky a vybírá z ní takové momenty, které mohou
být d a n é m u trenérovi z hlediska jeho cíle užitečné. Soustředí se na výběr pozitivních
momentů kontaktu, toho, co se dařilo. Někdy je také důležité vybírat takové momenty, které
upozorňují na výjimku z problémové interakce či chování. Na základě tohoto výběru si VTI trenér
připraví zpětnovazebný rozhovor s trenérem.
Během zpětnovazebného rozhovoru přehrává VTI trenér klientovi úspěšné interakce,
společně sledují vybrané ukázky z videonahrávky a přemýšlejí, jak existující dobré momenty
využít i v situacích, se kterými si ještě neví rady. Společný rozhovor nad videozáznamem
poskytuje trenérovi příležitost hledat své vlastní cesty k řešení obtížných situací a stanovování
dalších postupných kroků i ve volbě strategií vedení svěřenců.
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Obr. č. 6: Cyklus zpětné video-vazby (SPIN, cit. 2010-09-01)
Tento cyklus práce se opakuje tak dlouho, až je dosaženo cílů spolupráce (je naplněn
kontrakt). VTI jako krátkodobá intervence trvá zhruba od jednoho do šesti měsíců, přičemž
probíhá přibližně jedna návštěva týdně. Střídá se vždy pořízení videozáznamu, o týden později
následuje rozbor s klientem a další natáčení. Takovýto způsob spolupráce však není striktní,
může být přizpůsoben potřebám a možnostem klientů. Zkušenost dokonce ukazuje, že někdy je
možné pozorovat účinek videotréninku interakcí již během jednoho týdne. Avšak pro trvalejší
změny komunikačního stylu a příslušných dovedností je třeba pokračovat s VTI několik týdnů.
Celá spolupráce VTI trenéra s klientem je ukončena vyhodnocením spolupráce a následuje
„follow up“ kontakt – sledování udržitelnosti změny.
Využití VTI
Metoda VTI se stává uznávanou a vyhledávanou formou pomoci v mnoha zemích Evropy i
mimo ni. Její aplikační oblasti se dále rozšiřují a zároveň se v důsledku nových zkušeností
obohacuje její praxe.
Videotrénink interakcí lze tedy využít všude tam, kde je žádoucí posilovat a rozvíjet
pozitivní prvky komunikace a umožnit profesionálům reflektovat svou práci a komunikaci s
klienty, žáky, svěřenci, podřízenými, kolegy aj.
Vzhledem k výše uvedenému považuji za vhodné a velmi přínosné rozšířit využití této
metody právě i do oblasti sportu, kde se bez dobré komunikace neobejde ani ten nejlepší trenér
či sportovec.
Jak uvádí občanské sdružení SPIN na svých webových stránkách [cit. 2010-09-01], byly
napsány práce a prováděny výzkumy týkající se nejrůznějších oblastí využití metody VTI, na
oblast sportu se však dosud nikdo nezaměřil.
CBAS – Coaching Behavior Assessment Systém
Systém CBAS (Smith, R. E., Smoll, F.L., Hunt, E., 1977) umožňuje pozorovatelům
identifikovat a zaznamenávat probíhající chování trenéra. CBAS je složen z 12 kategorií
představujících chování trenéra, které může nastat jak za podmínek tréninku, tak za podmínek
utkání (zápasu). Tento systém byl vytvořen v USA pro potřeby výzkumného projektu, který
zkoumal vliv (efekty) trenérova chování na dětské sportovce. Kategorie byly navrhnuty tak, aby
měřily chování, které se ukázalo jako silně ovlivňující v různě nesportovních situacích. Systém byl
primárně vyvinut pro amatérské trenéry baseballu, ale je aplikovatelný na trenéry všech sportů.
Kategorie chování jsou rozděleny do dvou skupin: a) reaktivní – chování, které je odpovědí
trenéra na předcházející činnost hráče či družstva; b) spontánní – chování, které je iniciováno
trenérem a není odpovědí na předcházející činnost hráče či družstva.
Reaktivní chování je odpovědí jak na žádoucí výkon, tak na chybu, tak na chybějící
chování. Spontánní chování je rozděleno na související se hrou a nesouvisející se hrou.
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Reaktivní chování
1. Posilování (zpevnění) – pozitivní, odměňující reakce (verbální nebo neverbální) na dobrou hru / míč,
nebo na vysoké úsilí;
2. Neposilování – selhání v odpovědi na dobrý výkon; selhání v poskytnutí zpětné vazby hráči může bránit
budoucímu výkonu sportovce;
3. Chybou podmíněné povzbuzení – povzbuzení hráče následuje po nějaké chybě;
4. Chybou podmíněné technické instrukce – instrukce nebo demonstrace směrem ke sportovc, jak má
opravit chyby, které udělal;
5. Potrestání – negativní reakce (verbální nebo neverbální) následující chybu; potrestání by mělo být
použito minimálně, protože může způsobit následující problémy: trestání vyvolává strach ze selhání a většinou
snižuje výkon hráče; potrestání může také upoutat pozornost osoby, která je trestána a může tak posílit nežádoucí
chování; potrestání může vytvořit nepřátelskou a ofenzivní atmosféru;
6. Kárající technické instrukce – křičení na hráče poté, co udělali chybu a ukazování jim, jak pohyb
(dovednost) nemá být prováděn nepřátelským způsobem;
7. Ignorování chyb – selhání v odpovědi na hráčovy chyby; neodpovídání na hráčovy chyby může být
stejně škodlivé jako potrestání; ignorování chyb může vést ke zvýšení smutku a selhání;
8. Udržování kontroly – reakce určené k obnovení nebo zachování pořádku mezi členy týmu;
Spontánní chování
9. Obecné technické instrukce – spontánní instrukce týkající se techniky a strategie (nenásledují po
chybě); ukázka rozdílných technik a upozornění na chyby, které se mohou vyskytnout; v týmu či individuálně;
10. Obecné povzbuzení – spontánní povzbuzení, které nenásleduje po chybě;
11. Organizace – chování, které nastavuje prostor pro hru přidělováním povinností nebo zodpovědností;
12. Obecná komunikace – interakce se sportovci, která nesouvisí s tréninkem či hrou; trenér může mluvit
se sportovci o škole, sportovních a osobních cílech, různých aspektech života; trenér by měl být emocionální, měl
by projevovat své emoce;

Z výzkumu (Smith, R.E., Smoll, F.L., Hunt, E., 1977) vyplývá, že by trenéři měli primárně
používat pozitivní přístup, který zahrnuje:
1. Pozitivní posílení
2. Obecné technické instrukce
3. Obecné povzbuzení
4. Chybou podmíněné povzbuzení.
Sportovci díky tomu vykazovali vzrůst sebevědomí, vzrůst pozitivních postojů a
hodnotili jejich tým a sport pozitivně, výsledky ukázaly také nižší počet sportovců, kteří
ukončili sportovní činnost.

Propojení prvků VTI a CBAS
Bylo vytvořeno několik pozorovacích systémů, které se zaměřují na chování trenéra, téměř
vždy ale chyběl pohled na to, jakým způsobem vnímají trenérovo chování jeho svěřenci.
VTI k CBAS tento pohled poskytuje.
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Zajímá nás, zda vůbec trenérovo chování (pochvala, ocenění, korekce, instrukce) bylo
sportovcem přijato a jakým způsobem bylo přijato. Proto například natáčíme oba účastníky
interakce z co nejbližšího místa a snažíme se zaznamenat verbální i neverbální projevy obou
aktérů. Při videotréninku s trenéry se zaměřujeme vedle organizačních a didaktických
dovedností také na prvky již výše zmíněného pozitivního vedení.
Popis výzkumu prováděný v rámci disertační práce
Výzkumný projekt navazuje na mou diplomovou práci (Baláková, 2008) a rozšiřuje počet
užitých metod i počet sledovaných trenérů volejbalu. Zároveň se také inspiruje disertační prací
PhDr. Evy Šírové (Bidlové), Ph.D. (2005).
Tento předkládaný výzkum se zabývá problematikou vlivu sociálních dovedností
mládežnického trenéra na efektivitu trénování a na vytváření příznivého klimatu ve družstvu.
Projekt má kvalitativně kvantitativní charakter. Zpracovává případové studie šesti trenérů
mládežnického volejbalu pracující metodou VTI doplněné metodami kvantitativního charakteru a
porovnává získaná data s výsledky dotazníků a pozorování šesti trenérů mládežnického
volejbalu nepracujících metodou VTI.
Výzkumné otázky:
1. VTI a rozvoj sociálních dovedností trenéra
Jaký vliv má metoda VTI na rozvoj sociálních dovedností trenéra, tzn., jak mění
jeho styl interakce se sportovci?
Jak ovlivňuje sebejisté vystupování trenéra?
Jak se mění emoční stav a zaměření pozornosti trenéra a sportovců?
2. VTI a sebeposuzování trenéra
Jak mění metoda VTI trenérovu sebereflexi svých dovedností?
3. VTI a klima družstva
Jak trenér prostřednictvím metody VTI mění klima družstva?
Jak ovlivňuje metoda VTI percepci trenéra sportovci samotnými?
4. VTI x přednáška
Jak ovlivňuje sociální dovednosti trenéra metoda VTI a jak samotná přednáška?
Výzkumný soubor tvoří 10 trenérů mládežnického volejbalu s jejich svěřenci rozdělených do
dvou skupin: experimentální a kontrolní. Experimentální skupinu tvoří 6 trenérů a jejich svěřenci
využívající metodu VTI a v kontrolní skupině jsou 4 (původně mělo být také 6, ale ze
zdravotních důvodů se omluvili) trenéři a jejich svěřenci nepracující metodou VTI.
Trenéři z obou skupin dostali na začátku spolupráce vytištěnou přednášku o sociálních
dovednostech, kterými by měl mládežnický trenér disponovat.

Metody získávání dat
1. Pozorování
Jako hlavní metodu získávání dat jsem zvolila participační pozorování doplněné analýzou
dvou videozáznamů běžné tréninkové jednotky každého trenéra. Mezi oběma nahrávkami bylo
přibližně 1,5 měsíce pauza. Délka těchto videozáznamů byla přibližně 60 minut. Analýzu každého
videozáznamu budou provádět předem zacvičení 3 pozorovatelé v laboratoři podle předem
stanovených kategorií sledovaných jevů, tzn. pomocí strukturovaného pozorování.
Pro tyto účely se jeví nejvhodnější počítačový program V. I. P. vypracovaný Hrdličkou, který
čerpal z programu firmy NOLDUS The Observer Video Pro a z programu firmy MANGOLD
Interact.
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2. Dotazníky
• Dotazník Effective Coaching Behaviors (Scott Martin)
Dotazník byl dvakrát vyplňovat samotnými trenéry. Obsahuje 12 položek, na které odpovídali
na škále (nikdy 1 – 5 vždy). Položky korespondují s 12 kategoriemi trenérova chování z CBAS
(Coaching Behavior Assessment System – Smith, Smoll, Hunt 1977). 12 kategorií je rozděleno do
dvou skupin: a) reaktivní chování (položky 1-8) a b) spontánní chování (9-12) viz výše.
• Dotazník Coaching Behavior Questionnaire (CBQ) (Scott Martin)
Dotazník byl opět vyplňován dvakrát samotnými hráči. Zjišťuje změny percepce a hodnocení
trenéra hráči. Odpovědi opět na pětibodové škále.
Vychází z multidimenzionálního přístupu k vedení sportovců a LSS (Leadership Scale for
Sport). Dotazník se skládá ze dvou částí: a) 12 demografických položek a b) 48 položek týkajících
se trenérova chování (zahrnuje 12 subškál korespondujících s CBAS).
3. Rozhovor
Na závěr kurzu byl pro trenéry ES zařazen semistrukturovaný rozhovor zaměřený na
celkové zhodnocení jejich práce pomocí metody VTI.
Otázky byly formulovány stručně, aby nezabraly mnoho času a mohli je zodpovědět všichni
trenéři.
1. Jak se vám s metodou VTI pracovalo? V čem vidíte její klady a limity?
2. Na čem jste pomocí metody VTI pracovali?
3. Co jste si odnesli z práce s metodou VTI?
4. Jaké dovednosti Vám metoda VTI pomohla rozvinout?
5. Komu byste ji doporučili?
6. Co si myslíte o jejím zapojení do vzdělávání trenérů volejbalu?
Celý průběh rozhovoru byl zaznamenáván na videokameru a pomocí obsahové analýzy bude
zpracován pro účely výzkumu.
Jak je z výše uvedeného zřejmé, ne všechny metody již byly využity. Vzhledem ke složitosti
výzkumu a velké časové náročnosti se podařilo pouze pracovat s trenéry a tím sesbírat data.
Analýza videozáznamů a jí předcházející zácvik pozorovatelů, vyhodnocení dotazníků a
obsahová analýza rozhovorů, budou prováděny během akademického roku 2010/2011.
Kazuistika
V této části se budu zabývat kazuistikou jednoho z šesti trenérů a budu popisovat, které
z principů úspěšné komunikace se mu podařilo využívat lépe, jak to působilo na jeho
svěřenkyně a jak spolupráci pomocí metody VTI hodnotí on sám.
Kazuistika – trenér volejbalu Libor
Tento trenér přišel na začátku školního roku 2009/2010 k novému týmu starších žákyň.
Předtím trénoval v jiném městě a jiné družstvo.
Když jsem s Liborem začala spolupracovat pomocí VTI, stěžoval si, že ho děvčata
neposlouchají, že se málo snaží a že se jejich výkon moc nezlepšuje. Nebyl si úplně jistý, s čím
bych mu mohla pomoci, o VTI toho příliš mnoho nevěděl, tudíž nebyl schopný si stanovit jasnou
zakázku. Ta se vytříbila až v průběhu spolupráce. Navíc jak tomu u většiny sportovních trenérů
bývá, žádal mne spíš o to, abych pracovala s děvčaty (dle jeho slov, aby byly více motivované,
aby se jim víc chtělo).
V dobré víře děvčata něco naučit a pomoci jim dosáhnout dobrého výsledku, zvolil
k hráčkám velmi direktivní přístup. Jeho tréninky byly bez náboje, děvčata příliš nebavily a jak i
on sám později říkal, ani on z nich neměl potěšení. Navíc bylo zřejmé, že má poněkud z děvčat
strach, že se bojí, aby mu tzv. nepřerostly přes hlavu. Jeho sebevědomí, resp. self-efficacy jako
trenéra, nebylo příliš vysoké.
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Na první nahrávce jeho tréninku bylo vidět, že je Libor na tréninku „bez života“, je málo
aktivní a pro hráčky nevýrazný, velmi málo se pohybuje, k jednotlivým hráčkám se moc
nepřibližuje. Komunikaci omezoval na zadávání úkolů, na jednoduché příkazy a korekce hráček.
Vzhledem k tomu, že měl pocit, že se hráčky nesnaží, často se u něj objevovaly výroky typu
„Dělej!“, „Makej!“, „Zaber!“ apod. Pozitivní posílení, oceňování, konstruktivní kritika a zpětná
vazba vůbec se u něj příliš neobjevovaly. Jeho hlas ani výraz tváře nepůsobily příliš příjemně.
Z hlediska organizace, didaktiky a metodiky chyběla nová a zábavná cvičení, cvičení
s prvky hry, díky špatné organizaci ho hráčky často špatně slyšely, nepoužíval názorné ukázky,
a když už, tak jen náznakem.
I přes to všechno probíhal tento i další tréninky v poklidné atmosféře, nedocházelo ke
konfliktům a díky jeho direktivnímu přístupu nemusel řešit ani kázeňské prohřešky.
S Liborem jsme se tedy nejprve zaměřili na změnu přístupu k hráčkám a k celému
tréninkovému procesu. Hned na prvním zpětnovazebném rozboru viděl, že si chybně myslel, že
se hráčky nesnaží a dospěl k názoru, že pokud chce nějak jejich společné působení změnit,
musí začít pracovat nejdříve na sobě samém.
Jako pracovní body si postupně stanovoval následující prvky: postavení k hráčkám čelem,
když jim něco sděluje; snaha udržet oční kontakt; být pro hráčky výrazný, tedy více se
pohybovat a používat výrazné signály; rozdělovat pozornost mezi všechny hráčky; věnovat jim
pozornost; naladit se na ně; sledovat, jak reagují na instrukce či korekce; po korekci vyčkat na
další pokus a dát zpětnou vazbu; oceňovat snahy a malé pokroky; příjemnější tón řeči i výraz
tváře; používat příjemné oslovení hráček. Z hlediska organizace se zaměřil na efektivnější
uspořádání hráček tak, aby na něj všechny viděly a všechny ho mohly slyšet, aby se stal
součástí týmu a nestál mimo něj. V rámci didaktiky se snažil o začlenění nových cvičeních a
modifikaci stávajících cvičení, využíval pomůcky a drobné hry.
Obecně jsme se zaměřili na 3 oblasti, ve kterých se snažil výše zmíněné úkoly plnit. Byl to
úvod tréninku, přechod z činnosti do činnosti a individuální korekce.
Libor si tedy stanovil velké množství úkolů, měl před sebou hodně práce, ale byla na něm
vidět snaha a nadšení pro práci. A i když ostatní natáčení trenéři v rámci výzkumu měli pouze 4
videonahrávky, Libor si ode mne vyžádal ještě pátou, a kdyby nekončila sezóna, chtěl by
pokračovat dál. Protože jak sám říkal, vždy je co zlepšovat.
Na poslední nahrávce se mu tedy mnohem více dařilo upoutávat pozornost hráček, byl pro
ně viditelný a výrazný, mnohem více se pohyboval a věnoval se hráčkám individuálně. Jeho tón
hlasu i oslovení hráček bylo příjemné, snažil se k nim stavět čelem a udržovat oční kontakt.
Mnohem více se také usmíval a na hráčkách bylo zřejmé, že mají z tréninku mnohem větší
potěšení. Méně používal příkazy a namísto toho se snažil hráčky povzbuzovat a oceňovat. Více
také používal názorné ukázky, cvičení byla pestřejší a pro hráčky zábavnější.
Na základě mého subjektivního hodnocení si troufám říci, že se zvýšilo také jeho
sebevědomí, resp. self-efficacy, a že na tréninku panovala mnohem příjemnější atmosféra.
Objektivní hodnocení trenéra samotnými hráčkami však budeme znát až po zpracování
dotazníků, které vyplňovaly.
Po ukončení naší spolupráce jsem se však dozvěděla, že dvě jeho hráčky dále
v trénování volejbalu pokračovat nechtějí. Jako důvod uvedly to, že na začátku šk. roku
2009/2010 k nim byl Libor velmi liberální, jeho tréninky měly až příliš málo vedení, později však
přešel k velmi direktivnímu způsobu a po intervenci pomocí VTI jeho vedení bylo více pozitivní a
demokratičtější. Podle jejich slov se jim tolik změn během jedné sezóny nelíbilo a vlastně už ani
nevěděly, co mohou od trenéra čekat. Na základě této zkušenosti bych VTI doporučila
především všem začínajícím trenérům, aby byli vybaveni potřebnými dovednostmi už při vstupu
do tréninkového prostředí. Jak říkal sám Libor a další trenéři, nikdy je nikdo těmto dovednostem
neučil a vidět se na videonahrávce je mnohem účinnější než si vyslechnout či přečíst
přednášku. Libor také uvádí, že oceňuje možnost porovnat fungující tréninkové situace s těmi
méně zdařilými, že si tak ověří, co skutečně funguje a jak na to hráčky reagují. Dále vypovídal,
že změny v jeho chování přispívají pozitivně ke změně atmosféry tréninku, že přítomnost
kamery on ani hráčky příliš nevnímali, oceňoval také možnost pracovat s vlastními nahrávkami
na místo rozborů videonahrávek někoho jiného a dodával, že by práci pomocí VTI doporučil
všem, kteří pracují s mládeží a hlavně začínajícím trenérům volejbalu.
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Abstrakt
Sportovní trénink je často zaměřen pouze na zvyšování výkonnosti a málo se věnuje individualitě
osobnosti sportovce. Součásti modelovaného tréninku je příprava taktická, tedy příprava na vlastní
výkon ve sportovní disciplíně, kdy sportovec musí prokazovat také psychickou odolnost při
soutěžním vypětí. Test SPARO odhaluje některé vlastnosti osobnosti, které vypovídají o sportovci
a pomáhají při sportovní přípravě.
Klíčová slova: osobnost sportovce, hodnotové orientace, psychodiagnostika, psychologická
příprava sportovce
Abstract
Using the SPARO test in sportsmen for increasing quality of coaching
Sport training is often focused only on increasing performance and just partly on the individual
personality of the sportsman. Part of model training is tactics training – preparing for one’s own
performance in a sport discipline when the sportsman has to also show psychological resilience
during competition stress. The SPARO test shows some personality characteristics. It gives
information about the sportsman and helps during sports training.
Keywords: personality of a sportsman, value orientation, psychodiagnostics, psychological
preparation of a sportsman

Úvod
Sport jako fenomén současnosti přináší do společnosti pojem osobnost sportovce ve zcela
novém a neotřelém světle. Jedná se o fenomén, který zasahuje do našeho života a působí na nás
pozitivně v případě medializace sportu a sportovních osobností i sportovních týmů. Vrcholové
sportovce vnímáme jako symbol reprezentace a symbol úspěchu a síly. Současně se však sport
dotýká každého z nás svou přítomností a potřebou pohybu ke zdraví. Ne každý je však schopen
nebo ochoten být iniciátorem pohybu pro zdraví, a tak se většinou raději posadíme a o potřebě
pohybu pohovoříme nebo se na sportovní událost podíváme v televizi. Na osobnost sportovce lze
potom nahlížet ze dvou pohledů, z hlediska rekreačního sportu pro každého, kdy stačí jen chtít a
z hlediska výkonnostního nebo vrcholového. U rekreačního sportu lze dosahovat také určité
výkonnosti a motivace k pohybovým aktivitám může být různorodá, většinou však sport a pohyb
dotvářejí osobnost. Ve výkonnostním a vrcholovém sportu je tomu zcela jinak, zde můžeme hovořit
o vlivu sportu na osobnost sportovce nebo i naopak na vlivu osobnosti na sport. Obecně však
osobnost chápeme vždy jako individualitu. Pojem osobnost v sobě zahrnuje její celost, všechny její
charakteristiky, vlastnosti, funkce, schopnosti. Její integrální součástí je inteligence i ostatní
schopnosti (Svoboda, 1999).
Na osobnost nahlížela řada psychologů s různými náhledy, a tak se postupně vytvořila řada
teorií, které popisují osobnost v různých souvislostech. Nejvíce využívané teorie jsou zejména
v posledních letech zaměřeny na psychoanalyticky, behaviorální, humanisticky a kognitivní přístup
(Atkinson, 2000). Ve sportovní psychologii je osobnosti věnovaná velká pozornost a jednou
z nejrozšířenějších vědních disciplín v současné sportovní teorii se jeví sportovní personologie.
Jedná se o disciplínu, která se zabývá právě osobností sportovce. Osobnost sportovce je chápána
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jako jednotící pojem. Jedná se o individuální jednotu duševních vlastností a procesu sportovce,
které jsou poměrně stálé a typickým způsobem se projevují v každé konkrétní činnosti sportovce,
ovlivňují tak i dosahování výkonu (Vaněk et al., 1984). Osobnost se ve sportovní činnosti neustále
dotváří a současně svým vlivem modifikuje kariéru sportovce. Dost dramaticky se může měnit
sebepojetí sportovce, např. dynamika sportovní formy nebo výkonnosti, involuční změny nebo
zranění se potom promítají do osobnostních rysů sportovce (Slepička et al., 2006).
Pro dobrou spolupráci trenéra se sportovcem je poznání osobnosti sportovce základním
pilířem pro jeho další rozvoj i pro rozvoj kariéry, kterou většinou trenér nejvíce ovlivňuje. Strukturu
osobností sportovce včetně její vnitřní stavby tvoří relativně dlouhodobě přetrvávající rámec pro
aktuální projevy a prožitky. Často je popisována struktura osobnosti právě prostřednictvím
vlastnosti či rysů a dispozic různého druhu (Paulík, 2006).
Trenér a osobnost sportovce
Osobnost sportovce je dlouhodobě určována působením tří skupin činitelů, které respektujeme
při výběru talentů do vybraných sportovních disciplín, a současně určují většinou další směřování
člověka v jeho sportovní kariéře:
• vrozené anatomicko-fyziologické předpoklady
• životní prostředí předsportovní, sportovní a mimosportovní
• společenskovýchovné působení (sociální učení).
Většinou se dále hovoří o vrozených dispozicích a získaných dovednostech, které sportovce
utvářejí a jsou patrné v jeho sportovní i životní kariéře. Je např. známo, že sportovci jsou obecně
odolnější a lépe se orientují ve složitém pracovním prostředí. Vždy však musíme respektovat
temperament osobností, vrozené pohybové schopnosti a vlohy. Vlohy jsou vlastně možnostmi a
mezemi rozvoje osobností (Paulík, 2006). Pokud chce trenér dosahovat dobrých výsledků se
svými svěřenci, musí využívat všechny dostupné poznatky pro rozvoj jejich individuálních
výkonností včetně rozvoje osobností ve vztahu k psychologické přípravě sportovce.
Psychologická příprava je v současnosti nezbytnou potřebou pro zvládání náročných
sportovních podmínek, za kterých se uskutečňují nové rekordy a jednotlivci překonávají mnohdy
neuvěřitelné bariéry a posunují tak hranice lidských možností. K tomu, aby těchto rekordů dosáhli,
slouží sportovní trénink s využíváním moderních poznatků a psychologická příprava sportovce.
Jedná se o cílevědomé využívání psychologických poznatků ke zvýšení efektivity tréninkového
procesu a k dosažení maximálních výkonů sportovců.
Cílem psychologické přípravy je zvýšit účinnost ostatních složek sportovního tréninku,
respektive v soutěži stabilizovat výkonnost na úrovni stavu trénovaností. V praxi to tedy znamená
paralyzovat působení negativních psychogenních vlivů a současně pozitivně působit na psychiku
sportovců za účelem dosažení vysoké sportovní výkonnosti s využitím širokého komplexu
psychologických poznatků (Bedřich, 2006). Tak je využíván pro rozvoj osobností sportovce
psychologický trénink, který chápeme jako systematickou optimalizaci psychických činnostních
předpokladů prostřednictvím psychologických metod. Systematičnost je dána účelovostí,
plánovitostí, nutností opakování a kontrolou. Tréninkem se optimalizují všechny výkonnostní
předpoklady, tedy předpoklady činnostní a seberegulační (Seiler, Stock, 1996).
K tomu, abychom mohli poznat osobnost sportovce, však potřebujeme spoustu času a i ten
někdy nestačí, protože vnitřní prožitky nemusí vždy sportovec sdělovat ani svým nejbližším. Proto
lze využívat psychodiagnostických nástrojů, které umožní zlepšit přístupy ke sportovcům v rámci
regulačních technik a současně pomohou při koučování sportovce v rámci aktuálního sportovního
výkonu. Trenér musí neustále věnovat pozornost jednotlivcům i týmu a mnohdy se stává, že
nedokáže odkrýt některé proměnné, které mohou způsobit pozastavení ve sportovní kariéře nebo
které mohou negativně ovlivňovat aktuální výkon sportovce. Proto je dobrá spolupráce
s psychologem, který může pomocí různých nástrojů diagnostikovat osobnost sportovce a tak
zlepšovat nejen přístupy k jednotlivcům, ale změnit i některé metody nebo regulační techniky
v každém sportu.
Nejvíce využívaným psychodiagnostickým nástrojem ve sportovním tréninku bylo doposud
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pozorování a rozhovory. Současná psychologie sportu vsak úzce spolupracuje i s ostatními
psychologickými obory a tak lze využívat pro diagnostiku osobností přesnějších nástrojů psychologických testů osobností. Vždy je však důležité zvolit správný nastroj pro potřebnou
diagnostiku, jinak se totiž může stát, že manažerský tým na základě výsledků testování zaměří
svou pozornost na sportovce nesprávným směrem a místo toho, aby sportovec zlepšil svou
výkonnost, jeho výkony poklesnou.
Díky psychodiagnostice tak můžeme urychlit procesy obnovy ztracené výkonnosti nebo upravit
nevhodné regulační techniky pro sportovní přípravu jednotlivců. Diagnostickou činnost pojímáme
jako proces, který jde od metody k reakcím a od reakcí k vlastnostem osobností nebo k celku jeho
chování (Svoboda, 1999). Při této činnosti je vždy velmi důležitá správná interpretace ve vztahu
k jednotlivci, ve sportovní praxi také ve vztahu k danému sportu nebo uvnitř této činnosti
k disciplíně (např. atletika sprinty, vytrvalecké tratě) nebo k postu, jenž sportovec zastává (např.
sportovní hry - obránce, útočník) a současně musíme také respektovat, o jaký typ sportu dle
sportovní typologie se jedná (např. heuristicko-individuální sporty nebo heuristicko-kolektivní
sporty).
Při psychologické diagnostice můžeme využívat psychologické testy nebo psychologické
metody. Psychologické testy používají standardizovaný způsob šetření. Jedná se o soubor
psychologických zkoušek, které zkoumají individuální rozdíly mezi jednotlivci. Psychodiagnostická
metoda je soustavou podnětů, jimiž záměrně vyvoláváme chování nebo vymezujeme podmínky
pro sledování chování zkoumané osoby. Toto chování pak analyzujeme a usuzujeme na
zvláštnosti příslušných psychických procesů nebo stavů čí vlastností. Trenér ve spolupráci
s psychologem potom může zlepšit své tréninkové i soutěžní přístupy, změnit koučování (řízení
v soutěži) a současně může také v rámci svých přístupů změnit regulování sportovce
(předstartovní, startovní, soutěžní stavy a psychologická selhání).
Ke zkvalitnění naší spolupráce s vrcholovými sportovci hledáme neustále další
psychodiagnostické nástroje, které nám umožní více poznávat jednotlivé dimenze osobnosti, a
také se snažíme v rámci spolupráce s trenéry více individuální rozdíly v jednotlivých osobnostech
zdůrazňovat. V posledních letech jsme začali využívat také dotazník SPARO (Mikšík, 2004) od
firmy Psychodiagnostika. Jedná se o zjišťování bazální struktury dynamiky autoregulace,
integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti. Dotazník je časově dosti náročný (obsahuje
celkem 300 otázek), jeho provedení s klientem vyžaduje asi 90 min, ale může přinést velmi
zásadní informace o osobnosti sportovce. Díky tomuto dotazníku lze zjišťovat „integrovanou slitinu
vrozených a osvojených strategií, jimiž se subjekt v procesu své reálné životní praxe dynamicky
vyrovnává s různorodými variantami situačních komplexů“.
Jde tedy o subjektivně příznačnou kvalitu pohotovosti k určité formě nebo způsobům interakcí
s prostředím. Na ní závisí, které životní podmínky, okolnosti, kontexty nebo nároky jsou pro
daného jedince optimální, a pro které není dostatečně psychicky disponován. Tedy vedou k určité
kvalitě, povaze a integritě dezintegrace jeho psychiky, vnitřních i vnějších aktivit. Charakterizuje
specifické a na obsahových dimenzích vztahu subjektu k okolí nezávisle autoregulační
mechanizmy, způsoby a formy prožitků a aktivit, jimiž jsou příznačně modifikovány interakce
subjektu s aktualizovanými či očekávanými životními situacemi v bezprostředním i potencionálním
slova smyslu. Všechny zjištěné komponenty potom ukazují na bazální, tedy obecnou modifikaci
variability vnějších a vnitřních aktivit osobností vyššího řádu. To vše ve dvou navzájem na sobě
nezávislých a kvalitativně odlišných aspektech:
1. psychické vnitřní spontaneity - vzrušivosti, nabuzování;
2. motorické vnější hybnosti a reaktivity.
Zjištěné faktory lze potom interpretovat jako obsahové komponenty, jimiž je tato integrovanost
určena. Jedná se o základní komponenty bazální psychické integrovanosti:
•
•
•
•

kognitivní variabilnost,
emocionální variabilnost,
regulační variabilnost,
adjustační variabilnost.
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Pro další analýzu zjišťuje test také bazálnější škály obecné variability. Test byl standardizován
na souboru 45 000 osob, lze tudíž předpokládat, že je dostatečně korektní a můžeme jeho
populační průměry využívat při naší práci s klienty. Vzhledem k tomu, že se nám při diagnostice
vrcholových sportovců osvědčil, zařadili jsme jej do základního testového souboru ve sportovní
diagnostice, v níž máme vytvořeny subsoubory v jednotlivých sportovních disciplínách. Můžeme
tedy porovnávat i jednotlivce uvnitř skupin.
S vrcholovými sportovci v rámci psychologického poradenství pracujeme již více než 20 let a
tudíž můžeme hodnotit některé výsledky z psychologické spolupráce s trenéry nebo se sportovci
samotnými. Jako příklad uvádíme výsledky reprezentantky ČR ve stolním tenisu, která je na prahu
dospělosti a jejíž výkony jsou velmi kolísavé. Díky uvedenému testu se podařilo její osobnost více
poznat a z analýzy výsledků jsme mohli lépe zhodnotit její dosavadní sportovní úspěchy a
neúspěchy a doporučit trenérům i jí samotné další postup pro rozvoj sportovní kariéry.
Příklad kazuistiky:
Dívka, 19 let, podává velmi nevyrovnané výkony, přemýšlí o ukončení sportovní kariéry,
přitom trenérka ji označuje jako velký talent.
Osobnostní profily:
Nízká kognitivní variabilnost a vysoká emocionální variabilnost. Regulativní variabilnost je
nulová, adjustační variabilnost vysoká.
Poznámka: Poznávací a vnímající procesy jsou snížené, přitom je silně emocionální, již je
vyzrálá, je však vysoce nestabilní a její vnitřní obecná psychická vzrušivost způsobí nízkou
motorickou hybnost. To znamená, že jakmile se vnitřně rozruší, není schopna podávat standardní
výkony a její výkonnost prudce klesá (někdy působí dojmem, že je jí to jedno).
Naše analýza pomocí testu SPARO
Je velmi vztahovačná, ale není podezíravá, vykazuje velkou psychickou labilitu v průběhu
výkonu, kterou se nesnaží zakrývat, přitom působí, že je jí to úplně jedno. Některé projevy
anomálií jsou dosti vysoké, extremita výpovědi je vysoká, chová se tak, jak to opravdu pociťuje.
Statisticky významný se jeví pouze prvek cílesměrný versus bezprostřední (lze ji tréninkem
ovlivnit - naučit se vciťovat do soupeřova já a pokusit se odhalit jeho nedostatky nebo aktuální
stav, zejména psychický - pokud se to naučí, zaručí jí to vždy vítězství).
Statisticky významný se jeví ještě vztah obezřetný versus sebeprosazující se - tzn. že je
schopna prostřednictvím správného vedení dokázat poodhalit pouze blízkým svoje myšlenky
i svoje směřování a tím upravit i další tréninkové, soutěžní i životní cíle.
Ve vyjádření taxonometrických koeficientů se ukazují významné tyto faktory:
1. má velkou výhodu ve vnitřním klidu, neprokazuje žádný neklid, spíše hloubavost a
projevuje se více dynamičností vůči prostředí a schopností vciťovat se do prostředí
sociálního, má vysokou obecnou stimulační hladinu (jen tak ji něco nerozháže).
2. Má lepší aspiraci než v předchozím období, více se snaží sebeprosadit, je reálná, ale něco
jí neustále uniká ... Má předem vytvořenou představu, co bude, a také se tomu snaží
podřídit své jednání (i když není vždy podle ostatních, ještě se snaží u toho vypadat klidně,
i když je to někdy velmi obtížné!) - zde doporučuji v tréninku taktiku před započetím zápasu
ideomotorický trénink na základě znalostí budoucího soupeře (vždy lze tréninky podle
budoucích soupeřů modelovat). Má vysoký obecný trend riskovat. Ve chvíli, když zjistí, že
risk napoprvé nevyšel, nepokračuje v riskantní činnosti a nechá se lehce udolat.
3. Presto, že vypadá klidně, je úzkostná a její úzkost souvisí právě s emotivitou. Má velmi
nízkou rezistenci vůči rušení - jakmile ji něco vyruší, již není schopna podávat stejný výkon
a neustále se k rušivému elementu vrací (pozor, může se na něj i vymlouvat). Doporučuji
trénink s rušivými elementy.
4. Je dosti uzavřená kontaktům a díky nim dokáže docela schopně klamat tělem, dělá, že se
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nic neděje, ale uvnitř to vře - bylo by dobře jí občas více otevřít prostor („udělej něco
ulítnutého - běž na kolotoč, na diskotéku, zblbni kamarádky a běžte si zaskákat do bazénu
z 10m věže…) apod.
5. Je málo benevolentní a tolerantní, tudíž to, co se jí dotkne, v ní dlouho přetrvává a bariéra
odporu se těžko lomí. Je vnitřně přesvědčena o své pravdě a z té nerada ustupuje. Na svůj
věk je příliš konzervativní.
6. V poslední době vykazuje vysokou míru nezávislosti a více se stává introvertní
(v očekávání příštích událostí) - veškeré přesuny zvládne, nové tváře také, ale více se
uzavře do sebe - potřebuje člověka blízkého.
7. Je flexibilní, schopná zvládat různé prostředí bez rigidních stavů a představ.
8. Převládá pořád ještě lehkomyslnost před odpovědností, ale navenek chce již působit
dojmem vyrovnané osobností.
9. Její cílevědomost ji často frustruje, tzv. svazuje ruce, nedokáže se vyjádřit, proč některé
věci tak udělala, prostě podle vnitřních pocitů bez bližší identifikace cíle.
10. Nepotlačuje žádné projevy sebejistoty, spíše si je nejistá a má obavy, aby to někdo
nepoznal. Nevěří si. Očekává lepší budoucnost.
11. Málo si věří, více působí dojmem trudomyslné mladé ženy.
12. V současném životě ji žádné prožitky neoslovují, snaží se být nestranná a vše vnímat
stejně, chovat se ke všem stejně, nevypadat jinak než ostatní.
13. Ve vztahu nenápadnost versus sebeprosazení jednoznačně převládá touha se prosadit.
Ve chvíli, kdy si to uvědomí, se rychle opět stahuje do svého krunýře.
14. Chtěla by být více ženským typem, ale vnímá, že musí působit dojmem siláka. Je to tak
chtěno, někdy vsak chce sama ukázat, že je žena a křehká dívka.
Hodnocení a doporučení:
Dostala se na práh dospělosti, se kterou se nyní potýká a neví, jak se chovat, aby vypadala
normálně. Proto se někdy chová úplně jinak, než její vrstevnici a opačně, někdy by se velmi ráda
chovala jinak než ostatní a to nedokáže a potlačuje v sobě náhlé touhy. Ve sportu je dosti tvrdá a
snaží se nedávat na sobě znát své prožitky, pocity včetně neúspěchu. Potřebuje nutně změnu stylu, šatníku, okolí, školy, prostředí..... (jinak vrcholového sportu zanechá - momentálně jí nic
nepřináší). Snaží se nedávat pocity najevo - proto je to horší, protože vše je pod povrchem a trápí
ji to.
V tréninku doporučuji pokusit se změnit přístup a prostředí („zkus být více ženou, udělej něco
nečekaného, co tě naplní radostí“).
Součástí naší spolupráce je však další analýza osobnosti. K tomu, abychom mohli
diagnostikovat osobnost, vždy využíváme i dalších psychologických testů osobností (např.
temperament, pozornost, aspirace a další) a veškeré získané výsledky nejprve porovnáme mezi
sebou. Dále analyzujeme rozhovory s klientem a trenéry (pokud se jedná o mládež, tak vždy také
s rodiči). Teprve potom se pokusíme učinit doporučení pro trenéry, pro klienty a někdy také pro
rodiče.

Závěry
Test SPARO 1ze využívat při delší spolupráci s klientem, nedoporučujeme jej pro vstupní
testování, je dosti složitý, časově náročný a spolupráce se sportovci by mohla být již na počátku
ohrožena. Naše zkušeností ukazují, že většina sportovců psychologům příliš nedůvěřuje a tudíž
nespolupracuje ochotně, ale často z donucení trenéra nebo rodičů.
Potom musíme dosti dlouho pracovat na vytváření vzájemné důvěry. Díky tomuto testu se
nám však podařilo odhalit nebo potvrdit některé domněnky, které jsme nemohli doposud
o klientech potvrdit a tudíž začít sportovce v těchto ohledech regulovat. Regulace sportovce pro
optimální sportovní výkony předpokládá dobrou spolupráci a také velké znalosti o osobnosti
sportovce. Teprve potom lze dosahovat lepších sportovních výsledků a přispívat tak k životní
spokojenosti sportovců. V rámci psychologické spolupráce vždy musíme respektovat jednotlivce,
jeho přání a touhy a současně respektujeme také sportovní disciplínu, které se konkrétní osobnost
věnuje. Díky těmto zkušenostem můžeme pomoci naplňovat jednotlivcům jejich sportovní sny a
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přispívat k jejich úspěšné sportovní i lidské kariéře. Doporučujeme trenérům spolupráci
s psychologem, protože právě díky této spolupráci lze pokračovat na rozvoji osobnosti sportovců a
zlepšovat jejich vzájemnou spolupráci a tím také přispíváme ke zlepšování jejich kvality života.
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Abstrakt
Multikulturní sportovní týmy patří k novým a perspektivním tématům psychologie sportu. Příspěvek
je orientován na srovnání skupinové atmosféry v multikulturních a homogenních basketbalových
týmech pomocí metod škálování a semistrukturovaných rozhovorů. Výzkumný soubor tvořily 4
mužské basketbalové týmy 1. a 2. ligy. Výsledky škálování u basketbalových týmů bez cizinců a
týmů se zahraničními hráči ukázaly u dimenzí produktivní - neproduktivní a úspěšný - neúspěšný
signifikantní rozdíl v hodnotách na hladině významností α=0,05 a signifikantní rozdíl u dimenze
nadšený - znechucující na hladině významnosti α=0,01. V návaznosti na tuto práci je navržen
pilotní výzkum se zaměřením na metodiku zkoumání interpersonálních vztahů ve vrcholových
sportovních kolektivech. Plánovaným výsledkem studie bude zkoncipování a ověření nejvhodnější
metodiky k uchopení popisovaného tématu. Příspěvek vychází z magisterské diplomové práce na
FF UP v Olomouci1.
Klíčová slova: sportovní tým, multikulturalita

Abstract
Group atmosphere in multicultural sports teams
Multicultural sports teams present a new and promising topic in sports psychology. This paper
is oriented on the comparison of group atmosphere in multicultural and homogenous basketball
teams using scaling methods and semistructured interviews. The sample consisted of four male
basketball teams in the 1st and 2nd leagues. Scaling results of basketball teams without foreigners
and teams with foreign players showed significant differences on dimensions productive –
unproductive and successful – unsuccessful on the level of significance α=0.05 and a significant
difference on dimension enthusiastic – disgusted on the level of significance α=0.01. Following this
study, a pilot study focused on studying interpersonal relationships in top sports teams was
designed. The outcome of this study will be designing and validating the best method to study the
topic described above. The paper is based on a Master’s thesis carried out at the FF UP in
Olomouc.
Keywords: sports teams, multiculturalism

Úvod
Současná epocha globalizace vede k multikulturalismu. Ten nás seznamuje s různými
kulturami z celého světa, což by nás mělo vést k jejich pochopení, přijetí, toleranci a respektu.
Samotný pojem „multikulturalismus“ vznikl jako reakce na známou koncepci „tavícího kotle“
v Americe. Poprvé se pojem multikulturalismus objevil ve Švýcarsku v roce 1957 při
charakterizování místní státní politiky. V multikulturních společnostech dochází k potížím
v komunikaci z hlediska verbálního a neverbálního styku, které se pochopitelně v různých zemích
liší.
1

Khomutova, A. (2009). Cizinec ve sportovním týmu. Nepublikovaná diplomová práce. Katedra psychologie,
Filozofická fakulta Univerzita Palackého v Olomouci.
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Globalizace ve sportu je součástí výrazně rozsáhlejšího procesu obecné globalizace.
Sportovní globalizace je charakteristická vznikem národních a mezinárodních sportovních
organizací a standardizací i uplatňováním stejných pravidel a předpisů pro individuální a týmové
sporty na světovém měřítku. Patří sem rozvoj mezinárodních soutěží, organizace speciálních
soutěží, jako jsou olympijské hry a rozmanitá světová mistrovství, jež se snaží zapojit sportovce
všech národů a ze všech koutů země. Sport se často využívá jako způsob propagandy, vyjádření
politických názorů a různorodých protestů. Jedním z novějších příkladů je i srbský plavec Milorad
Čavić, který se oblékl do trička s nápisem „Kosovo je Srbsko“ při předávání medaile na mistrovství
světa 2008, čímž protestoval proti nezávislosti Kosova.
Fotbal je považován za sport, který je v porovnání s ostatními nejvíce globalizovaný. Volné
přemísťování fotbalistů z jednoho týmu do jiného se během posledních 15 let stalo mnohem
frekventovanější. Hlavní příčinou je tzv. Bosmanův případ z roku 1995, který umožnil fotbalistům
přestupovat do jiných družstev po skončení kontraktu bez nutnosti platit náhradu svým
dosavadním klubům. A tak především uvnitř zemí EU padly veškeré limity v rámci volného pohybu
pracovních sil. Tím, že se počet zahraničních hráčů v jednotlivých fotbalových týmech zvyšuje,
vzrůstá i jejich komerční přitažlivost a často se i zlepšují výsledky týmu, což ale nemusí být
pravidlem. Zároveň se ale zhoršuje výkon reprezentačních týmů, jelikož domácí hráči nemají tolik
zkušeností a herní praxe v porovnání s cizinci. Ještě před několika lety za národní reprezentační
tým mohli hrát jenom hráči, kteří se v domácím státě narodili. Teď je ale se sportem a hlavně
s fotbalem spojen pojem „naturalizace“, což znamená udělení státního občanství osobě, která do
té doby měla občanství jiného státu.
Sportovní globalizace a migrace ovlivnila i basketbal, který je předním sportem v africkoamerické kultuře. Většina NBA hráčů je černé pleti, což čím dál více ovlivňuje a vede
afroamerickou mládež, aby také hrála basketbal. Většina Afroameričanů vidí basketbal jako
způsob nejsnadnějšího a nejrychlejšího kariérového postupu v profesionálním sportu, ve kterém
jako hráči získají lepší společenské postavení.
Sportovní migrace se stává poslední dobou velice aktuálním tématem, k čemuž přispívá i
globální systematizace sportu v moderní době. Sport se stává čím dál tím více komerčním
projektem. Sociologie sportu se v posledních letech zajímá i o motivaci sportovní migrace a
přizpůsobivosti sportovců, jež jsou „elitními migranty“ pracovního trhu, především díky medializaci
vrcholového sportu. Na sportovní migranty jsou kladené specifické nároky: osobní flexibilita,
schopnost pružně se zorientovat v novém prostředí, ochota učit se novým formám chování a
reakcí a odolnost vůči negativním aspektům migrace (diskriminace, rasismus, xenofobie atd.).
Sportovní migranti podléhají kulturnímu šoku a mohou se, jako každý cizinec, dostat do
problematické situace, která u nich ale vede k závažnějším důsledkům vzhledem k medializaci
sportu a společenskému tlaku. Dalším problémem je adaptace v multikulturním týmu, kde existují
kulturně rozdílné interpretace a chápání sportu. Problémem mezinárodní komunikace je nejen
rozdílnost jazyků, ale i neverbální komunikace, jenž se liší u příslušníků odlišných národnosti.
Výzkum
Hlavním cílem výzkumu byla explorace skupinové atmosféry v multikulturních týmech a
v týmech s českými hráči. Vedlejším cílem bylo porovnat skupinovou atmosféru v uvedených
týmech, dozvědět se, jak se navzájem vnímají domácí a zahraniční hráči, zjistit hlavní příčiny
sportovní migrace a nejčastější osobní zkušenosti zahraničních hráčů v České republice.
Pro výzkum a zjištění výše uvedených cílů jsem zvolila kvalitativní a kvantitativní metody:
k určení atmosféry ve skupině byl použit test Škála skupinové atmosféry (Kollárik, 1983) ve třech
jazykových mutacích (čeština, ruština, angličtina). Škála se skládá z 10 dimenzí (např.
psychologická atmosféra; mezilidské vztahy; kooperace; zralost skupiny; komunikace; sociální
začleněnost) a jeví sebou bipolární stupnici 1 až 8. Na doplnění jsem zvolila nejpoužívanější
metody kvalitativního přístupu: pozorování a řízený rozhovor.
Metoda řízeného rozhovoru byla zvolena kvůli blízkému kontaktu se sportovcem a možností
dát sportovci čas na „volné povídání“. Během toho se bylo možné dozvědět o některých dalších
problémech, se kterými se jednotlivý hráč v týmu potkává a na něž by mě například nenapadlo se
zeptat. Na závěr jsem použila semistrukturovaný rozhovor i s týmovými trenéry.
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Vzhledem k citlivým údajům o vztazích ve skupinách jsem se rozhodla neuvádět jména hráčů,
trenérů a ani názvy týmů.
Na základě teoretické části své diplomové práce a stanovených cílů v části praktické jsem
formulovala následující hypotézy:
H1: V týmech se zahraničními hráči existuje signifikantní rozdíl alespoň ve dvou dimenzích
skupinové atmosféry oproti týmům bez hráčů z ciziny.
H2: Mezi zkoumanou skupinou domácích hráčů a skupinou hráčů z ciziny existuje signifikantní
rozdíl alespoň ve dvou dimenzích skupinové atmosféry.
Zkoumaný vzorek tvoří 4 basketbalové mužské týmy: 2 týmy se zahraničními hráči a 2 týmy,
jež se skládají výhradně z Čechů. Na začátku hledání zkoumaného vzorku jsem se setkala
s očekávanou komplikací: najít 2 týmy bez hráčů ze zahraničí, neboť skoro každý tým v dnešní
době má aspoň jednoho cizince. Záměrně jsem se vyhýbala hráčům slovenské národnosti, které
jsem, kvůli společné československé minulosti, nepovažovala za cizince. A proto vzorek tvoří 3
týmy z první ligy NBL Mattoni a jeden tým z druhé ligy.
Na začátku rozhovoru byl sportovci vždy vysvětlen důvod a účel rozhovoru, ujištění
o anonymitě a důvěrnosti sdělených informací, čímž jsem se snažila navodit vhodnou atmosféru.
Sportovci byli také upozorněni na to, že kdyby se jim některá z mých otázek nelíbila, tak na ni
nemusejí odpovídat (většinou se to týkalo zahraničních hráčů s černou barvou pleti). Bohužel
vzhledem k časové vytíženosti sportovců jsem neměla příliš času na navozování uvolněné
atmosféry. Sportovci byli vždy o mém příjezdu předem informováni, což alespoň trochu ulehčilo
navázání kontaktu. U několika hráčů bylo ze začátku hodně cítit napětí nebo nedůvěra vůči mně,
což jsem se snažila překonat volným povídáním o tématech netýkajících se mého výzkumu a
o vlastních zkušenostech s českou populací v případě rozhovorů se zahraničními hráči. Každý ze
sportovců se se mnou ochotně setkal, obzvlášť cizinci, kteří byli rádi, že si mohou popovídat
v rodném jazyce. Někteří z Čechů byli také hodně výřeční, jelikož toto téma je jim blízké vzhledem
k ne vždy příjemným zkušenostem s hráči ze zahraničí.
K ověření platnosti hypotézy H1 (V týmech se zahraničními hráči existuje signifikantní rozdíl
v jednotlivých dimenzích skupinové atmosféry oproti týmům bez hráčů z ciziny) byl pro každou
dimenzi i každý tým použit dvouvýběrový F-test pro rozptyl z důvodu odlišného počtu hráčů ve
skupinách. Na základě výsledků F-testu byl použit dvouvýběrový t-test s rovností nebo nerovností
rozptylů. Výsledky výzkumu byly zpracovány v programu Microsoft Excel 2003 – Analýza dat.
Výsledky testů jsem porovnávala s kritickou hodnotou tα na hladině významnosti α=0,05 a α=0,01
(Reiterová, 2003).
Výsledky t-testů pro basketbalové týmy bez cizinců (A1+A2) a s cizinci (B1+B2) ukázaly
u dimenzí produktivní – neproduktivní a úspěšná – neúspěšná signifikantní rozdíl v hodnotách na
hladině významnosti α=0,05 a signifikantní rozdíl v dimenzi nadšená – znechuťující na hladině
významnosti α=0,01. Tím se nulová hypotéza o neexistenci rozdílů ve skupinové atmosféře mezi
dvěma uvedenými týmy alespoň ve dvou dimenzích nepotvrdila. Hypotéza H1, která předpokládá,
že v týmech se zahraničními hráči existuje signifikantní rozdíl alespoň ve dvou dimenzích
skupinové atmosféry oproti týmům bez hráčů z ciziny, byla potvrzena. Potvrzením hypotézy
můžeme říci, že skupinová atmosféra mezi týmy skládajícími se z Čechů a hráčů z ciziny a týmy,
které se skládají jenom z českých hráčů, se liší ve třech dimenzích, tedy v dimenzích nadšená –
znechucující, produktivní – neproduktivní a úspěšná – neúspěšná.
K ověření platnosti hypotézy H2 (Mezi zkoumanou skupinou domácích hráčů a skupinou hráčů
z ciziny existuje signifikantní rozdíl alespoň ve dvou dimenzích skupinové atmosféry) byl zvolen
stejný postup jako pro ověření H1, a to: pro každou dimenzi i každou skupinu (skupina českých
hráčů a skupina hráčů z ciziny) byl použit dvouvýběrový F-test pro rozptyl z důvodu odlišného
počtu hráčů ve skupinách. Na základě výsledků F-testu byl použit adekvátní dvouvýběrový t-test
s rovností nebo nerovností rozptylů. Výsledky výzkumu byly zpracovány v programu Microsoft
Excel 2003 – Analýza dat. Výsledky testů jsem porovnávala s kritickou hodnotou tα na hladině
významnosti α =0,05 a α=0,01 (Reiterová, 2003).
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Výsledky t-testů pro skupinu českých basketbalových hráčů a hráčů zahraničního původu
ukázaly u dimenzí přátelská – nepřátelská, uspokojivá – znepokojující a podporující – lhostejná
signifikantní rozdíl v hodnotách na hladině významností α=0,05 a signifikantní rozdíl v dimenzi
upřímné vztahy – vlažné vztahy na hladině významnosti α=0,01. Hypotéza H2, která předpokládá,
že mezi zkoumanou skupinou domácích hráčů a skupinou hráčů z ciziny existuje signifikantní
rozdíl alespoň ve dvou dimenzích skupinové atmosféry, byla potvrzena. Potvrzením hypotézy
můžeme říci, že skupinovou atmosféru ve stejných týmech vnímají zahraniční a čeští hráči
poněkud odlišně a liší se ve čtyřech dimenzích.
Pět ze šesti zahraničních hráčů se nachází v České republice prvním rokem. Jako hlavní
příčinu migrace všichni hráči uváděli možnost vydělat si peníze, jelikož se jim z různých důvodů
nepodařilo uchytit se v národních ligách. Zahraniční hráči (hlavně Američané) neměli žádná
očekávání od České republiky, jelikož o ní skoro nic nevěděli. Vztah k Čechům mají zahraniční
hráči obecně kladný; pokud něčemu nerozumí, jsou spíše překvapeni, než že by to odsuzovali. Na
rozdíl od českých hráčů, kteří se cítí nepříjemně, že cizinci neprojevují žádný zájem o učení
češtiny a někdy se chovají arogantně vůči českým spoluhráčům. Zahraniční hráči přiznávají, že
jejich čeští kolegové se zdají nepřátelskými z důvodu jazykové bariéry (především ti, kteří neměli
žádné zkušenosti s hraním a delším pobytem v zahraničí). Z osmi českých hráčů jenom tři mají
zkušenosti ze zahraničí. Dva hráči by chtěli zkusit hrát v cizině, dva hráči na to již, podle svého
názoru, nemají věk. Jeden z hráčů by chtěl v zahraničí trvale bydlet, nikoliv však hrát.
Po dobu svého výzkumu jsem se setkala s následujícími překážkami: sportovní družstvo je
skupinou dynamickou a proměnlivou a skupinová atmosféra v nich je hodně ovlivněna výsledky
zápasů; při překladu škály byl v některých pojmech pozměněn význam, což mohlo vést k menšímu
zkreslení výsledků. V dalších výzkumech v dané oblasti bych se chtěla věnovat porovnání
multikulturních týmů v jiných státech a také výzkumu dynamiky skupinové atmosféry ve stejném
týmu po dobu celé sezóny.
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Využití dotazníku SUPSO v posuzování subjektivních prožitků a stavů
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Abstrakt
Snad v žádném jiném sportu nelze zaznamenat tolik kontroverze a spekulací nad rozhodnutím
rozhodčího, jako právě ve fotbalu. Zodpovědnost, kterou sebou nese činnost sportovního
rozhodčího, i drobnohled, pod kterým se fotbalový rozhodčí ocitá jak ze strany odborníků – hráčů,
trenérů i kontrolních orgánů, tak ze strany laické veřejnosti – fanoušků a fotbalových nadšenců,
představuje výraznou psychickou zátěž. Vývoj utkání, atmosféra na hřišti, příjemné i nepříjemné
zážitky, to vše výrazně ovlivňuje aktuální psychický stav rozhodčího a tedy i jeho činnost.
Dynamika subjektivních prožitků a stavů fotbalových rozhodčích se proto jeví jako velmi důležitý
aspekt rozhodcovské činnosti. Naše práce se zabývá zkoumáním subjektivních prožitků a stavů
fotbalových rozhodčích, získaná zjištění uvádíme do vztahu s druhem mistrovské soutěže, věkem i
délkou rozhodcovské praxe probandů. Jako doplňkové vnímáme zjištění temperamentového typu
jednotlivých rozhodčích, které je určujícím faktorem dynamiky prožívání.
Klíčová slova: fotbalový rozhodčí, dynamika subjektivních prožitků a stavů

Abstract
Use of SUPSO questionnaire in the evaluation of subjective experiences and states in football
referees
There is probably no other sport, in which there are so many controversies and speculations
about a referee’s decision, as there is in football. Responsibility of sports referees as well as
detailed monitoring and evaluation from professional players, coaches, control bodies, and public,
present significant psychological stress. The development of a match, atmosphere of a football
pitch, pleasant and unpleasant experiences – all of these influence the actual psychological state
of the referee and subsequently his activity. Thus, the dynamics of subjective experiences and
psychological states of football referees are very important aspects of referees’ activity. Our paper
is focused on the subjective experiences and psychological states of football referees. Our findings
are discussed in terms of type of competition, age, and length of referees’ practice. As a
supplement, it considers an evaluation of the temperament type of each referee, which is an
important factor for the dynamics of subjective experience.
Keywords: football referee, dynamics of subjective experiences and states
ÚVOD DO PROBLEMATIKY
Profese sportovního rozhodčího klade na jedince vysoké nároky jak po stránce fyzické, tak po
stránce psychické. Fotbalový rozhodčí musí disponovat dobrou fyzickou kondicí, aby na ploše
hřiště vždy zaujímal výhodnou pozici, ze které bude mít přehled o dění kolem sebe. Hlavním
tématem našeho příspěvku jsou však psychické dispozice rozhodčího pro optimální vykonávání
jeho profese a vliv psychicky náročných situací na změny jeho prožívání a aktuálních psychických
stavů.
Jednu z nejčastěji teoreticky i prakticky zkoumaných oblastí psychologie sportu představuje
problematika osobnosti ve sportu. Literatura hovoří především o osobnosti sportovce, domníváme
se však, že mnohé teorie lze uplatnit také v případě sportovního rozhodčího. Osobnost rozhodčího
ve sportu zaujímá v této oblasti zkoumání specifické postavení. Klíčovým tématem je vzájemná
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interakce aktivní rozhodcovské činnosti a výkonu rozhodčího s osobnostními vlastnostmi. Další
oblast, která souvisí s osobností rozhodčího ve sportu, představuje rozhodčího v sociálním
prostředí a sociální interakci. Povrchní znalosti osobnosti rozhodčího, nedostatečná sebereflexe a
znalost vlastních reakcí a chování představují zásadně limitující faktory pro systematickou práci a
výkonnostní růst rozhodčího.
Způsob, jakým rozhodčí jedná při řešení herních situací, je vždy vymezen souborem vnitřních a
vnějších činitelů, jejichž hodnota je proměnlivá. Proto se v psychologii objevují snahy o výčet
osobnostních znaků a charakteristik. Uvádíme body, které Slepička (1988) spojuje především
s osobností sportovce. Jak již bylo řečeno, domníváme se, že totéž platí také v případě
fotbalového rozhodčího.
1.
2.
3.
4.
5.

Základní soubor schopností, znalostí, dovedností a zkušeností
Základní znaky temperamentu
Základní znaky charakteru
Motivační profil
Případné nepřiměřené nebo osobité vlastnosti nebo rysy rozhodčího.

Každý rozhodčí disponuje specifickými osobnostními rysy, které se promítají do jeho chování a
projevují se zejména v interpersonálních reakcích a sociálních interakcích. Objektivita rozhodčího,
schopnost kritického myšlení a uvědomování si vlastních chyb a nedostatků jsou jedním
z předpokladů pro správné řešení konkrétních herních situací. V podstatě není v praxi možné
dokonale poznat všechny osobnostní složky rozhodčího. Lze je však vypozorovat podle projevů
v činnosti na hřišti, při řešení situací před, v průběhu a po utkání (Voborný, 2010). Co nejlepší
poznání především těch složek osobnosti, které jsou limitující pro optimální výkon rozhodčího,
znamená možnost jejich ovlivňování a regulace, což vede ke zlepšování výkonnosti rozhodčího.
Ústředním tématem našeho příspěvku je pojem dynamika subjektivních prožitků a stavů. Pod
pojmem prožívání rozumíme subjektivní psychické zážitky (vnitřní zážitky), které jsou aktuálně
přístupné pouze danému jedinci. Jejich obsah se navenek projevuje prostřednictvím vnějšího
chování. Prožívání nelze od objektivních nervových procesů a
vnějšího chování striktně oddělit (Čáp, 1983). Podle Plhákové (2004)
může být předmětem prožívání vnější svět, stav vlastního těla i
vlastní mysli. Typickým znakem prožívání je jeho proměnlivost
(dynamika), která souvisí s vnitřními změnami a také se změnami
vnějších podmínek. Dynamiku prožívání můžeme chápat jako průběh
a střídání psychických stavů, procesů a činností a jejich různé
intenzity.
Z hlediska dynamiky psychických stavů chápe Mikšík (2004)
psychický stav jako veličinu dynamickou, pro niž je typická
proměnlivost aktivace psychiky spolu se změnami základních kvalit
prožívání, a která se odráží v dynamice vnitřní (psychické) a vnější
(motorické) činnosti subjektu.
Jakákoli změna vnitřního nebo vnějšího prostředí jedince má za
následek komplex nespecifických psychických změn a následnou
potřebu aktualizace určitého psychického stavu vedoucího ke
znovuobnovení
psychické
rovnováhy
mezi
jedincem
a
aktualizovanou životní situací.
Představuje základní linii
nespecifických změn v psychice od vzniku a uvědomění si
nerovnovážného stavu, přes jeho řešení, až po odeznění jeho
bezprostředního efektu a vzniku nových aktivačních a prožitkových
situací.
V našem výzkumu jsme si všímali také druhu mistrovské soutěže,
ve které rozhodčí působí. Soutěže řízené Českomoravským
Obrázek 1 Systém mistrovských
fotbalovým svazem (ČMFS) mají odlišnou strukturu u mužů, žen
fotbalových
soutěží mužů řízených
a mládeže. Systém soutěží mužů je znázorněn na obr. 1.
ČMFS
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Soutěže mládeže lze rozdělit na dorostenecké soutěže (1. liga, Česká fotbalová liga +
Moravskoslezská fotbalová liga, divize, krajský přebor, I. třída, II. třída) a soutěže žákovské (Česká
liga žáků + Moravskoslezská liga žáků, divize, krajský přebor, I. třída, II. třída). Specifické
rozdělení mají soutěže žen (1. liga žen, II. Česká ženská fotbalová liga, III. Česká liga žen), kde je
mnohem nižší počet družstev než u mužů.
Všichni rozhodčí na jakékoli úrovni spadají do působnosti řídícího orgánu, který představuje
příslušný fotbalový svaz zastoupený vlastní komisí rozhodčích. Tato komise řeší všechny otázky a
problémy týkající se rozhodčích. Zajišťuje pořádání seminářů a fyzické prověrky rozhodčích,
zajišťuje školení nových rozhodčích, obsazuje rozhodčí na přátelská i mistrovská utkání, zabývá se
kontrolou zápisů o utkání a v případě prohřešků předává provinivší se rozhodčí s návrhem trestu
disciplinární komisi (Voborný, 2010).
VÝZKUMNÉ ŠETŘENÍ
V roce 2010 proběhl na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity v rámci závěrečné
práce (Voborný, 2010) výzkum, jehož cílem bylo zhodnocení změn vybraných komponent
psychického stavu rozhodčích v závislosti na druhu mistrovské soutěže. Dílčím cílem pak byl
rozbor změn psychických stavů u vybraných rozhodčích a sledování těchto změn ve vztahu
k temperamentu.
Hypotézy práce
H1)
Rozhodčí vyšších soutěží jsou zkušenější a mají pravděpodobně více osvojených
mechanismů ke zvládání psychických zátěží. Předpokládáme, že rozhodčí vyšších soutěží budou
vykazovat méně výrazné změny psychických stavů než rozhodčí nižších soutěží.
H2)
Temperament tvoří základ pro dynamiku osobnosti sportovce. Předpokládáme, že rozhodčí
s převahou cholerického typu temperamentu budou vykazovat výraznější změny psychických
stavů než rozhodčí s převahou flegmatického typu temperamentu.
H3)
Z hlediska dynamiky subjektivních prožitků a stavů osobnosti je pro mentální a fyzickou
zátěž příznačný posun ve směru rozlady a psychického vyčerpání. Předpokládáme, že u
rozhodčích fotbalu se v grafu SUPSO tento trend projeví posunem získaných hodnot do pravého
dolního kvadrantu.

Výzkumný soubor
Výzkumný soubor byl sestaven ze 30 rozhodčích působících v soutěžích Krajského fotbalového
svazu Vysočina. Z krajského přeboru bylo vybráno 8 rozhodčích, z I. A třídy 8 rozhodčích, z I.B
třídy 7 rozhodčích a z okresních soutěží také 7 rozhodčích. Pro rozdělení do kategorií podle věku
jsme použili klasifikaci Matějčka (in Vaněk et al., 1980). Do období střední adolescence spadali 2
rozhodčí, do období pozdní adolescence 7 rozhodčích, do období mecitmy 6 rozhodčích, do
období životního stabilního vyvrcholení 10 rozhodčích, do období středního věku 4 rozhodčí a do
období stáří 1 rozhodčí. Sledovali jsme také délku rozhodcovské praxe. Rozložení zkoumaného
vzorku z hlediska věku a rozhodcovské praxe uvádíme na obrázku 2.
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Obrázek 2 Popisná statistika – Věk rozhodčích a délka praxe

Použité metody
Pro zjištění základních údajů o zkoumaných osobách jsme použili Osobnostní anketu (Voborný,
2010). Anketa zjišťovala věk, pohlaví, rodinný stav a dále specifické otázky týkající se vlastní
rozhodcovské praxe (délka praxe, kvalifikace, soutěž, ve které rozhodčí působí apod.).
Dotazník SUPSO (Subjektivní prožitky a stavy; Mikšík, 2004) patřil mezi stěžejní diagnostické
nástroje v našem výzkumu. Představuje výsledek faktorové analýzy zahrnující 28 adjektiv,
postihujících jednotlivé konkrétní symptomy psychických prožitků, pocitů a stavů jedince.
Zjišťované komponenty psychického stavu jsou:
P = psychická pohoda (pocit spokojenosti, příjemného naladění a příjemného psychického
nažhavení, které je často provázeno prožitky euforie a sebedůvěry),
A = aktivnost, činorodost (pocity síly a energie, které jsou spojené s prahnutím po akci),
O = impulsívnost, odreagovávání se (neřízené, spontánní uvolňování energetického napětí
a psychických tenzí),
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N = psychický nepokoj, rozlada (prožívání psychického napětí, kdy není možné najít ventily
pro jeho uvolnění),
D = psychická deprese, pocit vyčerpání (jedná se o komplex pocitů a stavů, jejichž hlavní znaky
představují tendence k pasivitě a apatie),
U = úzkostné očekávání, obavy (jde o komplex pocitů nejistoty, prožitků psychického napětí,
úzkostných nálad, obav z možných důsledků budoucího apod.),
S = sklíčenost (jedná se o prožitky, které lze vyjádřit slovy smutný, osamělý, přecitlivělý,
nešťastný).
Výše uvedené komponenty lze vnitřně členit podle dvou klíčových kriterií vzhledem k základnímu
směřování prožitkových a aktivačních dimenzí obvyklých i aktualizovaných psychických stavů.
Jedná se o kritéria:
KD = komfort versus dyskomfort (kriterium rozčleňující výše uvedené komponenty na ty, které jsou
ukazateli vnitřní pohody a činorodosti, a na ty, které vyjadřují subjektivně nepříjemné prožitkové a
interakční naladění, nabuzení, nebo odezvy a stavy),
PA = prožívání versus aktivace (kriterium rozčleňující uvedené komponenty na různé kvality
prožívání, tj. psychické pohotovosti a odezvy a na různé kvalitativní stránky reagování, tj. povahy
motorické schopnosti a odezvy).
Všichni sledovaní rozhodčí vyplňovali dotazník před každým utkáním i bezprostředně po něm a
v souladu s doporučenou instrukcí k administraci u každé položky vypovídali jak o aktuálním stavu,
tak o obecné tendenci (pro snadnější rozlišení toho, co prožívají „právě teď“ a co „obvykle“).
Součástí dotazníku kromě hodnocení stanovených pocitů je také možnost zaznamenat příjemné a
nepříjemné zážitky v době mezi pre-testem a post-testem. To nám umožnilo vytvořit si představu o
průběhu utkání a jeho celkovém subjektivním hodnocením rozhodčím. Subjektivní hodnocení jsme
konfrontovali s vlastním sledováním zápasu nezaujatým pozorovatelem – výzkumníkem.
Data získaná z dotazníků jsme vyhodnotili programem Diaroswin, který je určen pro elektronickou
práci s dotazníkem.
Pro zjištění převažujících temperamentových rysů jsme použili Test temperamentu (Belov).
Výsledkem testu je procentuelní zastoupení základních temperamentových typů sangvinik,
cholerik, flegmatik a melancholik.
Ke statistickému zpracování výsledků jsme použili software STATISTICA Cz 9.0
Získané výsledky
Získané výsledky jsme vyhodnotili souhrnně pro celý soubor testovaných osob i individuálně pro
každou testovanou osobu.
Skupina testovaných osob (dále jen TO) patřících do krajského přeboru zaznamenala
nejvýznamnější změny v oblasti psychické pohody, kde T – skór = 2,1 při 5% hladině významnosti.
Dále statisticky významný posun jsme zaznamenali v oblasti depresivity, kde T – skór = 3,8 (1%
hladina významnosti) a v oblasti úzkostnosti, kde T – skór = - 4,2 na 1% hladině významnosti (obr.
3).
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Obrázek 3 Srovnání skupiny rozhodčích krajského přeboru s běžnou populací. T-test,
test, hodnota „t (mezi)“
(* 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti)

Skupina TO patřících do I. A třídy
tř
zaznamenala nejvýznamnější změny
ěny v oblasti depresivity,
kde T – skór = 3,8 (1% hladina významnosti) a dále v oblasti úzkostnosti, kde T – skór = - 4,2 na
1% hladině významnosti (obr. 4).
).

Obrázek 4 Srovnání skupiny rozhodčích I. A třídy s běžnou populací. T-test,
test, hodnota „t (mezi)“
(* 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti)

Skupina TO patřících do I. B třídy
ídy zaznamenala statisticky významnou změ
zm
změnu v oblasti na škále
depresivity, kde T – skór = 4,8 na 1% hladině
hladin významnosti (obr. 5).

Obrázek 5 Srovnání skupiny rozhodčích I. B třídy s běžnou populací. T-test,
test, hodnota „t (mezi)“
(* 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti)
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Skupina TO patřících do okresních soutěží vykazuje statisticky zajímavou hodnotu na škále
depresivity, kde T – skór = 2,5 na 1% hladině významnosti (obr. 6).

Obrázek 6 Srovnání skupiny rozhodčích I. A třídy s běžnou populací. T-test, hodnota „t (mezi)“
(* 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti)

Při vzájemném srovnání všech skupin je patrné, že nejvýznamnější změny se projevily u
skupiny TO patřících do krajského přeboru a to posunem škály v oblasti psychické pohody,
depresivity a úzkostnosti. Naopak nejméně výrazné změny zaznamenala skupina TO z okresních
soutěží, kde statisticky významný posun najdeme pouze na škále depresivity.
Dále jsme se zabývali kvalitativním rozborem změn psychických prožitků a stavů jednotlivých
rozhodčích před utkáním a po jeho skončení. Rozsah tohoto textu neumožňuje uvést všechny
rozbory, proto zde uvádíme pouze jeden náhodně vybraný příklad (viz příloha 1, obrázek 7).
Na obr. 7a vidíme, že TO vykazuje před utkáním příznivé psychické „nažhavení“ a pocit
spokojenosti (škála P). V ostatních škálách se pohybuje v pásmu průměru, patrná je pouze mírně
zvýšená úzkostnost.
Výrazné změny zaznamenala především škála „D – psychická deprese, vyčerpání“, což je typické
pro náročnější situace provázené pocity slabosti a zmoženosti. Tento posun koresponduje
s uváděnými negativními pocity – vulgárními urážkami rozhodčího. Velmi výraznou změnu
zaznamenala škála „O – impulsívnost, odreagování se“ ve smyslu spontánního uvolňování
energetického napětí a psychických tenzí. Také tato změna může být důsledkem negativních
prožitků uváděných výše.
Celkové těžiště psychických stavů (v grafech označeno jako
kvadrantu, což je typické pro psychickou a fyzickou zátěž.

T

) se posouvá do pravého dolního
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Obrázek 8 Grafické vyhodnocení testu temperamentu TO 2

U TO je patrná převaha sangvinicko-cholerického typu temperamentu, což se projevuje
sklonem k impulzivitě a potřebě odreagování rostoucí s negativními zážitky a zkušenostmi.
Závěry
K jednotlivým hypotézám:
H1) Rozhodčí vyšších soutěží jsou zkušenější a mají tím pádem více osvojených mechanismů
ke zvládání psychických zátěží. Předpokládáme, že rozhodčí vyšších soutěží budou vykazovat
méně výrazné změny psychických stavů než rozhodčí nižších soutěží.
Hypotéza se nepotvrdila.
Nejvýznamnější posuny psychických stavů zaznamenali rozhodčí vyšších soutěží, naopak
nejméně výrazné změny se projevily u rozhodčích nižších soutěží.
H2)
Temperament tvoří základ pro dynamiku osobnosti sportovce. Předpokládáme, že rozhodčí
s převahou cholerického typu temperamentu budou vykazovat výraznější změny psychických
stavů než rozhodčí s převahou flegmatického typu temperamentu.
Hypotéza se potvrdila.
Nejvýraznější posuny hodnot zaznamenali rozhodčí s převahou cholerického typu
temperamentu, zatímco u rozhodčích s převahou flegmatického typu temperamentu byly
tyto změny méně výrazné.
H3)
Z hlediska dynamiky subjektivních prožitků a stavů osobnosti je pro mentální a fyzickou
zátěž příznačný posun ve směru rozlady a psychického vyčerpání. Předpokládáme, že
u rozhodčích fotbalu se v grafu SUPSO tento trend projeví posunem získaných hodnot do pravého
dolního kvadrantu.
Hypotéza se potvrdila.
Získané hodnoty zaznamenaly posun ve směru rozlady a psychického vyčerpání, což se
projevilo posunem získaných hodnot do pravého dolního kvadrantu.
Nejvýraznější posun psychických stavů jsme zaznamenali u rozhodčích vyšších soutěží, a to
zejména u rozhodčích krajského přeboru, i když jsme předpokládali, že trend bude opačný.
Domníváme se, že tato skutečnost může být způsobena větší obtížností a důležitostí utkání ve
vyšších soutěžích. Větší obtížnost utkání ve vyšších soutěžích vyplývá z kvalitnějšího herního
projevu družstev a výrazně rychlejšího tempa hry. Družstva hrající vyšší soutěže pracují s výrazně
vyššími rozpočty než oddíly z nižších soutěží, což se projevuje vyšším tlakem sponzorů na hráče i
funkcionáře, zvláště jedná-li se o problémy týkající se případného postupu nebo sestupu. Tento
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tlak i případná nervozita se přenáší i na rozhodčí, kteří mohou rozhodujícím způsobem zasáhnout
do průběhu utkání svými rozhodnutími. U rozhodčích vyšších soutěží se předpokládá důkladnější
příprava na utkání, jeho prožívání i následná sebereflexe.
Struktura temperamentu tvoří základ pro dynamiku psychických stavů rozhodčího. Potvrzuje se,
že rozhodčí s převahou cholericko-sangvinického typu temperamentu výrazněji reagují na
pozitivní, případně negativní situace, které před, během a po utkání nastávají. Výbušnost a
výrazná dynamika subjektivních prožitků a stavů u tohoto typu temperamentu předurčuje reakci na
konkrétní situaci, která se v grafickém vyjádření projeví významným posunem hodnot.
U rozhodčích s převahou flegmatického typu temperamentu nejsou odchylky výchozích hodnot
významným způsobem vyšší. Vyrovnanost a rozvaha znamená pro rozhodčího schopnost řešit
nastalé herní situace klidným jednáním a bez emocí. Problémem rozhodčích s tímto typem
temperamentu může být nedostatek dynamiky, bez které nelze rychle a důsledně řešit sporné
okamžiky v utkání. Další oblast, ve které mají tito rozhodčí potíže, představuje získávání autority
na hrací ploše i mimo ni. Bez těchto vlastností není rozhodčí schopen dosáhnout požadované
výkonnostní úrovně.
V průběhu každého utkání dochází k různým herním situacím, z nichž některé mohou být i pro
zkušeného rozhodčího nové. Jejich správné a citlivé vyřešení v duchu hry jsou předpokladem pro
získání respektu a vytvoření autority rozhodčího, které usnadňují rozhodčímu jeho úlohu.
Důsledkem všech faktorů, které rozhodčího během utkání ovlivňují, je aktuální psychický stav
rozhodčího po utkání. Podaří-li se rozhodčímu utkání uřídit bez komplikací, jsou jeho zážitky velmi
pozitivní, i když se projeví fyzická a psychická únava. Dojde-li v utkání k negativním zážitkům, mezi
které rozhodčí nejčastěji řadí vulgární chování funkcionářů a diváků, dostává se těžiště
psychického stavu rozhodčího do oblasti psychické rozlady, úzkostného prožívání a depresivity.
Dalším negativním faktorem, který rozhodčí uvádí, je negativní hodnocení delegátem svazu, který
by měl rozhodčímu spíše pomoci, rozebrat s ním jeho chyby a poradit mu, jak se jich příště
vyvarovat. Bohužel ne všichni delegáti dokážou s rozhodčím utkání citlivě rozebrat. Rozhodčí
působící převážně v nižších soutěžích je ve většině případů na řešení a rozbor vlastních zážitků
z utkání sám. Tento stav vyžaduje vysokou míru sebereflexe, kdy rozhodčí je schopen objektivně
vyhodnotit příslušné utkání, uvědomit si vlastní chyby a získávat tak stále nové zkušenosti.
Stresové situace, kterým je rozhodčí vystavován, znamenají další oblast, kde se ve značné míře
projeví vlastnosti osobnosti rozhodčího. Vhodná volba psychického odreagování a zvyšování
frustrační tolerance jsou klíčovými faktory pro zvyšování psychické odolnosti rozhodčího.
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Příloha 1
Testovaná osoba č. 2: Obrázky 7a, 7b - Výsledky testu SUPSO (TO2)

Obr. 7a Stav před utkáním
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Obr. 7b Stav po utkání
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Žonglování a jeho vliv na rozvoj pozornosti
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá netradiční pohybovou aktivitou spadající do oboru psychomotorika –
žonglováním a jeho pozitivními vlivy na pozornost člověka. Prezentuje výsledky pilotní studie
v oblasti výzkumu pozornosti u testovaného souboru studentů Masarykovy univerzity před a po
absolvování jednoho semestru volitelného předmětu Žonglování.
Klíčová slova: žonglování, psychomotorika, pohybové aktivity, pozornost, koncentrace, koordinace

Abstract
Juggling and its influence of attention development
This paper presents non-traditional physical activity which belongs to a field of psychomotorics
– juggling and its positive influence on human attention. It presents findings from a pilot study in
the research of attention in a sample of students of Masaryk University before and after a one term
long optional subject Juggling.
Keywords: juggling, psychomotorics, physical activity, attention, concentration, coordination

Úvod
Žonglování (z angl. juggling, něm. jonglieren, fr. jonglerie) je v českém prostředí chápáno jako
aktivita patřící spíše do cirkusu nebo na ulici než na akademickou půdu. V rámci svého
pedagogického a výzkumného působení na Fakultě sportovních studií Masarykovy univerzity
v Brně usiluji o obhájení významu této v mnoha směrech prospěšné pohybové aktivity před
odbornou i laickou veřejností.
Tyto snahy vedly v roce 2007 k úspěšnému zařazení předmětu Žonglování ve volitelné formě
do nabídky předmětů Fakulty sportovních studií pro studenty mateřských oborů i studenty
ostatních fakult v rámci celouniverzitní tělesné výchovy. Dále tuto pohybovou aktivitu prezentujeme
v rámci psychomotorických seminářů a workshopů pro pedagogické pracovníky nejrůznějších
vzdělávacích zařízení (MŠ, ZŠ, SŠ, volnočasová centra, aj.).
Žonglování je kreativní pohybovou aktivitou, spadající do oboru psychomotoriky, která
nespočívá pouze v nácviku a drilu techniky, ale umožňuje též rozvoj nových pohybových
zkušeností a schopností (Trávníková, 2008).
Termínem psychomotorika obecně rozumíme výchovu pohybem. Nejedná se pouze
o cvičení a hry za účelem zlepšení obratnosti, posílení fyzické zdatnosti nebo aktivní odpočinek,
ale jde o aktivity, které napomáhají také rozvoji psychických funkcí, mj. pozornosti.
Psychomotorických cvičení se dá využít ve všech věkových kategoriích, velké uplatnění však mají
zvláště u jedinců zdravotně oslabených a méně pohybově nadaných. Cílem psychomotoriky je
bezděčné prožívání radosti z pohybu, ze hry a z tělesných cvičení a vytvoření tzv. biopsycho-socio-spirituální pohody člověka (Blahutková, 2005).
Žonglování není definováno pouze jako opětovné vyhazování a chytání předmětů, ale
především jako obratná manipulace s předměty (Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost,
2005). Proto do této disciplíny spadá celá řada technik a pomůcek. Mezi základní žonglérské
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pomůcky řadíme míčky, kužely, šátky, talíře, diabolo, kruhy, ďábelské hůlky (z angl. devil sticks),
yoyo, poi, atd. Pro většinu české populace představuje žonglování pouze cirkusovou dovednost,
ne příliš dostupnou v každodenním životě. Není u nás obvyklé, jako např. v Německu a dalších
evropských zemích, aby žonglování tvořilo součást výuky školní tělesné výchovy. Přitom se ale
jedná o vhodný nástroj pro rozvoj motorických schopností, nervosvalové koordinace a rovněž
kreativity. Instruktor či učitel žonglování se nemusí omezit na pouhé předávání již známých
technik a triků, ale může nechat své svěřence objevovat nové možnosti a propojení žonglování
s dalšími dovednostmi, jako je kombinace s pohybem či balancování předmětů, nebo vlastního těla
na různých balančních pomůckách (rolovací deska s válcem, šlapák, aj.). Žonglování rovněž rozvíjí
potřebu prezentovat své vlastní objevené artistické prvky nějakému publiku, a podporuje tím
schopnost samostatného a sebevědomého vystupování (Zimmerová, 2001).
Vedle duševní stránky rozvíjíme žonglérskými pohybovými aktivitami také smysl pro rytmus,
návyky ke správnému držení těla, rovnováhu, obratnost a prostorovou orientaci. Dále je
žonglování činností zlepšující koordinaci, soustředění a rozvoj vztahů mezi mozkovými
hemisférami (Sergent, 1983). Proto je používána též jako terapeutický prostředek. U specifických
skupin můžeme žonglérskou průpravou sledovat různé cíle – v oblasti sociální, zdravotní či
psychiky jedince.
Pozitivní vlivy žonglování na člověka
Jak již bylo řečeno výše, žonglování má mnoho pozitivních vlivů na člověka, z nichž některé
jsou specifické pro tuto dovednost (reakční rychlost, jemná motorika) a jiné jsou přidružené,
vyplývající z povahy této pohybové aktivity (správné držení těla, balanční a rovnováhové
schopnosti, prostorová orientace).
Žonglování je aerobní pohybovou aktivitou, zvyšující srdeční frekvenci a respiraci.
Podporuje rozvoj nervosvalové koordinace, dále vztah ruka-oko, fyzickou zdatnost a rozvíjí rovněž
reflexy a rychlé reakce.
Současně můžeme žonglování řadit mezi relaxační aktivity. Na způsob meditace,
žonglováním opakujícího se vzorce můžeme zmírnit příznaky každodenního stresu. Žongléři také
popisují stav klidu a vyrovnanosti, který pocítili během žonglování. Neustálé vyhazování a chytání
předmětů a pravidelnost rytmu může působit relaxačně až hypnoticky.
Žonglování můžeme rovněž využívat jako prostředek duševní hygieny. Duševní hygiena
pro svoje působení totiž využívá takové činnosti a techniky, které mohou vést k naplňování duševní
rovnováhy. Jejich prostřednictvím lze dosáhnout naprosté harmonie organismu. Při aktivitách
duševní hygieny a realizaci jednotlivých prvků vedoucích k duševní rovnováze musíme mít vždy na
zřeteli osobnost a její individualitu a hledat optimální cesty k naplňování spokojeného života,
životní jistoty a tedy i zdraví (Blahutková et al., 2005).
Žonglování a pozornost
Nakonečný (2003) definuje pozornost jako proces zaměřování vědomí na určitý předmět, který
se pak v ohnisku vědomí jeví jako zřetelný a jasný. Jde-li o vnější objekt, stává se ve vnímání
figurou. Předmětem pozornosti (soustředění se) mohou být objekty vnějšího světa (věci, jevy) i
vlastní duševní obsahy, např. myšlenky, přání atd. Předmět pozornosti souvisí s aktuálními úkoly
subjektu a s jeho aktuálními motivy (člověk, který hladoví, věnuje pozornost všemu, čím by se
mohl nasytit, jak by si opatřil jídlo). Pozornost je spojena s relativně vysokým stupněm aktivace.
Kromě schopnosti rozdělit pozornost mezi několik aktivit jsou lidé schopni směřovat svoji
pozornost ke specifickým jevům prostředí a k přípravě na provedení určitého úkonu (Chalupa,
1981).
Při pohybových aktivitách uplatňujeme nejčastěji tzv. motorickou pozornost. Je orientovaná
na kontrolu pohybových operací, řeči, chůze, mimiky a senzomotorických koordinací (Magill,
2003).
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Výzkumné šetření
Na základě výzkumných šetření realizovaných v zahraničí a našeho výzkumu v rámci
disertační práce jsme se v pilotní studii pokusili postihnout možné vlivy pravidelného žonglérského
tréninku na pozornost testovaných osob.
Výzkumným souborem byla skupina studentů Masarykovy univerzity, kteří v jarním semestru
2008 navštěvovali volitelný předmět Žonglování. Testování se zúčastnilo celkem 12 testovaných
osob (dále jen TO), avšak kompletní výsledky vstupního a výstupního šetření jsme získali pouze
od 6 z nich. Výzkumný soubor tvořily 4 osoby ženského pohlaví a 2 osoby pohlaví mužského, ve
věku 19-23 let. TO byly otestovány pomocí Testu koncentrace pozornosti podle Kučery (1992).
Test koncentrace pozornosti (dále jen TKP) měří psychomotorické tempo, správnost
psychomotorického výkonu, sklon k chybnému výkonu a orientačně i psychické tempo či
inteligenční úroveň. Test je možné využít k individuálnímu i hromadnému vyšetření.
TO byly otestovány na začátku kurzu, poté absolvovaly 12-týdenní žonglérský výcvik,
s časovou dotací 1,5 hodiny týdně a konečně byly podrobeny výstupnímu testování. Do
výzkumného šetření této pilotní studie nebyly zahrnuty některé externí faktory, jako např. četnost
samostatného tréninku žonglování po skončení lekce či možný trénink pozornosti jinými metodami
u jednotlivých TO.
V testu TKP jsme se pro účely naší pilotní studie zaměřili pouze na celkové skóre správně
řešených úloh a sklon k chybovosti zaškrtnutím špatného symbolu či vynechání symbolu. Již na
základě této zjednodušené interpretace výsledků testu TKP jsme zaznamenali zlepšení u pěti
z šesti TO, jak vidíme v následující tabulce (tab. 1).

Tabulka 1: Výsledky Testu koncentrace pozornosti u všech TO

TO:

TO 1

TO 2
CH Ř

S

TO 3
CH Ř

S

TO 4
CH Ř

S

TO 5
CH Ř

S

TO 6

Ř

S

CH Ř

S

CH

1. měření

98

98

3

110 110

6

94

94

2

118 117

4

80

80

3

101 101

1

2. měření

110 110

3

115 114

3

109 109

7

123 123

2

103 103

1

100 100

3

Pozn.: Ř = počet vyřešených úloh celkem; S = počet správně vyřešených úloh; CH = počet chyb
(zahrnuje špatně vyřešené úlohy + vynechané úlohy)
Dle výše zmíněných výsledků testu TKP můžeme konstatovat, že pět z 6 TO dosáhlo po
absolvování semestrálního kurzu žonglování lepších výsledků v tomto testu (signifikantní je
zejména výsledek u TO 5) než před započetím kurzu. U TO 6 došlo k mírnému zhoršení (ze 101
správně vyřešených úloh na 100 a 3 chybné úkony oproti 1, což však nepovažujeme za zásadní).
TO byly dále podrobeny doplňujícímu šetření formou interview, v němž subjektivně potvrdily
mírné či významné zlepšení v oblasti koncentrace pozornosti na žonglované předměty oproti
počátku žonglérského výcviku.
Jedna z TO popisuje signifikantní pozitivní vliv žonglování na specifický zdravotní problém
binokulární diplopie (dvojité vidění), který se u ní vyskytuje a tato TO se dodnes aktivně zabývá
žonglováním se šátky.
Na základě úspěšnosti naší pilotní studie plánujeme v budoucnu provést výzkumné šetření u
rozsáhlejšího souboru studentů MU, kde bychom se kromě testování v oblasti pozornosti chtěli
zaměřit také na jemnou motoriku, reakční rychlost a prostorovou orientaci. Dále plánujeme
porovnat výsledky studentů Fakulty sportovních studií, u nichž předpokládáme rozvinutější úroveň
psychomotorických dovedností a větší předpoklad ke zdárnému osvojení žonglérských dovedností,
a studentů ostatních fakult Masarykovy univerzity v Brně.
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Vývoj motivační struktury v průběhu sportovní kariéry
Hana Válková
Univerzita Palackého, Fakulta tělesné kultury, Olomouc
hana.valkova@upol.cz
Abstrakt
Životní cesta sportovce od detekce talentu až po vrchol sportovní kariéry prochází navazujícími
motivačními stádii: prvotní expanze – výběrového sebeuplatnění – stabilizace – involuce. Mezi
daným i stádii jsou přechodné etapy (transition), kdy dochází k upevnění primární či sekundární
motivace nebo k opuštění životní cesty ve sportovní kariéře. Jsou analyzována stádia motivační
struktury i transition z hlediska pojetí u některých autorů (např. Vaněk, Wyllemann, Stambulova).
Podtrhuje se význam stádií a jejich determinanty (charakteristika spektra sportovních činností,
primární-sekundární motivace, úloha vychovatele) pro vývoj pozitivní životní a sportovní kariéry.
Jsou formulována doporučení pro vychovatele, trenéry i samotné sportovce.
Klíčová slova: motivační struktura, sportovní kariéra
Abstract
Development of motivational structure during sports career
The life path of sportsmen from the detection of talent to the top of sports career goes through
consecutive phases: first expansions – selective self-realization – stabilization – involution. There
are transitions between these phases when primary or secondary motivation is strengthened or
when the sportsman ends his or her sports career. The motivational phases and transitions from
the perspective of some authors are analyzed (e.g. Vaněk, Wyllemann, Stambulova). The
importance of phases and its determinants for a positive life and sports career is emphasized
(characteristics from a spectrum of sports activity, primary-secondary motivation, and the role of
the educator). Recommendations for educators, coaches and sportsmen are formulated.
Keywords: motivational structure, sports career
Pojmenování i obsah příspěvku Vývoj motivační struktury v průběhu sportovní kariéry ze
sekce „Psychologie sportu v současném světě“ koresponduje s hlavním záměrem Psychologických
dnů v Olomouci (8. - 10. 9. 2010, zastřešující téma CESTY PSYCHOLOGIE A PSYCHOLOGIE
CEST). Cesta na vrchol, ke špičkovým výsledkům v jakékoliv profesní či zájmové oblasti (vědecké,
umělecké, manažerské, sportovní) je dlouhá. Začíná právě současným vykročením. Cesta na
vrchol v profesi, ve sportu, je spojena s životní cestou, která není lineární, a navíc se na ní nalézají
různé životní křižovatky. Etapy životního vývoje formuluje vývojová psychologie. Formuluje obecné
zákonitosti biologického, psychického i sociálního vývoje, a to bez ohledu na to, zda přijmeme
klasickou periodizaci v ontogenezi podle Příhody (Příhoda, 1964-1974), nebo historické dělení
Komenského nebo některý z biodromálních přístupů.
V obecně uznávaných principech ontogeneze lidské psychiky probíhá i vývoj individuální.
Cesta jedince k vrcholové výkonnosti je pak sycena talentem, ale i prací (učením, výcvikem,
tréninkem). Kolik „talentů“ pohaslo díky malé pracovitosti, neadekvátní životosprávě. Kolik méně
talentovaných mělo takovou vnitřní motivaci, že svoji špičkovou výkonnost „vydřeli“. Ideální by byla
shoda obojího.
Základní otázkou je – co je to „talent“. Obecně se definuje jako kvalita, potenciál, způsobilost
k činnosti, která umožňuje prokázat specifický výkon v jedné oblasti či ve více oblastech v daném
čase. Osoba je schopna prokázat výsledek/výkon teď, hned, aktuálně, bez předchozí intervence,
to jest učení, tréninku či výcviku. Dalším problémem je, že talent nemá jednu jedinou dimenzi.
Často se zužuje na schopnosti intelektové, ovšem obecně je uznáváno (i v kontextu ECHA –
European Council for High Ability) sedm dimenzí talentu:
• intelektuální, s akcentem na verbální složku,
• intelektuální, s akcentem na operace s čísly, matematickou složku,
s t r a n a | 513

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Aplikovaná psychologie – psychologie sportu |

•
•
•
•
•

sociální,
musická – hudební,
výtvarná – kreativní,
motorická, s akcentem na manuální zručnosti,
motorická, s akcentem na sportovní orientaci.

Uznávanou dimenzí je tedy i talent „sportovního charakteru“, tudíž i právo na včasnou detekci
talentu a jeho kultivaci. Pohybový-sportovní talent je sycen faktory biologickými a psychosociálními. Z biologických faktorů jmenujeme např. ukazatele antropometrické, somato-typické,
fyziologické, projevující se ve zdatnosti a dovednostech, v technice. Jsou měřitelné, poznatelné.
Psycho-sociální faktory jsou obtížně poznatelné, interní, (lidově: jsou v hlavě, v srdci, v duši). Jsou
skryté a koncentrují se kolem „vnitřní motivace“. Přestože význam psychické složky pro dosažení
vrcholného výkonu je všeobecně uznáván, různé typy výběru talentů a jejich rozvoje se opírají
především o data různých motorických testů právě pro jejich dostupnost a měřitelnost. Obě dvě
dimenze, podílející se na vrcholném výkonu procházejí celoživotním vývojem, jsou ovlivňovány
sociálními faktory, ať už jsou to možnosti výživy, kvalita sportovních podmínek, působení rodičů,
trenérů, sportovní skupiny. Nestačí tedy objevení (detekce) talentu, ale jeho kultivace (Régnier,
Salmella, & Russell, 1993). Kultivace by se měla dotýkat také kultivace a posilování „vnitřní
motivace“. Tj., jedinec od dětství má zájem něco dokázat, být lepší, nevzdávat se, hrát si a
vyhrávat, později pracovat na sobě, umět zvládnout zátěž a znovu chtít být lepší a vyhrávat.
Kultivace vnitřní motivace prochází určitými stádii, podobně jako životní cesta obecně: každá etapa
znamená zrání, zkušenost, naplnění psycho-sociálních úkolů, ale i určitá úskalí. Stejně tak životní
cesta sportovce od detekce talentu až po vrchol sportovní kariéry prochází navazujícími
motivačními stádii, se současnými názvy životních stádií: prvotní expanze – výběrového
sebeuplatnění – stabilizace – involuce. Mezi danými stádii jsou přechodné etapy (transition), kdy
dochází k upevnění primární či sekundární motivace nebo k odchodu ze životní cesty ve sportovní
kariéře.
Současnými autory, kteří se zabývají teorií „transition“ a formulací etap, jsou Wylleman a
Stambulova (Wylleman et al., 1993; Wylleman, 2005). Wylleman užívá původní anglickou
terminologii pro 4 stádia celoživotního vývoje motivační struktury, kterou uvádíme v originále:
initiation – development – mastery – discontinuation. Každému stádiu vymezuje typický
chronologický věk a mimo vymezení výkonnostní a psycho-sociální zralosti připojuje i úkoly
školního vzdělání. Stambulova (in Wyleman, 2005) je v souladu s pojetím 4 etap, ovšem
nevymezuje tak striktně chronologický věk, neboť více respektuje věkovou variabilitu ve vztahu
k charakteristice sportovního odvětví (rytmická gymnastika, plavání, fotbal, veslování, atd.).
Ještě před nimi se vývoji sportovního talentu věnoval Bloom (1985). Formuloval 3 stádia,
neboť v dané době bylo středem pozornosti, jak dosáhnout vrcholu, a další životní etapa daného
sportovce už zůstávala mimo zájem. Na druhé straně však podtrhl význam rodičů, kteří vývoj
sportovce významně ovlivňují, ať už obecnou výchovou osobnosti od narození či dále větší či
menší podporou sportovní orientace a sportovního růstu. Což je opět spojeno s osobnostním
vývojem od raného dětství.
Tabulka 1
Charakteristika vývoje nadaných jedinců (v souvislosti s rodiči a instruktory) v různých stádiích jejich
kariéry (podle Blooma, 1985).
Jedinec
Fáze ve sportovní dráze

Sportující osoba
Instruktor

Rodič/e

Fáze podněcování

Fáze rozvoje

Fáze perfekcionismu

radostný, hravý, napínavý,
vzrušující, variabilní
laskavý, podněcující, nadšený,
starající se
o osobu i o proces

“zaháčený“, angažovaný,
„zažraný“
pevný, respektující, vyžadující
dovednosti

posedlý, koncentrovaný,
odpovědný
úspěšný,
respektovaný/obávaný,
emotivně stmelující

sdílející, podněcující,
podporující,
najdou dobrého instruktora

schopni vzdát se něčeho,
obětovat, omezit zbytečné
aktivity
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Gibson (2002) uvádí své pojetí vývoje sportovní kariéry v termínech:
a) rané období,
b) období přechodu do dospělých,
c) odchod do sportovního důchodu.
Zdůrazňuje právě body přechodu z jedné vývojové etapy do druhé a význam rodičů, a to
dokonce i v etapě přechodu „do sportovního důchodu“.
Namátkou byla uvedena některá pojetí vývoje sportovní kariéry zahraničních autorů a
„novějších publikací“. Zapátráme-li v životní cestě této základní myšlenky, zjistíme, že jeden ze
zakladatelů sportovní psychologie v ČR, Antonín Stránský, formuloval stádia vývoje sportovce i
jeho motivů již v roce 1962, a to v termínech:
a) počáteční stadium,
b) stadium specializace,
c) stadium udržení mistrovství (Stránský, 1962, str. 8).
Následně Miroslav Vaněk, významná postava sportovní psychologie v bývalém
Československu i ve světě, zvolil pojetí 4 stádií vývoje motivační struktury. (Hošek, Vaněk,
Svoboda, 1975.) V původní stati „Úspěch jako motivační faktor při sportovní činnosti“ (str. 81 a
dále, včetně uvedení schématu na str. 85) jsou stádia uvedena v termínech:
a) generalizace,
b) diferenciace,
c) stabilizace,
d) involuce.
Z praktických důvodů (studentům se terminologie těchto stádií pletla s fázemi motorického
učení) pak uvedení autoři terminologii změnili a dle mého názoru takto je lépe vystižena podstata
jednotlivých stádií:
a) prvotní expanze,
b) výběrového sebeuplatnění,
c) stabilizace,
d) involuce (Vaněk et al, 1980).
Toto pojetí se pak uplatňuje i v následných publikacích (Hošek, Macák, 1989; Hošek, Slepička,
Hátlová, 2006).
Motivační struktura jedince obecně, jeho postoje, hodnotový systém se v průběhu životní cesty
formuje. Formuje se také ve vztahu k volbě pohybových aktivit či odvětví sportu, jejich významu
pro další sportovní kariéru. Ovlivnění je oboustranné. Podle toho pak volba pohybových aktivit a
sportu, jejich objem a intenzita jsou jiné v každé životní etapě. Následující schéma vývoje
motivační struktury v celoživotním spektru je sice orientováno na budoucí profesní sportovní
zaměření, ale zrovna tak v etapě prvotní expanze se může ocitnout osoba, která hledá vhodnou
skupinu pro formování postavy, zhubnutí, nebo svou adekvátní činnost po infarktu. Římské číslice
a název v tabulce 2 označují vývojovou etapu od dětství, trojúhelníkový symbol ► tzv. etapu
přechodu (transition). Jsou významné proto, že v přechodových etapách dochází k fixaci nebo
naopak ztrátě motivace pro pokračování v činnosti na jakékoliv úrovni.
Tabulka 2.
Vývoj motivační struktury v celoživotním spektru (dle Hoška, Vaňka, Svobody, 1975).
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Původní model prezentujeme v rozšířeném schématu a obohacujeme o funkci rodiče, instruktora /
trenéra a také psychologa.
I. stádium - prvotní expanze
Věk
cca do 10 let
Spektrum aktivit
rozmanité, herní, všestrannost
Výkonnost
nízká, latentní učení
Motivace primární
potřeba pohybu, afiliace
Funkce rodičů
raná sportovní socializace, hodnotový systém
instruktorů
shodně jako rodičů, postoje k pohybu
Ψchologa
orientace na rodiče, dítě je produktem rodiny
II. stádium - výběrového sebeuplatnění
Věk
dorost
Spektrum aktivit
specializace ve volbě sportu, disciplině, pozici
Výkonnost
střední – první reprezentační výběry
Motivace
smíšená: primární i sekundární (zprostředkovaná)
Funkce rodičů
náročná podpora: prostor pro samostatnost, kontrola
trenéra
„šťastná volba“: stále vychovatel + odborník ve sportu
Ψchologa
orientace na rodiče, trenéra, konzultace se sportovcem
III. stádium - stabilizace
Věk
Spektrum aktivit
Výkonnost
Motivace
Funkce rodičů
trenéra
Ψchologa

dospělost
vysoká specializace
vysoká, relativně či absolutně maximální
sekundární: profesní smlouvy, medializace
??? - akceptace novou, vlastní rodinou
integrující autorita
orientace na sportovce a trenéra

IV. stádium - involuce
Věk
vyšší dospělost – ve vztahu ke sportovnímu odvětví
Spektrum aktivit
volná specializace
Výkonnost
zralá
Motivace
znovu primární
Funkce trenéra
týmové vyladění
Ψchologa
orientace na sportovce
involuce zvládnutá – ambasadoři, trenéři, re-kvalifikace
involuce nezvládnutá – varianty problémového chování a dalšího vývoje

Osobnostní vývoj prochází dlouhou životní cestou. Každá etapa je podstatná pro současnost,
ale vytváří základ i pro budoucnost. Je vhodné, aby došlo k uzrání biologickému, tak psychosociálnímu v souladu s úkoly v každé vývojové etapě. Vyzrání v každé etapě usnadňuje přechod
do etapy další. Totéž se týká i vývoje motivační struktury v životní sportovní kariéře. Ovšem rodiče
jsou tak ambiciózní, trenéři tak netrpěliví, případně hodnoceni za první místa a medaile v dětském
věku… (Lidově – máme sportovce „vyhnané práškama“, mistry ve 12-14 letech, kteří se
v dospělosti, kdy mají být na vrcholu – vytratí.)
Přestože vývojové paradigma platí obecně, individuální je vývoj každého jedince z důvodu
nejrůznějších externích vlivů. Proto by mělo platit, že každý talent je výzvou pro rodiče, edukátory i
pro osobu samotnou. I když vývojové paradigma je známé jak rodičům, tak trenérům, realita
v praxi je jiná. Bude jiná i nadále?
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a funkčností v běžném životě pacientů s diagnózou ze schizofrenního
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Abstrakt
Současné studie zabývající se schizofrenní poruchou rozlišují mezi náhledem na klinické
symptomy a kognitivní deficit. Náhled na klinické symptomy úzce souvisí s pacientovou spoluprací
ve farmakologické léčbě, která se zaměřuje na omezení pozitivních příznaků. Stejnou měrou však
souvisí pacientovo vnímání kognitivního deficitu s jeho spoluprací v tréninku kognitivních funkcí a v
psychosociální rehabilitaci. V našem příspěvku na kazuistických i psychometrických datech
představíme souvislost kognitivního deficitu a náhledu na něj ve vztahu k funkčnosti v běžném
životě. Provázanost těchto oblastí může vést k situacím, kdy zlepšení v sebehodnocení pacienta a
s tím spojeným metakognitivním fungováním, vede k subjektivnímu zhoršení výsledků
v sebeposuzovacích metodách, nárůstu depresivní symptomatiky a zvýšení self-stigmatizace.
Z uvedeného vyplývá potřeba psychoedukace klientů o kognitivním deficitu, jeho vlivu na běžný
život pacienta a také význam citlivého přístupu kliniků v této oblasti.
Klíčová slova: kognitivní deficit, schizofrenní porucha
Abstract
Clinical aspects of cognitive deficit in relation to insight into mental condition and functioning in
everyday life of patients with diagnosis of schizophrenia
Current studies focussed on schizophrenia differentiate between insight into mental condition
and cognitive deficits. Insight into clinical condition is tightly related to patient collaboration on
pharmacological treatment which is focused on reducing positive symptoms. To the same extent,
the patient’s perception of cognitive deficit is related to his or her collaboration on training cognitive
functions and on psychosocial rehabilitation. In this paper, the relationship between cognitive
deficit and the patient’s perception in relation to everyday functioning is illustrated using case
studies and psychometrics data. The interrelation of these areas can lead to situations where
improved self-evaluation of patient and related metacognitive functioning lead to subjective
worsening of results in self-rating methods, increase in depressive symptomatology and increase
in self-stigmatization. From this follows a need for the psychoeducation of clients about cognitive
deficit and its influence on the everyday life of patients, and also the importance of a sensitive
approach of clinical psychologists in this area.
Keywords: cognitive deficits, schizophrenia differentiate

Schizofrenní porucha je kromě pozitivních a negativních symptomů spojena často také
s neurokognitivním oslabením. Kognitivní deficit je integrální součástí poruch schizofrenního
spektra, nebývá však zahrnut do diagnostických kritérií MKN-10 ani DSM IV (Smolík, 2002). Deficit
kognitivních funkcí obvykle způsobuje 35 – 60 % obtíží pacientů v běžném životě v období remise
(Green et al., 2000, Green et al., 2004). Tím se kognitivní deficit zařazuje vedle reziduálních
psychotických příznaků, stigmatizace, vedlejších efektů léků a například negativních příznaků
k hlavním determinantám selhávání pacientů v běžném životě.
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Další oblastí, která dle literatury významně ovlivňuje prognózu, psychosociální rehabilitaci a
funkčnost v běžném životě pacientů se schizofrenní poruchou je nedostatečný náhled na nemoc,
její důsledky a potřebu léčby (Cuesta, Peralta, 1994). Nízká míra náhledu na projevy nemoci
komplikuje spolupráci při farmakologické i nefarmakologické léčbě a týká se 50 až 80 % pacientů
(Lincoln, Lüllmann, Rief, 2007). V klinické praxi psychiatrických léčeben bývá míra náhledu na
nemoc často zvažována v souvislosti s možným propuštěním do ambulantní péče, prognózou a
volbou přístupu v psychoterapii. Míra náhledu na schizofrenní poruchu a její projevy je rovněž
častým diferenciálně diagnostickým vodítkem při úvahách kliniků o další léčbě včetně nasazení
depotní medikace. Mimo jiné, z těchto důvodů, komplexní přístupy k léčbě psychóz obsahují i
psychoedukativní programy, které pomáhají pacientům i jejich blízkým porozumět více povaze a
projevům onemocnění. V našich podmínkách se touto problematikou zabývá např. MUDr. Lucie
Bankovská Motlová s kolegy z Psychiatrického centra Praha (Preduka, 2007).
Výše uvedená fakta mohou naznačovat, že adekvátní náhled na schizofrenní poruchu je čistě
žádoucí a pozitivní proměnnou. Pro lékaře i klinické psychology může být velkým pomocníkem, na
druhou stranu se však ukazuje, že realistický pohled pacienta na aktuální zdravotní stav souvisí
také s nárůstem depresivní symptomatiky a zvýšením self-stigmatizace (Mak, Wu, 2006, Cooke et
al., 2007). Crumlish s kolegy dokonce uvádí, že plný náhled na onemocnění a jeho důsledky,
rozvíjející se v průběhu šesti měsíců po první atace, souvisí se zvýšením rizika suicidia
v následujících čtyřech letech (Crumlish et. al, 2005).
Čistě pozitivní pohled na vyšší míru náhledu komplikují také další zjištění studií realizovaných
v posledních dvou desetiletích, které poukazují na to, že náhled není unipolární, ale spíše
komplexní veličinou složenou ze vzájemně se ovlivňujících faktorů (Mintz et al., 2003, Crisan,
Macrea, 2009). Mintze et al. v rozsáhlé metaanalýze odlišil pět klíčových oblastí náhledu: 1.
vědomí nemoci, 2. vědomí sociálního dopadu onemocnění, 3. respektování potřeby léčby, 4.
povědomí o symptomech a 5. uvědomění si souvislosti symptomů s nemocí.
Pozitivní vztah ke spolupráci v léčbě byl prokázán pouze u faktoru třetího – vědomí potřeby
léčby. Ostatní faktory neměly kupodivu na spolupráci s lékařem prokazatelný vliv (Mintz et al.,
2003). Zároveň se ukazuje slabá až střední míra negativní korelace mezi mírou náhledu a pozitivní
i negativní symptomatikou a pozitivní korelace s depresí. Závěry této meta-analýzy a další
literatury podporují úvahy předchozích výzkumů a klinických pozorování. Tedy to, že nízká míra
náhledu může být způsobena jednak kognitivní kondicí pacienta, ale může také fungovat jako
obranný mechanismus ochraňující jeho sebepojetí. Pro hypotézu podporující teorii nízkého
náhledu jako obranného mechanismu svědčí vztah mezi dobrým intelektovým výkonem, nízkým
sebehodnocením, zvýšenou depresivitou a vyšším náhledem. Vyšší intelektový potenciál bývá
obecně spojován se schopností vyššího náhledu. Některé studie však poukazují na nelineární
souvislost náhledu s intelektovým výkonem a vysvětlují ji ochranným působením obranného
mechanismu na sebepojetí pacienta a jeho vyhlídky do budoucnosti (Cooke et al., 2007).
Další studie se zaměřovaly na výzkum náhledu na neurokognitivní deficit u pacientů se
schizofrenní poruchou. Jejich závěry vysvětlují diskrepanci mezi slabým kognitivním výkonem
v neuropsychologických testech a metodami zaměřenými na sebeposouzení kognitivního výkonu
pacientů (Medalia, Thysen, 2010, Prouteau et al., 2004). Pacienti s výrazným kognitivním deficitem
skórují na sebeposuzovacích škálách často lépe, než běžná populace (Chan, 2001). Dle Alice
Medalie se jedná o šestý samostatný faktor náhledu, který by neměl být opomíjen právě z důvodu
jeho významu pro spolupráci pacientů v psychosociálních programech zaměřených na rehabilitaci
kognitivních funkcí (Medalia, Thysen, 2010).
Uvedená východiska podporuje i naše klinická zkušenost z tréninku kognitivních funkcí
v O. s. Green Doors. V rámci diagnostického šetření, které slouží k měření efektivity programu a
spočívá v porovnání vstupního a výstupního výkonu v neuropsychologických testech i
sebeposuzovacích škál se často setkáváme s paradoxním fenoménem. U některých klientů
dochází ke zlepšení v rámci výkonových testů, ale zároveň ke zhoršení v sebeposuzovacích
dotaznících zaměřených na míru projevu kognitivního deficitu v běžném životě a
v sebeposuzovacích škálách zaměřených na depresivní symptomatiku. Tento jev si vysvětlujeme
buď zlepšením kognitivních funkcí (zejména exekutivy), díky němuž narůstá schopnost klientů
rozpoznat přetrvávající projevy oslabení kognice, nebo oslabením obranného mechanismu popření
vlivem konfrontace s reálným výkonem v diagnostické a tréninkové situaci. Výše uvedené bychom
rádi ilustrovali na následující kazuistice.
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Klientka A. F. absolvovala čtyřicet hodin tréninku kognitivních funkcí, které byly zaměřeny
na zlepšení paměti, pozornosti, usuzování a řešení problémů. Při porovnání vstupní a závěrečné
diagnostiky bylo zjištěno výrazné zlepšení v oblasti rychlosti zpracování informací, pozornosti a
exekutivních funkcí. Z klinického pohledu došlo ke stabilizaci výkonu, snížení chybovosti a zvýšení
odolnosti vůči zátěži. Výkon zůstal nezměněný v oblasti pracovní a verbální paměti. K výraznému
zhoršení došlo naopak v sebeposuzovacích dotaznících zaměřených na projevy kognitivního
deficitu v běžném životě (DEX, CFQ, EMQ) a posuzovací škále deprese (BDI-II). Na základě
těchto kvantitativních dat není možné rozhodnout, zda ke zvýšení náhledu u A. F. došlo díky
zlepšení kognitivních funkcí, či se jedná o prolomení obranných mechanismů. Z klinického pohledu
se však domníváme, že se jednalo právě o druhou možnost. V průběhu společné práce se
postupně otevíral blud A. F. o tajném milenci. V rámci týmové spolupráce v psychosociálně
rehabilitačních službách nám její terapeut osvětlil, že tento blud je pro ni klíčový k zachování pocitu
vlastní ženské hodnoty. Bez tohoto bludu by se pravděpodobně cítila hodně izolovaná a opuštěná.
Naše úvaha tedy směřovala k porozumění dynamice obranných mechanismů, které patrně byly
klientčinou významnou zvládací strategií. Vysvětlení psychotických fenoménů jako obranných
mechanismů propracovali podrobně někteří psychoanalyticky orientovaní psychoterapeuti (např.
Mentzos, 2005).
Našim příspěvkem jsme chtěli nabídnout širší pohled na problematiku náhledu u pacientů
se schizofrenní poruchou. Pro klinickou praxi vyplývá potřeba podrobnějšího porozumění
mechanismům náhledu u jednotlivých pacientů a individualizovaný přistup v diagnostice, terapii i
psychosociální rehabilitaci. Z terapeutického hlediska je důležité respektovat možnost, že nízký
náhled je součástí obranné struktury pacienta a má tak pro něj výraznou stabilizační hodnotu.
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Výživa, psychické zdraví a zvládání stresu
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Abstrakt
Terapeutický efekt výživy se prokázal v léčbě depresí, poruch kognitivních funkcí, antisociálního a
agresivního chování, u dětí s ADHD syndromem či Alzheimerovy choroby. Tato práce se zabývá
psychologickými souvislostmi mezi výživou a zvládáním stresu. Teoretická část reflektuje výsledky
současných zahraničních studií. Výzkumná část zjišťuje statistickou významnost rozdílu skórů
v dotazníku SOC (Antonovsky, 1993) a dotazníku PVS (Kobasa, 1985) mezi osobami, stravujícími
se dle modelu makrobiotiky a osobami, stravujícími se standardním způsobem výživy. Výzkumný
soubor (N = 64) byl vybrán pomocí metody kvótního výběru. Kontrolní skupina byla sestavena
metodou párování podle věku, pohlaví, vzdělání a stylu stravování. T – test pro dva nezávislé
výběry signifikantně potvrdil statistickou významnost na všech hodnocených subškálách dotazníku
SOC (p < 0,05) i dotazníku PVS (p < 0,01).
Klíčová slova: psychologie výživy, stres, psychická odolnost, smysl pro koherenci
Abstract
Nutrition, psychological health and coping with stress
The therapeutic effect of nutrition was shown in the treatment of depression, deficits of
cognitive functions, antisocial and aggressive behaviour, and in children with ADHD syndrome or
Alzheimer disease. This paper investigates the psychological relationship between nutrition and
coping with stress. The theoretical part presents the results of current foreign studies. The
empirical part studies the statistical significance of the difference of scores in questionnaire SOC
(Antonovsky, 1993) and questionnaire PVS (Kobasa, 1985) between people who are on a
macrobiotic diet and people on a typical diet. The sample (N = 64) was chosen by the method of
quota sampling. The control group was matched based on age, sex, education and diet style. A ttest for independent samples showed statistical significance on each subscale of questionnaire
SOC (p < 0.05) as well as questionnaire PVS (p < 0.01).
Keywords: nutrition psychology, stress, psychological resilience, sense of coherence
Úvod
Výživa a její vliv na duševní zdraví patří mezi témata současné psychologie, kterým se zatím
věnuje spíše okrajová pozornost. Přitom ve světě i v zahraničních výzkumech se publikace na toto
téma objevují stále častěji. V našem prostředí se odborníci specializují převážně na poruchy příjmu
potravy – mentální anorexii a bulimii, závislosti na jídle, obezitu a metabolický syndrom. Málokdo
se již zabývá psychologickými aspekty výživy, pozitivními dopady zdravé stravy na duševní život,
vývojem individuálních postojů k jídlu v procesu výchovy a širšímu sociálnímu i kulturnímu
významu stravování. Teoretické vymezení přirozené selekce, příjmu a regulace potravy u zdravých
jedinců není v dnešní akademické psychologii dostatečně definováno a neodpovídá aktuálním
světovým trendům. Oblast psychologických aspektů výživy nabízí mnoho podnětů, které by mohly
být efektivně využity pro pochopení vztahů mezi výživou, chováním a prožíváním u výskytu
různých poruch chování u dětí, ale i ke zlepšení mentální výkonnosti dospělých.
Tato práce se zabývá psychologickými souvislostmi mezi výživou a zvládáním stresu. Cílem
výzkumné části bylo zjistit signifikantnost rozdílů ve zvládání stresu mezi jedinci, stravujícími se
standardním způsobem a jedinci, stravujícími se dle modelu makrobiotické výživy. Teoretická část
vychází z výsledků aktuálních zahraničních neuropsychologických a neurogastroenterologických
studií, z komplementárního pojetí psychosomatiky a z poznatků současné psychologie výživy.
Empirická část zkoumá statistickou významnost rozdílů ve zvládání stresu na základě srovnání
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výsledných skórů dotazníku SOC (Antonovsky, 1993) a dotazníku PVS (Kobasa, 1985). Přínosem
práce bylo poukázat svými závěry na nové možnosti a perspektivy somatopsychoterapie. Budoucí
spolupráce odborníků z oblastí nutričního a psychologického poradenství by v praxi mohla mít
pozitivní přínos na zlepšení tělesného i duševního zdraví klientů.
Bio-psycho-sociální model
Od druhé poloviny 20. století se v medicíně, psychologii a sociologii a začíná se mluvit o tzv.
holistickém pojetí zdraví a nemoci. V roce 1977 publikoval Engel článek, v němž navrhl
biopsychosociální přístup jako optimální model pojetí zdraví a léčby tělesných i duševních nemocí.
Tento model aplikuje hledisko systémové terapie na emocionální, psychické, fyzické a behaviorální
fungování (Levy, 1984; McDaniel, 1995). Vychází z komplexního pohledu na lidský život, v němž
všechny problémy jsou problémy biopsychosociálního charakteru; každý biologický problém má
psychosociální důsledky a každý psychosociální problém má biologické koreláty. Celostní přístup
předpokládá, že fungování každého systému je dáno strukturní částí (tj. tím, co jednotlivé úrovně
tvoří) a také funkční částí (tj. vzájemnými vztahy mezi jednotlivými úrovněmi systému). Jak uvádí
M. Orel a V. Facová (2009), komplexní holistický přístup vyžaduje znalosti a integraci jak z věd
biologických (zejména medicíny), tak věd humanitních (psychologie, sociologie).
Rozvoj biopsychosociálního modelu je výzvou pro somatické lékaře i pro psychiatry. Praktičtí
lékaři jsou často necitliví a neprojevují dostatek zájmu o osobnost pacienta. A naopak kliničtí
psychologové podceňují biologické a fyziologické aspekty duševních poruch a nemocí (Engel,
1977). Základní psychosomatická péče patří k holistickým (celostně-medicínským) přístupům
v rámci psychosomatické medicíny. V konceptu komplexního bio-psycho-sociálního procesu stojí
v centru pozornosti vzájemná interakce psychoterapeuta, somatického lékaře a klienta (Tress,
Krusse, Ott, 2008). Nový model zdraví a nemoci by měl být holistický a dynamický zároveň.
Nemoc je vnímána důsledek nerovnováhy pramenící z nedostatečné integrace jednotlivých úrovní
v organismu. V souladu s tím se mohou vyskytovat příznaky jak tělesné, tak psychické a sociální.
Vývoj nemoci probíhá za neustálého ovlivňování tělesných a duševních procesů, jež se navzájem
umocňují složitou sítí zpětných vazeb. Takový dynamický pohled na nemoc zdůrazňuje zejména
přirozenou tendenci organismu k regeneraci a sebeuzdravení. Terapeut se zaměřuje na redukci
stresu, dodává pacientovi sebedůvěru a poskytuje mu podporu k nastartování léčebných procesů
(Capra, 2002).
Psychosomatika a somatopsychoterapie
Psychosomatika jako vědní obor vychází z bio-psycho-sociálně spirituálního modelu (Engel,
1977). Její název je odvozen od dvou řeckých slov – psyché, neboli duše, psychika – konkrétně
naše životní situace a způsob reagování na různé zátěže a sóma, v překladu tělo, fyzická stránka
člověka. Zabývá vztahy mezi tělem a duší, které nechápe odděleně, nýbrž jako vzájemně
propojené systémy. Označuje souhru tělesných a duševních procesů, zastává holistický přístup ke
zdraví i nemoci a k efektivní terapii přistupuje integrativním způsobem (Morschitzky, Sator, 2007).
Moderní medicína je celostní. U člověka nikdy nemocný jen určitý orgán, tělo nebo duše; vždy
ochoří celý člověk – i když se do popředí dostanou jen některé aspekty (Danzer, 2001). Striktní
rozdělení na tělesno a duševno je umělé a nesmyslné. Ve všech situacích, i v každém atomu
našeho chování je obsažen celý člověk. Když potkáme nemocného, nemůžeme si odmyslet jeho
fyzický vzhled, náladu, celkový tělesný i emoční stav. Odštěpení těla od duše navíc přináší další
negativní následky také z jiného důvodu. Často totiž přesouváme centrum naší osobnosti do
psychické sféry, sebe samé definujeme pomocí našich vlastností a tělo degradujeme pouze na
hmotného činitele naší více či méně duchovní osobnosti (Poněšický, 2002).
V dnešní době je psychosomatika jednou z nejprogresivnějších oblastí moderní medicíny,
neboť stále objevuje nové psychosomatické vztahy. Vzájemný vliv duševního a tělesného stavu je
zdravotníkům již dobře znám. Psychické děje, zvláště citové prožívání, mají vždy somatický
doprovod. Společně s tímto vymezením nelze opomenout ani problematiku somatopsychickou, ve
které nedostatky v tělesné rovině vyvolávají odezvu v psychice jedince (např. hlad vyvolává
nervozitu a podrážděnost). Psychosomatická onemocnění související se stresem se dostávají do
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popředí zájmu zejména v posledních letech, kdy narůstají v populaci problémy spojené s rozvojem
civilizačních chorob a se změnou životního stylu (Zacharová, Hermanová a Šrámková, 2007).
Somatopsychická terapie se soustřeďuje na celkovou tělesnou, duševní a duchovní
rovnováhu. Harmonie by měla panovat mezi fyzickou a mentální prací, pozorností a péčí
věnovanou somatickému i psychickému zdraví. Je důležité vnímat, jak spolu obě roviny souvisí –
jak dobrá fyzická kondice vede k emoční pohodě a jak náš smysluplný a naplňující duševní život
posiluje tělesnou obranyschopnost (Poněšický, 2002).
Psychologie výživy
Psychologie výživy neboli psychodietetika je rychle se rozvíjející a multidimenzionální obor.
Zabývá se vlivem jednotlivých živin, vitamínů a minerálů na lidskou psychiku a celkový duševní
život člověka. Poznatky o působení stravy na činnost mozku, psychické prožívání a další mentální
procesy přispívají k poznání zákonitostí, pochopení geneze temperamentu, k objasnění určitých
příčin poruch chování, aktuální fyzické i psychické výkonnosti. Vliv konkrétních biochemických
látek na neuropsychologické funkce mozku byl prokázán zejména při poruchách a potížích
vzniklým při rané malnutrici a deficientu konkrétních látek (Fraňková, 1996).
Hlubší pochopení vzájemných vztahů mezi výživou a psychikou by mohlo pomoci objasnit
další psychosomatické a somatopsychické souvislosti. Prognosticky lze předpokládat, že integrace
vhodného dietního programu do komplexní somatopsychologické léčby klienta by mohla přispět ke
zvýšení efektivnosti terapeutického procesu nemocného, ale i k působení na duševní stav
zdravého jedince (Brožek, 1955).

Deficience nutričních látek a psychické poruchy
Studie prokázaly snížené koncentrace omega-3-mastných kyselin v mozku pacientů
s Alzheimerovou chorobou, u dětí s ADHD a osob trpících maniodepresivní psychózou. Deficience
neměla negativní dopad pouze na srdce a cévní systém, ale také na mozek a CNS (Saldeen,
2005).
Nedostatek některých složek vitamínů B-komplexu způsobuje vývojové odchylky, funkční
změny CNS, poruchy chování, včetně problému s učením, únavou, kognitivními funkcemi a
demencí. Účinek jednotlivých složek vitamínů skupiny B záleží na přítomnosti ostatních vitamínů a
minerálních látek a je podmíněn složením celkové diety (Fraňková, 1996).
Deficience vitamínu E byla vypozorována současně s výskytem organických poruch, jež jsou
doprovázeny změnami v mozkových neuronech a sexuálním chování. Nedostatek vitamínu E
nepostihuje pouze úroveň spontánní aktivity, ale dlouhodobá deficience může narušit kognitivní
funkce a má vliv také na procesy stárnutí mozku. Neuropsychologické studie potvrzují kladný vliv
vitamínů E a C na syntézu neurotransmitteru dopaminu, činnost CNS a prevenci výskytu
neurodegenerativních chorob (Martin, Prior, Shukitt-Hale, 2000)
Zahraniční výzkumy ukázaly souvislost mezi nedostatkem některých látek a agresivním
chováním u mladistvých. Výběrový vzorek se skládal z 95 delikventů ve věku 13 až 17 let a
výsledky přinesly zjištění, že 87 % probandů trpělo nedostatkem vitamínů a minerálních látek.
Konkrétně - hladina Fe dosahovala pouze 63 % doporučené denní dávky, Mg pouze 42 % DDD,
Zn klesl na úroveň 39 % a vitamín B12 dokonce 34 % DDD (Journal of Nutritional and
Environmental Medicine, 1997).
ADHD syndrom a monosacharidy
Signifikantně významnou závislost mezi zvýšenou konzumací cukru a hyperaktivním
chováním u dětí mladšího školního věku prokázaly mnohé zahraniční studie. Hoover a Millich
(1994) zaznamenali ve výzkumném vzorku u 88,6% dětí s ADHD syndromem zvýšený příjem
sacharózy.
V dalším výzkumu byla diagnostikována hyperkinetická porucha u 448 dětí ze 45 mateřských
a základních škol, z nichž 89,4% vykazovalo zvýšenou konzumaci monosacharidů (Rosen,
Bender, Sorrel et al., 1998). V pozorování hyperaktivních děti se ukázalo, že jejich spotřeba cukru
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výrazně korelovala s neklidem, destruktivními tendencemi a jinými poruchami chování (Prinz et al.,
1980).
Prinz a Riddle (1986) zjistili poruchy pozornosti u somaticky zdravých dětí, které měly návyk
na vysoký příjem cukru. Děti, které byly diagnostikované jako neklidné a agresivní, výrazně
preferovaly cukr, což bylo potvrzeno i výpověďmi jejich matek.

Vztah mezi výživou a vznikem stresové reakce
Hamer a Owen (2005) ve své studií prokázali významnou roli stresu při rozvoji somatických
nemocí a příznivý dopad příjmu esenciálních živin na psychologickou reakce organismu při vzniku
stresu. Fyzické cvičení a změna stravovacích zvyklostí ve prospěch kvalitních živin mohou být
doporučeny jako účinný prostředek pro snižování neuropsychologické odpovědi organismu na
stres.
Rohleder (2007) zkoumal účinky stravy na neuroendokrinní reakci organismu na vznik stresu.
Zaznamenal zvýšenou aktivitu serotonenergických neuronů jako důsledek působení stresu. Vyšší
hladina tryptophanu pomocí příjmu jídel bohatých na komplexní polysacharidy a redukovaných na
živočišné bílkoviny způsobuje paralelní nárůst serotoninu uvolněného v synapsích. Potrava, která
vyživuje mozek je určená jak k prevenci, tak k léčbě rostoucího počtu psychických problémů
souvisejících se stresem.
Dostatečný příjem vitamínů a minerálů je základním předpokladem primární terapie
neuropsychiatrických symptomů, spojovaných nejčastěji s deficienty pyridoxinu, thiaminu a
kyseliny listové. V prevenci zdraví je výživa korespondující s tzv. středomořskou dietou
doporučována pacientům trpícím depresemi a sníženou tolerancí vůči stresu (Schek, 2003).
Stres a strategie zvládání
Stres (z angl. stress – tlak, zátěž) je definován jako souhrn fyzických a duševních reakcí na
nepřijatelný poměr mezi osobními zkušenostmi a očekáváními. Je to reakce organismu na podnět
zátěže, na nerovnováhu mezi vnímaným požadavkem a schopností dostát tomuto požadavku.
Stres vzniká tehdy, působí-li na člověka nadměrně silný podnět po dlouhou dobu nebo ocitne-li se
člověk v situaci, která je pro něj těžko snesitelná, nemůže se jí vyhnout a setrvává v ní
(Nakonečný, 1995).
Pro přehled můžeme uvést nejznámější biologické, fyziologicko-endokrinologické a
psychologické teorie o vzniku a působení stresu.
Jednou z elementárních koncepcí je ta, podle níž můžeme považovat za stresové všechny
vlivy, které vedou ke zvýšení sekrece ACTH (adrenokortikotropní hormon), jenž stimuluje činnost
kůry nadledvin (Schreiber, 1985).
Cannon zaměřil svou pozornost na sledování fyziologických změn při působení hladu, bolesti
a strachu. Zajímala ho sympatická složka vegetativního nervstva, dřeň nadledvinek a prodloužená
mícha. Sledoval fungování systému, který můžeme nazvat sympato – adreno – medulární. Zhruba
o dvě desetiletí později na jeho výzkumy navázal maďarský fyziolog Hans Selye s koncepcí GAS –
obecného adaptačního syndromu (Mohapl, 1992).
Selyeho fyziologická koncepce stresu popisuje v procesu obecného adaptačního syndromu tři
fáze:
• Poplachová reakce: Projevuje se aktivací sympatoadrenálního systému, vyplavením
katecholaminů (adrenalin a noradrenalin) z dřeně nadledvinek a hypersekrecí ACTH
(adrenokortikotropní hormon), který spolu s glukokortikoidy stimuluje činnost kůry nadledvinek. Ta
produkuje skupinu hormonů lipidové povahy, z nichž je u člověka ve stresové reakci nejdůležitější
kortizol. Zvyšuje se srdeční tep a tlak, zrychluje se dýchání, potní žlázy zvyšují sekreci, krev se
uvolňuje z oblastí, které obklopují trávící trakt a shromažďuje se do svalů a končetin. Organismus
je připraven na reakci typu boj – únik a mobilizují se všechny obranné mechanismy.
• Fáze resistence: Období, kdy je adaptace organismu na stres největší. Hyperaktivita
systému ACTH je plně rozvinuta, ale přesto ještě zůstávají určité rezervy. Tato fáze vzniká při
trvalé nebo opakovaně působící zátěži a závisí také na tom, jak silný je stresor a jak bojeschopný
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je organismus. Při dlouhodobém trvání této fáze se objevují tzv. nemoci adaptace – žaludeční a
dvanáctníkové vředy, hypertenze, některé druhy kardiovaskulárních onemocnění, bronchiální
astma.
• Fáze vyčerpání: Rezistence se ukazuje jako nedostatečná. Důvodem bývá buď nadměrná
intenzita zátěže nebo porucha adaptačních reakcí či abnormálnost adaptačních reakcí. Obecně by
se dalo říci, že organismus v této fázi boje se stresorem podléhá (Křivohlavý, 2001).
Lazarus a Folkman (1984) zkoumali psychologické stránky stresu. Hlavní důraz kladli na
poznávací a myšlenkové charakteristiky, které jsou specificky lidské a uplatňují se při zvládání
těžkostí. Jedinci, kteří vnímají, že mají zátěžovou situaci pod kontrolou, nereagují typickou
stresovou odpovědí. Kognitivní zvládnutí situace zabraňuje v rozvinutí emoční stresové odezvy
v plném rozsahu, přičemž negativní emoční reakce je nezbytným předpokladem pro stresovou
reakci endokrinní, která je charakteristická vzestupem hladiny katecholaminů a poklesem hladiny
kortikoidů (Mohapl, 1992).
Nejdůležitějším principem této teorie je kognitivní ohodnocení zátěžové situace jedincem.
Jediným vhodným arbitrem pro rozpoznání stresové situace se tak stává člověk. Důležitá je jeho
kognitivní kapacita, která rozhoduje o stresové konkrétní situaci pro konkrétního člověka
(Křivohlavý, 2001).
Lazarusovo pojetí boje člověka se stresem je charakteristické pojmem zvládání (coping).
Definice zvládání klade důraz na čtyři skutečnosti:
1.
2.
3.
4.

Zvládání je dynamický proces, nikoli jednorázová záležitost.
Zvládání není automatická reakce.
Zvládání vyžaduje určitou vědomou snahu a námahu dané osoby.
Zvládání je snahou řídit dění (ve smyslu – stress management).

Lazarus přinesl nové poznatky o lidském chování v situaci ohrožení. Mezi ně patří především
respektování kognitivních, emocionálních a volních proměnných. Doplnil tak obraz dříve výhradně
fyziologických koncepcí stresu. Ukazuje se, že stres může způsobit negativní změnu zdravotního
stavu buď přímo, nebo nepřímo. Přímým účinkem stresu se obvykle rozumí jeho vliv na imunitní,
endokrinní nebo nervový systém. Nepřímým vlivem stresu na zdravotní stav se rozumí vliv stresu
na chování člověka. Může jít o změnu životního stylu, kdy dochází k ovlivnění zdravotně důležitých
forem a způsobů života. Lidé, kteří jsou vystaveni složitým životním podmínkám, řeší negativní
emoční napětí často prostřednictvím rizikových způsobů chování, což samozřejmě jejich zdraví
neprospívá. Častá je zvýšená konzumace alkoholu, popřípadě jiných drog, včetně tabáku,
přejídání se apod. (Křivohlavý, 2001).
Člověk, který je ve stresu, si často sám zhoršuje svou složitou situaci různými prohřešky proti
zásadám zdravého životního stylu. Snaží se ovlivnit úzkost (subjektivně nejnepříjemnější projev
stresu) různými způsoby. Alkohol velmi často působí anxiolyticky, obdobně jako kouření. Káva se
používá jako prostředek k povzbuzení a ke zvýšení výkonnosti. I když subjektivně díky těmto
prostředkům cítíme úlevu, objektivně tyto látky nepříznivě zasahují do procesu regenerace, neboť
brzdí návrat k výchozímu klidovému stavu a zvyšují tak závažnost dopadu stresu na organismus
(Machačová, 1999).
Rysy osobnosti uplatňující se na zvládání stresu
Antonovsky (1985) formuloval „Sense of Coherence“ jako rys soudržnosti osobnosti – smysl
pro integritu, kompaktnost – pojetí úzkého sepětí v chápání světa jako smysluplného celku
(Gestalt). Charakterizuje jej jako globální životní orientaci, která vyjadřuje rozsah všeobsáhlého
pohledu, avšak trvalého a dynamického pocitu důvěry, že dění ve vnitřním i vnějším světě je
předvídatelné, zákonité a strukturované; řízené podle určitého řádu. Životní úkoly a požadavky
jsou chápány jako výzvy, které stojí za to, aby se do nich investovala energie a člověk se v nich
aktivně angažoval. Zdroje ke zvládání životních úkolů jsou dostatečné (Řezníčková, 1994). Dle
autora se jedná o nejhlubší, bazální strukturu osobnosti – zobecněný a dlouhodobě trvající způsob
nazírání na svět a vidění vlastního života v něm, jenž má své kognitivní a emocionální komponenty
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(Antonovsky, 1993). SOC tvoří tři základní dimenze: srozumitelnost, smysluplnost a
zvládnutelnost. Dotazník SOC jako diagnostická metoda tyto dimenze měří a zjišťuje vnímání
světa i chápání vlastního života jako integrované a soudržné skutečnosti. Výzkumy ukazují, že lidé,
kteří mají vyšší hodnotu celkové koherence, zvládají stres a životní těžkosti lépe (Křivohlavý,
1990).
Kobasová s Gentrym (1985) definovali nezdolnost v pojetí „hardiness“ jako osobnostní
odolnost, tvrdost, která napomáhá ke zvládnutí zátěže. Tímto termínem označují charakteristiku,
kdy člověk na základě vlastního úsilí dovede houževnatě bojovat s obtížemi, s nimiž se v životě
setká.
Vymezili tři specifické komponenty osobnosti: ovládání, oddanost a výzvu ke zvládnutí. Na
základě svých studii vytvořili osobnostní dotazník PVS (Personal View Survey), zjišťující tyto
komponenty.
Kebza a Šolcová (1996) vysvětlují pojetí jednotlivých dimenzí: jedinci s vysokým skóre
v dotazníku PVS se plně vkládají do toho, co dělají (oddanost), jsou přesvědčeni, že mohou
ovlivnit dění ve svém životě a podle toho také jednají (ovládání). Změny ve svém životě považují
nejen za normální a běžné, ale zároveň za nutnou podmínku a předpoklad dalšího vývoje (výzva).
Cíl výzkumu
Cílem výzkumu bylo zjistit, zda existuje vztah mezi příjmem určité stravy – v tomto případě
makrobiotické – a zvládáním stresových situací. Vzhledem k povaze výzkumného cíle bylo použito
designu srovnávací studie a kvantitativních testových metod. Konkrétně se jednalo o popsání,
prozkoumání a statistické vyhodnocení dvou testů – dotazníku SOC (Sense of Coherence) od A.
Antonovského (1993) a dotazníku PVS (Personal View Survey) od S. Kobasové (1985). Kvůli
skutečnosti, že jen velmi málo studií si ve svém výzkumném záměru stanovilo obdobný cíl, jednalo
se v tomto případě o výzkum spíše explorativního charakteru.
Výzkumné hypotézy
Vymezení výzkumného záměru vycházelo z předpokladu, že lidé, stravující se odlišně od
většinové společnosti, jsou v každodenním životě vystaveni většímu množství potencionálních
zdrojů stresu (časová a finanční náročnost, problémy s výběrem jídla v restauraci, komplikace
v případě cestování, (ne)možnost nákupu surovin v běžných obchodech, návštěvy příbuzných a
přátel, individuální stravování v rodině, vaření na kolejích apod.). Vycházíme-li však z výsledků
výše citovaných studiích, tak by lidé stravující zdravě, (tj. v rámci doporučení makrobiotiky) měli být
naopak díky této stravě psychicky odolnější a situace zátěže zvládat lépe. Pracovní hypotézy,
které byly testovány v jednotlivých dimenzích obou dotazníků, zněly následovně:
H1: V průměru výsledných skórů v dotazníku SOC bude mezi jedinci stravujícími se
makrobioticky a osobami stravujícími se standardním způsobem výživy statisticky významný rozdíl.
H2: V průměru výsledných skórů v dotazníku PVS bude mezi jedinci stravujícími se
makrobioticky a osobami stravujícími se standardním způsobem výživy bude statisticky významný
rozdíl.
Výzkumný soubor a proces získávaní dat
Výzkumný soubor se skládal ze dvou srovnávaných skupin – kvaziexperimentální a kontrolní.
Kvaziexperimentální makrobiotickou skupinu tvořilo 32 osob - studentů nebo absolventů
filosofických fakult ČR, stravujících se makrobioticky po dobu minimálně půl roku. K ní jsem
vytvořila metodou párování skupinu kontrolní, skládající se také ze 32 osob - studentů anebo
absolventů filosofických fakult ČR, stravujících se standardním způsobem výživy. Celkem tedy
výběrový soubor činil 64 probandů.
Výběr výzkumného vzorku jsem provedla pomocí metody kvót (Coolican, 2004) kombinovaný
se snowball samplingem (Miovský, 2006). Metodou kvótního výběru byla stanovena diferenciační
kritéria výběru respondentů podle jejich věku, pohlaví, vzdělání a stylu stravování.
Základním východiskem pro možnost použití metody sněhové koule je první kontakt
s účastníky výzkumu. Tato skupina je pak v kontaktu s dalšími potencionálními respondenty
výzkumu (Hartnoll et al., 2003). Tak tomu bylo i v případě této studie, kdy jsem nejprve vybrala
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metodou kvótního záměrného výběru probandy z okruhu svých přátel a známých, kteří mě pak
poskytli kontakty na další účastníky splňující daná kritéria. Je užitečné uvést, že tento výzkumný
soubor, zahrnující vzorky z hlediska demografických charakteristik vcelku korespondující
(s výjimkou zastoupení studentů/pracujících), nelze považovat za reprezentativní. Makrobiotika je
stále v našem prostředí fenomén stále spíše specifický než celoplošně se vyskytující. Tato oblast
dosud nebyla zcela zmapována a není tudíž známo, jakých charakteristik by měl reprezentativní
vzorek makrobiotické populace nabývat.
Aplikované metody
Dotazník SOC obsahuje celkem 29 položek. Zjišťuje tří základní dimenze – srozumitelnost
(comprehensibility), smysluplnost (meaningfulness) a zvládnutelnost (manageability). Pro dimenzi
srozumitelnost je vyhrazeno 11 položek, pro dimenzi zvládnutelnost je 10 položek a pro dimenzi
smysluplnost je 8 položek. Jedinec vyplňuje dotazník formou označení příslušné číselné hodnoty
na sedmibodové škále. Minimální skóre je 29 bodů, maximální skóre činí 203 body.
Ke zjišťování úrovně psychické odolnosti byla použita česká verze dotazníku PVS (Kobasa,
1985). Tvoří jej 50 otázek, rozdělených do 3 subškál – 17 ke zjištění úrovně ovládání (control), 16
ke zjištění úrovně oddanost (commitment) a 17 ke zjištění úrovně výzvy ke zvládnutí (challenge).
Respondent volí odpověď vyznačením číselné hodnoty na čtyřbodové škále. V testu je možné
získat minimálně 50 bodů a maximálně 200 bodů.
Výsledky výzkumu
Na základě výsledků T – testu pro dva nezávislé výběry můžeme přijmout pracovní hypotézy a
prohlásit, že mezi průměrnými hodnotami v dotazníku SOC a dotazníku PVS je statisticky
významný rozdíl ve prospěch osob stravujících se makrobioticky. Výsledky můžeme přijmout na
hladině významnosti 0,05 i 0,01. Tabulka 1. znázorňuje výsledky T – testu pro dva nezávislé
výběry v kontrolní a kvaziexperimentální skupině.
Graf 1. zobrazuje výsledky T – testu pro dva nezávislé výběry v jednotlivých škálách obou
dotazníků. Graf 2. znázorňuje výsledky T – testu pro dva nezávislé výběry v jednotlivých dimenzích
dotazníku SOC. Graf 3. zobrazuje výsledky T – testu v dimenzích dotazníku PVS.

Tabulka 1.: Výsledku T-testu v experimentální a kontrolní skupině.
T-test pro dva nezávislé výběry
Experimentální skupina
Kontrolní skupina
Dimenze SOC
průměr
směr.odchylka
Průměr
směr.odchylka
47,47
9,64
44,06
8,43
Srozumitelnost
47,09
6,30
43,69
4,37
Smysluplnost
54,69
7,06
49,38
6,93
Zvládnutelnost
149,25
19,87
137,13
16,66
Celkový SOC
Dimenze PVS
38,97
5,07
35,63
3,60
Ovládání
38,50
4,01
35,59
3,64
Oddanost
35,50
4,39
32,06
3,87
Výzva
112,97
10,31
103,28
7,01
Celkový PVS

P
>0,05
<0,05
<0,01
<0,05
<0,01
<0,01
<0,01
<0,001
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Graf 1.: Výsledky T-testu pro jednotlivé škály dotazníku SOC a dotazníku PVS.
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Graf 2.: Výsledky T-testu pro dva nezávislé výběry v dimenzích dotazníku SOC.

Experimentální skupina
- průměr
Kontrolní skupina
- průměr

160
140
120
100
80
60
40
20
0
SOC
SOC
SOC
Srozumitelnost Smysluplnost Zvládnutelnost

SOC Total

s t r a n a | 528

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Klinická psychologie |

Graf 3.: Výsledky T-testu pro dva nezávislé výběry v dimenzích dotazníku PVS.
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Diskuze
Výzkumná část potvrdila, že kvaziexperimentální makrobiotická skupina respondentů je
odolnější vůči stresovým podnětům a má tedy i lepší předpoklady se s těmito situacemi vyrovnat.
Na otázku proč tomu tak je, se kromě dat získaných z dotazníkového šetření nabízí i další
alternativní odpovědi. Jako první je možné polemizovat ohledně osobnostní struktury a primárního
nastavení probandů. Použité dotazníkové metody nemohou spolehlivě vyloučit, že k makrobiotice
se dostane určitý typ lidí, kteří jsou osobnostně integrovanější, koherentní a odolnější vůči stresu,
s vnitřním místem kontroly. Dále také nebyla zkoumána širší specifika dosavadního životního stylu,
zejména individuální hodnotové zaměření, rodinné vlivy, časové a finanční možnosti. Je totiž
možné, že makrobiotiku praktikují opět jedinci, kteří již dříve byli zaměřeni na zdravý životní styl,
věnovali více času skladbě jídelníčku, sportovním aktivitám a dalším činnostem souvisejících
s psychohygienou.
Charakter výzkumného souboru přinesl i další limity, jejichž příčiny pramení především z
malého počtu respondentů ve výběrových souborech, neúplné vyrovnanosti v demografických
proměnných, dobrovolnosti participace, obecné tendence k souhlasu či sklonu k sociální
desirability, vlivu momentální nálady, emocionálního stavu nebo motivace. Nejvíce však
z nereprezentativnosti výzkumného vzorku jedinců praktikujících makrobiotiku, způsobenou
neznalostí parametrů základní populace. Určitým způsobem se do výsledků práce mohla
promítnout i osobní zainteresovanost a subjektivní zkušenost autorky.
Závěr
Statistická analýza prokázala, že rozdíly hodnot byly signifikantní. T – test pro dva nezávislé
výběry potvrdil statistickou významnost na všech hodnocených škálách dotazníku SOC (p<0,05) i
dotazníku PVS (p<0,01). Výsledné závěry v návaznosti na diskuzi samozřejmě netvrdí, že pouze
na základě praktikování makrobiotiky je možné vysvětlit lepší výsledky ve zvládání stresu.
Osobnostní struktura, situační a jiné vlivy se bez pochyby významně spolupodílely na celkových
výsledcích dotazníkového šetření.
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Cílem výzkumné činnosti však bylo poukázat na nové perspektivy v rozvoji somatopsychické
terapie a na možnosti zkvalitnění lidského života, spolu s důsledky, jež tento proces doprovázejí.
Každá změna s sebou přináší důsledky, které se projeví v celém systému a mění jeho
fungování. Uznáme-li platnost bio-psycho-sociálně-spirituálního modelu a cirkulární kauzality;
víme, že v lidském životě může ke stejným důsledkům vést několik různých příčin a zároveň, jedna
příčina může způsobit změny ve vícero subsystémech (Orel, Facová, 2009). Lidský organismus je
komplexní systém, v němž se každá úroveň se podílí na udržování rovnováhy a v němž všechno
se vším souvisí a je ve vzájemné interakci.
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Abstrakt
Osobnosť typu D je charakterizovaná spojenou tendenciou prežívať negatívne emócie a potláčať
tieto emócie pri vyhýbaní sa sociálnemu kontaktu s inými. Typ D je citlivým faktorom pre
všeobecný psychologický distres, ktorý vplýva na duševný a fyzický zdravotný stav. Škála DS14
bola administrovaná 295 dospelým, ktorý ju dobrovoľne vyplnili. Výskyt osobnosti typu D je dosť
vysoký (35,6 %), najvyšší výskyt je vo vekovej skupine od 21 do 30 rokov, najnižší vo vekovej
skupine od 31 do 40 rokov. Signifikantný rozdiel v negatívnej afektivite je medzi vekovou skupinou
od 31 do 40 rokov a ostatnými skupinami (od 21 do 30 rokov, od 41 do 50 rokov). Predpokladáme,
že tento rozdiel je spôsobený relatívnou stabilitou pracovného a rodinného života osôb vo veku od
31 do 40 rokov v porovnaní s osobami v mladšom i v staršom veku. Táto štúdia je prvým krokom
v našej snahe validizovať škálu DS14 na slovenskej vzorke pacientov s kardiovaskulárnou
chorobou a kontrolnej vzorke zdravých osôb.
Kľúčové slová: Osobnosť typu D, negatívna afektivita, sociálna inhibícia

Abstract
Type D personality among adults.
Type D personality is characterized by the joint tendency to experience negative emotions and
inhibit these emotions while avoiding social contact with others. Type D is a vulnerability factor for
general psychological distress that affects mental and physical health status. Type D Scale (DS14)
was administered to 295 adults, who voluntarily completed the questionnaire. The prevalence of
Type D is rather high (35,6 %), with the highest prevalence among the age group from 21 to 30
years and the lowest among the age group from 31 to 40 years. Women scored higher on negative
affectivity than men, men scored higher on social inhibition than women. The significant difference
in negative affectivity is between the age group from 31 to 40 and other groups (from 21 to 30
years, from 41 to 50 years). We suppose that it is due to a relative stability of the family and
working life of persons aged from 31 to 40 in comparison with persons at younger and older age.
This study is the first step in our ambition to validate the Type D Scale (DS14) in Slovak sample of
patients with cardiovascular diseases and sample of healthy controls.
Keywords: Type D personality, negative affectivity, social inhibition

Táto štúdia je jedným z prvých krokov v našom výskume týkajúcom sa osobnosti typu D.
Jej cieľom je vysvetliť koncept osobnosti typu D, poukázať na psychometrické kvality škály DS14
určenej na diagnostiku osobnosti typu D, priblížiť výsledky najnovších zahraničných prehľadových
štúdií venujúcich sa typu D, výsledky výskumov uskutočnených na Slovensku a tiež referovať
o výsledkoch výskumu uskutočneného na skupine dospelých obyvateľov Slovenska.
Koncept osobnosti typu D (distres), pre ktorý je charakteristická vysoká negatívna afektivita
a zároveň vysoká sociálna inhibícia, do psychológie v roku 1995 zaviedol Johan Denollet.
Konštrukt je výsledkom výskumov uskutočnených na pacientoch s koronárnou chorobou srdca.
Termín distres sa vzťahuje k diskrétnej osobnostnej konfigurácii označujúcej jedincov, ktorí
inklinujú zažívať emocionálne a interpersonálne ťažkosti, ktoré môžu ovplyvniť fyzické zdravie
(Denolett, Sys, & Brutsaert, 1995). Osobnosť typu D bola odvodená z existujúcich teórií osobnosti
a empirických dôkazov, ktoré zahrňujú klastrovú a faktorovú analýzu (Pedersen & Denollet, 2003).
s t r a n a | 532

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Klinická psychologie |
Negatívna afektivita (NA) označuje stabilnú tendenciu prežívať negatívne emócie (Denollet,
1998a, 2000, 2005; Pedersen & Denollet, 2003, 2006), inými slovami tendenciu prežívať pocity
dysforie, anxiety a iritability (Denollet, 2005). Sociálna inhibícia (SI) označuje stabilnú tendenciu
potláčať vyjadrenie emócií a správania v sociálnych interakciách (Denollet, 1998a, 2000, 2005;
Pedersen & Denollet, 2003, 2006), inými slovami sociálna inhibícia hovorí o dyskomforte
v sociálnych interakciách, o nedostatku sociálnych postojov a tendencii vyhnúť sa konfrontáciám
v sociálnych interakciách vedúcej k neprejavovaniu sa (Denollet, 2005). Z kognitívneho uhlu
pohľadu majú osobnosti typu D sklon často sa sužovať a vidieť veci čierne (pesimisticky).
Z afektívneho uhlu pohľadu, symptómy depresívnej nálady sú často sprevádzané inými
negatívnymi emóciami ako anxieta a hnev (Denollet, 2000). Osoby vysoko skórujúce na oboch
škálach zároveň označujeme ako osobnosti typu D (Denollet, 1998a, 2000, 2005; Pedersen
& Denollet, 2003, 2006).
Na diagnostiku osobnosti typu D sa spočiatku používala kombinácia niekoľkých metód,
ktorej cieľom bolo zistenie vhodnej kombinácie položiek. V roku 1998 Johan Denollet vyvinul
dotazník DS 16, pričom vychádzal z databázy položiek pochádzajúcich z MMPI-2 (Minnesotský
multidimezionálny osobnostný test) a z položiek vytvorených špeciálne na zisťovanie osobnosti
typu D. Škála DS16 pozostávala zo 16 položiek, z ktorých 8 sýtilo subškálu negatívna afektivita a 8
subškálu sociálna inhibícia. Na vzorke 400 osôb sa potvrdilo, že škály sú vnútorne konzistentné
(Cronbachova alfa: 0,89 (NA); 0,82 (SI)) a stabilné v čase (test-retestová reliabilita po 3
mesiacoch: 0,78 (NA); 0,87 (SI)) (Denollet, 1998a).
Validita osobnostného konštruktu Typ D a škály DS16 bola zisťovaná v Dánsku na skupine
pacientov po infarkte myokardu (N=112) a na kontrolnej skupine zdravých jedincov (N=115).
Výskyt osobnosti typu D bol 24% v skupine pacientov s infarktom myokardu a 25% v skupine
zdravých jedincov. Štúdia potvrdila dvojfaktorovú štruktúru škály DS16 a tiež vnútornú konzistenciu
subškál (Cronbachova alfa: 0,83 (NA); 0,76 (SI)). Komparácia oboch skupín potvrdila, že typ D
môže byť ukazovateľom všeobecného emocionálneho distresu. Osobnosti typu D skórovali
v porovnaní s osobami, ktoré nie sú osobnosti typu D vyššie v ukazovateľoch depresie, anxiety,
v symptómoch posttraumatickej stresovej poruchy a vo vyhýbaní. Výsledky indikujú, že osobnostný
konštrukt typ D je aplikovateľný u dánskych pacientov s chorobami srdca (Pedersen & Denollet,
2004).
Revíziou škály DS16 vznikla v súčasnosti používaná škála DS14 (Denollet, 2005). Škála
DS14 pozostáva zo 14 položiek, ktoré sýtia dve subškály. Subškála negatívna afektivita (NA) je
tvorená 7 položkami pokrývajúcimi tendenciu zažívať pocity dysforie, anxióznych obáv a iritability.
Subškálu sociálna inhibícia (SI) tvorí 7 položiek týkajúcich sa sociálneho dyskomfortu,
rezervovanosti a nedostatku sociálnych postojov. Psychometrické kvality škály boli skúmané na
výbere 3813 participantov (2508 ľudí z bežnej populácie, 573 kardiologických pacientov a 732
pacientov s hypertenziou), ktorí vyplnili DS 14 (121 z nich škálu vyplnilo 2-krát) a 275 osôb tiež
vyplnilo NEO-FFI. Všetky položky sýtili svoj zodpovedajúci faktor medzi 0,62 a 0,82. Škály NA a SI
sú vnútorne konzistentné (Cronbachova alpha = 0,88 (NA); 0,86 (SI)) stabilné v trojmesačnej
perióde (r = 0,72 (NA); r = 0,82 (SI)) a sú nezávislé na nálade a zdravotnom stave. Použijúc cut-off
10 (NA ≥ 10 a SI ≥ 10) 1027 (28 %) osôb bolo klasifikovaných ako typ D, 21 % z bežnej populácie
oproti 28 % s kardiologickými chorobami a 53 % s hypertenziou. Záverom je, že DS14 je krátky
psychometrický nástroj na meranie negatívnej afektivity a sociálnej inhibície, ktorý môže byť ľahko
začlenený do výskumu (Denollet, 2005).
Adekvátnosť nemeckej verzie DS14 skúmali Grande et al. (2004) na 2421 osobách,
zahrňujúcich kardiologických a psychosomatických pacientov a zdravých robotníkov. Vnútorná
konzistencia subškály negatívna afektivita je 0,87 a subškály sociálna inhibícia je 0,86. Výskyt
osobnosti typu D bol u kardiologických pacientov 25%, u psychosomatických pacientov 62% a
u zdravých robotníkov 32,5%. Záverom nemeckého výskumu bolo zistenie, že DS14 je validný
a reliabilný nástroj, ale prognostická platnosť daného modelu si vyžaduje ďalší výskum (Grande et
al., 2004).
Psychometrické kvality maďarskej verzie DS14 boli skúmané na vzorke 12 653 osôb.
Purebl so svojimi kolegami (Purebl et al., 2006) zistili, že 4 položky znižovali kvalitu dotazníka,
preto boli tieto položky vynechané a škála sa zredukovala na 10 položiek. Psychometrické kvality
zredukovanej verzie sa javia byť postačujúce (Cronbachova alfa: 0,87 (NA); 0,84 (SI)). Faktorová
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analýza potvrdila dvojfaktorovú štruktúru maďarskej verzie dotazníka, ktorá je vhodná na
zisťovanie osobnosti typu D (Purebl et al., 2006).
Validizačná štúdia talianskej verzie DS14 uskutočnená na 145 pacientoch so srdcovými
chorobami potvrdila jej validitu (Cronbachova alpha: 0,82 (NA); 0,80 (SI)) a tiež poukazuje na to,
že typ D je prediktorom psychologického distresu (Schiffer et al., 2006).
Vo výskume, ktorý uskutočnili Pedersen et al. (2009) a ktorý bol zameraný na zistenie
psychometrických kvalít ukrajinskej verzie DS14, sa zúčastnilo 250 zdravých ukrajinských
študentov, ktorý vyplnili škálu DS14, Eysenckov osobnostný dotazník, dotazník zameraný na
anxietu a Beckov dotazník depresivity. Výskyt osobnosti typu D bol 22,4%. Štúdia potvrdila
dvojfaktorovú štruktúru a validitu škály DS14. Subškály boli vnútorne konzistentné (Cronbachová
alfa: 0,86 (NA); 0,71 (SI)) a stabilné počas 4 týždňov (r=0,85 (NA) r=0,63 (SI)). Osobnosti typu D
mali v porovnaní s osobami, ktoré nie sú osobnosti typu D signifikantne vyššie skóre anxiety
(p<0,001), depresívnych symptómov (p<0,001), negatívnej afektivity (p<0,001) a nižšie skóre
pozitívnej afektivity (p<0,001). Výsledky ukazujú, že ukrajinská verzia DS14 je validným
a reliabilným nástrojom, je však potrebný aj ďalší výskum (napr. na skupine pacientov s chorobami
srdca) (Pedersen et al., 2009).
V úvodných výskumoch sa predpokladalo, že osobnosť typu D je prediktorom ochorenia na
kardiovaskulárne choroby. Výskumy (Denollet et al., 1996, 1998, 2000; Pedersen & Denollet,
2003) zaoberajúce sa spojitosťou medzi kardiovaskulárnymi chorobami a osobnosťou typu D, túto
spojitosť potvrdili, pričom osoby s osobnosťou typu D majú 4-krát väčšie riziko ochorenia na
choroby srdca a smrti na tieto choroby ako osoby, ktoré nie sú osobnosťami typu D, a to nezávisle
na iných rizikových faktoroch. Ukázalo sa tiež, že osobnosť typu D je prognostickým faktorom pre
vznik rakoviny u ľudí s koronárnou chorobou srdca (Denollet, 1998b).
Súčasné prehľadové štúdie týkajúce sa osobnosti typu D poukazujú na nasledovné
skutočnosti: v bežnej populácii má prítomnosť typu D negatívny dopad na duševné zdravie (viac
symptómov depresie, anxiety, posttraumatická stresová porucha, duševný distres, negatívne
zvládanie, menej sociálnej opory) a fyzické zdravie (viac zdravotných sťažností, horší zdravotný
stav, viac chrípke podobných ochorení) (Mols & Denollet, 2010b), u pacientov s nekardiovaskulárnymi ochoreniami (výskumy sa zameriavali napr. na pacientov s chronickými
bolesťami, astmou, spánkovým apnoe, vertigom, melanómom) bola osobnosť typu D spojená
s vyšším počtom alebo bolestivejšími zdravotnými ťažkosťami, zvýšenou percepciou negatívnych
emócií (napr. depresia a anxieta) a mala škodlivý dopad na správanie týkajúce sa zdravia (slabé
dodržiavanie liečby a signifikantne znížené úsilie podať výkon počas diagnostického testovania)
(Mols & Denollet; 2010a).
Ďalej sa budeme venovať výskumom týkajúcim sa osobnosti typu D, ktoré boli uskutočnené
na Slovensku. Selko a Dubayová (2006) testovali 60 pacientov po revaskularizácii myokardu a 170
vysokoškolských študentov (kontrolná skupina). Autori vysoké hodnoty negatívnej afektivity
a sociálnej inhibície u pacientov očakávali, prekvapili ich však vysoké hodnoty v kontrolnej skupine
mladých a zdravých vysokoškolákov. Medzipohlavné rozdiely v skóre NA a SI sú rovnako
v skupine pacientov aj v kontrolnej skupine v neprospech žien (Selko, Dubayová, 2006).
V nami uskutočnenom prieskume (Ďurka, 2006) sa zúčastnilo 102 vysokoškolských
študentov psychológie vo veku od 18 do 30 rokov. Śtudenti dosiahli nasledujúce výsledky:
negatívna afektivita 8,75 (muži - 7,85; ženy - 8,89), sociálna inhibícia 10,57 (muži - 9,92; ženy 10,66). Komparácia mužov a žien nepreukázala signifikantný rozdiel medzi skupinami v žiadnej zo
subškál (negatívna afektivita a sociálna inhibícia) Ako osobnosť typu D sme identifikovali 24
študentov (23,5%). Skutočnosť, že takmer každého štvrtého študenta sme označili za osobnosť
typu D, teda človeka, ktorý má stabilnú tendenciu prežívať negatívne emócie a zároveň potláčať
ich vyjadrovanie, poukazuje na potrebu formovať študentov psychológie aj po ich osobnostnej
stránke (Ďurka, 2006).
V prieskume, ktorý sme uskutočnili v roku 2007, sa zúčastnilo 77 pedagógov zo základných
škôl v okresoch Michalovce a Sobrance (Ďurka, 2007). V škále negatívnej afektivity dosiahli
priemerné skóre 10,84 a v škále sociálnej inhibície priemerné skóre 9,75. Z celkového počtu 77
pedagógov sme ako osobnosť typu D identifikovali 22 pedagógov (28,57 %). Fakt, že približne
traja učitelia z desiatich prežívajú negatívne emócie v čase a v situáciách a zároveň potláčajú
vyjadrovanie týchto emócií v sociálnych interakciách, je alarmujúci. Percentuálne sa najviac
osobností typu D vyskytovalo v skupine pedagógov vo veku 21 až 30 rokov (42,11 %),
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predpokladáme, že je to spôsobené pedagogickou neskúsenosťou týchto mladých učiteľov. Možno
práve vysoké očakávania od seba, od svojich kolegov a od detí v škole, im prinášajú situácie
frustrácie a stresu, s ktorými si nevedia poradiť. Vysoké percento výskytu osobností typu D je aj
medzi učiteľmi vo veku 41 až 50 rokov, a to 39,13 %. Domnievame sa, že je to spôsobené skôr ich
situáciou doma, ich deti sa už dostali do pubertálneho veku, odchádzajú na strednú alebo vysokú
školu, bývajú na internátoch, to všetko sú na jednej strane radostné, ale na druhej strane
stresujúce situácie, ktoré spoločne so stresujúcim zamestnaním učiteľa, kladú vysoké nároky na
ich psychiku a v ktorých ľahko zlyhávajú. Najnižší výskyt osobností typu D je medzi pedagógmi vo
veku 31 až 40 rokov, vysvetľujeme si to tým, že tieto osoby už majú pevné rodinné a pracovné
zázemie. Majú už svoj vlastný byt (alebo dom), partnera, deti, stálu prácu a ešte sú stále mladí.
Tieto (ale samozrejme aj ďalšie) faktory pozitívne pomáhajú pri zdolávaní problémov, frustrácií
a stresujúcich situácií (Ďurka, 2007).
S cieľom zistiť korelačné vzťahy medzi mentálnym zdravím, stresom a zmyslom pre humor
sme v roku 2008 uskutočnili prieskum, ktorého sa zúčastnilo 41 pedagógov Košického kraja
(Ďurka, 2010). Komparácia s výsledkami predchádzajúcej štúdie (Ďurka, 2007), ktorá bola
uskutočnená na súbore 77 pedagógov nepoukazuje na významné zmeny v škálach negatívna
afektivita (10,84 v roku 2007 a 10,22 v roku 2008) a sociálna inhibícia (9,75 v roku 2007 a 9,15
v roku 2008). V štúdii z roku 2007 sme ako osobnosti typu označili 28,57 % učiteľov, v tejto štúdii
je tento údaj o niečo vyšší (36,6 %). Ak sme fakt, že takmer traja učitelia z desiatich sú
osobnosťami typu D hodnotili ako alarmujúci (Ďurka, 2007), tak v súčasnosti dvíhame výstražný
prst ešte vyššie a upozorňujeme na to, že je nielen potrebné, ale dokonca nevyhnutné urobiť niečo
v prospech zlepšenia mentálneho a celkového zdravia učiteľov. Tieto výsledky nezmení ani to, že
pedagógovia dosiahli v dotazníku mentálneho zdravia priemerné skóre 12,41. Toto skóre
poukazuje na malé ťažkosti s riešením každodenných problémov a teda na celkom dobré
mentálne zdravie.
V skupine učiteľov je signifikantný negatívny vzťah medzi subškálami osobnosti typu D
(negatívna afektivita, sociálna inhibícia) a mentálnym zdravím, teda čím vyššia negatívna
afektivita (resp. sociálna inhibícia), tým horšie mentálne zdravie, čo znamená, že čím vyšší stres,
tým horšie zdravie. Negatívny vzťah je medzi subškálami osobnosti typu D a zmyslom pre humor,
teda čím vyššia negatívna afektivita (resp. sociálna inhibícia), tým menší zmysel pre humor, čo
znamená, čím vyšší stres, tým horší zmysel pre humor (teda aj menšia snaha riešiť stresové
situácie pomocou humoru), tento vzťah však nie je signifikantný. Pozitívny vzťah je medzi zmyslom
pre humor a mentálnym zdravím, avšak tento vzťah nie je signifikantný; táto skutočnosť
nepotvrdzuje zistenia Millera (2003), ktorý uvádza signifikantný vzťah medzi spomínanými
premennými.
Pedagógovia, ktorí nie sú osobnosťami typu D dosiahli v dotazníku zmyslu pre humor
vyššie priemerné skóre ako pedagógovia s osobnosťou typu D, spomínaný rozdiel síce nie je
signifikantný, ale naznačuje, že humor je dobrým mechanizmom zvládania stresových situácií.
Učitelia, ktorí nie sú osobnosťami typu D dosiahli v dotazníku mentálneho zdravia signifikantne
nižšie priemerné skóre ako učitelia, ktorí sú osobnosťami typu D, čo poukazuje na to, že primerané
zvládanie stresových situácií vedie k lepšiemu mentálnemu zdraviu (Ďurka, 2010).
Súbor
Výskumu sa zúčastnilo 295 respondentov, z toho 92 (31,2 %) mužov a 203 (68,8 %) žien
vo veku od 18 do 71 rokov (priemerný vek 35,36 (SD=10,78) rokov). Respondentov sme rozdelili
do nasledujúcich vekových skupín: do 20 rokov (N=24), od 21 do 30 rokov (N=91), od 31 do 40
rokov (N=83), od 41 do 50 rokov (N=71) a nad 50 rokov (N=26). Početnosti mužov a žien
v jednotlivých vekových skupinách sú zhrnuté v tabuľke č.1 (príloha č.2)
Metóda
Použili sme škálu DS 14, ktorej autorom je Johan Denollet a ktorá bola publikovaná v roku
2005 v časopise Psychosomatic Medicine (Denollet, 2005). Škálu tvorí 14 položiek, ktoré sýtia dve
subškály. Subškálu „Negatívna Afektivita (NA)“ tvorí 7 položiek a subškálu „Sociálna Inhibícia (SI)“
tiež tvorí 7 položiek. Na oboch škálach je možné dosiahnuť 0 až 28 bodov. Osobu považujeme za
osobnosť typu D, ak dosiahne v oboch škálach (v škále negatívnej afektivity a v škále sociálnej
inhibície) skóre 10 a viac. Preklad škály sme realizovali v marci 2006 spoločne s kolegom Máriom
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Schwarzom, ktorému patrí naše srdečné poďakovanie. Škálu DS14 sme zaradili do príloh (príloha
č.1). Pri štatistickom testovaní sme používali štatistický program SPSS 15.
Výsledky
Prevalencia osobnosti typu D vo výskumnom výbere
Prevalencia osobnosti typu D v našom výbere je 105 osôb (35,6 % z celkového počtu
respondentov), z toho bolo 27 mužov (29,3 % z celkového počtu mužov) a 78 žien (38,4 %
z celkového počtu žien). Medzi mužmi a ženami sme nepreukázali signifikantný rozdiel vo výskyte
osobností typu D (Pearson Chi-Square=2,275; p=0,131). Vo vekovej skupine do 20 rokov sme z 24
osôb identifikovali 12 osôb ako osobnosti typu D (50 % v rámci vekovej skupiny), vo vekovej
skupine od 21 do 30 rokov sme ako typ D označili z 91 osôb 36 (39,6 %), vo vekovej skupine od
31 do 40 rokov 23 osôb z 83 (27,7 %), vo veku od 41 do 50 to bolo 25 osôb zo 71 (35,2 %) a vo
veku nad 51 rokov sme ako osobnosti typu D označili 9 osôb z 26 (34,6 %). Výskyt osobnosti typu
D v jednotlivých vekových skupinách sme zhrnuli do tabuľky č.2 (príloha č.2). Medzi jednotlivými
vekovými skupinami sme nepreukázali signifikantný rozdiel vo výskyte osobností typu D (Pearson
Chi-Square=5,063; p=0,281).
Uskutočnili sme tiež komparáciu mužov a žien v jednotlivých skupinách na základe výskytu
osobnosti typu D. V skupine do 20 rokov sme ako osobnosť typu D označili 2 mužov zo 7
(28,57 %) a 10 žien zo 17 (58,82 %), komparáciu mužov a žien na základe výskytu typu D nebolo
možné uskutočniť, pretože celkový počet osôb v skupine je menší ako 40 (v našom prípade N=24)
a tiež očakávané početnosti v bunkách sú menšie ako 5. V skupine od 21 do 30 rokov sme za typ
D označili 9 mužov z 27 (33,33 %) a 27 žien z 64 (42,19 %), medzi pohlaviami sme nepreukázali
signifikantný rozdiel (Pearson Chi-Square=0,623; p=0,430). V skupine od 31 do 40 bolo z 28
mužov 9 osobností typu D (21,43 %), z 55 žien to bolo 17 (30,91 %), signifikantný rozdiel medzi
skupinami nebol preukázaný (Pearson Chi-Square=0,832; p=0,362). V nasledujúcej vekovej
skupine (41-50 rokov) sme z 21 mužov za typ D označili 6 (28,57 %), z 50 žien to bolo 19 (38 %),
signifikantný rozdiel medzi skupinami sme nezistili (Pearson Chi-Square=0,576; p=0,448).
V skupine nad 50 rokov sme ako osobnosť typu D označili 4 mužov zo 9 (44,44 %) a 5 žien zo 17
(29,41 %), komparáciu mužov a žien na základe výskytu typu D nebolo možné uskutočniť, pretože
celkový počet osôb v skupine je menší ako 40 (v našom prípade N=26) a tiež očakávané
početnosti v bunkách sú menšie ako 5
Komparácia skupín na základe subškál negatívna afektivita a sociálna inhibícia
V subškále negatívna afektivita dosiahli respondenti priemerné skóre 10,69 (SD=5,62),
v komparácii s cut off skóre (cut off=10) pozorujeme signifikantný rozdiel (t(294)=2,114; p=0,035*).
V subškále sociálna inhibícia bolo dosiahnuté priemerné skóre 10,16 (SD=5,30) v komparácii s cut
off skóre sme nezistili signifikantný rozdiel (t(294)=0,516; p=0,606).
V subškále negatívna afektivita dosiahli muži priemerné skóre 9,75 (SD=5,09), ženy
priemerné skóre 11,12 (SD=5,80). Komparácia mužov a žien na základe priemerných skórov
v subškále negatívna afektivita poukazuje na signifikantný rozdiel medzi skupinami (t(198,670)=2,045; p=0,042*; pričom Levenov test preukázal, že variancia oboch premenných nie je rovnaká,
F=4,594; p=0,033).
V subškále sociálna inhibícia dosiahli muži priemerné skóre 10,74 (SD=5,70), ženy
priemerné skóre 9,90 (SD=5,11). Komparácia mužov a žien na základe priemerných skórov
v subškále sociálna inhibícia nepreukázala signifikantný rozdiel medzi skupinami (t(293)=1,266;
p=0,207; pričom Levenov test preukázal, že variancia oboch premenných je rovnaká, F=1,788,
p=0,182).
Pred komparáciou jednotlivých vekových skupín na základe subškál negatívna afektivita
a sociálna inhibícia (výsledné hodnoty subškál negatívna afektivita a sociálna inhibícia
v jednotlivých vekových skupinách sú v tabuľke č.3 (príloha č.2)) sme sa museli rozhodnúť či
použijeme parametrický alebo neparametrický test. U skupín tvorených menším počtom osôb ako
30 (skupina do 20 rokov a skupina nad 50 rokov) sme testovali normalitu rozloženia pre premenné
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negatívna afektivita a sociálna inhibícia. Shapiro-Wilkov test normality preukázal normálne
rozloženie premennej negatívna afektivita v oboch skupinách (v skupine do 20 rokov
SW(24)=0,961; p=0,457 a v skupine nad 50 rokov SW(26)=0,954; p=0,291), v premennej sociálna
inhibícia sa normalita rozloženia potvrdila v skupine do 20 rokov (SW(24)=0,957; p=0,378),
v skupine nad 50 rokov sa normalita rozloženia nepotvrdila (SW(26)=0,932; p=0,087). Na základe
testu normality sme na komparáciu jednotlivých vekových skupín na základe premennej negatívna
afektivita použili parametrický test One-Way Anova. Rovnaký štatistický test sme použili aj pri
komparácii na základe premennej sociálna inhibícia, s tým rozdielom, že sme z testovania
vynechali skupinu nad 50 rokov, keďže nespĺňala podmienku normality. Pri porovnávaní skupiny
nad 50 rokov s ostatnými vekovými skupinami sme použili neparametrický Mann-Whitneyho UTest.
Komparácia jednotlivých vekových skupín na základe premennej negatívna afektivita
(výsledky viď. tabuľka č.4 (príloha č.2)) preukázala signifikantný rozdiel medzi skupinou do 20
rokov a skupinou od 31 do 40 rokov (p=0,025*), medzi skupinou od 21 do 30 rokov a skupinou od
31 do 40 rokov (p=0,016*) a medzi skupinou od 31 do 40 rokov a skupinou od 41 do 50 rokov
(p=0,019*). Medzi ostatnými skupinami signifikantný rozdiel v premennej negatívna afektivita
preukázaný nebol.
Porovnanie jednotlivých skupín na základe premennej sociálna inhibícia (výsledky viď.
tabuľka č.5 (príloha č.2) nepreukázalo signifikantné rozdiely. Komparácia skupiny nad 50 rokov
s ďalšími vekovými skupinami pomocou Mann-Whitneyho U-Testu neukázala signifikantné
rozdiely. Výsledky Mann-Whitneyho U-testu: porovnanie skupiny nad 50 a skupiny do 20 rokov
(U=270,00; p=0,413), porovnanie skupiny nad 50 rokov a skupiny od 21 do 30 rokov (U=1023,50;
p=0,295), porovnanie skupiny nad 50 rokov a skupiny od 31 do 40 rokov (U=897,00; p=0,194)
a porovnanie skupiny nad 50 rokov a skupiny od 41 do 50 rokov (U=719,50; p=0,097).
Diskusia
Prevalencia osobnosti typu D v našej štúdii je 35,6 %, pričom, aj keď nie signifikantne, vyšší
výskyt pozorujeme u žien (38,4 %) než u mužov (29,3 %). Mols a Denollet (2010a) vo svojej
prehľadovej štúdii uvádzajú 13% - 24% výskyt typu D v normatívnej populácii. V komparácii
s týmto zistením sa 35,6% prevalencia v našom výbere javí byť vysoká, čo môže byť podmienené
faktom, že prieskum bol realizovaný na všeobecnej populácii dospelých občanov Slovenska,
pričom sme nezisťovali ani súčasný zdravotný stav ani predchádzajúce choroby respondentov
(táto skutočnosť je slabou stránkou tejto štúdie).
Najvyšší výskyt osobností typu D sme pozorovali v skupine do 20 rokov (50 %) a v skupine
od 21 do 30 rokov (42,11 %), v skupine od 41 do 50 rokov bol výskyt osobnosti typu D na úrovni
39,13 %, v skupine nad 50 rokov to bolo 28,57 %. Najnižší výskyt sme zaznamenali v skupine od
31 do 40 rokov, a to na úrovni 4,76 %. Výsledky prieskumu uskutočneného na skupine pedagógov
(Ďurka, 2010) poukazujú na rovnaké rozloženie výskytu osobnosti typu D v jednotlivých vekových
skupinách ako to je v súčasnej štúdii, teda najvyšší výskyt v skupine od 21 do 30 rokov, potom
v skupine od 41 do 50 rokov, v skupine nad 50 rokov a najnižší výskyt v skupine od 31 do 40
rokov.
Respondenti dosiahli na škále negatívna afektivita priemerné skóre 10,69 a na škále
sociálna inhibícia priemerné skóre 10,16. V negatívnej afektivite ženy dosiahli signifikantne vyššie
skóre ako muži, v sociálnej inhibícii dosiahli muži vyššie skóre ako ženy (rozdiel medzi skupinami
nie je signifikantný), tieto výsledky sú v zhode s výsledkami výskumu Johana Denolleta (Denollet,
2005). Selko a Dubayová (2006) referujú tiež o vyššom skóre v negatívnej afektivite u žien ako
u mužov, v sociálnej inhibícii však dospeli k opačnému zisteniu (vyššie skóre bolo v prospech
žien).
Komparácia jednotlivých vekových skupín na základe subškály negatívna afektivita
poukázala na signifikantné rozdiely medzi skupinou od 31 do 40 rokov a ostatnými skupinami (do
20 rokov, od 21 do 30 rokov a od 41 do 50 rokov), ostatné rozdiely neboli signifikantné. Porovnanie
vekových skupín na základe subškály sociálna inhibícia nepreukázalo signifikantné rozdiely.
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Najnižší výskyt osobnosti typu D v skupine od 31 do 40 rokov a signifikantne nižšie skóre
v negatívnej afektivite v porovnaní s mladšími i staršími vekovými skupinami, vysvetľujeme tým, že
v dvoch najdôležitejších životných ukazovateľoch, teda v rodinnom a v pracovnom živote, už
dosiahli relatívnu stabilitu. Inými slovami, títo ľudia už niečo dosiahli aj v rodinnom aj v pracovnom
živote. V pracovnom živote už majú vyššie postavenie ako ľudia do 30 rokov, ktorí pracovať iba
začínajú a tiež je potrebné poznamenať, že sú ešte vždy mladí a nepomýšľajú ešte na dôchodok
ako ľudia nad 50 rokov. V rodinnom živote sa opierajú o svojho životného partnera, majú deti a tiež
vlastné bývanie, toto pre ľudí do 30 rokov ešte nie je také charakteristické. Považujeme za
nevyhnutné poznamenať, že naše vysvetlenie nie je jediné možné a tiež nemusí byť pravdivé.
Ako môžeme ľuďom s osobnosťou typu D pomôcť? V prvom rade je potrebné si uvedomiť,
že osobnosť typu D nie je samotnou duševnou chorobou, je iba predispozíciou ku chorobám.
Kľúčom k úspechu podľa Vinaya Joshiho je zvládanie stresu a nie jeho eliminácia. Medzi techniky,
ktoré pomáhajú vysporiadať sa s každodenným stresom podľa neho patria fyzické cvičenie,
masáž, (relaxačné) dýchanie, psychologické techniky (koníček, sociálna opora, poprenie zdanlivo
bezvýchodiskovej situácie a iné) a uvoľnenie stresu pomocou zmyslov (Joshi, 2007).
Podľa Debbie Mandel (2006) by mal človek, ktorý sa nechce stať osobnosťou typu D,
konať podľa nasledujúcich pokynov :
•
Mal by prijať zodpovednosť za svoj život. Vylepšovať veci, tam kde sa nachádza alebo
zmeniť prostredie za lepšie. Naučiť sa prijať stratu.
•
Mal by sa vyjadrovať čestne, ale dávať pozor na to, ako ostatní prijímajú jeho slová.
Komunikácia je dvojsmerná. Snažiť sa viac počúvať, lebo tak je možné dozvedieť sa
dôležité informácie, ktoré môžu pomôcť.
•
Udržiavať svoje potreby v rovnováhe s potrebami ľudí, s ktorými žije. Ak človek vie, čo ho
robí šťastným, môže urobiť šťastnými aj ostatných. Nájsť na nich niečo pozitívne a povedať
im to, spustí to pozitívnu energiu druhých ľudí. Dobrá energia sa odrazí (a vráti).
•
Človek sa môže učiť aj z kritiky. Mal by sa stýkať s ľuďmi, ktorí s nim nie vždy súhlasia.
Vypočuť si ich myšlienky a návrhy a vyvarovať sa potreby mať vždy pravdu.
•
Nedovoliť, aby emocionálne potreby riadili jeho život. Pokúsiť sa opustiť svoju zónu
bezpečia a hľadať zmenu. Citová bezpečnosť môže slúžiť ako klietka.
•
Nenechávať hnev riadiť budúcnosť. Staré zranenia pohlcujú energiu, čo bráni
v napredovaní. (Mandel, 2006).
Výskum osobnosti typu D sa v súčasnosti teší veľkej obľube. Ako uvádza Fred (2002),
súčasné dôkazy poukazujú na to, že typ D nahradil typ A ako dominantný osobnostný rizikový
faktor pre koronárnu srdcovú chorobu. Nájdu sa aj oponenti, ktorí Denoletta kritizujú za pridávanie
nového konceptu do oblasti, ktorá je preplnená podobnými konceptmi (Lasperance a FrasureSmith, 1996) To, či model osobnosti typu D nečaká podobný osud ako predchádzajúce modely A,
B a C, ukáže až budúcnosť.
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Príloha č.1

Dotazník DS14
Autor: Johan Denollet
Sociálne a emocionálne problémy spojené s osobnosťou typu D môžu zvýšiť vaše šance pre
vznik choroby srdca.
Predkladáme Vám niekoľko výrokov, ktorými ľudia často opisujú sami seba. Prečítajte si
každý výrok a zakrúžkujte to číslo, ktoré vyjadruje Vašu odpoveď. V dotazníku sa nenachádzajú
správne alebo nesprávne odpovede.
0 – výrok je nepravdivý
1 – výrok je skôr nepravdivý
2 – výrok je neutrálny
3 – výrok je skôr pravdivý
4 – výrok je pravdivý
1. Pri stretnutí s ľuďmi ľahko nadviažem kontakt.
2. Často spanikárim kvôli nedôležitým veciam.
3. Často sa porozprávam s ľuďmi, ktorých nepoznám.
4. Často sa cítim nešťastný.
5. Som často podráždený.
6. Často cítim zábrany v sociálnych vzťahoch.
7. Na veci sa pozerám pesimisticky.
8. Pokladám za ťažké začať rozhovor.
9. Často mám zlú náladu.
10. Som uzavretý typ človeka.
11. Radšej by som si udržal ľudí v odstupe od seba.
12. Často si uvedomujem, že sa kvôli niečomu trápim.
13. Často sa cítim byť na dne.
14. Keď som s inými ľuďmi, nenachádzam vhodnú tému,
o ktorej by som hovoril.

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

0

1

2

3

4

Škála „negatívnej afektivity“ : suma skórov otázok 2, 4, 5, 7, 9, 12, 13.
Škála „sociálnej inhibície“: suma skórov otázok 1, 3, 6, 8, 10, 11, 14.
Skórovanie otázok 1 a 3 je reverzné (pri zakrúžkovaní 0 rátame 4, pri 1 počítame 3, pri 2 je to 2,
pri 3 je to 1 a pri 4 je to 0)
Osobu považujeme za osobnosť typu D, ak dosiahne v oboch škálach (v škále negatívnej afektivity
a v škále sociálnej inhibície) skóre 10 a viac.
Zdroj: Denollet, J. (2005). DS14: Standard assessment of negative affectivity, social inhibition, and
Type D personality. Psychosomatic Medicine, 67(1), 89 – 97. (preklad: Róbert Ďurka a Mário
Schwarz).
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Príloha č.2
Tabuľky

Tabuľka č.1
Početnosti mužov a žien v jednotlivých vekových skupinách
Pohlavie
Muž
Žena
Spolu

Do 20 r.
7
17
24

Vekové skupiny
21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r.
27
28
21
64
55
50
91
83
71

Nad 50 r.
9
17
26

Spolu
92
203
295

Tabuľka č.2
Prevalencia osobnosti typu D v jednotlivých vekových skupinách
(Výskyt je vyjadrený aj percentuálne v rámci jednotlivých vekových kategórií)
Typ D
Áno
Nie
Spolu

Do 20 r.
12 (50 %)
12 (50 %)
24

Vekové skupiny
21 r. – 30 r. 31 r. – 40 r. 41 r. – 50 r.
36 (39,6 %) 23 (27,7 %) 25 (35,2 %)
55 (60,4 %) 60 (72,3 %) 46 (64,8 %)
91
83
71

Nad 50 r.
9 (34,6 %)
17 (65,4 %)
26

Spolu
105
90
295

Tabuľka č.3
Výsledné hodnoty subškál negatívna afektivita a sociálna inhibícia v jednotlivých vekových
skupinách

Vek
Do 20
21-30
31-40
41-50
Nad 50
Spolu

Negatívna afektivita (NA)
Priemer
SD
Min
Max
12,08
6,19
1
23
11,22
5,53
0
23
9,18
4,80
0
23
11,30
6,46
0
27
10,73
4,65
1
18
10,69
5,62
0
27

Sociálna inhibícia (SI)
Priemer
SD
Min
Max
10,00
5,56
0
19
9,74
4,70
1
19
10,33
5,25
0
22
11,07
6,03
0
27
8,77
5,06
1
18
10,16
5,30
0
27
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Tabuľka č.4
Výsledky komparácie jednotlivých vekových skupín na základe subškály negatívna afektivita
pomocou štatistického testu One-way Anova
(I) Vek.
Skup.
do 20

21-30

31-40

(J) Vek.
Mean Difference (I-J) Std. Error
Skup.

Lower Bound Upper Bound

,864

1,278

,500

-1,65

3,38

31-40

2,903*

1,291

,025

,36

5,44

41-50

,788

1,315

,550

-1,80

3,38

nad 50

1,353

1,576

,392

-1,75

4,46

do 20

-,864

1,278

,500

-3,38

1,65

31-40

*

,845

,016

,38

3,70

41-50

-,076

,882

,931

-1,81

1,66

nad 50

,489

1,238

,693

-1,95

2,93

do 20

-2,903

*

1,291

,025

-5,44

-,36

-2,039

*

,845

,016

-3,70

-,38

-2,115

*

,900

,019

-3,89

-,34

nad 50

-1,550

1,252

,217

-4,01

,91

do 20

-,788

1,315

,550

-3,38

1,80

21-30

,076

,882

,931

-1,66

1,81

31-40

*

,900

,019

,34

3,89

nad 50

,565

1,277

,658

-1,95

3,08

do 20

-1,353

1,576

,392

-4,46

1,75

21-30

-,489

1,238

,693

-2,93

1,95

31-40

1,550

1,252

,217

-,91

4,01

41-50

-,565

1,277

,658

-3,08

1,95

41-50

nad 50

95% Confidence Interval

21-30

21-30

41-50

Sig.

2,039

2,115
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Tabuľka č.5
Výsledky komparácie jednotlivých vekových skupín na základe subškály sociálna inhibícia
pomocou štatistického testu One-way Anova
(I) Vek. (J) Vek. Mean Difference
skup.
Skup.
(I-J)
do 20

21-30

31-40

41-50

95% Confidence Interval
Std. Error

Sig.

Lower Bound

Upper Bound

21-30

,264

1,221

,829

-2,14

2,67

31-40

-,325

1,233

,792

-2,75

2,10

41-50

-1,070

1,256

,395

-3,54

1,40

do 20

-,264

1,221

,829

-2,67

2,14

31-40

-,589

,807

,466

-2,18

1,00

41-50

-1,334

,842

,114

-2,99

,32

do 20

,325

1,233

,792

-2,10

2,75

21-30

,589

,807

,466

-1,00

2,18

41-50

-,745

,860

,387

-2,44

,95

do 20

1,070

1,256

,395

-1,40

3,54

21-30

1,334

,842

,114

-,32

2,99

31-40

,745

,860

,387

-,95

2,44
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Reliabilita měření variability srdeční frekvence
u nezaměstnaných mužů: pilotní studie
Vera Kristýna Jandačková
Katedra psychologie a sociální práce
FF Ostravské Univerzity v Ostravě
veralaviva@hotmail.com
Abstrakt
Cílem příspěvku je zjistit, zda je metoda měření variability srdeční frekvence nezaměstnaných
mužů spolehlivou metodou k vyšetření autonomního nervového systému. Výzkumný soubor tvoří
12 nezaměstnaných mužů ve věku 30-35 let. EKG bylo snímáno ve dvou polohách – vleže a ve
stoji. V jednom dni byl proveden test a retest. V časové doméně jsme sledovali parametry RR a
MSSD, ve frekvenční doméně parametry LF, HF, index LF/HF, HFnu a LFnu. Pro polohu stoj i leh
dosahovaly všechny korelační koeficienty s výjimkou parametru LF, minimální akceptovatelnou
mez 0,7. Největší míra spolehlivosti měření v obou polohách byla dosažena u parametrů RR,
MSSD, HF (r > 0,91). Naopak na nespolehlivost daných výsledků ukazují poměrně vysoké relativní
typické chyby měření (>5%), s výjimkou relativní typické chyby parametru RR. Jediným
parametrem, který tedy prozatím můžeme označit za spolehlivý, je parametr RR. Ostatní
parametry variability srdeční frekvence vykazují poměrně vysoké test-retest korelační koeficienty,
ale i vysoké relativní typické chyby měření. Důvodem mohou být odlehlé hodnoty, které způsobily
značný rozptyl mezi pokusy. V další fázi výzkumu je nutné zjistit, čím jsou způsobena odlehlá
pozorování a následně zpřesnit metodu měření HRV.
Klíčová slova: nezaměstnaní, variabilita srdeční frekvence, měření
Abstract
Reliability of measuring variability of heart rate in long term unemployed men – pilot study
The goal of this study is to find out whether measuring variability of heart rate in unemployed
men is a reliable method for examining the autonomic nervous system. The sample consisted of 12
unemployed men from 30 to 35 years of age. EKG was measured in two positions – lying and
standing. In the same day, test and retest was conducted. In the time domain, we followed
parameters RR and MSSD, in the frequency domain parameters LF, HF, index LF/HF, HFnu and
LFnu. For both standing and lying positions, correlation coefficients were higher than minimally
accepted 0.7 with the exception of the LF parameter. The highest level of measuring reliability in
both positions was reached for parameters RR, MSSD, HF (r > 0.91). On the other hand,
unreliability was shown by relatively high typical measurement errors (>5%) for each parameter
with the exception of the RR parameter. Thus, the RR parameter is the only parameter which was
found to be reliable. Other parameters of heart rate variability show a relatively high test-retest
correlation coefficient but also high relative typical measurement errors. This could be caused by
outliers which introduce a large variance. In another phase of the experiment, it is important to find
out what caused these outliers and subsequently how to make the method of measuring HRV
more accurate.
Keywords: unemployed, variability of heart rate, measuring

ÚVOD
Podle některých studií má nezaměstnanost negativní vliv na psychiku a zdraví člověka (Peiró,
2006; Paul, Moser, 2009). Zatím však tato tvrzení nebyla prokázána žádnou objektivní metodou.
Metoda měření variability srdeční frekvence je neinvazivní technika, která dokáže hodnotit činnost
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autonomního nervového systému (Akselrod et al., 1981; Taskforce, 1996). Ten je citlivý na
fyziologickou i psychickou nerovnováhu v těle. Snížená hladina variability srdeční frekvence, tedy
zhoršená adaptabilita ANS, je objevuje při depresích (Agelink et al., 2002; Booij et al., 2006),
úzkostech (Brosschot,Van Dijk, Thayer, 2007; Friedman, 2007), při krátkodobém i dlouhodobém
stresu (Pagani et al., 1995; in Vuksanovič, Gal, 2007), při vysokém tlaku, při poruchám srdce, před
infarktem myokardu i srdečním selhání (Burger, Aronson, 1999). Cílem mé disertační práce je
zjistit, zda existuje rozdíl mezi činností autonomního nervového systému zaměstnaných a
nezaměstnaných mužů v produktivním věku. K tomu aby byl výsledek prokazatelný, je nutné mimo
jiné ověřit spolehlivost použité metody. Cílem mého příspěvku je zjistit zda je metoda měření
variability srdeční frekvence nezaměstnaných mužů spolehlivou metodou k vyšetření autonomního
nervového systému.

METODIKA
Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvoří nezaměstnaní muži ve věku 30-35 let, kteří byli osloveni
prostřednictvím čtyř poboček Úřadu práce v Ostravě. Zájemci byli z výzkumu vyřazeni, pokud
nesplňovali tato kritéria: doba nezaměstnanosti 6-18 měsíců, aktivně hledající práci, nemá příjem
ze sebezaměstnání, ani domluvenou práci v budoucnu a není příslušníkem etnické menšiny. Do
výzkumu byli zařazeni muži zdraví, schopní práce, bez medikace ovlivňující HRV
(antihypertenziva, některá antidepresiva a anxiolytika), bez kardiovaskulárních problémů,
neurotických či psychických poruch a závislostí na drogách či alkoholu jak v přítomnosti, tak
v minulosti. Všechny subjekty poskytli písemný souhlas s anonymním použitím dat pro výzkumné
účely. Výzkumné šetření zatím podstoupilo 12 osob, které tato kritéria splňovaly.
Procedura
Výzkum probíhá ve fyziologické laboratoři Centra Diagnostiky Lidského Pohybu Katedry
tělesné výchovy a sportu Pedagogické Fakulty Ostravské Univerzity od června 2010. Každý
účastník navštívil fyziologickou laboratoř jednou a to mezi 7 a 9hod ranní. Všichni účastníci byli
požádáni přijít ráno nalačno, v den měření nepít víc než 0,4 l tekutiny, 12 hod před měřením
nepožívat alkoholické nápoje ani nápoje s kofeinem, 3 hodiny před měřením nekouřit a den před
návštěvou fyziologické laboratoře i v den měření neprovádět náročnou fyzickou aktivitu.
Celé vyšetření se odehrává v místnosti s příjemnou pokojovou teplotou (22°C) a s omezením
rušivých vlivů. Trvá cca 2 hod.
Každému účastníkovi byla předem popsána celá experimentální procedura. Po úvodním
rozhovoru a vyplnění informativního dotazníku byl subjektu změřen krevní tlak. Měření variability
srdeční frekvence probíhalo dle procedury měření, kterou uvádí Stejskal (2008). EKG bylo
snímáno ve dvou polohách. Prvních 5min vleže, dalších 5min vestoje a posledních 5min vleže.
V jednou dni jsme provedli test a retest s odstupem tří minut. Před začátkem druhého měření jsme
subjektům opět změřili tlak. Subjekty byly motivovány finanční kompenzací ve výši 200 Kč
dotované grantem SGS5/FF/2010.
Použité měřící zařízení
Pro měření variability srdeční frekvence jsme použili přístroj VarCor PF7 (Česká republika, UP
Olomouc). VarCor PF7 je pomocí USB připojen ke kompatibilnímu počítači. Elektrokardiografický
záznam (EKG) je z těla subjektů snímán pomocí elektrodového pásu POLAR se samolepícími
elektrodami, dále je EKG signál díky vysílače přenesen do přijímače, digitalizován a převádeň
pomocí A/D převodníku do kompatibilního počítače.
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Analýza dat
Data byla zaznamenávána, hodnocena a ukládána pomocí programu VarCorMedical PC
(Česká republika, UP Olomouc). Pro analýzu HRV jsme použili 300 po sobě jdoucích RR intervalů
z druhé a třetí fáze měření HRV, tedy z fáze 5 minut lehu a poslední fáze 5-ti minut stoje.
V časové doméně jsme sledovali tyto parametry: průměrnou délku RR intervalů za časovou
jednotku (RR) (ms), průměr rozdílů délek po sobě jdoucích „normálních“ RR intervalů (MSSD)
(ms). Parametry frekvenční domény byly generovány do spektrálního obrazu ze záznamu
uspořádaných RR intervalů pomocí rychlé Fourierově transformace. Sledovanými parametry jsou
spektrální výkon v pásmu vysokých frekvencí (HF), nízkých frekvencí (LF) a index LF/HF.
Spektrální výkon v pásmu HF – 0,15 až 0,50 Hz je podle odborníků ovlivňován parasympatickým
nervovým systémem (Task Force, 1996). Spektrální výkon v pásmu LF – 0,04 až 0,15 Hz souvisí
s aktivitou parasympatického i sympatického nervového systémem (Task Force, 1996). Index
LF/HF se široce využívá k hodnocení rovnováhy mezi aktivitou sympatiku a parasympatiku (Pagani
et al., 1997). Kromě toho jsme normalizovali spektrální výkon v pásmu HF a LF: Hfnu=100% x
HF/(HF+LF) a Lfnu=100% x LF/(HF+LF). Použití Hfnu a Lfnu zmenšuje vliv změn celkového
spektrálního výkonu na hodnoty HF a LF. (Task Force, 1996).
Statistická analýza
Statistická analýza byla provedena pomocí programu SPSS. Prezentovány jsou průměry a
směrodatné odchylky všech parametrů v časové i frekvenční doméně. K výpočtu míry spolehlivosti
naměřených parametrů variability srdeční frekvence jsme použili Pearsonův korelační koeficient,
typickou chybu měření a relativní typickou chybu měření (koeficient variace - CV) podle W.
Hopkinse (2000). Hladina významnosti alfa byla stanovena na 0,05.

VÝSLEDKY
V Tabulce 1 jsou prezentovány aritmetické průměry a směrodatné odchylky prvního a druhého
měření pro vybrané parametry variability srdeční frekvence.
Tabulka 1 Vybrané míry variability srdeční frekvence v poloze leh a stoj
Aritmetické průměry (směrodatné odchylky mezi subjekty)

1.
RR (s)
MSSD (ms)
2

HF (ms )
LF (ms2)
HFnu
LFnu
LF/HF

Poloha stoj
měření 2.
měření
761 (85)
776 (93)

1.

měření
1002 (146)

Poloha leh
2.

měření
1030 (160)

642 (1013)

722 (1187)

5123 (5277)

8172 (9500)

137 (141)
444 (403)
25 (19)
75 (19)
6,3 (5,1)

165 (203)
472 (353)
23 (20)
77 (20)
8,9 (8,9)

1654 (1580)
598 (350)
64 (25)
90 (97)
0,9 (1)

3024 (3903)
912 (695)
63 (19)
78 (67)
0,8 (0,7)

Relativní směrodatná odchylka (podíl směrodatné odchylky a průměrné hodnoty u jednotlivých
parametrů HRV) mezi subjekty měření nabývala hodnot pro polohu stoj RR = 11 %, MSSD 157 %,
HF = 102 %, LF = 90 %, HFnu = 76 %, LFnu = 25 % a LF/HF = 81 % a pro polohu leh (v 3. fázi
měření) RR = 14 %, MSSD = 103 %, HF = 95 %, LF = 58 %, HFnu = 39 %, LFnu = 107 %, LF/HF
= 111 %.
Míry spolehlivosti měření variability srdeční frekvence, které byly v analýze použity jsou
prezentovány v tabulce 2. Pro polohu stoj dosahovaly všechny korelační koeficienty minimální
akceptovatelnou mez 0,7 (Baumgartner, Chung, 2001) s výjimkou parametru LF. Pearsonův
korelační koeficient ( r ) byl u všech těchto parametrů větší než 0,91, což svědčí o vysoké míře
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spolehlivosti měření uvedených parametrů (Tabulka 2). Pro polohu leh (3. fáze měření) dosahovaly
taktéž všechny korelační koeficienty jednotlivých parametrů HRV minimální akceptovatelnou mez
0,7 (Baumgartner, Chung, 2001) s výjimkou parametru LF (r = 0,30). Největší míra spolehlivosti
měření byla v této fázi dosažena u parametrů RR, MSSD, HF (r > 0,91). Dobrých mír spolehlivosti
(r > 0,75) dosahovaly parametry HFnu, LFnu a LF/HF.
Relativní typická chyba měření nabývá hodnot pro HFleh = 82 %, HFstoj = 48 %, LF/HFstoj = 47
%, LF/HFleh = 30 %, MSSDstoj = 25 %, MSSDleh = 53 %, RRstoj = 3,5 % , RRleh = 4,9 %, LFstoj = 49
%, LFleh = 50 %, LFnustoj = 8,9 %, LFnuleh = 34 %, HFnustoj = 28 %, HFnuleh = 41 %.
Tabulka 2 Míry spolehlivosti měření variability srdeční frekvence v poloze leh a stoj
Poloha stoj
Změna
v průměru
(ms)
RR (ms)
14
MSSD(ms)
80
HF (ms2)
28
LF (ms2)
28
HFnu
-1,77
LFnu
1,77
LF/HF
2,57

Typická
chyba
(ms)
25
161
66
329
6,3
6,34
3,4

Relativní Pearsonův
typická
kor. koef.
chyba (%)
3,5
0,94
53
0,99
48
0,93
49
0,30
28
0,91
8,9
0,91
47
0,93

Poloha leh
Změna
v průměru
(ms)
28
3050
1370
321
-1,23
-11,77
-0,08

Typická
chyba
(ms)
49
3317
1755
410
12,2
46
0,44

Relativní Pearsonův
typická
kor. koef.
chyba (%)
4,9
0,91
53
0,97
82
0,96
50
0,61
41
0,75
34
0,78
30
0,80

Obrázek 1. Závislost prvního a druhého pokusu u parametru MSSD (ms) ve stoji

Obrázek 2. Závislost rozdílu MSSD (ms) mezi pokusy na prvním pokusu (stoj).
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DISKUZE
Cílem tohoto příspěvku bylo zjistit, zda je metoda měření variability srdeční frekvence (HRV)
nezaměstnaných mužů spolehlivou metodou k vyšetření autonomního nervového systému.
Poměrně vysoké korelační koeficienty měřených parametrů mezi testem a retestem, jsou
pravděpodobně způsobeny citlivostí test-retest korelace na heteroscedascititu. Jeli relativní
směrodatná odchylka mezi subjekty větší než 35% pak je podle W. Hopkinse (2000) soubor
považován za heterogenní. Z tohoto pohledu můžeme soubor označit za heterogenní u parametrů
MSSD, HF, LF, HFnu, LF/HF. Parametry RR a LFnu vykazují homogenitu a protože jejich test
retest korelace je vyšší v obou sledovaných polohách než minimální akceptovatelná mez 0,7,
můžeme je považovat za spolehlivé míry variability srdeční frekvence tohoto souboru. Graf lineární
závislosti mezi pokusem 1 a 2 u parametru MSSD naznačuje, že heterogenita by mohla být
způsobena odlehlým pozorováním u jednoho subjektu měření v poloze stoj a u dvou subjektů
v poloze leh. Z tohoto důvodu by bylo v následném výzkumu vhodné nejenom rozšířit vzorek
měření, ale také vyčistit hrubá data od odlehlých pozorování.
W. Hopkins (2000) doporučuje z důvodu citlivosti test retest korelace na heteroscedascititu
raději odhadovat spolehlivost měření pomocí typické chyby měření, nežli pouze pomocí
korelačního koeficientu mezi testem a retestem. Typická chyba měření podle Hopkinse (2000)
vypovídá o odchylkách, které můžeme očekávat, jestliže na kterémkoliv ze subjektů dané studie
budeme provádět opakovaná měření. Relativní typické chyby měření téměř u všech sledovaných
proměnných nabývaly větších hodnot než 5 % s výjimkou parametru RR. To potvrzuje naši
domněnku, že vysoké korelační koeficienty mezi testem a retestem mohly souviset
s heteroscedascititou. Na Obrázku 2 vidíme, že vysoké relativní typické chyby měření mohou být
způsobeny odlehlými hodnotami MSSD dvou subjektů měření ve druhém nebo prvním pokusu.
V tomto případě po odstranění odlehlých pozorování klesla relativní typická chyba MSSD
z hodnoty 25 % na 10 %. Ukazuje se, že měření variability srdeční frekvence je pravděpodobně
velmi citlivé a proto při měření musí být dodrženy absolutně standardní podmínky (hluk, teplo,
světlo atd.). Dalším vysvětlením mohou být poruchy snímání EKG záznamu u některých subjektů.
Tyto chyby měření by mohly být systematicky odstraňovány ručně po každém záznamu.
Je nutné si však uvědomit, že věrohodná studie reliability měření by měla obsahovat nejméně
30 subjektů se 3 pokusy anebo 50 subjektů se 2 pokusy (Hopkins, 2000). Proto považujeme tuto
studii za pilotní.
ZÁVĚR
Jediným parametrem, který můžeme označit za spolehlivý je parametr RR. Ostatní parametry
variability srdeční frekvence vykazují poměrně vysoké test-retest korelační koeficienty, ale ty jsou
pravděpodobně způsobeny nehomogenitou souboru ve vztahu ke sledovaným proměnným,
přestože z hlediska věku, pohlaví a zaměstnanosti tvoří soubor homogenní. Vysoké typické chyby
měření tak ukazují spíše na nespolehlivost daných výsledků, což mohlo být způsobeno odlehlými
hodnotami, které způsobily značný rozptyl mezi pokusy. V dalším výzkumu je nutné zjistit, čím jsou
způsobena odlehlá pozorování a následně zpřesnit metodu měření HRV. Dosažené výsledky
mohou napomoci k odhadu velikosti vzorku pro výzkumné studie zabývající se hodnocením
autonomního nervového systému nezaměstnaných.
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Hudba jako lék a hra
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Abstrakt
Na Klinice dětské onkologie (KDO) byl sestavován průběžně - podle poptávky klientů (dětí i jejich
rodičů) a v souladu s provozními nároky léčebného zařízení projekt muzikoterapie. Problematika
aplikace muzikoterapie u předškolních dětí léčených na KDO je podrobně rozpracovávána v rámci
diplomové práce1, jejíž součástí je výzkumný projekt muzikoterapie (MT) na KDO, který byl
součástí programu s názvem „školička“. Na základě pozorování reakcí dětí na jednotlivé prvky
sestaveného programu a jejich analýzy byly vytyčeny oblasti, které jsou dlouhodobě sledovány. S
časovým odstupem jsou vedena semistrukturovaná interview s rodiči a dítětem, ze kterých,
předpokládáme, vzejdou pomocí metody interpretativní fenomenologická analýza oblasti, které
odděleně rodiče a děti považují za podstatné ve vytvořeném a aplikovaném programu.
Klíčová slova: muzikoterapie, psychoonkologie, Interpretativní fenomenologická analýza
Abstract
Music as medicine and play
This project of musicotherapy at Clinic of Child Oncology (KDO) was designed gradually –
according to clients’ wishes (children and their parents) and in harmony with the operational mode
of the clinic. The issue of the application of musicotherapy in preschool children treated at KDO is
described in detail in a Masters thesis, part of which was an empirical project of musicotherapy
(MT) at KDO which was part of a programme called “little school”. Based on the observed
reactions of children in parts of programme and their analysis, areas which were followed in the
long term were chosen. After some time, semistructured interviews with children and preschoolers
were conducted. Issues which parents and children consider to be an important part of the
programme will be assessed by interpretative phenomenological analysis.
Keywords: musicotherapy, psychooncology, Interpretative phenomenological analysis

V následujícím textu čerpám zejména z pozorování a vlastních úvah z něj vycházejících.
Probíhající analýza dat získaných rozhovory s dětmi a rodiči není ukončena, proto jakékoli zdánlivé
výsledky jsou pouze mými vlastními dílčími výsledky. Jsem si vědom toho, že v rámci daného
rozsahu příspěvku jsem nucen se pohybovat v určité rovině obecnosti.
Již v době, kdy se začínalo formovat mé „muzikoterapeutické uvažování“ (při účasti na
seminářích MT pod vedením PhDr. Mariny Stejskalové, CSc.), zabýval jsem se velmi často
otázkou, v jakých konkrétních případech (životních situacích, fázích terapeutického procesu) by
mohlo být použití hudby jako léčebného prostředku možné, případně také efektivní. Postupně jsem
si uvědomoval, že hudba se prolíná životem každého člověka v dnešní době velmi intenzivně,
navíc pro tuto dobu specifickým způsobem. Bez ohledu na existenci nejrůznějších hudebních stylů
a žánrů současnost znamená postupné vnášení hudby téměř do všech možných situací a míst, ve
kterých se člověk může nacházet.
V období posledního roku jsem mohl nabýt zkušenost v kontaktu s dětmi léčenými na Klinice
dětské onkologie při FN Brno. Zkušenost to byla pro mne vzácná, zároveň však byla dobou
vnitřního procitání (můžeme mluvit o sebepoznání). Kontakt s dítětem léčeným pro onkologické
onemocnění, které se podle pohledu dnešní společnosti nachází na hranici života a smrti, není
smutný a beznadějný. I když takové prožitky v onemocnění této závažnosti přicházejí, a to
1

Téma práce nese název „Účinky muzikoterapie u dětských onkologických pacientů“
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především u rodičů onkologicky nemocných dětí (pon.: nyní již budeme užívat pouze slovo
dítě/děti s tím, že jsme všichni obeznámeni, o jakou populaci se jedná-dítě ve věku 4-6 let s
onkologickou diagnózou) situaci neprožívá jako letální, i když v důsledku prožití onemocnění
takové nebo podobné závažnosti, jako je onkologické onemocnění, posouvá jeho úvahy o
konečnosti pozemského života od obvyklého období nejdříve kolem šesti let do období dřívějšího a
mají podobu obav z odloučení, osamělosti apod. (Říčan, Krejčířová, 2006). To možná spíše se na
dítě přenáší atmosféra smutku, beznaděje, úzkosti vytvářená rodiči. Dále je pro dítě ohrožující až
samotný prožitek nepříjemného. Při opakování takových prožitků se u dítěte obvykle vytváří
obranné reakce, které se potom projevují třeba v podobě podmíněného reflexu. Dítě vnímá
především omezení, která onemocnění a léčba přináší. Ta jsou bariérou, která brání v projevení
přirozené energie dítěte. O takových bariérách nejdříve krátce pojednejme pro lepší pochopení
problematiky.
Onkologie, psychoonkologie
„Za obecným označením rakovina se skrývají nejrůznější formy onemocnění, které mají
společné pouze to, že se jedná o maligní neoplastické procesy v organismu, které – pakliže
zůstanou neléčeny – povedou nepochybně k předčasné smrti organismu.“ (V.Tschuschke, 2004,
s.13). Pro náš výzkum jsme zvolili skupinu dětí, které podstoupily léčbu zhoubného bujení krevních
buněk – leukemie. Příčiny maligních neoplastických procesů jsou téměř neznámé. Jedná se o
multifaktoriální onemocnění (spolupůsobí zde vlivy životního prostředí, psychosociální vlivy,
genetické faktory, endokrinní faktory) s velmi náročnou léčbou.
Očekávanými komplikacemi při léčbě jsou: poškození krvetvorby cytostatiky – leukopenie
(neutropenie), ze které vyplývá snížená obranyschopnost organismu, trombocytopenie, která
zapříčiňuje zvýšenou krvácivost (modřiny a petechie2)3, a anémie, která může být příčinou zvýšené
únavy, pocitu nedostatku dechu, pocitu bušení srdce, tendence ke kolapsům. Dalšími
komplikacemi jsou nevolnost a zvracení, průjem, zácpa (příčinou může být porucha inervace stěny
střevní), mukositida (zánět - poškození sliznice dutiny ústní a krku), alopecie a kožní změny.
Narušení nervové soustavy se objevuje v oblasti periferního nervstva (neuropatie), viditelně bývá
narušena drobná motorika, přidává se i narušení správné chůze. Dále se případně přidává
abnormální funkčnost pohlavních orgánů v případě jejich ozáření, při užívání kortikoidů zvýšená
chuť k jídlu, ochablost svalů až neschopnost chůze, nespavost, podrážděnost, agresivita, rychlé
změny nálad atd.
Existuje řada pozdních následků léčby onkologického onemocnění u dětí. Ve srovnání
s následky léčení dospělých jedinců je u dětí vyšší riziko vzniku pozdních následků – dětský
organismus je v období prudkého růstu, psychika dítěte je ve fázi vývoje bohaté na kritická období.
Hrstková a kol. dělí pozdní následky komplexní nádorové terapie na somatické a psychosociální
(Hrstková et al., 2001). Po stránce somatické je to zvýšená citlivost orgánů nebo jejich trvalé
narušení, poškození funkce srdce (vede až ke vzniku kardiomyopatie), změny cév, vznik
hypertenze, porucha metabolizmu lipidů, poruchy funkce ledvin, močového a zažívacího ústrojí,
respiračního aparátu, poruchy růstu a další (Hrstková et al., 2001). Z okruhu psychosociálních
následků je pro dítě nejzávažnější důsledek narušení školní docházky – vytržení z prostředí
utvořených vazeb s vrstevníky i z již nastaveného rytmu. Pokud školní (předškolní) docházka
započata nebyla, bývá deficitní období utváření návyků, které v budoucím fungování ve
společnosti mají zásadní význam.
Samotné dítě předškolního věku při léčbě prožívá zejména silné pocity strachu z neznámého4,
strach z bolesti, pocity izolace. U dětí tohoto věku je zásadní velmi akcelerovaný vývoj určitých
schopností a tělesný růst, proto je v některých případech také značné riziko trvalých následků.
Velmi závažným nárokem na dětskou psychiku je chápání nemoci vůbec a všeho „zlého“, co se při
léčbě děje, především pak potlačení emocí, nutnost racionálního zpracování situace, omezení
2
3

4

Petechie – drobné tečkovité krvácení do kůže, nejčastěji v místě tlaku.
Tuto poruchu krvetvorby provází praktické opatření – čištění zubů roztokem, nikoli kartáčkem, s čímž
souvisí také narušenost sliznice dutiný ústní afty.
„Základní zkušeností pacientů s nádorovým onemocněním je život ohrožující charakter rakoviny a
nejistota týkající se toho, kdy je člověk skutečně zdráv.“ (V.Tschuschke, 2004, s.38)
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vlastní aktivity a realizace fantazií (v přirozené dětské hře). Nádorové bujení je na symbolické
rovině znázorněním agrese (intracelulární agrese), stejně tak při léčbě je nutné projít mnoha
situacemi, kdy je třeba s agresí pracovat (týká se vztahu pacient-lékař, pacient-ošetřující, pacientrodič). Následně pak v práci s dětmi si lze všimnout silných projevů v podobě agresívního chování.
Není však zdaleka jisté, co je převažující příčinou takových projevů vzhledem k množství
působících faktorů.
Z psychologického hlediska je nutné hovořit o následcích, které jsou způsobeny
pravděpodobně jednak vlivem dlouhodobé přítomnosti v nemocničním prostředí a podstupováním
léčby (dlouhodobé upoutání na lůžko s nutností minimálního pohybu, podřízení se pravidlům
s minimální možností excesu, opakované podstupování úkonů, které znamenají bolest nebo jsou
spojeny s nepříjemnými prožitky), jednak změnou výchovného prostředí dítěte. Ve shodě s principy
klasického podmiňování například děti mohou získávat reakce, které později v době začleňování
do běžného života mohou dětem činit potíže. „Široké spektrum podnětů může fungovat jako
podmíněný podnět pro spuštění nepříjemné reakce, jako je nevolnost a zvracení, ještě po velmi
dlouhé době po samotném prožitku nemoci a léčby.“ (Tschuschke, 2004, str. 62) Tato skupina
následků je závislá na konkrétní vybavenosti každého jedince-dítěte, a to po stránce biologické,
osobnostní, sociální. Předcházení a případné pomoci při vyrovnávání se takovým prožitkům dítěte
(následkům) může napomoci kvalitní péče ze strany sociálních pracovníků.
Pojetí role a všeobecně důležitosti rodiče při ošetřování dítěte v nemocnici, ke kterému
považujeme za důležité se vyjádřit, se na různých pracovištích a s přihlédnutím k různým
nosologickým jednotkám přirozeně liší. Role rodiče v péči o dítě s onkologickým onemocněním je,
tak jak jsem poznal při spolupráci s pracovištěm KDO, chápána jako velmi významná a potřebně a
přirozeně doplňující souhrn všech faktorů, které jsou uplatňovány ve směru maximálního možného
zvýšení účinku indikované léčby. Rodiče jsou vnímáni jako rovnocenní partneři v týmu, který se o
dítě stará. Uvážíme-li však, že stejně jako pro dítě je také pro rodiče (a mnohdy po psychické
stránce i mnohem závažněji) „situace s nemocí“ velmi zátěžová, je nezbytné pamatovat na péči o
rodiče (má-li opravdu být rovnocenným a platným členem týmu).
Onkologické onemocnění je ohrožujícím mimo jiné v tom, že je trvání léčby ve většině případů
dlouhodobé (v řádu měsíců až let), tedy pacient se musí s nutnými změnami v životním rytmu a
stylu sžít. V průběhu léčby se s vysokou mírou pravděpodobnosti vyskytují rizika, se kterými je
nutné počítat a být na ně neustále připraven. Je třeba také počítat s recidivou, která není výjimkou
a na psychický stav (pohodu) nemocného klade nároky.
Zároveň je důležité pamatovat na možné změny, které diagnóza onkologického onemocnění u
dítěte může znamenat – jsou to nejen dopady na životní rytmus a návyky samotného dítěte a
přinejmenším jednoho rodiče, ale také dopady na život sourozenců a blízkých lidí. Rodič v
převážné většině případů nepečuje pouze o jedno dítě. Musí vhodně kombinovat rozložení
časových dispozic mezi své děti, případně i zajistit institucionální péči po část dne. Mnoho rodičů
však v tomto ohledu nemá podporu, protože zvýšená náchylnost k infekčním onemocněním, která
je průvodním jevem léčby, nutí rodiče k obezřetnosti (někdy až velmi silným obavám) před
nemocně vypadajícími dětmi jiných rodičů. Tedy například v případě docházení sourozenců
v předškolním věku do školky rodiče volí alternativu nevyužít této možnosti. Z psychologického
úhlu pohledu je pak velmi důležité uvažovat o náhradních zdrojích zkušeností a nabývání
dovedností, kterých zdrojem je právě mateřská škola. Samotní rodiče však nejsou schopni v plné
míře takové aktivity zajistit – nemají k tomu dostatečný prostor časově, často invenčně ani
finančně.
Následkům komplexní onkologické terapie se věnuje řada studií takzvaných „survivors“, tedy
dětí již léčených pro onkologické onemocnění. V této souvislosti můžeme zmínit například projekt
Qolop, který je realizován ve spolupráci s Fakultní nemocnici Brno, s Dětskou nemocnicí (Blatný a
kol., 2008).
Zároveň je však nutné zmínit problematiku posttraumatického rozvoje osobnosti, což je
koncept, který přikládá původně spíše negativně působícím událostem pozitivní význam a sleduje
změny u jedince, které tento trend dokazují. U jedinců, kteří prožili závažné onemocnění nebo
například trauma, se v rámci tohoto pohledu předpokládá možnost zlepšení některých aspektů
fungování osoby či rodinného systému, ve kterém je zařazena (více viz např. práce PhDr. Aleny
Slezáčkové, Ph.D.).
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Kvalita života
V oblasti našeho zájmu se musíme konfrontovat i s pojetím kvality života. Vzhledem k tomu,
že pojem kvalita života je svou povahou velmi široký a na základě práce mnoha výzkumníků
z různých úhlů pohledu rozpracovaný, je nezbytné přesně vymezit v naší studii sledované aspekty.
Předpokladem je, že přijímáme konstrukt „kvalita života“ jako jistý organizující princip, který nám
pomáhá nahlížet různé aspekty lidského života. Bylo by nedostatečně uvážené tvrdit, že bychom
případně chtěli postihnout kvalitu života jako celek – vždy se jedná o zaměření na určitý výsek
charakteristik vztahujících se k tomuto pojmu. Je třeba v tomto ohledu také zvažovat oborové
uplatnění pojmu (je používán napříč různými oblastmi – obory). Jedná-li se pak o chápání kvality
života v kontextu psychologickém, je nezbytné se opřít o vývojový aspekt, který znamená ve
vnímání kvality života zásadní prvek. Jiné životní prožitky a naplnění jiných potřeb jsou podstatné
na jedné straně u zdravého dítěte ve věku kolem desíti let a na straně druhé u mladého ženatého
zaměstnaného muže, a to se pravděpodobně promítá do vnímané kvality života.
Výčet různých pohledů na vymezení pojmu nabízí ve své publikaci J.Mareš a kol. (2006).
Poukazuje na možná řešení „nedefinovatelnosti“ kvality života jako pojmu absolutně platným
popisem, se zahrnutím modelů obecných, obecně hierarchických, srukturně-dynamických, a
dalších způsobů možných řešení. Specifické postavení v rámci uvažování o pojmu „kvalita života“
má jeho užití ve zdravotnictví. Zde se stále závažněji hovoří nejen o prostém udržení funkčnosti
organismu ve smyslu záchrany života, ale také o zvažování kvality života nastávajícího
poskytnutou lékařskou péčí. Z obecného pojmu kvalita života se tedy vyčleňuje pojem Healthrelated Quality of Life (HRQL). Opět se nejedná o jednoznačné převládající vymezení této zúžené
oblasti chápání kvality života. Nehledě na nejednotnost českého překladu (více viz Mareš a kol.,
2006), která prozatím přispívá k užívání mezinárodně používané zkratky HRQL.
Muzikoterapie
Muzikoterapie se řadí k okruhu tzv.expresívních terapií. Tento a další druhy terapie tohoto
okruhu se vyznačují prací s výrazovými uměleckými prostředky. Kantor a kol. (2009) ve své
publikaci uvádějí obory, které považují za blízké muzikoterapii, ze kterých muzikoterapie v jisté
míře čerpá. Jsou to obory: hudební (hud.psychologie, hud.fyziologie atd.), psychologické (obecná,
vývojová, sociální psychologie ad.), psychoterapeutické (kognitivně-behaviorální ter., gestalt ter.),
expresívní terapie (dramaterapie, tanečně-pohybová ter. atp.), pedagogické (speciální pedagogika,
didaktika ad.), medicínské (fyzioterapie, neurologie, psychiatrie ad.), sociologické (sociologie
rodiny, výchovy atp.) a lingvistické (např. psycholingvistika).
Muzikoterapie nabízí velkou řadu prostředků, které je možné uplatnit při práci s klientem.
Samotná otázka účinků muzikoterapeutického působení je velmi obsáhlá, není možné dát
jednoznačnou odpověď zevšeobecňující a zahrnující působení všech možných prostředků
působení v rámci muzikoterapie (je těžké prostředky všechny obsáhnout, natož uvažovat o jejich
účinku). O míře účinku bychom pak mohli hovořit ve chvíli, kdy již budeme mít přesné vymezení
prostředku působení na klienta a zmapovány všechny okolnosti situace. V takové pozici se
v uvažované problematice zatím nenacházíme (není to dobře ani špatně), je třeba stále poznávat a
zejména přesně vymezovat. Tedy mějme na vědomí, že uvažovaná problematika je velmi úzkým
výsekem celkové široké muzikoterapeutické problematiky, v tomto případě s přihlédnutím k oblasti
aplikace - onkologickému onemocnění a léčbě u dětí předškolního věku.
Dosavadní výzkumy problematiky efektu hudebního působení na organismus s malignitou je
možné rozdělit do dvou skupin. Jedna skupina vycházela v určité etapě vědeckého zkoumání
z popisu změn úrovně hladiny daných významných látek v organismu s průkazem u laboratorních
zvířat (Núńez a kol., 2002), s pozdější aplikací poznatků u lidského organismu (např.: Burns,
Harbuz, Hucklebridge, Bunt, 2001)
Druhá velká skupina výzkumů se zaměřuje na změnu (negativního) působení různých aspektů
léčby na psychiku jedince – pacienta – dítěte. Jedná se například o primární ovlivnění působení
prostředí léčebného zařízení (O’Callaghan, Sexton, Wheeler, 2007), otázky zvládání (coping),
vyrovnávání se se samotným faktem onemocnění a přizpůsobení se léčebnému prostředí
(Patenaude, Kupst, 2005; Robb, 2007). Specifickou skupinou prací jsou ty, které sledují aplikaci
MT v paliativní péči (Hilliard, 2003). Opomenout nemůžeme výzkumy, které se vztahují ke
konstruktu well-being, prostřednictvím kterých se analyzuje stav pacientů v průběhu léčby i
s určitým odstupem od ukončení léčby (zde aktuální termín „cancer survivor“, více viz. např.:
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Blaauwbroek, Groenier, Kamps, Meyboom-de Jong, Postma, 2007; Blatný a kol., 2008).
Andrykowski et al. (1990) se zabývali zkoumáním změn kognitivních funkcí, vlivem rakoviny
na tělesné funkce a psychosociálním přizpůsobením. (in Tschuschke, 2004).
Pro dítě předškolního věku, tedy kohorty námi pro výzkum vybrané, je typickým projevem hra
a spontánní reagování, které mají na pomyslné cestě vývojem velmi důležité místo. To platí i přes
náročný průběh onemocnění a léčby také u dětí onkologicky nemocných. V jejich případě lze však
sledovat určitá období celkového kvantitativního utlumení (úbytku) těchto projevů, jakož i
kvalitativní proměny. Pokud dítěti umožníme uvolnění a prostor v jeho přirozených projevech, pak,
předpokládáme, dítě nabývá libých prožitků, které se podílí na příznivě naladěné celkové psychice
dítěte. Zasahuje-li doba onemocnění a léčby u dítěte do ještě ranějšího věku, hrozí u dítěte z
pohledu teorie E. H.Eriksona neúspěšné vyřešení vývojového konfliktu mezi autonomií a pocity
studu (pochybami). Ve věku předškolním pak podle Eriksona je úkolem dítěte řešení konfliktu mezi
vlastní iniciativou a pocity viny. Usuzujeme tedy, že z pohledu této teorie je ohroženo sebevědomí
dítěte, existuje celoživotní předpoklad nesprávného nastavení prožívání studu a viny. Jak uvádí
Krejčířová: „Tam, kde zdravotní obtíže nejsou před lékařským zákrokem pro dítě dosti zřetelné,
může dítě zákrok vnímat např. i jako trest za špatné chování.“ (Říčan, Krejčířová a kol., 2006, str.
81).
V rámci muzikoterapie se uvažuje o terapeutickém užití hudby za určitým cílem. Podstatným
tedy je cíl, kterým (mimo jiné) vymezujeme úkol pro hudbu (samozřejmě pro terapeuta), a kterého
se dosahuje konkrétními postupy (technikami) s určitými předpoklady účinnosti užitého prostředku.
Žádoucím účinkem hudby v terapeutickém kontextu je změna v jednání či prožívání jedince, která
vede k úpravě toho, co pro jedince před terapií znamená ztížení podmínek žití a snížení životní
spokojenosti.
V terapii dětí v rámci programu byly stanoveny tyto cíle: prohloubení prožitku emocí, jejich
bezpečné vyjádření, konfrontace se skupinou (jednotlivcem), tedy zvládání sociálního kontaktu a
jeho nároků.
Program „školička“
V tuto chvíli považuji za vhodné nastínit alespoň obrysy programu, který skupina dětí
podstoupila. Myšlenka utvoření skupiny dětí předškolního věku a aplikace programu „školička“ (to
je oficiální název programu), která by částečně zastupovala předškolní výchovu u dětí léčených na
KDO, vzešla ze zájmu a iniciativy rodičů. Jejím posláním je umožňovat dětem vzájemná pravidelná
setkávání v rámci vrstevnické skupiny, podporovat harmonický rozvoj jejich osobnosti a podporovat
jejich uzdravující proces.
Jejím základním předpokladem je princip otevřenosti. Děti se mohou do stávající skupiny
začleňovat v průběhu celého roku a volně z ní na základě nastalých okolností opět vystupovat.
Časový harmonogram a struktura dopoledne je stabilní, ale děti mají možnost se začlenit kdykoli
během programu. Obsahová náplň programu má jasně danou strukturu, v níž se střídají pohybové,
hudební, tvořivé i relaxační aktivity s prostorem na přestávku a volnou hru dětí.
Pohybové aktivity plně respektují snížené i omezené schopnosti dětí, navazují na jejich
přirozený vývoj s ohledem na individuální zvláštnosti, podporují vlastní iniciativu dětí, spolupráci a
schopnost přizpůsobení se. Pohyb vychází z jednoduchých představ, které jsou pro předškolní děti
přirozené. Jednotlivá cvičení zohledňují zdravotní doporučení. Cílem je sladit psychické a fyzické
procesy a posílit v dětech radost z volného pohybu.
V hudební části zpíváme s dětmi lidové písně, podporujeme jejich představivost vyjadřováním
řečí těla a případně i výrazem tváře. Učením se jednotlivých jednoduchých textů procvičujeme
paměť dětí, posilujeme smysl pro rytmus a celkový motorický rozvoj. K doprovodu písní využíváme
sadu Orffových nástrojů. Děti jsou podporovány ve vlastním projevu, učí se vzájemnému
naslouchání a společné činnosti.
Výtvarné aktivity dávají dětem prostor k svobodnému vyjádření vlastních pocitů, jsou často
ventilem jejich nahromaděných silných emocí a zprostředkovávají jim neobvyklé prožívání
nejrůznějších témat, která jsou volena s ohledem na aktuální situace v přítomnosti. Děti se učí
slovnímu vyjadřování svých pocitů, naslouchání druhých; rozvíjejí vnímavost, empatii, myšlení,
fantazii, tvořivost, soustředěnost. Tvořivý proces dětí všeobecně je pro terapeuta nahlédnutím do
jejich vnitřního světa a může přispívat k uvolnění nahromaděných tlaků, harmonizaci vnitřních
procesů a podpořit uzdravující síly ukryté v každém z nás.
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Relaxační aktivity jsou zařazovány podle aktuálních potřeb dětí a volně se prolínají celým
terapeutickým procesem.
Volná hra dětí je nejpřirozenější aktivitou, ve které mohou mimo jiné svobodně vyjádřit své
potřeby, odehrát silné zážitky, uplatnit vlastní fantazie a představy a v neposlední řadě se cvičit v
sociálních kontaktech tolik důležitých pro jejich zapojení do okolního světa a znovuobjevení pocitu
síly, radosti a zdraví.
Součástí každého setkání je i vyprávění klasických pohádek či příběhů (například s tematikou
ze života zvířat a rostlin), které rozvíjí obrazotvornost dětí; jednotlivá vyprávění zprostředkovávají
dětem sounáležitost s duchovními tradicemi a stejně tak i s každodenními situacemi běžného
života a mohou jim dát mravní základ do života.
Při zvažování možnosti aplikace muzikoterapie v rámci nemocničního zařízení, konkrétně
v tomto případě s pacienty z Kliniky dětské onkologie, jsem si netroufal odhadovat to, jakým
směrem se nakonec konkrétní podoba uplatnění muzikoterapie vyvine. Moje původní představa se
poměrně značně lišila od konečného (prozatímního) výsledku. To však neznamená, že jsem
nespokojen s tímto vývojem. Ten, kdo se v problematice onkologické léčby (péče o onkologické
pacienty) orientuje, ví, jak důležité je zvažovat každý krok, aby byl plně v zájmu pacienta. Tedy
také v maximální možné míře v nejužším sepjetí s etickými zásadami. Z toho vyplývá nutnost být
připraven reagovat změnou programových (i jiných vlastních) koncepcí v závislosti na požadavku
dítěte-pacienta.
Hlavním působícím prvkem v muzikoterapii je hudba. Jedním z hlavních účinků hudby je právě
podpora prožitků (emocí). V kontextu našeho výzkumu a pojednání chápeme hudbu poněkud
omezeně jako souhrn hudebních děl (skladeb, písní). Spektrum mnoha dalších způsobů vymezení
hudby v muzikoterapii nabízí například Mgr. Jiří Kantor (Kantor, Lipský, Weber a kol., 2009). Z
hlediska muzikoterapeutického repertoáru jsme měli tendenci v prvních setkáních dětem
poskytovat volnost k vyjádření vlastního přání či nápadu. Snažili jsme se děti podnítit k aktivitě při
směřování terapie, tedy jsme v podstatě chtěli, aby vyjádřily své potřeby. Dítě v tomto věku však
pravděpodobně není schopno usměrnit své psychické síly k vyjádření svých potřeb. Lze říci „mluví
jinou řečí“. Tento přístup se tedy ukázal jako nesprávný, situace byla pro dítě příliš bezbřehá.
Zvolili jsme potom tedy určité ohraničení terapeutické situace, program byl více strukturovaný. Až
po určité době jsme se mohli v práci s dětmi vrátit k občasnému rozvázání stanovené struktury.
Vždy jsme se snažili vycházet z postupu nazvaného izo-princip5. To znamená, že jsme vycházeli z
dětmi vyjádřené nebo námi vnímané atmosféry ve skupině a podle ní volili techniky (způsob práce
s písní). V aktivní muzikoterapii je pochopitelně dítě předškolního věku značně spontánní, což se
týká i dětí s léčeným onkologickým onemocněním ve stádiu udržovací léčby. Při zavádění
programu jsme se pokusili zařadit do koncepce také techniky receptivní muzikoterapie, což se
nejevilo jako vhodné (pravděpodobně nebylo využití těchto prostředků načasováno správně, na
počátku programu děti neměly utvořeny návyky nezbytné k jejich realizaci).
Na otázku, jaké šance má muzikoterapie nebo obecně psychoterapie jako pomocný nástroj při
léčbě somatických onemocnění takové závažnosti, jako je onemocnění onkologické, si netroufám
odpovědět, protože je to oblast, která si žádá ještě značnou pozornost vědeckého výzkumu a já
sám nemám odpovídající klinickou zkušenost. Ztotožňuji se však s výroky prof. Vymětala
uvedenými v úvodní poznámce k publikaci „Psychoonkologie“ V.Tschuschke: „Považujeme za
prokázanou psychofyzickou jednotu lidského organismu a vzájemnou interakci psychických a
somatických dějů, z čehož plyne i možnost ovlivňování psychických stavů a procesů zásahy
z oblasti „soma“ (např. chemoterapií, fyzikální terapií), ale i naopak, tedy modulaci somatických
struktur, stavů a procesů vlivy z oblasti „psýché“ (např. psychoterapií).6“ (V.Tschuschke, 2004,
str.12). A dále: „V praxi lze považovat za optimální vzájemné spojování medicíny (a psychologie)
založené na důkazech s medicínou (a psychologií) opírající se o klinickou zkušenost. Třetí vrchol
tohoto pomyslného trojúhelníku pak tvoří etické principy, bez nichž je dnešní péče o nemocné a
5

6

Linka uvádí podle Ch.Schwabe ještě level-princip a princip aktuálně sugestivní funkce hudby. (více viz.
Linka, 1997)
pokračování: „Jako příklad lze uvést výzkumné poznatky přicházející z psychoneuroimunologie – dnes již
víme, že psychické proměnné (např. prožívání) mění imunitní odpověď nejen aktuálně, ale i dlouhodobě
a lze jimi příznivě ovlivňovat poruchy imunitního systému.“ (V.Tschuschke, 2004, s.12)
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jejich blízké nepřijatelná.“ (tamtéž). Sám Volker Tschuschke v předmluvě své knihy píše: „Četné
koherentní výzkumné závěry, jejichž počet se stále zvyšuje, nám ... ukazují, že optimalizovaná
psychologická a sociální pomoc může často příznivě ovlivnit průběh nemoci, a měla by být proto
pravidelně používána stejně jako běžná onkologická rutinní péče.“ (tamtéž, str. 10).

Započatá studie
Lidé, kteří byli ochotni se zúčastnit této studie a sdílet svou vlastní často niternou zkušenost,
jsou z těch, kteří již mají za sebou podstatnou část léčby, tedy se již nacházejí na prahu „lepšího
období“, které přináší příznivější podmínky pro život samotného nemocného dítěte, a také jsou
nadějí pro rodiče, často velmi vyčerpané péčí o nemocné dítě i další vlastní děti. Díky ochotě a
sdílnosti těchto lidí mohu lépe chápat zásadní aspekty života dětského onkologického pacienta,
jsem vnitřně obohacen prožitkem hodnoty lidského života.
Na základě krátké zkušenosti z kontaktu s dětmi léčenými na onkologii a jejich rodiči jsme
stanovili následující výzkumné otázky:
1) Mění se působením skupinové muzikoterapie (dané vymezením programu „školička“)
emocionalita dítěte?
2) Má program „školička“ vliv na subjektivní prožívání vztahu rodič-dítě?
3) Jaké povahové rysy jsou především ovlivněny programem „školička“?
Po určité době trvání programu jsme se rozhodli doplnit otázku směřující k vyjádření
samotných dětí a rodičů k podobě a vhodnosti muzikoterapeutických prostředků v péči o děti
v léčbě:
4 )Je užití muzikoterapeutických prostředků z pohledu dětí léčených na KDO a jejich rodičů
považováno za přínosné?
Svou povahou je výzkum v rámci této studie výzkumem aplikovaným – má bezprostřední
vztah k praxi. Jsme přesvědčeni, že jej lze v jedné jeho části řadit mezi výzkumy evaluační, které
jsou vymezeny typickými cíli: Evaluace popisuje program nebo intervenci, dále porovnává (v
našem případě zejména v podobě metaanalýzy dat vybraných studií, která má následovat po
analýze interview) a dospívá k predikcím na zakladě znaků a vlastností programu, jak vymezuje
Hendl (2005). Jedním z cílů naší studie je na základě transkribovaných a analyzovaných rozhovorů
s respondenty usoudit, zda zvolený terapeutický program je z pohledu dětí a jejich rodičů žádoucí
a vhodně sestavený. Dále lze říci, že jsme touto studií uskutečnili předvýzkum, který má pomoci
správně nasměrovat úvahy o uplatnění muzikoterapie jako nástroje k podpoře dětí, případně
rodičů, v léčbě onkologického onemocnění. Porovnání účinnosti muzikoterapie a jiných
terapeutických prostředků podpoření onkologicky nemocného dítěte, které jsou dle dostupných
výzkumů již aplikovány, by mělo přispět k uvědomění a vytěžení žádoucích rysů jednotlivých
terapeutických přístupů, nikoli k obhajobě muzikoterapie jako nanejvýš vhodného nástroje.
Pro realizaci jedné části empirické studie byly vybrány tyto metody sběru dat: zúčastněné
pozorování a rozhovor. Zúčastněné pozorování7 nabízí výzkumníkovi možnost chování a prožívání
a případné probíhající změny sledovat velmi důvěrně, zblízka. V rámci sledované terapeutické
skupiny byl výzkumník zařazen na pozici koterapeuta. Nevýhodami této role (a obecně metody
zúčastněného pozorování) většinou bývají nemožnost okamžitého zaznamenání pozorovaného a
nutná integrace do procesů ve skupině, návázání vztahů. Výhodou pak může být výzkumníkovo
hlubší proniknutí do problematiky, což považujeme za přednější v tomto typu výzkumu, a proto
metodu zúčastněného pozorování volíme. Semistrukturovaný rozhovor je klíčovou metodou sběru
dat v tomto výzkumu. I přes to, že věk respondentů – dětí je vzhledem k užití této metody nízký,
rozhodujeme se pro ni s přihlédnutím k tomu, že výzkumník je již delší čas v kontaktu s dětmi a je
již navázán vztah, díky kterému se nepředpokládá zvýšená míra ostýchavosti dítěte při samotném
7

Někteří autoři rozlišují mimo jiné klasifikace pozorování na skryté zúčastněné a otevřené zúčastněné. V tomto
případě se jedná o skryté zúčastněné pozorování, i když není zcela záměrně takto vedené. Záleží spíše na tom, v jaké
míře jsou kteří účastníci informováni z jiných zdrojů o účasti výzkumníka na dění v nemocnici. Dále lze posizovat
také například míru účasti výzkumníka na dění atp. (více viz Hendl, 2005)
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rozhovoru, která by mohla být faktorem omezujícím množství dat touto metodou získaných. Dalším
argumentem pro užití metody rozhovoru je srovnatelnost dítěte a rodiče v mapovaných oblastech.
A dále, rozhovor není jedinou užitou metodou sběru dat v naší studii, mohou tedy případné
nedostatky aplikace této metody vyvážit další námi zvolené metody.
Z výše uvedených metod vybraných pro tuto studii vyplývá, že se chceme pokusit najít
odpověď na výzkumnou otázku využitím prostředků kvalitativního přístupu. Za hlavní filozofickohistorické zdroje kvalitativního přístupu jsou považovány hermeneutika a fenomenologie, které
mají zejména v evropské tradici tohoto přístupu zcela dominantní postavení (Miovský, 2006).
Aplikace postupů kvantifikace byla kriticky zvažována, nicméně vzhledem k oblasti, kterou se
zabýváme, a s citlivostí k problematice onkologického onemocnění bylo žádoucí upřednostnit
metody kvalitativního přístupu. Na obhajobu stoupající tendence uplatnění tohoto přístupu v
kontextu výzkumu muzikoterapie J. Kantor uvádí, že kvalitativní přístup v muzikoterapii „umožňuje
zkoumat mnohaúrovňové vztahy mezi klientem, terapeutem a hudbou.“ (Kantor, Lipský, Weber a
kol., 2009, str.238). K tomu dodávám, že v rámci problematiky onkologického onemocnění u dětí
předškolního věku je třeba zahrnout mezi objekty zkoumání také přinejmenším rodiče dítěte, které
podstupuje onkologickou léčbu.
Za účelem analýzy dat, tedy získání jednotlivých vymezených kategorií volíme interpretativní
fenomenologickou analýzu (Interpretative phenomenological analysis, IPA). Jedná se o poměrně
mladou metodu, která nachází v psychologickém výzkumu na poli kvalitativní metodologie stále
častější uplatnění. Základním východiskem je filozofické pojetí fenomenologie Edmunda Husserla
(1859-1938). Právě snahou o poznání jevu deskripcí jeho jednotlivostí se nám základní rysy
fenomenologického přístupu jeví jako vhodné pro ponechání dostatečného prostoru a citlivosti k
zachycení myšlenkových podnětů rodičů a dětí. Tento prostor však nemůže být vágní, proto by měl
výzkumník směřovat k čistému myšlení, jehož plodem pak je objektivní poznání smyslu věci. IPA je
nástroj, pomocí kterého chceme proniknout k významu, který jedinci v našem výzkumném souboru
přikládají svým prožitkům (zkušenostem). Více se v tomto příspěvku metodě IPA věnovat
nebudeme.
Závěr
Zájem odborné psychologické veřejnosti si nastíněná problematika zaslouží už jen z toho
důvodu, že péče o děti takto léčené je stále nedostačující, a to co do množství osob se této práci
věnujících, tak také co do kvality péče. Moje vlastní zkušenost mě vede k závěru, že blízkosti a
pochopení v podobě psychologické péče je žádoucí ještě přidat, a to velmi citlivě. Neznamená to,
že aktivity pro děti léčené na KDO nejsou. Ba naopak, a váží si jich rodiče, děti i lékaři.
Z provozu některých zařízení (klinik) je známo, že uplatnění hudebního prvku v podobě
muzikoterapie není dnes výjimečné, i když jistě není zcela běžné. Při realizaci takových projektů je
třeba zvláštní citlivosti nejen pro samotné včlenění aktivit v souladu s celou léčbou, ale také citlivá
práce s rodinou jako celkem. Jsem přesvědčen, že psychické zdraví rodiny se odráží v celkovém
stavu a prožívání dítěte a v jeho zájmech. V případě dětí v předškolním věku to platí ve zvýšené
míře. Také zvažování konkrétní podoby a užití jednotlivých technik je třeba provádět za stálého
vědomí rizika ublížení tělesného, zároveň však i s porozuměním psychickým zvláštnostem jedince,
které provází dlouhodobou péči ze strany ošetřujícího personálu i rodičů. Působením programů,
které jsou realizovány v přítomnosti rodičů (ať už se rodič podílí na terapii přímo - aktivně, nebo je
občasně nebo vždy pouze přítomen aktivitám dítěte), se do života dítěte podstupujícího léčbu
onkologického onemocnění z perspektivy jeho vztahu s rodičem vnáší něco důležitého – příjemný
prožitek. To platí pro jakoukoli činnost dítěti příjemnou. Z vyjádření rodičů dětí léčených na KDO
však vyplývá spíše opačná tendence-dítě nechávat samotné v nějaké aktivitě, ať už je důvodem
potřeba rodiče v klidu se věnovat potřebným záležitostem, nebo je zmiňovaným důvodem
například nabytí sociálních zkušeností dítětem, jejich osamostatnění a rozvázání úzce semknutého
vztahu dítě-rodič.
Všeobecně ke zvýšení důvěry v prostředí a snížení obav směřují také programy, které se
stávají stále běžnějšími v současnosti. Mezi takové aktivity patří občasná přítomnost zdravotních
klaunů na odděleních, komunikace a terapie herních terapeutů s dětmi, konec konců i přítomnost
učitelů přímo na pokoji. Muzikoterapie by se v tomto směru mohla také rozvíjet a mohla by být, dle
našeho názoru, platná. I v těchto aktivitách se velmi rády děti zapojují spolu s rodiči, především
pak v čase, kdy ještě není terapeutický vztah bezpečně utvořen. Rodič pak znamená pro dítě
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oporu a bezpečí v kontaktu s ostatními lidmi do doby, než samo získá důvěru v personál, který o
ně pečuje (toto období může být různě dlouhé v závislosti na mnoha faktorech – například průběh
léčby a nečekané komplikace, osobnostní výbava klienta, aktuální medikace, častost přítomnosti
rodiče atd.).
Skrze bohatost hudby je bohatá i muzikoterapie ve svých možnostech. Právě díky
bezprostřední přítomnosti hudby v životě v současné době nemusí být chápána muzikoterapie
odtrženě od reality denního života. Ve spojení hudby a terapie je spojen potenciál obou fenoménů,
který je značný. Hlavní meze v použití muzikoterapie spočívá v nedostatečné vybavenosti
terapeuta či hudebníka schopnostmi (vlastnostmi) druhé, stejně významné poloviny pojmu.
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Abstrakt
Před 15 lety jsme referovali na Olomouckých psychologických dnech změny funkcí kognitivních a
emočních při postižení pravostranného mozečku u mladého muže (léze cévního původu zasáhla
celou pravou mozečkovou hemisféru až po vermis). Klient dlouhodobě rehabilitoval intramurálně a
posléze docházel na pravidelné ambulantní kontroly a funkční vyšetření krevního průtoku mozkem
(SPECT). V souladu s předpokladem zkřížené cerebello-cerebrální diaschízy docházelo průběžně
ke zlepšování zpočátku výrazně snížených funkcí levé hemisféry velkého mozku. S jistým
časovým skluzem za změnami kognitivními následovaly i změny krevního průtoku touto
hemisférou. V příspěvku popisujeme vývoj v oblasti funkcí kognitivních, emočních i osobnostních.
Klíčová slova: pravostranná mozečková léze, kognitivní změny
Abstract
Follow up of a man with right cerebellum lesion over a fifteen year period
Fifteen years ago, at Psychological days in Olomouc, we presented a report about a young
man who’s cognitive and emotional functions were affected by a right cerebellum lesion (vascular
lesion of right cerebellar hemisphere till vermis). The client had undergone long term intramural
rehabilitation followed by regular ambulant controls and SPECT imaging. As was expected,
crossed cerebellar-cerebral diaschisis led to the continuous improvement of functions in the left
hemisphere. Cognitive changes were followed by changes in blood flow in this area. In this paper,
we describe the development of cognitive, emotional and personality functions.
Keywords right cerebellum lesion, cognitive changes

Úvod
Zhruba před 20 lety se začaly v odborné literatuře objevovat zprávy o možném vlivu mozečku
na kognitivní funkce a emoce (např. Leiner et al., 1989 a mnoho dalších). Do této doby se
předpokládalo, že tato mozková struktura má podíl hlavně na „vylaďování“ funkcí motorických.
V roce 1998 byla pak vyslovena hypotéza existence mozečkového kognitivně-afektivního
syndromu (Schmahmann, Herman, 1998). Další poznatky k významu mozečku pro kognitivní a
afektivní funkce lze nalézt také v našich předcházejících i současných studiích (Kulišťák, 1998;
Kulistak et al., 2002; Kulišťák, 2007; Bolceková, 2009).

Kazuistika
Od roku 1996 sledujeme případ vysokoškolsky vzdělaného muže (nyní ve věku 38 let), který
utrpěl krvácení do pravé mozečkové hemisféry a v důsledku toho mu byla odstraněna tato část
mozečku až do úrovně vermis (červ – střední nepárová oblast, která patří k vývojově starším
strukturám mozečku; viz obr. 1). Stav po neurochirurgickém zásahu – funkční zobrazení metodou
SPECT – můžeme vidět na obr. 2.
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Obr. 1. Schematické znázornění struktury mozečku

Obr. 2. SPECT (funkční) zobrazení mozku (pohled zepředu,
na němž vidíme chybějící pravou mozečkovou hemisféru).

Výsledky longitudinální analýzy jsou – dá se říci – velmi zajímavé z hlediska „pozitivního“ i
„negativního“ vývoje některých funkcí kognitivních, emočních i osobnosti celkově a uvádíme je
přehledně v následujících grafech (1-20), které znázorňují hodnocení příslušnou diagnostickou
metodou na uvedených úrovních parametru vzdálenosti od prvního měření (v rocích).
Vývoj motoriky i kognice v období postakutní rehabilitace naznačuje trend rychle
se upravujících funkcí. Velmi zajímavý je pohled na tehdejší stav „osobnosti“ skrze Lüscherův test
barev (graf 17), jež naznačuje motivovanost a úsilí ke zlepšení stavu (viz tzv. „pracovní skupina“
atd.). Úplně opačnou barevnou sekvenci vidíme v aktuálním vyšetření (po 15 letech), která naopak
vyjadřuje „maximální skepsi“ a negaci, absolutní ztrátu motivace. Může se na tom též podílet
nelepšící se stav reziduálních pohybových deficitů a možná též ztráta společenské prestiže
(původní záměr orientovat se na výzkum a nynější pozice informatika v knihovně), která je
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hypoteticky odvislá od komplexního kognitivního výkonu v současnosti (a období po relativním
ukončení „normalizace“ stavu).
Výrazný pokles fyzické kondice je vidět na markantním rozdílu síly stisku ruky v 1. a 15. roce
od počátku onemocnění (graf 7; p<.001). Dalším zajímavým poznatkem – jímž jsme se zabývali už
dříve (Kulišťák, 2007) – je přetrvávání nízké produkce verb na substantivní podněty (graf 10;
p<.001) ač celkové vyšetření jazyka a řeči škálou WAB je téměř v normě (graf 18). Výsledky
„sofistikovaných“ vyšetření, jako jsou Wechslerovy škály inteligence a paměti, jsou v podmínkách
longitudinálního sledování velmi obtížně využitelné (spíše vůbec nevyužitelné); hodí se snad pro
první zhodnocení stavu jimi měřených parametrů. Pouze při dvou vyšetřeních škálou WAIS-R (graf
11 a 12) byl proband po 12letém odstupu schopen zpaměti opakovat např. sekvence řazení
obrázků a části jiných subtestů. Škála WMS-R mohla být použita pouze jednou s ohledem na velmi
problematickou platnost případných opakovaných měření (graf 13 a 14). Obdobně je tomu i
u dalších vyšetření paměti, např. RMT (graf 19). Vyšetření Rey-Osterriethovou figurou (graf 1) bylo
v mezidobí alternováno obrazcem Taylorové, ovšem i tak nelze výsledek hodnotit jako plně
spolehlivý (proband si opět bez problémů vybavoval i po uplynutí téměř 15 let některé části ROCF
a je zajímavé, že je nikdy nezaměnil elementy obrazce Taylorové).
Pokusili jsme se též využít některých postupů v single-case výzkumu pro hodnocení vývoje při
rehabilitaci (např. Wong, Liberman, 1981). Výsledky ovšem naznačují, že po ukončení intenzivní
intramurální rehabilitace došlo především k poklesu fyzických parametrů (viz výše). Podobně
prolongovaný ambulantní trénink funkcí kognitivních (ovšem s velmi nízkou frekvencí 3-4krát
měsíčně kvůli nemotivovanosti probanda) též nepřinesl kýžený efekt.
Závěr
Dlouhodobé sledování vývoje značně širokého spektra motorických i kognitivních funkcí
u vzácně „čisté“ pravostranné mozečkové léze naznačuje některé hypotetické vývojové trendy
v uvedených oblastech. Výsledky jsou však omezeny podmínkami intenzivní studie jednoho
případu, což ovšem nebrání alespoň částečnému zobecnění nálezů při vytváření výzkumných
plánů u obdobně lokalizovaných lézí cerebella a přináší další cenné poznatky k významu této
struktury v mozku člověka.
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Graf 1. Vyšetření paměti pro zrakově konstruktivní materiál ROCFT.
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Graf 2. Vyšetření zpracování informace, psychomotorického tempa,
jemné motoriky a zrakového sledování.
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Graf 3. Vyšetření selektivní pozornosti, změny percepčního zaměření a
schopnosti inhibice reakce.
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Corsi Block Tapping Test
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Graf 4. Vyšetření bezprostředního opakování zrakově-prostorových
podnětů.

Computerized Visual Searching Task
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Graf 5. Vyšetření rychlosti zpracování zrakové informace a osvojování si
percepční strategie.
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Graf 6. Vyšetření úrovně sluchové a zrakové pozornosti a rychlosti
aktivace
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informaci zpracujících systémů (RČ jednoduchý a výběrový).
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Graf 7. Měření volního pohybu ve formě síly stisku horní končetiny.
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Graf 8. Vyšetření motorické rychlosti u obou horních končetin
(prstová verze).
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Graf 9. Vyšetření laterality, rychlosti a přesnosti koordinace oko-ruka.
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Graf 10. Vyšetření frekvence produkovaných sloves na podnět
substantivem.
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Graf 11. Zhodnocení rozumových schopností škálou Wechslera.
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Graf 12. Jednotlivé subtesty Wechslerova vyšetření rozumových
schopností.
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Graf 13. Zhodnocení paměti škálou WMS-R.

Year
0,3

VIS_REPRO_II

VERB_ASSOC_II

VIS_ASSOII

VMS_BACK

LOG_MEM_II

VMS_FORW

VIS_MEM_SPAN

DS_BACK

DS_FORW

DIGIT_SPAN

VIS_REPRO_I

VIS_ASSOC_I

VERB_ASSOC_I

LOG_MEM_I

FIG_MEM

Norm

INF_ORIENT

40
35
30
25
20
15
10
5
0

MENT_CONTR

Raw Score

WMS-R

Graf 14. Subtesty paměťové škály WMS-R.
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Graf 15. Sledování změn patognomických příznaků ve struktuře osobnosti.
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Graf 16. Vyšetření osobnostní psychopatologie škálami dotazníku SCL-90.
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Graf 17. Výsledky vyšetření osobnosti Lüscherovým barvovým testem.
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Graf 18. Vyšetření základních aspektů jazyka a řeči škálou WAB.
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Graf 19. Zhodnocení verbální a zrakové paměti (lokalizačních aspektů).
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Graf 20. Výsledky vyšetření setrvalé pozornosti a zpracování informace.
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Cesta mužů a žen ke zvládání zátěže1
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Abstrakt
Příspěvek se zabývá možnými rozdíly mezi muži a ženami v subjektivním vnímání zátěžových
podnětů a ve volbě způsobů, jak se se zátěží vyrovnat.
Klíčová slova: muži, ženy, genderové role, SOC, Big Five, optimismus
Abstract
Coping strategies in men and women
The research focuses on the possible differences between men and women in perception of
stressors and coping with stress.
Key words: men, women, gender role, SOC, Big Five, optimism
Úvod
Cílem našeho příspěvku je zamyšlení nad některými rozdíly mezi muži a ženami v souvislosti
se zvládáním zátěže spojené s jejich pracovním i mimopracovním životem. Z obecného pojetí
zátěže jako stavu, kdy je člověk v interakci s prostředím vystaven nějakým nárokům a stresu jako
zvláštního případu zátěže, kdy nároky neodpovídají adaptační kapacitě osobnosti (blíže např.
Paulík et al, 2009), lze logicky jednoduše vyvodit, že úspěšné zvládání zátěže vůbec je
preventivním předpokladem i proti vzniku stresu.
Rozdíly ve způsobech zvládání mužů a žen sledují ve větší nebo menší míře a z různých
hledisek mnozí autoři v Česku a Slovensku i v zahraničí (viz např. Ficková, Košč, 2003; Ruiselová,
Prokopčáková, 2006; Karsten, 2006; Taylor, 2006; Schneiderová, 2008; Paulík, Gajda, 2008 a
další.).
My se zde zaměřujeme na následující problémové otázky:
1. Liší se hodnotící pohled žen a mužů na zátěž, jíž jsou v životě vystavováni (zde si všímáme
speciálně zátěže plynoucí z výkonu zaměstnání jako podstatné složky života člověka
v produktivním věku, případně z profesní přípravy)?
2. Liší se preference copingových strategií mužů a žen?
3. Je možno nalézt rozdíly v nárocích kladených na muže a ženy jejich společenským
prostředím?
Přitom bereme v úvahu některé souvislosti s osobnostními proměnnými (složkami
pětifaktorového modelu Big-Five, SOC, dispozičním optimismem), u nichž lze předpokládat
souvislost se zvládáním zátěže. Opíráme se zejména o výsledky našich výzkumů za poslední dva
roky u souborů osob různých profesí (učitelé, sociální pracovníci, technické a obchodní profese),
jejichž výsledky jsme zatím prezentovali převážně na konferencích.

1

Příspěvek vychází z výzkumu podpořeného grantem GAČR č. 406/09/ Zvládání zátěže mužů a
žen.
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Pojetí Big Five (srovnej Hřebíčková, Urbánek, 2001) vycházející z aplikace lexikálního
přístupu (jazyková hypotéza předpokládá, že všechny podstatné znaky osobnosti jsou vyjádřeny
v přirozeném jazyce) popisuje osobnost pěti široce koncipovanými základními kategoriemi
vlastností: extraverze-introverze, emocionální stabilita, svědomitost (Conscientiousnes), otevřenost
zkušenostem (Opennes to Experience), přívětivost (Agreeablenes). Vztah jednotlivých faktorů Big
Five a zvládání zátěže je zřejmě různý. Nejvíce se pravděpodobně projevuje u neuroticismu
(Paulík, Gajda, 2008).
SOC (Antonovsky, 1985, 1987, 1998) jako charakteristika osobnostních zdrojů dlouhodobě
působící na vyrovnávací procesy a ovlivňující chování v zátěži, je příznačný přetrvávající, nicméně
dynamickou globální orientací s tendencí vidět životní prostor jako více či méně uspořádaný,
předvídatelný a ovladatelný, což skýtá naději, že věci probíhají podle odůvodněných očekávání. A.
Antonovsky (1985) považuje SOC za osobnostní charakteristiku nebo copingový styl. SOC je
tvořen třemi komponentami: smysluplnost (meaningfulness), srozumitelnost (comprehensibility),
zvládnutelnost (manageability).
Jedinci disponující vysokou úrovní SOC se snadněji přizpůsobují prostředí a zachovávají si
pocit životní spokojenosti a zdraví.
V procesu kognitivního hodnocení okolností a podmínek zátěžové situace může hrát nikoliv
nepodstatnou roli tendence k interpretaci reality v pozitivním či negativním smyslu. V této
souvislosti lze rozlišit optimistický a pesimistický vysvětlovací styl, příznačný pozitivní,
respektive negativní tendencí v hodnocení současného i očekávání budoucího stavu věcí. V
psychologii se uplatňuje mimo jiné dělení na optimismus situační nebo dispoziční (viz např.
Snyder, Lopez, 2002). Situační optimismu je vázán zejména na konkrétní situace, dispoziční
optimismus představuje generalizovanou, v čase relativně stabilní osobnostní charakteristiku.
Řada badatelů (např. Vinocur, Van Ryn, 1993; Sarmány-Schuller, 1997; Dosedlová, 2005 a další)
spojuje optimismus především s adaptivnějšími a efektivnějšími postupy zvládání zátěže,
zaměřením na problém (problem focusing), sklonem k volbě spíše heuristických a jednodušších
strategií. Optimisté lépe řeší složité situace reálného života, méně často se uchylují k úhybným
strategiím, konzumaci alkoholu atd., mají oproti pesimistům vyšší sebedůvěru a jsou zřejmě méně
citliví na nejisté a neurčité situace. Nerealistický optimismus však může být z hlediska zvládání
zátěže i méně efektivní, např. díky nedocenění závažnosti situace a rizik.
Pesimismus souvisí s negativní afektivitou, může přecházet v obavy a deprese a negativně
ovlivňovat efektivitu volených strategií zvládání zátěže. V souvislosti s tím je u pesimisticky
laděných osob patrná také (viz např. Paulík et al., 2009) vyšší vnímavost k zátěži a nižší
spokojenost.
Pohled žen a mužů na zátěž, jíž jsou v životě vystavováni
Subjektivní hodnocení požadavků spojených s interakcí jedince s prostředím za daných
okolností zaměřené na jejich intenzitu, trvání apod. nebo na možností jedince je zvládnout, hraje
zřejmě klíčovou úlohu (srovnej Lazarus, 1966, 1993 aj.) jak pro posouzení míry zátěže, tak pro
volbu způsobů zvládání. Lidé při hodnocení berou v úvahu nejen současný stav, ale i své
dlouhodobé cíle. Hodnotu cíle přitom zvyšuje anticipace míry uspokojení spojené s jeho
dosažením. R. S. Lazarus ve svém pojetí stresu rozlišuje primární a sekundární hodnocení.
Primární hodnocení se týká míry nebezpečnosti dané situace vůbec a posouzení rizik různých
řešení. Sekundární hodnocení se týká možnosti úspěšně zvládnout situaci a případně ji i pozitivně
využít. Dále je možno v této souvislosti hovořit o přehodnocení (reappraisal) jako o fázi zvládání
stresu nastupující, když člověk v důsledku nových informací mění své vidění situace. Kognitivní
hodnocení situace může trvat i velice krátkou dobu a může být i značně zkreslené. Jeho
předmětem se stávají až podněty, které mají svůj původ přímo ve vědomí (představy či myšlenky),
nebo pocházejí zvenčí a vědomí registruje je jako podstatné a nebyly účinně zvládnuty
nevědomými a více méně automatizovanými regulačními mechanismy. Člověk někdy považuje za
škodlivé i situace, kdy je ohrožení objektivně nepodstatné nebo pouze domnělé, jindy nedocení
reálné nebezpečí některých podnětů a roli stresorů jim za daných okolností nepřipisuje, i když je
jeho ohrožení jinak vysoce pravděpodobné, nebo dokonce zákonité.
Několik našich výzkumů zaměřených na možné rozdíly v percepci zátěže mužů a žen
(Paulík, 2009b; Paulík et al. 2009; Paulík, 2010 aj.) naznačuje, že v hodnocení pracovní,
mimopracovní ani studijní zátěže na vysoké škole není mezi muži a ženami zásadní rozdíl. Určité
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zjištěné rozdíly nelze přeceňovat vzhledem k metodologickým omezením výzkumů
(nereprezentativní soubory, rozdíly nepřesahující podstatně výběrovou chybu metody apod.). Tyto
rozdíly se týkaly poněkud vyšší subjektivní zátěže v práci a při studiu u žen, vyššího podílu žen ve
skupině
stresovaných,
větší
diskrepance
mezi
subjektivní
pracovní/studijní
a
mimopracovní/mimostudijní zátěží (pracovní a studijní zátěž byla považována za vyšší než zátěž
života mimo zaměstnání či vysokou školu).
Pokud jde o vliv sledovaných osobnostních proměnných na percepci zátěže, shledali jsme
(Paulík et al., 2009; Paulík, 2010) u některých faktorů Big Five, zejména neuroticismu a extroverze,
významné vztahy s pracovní zátěží u učitelů i u protagonistů dalších, nepedagogických profesí.
Nicméně korelace jsou nízké, takže je třeba počítat i s působením dalších činitelů, které jsme do
výzkumu nezahrnuli. Pravděpodobnost vlivu neuroticismu a extraverze na hodnocení pracovní
zátěže zejména u mužů jsme potvrdili i srovnáním skupin s vyšším a nižším skóré v obou
proměnných (Paulík, Kubicová, 2010) testem chí-kvadrát. Muži s vyšším skóré extraverze hodnotili
svou zátěž jako nižší a neurotičtí muži měli naopak tendenci hodnotit svou zátěž jako vyšší.
Zjištěné korelace mezi percepcí zátěže a SOC u učitelů i vysokoškolských studentů byly negativní
a v podstatě odpovídaly tomu, co se dalo očekávat. Nicméně byly rovněž nízké, takže i zde je
třeba předpokládat i vliv dalších proměnných. Optimismus (Paulík et al, 2009) koreloval negativně
s pracovní i životní zátěží u učitelů i učitelek, stejně jako u mužů a žen v nepedagogických
profesích. Ovšem i zde se jednalo o korelace nízké (Paulík, Gajda, 2010).
Preference copingových strategií mužů a žen
V našem výzkumu jsme brali v úvahu 14 copingových strategiích, jak je vymezil a zařadil do
svého inventáře Brief COPE C. S. Carver (1997). Při zanedbatelných rozdílech v úrovni
dispozičního optimismu mezi muži a ženami (Paulík, 2009a; Paulík, Gajda, 2010) patřily v celém
souboru, bez ohledu na pohlaví respondentů, k nejčastěji uplatňovaným copingovým strategiím
plánování, akceptování situace, aktivní coping a využívání emocionální opory. Naopak nejméně
často byly voleny strategie užití drog, a uplatnění náboženství. Srovnání průměrů údajů
vyjadřujících, jak často byly jednotlivé strategie voleny ukazuje některé rozdíly mezi oběma
pohlavími. Ženy častěji než muži hledaly rozptýlení a emocionální oporu, ventilovaly své pocity,
akceptovaly situaci. Muži oproti ženám častěji ve stresu uplatňovali humor. Pro potřeby další
analýzy jsme rozdělili ženy i muže na dvě skupiny podle míry jejich optimismu. Kritériem pro
rozdělení byla hodnota mediánu. Skupina s „větším“ optimismem byla tvořena jedinci, jejichž
hodnoty optimismu byly vyšší než hodnota mediánu. Skupinu s „menším“ optimismem tvořili
respondenti, kteří dosahovali v inventáři AOS (Sarmány, Comunian, 1996) hodnoty optimismu
rovné mediánu všech respondentů a nižší. V obou takto sestavených skupinách jsme porovnávali
průměrné hodnoty uváděné míry užívání jednotlivých copingových strategií pro obě pohlaví. Ve
skupině nižším optimismem statisticky průkazné rozdíly mezi pohlavími spočívaly v tom, že ženy
častěji než muži volily ve stresu strategie akceptování (t-test významný na 1% hladině) a méně
často humor (5% hladina významnosti). Ve skupině s vyšším optimismem ženy oproti mužům
častěji hledaly rozptýlení, ventilovaly své problémy (v obou případech byl rozdíl průkazný v t-testu
na 1% hladině významnosti) a využívaly emocionální oporu (5% hladina). Pokud se zaměříme na
rozdíly strategických copingových voleb ve skupině mužů a žen, dospěli jsme k následujícím
výsledkům. U žen byly rozdíly v tom, že „optimistky“ častěji než „pesimistky“ uplatňovaly humor (ttest průkazný na 1% hladině významnosti) a rovněž častěji volily aktivní coping, pozitivní
přerámování a plánování (5% hladina v t-testu). Méně často používaly popření, behaviorální
vzdálení a sebeobviňování (t-test významný na 1% hladině) a dále plánování a náboženství
(průkazné na 5% hladině). Ve skupině mužů „optimisté“ ve větší míře než „pesimisté“ akceptovali
situaci a uplatňovali pozitivní přerámování (t-test průkazný v obou případech na 1% hladině) a
v menší míře používali ve stresových situacích popření, sebeobviňování, (t-test průkazný na 1%
hladině) a rozptýlení a behaviorální vzdálení (5% hladina). Pomocí běžných statistických postupů
lze tedy nalézt určité rozdíly mezi muži a ženami i mezi optimistickými a pesimistickými jedinci
v užívání copingových strategií. Při zamyšlení o úloze pohlaví a dispozičního optimismu při volbě
copingových strategií v kauzálních souvislostech jsme uplatnili podrobnější statistickou analýzu
využívající multinomické logistické regrese. Zjištěné výsledky ukazují, že nelze podpořit
předpoklad o úloze pohlaví a optimismu jako prediktorů volby copingových strategií.
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Nároky kladené na muže a ženy jejich společenským prostředím
Požadavky společnosti a očekávání vztahující se k prožívání a chování mužů a žen jsou
dlouhodobě předmětem četných diskusí. Jejich součástí jsou i otázky spravedlnosti a rovnosti
příležitostí pro obě pohlaví. Aniž bychom zacházeli do podrobností v intencích našeho tématu,
budeme se zabývat především otázkou, s jakými obtížemi pro muže a ženy se pojí kladené
sociální požadavky a očekávání (sociální - genderové role). Skutečností, na niž se v tomto
kontextu často poukazuje, jsou problémy plynoucí z konfliktu rolí ženy jako zaměstnankyně,
podnikatelky, umělkyně atd., výkonné, spolehlivé a profesionálně úspěšné a jako matky a
starostlivé pečovatelky o rodinu a domácnost, vždy dobře naladěné a ochotné naslouchat ostatním
a pomáhat jim. Toto vše ještě komplikuje přijetí nerealistického ideálu krásy. Dalším zdrojem
zátěže může být za určitých podmínek odmítání některých genderových rolí silně v dané kultuře
etablovaných (viz např. Saforek, 2006, 2007).
Problematikou zátěže související s přijímáním či nepřijímáním určitých genderových rolí se
zabýváme již několik let i na našem pracovišti (viz např. Saforek, 2006, 2007, 2009; Pavlica, 2009;
Paulík et al., 2009). Ve výzkumech se např. potvrzuje, že genderové postoje a pojetí genderových
rolí jsou v populaci poměrně rozmanité. Faktorovou analýzou jsme identifikovali tří typy
genderových rolí. „Tradicionalistický přístup“ vychází z dělby rolí obou pohlaví na základě zvyklostí
(žena a muž mají kromě společných povinností každý vlastní doménu odpovědnosti a zájmu, do
níž příslušníku opačného pohlaví nepřísluší příliš zasahovat - žena má na starosti zejména
výchovu dětí a starost o domácnost, muž zabezpečuje hlavně ekonomické funkce rodiny). Druhý
model – „žena jako ta druhá“ – přiznává ženám do jisté míry méně možností a příležitostí
k uplatnění než mužům (ženě je nezřídka přisuzováno spíše podřízené postavení s nižšími
pravomocemi k rozhodování v „zásadních věcech“). Třetí model, nazvaný „rovnost pohlaví“, klade
důraz na rovné příležitosti pro muže i ženy. Starší respondenti (43let a více), bez rozdílu pohlaví,
byli zastánci prvního a druhého uvedeného modelu a odpůrci třetího modelu. Muži a ženy se lišili
v příklonu ke druhému modelu. Ženy jej odmítaly významně častěji než muži. Názor o rovnosti
pohlaví zahrnutý ve třetím modelu byl přijímán stejně často oběma pohlavími.
U žen, podle jejich vztahu k uvedeným třem typům genderových rolí, se projevovaly určité
rozdíly v míře sledovaných proměnných z okruhu odolnosti proti zátěži – SOC, dispoziční
optimismus, vlastnosti z okruhu Big Five. Například zastánkyně tradicionalistického pojetí a
diskriminačního pojetí („žena jako ta druhá“) vykazovaly oproti odpůrkyním snížené hodnoty
v některých proměnných souvisejících s odolností (nižší optimismus, SOC, hardiness, vyšší
neuroticismus), celkově měly tendenci vnímat zátěž svého života spíše jako vyšší.
Přívrženkyně „rovnosti pohlaví“ dosahovaly ve srovnání s odpůrkyněmi vyšších hodnot hardiness
a svědomitosti a svou životní zátěž vnímali jako relativně nízkou.
Ve výzkumu vlivu genderových charakteristik maskulinity a feminity vyjadřující obecně
příznačné projevy chování a prožívání pro ženy a muže (Schneiderová, 2009) se z hlediska
zvládání zátěže jevila jako relativně nejvhodnější androgynie, zahrnující více méně rovnoměrně
zastoupené maskulinní i femininní genderové charakteristiky. Tendence k přetrvávajícímu
vyhraněnému uplatňování maskulinity nebo feminity v může mít za určitých okolností (zejména
v situacích, vyžadujících pružnou pohotovou reakci) na řešení stresových situací nepříznivý dopad
Jedinci s vyšší úrovní androgynie, podobně jako jedinci maskulinní, měli snížený
neuroticismus, vyšší dispoziční optimismus. Androgynní osoby měly dále zvýšené hodnoty SOC
(na rozdíl od maskulinních jedinců, kde byla vyšší pouze komponenta manageability –
zvládnutelnost). K faktorům pozitivně ovlivňujícím percepci zátěže u androgynie patřila i
soutěživost (opak přívětivosti v koncepci osobnostních vlastností Big Five). Oproti tomu jako
nejméně výhodná se u obou pohlaví jevila z hlediska odolnosti zvýšená feminita představující
tradiční pojetí ženské role (genderové stereotypy) s příznačnou senzitivitou, náchylností k
psychickému vyčerpání, zvýšenou úzkostností a obavami. Jako činitele pozitivně ovlivňující
zvládání zátěže u femininních jedinců se projevily srozumitelnost, přívětivost a u žen extraverze.
Maskulinita vykazovala význam pro zvládání zátěže díky své vazbě na neuropsychickou stabilitu,
optimismus, zvýšenou úroveň SOC a obecné vzrušivosti (arousability). U maskulinních žen se
k těmto proměnným přiřazovaly ještě zvýšené hodnoty extraverze a svědomitosti. U maskulinních
mužů byla nápadně zvýšená hodnota SOC v komponentě srozumitelnost (comprehensibility).
Četní autoři (srovnej Frankovský, 2001; Kebza, 2005) předpokládají, že genderové znaky
se v zátěžových situacích uplatňují způsobem, který odpovídá jejich obecným charakteristikám (u
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mužů vyšší aktivita, spíše vnější lokalizace kontroly, vyšší odolnost vůči akutním stresům, ženy
pasivnější, častěji vyhledávají i poskytují sociální oporu, vůči dlouhodobější zátěži jsou odolnější
než muži atd.). Existují však autoři, kteří spatřují rozdíly mezi ženami a muži pouze na úrovni
dílčích postupů zvládání ovlivněných konkrétní situací (viz např. Frankovský, 2001).
Nekonzistentní výsledky mohou být způsobeny řadou příčin (pojmová a operacionální
nevyjasněnost, nejasná validita a reliabilita použitých metod nereprezentativní výběry apod.).
Závěr
Zátěž je permanentní průvodní znak lidského života. Lidé volí pro její zvládání různé způsoby.
Ty jsou přísně vzato individuálně rozdílné. Nicméně při jistém zjednodušení lze nalézt určité
společné znaky pro různé skupiny lidí odlišující je od skupin ostatních. To platí i pro odlišnosti cest,
které na cestě k vyrovnání se s nároky života v určitém prostředí volí muži a ženy. Běžná empirie
napovídá, že obě pohlaví nenazírají na svět a neřeší problémy vždy zcela stejně a nemají také
vždy stejné vnější podmínky pro zvládání zátěže. Podpora těchto zkušeností ve vědeckém
výzkumu se však nachází obtížně mimo jiné díky výše zmíněným obtížím převážně
metodologického rázu. My jsme se ve svém příspěvku zaměřili na možné rozdíly mužů a žen
v subjektivním hodnocení kladených nároků, ve strategiích preferovaných při jejich zvládání a na
rozdíly ve vlastních sociálních očekáváních a nárocích vztahujícím se k příslušníkům k mužskému
či ženskému pohlaví, které mohou mít vliv na zvládání. Naše výsledky naznačují, že určité rozdíly
v uvedeném smyslu existují. Nicméně je nelze přeceňovat a generalizovat vzhledem
k metodologickým omezením našich výzkumů a je potřebné pro úplnější odpovědi na položené
otázky oslovit další osoby a hledat a použít i další metody.

.
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Abstrakt
Alexithymie je řazena mezi hraniční koncepce psychosomatické medicíny. Alexithymii můžeme
definovat jako deficit ve zpracování a regulací emocí, což vede k malaadaptivním stylům emoční
regulace. Na základě dostupných studií se předpokládá určitá spojitost mezi alexithymií a
závislostí na alkoholu. V našem příspěvku se zaměříme na vztah alexithymie k závislosti na
alkoholu. Dle dostupných informací může alexithymie u závislých jedinců představovat komplikaci
při schopnosti si uvědomovat bažení, a také je považována za rizikový faktor pro vznik závislosti
na alkoholu.
Klíčová slova: alexithymie, závislost na alkoholu, bažení, rizikový faktor

Abstract
Alexithymia and dependent on alcohol
Alexithymia is ranked among boundary concept of psychosomatic medicine. Alexithymia can
be defined as a deficit in processing and regulating emotions, which is leading to the emotional
regulation of malaadaptive styles. On based of available studies is occures a link between
alexithymia and alcohol dependence. We focus of the article on the relationship alexithymie to
alcohol dependence. According to available information may be alexithymia in the dependent
people by a complicating factor in the ability to realize craving and alexithymia is considered as risk
factor for alcohol dependence.
Key words: alexithymia, dependent on alcohol, craving, risk factor
Uvedení do problematiky alexithymie
V tomto příspěvku se stručně zaměříme na vztah alexithymie a závislosti na alkoholu. Před
tím než se budeme věnovat výše zmíněné problematice, zaměříme se na koncept alexithymie.
Alexithymie se volně překládá jako „beze slova pro pocity.“ Termín alexithymie se řadí mezi
hraniční koncepce psychosomatické medicíny. Mezi hraniční koncepce je zařazena na základě její
nejasné etiologie. Mezi teorie vysvětlující etiologii alexithymie se řadí modely neurochemické,
neurobiologické, psychologické a sociologické. Ve stávajícím poznání alexithymie představuje také
jednu z reakcí na stresovou událost, což si ukážeme níže při vymezování typů alexithymie.
Alexithymii lze definovat jako deficit ve zpracování a regulací emocí, což vede k malaadaptivním
stylům emoční regulace. Jde tedy o verbální a neverbální poruchu rozpoznávání emocí a vyjádření
emocí slovy. Na alexithymii lze také nahlížet jako na interní potlačení zraňujících negativních
pocitů. Tyto pocity však nejsou úplně odděleny od vědomí, jako tomu je u disociace. Toto potlačení
se projevuje právě tím, že člověk obtížně hledá slova pro své pocity, což je spojeno s
nedostatečnou schopností porozumět svým pocitů a se zhoršenou introspektivní funkcí, která je
kompenzována odklonem od interního života k vnějšímu světu (Procházka, 2009). V současných
studiích byla alexithymie mapována a prokázána u několika klinických poruch jako: somatoformní
poruchy, panická porucha, deprese s dominancí vitálních a somatických symptomů,
posttraumatické stresové poruchy a poruchy příjmu potravy (Vanheule, 2008). Zde odkazujeme
čtenáře na studie, které sledovaly a zjistily vztah výše uvedených poruch k alexithymii (Frewen,
Pain, Dozois, Lanius, 2006; Hund, Espelage, 2005; Mueller, Buehner, 2006; Speranza, Laos,
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Wallier, Corcos, 2007; Taylor, Bagby, Parker, 1997; Vanheule, Desmet, Verhaeghe, Bogaerts,
2007; Verhaeghe, Vanheule, De Rick, 2007).
V počátcích psychosomatických přístupů alexithymie představovala neobvyklou situaci u
psychosomatických pacientů. Tito pacienti měli potíže v komunikaci, stereotypně popisovali své
tělesné změny bez vlastního emočního doprovodu, jejich myšlenky byly svázány s vnějším světem
a projevovali chudost vlastní fantazie. V současné době tento obraz psychosomatických pacientů
nebyl vyvrácen a slouží jako základní orientace či vodítko k přemýšlení o přítomnosti alexithymie u
některých jedinců.
V historickém kontextu se alexithymie dělí na primární a sekundární. Primární alexithymie
představuje významný dispoziční faktor vzniku somatického onemocnění, zatímco sekundární
alexithymie je interpretována jako protektivní mechanismus vytvořený vztažně k prožívané nemoci.
Posun v oblasti alexithymie přineslo škálové měření a faktorová analýza. Přínosem pro studium a
měření alexithymie je dotazník Toronto Alexithymia Scale (TAS), který dělí obecně alexithymii na
tři faktory. Tyto faktory nepředstavují typy alexithymie, ale poukazují na oblast, ve které má jedinec
potíže. Typologii alexithymie přinesl dotazník BVAQ (viz níže). Alexithymie v TAS je tedy určena
součtem všech těchto faktorů.
1. Faktor: představuje poruchu identifikace vlastních emocí, jedinec zažívá nediferencované
emoční vzrušení.
2. Faktor: představuje neschopnost deskripce emocí
3. Faktor: vychází z externě orientovaného myšlení a představuje omezení fantazijního života.
Další přístup byl vytvořen na základě dotazníku Bermond-Vorst Alexithymia Questionnare
(BVAQ). Tato metoda je založena na vztahu alexithymie k stresovým událostem a typu arousalu
(určitá pohotovost reagovat na podněty). Tento dotazník rozdělil alexithymii a přesněji stanovuje i
určité osobnostní profily jedinců s různými typy alexithymie. Na alexithymii je v tomto pohledu
nazíráno jako na sníženou schopnost rozlišovat mezi emocionálními pocity, sníženou schopnost
fantazie, sníženou tendenci přemýšlet či se zaobírat examinací vlastních emocí sníženou
schopnost verbalizovat emoční zkušenosti Na základě tohoto dotazníku byly vyčleněny subtypy
alexithymie a to:
• alexithymie I. typ - v opozici se nalézá lexithymie
• alexithymie II. typ - v opozici se nalézá alexithymie III. typ,
• modals typ
Popis těchto subtypů je nad rámec a povahu tohoto příspěvku a čtenáře odkazujeme na
příslušnou literaturu např. (Procházka, 2009).
Studie vztahu alexithymie a závislosti na alkoholu
Výše jsme uvedli pohled na alexithymii a nyní se v následujícím textu zaměříme na vztah
alexithymie a alkoholové závislosti. Dle dostupných studií byla alexithymie identifikována u 45-67%
jedinců závislých na alkoholu ( Evren et al., 2008; Sauvage, Loas, 2006; Uzun et al., 2003). Ve
studiích se také sledoval negativní dopad přítomnosti alexithymie na jedince, kteří jsou závislí na
alkoholu i z hlediska komplikací v léčbě ( Loas et al., 1997). Z hlediska dalšího poznávání vztahu
alexithymie k závislosti na alkoholu se objevila i hypotéza, že alexithymie patří mezi rizikový faktor,
který hraje důležitou roli v genezi závislosti na alkoholu (De Rick, Vanheule, 2006; de Timary et
al., 2008). Vztah alexithymie k závislosti na alkoholu je také založen na předpokladu, že lidé
s alexithymií se ve společnosti druhých lidí necítí v optimální pohodě, a proto využívají alkohol jako
copingový mechanismus proti zažívanému stresu z této situace, nebo užíváním alkoholu zlepšují
percepci svého interpersonálního fungování. V rámci kritického pohledu na vztah alexithymie a
závislosti je však potřeba poukázat na potřebu zkoumat a verifikovat tento vztah v dalších studiích.
V podrobném pohledu vyplývá potřeba zaměřit se na studium vztahu alexithymie a míry užívání
alkoholu, dále na analýzu alexithymie a jejích faktorů či dimenzí s přihlédnutím k jejím možným
rizikovým faktorům vedoucím k užíváním alkoholu a v neposlední řadě i na sledování, jak lidé
s alexithymií reagují na užití alkoholu. Za třetí je potřeba se zaměřit na studium alexithymie jako
prediktoru možného relapsu ve vztahu k návykovým látkám, a také jako prediktoru v odpovědi na
léčbu zaměřenou na závislost na alkoholu. Na některé tyto otázky, které jsme výše položili, se
zaměříme níže v textu tohoto příspěvku.
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Alexithymie a spotřeba alkoholu
Ve studii (Kauhanen et al, 1992), která byla provedena ve Finsku na 2297 mužích, byl
zkoumán vztah alexithymie ke spotřebě alkoholu. Výzkumní pracovníci se zaměřili na mapování
těchto proměnných: frekvence užívání alkoholu, počet sezení, při kterých se pije alkohol, typologie
jedinců závislých na alkoholu, množství vypitého alkoholu, frekvence intoxikace, pití v tazích
(excesivní pití) po intoxikaci, poruchy vztažené k užívání alkoholu a míru stresu dle povahy práce,
kterou zkoumaní jedinci vykonávali. Z výsledku vyplýval vztah alexithymie k pití v tazích, vyšší
spotřebě alkoholu a vyšší frekvencí užívání alkoholu spojených s těžšími poruchami alkoholové
závislosti. Z hlediska poruch vztažných k užívání alkoholu byly nalezeny signifikantní korelace u
hypertenze, ulcerózní nemoci, gastrointestinální potíží, neurologických obtíží k alexithymii. Tento
vztah dále zkoumal např. O. V. Lyshova, V. M. Provotorov, Y. N. Chernov, 2002, kteří zjistili, že
prevalence alexithymie u jedince je rizikový faktor hypertenze jako poruchy vztažené k užívání
alkoholu. Dále Van Rossum L. G. M. et al (2004) zjistili, že gastrointestinální potíže spojené
s užívání alkoholu mají vztah k alexithymii. Z hlediska studie nebyl nalezen vztah mezi stresem
zažívaným v práci a alkoholovou spotřebou. Vztah alexithymie k spotřebě alkoholu nebyl dále ve
výzkumu potvrzen na základě studie K. Junghannse et al (2005). Vztah alexithymie a spotřeby
alkoholu je předmětem dalšího výzkumu, ale v současném stavu poznání lze konstatovat
nedostatek relevantních informací, které by přinesly dostačující odpověď na to, jaký je vztah mezi
alexithymií a frekvencí, kvantitou pití alkoholu v populaci, která je závislá na alkoholu.
Alexithymie jako rizikový faktor ve vývoji problémů s alkoholem
V rámci výzkumů bylo označeno mnoho rizikových faktorů, které jsou asociovány s užíváním
alkoholu a závislostí na alkoholu. Psychosociální rizikové faktory, jako jsou mentální a tělesné
obtíže či poruchy, dysfunkční fungování rodiny a výskyt alkoholové závislosti v historii rodiny, jsou
nabízeny jako psychosociální rizika, která mohou vést k alkoholové závislosti (Yoshino, Fukuhara,
Kato, 2000). Pokud se zaměříme na specifické rizikové faktory vztažené k alkoholové závislosti,
dostáváme se k učení, které je založené na posilujícímu efektu působení alkoholu
v psychosociálním kontextu, tj. pití alkoholu je spojeno s očekáváním jeho účinku a toto očekávání
(např. pozitivnější vnímání sebe, naabuzení, redukce úzkosti) v psychosociálním kontextu působí
jako posílení pro užívání alkoholu (Connor et al, 2000). Z hlediska studií alexithymie jako
rizikového faktoru se hovoří, že očekávaný účinek alkoholu je redukce tenze a regulace afektivní
regulace, které jsou vyjádřeny v projevech alexithymie.
Na alexithymii a také na nedostatečnou vazbu mezi blízkou osobou a dítětem (attachment) je
nahlíženo jako na rizikový faktor hrající roli ve vzniku a vývoji závislosti na alkoholu (Haviland,
Warren, Riggs, 2000; Vungkhanching et al, 2004). U jedince s alexithymií, který je závislý na
alkoholu, může být základ jeho pití založen na tom, že užívání alkoholu představuje copingový
mechanismus pro emocionální self-regulaci, která je ovlivněna alexithymií, a je užíváním alkoholu
regulována v pozitivním směru (De Rick, Vanhuele, 2007b; Thorberg, Lyvers, 2006a). S ohledem
na emocionální regulaci lze zmínit, že studie sledovaly i vztah deprese k závislosti na alkoholu
s tím, že deprese představuje negativní faktor pro abstinenci (Kodl et al, 2008).
Alexithymie a bažení
Bažení je jedním z důležitých projevů závislosti a představuje nutkavou touhu spojenou
s kompulzivním užíváním drog a výrazně se vyskytuje při odnětí drogy, abstinenci při situačním
kontaktu, kdy dochází k aktivitě dopaminu v systému odměny, protože se předpokládá, že bažení
souvisí s dysbalancí dopaminergního systému (Kalina et al, 2008). Jednou z důležitých oblastí je
uvědomění či rozpoznávání bažení, tj. malá schopnost sebeuvědomování. V tomto ohledu
alexithymie, která pokud je přítomna, komplikuje léčbu jedinců závislých na droze. V případě
alexithymie a výzkumu jejího vztahu k bažení se hovoří o tom, že se jedná o psychologický
obranný mechanismus sloužící k zvládání emoční zátěže, který bažení doprovází. Z výzkumu,
který provedl C. Evren et al (2009) vyplývá, že se nalézá vztah mezi alexithymií, disociací a
bažením u jedinců, kteří jsou na alkoholu závislí. V podstatě z diskuse jejich výzkumů vychází, že
bažení je negativní emocionální stav, který má zatěžující charakter na jedince, a alexithymie
představuje reakci na tuto situaci, pro jedince zatěžující a stresovou. S ohledem na projevy
alexithymie a její dynamiku se hovoří, že její přítomnost může být komplikací v léčbě závislosti na
alkoholu.
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Diskuze
V tomto příspěvku jsme se stručně zaměřili na vztah alexithymie a závislosti na alkoholu.
Tento vztah byl v průběhu výzkumů zkoumán z různých hledisek a výsledkem je, že alexithymii lze
považovat za rizikový faktor závislosti a za faktor, který negativně ovlivňuje úspěšnost léčby
jedinců s alexithymií, kteří jsou závislí na alkoholu. Další studium alexithymie bylo zaměřeno na její
vztah k bažení, které negativně emocionálně ovlivňuje chování a prožívání bažícího jedince.
Alexithymie je považována za psychologickou obrannou reakci, která je vztažena k percepci
vlastního stresu, jenž se ze závislosti a abstinence na alkoholu aktivuje. V tomto ohledu hovoříme
spíše o alexithymii sekundární, která slouží jako protektivní faktor.
Vztah alexithymie a závislosti založený na tom, že se jedinec v sociálním prostředí necítí
optimálně díky přítomnosti vlastní alexithymie, nabízí další studium jejího vztahu k typům
alkoholové závislosti. Jako pomoc v řešení alexithymie u jedinců závislých na alkoholu se nabízí
některé kognitivně-behaviorální postupy, které jsou zaměřené na percepci vlastního těla.
Současný trend poznání v této oblasti také směřuje ke zjišťování vztahu alexithymie a bažení,
které vykazuje určitý vztah k limbické iritabilitě. Na základě dostupného stavu poznání vyplývá
potřeba dále tento vztah studovat a výzkumně měřit pomocí kvalitních psychodiagnostických
metod.
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Abstrakt
Česká lékařská komora schválila dne 20. 2. 2010 doporučení k postupu při rozhodování o změně
léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni vyjádřit
svou vůli. V týmové spolupráci jsme za deset let získali pomocí strukturovaných rozhovorů
informace o tom, jaké je prožívání jedné z nejnáročnějších životních situací - boj o život, nebo jeho
důstojné ukončení. Pro sledování pacientů s nevyléčitelným onemocněním jsme využili strukturu
prožívání a zpracování nepříznivé situace dle Kübler-Rossové. Sledovali jsme jednotlivé fáze: šok,
popření, hledání viníka, smlouvání, deprese, a proces smíření. Toto prožívání jsme sledovali
pomocí strukturovaných rozhovorů. Celkem jsme takto sledovali 65 pacientů a jejich rodinných
příslušníků. Výsledky našeho průzkumu na infausní prognózy potvrdily potřebu dobré komunikace
a informovanosti jak pacienta, tak jeho rodiny. Obě skupiny se nejvíce obávaly bolesti a dlouhého
umírání.
Klíčová slova: bolest, umírání
Abstract
Question marks in palliative care
On 20. 2. 2010, the Czech Medical Chamber officially recommended a certain procedure in
making decisions about treatment changes in patients in terminal stages who are not able to
express their will. In team collaboration, using structured interviews, we gathered information about
experiencing one of the hardest life situations – fighting over life, or its dignified termination. To
study patients with untreatable illnesses, we used the structure of experiencing and processing
difficult situations according to Kübler-Ross. We studied the following phases: shock, denial,
blaming, bargaining, depression, and the process of acceptance. These experiences were studied
by using structured interviews. In total, we followed 65 patients and their family members. The
results of our study confirm the need for quality communication and access to information for both
patients and their families. Both groups were mostly afraid of pain and prolonged dying.
Keywords: pain, dying

Úvod
„Humanita neplatí sice v ekonomice, musí však být dominantní v medicíně.“

WHO vznáší požadavek, aby terapie sice začínala, ale nekončila podpůrnými přístroji.
Nemocný má mít do posledního okamžiku pocit své důležitosti a důstojnosti. Nesmíme připustit
opuštění etických imperativů (Jakoubková, 1998).
Česká lékařská komora schválila dne 20. 2. 2001 doporučení k postupu při rozhodování
o změně léčby intenzivní na léčbu paliativní u pacientů v terminálním stavu, kteří nejsou schopni
vyjádřit svou vůli. Doporučení nabylo účinnosti dne 4. 3. 2010. Vyvolalo diskuzi, kritiku i polemiku.
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Otazníky, které se dají shrnout:
• Proč dokument vznikl?
• Je tento dokument humánní? (pacient se po dlouhých letech probral k vědomí)
• Vznikl na ekonomickém podkladu?
• Má být návodem, jak šetřit ve zdravotnictví?
• Je to ulehčení rozhodovacích procesů pro lékaře?
• Je to skrytá eutanázie?
Výzkumná část
V týmové spolupráci jsme za 10 let získali pomocí strukturovaných rozhovorů informace o tom,
jaké je prožívání jednou z nejnáročnějších životních situací – boj o život a smrt. Co prožívá každý
člověk na emocionální úrovni, když se dozví, že je ohrožen jeho život, nebo život blízkého
člověka?
Rozhodnutí o paliativní péči leží na lékařském týmu, který rozhoduje o kvalitě života a predikci
nemoci. Je důležité věnovat pozornost rozhovoru s rodinou – vhodná je týmová informace, tzn.
společné sezení rodiny s lékařem, staniční sestrou, psychologem, ergoterapeutem, sociální
sestrou. Proč? Ulehčí to náročnost práce zdravotníkům s rodinou a hlavně s nevyléčitelným
pacientem – budeme postupovat v péči jednotně.
Základní osa paliativní péče tkví v tom, že pacient by neměl trpět bolestí, stejně tak poruchou
spánku (spánková deprivace), pocity dušení (ARDS), žízní, imobilitou (pasivní pohyb), ani
osamělostí. Edukační práce s rodinou spočívá ve vedení rodiny k tomu, aby byla emoční a sociální
podporou. Měla by být nabídnuta psychologická péče v podobě psychosociální pomoci všem
zúčastněným (Drábková in Jakoubková, str. 87-961).
Struktura prožívání a reagování dle Kübler – Rossové:
šok – popření – hledání viníka – smlouvání – deprese – smíření
Naše rozhovory byly podobně strukturované. Příklady otázek:
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.

Jak jste se dozvěděli informaci o život ohrožující situaci?
Co pro Vás bylo nejnáročnější? (např.: sdělit to rodině, okolí, rozhodnout, zda chci dál žít,
nebo to vzdát…)
Jak jste vnímali informace o léčbě?
Vyhledali jste ještě jiné zdravotnické zařízení, aby jste získali další informace?
Jakému blízkému člověku při svém onemocnění nejvíce věříte a máte v něm oporu?
Co si při léčbě nepřejete prožít?
Čeho se nejvíce do budoucna obáváte?

V následujícím přehledu předkládáme četnosti jednotlivých odpovědí.
Pacienti:
celkem 65
Informace od lékaře

1

četnost
65

Strach sdělit to rodině

52

Strach, jak na nemoc bude reagovat okolí

65

Napadla Vás myšlenka neléčit se?

36

Začali jste věřit na zázrak?

51

Jakoubková, J. Trendy soudobé onkologie. Praha: Galén, 1998.
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Jaké máte obavy z budoucnosti?
65 pacientů

četnost

Umírání v bolestech

65

Strach z dušení

63

Mobilita

58

Co bude dělat rodina, až zemřu?

43

Bojím se, že umírání bude trvat dlouho

37

Reakce na infaustní prognózu rodinných příslušníků:
celkem 65

četnost

informace od lékaře

65

Strach sdělit to rodině

52

Strach, jak na nemoc bude reagovat okolí

65

Napadla Vás myšlenka neléčit se?

36

Začali jste věřit na zázrak?

51

Co by si přál Váš nemocný?
Být napojen na přístroje dlouhodobě

39

Nechtěl by být závislý (kvalita života)

107

Co byste si přáli Vy, kdyby bylo Vaše onemocnění nevyléčitelné?
Podstoupit intenzivní péči

61

Napojení na umělou plicní ventilaci

48

Netrpět bolestí

132

Co byste přáli svému těžce nemocnému blízkému?
Netrpět bolestí

132

Aby měli léky proti utrpení

124

Aby se k nim personál choval hezky

98

Vědět, jak ulehčit jejich utrpení

106

Bojíte se ztráty budoucnosti

129
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Závěr a diskuze
Na jaké otázky může naše sledování odpovědět? Pacienti s infaustní prognózou jednoznačně
preferují řešení bolestivých stavů.

65 pacientů

%

Jistotu, že nebudou trpět bolestí

100 %

Strach z dušení

96,90 %

Obava z imobility

89,20 %

Budoucnost blízkých

66,20 %

Rodinní příslušníci nemocných (onemocnění neslučitelné se životem)

n = 132

%

Strach ze ztráty budoucnosti

100 %

Netrpět bolestí

97,70 %

Mít léky proti utrpení

93,90 %

Vědět, jak mu utrpení ulehčit

80,30 %

Jednoznačně u pacienta i rodiny dominuje strach z bolesti, tzn., že léčba bolesti je prioritní.
Zajistit bazální lidské potřeby - dýchání, žízeň, vyměšování, ohleduplná péče – je jeden y úkolů
paliativní péče. Naučit se podávat adekvátní informace o zdravotním stavu: co můžeme nabídnout,
jaká je prognóza onemocnění i kvalita života. Při paliativní léčbě je lékař i zdravotník v roli „rodiče“.
V intenzivní péči se často dostáváme do situace, kdy volba paliativního přístupu je nevyhnutelná.
Je nutné s rozmyslem zvažovat invazivní techniky, které pacienta zatěžují. Cílem by měla být
predikce kvality života nemocného.
Všichni si přejeme v posledních okamžicích života usnout a nic nevědět. Doporučený postup je
osnova, jak se má i lékař vyrovnávat s nevyléčitelně nemocnými.
• Psychologické vedení pacientů, rodin a zdravotníků je nezbytné.
• Doprovázení, psycholog má ochraňovat lidskou dimenzi.
Kasuistika
40-ti letá žena byla chirurgicky ošetřena pro karcinom žaludku. Jednalo se o matku dvou dětí,
vdanou. Následně po operaci byla stav pacientky uspokojivý po dobu 3 měsíců (chemoterapie
musela být přerušen). Následovala hospitalizace pro nauzeu a pocity tlaku v epigastriu. Jedna
z hypotéz byla, že se jedná o psychickou nadstavbu. Zobrazovací techniky a laboratorní výsledky
nevykazovaly postupující patologii, ale klinický obraz svědčil o utrpení pacientky. Došlo k dalšímu
chirurgickému zákroku – paliativnímu. Pacientka trpěla nauzeou, nespavostí a zdravotnický
personál pod tlakem jejího utrpení selhal v komunikaci a v medikaci na zajištění spánku a snížení
bolestivých stavů. Psychosociální intervence musela zasáhnout i do způsobů léčby a jednání
s pacientkou. Jeden ilustrativní výrok jedné mladé lékařky: „Když paní nebudete jíst, tak umřete.“
Doprovázela jsem ji i manžela až do konce jejích dnů, v Hospicu sv. Lazara v Plzni a odpovídala
na otázku, jak to bude ještě dlouho trvat a jak bude trpět.

s t r a n a | 583

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Klinická psychologie |

Prediktory distresu u pacientov so sclerosis multiplex
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Abstrakt
Cieľom štúdie je poskytnúť ucelený pohľad na zmeny v prežívaní pacientov s ochorením sclerosis
multiplex. V nadväznosti na predchádzajúce výskumy sa zaoberá úlohou fyzického postihnutia,
neistoty v chorobe, sebaúčinnosti, sociálnej opory a niekoľkých demografických charakteristík ako
potenciálnych prediktorov distresu. Výskumnú vzorku tvorí 356 respondentov, ktorí boli oslovení
prostredníctvom internetu. Vzťahy medzi premennými boli testované prostredníctvom „path“
analýzy. Výsledky naznačujú, že zapojenie stupňa fyzického postihnutia ako prediktoru znižuje
zhodu s reálnymi dátami. Najlepšia zhoda bola preukázaná pri modeli, v ktorom sebaúčinnosť
vystupuje v roli mediátora medzi neistotou, zmyslom života a distresom. V skúmaných vzťahoch
boli zaznamenané významné interkultúrne rozdiely. Možná interpretácia, ako aj praktická aplikácia
zistení pri plánovaní efektívnych intervencii pre túto skupinu pacientov je predmetom diskusie.
Kľúčové slová: skleróza multiplex, distres, psychosociálne činitele, „path“ analýza
Abstract
Predictors of distress in multiple sclerosis patients
The goal of this study is to provide a holistic perspective on changes of subjective experiences
in patients with sclerosis multiplex. Following previous studies, this paper studies the role of
physical handicap, insecurity in disease, self-efficacy, social support and several demographic
characteristics as potential predictors of distress. The sample consists of 356 respondents who
were selected on the internet. Results between variables were tested using “path” analysis.
Findings show that using level of physical handicap as a predictor decreases agreement with real
data. The best agreement was revealed in the model in which self-efficacy is a mediator of the
relationship among insecurity, meaning of life and distress. Examining the relationships showed
significant intercultural differences. Possible interpretations as well as the practical applications of
planning effective interventions for this group of patients are discussed.
Keywords: multiple sclerosis, distress, psychosocial variables, path analysis

Teoretické východiská
Skleróza multiplex je zápalové ochorenie centrálneho nervového systému, ktoré je
najčastejšou príčinou invalidity mladých dospelých v Európe a Severnej Amerike (Trapp, 2009,
Havrdová, 2001). Kľúčovou charakteristikou je jeho nepredvídateľnosť, ktorá významne znižuje
kvalitu života postihnutých (Verhaak, 2005). Zvýšený výskyt psychopatologických symptómov
v spojitosti so sklerózou multiplex, na ktorý ako prvý upozornil Charcot, bol opakovane empiricky
potvrdený (e.g.Siegert, Abernethy, 2005). Zriedkavejšie sa v súvislosti s týmto ochorením uvažuje
o „nepsychopatologických“ indikátoroch distresu, napr. o spokojnosti so životom (Chalk, 2007a).
Pre účely nášho výskumu vymedzujeme distres ako negatívny emocionálny stav, pričom zvýšené
hodnoty môžu indikovať prítomnosť psychopatológie. Chápeme ho ako latentnú premennú,
vytvorenú na základe hodnôt depresie, úzkosti a spokojnosti so životom.
Početné zistenia poukazujú na malý vzťah distresu so závažnosťou postihnutia, čo vedie
k otázkam o existencii potenciálnych psychosociálnych premenných, ktoré vystupujú ako nezávislé
prediktory psychického distresu, resp. moderátory či mediátory vyššie uvedeného vzťahu (Lynch,
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Kroencke, Denney, 2001; Tsigoulis et al., 2007). Kroencke, Lynch a Denney (2001) zistili, že
zhoršenie stavu je spojené s vyššou mierou neistoty so súčasným výskytom depresívnych
príznakov. Zvláštny význam v adaptácii na chronické ochorenie zohráva vnímanie vlastnej
účinnosti (Arlie et al., 2001). Pri tom podľa Shneka et al. (1997) pacienti so sklerózou multiplex
disponujú nižšou mierou sebaúčinnosti pri súčasne zvýšenom výskyte depresie v porovnaní
s trvalo postihnutými jednotlivcami po poranení miechy. Nevyliečiteľné ochorenie významne
zasahuje sféru sociálnych vzťahov jednotlivca. Viaceré výskumy naznačujú, že práve sociálna
opora je najsilnejším prediktorom depresie (Mc Ivor et al., 1984; Verhaag et al., 2005). Rozsiahly
výskum v skupine onkologických pacientov potvrdzuje funkciu zmyslu života ako kľúčového
mediátora vplyvu fyzických i sociálnych následkov ochorenia na psychický distres (Jim, Andersen,
2007).
Štúdie, zameriavajúce sa na význam jednotlivých prediktorov depresie, ponúkajú len čiastkový
pohľad na charakter psychického distresu. Príkladom komplexnejšieho prístupu je práca Chalkovej
(2007b). Okrem stratégii zvládania do svojho modelu integrovala aj činitele kognitívneho
hodnotenia a osobnostné vlastnosti, čo významne zvýšilo zhodu s reálnymi dátami. Táto
skutočnosť svedčí o multifaktorálnej povahe distresu spojeného s ochorením sclerosis multiplex.
Simultánne skúmanie viacerých prediktorov umožňuje analyzovať vzájomné vzťahy a zároveň
identifikovať priamy a sprostredkovaný efekt jednotlivých premenných. V našej štúdii sa pokúsime
objasniť úlohu vnímanej neistoty v chorobe, sebaúčinnosti, sociálnej opory a zmysluplnosti života.
Konečným cieľom je vytvorenie modelu, zobrazujúceho vzťahy medzi skúmanými premennými.
Keďže podobný výskum u nás doposiaľ nebol realizovaný, zameriame sa tiež na potenciálne
interkulturálne rozdiely. V súlade so stanovenými cieľmi sme formulovali hypotézy a niekoľko
výskumných otázok.
Hypotéza č.1: Predpokladáme, že stupeň fyzického postihnutia a miera vnímanej neistoty
pozitívne súvisia s celkovou úrovňou distresu v skupine pacientov so sklerózou multiplex.
Hypotéza č.2: Predpokladáme, že sebaúčinnosť, zmysluplnosť života a sociálna opora sú
v negatívnom vzťahu s celkovou úrovňou distresu.
Výskumná otázka č.1: Aká je prevalencia klinicky relevantnej depresie a úzkosti u jednotlivcov
so sklerózou multiplex?
Výskumná otázka č.2: Existujú interpohlavné a interkultúrne rozdiely v miere distresu?
Výskumná otázka č.3: Existujú rozdiely v miere prežívaného psychického distresu z
zamestnanosti, vierovyznania, formy a priebehu ochorenia?
Výskumná otázka č.4: Aké psychosociálne a demografické premenné vplývajú na vzťah medzi
fyzickým postihnutím a psychickým distresom?
Výskumná otázka č.5: Sú vybrané premenné (neistota v chorobe, sebaúčinnosť, zmysel života
a sociálna opora) nezávislými prediktormi distresu alebo pôsobia vo vzájomnej interakcii?
Výskumná otázka č.6: Sú vybrané demografické charakteristiky (vek, pohlavie, národnosť)
moderátormi vzťahov medzi psychosociálnymi premennými a psychickým distresom?
Výber a charakteristika výskumnej vzorky
Výskumnú vzorku tvorí 356 respondentov z rôznych krajín (z toho 277 žien). Pomer oboch
pohlaví možno považovať za reprezentatívny, keďže v súlade s najnovšími zisteniami predstavujú
ženy tri štvrtiny všetkých prípadov. Vo vzorke sú zastúpení respondenti z USA (110), Českej
republiky (101), Slovenska (85), Veľkej Británie (22), Kanady (13) a Austrálie (10). Pri vytváraní
výskumnej vzorky bol použitý nenáhodný výber. Na internetových fórach a stránkach viacerých
podporných skupín sme zverejnili informácie o výskume spolu s adresou webovej lokality
dotazníka. Ak to bolo možné, oslovili sme členov fór priamo prostredníctvom informačného emailu. Väčšina respondentov vyplnila dotazník v elektronickej podobe. Niekoľkým slovenským
respondentom bola administrovaná papierová verzia, v rámci stretnutia klubu SM. Súčasťou
dotazníka bol informovaný súhlas, pričom bez jeho potvrdenia nebolo možné odoslať elektronický
formulár. K dispozícii bol aj priestor pre prípadné komentáre a pripomienky. Možnosť využilo až
117 respondentov (33 %).
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Použité metódy
Pre účely výskumu boli vytvorené tri verzie dotazníka – v slovenskom, českom a anglickom
jazyku. Aby sme predišli významovým zmenám, na preklade sa podieľalo viacero nezávislých
prekladateľov a výsledná formulácia položiek, bola vytvorená na základe konsenzu. Zároveň bola
potvrdená dobrá reliabilita všetkých verzií (α > 0,8).
Základné sociodemografické údaje – respondenti uviedli vek, pohlavie, národnosť a krajinu,
v ktorej žijú, rodinný stav, vierovyznanie a aktuálnu zamestnanosť.
EDSS (Expanded disabilty status scale) - známa ako Kurtzkeho škála umožňuje hodnotenie
stupňa neurologického postihnutia na 10 - bodovej škále (Klímová, 2006). Procházkovej verzia
škály (2007), umožňuje rýchle posúdenie vlastného stavu pacientom.
HADS (Hospital anxiety and depression scale) – je 14 – položkový screeningový dotazník,
zisťujúci aktuálnu mieru depresie a úzkosti, používaný najmä u jednotlivcov so somatickým
ochorením (Zigmond, Snaith, 1983). Ako medzné skóre pre psychopatológiu sme stanovili hodnotu
10, hodnoty 8 a 9 predstavujú hraničné pásmo (podľa Smith, Young, 1998).
Mishelova Škála neistoty v chorobe (Mishel Uncertainty in Illness Scale – Community form) je
skrátená forma pôvodne viacdimenzionálnej škály, určená pre nehospitalizovaných, najmä
chronicky chorých pacientov. (Mishel, 1997).
Škála spokojnosti so životom (Satisfaction with life scale) zisťuje mieru celkovej spokojnosti so
životom ako kognitívno – hodnotiacej zložky subjektívnej pohody (Diener at al., 1985). Autorom
českej verzie je Křivohlavý (2004).
Škála sebaúčinnosti pre SM pacientov (Self-efficacy scale for MS patients) je nástroj vytvorený
špeciálne pre pacientov so sklerózou multiplex. Celkové skóre vyjadruje úroveň presvedčenia
o schopnosti čeliť ťažkostiam, spojeným s ochorením (Arlie et al., 2001).
Škála životnej zmysluplnosti (Halama, 2002) sa zameriava na tri základné komponenty zmyslu
života – kognitívny, afektívny a motivačný. V našom výskume pracujeme len s výsledným skóre
ako indikátorom životnej zmysluplnosti.
Multidimenzionálna škála vnímanej sociálnej opory (Multidimensional scale of perceived social
support) je 12 - položková škála, zameraná na aktuálnu mieru sociálnej opory v troch dimenziách –
rodina, priatelia a významné osoby, ako aj jej celkovú úroveň (Zimet et al., 1988).

Analýza dát
Súbor sme popísali z hľadiska základných demografických charakteristík. Následne sme určili
priemer, medián, štandardnú odchýlku, minimálnu a maximálnu hodnotu veku respondentov, dĺžky
ochorenia a hrubého skóre v jednotlivých dotazníkoch (Tab.č.1). Na základe hodnôt hrubého skóre
v škálach anxiety a depresie, sme respondentov zaradili do troch kategórií – normalita (skóre 0 –
7), hraničné pásmo (8 - 9) a pásmo psychopatológie (10 - 21). Klinicky relevantná miera úzkosti
bola zistená u 38 %, hraničné hodnoty dosiahlo ďalších 18% respondentov. Klinicky relevantnú
mieru depresie sme zaznamenali u 26 % a hraničné hodnoty u 15 % respondentov.
Pri verifikácii hypotéz a hľadaní odpovedí na výskumné otázky v súlade sme zvolili
metodologickú postupnosť od testovania medziskupinových rozdielov, jednoduchej a viacnásobnej
regresnej analýzy, cez hľadanie potenciálnych moderátorov a mediátorov zistených signifikantných
vzťahov až po vytvorenie a testovanie výsledného modelu tzv. „path“ analýzou. Pri analýze
mediačných a moderačných vzťahov sme vychádzali z teórie Barona a Kennyho (1986). Dáta
z dotazníkov sme spracovali v programe SPSS. Štrukturálny model sme vytvorili s použitím
štatistického programu LISREL.
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Tab. č.1 Deskriptívna analýza
Kategória

Vek

Dg_r

EDSS

A

D

SWL

UNC

SE

ZŽ

SO

Priemer

41,7

6,5

4,5

8,6

6,9

20,3

62,5

28,6

65,2

64,1

Medián

43

4

4,0

9

7

22

63

28

68

70

SD

9,6

7

1,5

4,6

4,3

9,0

16,1

7,3

17,1

18,7

Min

19

0

1,0

1

0

5

31

14

18

12

Max

60

39

8,5

21

20

35

100

44

90

84

Priemer

36,4

7,7

4,3

7,8

6,3

19,4

62,9

30

64,6

67,6

SK + CZ

Medián

35

5

4,0

8

6

19

63

30

66

70

N = 186

SD

10,6

6,4

1,6

4,2

4,1

8,0

15,0

5,9

15,8

14,6

Min

16

0,5

1,0

0

0

5

23

11

22

21

Max

64

27

8,5

18

18

35

97

44

90

84

Priemer

38,9

7,1

4,4

8,1

6,7

19,8

62,5

29,2

64,4

65,7

Celý

Medián

38

5

4,0

8

6

20

62

29

67

70

Súbor

SD

10,6

6,6

1,6

4,4

4,2

8,5

15,6

6,8

16,8

16,3

N = 356

Min

16

0

1,0

0

0

5

23

11

18

12

Max

64

39

8,5

21

20

35

100

44

90

84

USA
N = 111

Dg_r - dĺžka ochorenia (v rokoch od stanovenia diagnózy)
A = anxieta
D = depresia
UNC = neistota v chorobe
SE = sebaúčinnosť

EDSS - skóre fyzického postihnutia
SWL = spokojnosť so životom
ZŽ = zmysel života

Komparačná analýza
V našej vzorke nebol zistený signifikantný rozdiel v miere distresu medzi mužmi a ženami
ani medzi skupinou s dominantne zastúpeným kresťanským vierovyznaním (49% respondentov)
a skupinou bez vyznania. Osobitnú pozornosť sme venovali interkultúrnym rozdielom. Najviac
zastúpení boli respondenti zo Slovenska, Českej republiky a USA (vo všetkých prípadoch ide
o oblasti s vysokou prevalenciou ochorenia). Medzi týmito skupinami neboli zistené signifikantné
rozdiely v miere prežívaného distresu.
Z hľadiska zamestnanosti sme porovnávali dve najväčšie skupiny – zamestnaní na plný
úväzok a invalidný dôchodok. V skupine invalidných dôchodcov boli zistené vyššie hodnoty úzkosti
(U = 5210, p = 0,012) aj depresie (U = 2707, p = 0,000) a nižšia spokojnosť so životom (U = 3985,
p = 0,000). Signifikantne vyššiu depresiu (U = 7846, p = 0,000) a nižšiu spokojnosť so životom (U
= 8601, p = 0,009) sme zaznamenali u respondentov s progresívnou formou, rozdiely však
reprezentujú len malý efekt. Vyššiu úzkosť (U = 6733, p= 0,000), depresiu (U = 6380, p = 0,000 )
a nižšiu spokojnosť so životom (U = 7959, p = 0,000) vykazujú respondenti s aktuálnym zhoršením
stavu (Tab. č. 2).
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Tab. č. 2 Charakteristika rozdielov medzi vybranými skupiny v miere psychického distresu
Depresia

Úzkosť
Premenná

Skupina

MR*

U

Sig

MR

U

sig

EFEKT

Práca

Forma
Ochorenia

Aktuálne
zhoršenie

plný úväzok
(N = 95)
invalidný
dôchodok
(N = 137)
RR*
(N = 215)
PROG*
(N = 99)

102,85

Áno
(N = 108)
Nie
(N = 211)

5210

,012

76,49

2707

144,24

155,16

1014

161,03

nie je
signifikantný

185,75

203,16

6733

206,43

137,91

MR

EFEKT

r = 0,16
malý efekt

125,19

Spokojnosť

144,49

,593

,000

r = 0,34

136,24

stredný efekt

*MR = priemerné poradie RR = relapsujúco – remitujúca forma

,000

,000

r = 0,21
malý efekt
6380

,000

R = 0,36
stredný efekt

Sig
EFEKT

141,05

r = 0,5
veľký efekt
7846

U

97,52
166,0
137,27
128,38
175,28

3985

,000

r = 0,32
stredný
efekt
8601

,009

r = 0,14
malý efekt
7959

,000

r = 0,24
malý efekt

PROG = progresívna forma

Vzťahová analýza
Pre účely vzťahovej analýzy sme zo zvolených indikátorov (anxieta, depresia, spokojnosť
so životom) prostredníctvom faktorovej analýzy vytvorili latentnú premennú s názvom distres.
Ukázalo sa, že navrhnutý model vykazuje dobrú zhodu s reálnymi dátami (RMSEA = 0,00).
Uprednostnili sme výpočet Pearsonovho koeficientu, ktorý ako robustná štatistická miera dokáže
vykryť aj menšie odchýlky v distribúcii hodnôt. Pri tom sme zistili, že stupeň postihnutia,
sebaúčinnosť a zmysluplnosť života sa stredne silno viažu s mierou distresu. Okrem toho bol
preukázaný signifikantný, avšak slabší vzťah so sociálnou oporou, vnímanou neistotou a vekom.
Na druhej strane nebol zistený vzťah s dĺžkou ochorenia. Podrobné výsledky spolu s hodnotami
korelačných koeficientov uvádzame v tabuľke č. 3.

Tab. č. 3 Korelačné vzťahy mier psychického distresu s vybranými psychosociálnymi premennými
EDSS
**

Neistota

Seba-

v chorobe

Účinnosť

0,270

**

**

Zmysel

Sociálna

Dĺžka

života

opora

ochorenia
0,091

0,271**

-,182**

-0,080

0,065

-0,431**

-,309**

0,006

0,144**

0,425**

,358**

-0,009

-0,029

**

-0,249

Depresia

0,428

Anxieta

0,190**

0,263**

-0,350**

-0,301**

Distres

0,357**

0,280**

-0,467**

Spokojnosť
so životom

-0,290**

-0,181**

0,396**

-0,448

-0,373

**

Vek

** korelácia je štatisticky signifikantná na hladine významnosti p ≤ 0,05
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Ďalším krokom bolo vytvorenie regresného modelu, do ktorého sme súčasne vložili všetky
skúmané premenné. Pri tom sa ukázalo, že týmito prediktormi možno vysvetliť 31, 1 % variancie
psychického distresu (R = 0, 297, R2 = 0, 311).
Keďže na základe výsledkov korelačnej analýzy nemôžeme vyvodzovať závery o povahe
vzájomných vzťahov medzi prediktormi, následne sme sa zamerali na detekciu potenciálnych
moderátorov a mediátorov.
Úloha mediátorov v predikcii psychického distresu
Našim cieľom bolo posúdiť, či vybrané psychosociálne premenné sú samostatnými
prediktormi alebo vystupujú ako mediátory vzťahov inej psychosociálnej premennej a distresu.
Mediátor ako tretia premenná sprostredkúva vzťah medzi nezávislou a závislou premennou
(Baron, Kenny, 1986). Sobelov test umožňuje určiť, či podiel vzťahu, sprostredkovaný mediátorom
je štatisticky signifikantný. V kontexte slabšieho vzťahu medzi premennými môže byť aj menšia
zmena sily vzťahu medzi prediktorom a kritériom po kontrole vplyvu mediátora štatisticky
signifikantnou. V našej práci preto budeme interpretovať len mediačný efekt tých premenných,
ktoré v interakcii s prediktorom vysvetľujú viac ako 1 % celkovej variancie distresu. (∆ β >0,1).
Hranica bola stanovená na základe hodnoty R2med, ktorú Fairchild et al. (2009) odporúčajú ako
mieru efektu mediačného modelu (R2 ≤ 0,01 = malý až žiadny efekt), ktorá vypovedá o jeho
praktickej signifikancii.
Na základe stanovených kritérií môžeme konštatovať, že sebaúčinnosť a zmysel života sú
signifikantnými mediátormi vzťahu medzi neistotou v chorobe a distresom, v oboch prípadoch ide
o úplnú mediáciu (vzťah medzi prediktorom a kritériom sa po kontrole mediátora stáva
nesignifikantným). Obe premenné intervenujú aj vo vzťahu medzi sociálnou oporou a distresom,
o úplnej mediácii možno hovoriť len v prípade zmyslu života. Sebaúčinnosť vystupuje ako
parciálny mediátor, rovnako ako vo vzťahu medzi zmyslom života a distresom. Väčšina doterajších
prác sa zameriava na úlohu potenciálnych mediátorov vo vzťahu medzi mierou fyzického
postihnutia s psychickým distresom. Vzhľadom na význam vzťahu uvádzame sebaúčinnosť ako
signifikantný mediátor, keďže je jedinou premennou, ktorej efekt sa približuje k stanovenej hranici
pre interpretáciu. Výsledky analýzy aj v tomto prípade preukázali signifikantný mediačný účinok
sebaúčinnosti, ktorý ako jediný dosahuje mieru efektu blízku stanovenej hranici a zmyslu života,
ten však predstavuje len malý, resp. žiadny efekt. Jednotlivé vzťahy sú popísané v Tabuľke č.4.
Tab. č. 4 Mediátory vzťahu medzi fyzickým postihnutím, psychosociálnymi premennými
a distresom
Prediktor
Fyzické
postihnutie
Neistota

Sociálna opora

Zmysel života

β X↔Y

Mediátor

β XZ↔Y

∆β

Sobelov test

%

Seba – účinnosť

0,357

0,260

0,097

Z
5,77

Seba – účinnosť

0, 280

0,013

0,267

6,54

0,00

95,4%*

Zmysel života

0,280

0,096

0,184

6,26

0,00

65,7%*

Seba – účinnosť

0,309

0,143

0,166

-5,6

0,00

53,7%

Zmysel života

0,309

0,088

0,221

-5,26

0,00

71,5%*

Seba – účinnosť

0,431

0,162

0,269

-4,64

0,00

62,4%

X – prediktor Y – distres Z – mediátor
β XZ↔Y - vzťah medzi X a Y po kontrole vplyvu Z

p
0,00

27%

β X↔Y - vzťah medzi X a Y
∆ β = β X↔Y - β XZ↔Y
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% - podiel vzťahu medzi X a Y sprostredkovaný Z

* úplná mediácia

Úloha moderátorov v predikcii psychického distresu
Moderátor (Y) je „kvalitatívna alebo kvantitatívna premenná, ktorá ovplyvňuje smer alebo
silu vzťahu medzi nezávislou (X) a závislou premennou (Z)“ (Baron, Kenny, 1986, s. 1075). Na
základe testovania moderácii sme dospeli k záveru, že pohlavie ani žiadna zo zvolených
premenných nie je signifikantným moderátorom vzťahu ďalšej premennej s distresom (p > 0,05).
Na druhej strane vek vystupuje ako signifikantný moderátor vzťahu sebaúčinnosti (β = -0,114, p =
0,016), zmyslu života (β = - 0,135, p = 0,005) a sociálnej opory (β = 0,005, β = - 0.144)
s distresom, pričom vo vyššom veku sa vzťahy zvýrazňujú.
Výsledky analýzy naznačujú, že najvýznamnejším moderátorom skúmaných vzťahov je
národnosť. Kategórie tejto premennej, reprezentované skupinou respondentov z USA a spoločnou
skupinou českých a slovenských respondentov, sa vyznačujú značne odlišnou silou vzťahu
skúmaných psychosociálnych premenných s distresom, výnimkou je iba vzťah so stupňom
fyzického postihnutia (podrobnejšie údaje sú v Tabuľke č. 5).
Tabuľka č.5 Národnosť ako moderátor vzťahu psychosociálnych premenných s psychickým
distresom
Prediktor

Fyzický stav

Kategorie moderátora
USA
SVK + CZ
N = 111
N = 183
0,281
0,326

p = 0,930

Sebaúčinnosť

-0,731

-0,104

p = 0,000

0,410

28,213

Vnímaná neistota

0,638

-0,046

p = 0,000

-0,530

16,514

Zmysel života

-0,746

0,038

p = 0,000

0,509

42,560

Sociálna opora

-0,654

-0,068

p = 0,000

-0,449

20,769

Efekt moderátora
P
Beta

F

Výsledky viacnásobnej regresnej analýzy ukazujú, že zatiaľ čo v skupine respondentov
z USA skúmané premenné vysvetľujú až 75% celkovej variancie distresu (R = 0, 866),
v československej skupine tie isté premenné vysvetľujú len 14, 4% variancie. (R = 0, 380).
Model psychického distresu
Pri vytváraní modelu psychického distresu, sme využili tzv. „path“ analýzu. Štrukturálne
modelovanie je súborom štatistických postupov, určeným na simultánnu analýzu lineárnych
vzťahov medzi premennými. „Path“ analýza (analýza cesty) je rozšírením a zovšeobecnením
metódy viacnásobnej regresnej analýzy. Umožňuje vytváranie a testovanie modelov, ktoré
obsahujú manifestné a latentné premenné, prepojené zložitou sieťou vzťahov regresnej povahy
(Urbánek, 2000). Pri hodnotení zhody modelu s reálnymi dátami sa používa viacero indexov,
v súčasnosti sa najviac používa index RMSEA (odmocnina z priemerného štvorca chyby odhadu,
hodnoty ≤ 0,08 sú považované za akceptovateľné), komparatívny index zhody CFI, index dobrej
zhody GFI a normovaný index zhody NFI (za akceptovateľné sú považované hodnoty > 0,90)
(Bentler, Bonett, 1980; Halama, 2005).
Pre účely „path“ analýzy sme zadefinovali neistotu, sebaúčinnosť, zmysel života a sociálnu
oporu ako latentné premenné, merané s použitím jediného indikátora v podobe hrubého skóre
príslušného dotazníka. Na základe výsledkov predošlej analýzy mediácií sme vytvorili niekoľko
modelov s vymedzenými priamymi a sprostredkovanými vzťahmi medzi premennými. Následné
testovanie ukázalo, že ani jeden z modelov, ktoré obsahujú fyzické postihnutie ako exogénnu
latentnú premennú nevykazuje akceptovateľnú zhodu s reálnymi dátami.
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Pri použití miernejších kritérií (RMSEA < 0,1) možno akceptovať Model I (Obr. č.1),
v ktorom je efekt fyzického postihnutia sčasti mediovaný sebaúčinnosťou (RMSEA = 0,094, NFI =
0,97, CFI = 0,097, GFI = 0, 096).

Obr. č.1 MODEL I (s fyzickým postihnutím ako exogénnou latentnou premennou)

RMSEA = 0,094, NFI = 0,97, CFI = 0,097, GFI = 0, 096

A = anxieta,
UNC = neistota v chorobe
D = depresia
SE = sebaúčinnosť
SWL = spokojnosť so životom ZŽ = zmysel života

EDSS_o = skóre fyzického postihnutia

Najlepšia zhoda s reálnymi dátami bola dosiahnutá pri Modeli II (Obr. č.2), v ktorom
sebaúčinnosť vystupuje v roli mediátora medzi neistotou, zmyslom života a distresom. V prípade
neistoty ide pri tom o úplnú, v prípade zmyslu života o čiastočnú mediáciu. Hodnoty indexov zhody
(RMSEA = 0,079, NFI = 0,98, CFI = 0,98, GFI = 0,097 ) poukazujú na dobrú zhodu modelu
s realitou.
Obr. č. 2 MODEL II (najlepšia zhoda s reálnymi dátami)

RMSEA = 0,079, NFI = 0,98, CFI = 0,98, GFI = 0,097
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Diskusia
Ochorenie sclerosis multiplex je spojené so zvýšeným rizikom vzniku distresu. Zatiaľ čo
väčšina výskumov psychických aspektov ochorenia sa zameriava výlučne na výskyt a prediktory
depresie (napr. Arnett et al., 2002), v našej štúdii pracujeme s niekoľkými indikátormi distresu , čo
umožňuje sprostredkovať komplexnejší pohľad na negatívne zmeny v prežívaní jednotlivcov so
sklerózou multiplex.
V súlade s výsledkami doterajších výskumov (e.g. Tsigoulis et al., 2007) bol potvrdený
signifikantný vzťah s mierou distresu, ktorý však vysvetľuje len 13% celkovej variancie. Výhodou
našej štúdie je široká variabilita stupňov postihnutia. Účasť ťažko postihnutých jednotlivcov bola
možná vďaka internetovej forme výskumu. Malý podiel variancie distresu, vysvetliteľný týmto
činiteľom, poukazuje na význam skúmania ďalších psychosociálnych premenných. Ukázalo sa, že
nami zvolené premenné sa signifikantne viažu s mierou distresu, čo podporuje závery predošlých
štúdii, zameraných na funkciu jednotlivých prediktorov (Mc Ivor et al., 1984, Jopson, Moss –
Morris, 2003). Významným zistením je existencia stredne silného vzťahu so zmysluplnosťou
života, keďže u jednotlivcov so sklerózou multiplex bola tomuto činiteľu venovaná len minimálna
pozornosť.
Doterajšie štúdie sa primárne orientovali na detekciu mechanizmu, prostredníctvom ktorého
horší zdravotný stav môže viesť k vzniku psychického distresu. V zhode s Lynchom et al. (2001b)
môžeme konštatovať, že jednotlivé psychosociálne činitele sú skôr samostatnými prediktormi ako
mediátormi či moderátormi uvedeného vzťahu. Naše zistenia síce potvrdzujú štatisticky
signifikantný sprostredkujúci efekt sebaúčinnosti a zmysluplnosti života, avšak praktický význam
tohto vzťahu, daný mierou efektu, je len malý. Následná analýza vzťahov medzi premennými
poukazuje na kľúčový význam sebaúčinnosti. Tá sa stredne silno (v skupine respondentov z USA
dokonca silno) viaže s distresom a zároveň ako mediátor sprostredkováva vplyv ďalších
prediktorov. Iným významným činiteľom je zmysel života, pričom jeho vzťah s distresom je sčasti
sprostredkovaný práve sebaúčinnosťou. V súlade s výsledkami mediačnej analýzy vystupuje ako
významná intervenujúca premenná vo vzťahu sociálnej opory, vnímanej neistoty a psychického
distresu. Napriek týmto zisteniam najlepšiu zhodu z reálnymi dátami dosiahol model, vyjadrujúci
vzťahy psychosociálnych prediktorov, v ktorom je sociálna opora nezávislým prediktorom distresu.
Mediačná analýza v psychológii zohráva dôležitú úlohu pri plánovaní intervencii, ako aj pri
prevencii. Na základe našich zistení predpokladáme, že želané zvýšenie sebaúčinnosti možno
dosiahnuť prostredníctvom postupov zameraných na zníženie vnímanej neistoty a zvýšenie
zmysluplnosti života. Dôkazy o význame kognitívnych činiteľov predstavujú potenciálne
zdôvodnenie zistenej efektivity KBT postupov u jednotlivcov so sklerózou multiplex (Chalk, 2007a).
Možnosti eliminovania zdrojov neistoty, sú limitované aktuálnym stupňom poznania i dostupnosťou
liečby. Napriek tomu môže byť prínosným psychoedukačný prístup a zvyšovanie kompetentnosti
pacienta rozširovaním informačného obzoru, aj prostredníctvom internetových portálov. Kognitívna
reštrukturácia, spojená s prehodnotením globálneho zmyslu a doterajšej hodnotovej orientácie
môže dať nový zmysel aj aktuálnej situácii neistoty, zvyšovať toleranciu voči nejednoznačnosti
a popri eliminácii distresu potencovať osobnostný rast. Praktické aplikácie vyplývajú aj z poznania
ochrannej funkcie sociálnej opory. Zvláštnu úlohu zohrávajú podporné skupiny, vrátane
internetových fór, ktoré sú nezastupiteľným zdrojom sociálnej interakcie pre imobilných
jednotlivcov.
Významné zistenia priniesla komparácia skúmaných vzťahov v skupinách respondentov
z rôznych krajín. Zdá sa, že práve kultúrne prostredie je najdôležitejším moderátorom vzťahov
medzi psychosociálnymi premennými a distresom. Kým v skupine z USA sa jednotlivé činitele
stredne silno až silno viažu s mierou distresu, čím zároveň naznačujú smer v plánovaní intervencií,
v československej skupine nezohrávala úlohu signifikantného prediktoru ani jedna zo skúmaných
premenných. Skupiny sa významnejšie nelíšili v demografických charakteristikách ani miere
distresu či psychosociálnych premenných, čo podnecuje úvahy o príčinách rozdielov, ako aj
potenciálnych prediktoroch distresu chronicky chorých v našej spoločnosti. Mishel (1990)
upozorňuje, že intolerancia neistoty a snaha o získanie kontroly sú doménou západnej,
pozitivisticky orientovanej spoločnosti, ako aj na skutočnosť, že konštrukty ako miesto kontroly či
sebaúčinnosť boli vytvorené americkými psychológmi, čo sčasti vysvetľuje ich význam pre túto
skupinu respondentov. U českých a slovenských respondentov môžu dôležitú zohrávať
socioekonomické činitele (domnienku podporuje fakt, že v tejto skupine bol zastúpený vyšší počet
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pacientov na invalidnom dôchodku, napriek nižšiemu veku a porovnateľnému stupňu postihnutia).
Ďalším vysvetlením je obmedzený prístup k informáciam, ktorý najmä v minulosti znemožňoval
znižovanie vnímanej neistoty týmto spôsobom. Zistenia poukazujú na nutnú opatrnosť pri aplikácii
intervencií, ktorých efektivita bola skúmaná v inom kultúrnom prostredí. V našich podmienkach
môže byť užitočným využitie psychoedukácie, ako aj osveta v oblasti využívania psychoterapie
u somaticky chorých.
Nedostatkom výskumu je najmä je použitie EDSS škály pri hodnotení fyzického postihnutia.
Napriek častému využitiu vo výskumoch ide o ordinálnu škálu, pri ktorej nie sú zachované rovnaké
rozdiely medzi jednotlivými stupňami postihnutia. Hoci výhodou sebaposudzujúcej verzie je
efektívnosť administrácie, nemôže uspokojivo nahradiť klinické posúdenie odborníkom. I keď
viaceré štúdie poukazujú na uspokojivú validitu a reliabilitu internetových foriem dotazníkov (Ritter
et al. 2004), tento typ výskumu je spojený s rizikami v dôsledku absencie priamej interakcie
s respondentom. Na druhej strane je popri časovej a ekonomickej efektívnosti, šancou pre ľudí,
ktorí by sa inak nemohli zúčastniť (napr. pacienti s ťažším stupňom postihnutia a potenciálne
vyššou mierou psychického distresu). Zároveň umožňuje získať multikultúrnu vzorku (Jim,
Andersen, 2007). Ďalšie obmedzenia sa týkajú interpretácie výsledkov, keďže na základe nich
nemôžeme vyvodzovať kauzálne závery.
Štúdia poukazuje na opodstatnenosť skúmania psychických aspektov chronických
ochorení. Napriek tomu, že jednotlivci so sklerózou multiplex sú vo zvýšenej miere ohrození
psychickým distresom, ani ťažký stupeň postihnutia nie je nevyhnutne spojený s negatívnymi
zmenami v prežívaní. Na druhej strane zistenia potvrdzujú význam osobnostných (zvlášť
kognitívnych) a sociálnych faktorov. Dôkazom je aj výsledný model, znázorňujúci mechanizmy
ochranného pôsobenia psychosociálnych činiteľov, ktoré predstavujú dôležité východisko pre
plánovanie intervencii. Keďže výskyt distresu u jednotlivcov so sklerózou multiplex možno len
sčasti vysvetliť analyzovanými premennými, v budúcnosti by bolo žiaduce preskúmať potenciálnu
úlohu ďalších prediktorov – najmä osobnostných čŕt, ale aj vlastností prostredia. Tie by mohli
odhaliť mechanizmus pôsobenia fyzického postihnutia na vznik distresu, a zároveň prispieť
k objasneniu interkultúrnych rozdielov. Cieľom ďalších výskumov by malo byť vytvorenie
komplexnejšieho a presnejšieho modelu psychického distresu.
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Kognitívne procesy a efektívnosť vo vyučovaní cudzích jazykov
v mladšom školskom veku: pedagogicko-psychologické aspekty1
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Abstrakt
Učenie cudzích jazykov v začiatkoch formálnej edukácie predstavuje zvýšenú záťaž na kognitívne
funkcie. Aplikácia princípov vzdelávania zameraného na žiaka znamená okrem iného
rešpektovanie dosiahnutej úrovne spracovávania informácií a interindividuálnych rozdielov nielen
v oblasti poznávania a učebných štýlov, ale aj v osobnostných a emocionálnych aspektoch.
Príspevok sa zaoberá prehľadom relevantných teoretických východísk a ich premietnutie do
praktických postupov v školských podmienkach.
Kľúčové slová: cudzí jazyk, kognitívne schopnosti, mladší školský vek
Abstract
Cognitive processes and efficiency in teaching foreign languages in younger school age:
pedagogical-psychological aspects
Teaching foreign languages at the beginning of formal education presents higher strain for
cognitive functions. The application of educational principles focused on students means, among
other things, respect for their acquired informational processing level and inter-individual
differences, not only in the area of cognition and learning styles, but also in personality and
emotional aspects. This paper presents an overview of relevant theoretical foundations and its
application to practical processes in the school environment.
Keywords: foreign language, cognitive abilities, younger school age

Zaradenie prvého cudzieho jazyka v štátnom vzdelávacom programe od 3. ročníka základnej
školy vyvoláva nutnosť riešiť viaceré otázky aj z pedagogicko-psychologického hľadiska. Školský
zákon s optimizmom stanovuje povinnú výučbu v snahe otvoriť čo najväčší priestor pre
cudzojazyčnú výučbu, aby sa vo všeobecnosti zlepšilo ovládanie cudzieho jazyka, pričom sa
predpokladá, že pre cudzojazyčnú gramotnosť maturanta je primerané ovládanie dvoch jazykov.
V učebných plánoch sa v základnej škole počíta s následným zavedením dvoch cudzích jazykov,
pričom sa rešpektuje Spoločný európsky referenčný rámec (SERR), ktorý určuje stupeň zvládnutia
jazyka v závislosti od počtu rokov výučby. Úroveň pre absolventov základnej školy, ktorí sa učia
prvý cudzí jazyk (CJ) od 3. ročníka, sa charakterizuje ako prvý stupeň samostatného používania
jazyka (B1.1). Na túto úroveň má nadviazať vzdelávanie na strednej škole (zachovanie kontinuity
ako jedna zo zásadných požiadaviek). Druhý CJ sa má vyučovať od 6. ročníka s nižšou hodinovou
dotáciou, resp. počet hodín si školy môžu upraviť vo svojom školskom vzdelávacom programe.
Dlhodobým problémom v cudzojazyčnom vzdelávaní u nás je prevaha požiadaviek na
kvantitatívne zvládanie CJ, čo znamená, že študenti sa učia prevažne o jazyku, ale praktické
ovládanie jazyka ako dorozumievacieho prostriedku je na nízkej úrovni. Týmto smerom sa uberalo
a doposiaľ uberá aj sledovanie či testovanie výstupov (väčšinou sa taktiež zisťujú kvantitatívne
údaje: slovná zásoba a jej rozsah, používanie gramatických pravidiel, počúvanie alebo čítanie
s porozumením v rôznych typoch úloh).

1

Príspevok vznikol v rámci riešenia projektu VEGA 1/0690/10.
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Nedostatky vo vedomostiach dokladá napríklad pedagogický prieskum uskutočnený v roku
2005 na vzorke 6694 žiakov 9. ročníkov z rôznych regiónov Slovenska, ktorí sa učili cudzie jazyky
(anglický, nemecký, francúzsky alebo ruský) v rôznych variantoch (ako rozšírené vyučovanie od 3./
5./ 7. ročníka alebo v základnom variante s menšou časovou dotáciou) (Butaš, Butašová, 2007).
Najúspešnejší boli žiaci, ktorí sa učili CJ v rozšírenom variante od 3. ročníka a títo v priemere
dosahovali požadovanú úroveň podľa SERR (A2.2-B1.1), ale úroveň zvládnutia testov bola rôzna
v jednotlivých jazykoch (najlepšie výsledky boli v ruskom jazyku, najslabšie v nemeckom).
V prevažnej miere sa však výkony pohybovali pod očakávanými hodnotami. Zistenia majú
orientačný charakter, pretože na výsledok v didaktickom/ vedomostnom teste má vplyv množstvo
premenných, ktoré sa v prieskume nesledovali, alebo sa nezohľadňovali (napr. interné faktory
žiakov, kvalifikovanosť vyučujúcich, používané učebné materiály a metódy a i.).
Skutočnosť, že najlepšie výsledky dosiahli žiaci, ktorí sa jazyk učili najdlhšie, autori objektívne
pripisujú výberovému charakteru týchto tried (žiaci na konci 2. ročníka úspešne absolvovali
didaktické testy zo slovenského jazyka a matematiky). Je teda predpoklad, že do týchto tried boli
zaškolení šikovní žiaci s dobrým celkovým učebným potenciálom.
V súvislosti s longitudinálnym sledovaním výkonov a úspešnosti žiakov v experimentálnych
triedach, kde sa cudzí jazyk začal učiť v 1. ročníku, sme zistili, že v predmetoch cudzí jazyk,
slovenský jazyk a matematika sa zachovali výborné výsledky aj v 6. ročníku – v porovnaní
s výsledkami žiakov z bežných tried. Potvrdila sa tým efektívnosť výberu do jazykových tried, a to
na základe testov realizovaných ešte pred zaškolením (Farkašová, 2008).
Vyššie uvádzané zistenia lepších výsledkov u žiakov s dlhším cudzojazyčným vzdelávaním
interpretujeme ako dôsledok súhry viacerých faktorov, z ktorých samotná dĺžka výučby predstavuje
len jeden a pravdepodobne nie najvýznamnejší ukazovateľ. Často sa totiž stretávame práve s tým,
že v prospech skorého začiatku učenia CJ sa operuje časovým hľadiskom – čím dlhšie sa jazyk
učí, tým je lepšie jeho zvládnutie. Postupne sa však, aspoň v odborných kruhoch, do popredia
pozornosti dostávajú iné aspekty: kvalita výučby, používané metódy, postupy a učebné materiály,
osobnosť a kvalifikovanosť učiteľa a v neposlednom rade premenné na strane učiacich sa.
K podobným výsledkom viedli aj overovania ďalších autorov v porovnateľných spoločenských
podmienkach, napr. výskum realizovaný v ČR (Hanušová, Najvar, 2008).
V kontexte zisťovania faktorov ovplyvňujúcich učenie cudzích jazykov sa v zahraničí
realizovalo mnoho výskumov, ktoré sledovali mnohoraké údaje a ich interakcie. Výsledky nemožno
automaticky prevziať a aplikovať u nás, pretože sa týkajú odlišných okolností typických pre dané
krajiny. Predmetom záujmu boli/ sú predovšetkým otázky kvality či mechanizmov učenia, resp.
osvojovania druhého jazyka imigrantmi a ich deťmi (prehľad o súčasnej situácii v USA a problémy
s tým súvisiace podáva napr. štúdia J. Bettsa et al., 2009). V tejto súvislosti treba rozlišovať
termíny: „učenie (sa) cudziemu jazyku“ znamená cielené nadobúdanie jazykových zručností
v prostredí/ krajine, kde sa cieľový jazyk nepoužíva v bežnej komunikácii, kým „učenie/
osvojovanie (si) druhého jazyka“ sa deje v prostredí, kde sa jednotlivec (s odlišným materinským
jazykom) stretáva s cieľovým jazykom nielen v škole, ale aj v bežnom prostredí. Sledované nuansy
transferu či vzájomnej interferencie jednotlivých jazykov v našich školských podmienkach
nezohrávajú hlavnú úlohu; môžu sa však prejavovať v situácii, keď sa zvažuje, ktorý CJ je
najvhodnejší pre niektoré rizikové skupiny detí. Dôležitosť otázky následnosti zaradenia cudzích
jazykov sa postupne dostáva do úzadia v dôsledku všeobecného preferovania anglického jazyka
ako prvého CJ. Zo zreteľa však nemožno vylučovať nemecký a ruský jazyk, ktoré sú v určitých
situáciách žiadané či vhodné (ostatné jazyky sa vyučujú prevažne ako druhý a ďalší CJ).
V uvedenom zmysle „prax“ predbieha experimentálne overovanie s aplikovaním rôznych
atribútov a stanovenie pravidiel sa niekedy realizuje bez adekvátneho akceptovania podkladov na
základe výsledkov už uskutočnených výskumov. Požiadavka, aby sa CJ od 3. ročníka (alebo aj
skôr) učili všetci žiaci, nerešpektuje rôzne špecifiká detí a ich možné ťažkosti (napr. poruchy
učenia, odlišné jazykovo-kultúrne prostredie, ktoré popri nedostatočnom ovládaní vyučovacieho
jazyka zapríčiňuje aj pomalšie rozvíjanie predpokladov významných pri školskom vzdelávaní), ale
nezohľadňuje ani ďalšie podmienky na celoplošné zmeny, napr. existujúci nedostatok
kvalifikovaných a dobre pripravených vyučujúcich (dopĺňanie vzdelania učiteľov z praxe
v súčasnosti prebieha). Dôležité je stanoviť primerané (a diferencované) požiadavky na ovládanie
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CJ (napr. komunikačná vs. akademická úroveň v rôznych skupinách učiacich sa), ktoré by sa
následne mali premietnuť do vzdelávacích štandardov (požadovaných kompetencií, spôsobilostí).
Popri ostatných činiteľoch sa aj v zahraničných prácach upozorňuje na kľúčovú úlohu učiteľa,
a to obzvlášť vo výučbe malých žiakov (young learners). Ako upozorňuje M. Nikolovová (2000),
vplyv učiteľov na prvotné zoznamovanie sa s novým jazykom nie je dostatočne podložený
výskumnými poznatkami. Jeho rola najmä pri motivácii a rozvíjaní jazykových zručností detí, ale aj
jeho vlastné kompetencie a odbornosť (napr. ako imitačný vzor výslovnosti), majú nepochybný
podiel na získaní vzťahu a postojov k CJ s dlhodobým efektom.
V oblasti učenia a výučby cudzích jazykov pravdepodobne stále existuje viac otázok ako
odpovedí. Početné výskumy a sledovania prinášajú niekedy priam protikladné výsledky,
napredovanie v súvisiacich vedách zatiaľ poskytuje kusé informácie, alebo sa tieto časom korigujú.
Týka sa to nielen pedagogiky a psychológie, ale aj hľadania podrobnejších poznatkov o fungovaní
a vývine mozgových štruktúr a spojov, ktoré súvisia s rozvojom reči, myslenia a ďalších funkcií
a podmieňujú aj možnosti v edukácii, ako neurofyziológia a ďalšie disciplíny, napr.
psycholingvistika, neurolingvistika a i. (podrobnejšie in Lojová, 2008). Poznatky o plasticite mozgu,
o dominantnosti a súhre hemisfér pri učení poskytujú istú bázu na zostavenie z dnešného hľadiska
optimálnych podmienok pre cudzojazyčné vzdelávanie. Dá sa však očakávať, že časom sa aj tieto
informácie budú dopĺňať či meniť a tie prístupy, ktoré sa na ich podklade v edukácii aplikujú
v súčasnosti, budú korigované.
Pri posudzovaní rôznych aspektov v cudzojazyčnom vzdelávaní si musíme stanoviť, aká má
byť kvalita zvládnutia CJ. Do popredia sa čoraz viac dostáva funkcia CJ ako všeobecného
dorozumievacieho prostriedku, t.j. jeho používateľská funkcia (samozrejme nielen hovorená, ale aj
písomná podoba). Z uvedeného pohľadu si treba určiť primerané ciele vo výučbe – aká má byť
časová dotácia pre učenie CJ, aký má byť obsah, aké metódy sú efektívne vzhľadom na vek
učiacich sa a očakávaný výsledok, ako sa má merať (zisťovať) dosiahnutá úroveň a ako kvalita
výučby.
Učenie detí mladšieho školského veku má svoje špecifiká. Jedným z nich je časové hľadisko
vo vzťahu k používaným stratégiám a metódam: deti nadobúdajú vedomosti pomalšie, na
zapamätanie potrebujú viacnásobné opakovanie prostredníctvom rôznorodých foriem. S týmto
súvisia osobitosti stavu a vývinu kognitívnych funkcií a procesov.
Úroveň kognitívnych schopností zohráva významnú úlohu vo formálnom učení sa CJ, čo
dokladajú mnohé výskumy uvádzané napr. P. Robinsonom (2003). Individuálne rozdiely
v schopnostiach sú prediktorom rozsahu či hĺbky v zvládnutí učebného materiálu a charakterizujú
tento proces. Korelácie výsledkov implicitného (nezámerného) učenia/ osvojovania druhého jazyka
a inteligenciou však boli nesignifikantné (ibidem). Podobný charakter výsledkov sme zistili pri
testovaní žiakov na konci 1. ročníka jazykových tried, keď sa dala do istej miery postihnúť
úspešnosť (rýchle chápanie, bezpečné používanie naučených štruktúr a celkove dobré školské
výsledky) v porovnaní s menej úspešnými spolužiakmi. V použitých metodikách – StanfordBinetova inteligenčná škála, III. revízia a Farebné progresívne matice (Raven), ako miery
intelektových schopností – boli zaznamenané vysoko signifikantné rozdiely medzi týmito
skupinami: žiaci úspešnejší v CJ mali vyššie skóre aj v IQ testoch (Farkašová, Biskupičová, 2000).
Základným faktorom podieľajúcim sa na úspešnom zvládnutí učenia CJ je pozornosť, ktorá vo
veku 6-8 rokov má krátkodobý a nestály charakter, výrazne je previazaná s emóciami a záujmami
detí. Schopnosť koncentrácie a zámernosť pozornosti sa zvyšuje a posilňuje prostredníctvom
prezentovania atraktívnych, emocionálne podfarbených podnetov, ktoré majú byť rôzneho druhu
(napr. vizuálne, auditívne, pohybové).
Pri každom učení zohráva dôležitú rolu pamäť, predovšetkým dlhodobá, ktorá zahrnuje
vybavenie, znovupoznanie, presné reprodukovanie a sprostredkuje aj vytváranie nových obrazov
na základe predchádzajúcich skúseností – prenos a aplikácia poznatkov v nových situáciách
a súvislostiach. Zaujímavé je, že vo výskumoch sa opakovane zisťuje, že pracovná pamäť
významne prispieva k schopnosti učiť sa druhý jazyk (Robinson, 2003). Aj testy zisťujúce
spôsobilosť učiť sa jazyky (napr. Modern Language Aptitude Test - MLAT autorov Carrolla
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a Sapona) sa opierajú o krátkodobú pamäť; hoci práve subtesty v MLAT v svojej podstate sledujú
výkony jednotlivých psychických funkcií žiakov pri spracovávaní jazykovo-gramatických podnetov,
teda nezisťuje sa praktické či komunikačné používanie CJ, ktoré je v testoch komplikovanejšie
postihnúť.
Na posilnenie procesu zapamätávania a kvality vybavenia sa používajú viaceré stratégie,
ktoré reprezentujú rôzne typy preferované pri učení (vizuálny, auditívny, kinestetický), ich
kombinácie s rôznou proporcionalitou. Uvedené typy tvoria základ jednotlivých učebných stratégií:
opakovanie a memorizovanie sú fundamentálnymi činnosťami, ktoré sa spontánne objavujú už
u malých detí v situácii učenia.
Nielen pozornosť a pamäť, ale aj ostatné psychické funkcie majú pri učení významnú pozíciu.
V školských podmienkach bude pravdepodobne úspešnejší žiak, u ktorého sú vysoko rozvinuté
schopnosti analyzovať, klasifikovať a štruktúrovať poznatky a informácie, schopnosti nachádzať
vzťahy a spájať predchádzajúce vedomosti s novými situáciami.
Učenie cudzieho jazyka detí (nielen) mladšieho školského veku kladie zvýšené nároky na
• vnímanie a koncentráciu pozornosti (sledovať zrakové podnety a počúvať hovorené)
• pamäť (zapamätať si množstvo slov/ viet v novom jazyku)
• verbálne funkcie a výslovnosť (napr. zahrnúť nové fonémy do štruktúry primárne
osvojeného materinského jazyka)
• myslenie a uvažovanie (napr. - prepínať z jedného jazykového systému do druhého,
dekódovať a kódovať zvuky a informácie);
• na sociálnu, osobnostnú a emocionálnu zrelosť
spoznávať (uvedomiť si a chápať) novú kultúru (zvyky, tradície), rôzne situácie,
komunikovať a spolupracovať v novom jazyku,
voľne sa vyjadrovať v novom jazyku.
Popri týchto požiadavkách treba prihliadať aj na celkovú (očakávanú) úroveň rozvoja
myšlienkových operácií. V tejto oblasti je relevantná Piagetova periodizácia, podľa ktorej sa 6-8
ročné deti nachádzajú v etape konkrétnych operácií (Piaget, Inhelderová, 1970). Na podporu
rozlišovania úrovne hovorenej a písanej reči, ich funkcie a štruktúry sa možno čiastočne oprieť
o Vygotského výskumné výsledky a tézy (Vygotskij, 2004).
Ak si vyššie uvedené poznatky a informácie premietneme do praktickej roviny, možno pre
pedagogickú a didaktickú sféru sumarizovať nasledovné odporúčania.
Metódy učenia cudzieho jazyka:
• audio-orálna metóda: počúvanie – imitovanie – hovorenie
• komunikačná metóda: prirodzené a zmysluplné používanie CJ v bežných situáciách bez
vysvetľovania gramatiky (celé vety, dialógy…)
• metóda TPR (total physical response, činnostné postupy);
Formy:
• hry, podporované rôznymi činnosťami a manipuláciou s vecami
• kooperatívne učenie, individuálne, párové a skupinové aktivity, projekty atď.
• frontálne inštrukcie a prezentácie;
Obsah: veci, situácie a oblasti, ktoré deti poznajú a zaujímajú ich;
Organizácia a štruktúra hodiny: tempo a typ činností a hier variuje; tieto majú podporovať
a rozvíjať všetky typy detí s odlišnými štýlmi učenia a ďalšími charakteristikami.
Pozornosť v riešenom projekte sústreďujeme na aplikovanie psychologických poznatkov
v predmetnej oblasti do školskej praxe pri učení cudzích jazykov detí v primárnom vzdelávaní, čo
predstavuje veľmi aktuálnu tému v spoločenskom kontexte. Predpokladáme, že poznanie
a rešpektovanie vývinových charakteristík detí umožňuje efektívny prístup v edukácii a čo najširšie
podporovanie žiakov.
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Abstrakt
Pod vedením pedagogickej psychologičky Evy Farkašovej vyvíjajú pracovníci VÚDPaP-u nový test
pripravenosti detí na školu. Rôznymi experimentálnymi verziami testu bolo v roku 2009 vyšetrených
153 detí vo veku 5 a ¾ až 8 a ¼ roka, z nich 79 (51,6 %) príslušníkov majoritnej populácie a 74
(48,4 %) detí z rómskej minority. Rómske deti nereprezentovali celé etnikum, iba jeho podstatnú časť,
ktorú charakterizuje život v sociálne znevýhodňujúcom prostredí (Džuka, Kovalčíková, 2008).
Pri položkovej analýze a overovaní psychometrických charakteristík sme si všimli zaujímavé
skutočnosti týkajúce sa vzťahu medzi testovými výkonmi a pohlavím (rodovou príslušnosťou) detí.
Údaje sme podrobne spracovali v štúdii pre Psychológiu a patopsychológiu dieťaťa (Dočkal, Filípková,
2010). Na tomto mieste prezentujeme iba časť výsledkov, ktoré majú skôr ilustratívnu hodnotu.
Kľúčová slova: kognitivní vývoj, školní zralost, romské děti

Abstract
Sex differences in cognitive development of Romani and majority children
Under the supervision of pedagogical psychologist Eva Farkašová, employers of VÚDPaP are
designing a new test of children school readiness. In 2009, different experimental versions of the tests
were used to examine 153 children between the ages of 5 ¾ and 8 ¼, out of whom 79 (51.6 %) were
members of the majority population and 74 (48.4 %) were children from the minority Romani
community. The Romani children did not represent the whole ethnic community but only its most
important part which is characterized by living in a socially disadvantaged environment (Džuka,
Kovalčíková, 2008). Item analysis and verification of psychometrics characteristics showed an
interesting fact regarding the relationship between tested performance and sex of children. Findings
were analyzed in detail in the study for the journal Psychológia and patopsychológia dieťaťa (Dočkal,
Filípková, 2010). In the present paper, only part of the results with a rather illustrative value is
presented.
Keywords: cognitive development, school readiness, Romani children

Metodiky a výskumné skupiny
Pripravenosť na školu sa často orientačne testuje pomocou úloh zameraných na grafomotoriku
dieťaťa (napr. Jirásek, 1980). My sme použili zácvik a päť úloh, v ktorých mali deti dokresliť chýbajúce
čiary podľa vzoru na prvom obrázku v riadku (príloha 1). Subtest Grafomotorika v tejto podobe
(koeficient vnútornej konzistencie α = 0,706) absolvovalo 79 nerómskych a 21 rómskych detí.
Praktická inteligencia (Sternberg, 2000) nie je zatiaľ bežne meraným konštruktom, hoci aj
klasické inteligenčné testy pre deti často úlohy zamerané na porozumenie praktickým stránkam života
obsahujú (Porozumenie či Zoraďovanie obrázkov vo WISC, Situácie v SON-R). Skúška, ktorú sme
vytvorili, obsahovala okrem zácviku 6 úloh, v ktorých mali deti v každom riadku priradiť k obrázku
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postavy príslušný predmet (príloha 2). Subtest Činnosti v tejto podobe (koeficient vnútornej
konzistencie α = 0,803) absolvovalo 44 nerómskych a 60 rómskych detí.
Výsledky
Grafomotorika – pripravenosť na písanie
Priemerné skóre vyšetrených detí rozdelených podľa rodovej a etnickej príslušnosti v skúške
grafomotoriky uvádzame na obrázku 1.
Výkony rómskych detí sú nižšie než výkony Nerómov, nie však štatisticky významne (K-W χ2 =
1,076; p = 0,300). Výkony chlapcov sa nelíšia (K-W χ2 = 0,067; p = 0,796), malí Rómovia bodovali
dokonca nepatrne vyššie. Rozdiel medzi rómskymi a nerómskymi dievčatami je výrazne v neprospech
Rómok (K-W χ2 = 2,597; p = 0,107). Keby sme rómskych detí vyšetrili viac, mohol dosiahnuť
požadovanú hladinu signifikantnosti.
Aj keď medzirodové rozdiely neboli štatisticky významné ani v jednej etnickej skupine,
histogram ukazuje, že sú celkom nápadné. Výpočet ANOVY upozornil na signifikantnú interakciu
medzi rodom a etnickou príslušnosťou (F = 4,504; p = 0,037).
Teda: Zatiaľ čo v majoritnej spoločnosti zisťujeme, čo sa týka pripravenosti na školu (najmä
oblasti grafomotoriky) lepšiu pozíciu dievčat (pozri aj Kollárik, 1991), v rómskej skupine dosiahli lepšie
výkony chlapci.

Grafomotorika - HS
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Nerómovia
Chlapci

Obr. 1. Priemerné výkony rómskych a nerómskych chlapcov a dievčat v subteste
Grafomotorika
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Obr. 2. Priemerné výkony rómskych a nerómskych chlapcov a dievčat v subteste Činnosti

Činnosti – praktická inteligencia
Priemerné skóre vyšetrených detí rozdelených podľa rodovej a etnickej príslušnosti
v skúške praktickej inteligencie uvádzame na obrázku 2.
Skúška robila rómskym deťom problémy. Až 17 (28,3 %) rómskych detí (8 dievčat a 9
chlapcov) nevyriešilo ani jednu úlohu; v nerómskej skupine získali nulové skóre iba dvaja
chlapci. Rozdiel medzi Rómami a Nerómami je vysoko signifikantný (K-W χ2 = 10,631; p =
0,001). Platí to ale v plnej miere iba pre dievčatá (K-W χ2 = 11,866; p = 0,001). Rozdiel medzi
rómskymi a nerómskymi chlapcami významný nie je (K-W χ2 = 1,359; p = 0,244).
Medzirodové rozdiely neboli významné ani v celom vyšetrenom súbore, ani
v skupinách rozdelených podľa etnicity. Trend zobrazený na histograme je však rovnaký ako
v prípade školskej pripravenosti.
Teda: Aj v skúške praktickej inteligencie sme zistili, že pokým 6-8 ročné dievčatá
z majority podávajú lepšie výkony než ich chlapčenskí rovesníci (podobné výsledky sa
prejavujú aj v skúške SON-R – Tellegen et al., 2009), v skupine malých Rómov je to naopak.
Diskusia
Rómske deti, ktoré sme vyšetrovali, spĺňali kritériá sociálnej znevýhodnenosti
sformulované E. Farkašovou a B. Kundrátovou (2006). Preto sme predpokladali, že podajú
slabšie testové výkony v porovnaní s majoritnými deťmi.
V oblasti grafomotoriky sa však očakávaný medzietnický rozdiel nepreukázal ako
významný. Pripisujeme to najmä skutočnosti, že sme výskum realizovali v materských
školách, nultých ročníkoch ZŠ, prípadne na začiatku dochádzky do 1. ročníka ZŠ. Aj
skúmané rómske deti teda už mali istú skúsenosť s ceruzkou (ktorú deti z rómskych rodín
v predškolskom veku zväčša nezískajú – Říčan, 1998). Ich znevýhodnenie teda nebolo až tak
veľké a v päťpoložkovej skúške sa výrazne neprejavilo.
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Plne sa prejavilo v skúške Činnosti, a to napriek približne ročnej skúsenosti
sledovaných rómskych detí s kolektívnou inštitucionálnou výchovou. Táto skúška ich pritom
nemohla zásadne znevýhodniť obsahovo, všetky znázornené činnosti poznajú. Problém im
však mohlo robiť práve to znázornenie: malí Rómovia nemajú doma k dispozícii obrázkové
knižky (Říčan, 1998), zatiaľ čo v majoritnej populácii sa deti s obrázkami stretávajú od
narodenia. Hoci sa skúška týkala reality, s ktorou sa aj rómske deti stretávajú, výtvarná
reprezentácia tejto reality pre ne môže byť rovnako nezrozumiteľná ako verbálna
reprezentácia v jazyku majority.
Za nový poznatok pokladáme zistenie rozdielov vo výkonoch chlapcov a dievčat, ktoré
majú v majoritnej a v rómskej skupine opačné znamienko. Slabšie výkony rómskych dievčat
v porovnaní s nerómskymi dievčatami sa dajú vysvetliť ich sociálnym znevýhodnením. Ale
slabšie výkony v porovnaní s rómskymi chlapcami (keď v majoritnej populácii je trend v tomto
veku opačný) takto vysvetliť nemožno. Sociálne prostredie, v ktorom rómske dievčatá
vyrastajú, je rovnaké (a rovnako znevýhodnené) ako to, v ktorom vyrastajú rómski chlapci.
Zistené rozdiely dávame do vzťahu k tradičnej rómskej kultúre s jej patriarchálnymi hodnotami
(Liégeois, 1995; Říčan, 1998). Táto kultúra pravdepodobne sprostredkúva deťom už od
narodenia iné kultúrne vzorce správania chlapcov a dievčat, čo sa odráža nielen vo formovaní
osobnostných vlastností (Lisá, Dočkal, 2008), ale zrejme aj vo formovaní schopností.

Závery
•
•
•
•

•

V kognitívnom vývine rómskych detí zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia sa odráža
nielen (ne)kvalita toho prostredia, ale aj odlišná kultúra, v ktorej žijú.
Prostredie poskytujúce menej stimulov je zodpovedné za zaostávanie tých výkonov
rómskych detí, ktoré sú majoritnou populáciou pokladané za štandardné.
Kultúra podmieňuje čiastočne odlišný vývin rómskych chlapcov a dievčat, a to aj v oblasti
schopností. Rómske dievčatá sú v tomto zmysle dvakrát znevýhodnené.
Pod nízke testové výkony Rómov sa okrem sociálneho znevýhodnenia podpisujú aj
medzikultúrne rozdiely. Testy, ktoré používame, sú zostrojené podľa meradiel majoritnej
spoločnosti, nie sú teda pre Rómov kultúrne relevantné. Predpoklad, že nahradenie
verbálnych testov neverbálnymi vyrieši férovosť testovania, zjavne neobstojí; rómske deti
môžu mať problém aj s výtvarnou reprezentáciou skutočnosti.
Fakt kultúrnej determinácie vývinu treba rešpektovať pri konštrukcii testov (možno bude
treba vytvoriť osobitné testy pre rómskych chlapcov a osobitné pre rómske dievčatá) i pri
výchove a vzdelávaní. Pre rómske deti treba vytvoriť také edukačné prostredie, v ktorom
budú môcť čerpať z hodnôt vlastnej kultúry a s kultúrou Nerómov sa vyrovnávať postupne.
Vstup nepripraveného Rómčaťa do nášho školského systému s celkom inými
požiadavkami, než aké naň kládla jeho rodina, je nadmieru záťažový a podmieňuje vznik
ďalších problémov.
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Príloha 1 – Úlohy subtestu Grafomotorika
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Príloha 2 – Úlohy subtestu Činnosti
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Pokroky kognitivní psychologie
Bohumír Chalupa
Brno
chalupaboh@tiscali.cz

Abstrakt
Od konce 60. let se ke zkoumání vyšších poznávacích procesů začala používat chronometrická
analýza, nejčastěji s použitím měření motorického a verbálního reakčního času (Posner, Mitschell.
1967, Fraisse, 1968). Autor referuje o provedení rozsáhlého výzkumu v letech 1994 - 2008 za
pomocí nové metody mentální chronometrie, kterou inspirovala práce Avanta a Thiemana (1985).
Metoda mentální chronometrie zjišťuje pomocí posuzovací škály subjektivní trvání poznání
jednotlivých písmen české abecedy, konkrétních a abstraktních slov, jmen barev, různých obrazců.
Vykazuje vysokou spolehlivost měření. Bylo prokázáno působení dvou základních skupin činitelů
na proces poznávání: na prvém místě se u verbálního materiálu včetně písmen abecedy projevuje
v trvání poznání aktivující vliv slovní zásoby, uložené v mentálním slovníku, u figurálního materiálu
je to obsah dlouhodobé vizuální paměti, druhým významným činitelem jsou kognitivní procesy,
spojené s abstraktností, se složitostí a s neobvyklostí prezentovaného objektu, které naopak
prodlužují dobu trvání poznání. Nezávisle na těchto činitelích působí při percepci objektů také
různé valence a emoční faktory.
Klíčová slova: mentální chronometrie, kognitivní procesy
Abstract
Progress of cognitive psychology
From the end of the 1960s, chronometrics analysis has been used for the research of higher
cognitive processes, with motor and reaction time being the most common measures that were
used (Posner, Mitschell,1967, Fraisse,1968).
The author discusses extensive research in 1994-2008 which used a new method of mental
chronometry inspired by the work of Avant and Thieman (1985). The method of mental
chronometry uses a rating scale to measure subjective length of recognition of individual letters
from the Czech alphabet, concrete and abstract words, names of colours, different figures. It
shows high reliability. Two basic groups of factors on process of recognition were found: firstly,
length of recognition of verbal material, including letters of alphabet, is influenced by activation of
mental vocabulary, figural material is influenced by activation of content of long-term visual
memory, the second important factor is cognitive processes connected to abstraction, to
complexity and to a typicality of presented object, which on the other hand prolonged time of
recognition. Independent of these two factors, recognition of objects is influenced by different
valence and emotional factors.
Keywords: mental chronometry, cognitive processes

Nový směr kognitivní psychologie (Neisser, 1967) je některými autory chápán úžeji jako obor,
zabývající se procesy mentálního zpracování informací, častěji jako psychologický směr, zahrnující
řadu klíčových témat obecné psychologie, především poznávací procesy, paměť, představivost,
pátrací činnosti, pozornost, řešení problémů, které se v minulosti nepodařilo uspokojivě teoreticky
vyložit. Vyznačuje se převážně experimentálními přístupy, dále se provádějí srovnání
psychologických zjištění s výsledky laboratorních metod, EEG, metod zobrazování živého mozku,
biochemických a endokrinologických metod aj.
Nová základní paradigmata kognitivní psychologie se spatřují obvykle ve výkladu psychiky
jako mentální reprezentace světa, v pojetí interakce osoby s okolím, kde se spojují kognitivní
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procesy a modely s rozhodováním a vnějším působením. Neisser (1967, 1981), zdůrazňoval
ekologický aspekt v poznání a princip reality. Podobně jako Piaget je Neisser konstruktivista
(člověk si aktivně vytváří model světa, vytváří kognitivní struktury). Vývoj pokračuje i v kognitivní
psychologii.
Jedna významná skupina badatelů (např. M. Gazzaniga, 1995, aj.) usiluje poznat různé fáze a
programy vnímání a myšlení pomocí metod elektrofyziologie a zobrazování živého mozku. Razí se
termín kognitivní neurovědy (též cognitive brain mapping). V jiných publikacích a časopisech se
používá označení behaviorální a kognitivní neurologie. Pomocí zobrazovací metody magnetické
resonance se podařilo např. zjistit určité vzorce fungování mozku při provádění různých úkolů,
které jsou důležité pro objasnění některých defektů psychické činnosti a chování, např. ve škole.
Můžeme nyní najít i označení kognitivní neuropsychologie. Na univerzitách a v laboratořích působí
v této oblasti již řada týmů, jak ukazují jejich prezentace na internetu v roce 2010.
Spíše interdisciplinární povahu má skupina kognitivních věd, která buduje více na informační
teorii, počítačových modelech mysli, než na konkrétních psychologických faktech.
Kognitivní psychologie postrádala a postrádá dostatek spolehlivých metod, které by
umožňovaly měřit a identifikovat poznávací a jiné mentální procesy. Metoda osvojování umělých
pojmů byla základem zkoumání četných autorů (Ach, Vygotský, Hanfman a Kasanin,
Heidbrederová, Bruner aj). Pojmová klasifikace a identifikace, která je základem metody, zahrnuje
podle nejnovějších výzkumů několik samostatných faktorů, které jsou podmíněny druhem
zpracovávaného materiálu (slova, čísla, obrazce aj.), úrovní složitosti a abstraktnosti operací a
dalšími činiteli.
Zrakové pátrací činnosti mají původ u Jastrowa, 1892, významného amerického
experimentálního psychologa. Na panelu jsou nepravidelně rozmístěny číslice, písmena, slova,
kombinace barev a měří se hledací čas.
Nové údaje v oblasti vyšších poznávacích procesů poskytly od 60. let metody měření
reakčního času (Fraisse, Posner). Byly zkoumány rozdíly RČ v poznávání obrazového a
verbálního materiálu různých kategorií.
Překvapující výsledky přineslo v poslední době použití posuzovacích škál při zjišťování
časového trvání poznání podnětů a jejich různých valencí.
Řešená problematika
V návaznosti na podnětnou studii Avanta a Thiemana, 1985, která se zabývala trváním
vizuálního přístupu k písmenové a slovní sémantické informaci, jsme v letech 1994- 2008
vypracovali a aplikovali u řady souborů novou metodu mentální chronometrie. Pokusná osoba má
posoudit na škále 1 - 5, jak dlouho trvá poznání rozmanitých podnětů (písmena, slova, obrazce
aj.).
Psychologický výklad se týká rozdílů a souvislostí kognitivních procesů a struktur, které se
podílejí na zpracování rozmanitých podnětů verbální nebo názorné povahy. Výklad z hlediska
fyziologie se opírá o existenci mozkového oscilátoru, který pracuje v cyklech okolo 30-40
milisekund a umožňuje přesný odhad časových intervalů (Pöppel, 1971).
Bylo realizováno několik výzkumných projektů, které sledovaly:
1. dobu trvání poznání různých podnětů (písmena, slova, obrazce) a jakými činiteli je
2. ovlivněna,
3. úlohu konkrétnosti - abstraktnosti slovního materiálu,
4. úlohu mentálního slovníku (slovní zásoby),
5. podmíněnost rozdílů poznání u názorného materiálu (obrazce),
6. vzájemné korelace různých proměnných v experimentu,
7. rozdíly kognitivních a verbálních procesů,
8. spolehlivost měření metodou mentální chronometrie.
9. Ke srovnání výsledků měření byly použity některé další metody (zjištění rozsahu slovní
zásoby písmen podle jazykového slovníku, měření slovní produkce na písmena a
slova, měření vyčerpatelnost slovní produkce za 3 minuty, pokus znovupoznání
obrazců, posuzovací škály různých valencí předkládaných podnětů, údaje o frekvenci
slov podle Frekvenčního slovníku češtiny, aj,).
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Metoda měření
Písemná instrukce zněla: „Různé duševní obsahy mají různé trvání. Máte určit, jak dlouho trvá
uvědomění si různých podnětů ve Vaší mysli podle připojené stupnice 1 - 5 (příslušný stupeň
zakroužkujte).“ Stupnice měla nahoře slovní zakotvení: 1 …“krátké trvání“, 5… „dlouhé trvání“.
Byla zjišťována spolehlivost psychologického měření u dvou rovnocenných skupin osob A a
B.
Nové výzkumné poznatky
Jednotlivé druhy a položky předkládaného materiálu (písmena české abecedy, konkrétní a
abstraktní slova, jména barev, různé známé a neznámé obrazce) se liší výrazně mezi sebou v
měřených parametrech. Pokusili jsme se objasnit povahu činitelů, jež se podílejí na této variabilitě.
Poznávání písmen české abecedy.
U písmen české abecedy jsou měřeny tyto parametry: časové trvání poznání, velikost slovní
produkce na písmena, vyčerpatelnost slovní zásoby po 3 min. slovní zásoba písmene v jazykovém
slovníku a lexikálně-sémantická nasycenost písmen.

Časové
Slovní
Slovní
Vyčerpatelnost
Lexikálně
trvání
produkce
zásoba
slovní produkce
sémantická
poznání
na písmena písmen
za 3 min.
nasycenost
___________________________________________________________________________
D
1,30
12,40
116
68,2 %
4
C
1,25
9,15
34
54,5 %
2
K
1,45
12,05
197
71,1 %
3
Ch
2,90
10,00
36
53,7 %
1
Š
2,45
9,45
30
49,6 %
1
R
1,65
11,70
53
67,5 %
1
L
1,30
12,50
57
61,0 %
2
N
1,80
12,65
64
58,7 %
4
Ř
2,45
8,15
8
40,6 %
0
P
1,25
14,05
153
80,6 %
5
___________________________________________________________________________
Použitý
symbol

Tab. 1. Průměrné hodnoty proměnných experimentu a srovnávaných veličin (slovní zásoba
písmen dle slovníku, slovní produkce na písmena, vyčerpatelnost slovní produkce za 3 min.,
sémantická nasycenost písmen).
Ústřední je činitel rozsahu slovní zásoby – lexikální faktor. Krátká doba trvání poznání
písmen souvisí s velkým rozsahem slovníkové zásoby, s velkou slovní produkcí na písmeno,
s malou vyčerpatelností slovní zásoby, s velkou lexikálně sémantickou nasyceností písmen a
naopak.
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Obr. 1 Schéma aktivace poznávání písmen české abecedy

Zásoba slov u jednotlivých písmen podle jazykového slovníku i slovní produkce na písmena
ukazují, že písmena, která poznáváme, jsou spojena v mentálním slovníku s různě velkými
shluky či chomáči slov. U písmene K je 25x větší slovní zásoba v paměti, než u písmene Ř.
Obecná slovníková zásoba u písmen je „kopírována“ v průběhu života proporcionálně do
vnitřního mentálního slovníku osoby v dlouhodobé paměti. Velké shluky slov působí při poznávání
písmen facilitačně na pamětní stopu a tím zkracují dobu trvání poznání (jde o obdobu tzv. priming
efektu). Tyto procesy aktivace jsou nevědomé, ale na základě srovnání trvání poznání u různých
písmen můžeme tento efekt objektivně měřit.
Nejcennější ukazatel představuje vyčerpatelnost slovní zásoby při produkci slov na
jednotlivá písmena (za 3 minuty). Všechny korelace vyčerpatelnosti slovní zásoby k ostatním
parametrům jsou kladné a vysoce významné (tab. 2).
Soubor prezentovaných metod může být velmi výhodně využit diagnosticky např. při
zjišťování slovní zásoby u žáků a studentů. Dnes používané metody slovního popisu obrázků a
testy zjišťování významů rozmanitých slov nemíří přímo k bazální slovní zásobě a k jejímu
rozsahu.
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Časové
Slovní
Slovní
Lexikálně
Vyčerpatelnost
trvání
produkce
zásoba
sémantická slovní produkce
poznání
na písmena písmen
nasycenost
za 3 min.
písmen
písmen
___________________________________________________________________________
Časové
--0,624
-0,561
-0,653+
0,689+
trvání
poznání
písmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovní
-0,624
-0.712+
0,832++
0,892+++
produkce
na písmena
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Slovní
-0,561
0,712+
-0,733+
0,841++
zásoba
písmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lexikálně
-0,653+
0,832++
0,733+
-0,832++
sémantická
nasycenost
písmen
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Vyčerpatel0,689+
0,892+++
0,841++
0,832++
-nost
slovní
produkce
___________________________________________________________________________
Tab. 2 Interkorelace experimentálních proměnných a dalších zkoumaných veličin pro soubor
písmen D, C, K, Ch, Š, R, L, N, Ř, P

Poznávání slovního materiálu
Zde hraje významnou úlohu konkrétnost-abstraktnost slovního podnětu. Soubor 20 slov byl
rozdělen do 5 kategorií (tab. 3). V literatuře jsou nejasnosti v otázce třídění slov do různých
kategorií podle nadřazenosti a podřazenost: některá slova nemají ani nadřazené ani podřazené
pojmy. Toto kritérium je umělé, má jen omezenou platnost a nepokrývá celou slovní zásobu.
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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------I.
II.
III.
IV.
V.
nádraží
nástroj
hmota
bolest
spravedlnost
les
živočich
čas
radost
zákon
obchod
rostlina
vesmír
smutek
pravda
město
člověk
život
naděje
krása
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Průměrný stupeň abstraktnosti ( 0- 10)
2,38
4,56
7,78
7,88
8,20
Průměrné subjektivní trvání poznání (1 - 5)
1,26
1,81
2,48
2,35
2,56
Průměrná slovní produkce (1 minuta)
14,34
12,72
11,18
9,76
9,59
Tab. 3 Průměrné hodnoty zkoumaných proměnných u různých kategorií slov
U subjektivního trvání poznání podnětů nacházíme velmi krátké hodnoty u konkrét,
poněkud vyšší u nadřazených pojmů, kdežto u všech skupin abstrakt jsou hodnoty zřetelně
prodlouženy. Kategorie slov III, IV a V chybí v třístupňovém modelu úrovně slovních pojmů podle
principu nadřazenosti (Quillian, Collins, Loftusová, Anderson, Bower aj.). Pravá abstrakta
nevznikají totiž na základě asociací, ale podle vztahů k jiným nezávislým pojmům. Elaborace
kognitivních struktur u abstrakt je obtížnější, než u konkrét.
Trvání poznání slov koreluje významně se slovní produkcí na ně (r = -0,682+++) a s úrovní
abstraktnosti slov (r = 0,674+++). Výše slovní produkce na slova a úroveň jejich abstraktnosti
korelují mezi sebou záporně (r = -0,751+++).
Poznávání obrazců
Metoda mentální chronometrie rozlišuje velmi dobře a spolehlivě jednotlivé prezentované
obrazce navzájem. Při poznávání obrazců má rozhodující úlohu jejich složitost a neobvyklost,
které prodlužují dobu uvědomění si podnětu. Korelace u škál složitosti a neobvyklosti obrazců
vzhledem k posuzovanému trvání poznání podnětu přesahovala ve všech případech hodnotu
0,900 a byla vysoce významná. Nejkratší dobu poznání vykázala položka číslo 3 – trojúhelník,
nejdelší časy se vyskytovaly u obrazců číslo 14 a 8. Složité a neznámé obrazce vyžadují delší
dobu pro vypracování kognitivní struktury. Soudí se, že jde o vytvoření vizuálního obrazu
(Zinčenko, Vergiles, 1975.). Jeho elaboraci jsme zjišťovali pokusem znovupoznání, který vykázal
vysokou, až 100% shodu.
Doba trvání poznání na posuzovací škále u složitých obrazců přesahovala někdy i trvání
poznání čistých abstrakt.
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Obr. 2 Soubor obrazců, předkládaný pokusným osobám.
Kromě kognitivních činitelů složitosti a neobvyklosti, které korelovaly významně s trváním
poznání obrazců, vykazovaly posuzovací škály obrazců také specifické parametry, představované
výrazy výrazný, zajímavý a zcela nezávislý parametr jemný.
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Poznávání jmen barev
Doba trvání poznání různých barev koreluje významně jednak se slovní produkcí na
jednotlivé barvy, jednak s hodnotami posuzovacích škál obvyklosti-neobvyklosti a módnosti.
Barvy, vykazující vysokou slovní produkci, jsou poznávány za krátkou dobu a naopak. Také
obvyklost a módnost barvy zkracuje dobu jejího poznání v důsledku většího rozsahu příslušných
sémantických asociačních sítí.
Nejkratší dobu trvání poznání vykazovala barva bílá a černá, nejdelší pak barva fialová a
stříbrná.
Nekognitivní složky představovaly u jmen barev škály příjemnost, napětí a chladnost.
Tab. 4. Matice interkorelací sledovaných proměnných experimentu poznávání barev u skupiny C a
D (nad diagonálou jsou uvedeny hodnoty skupiny C, pod diagonálou skupiny D).

Trvání
Trvání
Produkce

Produkce Příjemnost Napětí Módnost Neobvyklost Chladnost
-0,663+ -0,560
0,068 -0,584+ 0,875+++
0,187

-0,824+++
0,545

Příjemnost
-0,328
0,507
Napětí
0,077
-0,247
-0,548
Módnost
-0,592+
0,442
0,420
Neobvyklost 0,844+++
-0,790++ -0,445
Chladnost
-0,082
0,057
0,239

-0,106
-0,036

0,488
0,656+
0,417

0,371
0,295 -0,449
-0,093 0,386

-0,485
-0,599+
0,140
-0,695+

-0.028
0,088
-0,181
0,346
-0,125

-0,259

Statistická frekventovanost slov podle slovníku
Byl srovnáván soubor 40 slov s vysokou frekvencí a 40 slov s nízkou frekvencí
výskytu podle Frekvenčního slovníku češtiny (2004) u dvou skupin studentů maturitního
ročníku. Rozdíly v trvání poznání slov a v slovní produkci na ně byly prokázány
jednoznačně mezi konkréty a abstrakty, ale nikoliv podle frekvence slov ve slovníku
češtiny. Byl vysloven názor, že statistická frekventovanost slov je výsledkem působení
rozmanitých činitelů a není uložena v dlouhodobé paměti stejně jako je uložena základní
slovní zásoba, která má věcný základ. Konkrétnost a abstraktnost slov může vykazovat
několik úrovní a svazků.
Nejkratší dobu trvání poznání u vysokofrekvenčních konkrét vykazovaly položky
ruka, hlava, dítě, dům, voda, muž, které patří k základnímu životnímu okruhu člověka.
Závěry a diskuse
Myšlenka použít chronometrickou analýzu u vyšších poznávacích procesů vznikla
koncem 60. let (Fraisse, Poster, aj.) a týkala se jednak rozdílů trvání poznávání mezi
verbálním a názorným materiálem, jednak různých pojmových kategorií. Překvapením bylo
pozdější zjištění poměrně velkých rozdílů při poznávání jednotlivých písmen, slov, obrazců
a určení jejich příčin a činitelů.
Metoda mentální chronometrie je založena na posuzování subjektivního trvání
poznání předložených podnětů pomocí škály. Prokázala spolehlivost výsledků u dvou
rovnocenných skupin osob. Shoda hodnot měření u nich vykazovala vysokou a
významnou korelaci r = 0,900 a vyšší.
Série pokusů ukázala na dvě skupiny rozhodujících činitelů při procesu poznávání
a chápání, které představuje jednak v dlouhodobé paměti uložená slovní a obrazová
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zásoba u jednotlivých položek (písmen, slov, obrazců), jednak kognitivní faktor,
představovaný abstraktností, složitostí a neobvyklostí prezentovaného podnětu. Tento
kognitivní faktor se projevuje jinak u verbálního a jinak u názorného materiálu.
Nezávisle na tom mohou být prezentovaným podnětům připisovány různé další
valence a emoční modality, např. u obrazců sem patřil zejména parametr jemný. U jmen
barev obsahovaly nekognitivní složky škály s označením příjemnost, napětí a chladnost.
Třístupňový model klasifikace úrovně slovních pojmů typu kanár- pták - živočich
(Quillian, Collins, Loftusová, Bower, aj.) postrádá zejména třídu pravých abstrakt (cíl,
pravda, nekonečno apod.), která se liší od konkrét a nadřazených pojmů svou odlišnou
pojmovou strukturou. Rozhodující jsou zde nikoliv jednotlivé vlastnosti objektů, ale relace
k jiným nezávislým pojmům.
Důležitou úlohu má při zpracování slovního materiálu fonetická struktura a různé
rejstříky v paměti uloženého mentálního slovníku, které umožňují vyhledat při slovním
sdělení mezi tisíci slov rychle vhodný význam.
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Iracionální přesvědčení v souvislostech s osobnostními proměnnými
v penitenciárních podmínkách
Michaela Ivanovičová
Věznice Kynšperk, Kynšperk nad Ohří
myska35@hotmail.com
Abstrakt
Práce zkoumá míru iracionálních kognicí u odsouzených a vztahy těchto přesvědčení s
osobnostními proměnnými. Odsouzeným za majetkové a méně závažné trestné činy násilného
charakteru (N=208) byl administrovaný dotazník iracionálních přesvědčení Škála IPA (Kondáš,
Kordačová, 2000) a dotazník IBI (Koopmans & kol., 1994). Na zachycení osobnostních
proměnných byl použit Inventář stylů a poruch osobnosti (PSSI; Kuhl, Kazén, 2002) a SPARO
(Mikšík, 2001). Výsledky poukazují na signifikantně významnou míru iracionálních přesvědčení u
odsouzených pachatelů ve srovnání s běžnou populací. Jejich iracionální přesvědčení se výrazně
vážou na schizotypní styl osobnosti, úzkostnost, osobnostní typy definované v dotazníku SPARO
jako vzrušivý a prožívající typ. Práce má určitě své limity, ale zároveň nabízí implikace pro další
bádání v oblasti kriminálního chování jako i pro praktické účely následné resocializace
odsouzených.
Klíčová slova: iracionální přesvědčení, osobnost, odsouzený
Abstract
Irrational beliefs in relation to personality variables in penitentiary environment
The paper studies irrational cognition in sentenced people and the relationship of these beliefs
to personality variables. The questionnaire of irrational beliefs IPA (Kondáš, Kordačová, 2000) and
questionnaire IBI (Koopmans & et al., 1994) were administered to people convicted of property
theft and of less serious violent criminal activity (N=208). To capture personality variables, PSSI
(Kuhl, Kazén, 2002) and SPARO (Mikšík, 2001) were used. Results show significantly a higher
level of irrational beliefs in sentenced people in comparison to the typical population. Their
irrational beliefs are strongly connected to schizotypal personality style, anxiety and personality
types defined in SPARO questionnaire as excitable and experiencing type. The study has certain
limits but it also offers implications for other research in the area of criminal behaviour as well as
for the subsequent resocialization of sentenced people.
KW: irrational belief, personality, sentenced people

PROBLÉM
Iracionální přesvědčení mají v pojetí Alberta Ellise a dalších kognitivně behaviorálnych směrů
pro člověka zásadní důsledek v rovině dalších myšlenek, emocí, chování, ale i v rovině
fyziologických procesů těla. Teorie A. Ellise se zaměřuje právě na tyto kognice, protože její
zastánci jsou přesvědčeni, že právě emoce jsou tím hybatelem, který může nastartovat výše
uvedené další složky nebo je naopak zklidnit a přivést k rovnováze. Jde v podstatě o rozumné
myšlenky a touhy, které jsou dovedeny do extrému (Auger, 1998; Ellis, Dryden, 1987; in
Kordačová, 2000). Jako příklad možno uvést tvrzení, že „Náš životní partner by nám měl splnit
všechny naše přání a touhy.“ Ano, bylo by to hezké, ale nemusí to tak být. V případě, že si člověk
formuluje toto přání jako požadavek, který musí být splněn za každých okolností, dostává se do
roviny iracionálního přesvědčení, které pak způsobuje člověku emoční problémy, má dosah na
jeho životní působení. Jelikož i u odsouzených shledáváme různou míru racionalizací, zlehčování
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vlastního kriminálního chování, případně externalizace viny, kdy překrucují skutečnost a jejich
setrvávaní na daném stanovisku vlastně nic neřeší a ponechává svého nositele v dalším
neefektivním životním nastavení směřujícím k výkonu trestu. Určitě by bylo zajímavé zkoumat
přímo i formy iracionality a zvláštnosti logiky odsouzených ve vztahu k jejich trestné činnosti,
přesto jsme se snažili držet osvědčených metodik pro měření obecných iracionálních přesvědčení
právě ve skupině lidí, kteří se neadaptovali na stanovené právní normy společnosti. Jelikož
myšlení je součástí osobnosti, je zajímavé zkoumat tyto kognitivní procesy i ve vztahu k celé
osobnosti odsouzeného.
Pro shrnutí a ucelenější pohled na možnou definici námi zkoumaných iracionálních kognicí
uvádíme, že jde o přesvědčení, které (1) překrucují skutečnost, tedy jsou misinterpretací toho, co
se událo; (2) zahrnují určité nelogické způsoby hodnocení ve vztahu k sobě, k jiným lidem a
k okolnímu světu (například katastrofizace, dělání si nároků, kategorizování); (3) blokují dosažení
stanovených cílů; (4) způsobují extrémní emoce, které přetrvávají, jsou distresující, případně
imobilizují člověka a (5) vedou k chování, které ubližuje anebo nějakým způsobem poškozuje
svého nositele anebo jiné lidi (Ellis, DiGiuseppe, Bernard & Froggat in Kondáš & kol., 2002). Proto
jsme si stanovili následující výzkumné otázky a v této studii jsme se snažili je zmapovat:
VO1: Jaká je míra iracionality u odsouzených – ve srovnání s běžnou populací a ve srovnání
mezi jednotlivými druhy trestné činnosti?
VO2: Jaký je vztah iracionality s osobnostními proměnnými u odsouzených?
METODA
Na zachycení míry iracionálních kognicí byly použity dva dotazníky, konkrétně slovenská
Škála iracionálních přesvědčení IPA (Kondáš, Kordačová, 2000) a holandský Inventář
iracionálních přesvědčení IBI (Irrational Beliefs Inventory; Koopmans & kol., 1994). Na měření
osobnostních proměnných jsme použili Inventář stylů a poruch osobnosti (PSSI; Kuhl, Kazén,
2002; německé provenience – český překlad a úprava J. Švancara) a dotazník SPARO (Mikšík,
2001), který rovněž nabízí interakční koncept osobnosti, ale na jiném teoretickém pozadí.
(A) Škálu iracionálních přesvědčení IPA tvoří 40 položek (a 5 otázek k volnému písemnému
doplnění, které slouží ke kvalitativnímu hodnocení, které jsme ale vzhledem k rozsahu práce
neposuzovali). Respondenti vyjadřují svou míru souhlasu nebo nesouhlasu s jednotlivými výroky
na 5stupňové škále likertovho typu. Dotazník má 5 subškál/faktorů iracionality: (a) bezmocnost
(všechno závisí od osudu a od okolností); (b) idealizace (absolutizace potřeby kladných emocí a
úplné vyhnutí se citové nepohodě), (c) perfekcionismus (měli bychom být dokonalí); (d) externí
vulnerabilita (přílišná citlivost na mínění druhých a na vnější vlivy, kterým dotyčná osoba podléhá);
(e) negativní očekávání (člověk by neměl podceňovat negativní vliv vlastní minulosti, citlivého
svědomí anebo hrozby, například v podobě nebezpečných nemocí nebo atomové války). Ke
srovnání míry iracionality našeho vzorku s běžnou populací sloužili normy na slovenské populaci
s průměrným věkem 38 let.
(B) Inventář iracionálních přesvědčení IBI byl vytvořený z Jonesova IBT (Jone's Irrational
Belief Test, Jones, 1968) a z Racionálně behaviorálního inventáře (Rational Behavioral Inventory –
RBT; Shorkey, Whitemann, 1977). Tvoří ho 50 položek, na které se odpovídá na 5stupňové škále
likertovho typu (1=silný nesouhlas, 5=silný souhlas). Pro další zkoumání jsou důležité i jednotlivé
subškály inventáře, konkrétně: (a) strachování se (worrying), (b) rigidita, (c) vyhýbání se
problémům (problem avoidance), (d) požadování schválení (demand for approval), (e) emocionální
neadekvátnost (emotional irresponsibility).
(C) Inventář stylů a poruch osobnosti se skládá ze 140-ti položek, které respondent posuzuje
svým souhlasem nebo nesouhlasem v rozmezí 4 možností. Tvoří ji 14 osobnostních stylů, které ve
své krajní poloze odpovídají diagnostickým kritériím poruchám osobnosti dle DSM-III-R, případně
DSM-IV. Patří mezi ně: (1) sebejistý, sebeprosazující se osobnostní styl a disociální porucha
osobnosti, (2) nedůvěřivý styl a paranoidní porucha osobnosti, (3) rezervovaný styl a schizoidní
porucha osobnosti, (4) sebejistý styl a úzkostná („vyhýbavá“) porucha osobnosti, (5) pečlivý styl a
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nutkavá porucha osobnosti, (6) intuitivní styl a schizotypní porucha osobnosti, (7) optimistický styl
a rapsodická porucha osobnosti, (8) ctižádostivý styl a narcistická porucha osobnosti, (9) kritický
styl a pasivně agresivní, případně negativistická porucha osobnosti, (10) loajální styl a porucha
osobnosti vyznačující se závislostí, (11) impulzivní styl a hraničná porucha osobnosti, (12)
příjemný styl a histriónská porucha osobnosti, (13) pasivní (klidný) styl a depresivní porucha
osobnosti, (14) altruistický styl a porucha osobnosti vyznačující se sebeobětováním.
Použili jsme normy uvedené v manuálu pro muže, s věkovým rozpětím 26 a více let, protože
byli nejblíže dostupné zkoumanému vzorku.
(D) Dotazník SPARO tvoří 300 položek, na které respondent odpovídá jen v rovině souhlas –
nesouhlas. Základní komponenty bazální psychické integrovanosti tvoří KO (kognitivní
variabilnost), EM (emocionální variabilnost), RE (regulační variabilnost), AD (adjustační
variabilnost). Bazálnější škály obecné variability tvoří jednak PV (obecná hladina psychické/vnitřní
vzrušivosti) a jednak MH (motorická, resp. vnější hybnost). Jejich vzájemnou kombinací je pak
možné mluvit v zátěžových situacích o různých osobnostních typech a sice:
(A) o klidném, vyrovnaném typu, který se dále člení na: A1 – adjustativní typ, A2 – odolný
(stabilní) typ, A3 – cílesměrný (vyžadující a prosazující se) a A4 – rigidní, resp. „stažený“ typ
osobnosti.
(B) o vzrušivém, resp. spontánním typu, který se rozděluje na: B1 – hybný, „bohémský“,
nevázaný typ, B2 – bezprostřední, B3 – vznětlivý, resp. situačně disinhibitovaný a B4 –
iregulovaně impulsivní typ.
(C) o prožívajícím, resp. utlumeném typu, konkrétně v podobě: C1 – předvídavého, C2 –
obezřetného, C3 – úzkostného a C4 – depresivního typu osobnosti.
(D) o reaktivním, resp. dynamickém typu, který členíme na: D1 – situačně improvizující, D2 –
pragmatický, D3 – sebeprosazující se a D4 – nevariabilní typ osobnosti.
Dotazník SPARO měří i další dimenze osobnosti jako například:
- dimenze N – rysy normality osobnosti, která je posuzována na škálách: VZ –
vztahovačnost, LS – psychická labilita versus stabilita, AN – anomálie osobnosti, EX – extremita.
- dimenze S – optimální hladina stimulace na škálách: SI – smyslová imprese, IP – intenzita
vnitřního prožívání, PN – pohybový neklid, DI – dynamičnost interakce s prostředím, SD – sociální
disinhibice, OS – obecná stimulační hladina.
- dimenze R – individuální tendence riskovat na škálách: AS – úroveň aspirace, AC – hladina
anticipace, TN – tendence spoléhat na náhodu, SE – sociální exhibicionismus a OR – obecná
hladina přijetí (zamítání) rizikových aktivit.
- dimenze I – účinná integrovanost osobnosti na škálách: UZ – úzkostnost, EC –
emocionalita, UR – účinná kapacita rozumu, RR – hladina resistence vůči rušivým podnětům a OI
– obecná hladina účinné integrovanosti osobnosti.
- dimenze V – interpersonální vztahy a vazby na škálách: KT – uzavřenost versus
kontaktivnost, BE – hladina benevolence a tolerance, KN – konformita, NE – tendence
k nezávislosti.
- dimenze K – vnitřní korekce, regulovanost interakcí na škálách: RF – rigidita versus
flexibilita, LO – lehkomyslnost versus odpovědnost, NU – nevázanost versus usedlost, FC –
frustrovanost versus cílesměrnost, KI – korigovanost versus impulsívnost.
- dimenze P – sebeprosazování ve škálách: US – potlačená versus vysoká sebejistota, TO –
trudnomyslnost versus optimismus, PR – prožitkový versus reagující přístup, NS – nenápadnost
versus sebeprosazování, FM – femininní versus maskulinní typ interakce.
Normy byly použity pro muže ve věku mezi 31 a 40-ti lety.

VÝZKUMNÝ VZOREK
Výzkumný vzorek tvořilo 208 odsouzených (184 odsouzených umístěných do Věznice Kynšperk
nad Ohří a 24 odsouzených ve Věznici Praha - Ruzyně) soudem za různé trestné činy k vykonání
trestu odnětí svobody do věznice s dozorem.
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Průměrný věk odsouzených byl 30,71 let1 (SD=8,94) v rozmezí od 18 do 59 let. 100 (48,1 %)
mužů bylo odsouzených za násilné trestné činy a 108 (51,9 %) za majetkové trestné činy.
Převažovali svobodní (71,2 %) nad rozvedenými (22,1 %) nebo ženatými (6,7 %). Většina byla
vyučena (47,1 %) nebo měla základní vzdělání (45,2 %). Odsouzených s maturitní zkouškou (6,3
%) nebo ukončeným vysokoškolským vzděláním (1,4 %) bylo méně. Odsouzení, kteří jsou zároveň
otci (49,5 %) bylo téměř stejně jako bezdětných (50,5 %). Ve věznicích vládne mýtus, že téměř
každý je tam nespravedlivě odsouzený, přesto se většina našich respondentů ke své trestné
činnosti více nebo méně přiznává (83,2 %). Z pohledu kriminální zátěže převládají prvotrestaní
(55,3 %), dále 2x až 4x trestaní (36,5 %) a 8,2 % pachatelů vykonává trest odnětí svobody po páté
a vícekrát. V našem vzorku převládala u odsouzených česká národnost (84,6 %), dále rómská
(11,5 %), slovenská (2,9 %) a jiná (1 %). Co se týká délky trestu, převažoval trest v rozmezí jeden
až dva roky (27,4 %) a půl roku až jeden rok (26,4 %), dále od tří do šesti měsíců (18,3 %), od
dvou do tří let (14,4 %), od tří do pěti let (5,8 %), nad pět let (4,3 %) a nejméně byly zastoupeny
tresty do tří měsíců (3,4 %). Celkově tyto kratší tresty (do tří let) převažují právě v tomto typu
věznice (s dozorem).
V obsahovém zastoupení pachatelů zařazených do skupiny majetkových trestních činů
převládali krádeže, podvody, zpronevěry, neoprávněné užívání cizí věci, poškozování cizí věci,
méně zastoupené bylo podílnictví, zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby, padělání a
pozměňování peněz nebo veřejné listiny nebo poškozování spotřebitele. Násilné trestné činy byly
zastoupeny nejvíce ve formě výtržnictví, loupežného přepadení, úmyslného ublížení na zdraví,
vydírání, porušování domovní svobody, týrání svěřené osoby, ublížení na zdraví (úmyslná těžká
újma), útok na veřejného činitele. Nejméně bylo zastoupeno omezování domovní svobody, vražda
nebo rvačka. Početnosti nebo procenta záměrně neuvádíme z toho důvodu, že někdy má
odsouzený v rozsudku uvedeno vícero paragrafů, přitom některé mohou být dále spojeny
s paragrafy spadající do násilné roviny (např. neoprávněné užívání cizí věci s loupežným
přepadením), v tom případě jsou zařazeny do této kategorie. Naopak někdy měl probant uvedeno
vícero paragrafů spadající do majetkové trestné činnosti, případně v kombinaci s dalšími trestními
činy například nedbalostního charakteru (zanedbání vyživovací povinnosti). Brali jsme do úvahy
aktuální data o trestné činnosti přímo z rozsudku.
PROCEDURA
Sběr údajů byl realizován od dubna 2006 do srpna 2010 ve Věznici Kynšperk nad Ohří a
Věznici Praha - Ruzyně. Dotazníky byli administrované odsouzeným jako součást vstupního
psychologického vyšetření, které mají povinnost absolvovat. Zároveň bylo nutné splnit jisté kriteria,
které měli aspoň částečně zajistit vnitřní validitu výzkumu. Jako například schopnost vyplňovat
dotazníky, dostatečný intelekt, odpovídající motivace, přiměřená míra koncentrace, nepřekročení
stanovené hranice lži skóre v dotazníku SPARO, absence jazykové bariéry a podobně. Informace
z nich byli vyhodnocované podle instrukcí autorů dotazníků. Data byli statisticky analyzované
programem SPSS for Windows 11.0.
Rozdíly v jednotlivých proměnných byli při zachování podmínky normality dané proměnné
nebo proměnných měřené Studentovým t-testem pro dva nezávislé výběry. Pokud tato podmínka
nebyla splněna, použili jsme neparametrický Mann-Whitneyův U-test pro dva nezávislé výběry.
Na zjištění existence a povahy vztahu mezi iracionálními přesvědčeními a osobnostními
proměnnými byl za podmínky normality proměnných a linearity vztahu použit Pearsonův korelační
koeficient.

1

V jednotlivých skupinách dle druhu trestné činnosti nebyl ve věku signifikantní rozdíl (U=5065, sig.=0,44),
přičemž pachatelé násilné trestné činnosti měli v průměru 30,16 let (SD=8,72) a pachatelé majetkové
kriminality 31,22 (SD=9,15).
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VÝSLEDKY
VO1: Jaká je míra iracionality u odsouzených – ve srovnání s (a) běžnou populací a ve srovnání
mezi jednotlivými (b) druhy trestné činnosti?
(aa) Ve srovnání s běžnou populací je míra iracionality (měřená jen dotazníkem IPA, vzhledem
k tomu, že jen u něj máme k dispozici normy) u odsouzených celkově vyšší, což je možné vidět
i v Tabulce č. 1. Tento rozdíl v průměru 33,83 bodů je signifikantně významný (t=22,78;
sig.=0,00).
(ba) Srovnáním hrubého skóre iracionality měřenou oběma dotazníky nebyly zjištěny žádné
signifikantní vztahy vzhledem k druhu trestné činnosti pachatelů.

Tabulka č. 1: Průměrné hodnoty iracionality dle dotazníků IPA a IBI u odsouzených

Celý vzorek
Násilná t.č.
HS IPA
138,43 (21,42)
139,55 (22,09)
HS IBI
147,47 (12,90)
147,26 (12,50)
Poznámka: V závorce je uvedena standardní odchylka.

Majetková t.č.
137,40 (20,83)
147,67 (13,32)

Běžná populace
115,1 (18,4)
-

(ab) Z pohledu jednotlivých subškál iracionality ve srovnání s normou, jak ukazuje Tabulka č. 2,
je vidět rozdíly. Při zachování podmínek normality, kterou splňuje jen subškála perfekcionismu
byl zjištěný signifikantně významný rozdíl 5,32 bodů (t=14,51; sig.=0,00). Největší rozdíl byl ale
zaznamenán u bezmocnosti (M=10,03), dále již uvedeného perfekcionismu, pak negativních
očekávání (M=4,91), idealizace (M=3,85) a nejmenší rozdíl ve srovnání iracionality u
dosouzených a běžné populace byl zjištěný v subškále externí vulnerability, tedy citlivosti na
mínění druhých.
(bb) Z pohledu subškál dotazníku IPA podle druhu trestné činnosti byl zaznamenán
signifikantně významný rozdíl jen v subškále emoční neadekvátnosti (U=4532; sig.=0,05)
měřenou dotazníkem IBI (viz Tabulka č. 3) a to ve prospěch majetkových trestných činů.
Tabulka č. 2: Průměrné hodnoty subškál dotazníku IPA u odsouzených pachatelů

Celý vzorek
30,23 (7,07)
28,75 (4,47)
24,22 (5,29)
33,22 (5,62)

Násilná t.č.
30,96 (7,26)
28,65 (3,85)
24,16 (5,54)
33,66 (5,88)

Majetková t.č.
29,56 (6,85)
28,84 (4,99)
24,28 (5,07)
32,81 (5,37)

Bezmocnost
Idealizace
Perfekcionismus
Externí
vulnerabilita
Negativní
22,01 (4,46)
22,12 (4,48)
21,92 (4,47)
očekávání
Poznámka: V závorce je uvedena standardní odchylka.

Běžná populace
20,2 (5,3)
24,9 (4,8)
18,9 (4,3)
31,0 (5,2)
17,1 (3,9)

Tabulka č. 3: Průměrné hodnoty subškál dotazníku IBI u odsouzených pachatelů
Celý vzorek
Násilná t.č.
Majetková t.č.
Strachování se
35,30 (4,68)
35,22 (4,56)
35,37 (4,82)
Rigidita
44,44 (8,22)
45,16 (7,68)
43,78 (8,67)
Vyhýbání se
27,19 (5,68)
26,81 (5,71)
27,55 (5,66)
problémům
Požadování schválení
20,28 (3,71)
20,28 (3,71)
20,28 (3,72)
Emoční neadekvátnost 20,26 (4,36)
19,79 (4,34)
20,70 (4,35)
Poznámka: V závorce je uvedena standardní odchylka.
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VO2: Jaký je vztah iracionality s osobnostními proměnnými?
Iracionalita měřená oběma dotazníky (IPA a IBI) je ve významném pozitivním vztahu
s intuitivním stylem osobnosti, který může směřovat k schizotypní poruše osobnosti, měřeno
dotazníkem PSSI. Z osobnostních proměnných měřených dotazníkem SPARO byl zjištěný
významný vztah iracionálních přesvědčení s úzkostností, s „bohémským“, nevázaným,
s bezprostředním chováním, s iregulovaně impulsivním chováním v zátěži a s obezřetným
chováním v zátěži. Celková škála IBI se ještě krom naznačených vztahů signifikantně váže na
depresivně prožívající typ osobnosti. Podobné vztahy byly zachyceny i u subškály perfekcionismu
(viz Tabulka č. 4). Největší vztahy se ukazují mezi úzkostností a spontánními typy osobnosti
v zátěži (B2 – bezprostřední a B1 – „bohémský“, nevázaný), které se vážou na námi měřenou
iracionalitu u odsouzených.
Tabulka č. 4: Pearsonův korelační koeficient iracionality s osobnostními proměnnými

Osobnostní proměnné
Schizotypní styl osobnosti (PSSI)
SPARO-úzkostnost
A1-B4
A3-B2
A4-B1
C2-D3
C4-D1

HS IPA
,328***
,499***
-,298***
-,448***
-,422***
,178*
-

perfekcionismus
,207**
,324***
-,235***
-,328***
-

HS IBI
,236***
,291***
-,265***
-,224***
-,143*
,146*
,186**

Poznámka: *** znamená p≤0,001; ** znamená p≤0,01; * znamená p≤0,05

DISKUSE A ZÁVĚRY
VO1 (a) Iracionální kognice dle A. Ellise převažují v přemýšlení jedinců s kriminálním
chováním ve srovnání s nekriminální populací. Liší se tedy od běžné populace nejen svým
chování, ale i specifickým způsobem myšlení. Kdybychom šli do konkrétnější roviny,
zjišťujeme, že specifický typ iracionálního uvažování – perfekcionismus taky odlišuje
kriminální populaci od nekriminální. Toto zjištění je sice v rozporu s výsledky J. B. Raya &
kol. (1983), kteří nezjistili signifikantní rozdíly iracionality ve srovnání s normami, ale
použili jiný dotazník, menší zkoumaný soubor a jen pachatele majetkové trestné činnosti.
Naopak zkoumání iracionálních kognicí Ellisovho typu bylo ve srovnání s běžnou populací
signifikantně vyšší i v jiných zkoumaných souborech, například u psychiatricky
hospitalizovaných pacientů (Ivanovičová, 2004).
Z pohledu druhu trestné činnosti, byli rozdíly v iracionálních kognicí přibližně stejné u
majetkových i násilných deliktů, kromě subškály emoční neadekvátnosti. Všechny položky
této subškály jsou rekódované. Ve výsledcích víc skórují majetkové delikty, ale po
rekódování vykazují větší emoční neadekvátnost pachatelé násilných trestních činů.
Opačné výsledky zjišťuje A. Rokach (2001) ve smyslu nižší osobní neadekvátnosti u
majetkových deliktů, za kterými následují násilné a pak další delikty. V této studii, jde ale o
jiný konstrukt osobní neadekvátnosti vycházející z dotazníku osamělosti a srovnávány byli
i pachatelé různých dalších trestních činů. Přesto termín osobní neadekvátnosti má něco
společné s emoční neadekvátnosti v dotazníku IBI, když se podíváme na některé její
položky, jako například: „Člověk si tvoří peklo sám ve svém nitru.“ nebo „Lidé, kteří jsou
nešťastni, si to obvykle zavinili sami.“ Nesouhlas s těmito položkami zvyšuje míru emoční
neadekvátnosti dle dotazníku IBI.
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Ve srovnání s pilotní studií (Ivanovičová, 2007) v oblasti vztahů Ellisové iracionality a
osobnosti z pohledu dotazníku PSSI byli u odsouzených zjištěny i vztahy k dalším
osobnostním typům, které se aktuálně na větším souboru odsouzených nepotvrdili. Na
druhou stranu schizotypní osobnost dle dotazníku PSSI byla i na menším souboru
odsouzených vztahována k iracionálním kognicím, ale zdaleka nešlo o nejvýznamnější
vztah a dokonce šlo jen o vztah v souvislosti s měřením pomocí škály IPA. Na pozadí
iracionálních přesvědčení u odsouzených je tedy osobnostní styl, kterého hlavním rysem
je podle autorů (Kuhl, Kazén, 2002, str. 16) „zvláštní senzitivita pro vytušení jevů a
možností jednání, k nimž nelze dospět logický myšlením ani na základě intuitivní
zkušenosti. Mnoho zkušeností, předmětů a osob nabývá emocionálního významu, daleko
přesahujícího jejich racionálně zdůvodnitelný obsah. Jedinci s patologickým
vystupňováním tohoto stylu často věří neobvyklým jevům, … Tito jedinci působí svým
chováním a vnějším zjevem často zvláštně nebo excentricky. V sociálních situacích jsou
krajně úzkostliví.“
Osobnostní pozadí Ellisovy iracionality možno hledat dle dotazníku SPARO v
úzkostnosti, se kterou je v nejvýznamnějším vztahu. V pojetí autora dotazníku (Mikšík,
2001, str. 45) jde o tendenci prožívat úzkost určité míry a kvality, přičemž se vztahuje
k anticipačnímu prožívání zátěže, tedy jde o jednu ze specifických kvalit mobilizace
psychiky. Nad optimální úrovní, což vykazují naše výsledky u odsouzených, dochází
k desintegraci autoregulačních mechanismů nepřiměřenou intenzitou tohoto prožitku.
Mezi další výrazné souvislosti iracionálních kognicí u odsouzených z pohledu
osobnostního typu byly zjištěné následující osobnostní typy, které dotvářejí osobností
pozadí konstruktu iracionality v Ellisovém pojetí:
• bezprostřední (B2), submisivně jednající typ, kdy se člověk bezprostředně
přizpůsobuje situačním tlakům a podnětům.
• hybný (B1), „bohémský“, nevázaný, exhibovaný a vysoce kontaktivní typ, který se pro
spontaneitu ve všech komponentách vyžívá v dynamických podmínkách a tam, kde
nejsou, je sám stimuluje.
• iregulovaně impulsivní (B4) typ osobnosti, který se pro nízkou schopnost postihovat a
adekvátně zpracovávat působící situační proměnné dynamičtější povahy při silném
emocionálním prožívání a tíhnutí k bezprostřednímu uvolňování napětí projevuje
tendencí k volbě zkratkovitých schémat, úniku ze situačních tlaků a nepřehledných
situací a
• obezřetný (C2), opatrnický typ osobnosti, u kterého tendence k situačnímu a
podnětovému klidu s menším vhledem do dynamických momentů a kontextů se
promítá do ústřední tendence „nenarazit“, vyhnout se konfliktům, stresogennímu či
jinému vyhrocení vztahů s okolím.
• Signifikantní vztah iracionálních přesvědčení, ale jen při použití dotazníku IBI byl
registrován i u depresivního (C4) typu osobnosti, který je vázaný spíše na tendenci ke
stálejšímu životnímu prostředí při nižší schopnosti postihovat všechny situační
proměnné a adekvátně je zpracovávat, což více otevírá pole pro tendenci
k depresivním prožitkům a přístupům (Mikšík, 2001, str. 16-18).
Mezi omezení práce, které mohou být zároveň doporučeními, patří následující:
- Malý zkoumaný vzorek ze dvou věznic.
- Nezkoumali jsme negramotní část odsouzených, ani jsme do analýz nezařadili
nevalidní výsledky (například vyšší L skóre v dotazníku SPARO). Tím „vypadli“ ze
zkoumaného souboru odsouzení, kteří se nesoustředili, byli k vyplňování testů
značně lhostejní, usilovali o lepší dojem nebo naopak předstírali potíže nebo cizinci,
kteří jsou taky významnou součástí populace odsouzených.
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Jistá část odsouzených tvrdí, že jsou nespravedlivě odsouzeni. Je otázkou, do jaké
míry jde o různou úroveň racionalizace nebo obranný mechanismus vlastního
kriminálního chování nebo opravdu o nespravedlivé odsouzení ze strany soudu.
V druhém případě by tyto údaje značně zkreslovali výsledky a výrazně narušovali
ekologickou validitu výzkumu. Přesto jsme se řídili tvrdými daty z rozsudku a
předpokládali, že rozhodnutí soudu je spravedlivé.
Existují různé druhy agresivity, které nejsou zohledněny v rozdělení podle právní
formulace násilného a majetkového deliktu v rozsudku, ze kterého jsme vycházeli.
Například klasifikace dle Volavky nabízí 4 formy agresivního jednání, které se mezi
sebou značně liší třeba psychofyziologickými koreláty (Žukov & kol., 2007).

Tato práce nabízí i podněty pro další zkoumání, ale i pro praktickou práci s odsouzenými.
Konkrétně je možné se zamyslet nad:
- Zkoumáním rozdílů v osobnosti pachatelů dle druhu jejich trestné činnosti, případně
v rozdělení podle konkrétního deliktu jako například v práci V. A. Polišenské (2009).
- Zmapováním vnitřní logiky a specificky vázané iracionality pachatelů na jejich
trestní činnost zřejmě kvalitativní metodologií.
- Zohledňováním specifika myšlení kriminální populace, které jsou zároveň
dynamickými rizikovými faktory2 a přímo na ně zaměřit programy směřující
k resocializaci odsouzených a následné prevenci kriminálního chování.
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Dynamický rizikový faktor, označovaný i jako kriminogenní potřeba je do určité míry modifikovatelný,
přístupný intervenci a může být cílem korektivního zacházení s odsouzeným (Scheinost & kol., 2010).
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Abstrakt
Morálne usudzovanie patrí medzi problematické odborné témy nielen medzi psychológmi.
Počiatok problému pramení už pri terminologickom vymedzení pojmu morálneho usudzovania.
Nás zaujímalo, či existuje vzťah medzi kognitívnym štýlom (adaptívnym vs. inovatívnym)
a morálnym usudzovaním. Na identifikáciu kognitívneho štýlu sme použili inventár KAI (Kirton,
1976; 1992) a morálne usudzovanie sme hodnotili pomocou dotazníka MJT (Lind, 1996).
Výskumu sa zúčastnilo 73 adolescentov (AM(vek)=21,18), pričom vysokoškoláci – adaptori
jednoznačne inklinovali ku konvenčnej rovine morálneho usudzovania a vysokoškoláci –
inovátori sa štatisticky významne vyznačovali postkonvenčným morálnym usudzovaním.
Záverečné zistenia naznačujú, že v uvedenom výskumnom smere treba pokračovať ďalej – aj
preto, že analogické výskumy v tejto oblasti absentujú.
Kľúčové slová
morálne usudzovanie, adolescent, kognitívny štýl, adaptor, inovátor

Abstract
Cognitive style in moral reasoning
Moral reasoning presents a problematic scientific theme not only among psychologists.
The beginning of the problem arises with the terminological definition of moral reasoning
concept. We wanted to find out whether there is a relationship between cognitive style
(adaptive vs. innovative) and moral reasoning. For the identification of cognitive style, the KAI
inventory was used (Kirton, 1976; 1992), and moral reasoning was assessed using the MJT
questionnaire (Lind, 1996). In this study, 73 adolescents participated (AM(age)=21.18). While
university students – adaptors unequivocally inclined to a conventional level of moral
reasoning, university students – innovators statistically more presented postconventional
moral reasoning. The final findings show that it is important to follow this research path – also
because of lack of similar studies in this area.
Keywords: moral reasoning, adolescents, cognitive style, adaptor, innovator

Teoretické východiská
Morálne usudzovanie
Morálne usudzovanie je ťažko definovateľným pojmom v psychologickej terminológii.
Napriek úskaliam definovania morálneho usudzovania je nutné kľúčový termín nášho
príspevku vymedziť. Morálne usudzovanie alebo morálne myslenie ako zahŕňa jednak znalosť
morálnych noriem, jednak spôsob uvažovania o morálnych problémoch. Môžeme komplexne
zhrnúť, že morálne usudzovanie je spôsob, ktorým jednotlivec vníma morálne problémy, s čím
súvisí metóda, ako dané problémy rieši.

1
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Súčasný výskum zameraný na morálne usudzovanie sa orientuje na identifikovanie
situácií s morálnych obsahom, na vytváranie morálneho úsudku a na zručnosti a schopnosti
potrebné pre morálne konanie.
P. Vacek (2008) pri skúmaní morálneho usudzovania vychádza z troch základných
uvedených téz:
1. morálne usudzovanie založené na dodržiavaní pravidiel, ktoré stanovuje spoločnosť;
2. morálne usudzovanie ako myslenie, ktoré sa odráža z vnútorných hodnôt;
3. morálne usudzovanie ako kompetencia.
Morálne usudzovanie založené na dodržiavaní pravidiel stanovených spoločnosťou je
kľúčovou témou behavioristov, ktorí cielene skúmajú ľudské správanie. Každá kultúra
obsahuje širokú paletu správania, ktoré sa hodnotí ako morálne alebo nemorálne. Morálnosť,
resp. nemorálnosť osoby určuje miera, ktorou sa správanie jednotlivca približuje k ideálu
morálneho konania stanoveného príslušnou spoločnosťou. Na tomto mieste sa vynára
problém kultúrneho kontextu príslušnej spoločnosti, ktorý nepochybne ovplyvňuje
spoločnosťou ponúkané vzory a ideály (Kondrla, Blaščíková, 2005).
Sledovanie morálneho usudzovania postupmi behavioristov je nedostatočné
a nepostačujúce, pretože na základe výstupov z dotazníkových a testových výskumných
metód sa nedá predikovať správanie jednotlivcov.
Morálne usudzovanie založené na vnútorných hodnotách prezentuje ďalšiu koncepciu,
ktorá vznikla ako opozičný prúd voči behavioristom. Podľa behavioristov relevantný indikátor
morálnosti človeka spočíva v tom, či jednotlivec dodržiava spoločnosťou stanovené normy.
Náhľad behavioristov je jednoduchý – morálne usudzovanie predstavuje „len“ morálne
správanie. Vnútorné hodnoty, inherentné princípy pri morálnom usudzovaní nezohrávajú
temer žiadnu rolu. Z tohto dôvodu sa začalo morálne usudzovanie skúmať a sledovať na
základe vnútorných hodnôt. Ukazovateľom morálnosti človeka sú jeho vnútorné dispozície,
princípy, zásady. Vnútorné presvedčenie človeka reguluje jeho morálne správanie. Na základe
tejto teórie je osoba morálna v tom prípade, ak prívlastok morálny možno priradiť jej
hodnotám, zásadám, pravidlám, princípom či normám.
I táto koncepcia skúmania morálneho usudzovania prináša so sebou nemalé úskalia. Ak
za indikátor morálnosti považujeme altruistické názory a hodnoty (čo v minulosti bol silne
pertraktovaný názor), narazíme na slabé miesto. Altruizmus a egoizmus sú stále prepojené
(jednotlivec sa môže správať altruisticky, aby dosiahol svoje egoistické záujmy a opačne).
Mnohé minulé i súčasné výskumy dokazujú, že altruizmus ako vnútorná hodnota minimálne
súvisí, resp. takmer vôbec nesúvisí s altruistickým správaním (por. McNamee, 1977; Krebs,
1982;).
Morálne usudzovanie ako kompetencia je východiskovou tézou posledného modelu,
ktorého úsilím bolo preklenúť priepasť medzi morálnym správaním na jednej strane (prvá
koncepcia) a morálnymi hodnotami na strane druhej (druhá koncepcia). Z uvedeného modelu
vychádzajú súčasné frekventované výskumné bádania, ktoré sledujú jednotlivé aspekty
morálneho usudzovania (stupeň vývinu morálneho usudzovania, stupeň preberania sociálnej
perspektívy, morálna kompetencia, morálna orientácia). V našom príspevku sa zaoberáme
práve morálnym usudzovaním, na ktoré nahliadame prostredníctvom stupňa vývinu morálneho
usudzovania.
Kognitívny štýl
Kognitívny štýl môžeme definovať ako spôsob poznávania; výber, vnímanie, triedenie,
ukladanie a kódovanie prijímaných podnetov a informácií. Ovplyvňuje ho predchádzajúce
učenie a životné skúsenosti. Ide o spôsob spracovávania informácií; pri danej osobe môžeme
hovoriť o typickom spôsobe poznávania, cítenia, vnímania, myslenia, ukladania informácií,
ktoré sú relatívne stabilným indikátorom spôsobu učenia, interakcií a odpovedí na prostredie
(Gereková, 2009; Messick, 1994). Koncept kognitívneho štýlu I. Sarmány-Schuller (1997)
opisuje ako taký, ktorý sa týka individuálnych rozdielov vo všetkých kognitívnych procesoch
zabezpečujúcich poznanie (percepcia, vnímanie, obrazotvornosť, pamäť, riešenie problémov,
rozhodovanie, myslenie).
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Výskumy zacielené na kognitívne štýly prebiehajú približne od 50-tych rokov 20. storočia
a podieľali a podieľajú sa na nich rozličné psychologické školy. Svojbytný prínos každej školy
a jej tradície priniesol trochu iný pohľad na danú problematiku a prispel k tomu, že súčasný
stav poznania kognitívnych štýlov je nehomogénny (Messick, 1994).
Kognitívny štýl ako spôsob poznávania, výberu, vnímania, triedenia, ukladania
a kódovania prijímaných podnetov a informácií ovplyvňuje riešenie problémov a zvládanie
náročných situácií.
Z vyššie uvedeného vyplýva, že morálne usudzovanie sa chápe ako proces, ktorý sa
spája s (nielen) kognitívnym vývinom, čo dokazujú známe kognitívne teórie ešte známejších,
klasických autorov (Švajčiar J. Piaget, Američan L. Kohlberg, Američanka C. Gilliganová,
Američanka N. Eisenbergová, Nemec G. Lind a i.). Kognitívne teórie morálneho vývinu
bezprostredne spájajú rozvoj kognitívnych procesov s morálnym zrením. Napríklad J. Piaget
tvrdí, že intelektuálny rast patrí medzi ťažiskové činitele morálneho rozvoja. Rovnako L.
Kohlberg uvádza, že kognitívny vývin je nevyhnutnou, síce nie postačujúcou, podmienkou pre
morálny rast. Z toho plynie záver, že jednotlivci do 12 rokov nedosahujú a ani nemôžu
dosiahnuť vyššie stupne morálneho vývinu, nakoľko deti v tomto veku nemajú dostatočne
rozvinuté kognitívne schopnosti (najmä abstraktné myslenie) (Duska, Whelan, 1975).
Kognitivisti poukazujú pri morálnom usudzovaní na premeny prebiehajúce v zložitom
procese interiorizácie vonkajších morálnych noriem.
Vzhľadom na notoricky známe teórie morálneho vývinu naša pozornosť bude zacielená
„len“ na závažné skutočnosti charakteristické pre náš výskumný súbor. Vysokoškolskí študenti
(AM(vek)=21,18) v súlade s L. Kohlbergovými zisteniami (1969) by mali svojím morálnym
usudzovaním patriť do postkonvenčnej roviny (podľa L. Kohlbergových výskumov danú úroveň
dosiahne len 25% dospelých Američanov), kedy dokážu pochopiť relativitu zákonov. Morálka
je formou spoločenskej dohody (5. štádium), resp. sa orientuje na univerzálne etické princípy
(6. štádium postkonvenčnej úrovne morálneho usudzovania).
Podľa N. Eisenbergovej (1986) konštrukcie prosociálneho usudzovania, ktorej línia
korešponduje s L. Kohlbergovou teóriou morálneho vývinu, by participantov nášho výskumu
mali charakterizovať silne interiorizované normy a hodnoty (ako sebaúcta, zodpovednosť,
dôstojnosť a ďalšie).
V kontexte R. F. Peckovho a R. I. Havighurstovho (1960; in Nakonečný, 1997) prístupu
adolescentom v nami sledovanom veku prináleží raciálno-altruistický charakter, ktorý
predstavuje najvyššiu úroveň morálneho vývinu. Takýto jednotlivec koná s ohľadom na danú
situáciu a potencionálne dôsledky pre iných, má na zreteli sociálny dopad svojho konania. Ide
o „morálneho realistu“, ktorý je oslobodený od rigidných iracionálnych morálnych schém.
Spomínané vzájomné súvislosti kognitívneho a morálneho vývinu sa stali východiskom
pre zameranie nášho výskumu.
Výskumná metóda
Výskumný cieľ, hypotézy
Svoj záujem sme koncentrovali na vzťah medzi kognitívnym štýlom a morálnym
usudzovaním. Výskumné zistenia (Sarmány-Schuller, 1997) potvrdzujú, že ľudia s podobnými
psychometrickými charakteristikami používajú rozličné štýly myslenia, rôzne anticipujú
problémy a vnímajú odlišne usporiadané informačné štruktúry.
Zaujímali nás rozdiely medzi kognitívnym inovátorským a kognitívnym adaptorským
štýlom a morálnym usudzovaním pri riešení morálnych dilem. Chceli sme zistiť, či sa pri
morálnom usudzovaní budú líšiť inovátori v porovnaní s adaptormi.
Náš cieľ sme pretavili do výskumných hypotéz:
1. Predpokladáme, že medzi skupinou adaptorov a skupinou inovátorov existujú
štatisticky významné rozdiely v morálnom usudzovaní.
2. Predpokladáme, že jednotlivci preferujúci kognitívny adaptorský štýl budú štatisticky
významne uprednostňovať konvenčnú úroveň morálneho usudzovania.
3. Predpokladáme, že jednotlivci, pre ktorých je príznačný kognitívny inovatívny štýl, budú
signifikantne preferovať najvyššiu, postkonvenčnú úroveň morálneho usudzovania.
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Výskumný súbor
Na výskume participovalo 73 adolescentov. Boli to vysokoškolskí študenti a študentky
s priemerným vekom 21, 18. Mužské a ženské pohlavie nebolo rovnomerne zastúpené,
prevažovali ženy (NŽ = 43)
Výskum prebiehal na začiatku roku 2010.
Výskumné metodiky
Morálne usudzovanie sme sledovali pomocou prevzatej G. Lindovej metodiky MJT (Moral
Judgement Test, 1978), ktorá postupne prechádza viacerými autorovými modifikáciami. Pre
naše účely sme použili slovenskú upravenú verziu (Lajčiaková, 2003; 2008), ktorá stavia
jednotlivca pred morálne dilemy a ponúka mu kladné i záporné argumenty zdôvodňujúce
určité konanie aktéra. Argumenty predstavujú rôzne stupne morálneho usudzovania podľa L.
Kohlberga (1969). Respondent najskôr určí, či súhlasí, alebo nesúhlasí s konaním aktéra
v jednotlivých dilemách a potom na škále – 4 až + 4 odstupňuje, do akej miery sa stotožňuje
s uvedenými argumentmi.
Na základe výstupov z MJT je možné posúdiť úroveň jednotlivých morálnych úsudkov
prostredníctvom tzv. skóre preferencie štádií. Pre každé štádium sú charakteristické 4 položky,
ktorých najvyšší súčet určuje preferované štádium. Táto hodnota odhaľuje postoje jednotlivca
identifikovateľné podľa šiestich L. Kohlbergových štádií morálneho usudzovania. Takýmto
spôsobom môžeme zistiť, ktoré štádium, úroveň morálneho usudzovania preferuje jednotlivec
viac, resp. menej.
Na identifikáciu kognitívneho štýlu sme použili M. J. Kirtonov inventár KAI (1992).
Pozostáva z 32 položiek, pričom každú posudzuje subjekt na škále od 1 do 5. Podľa
dosiahnutého skóre (rozpätie od 32 do 160) lokalizujeme ľudí na kontinuu kognitívnych
štýlových rozdielov – od vysokého adaptora po vysokého inovátora. Adaptori preferujú
riešenie problémov v súlade s dohodnutou štruktúrou, teóriou, pravidlami. Ich kognitívny štýl
charakterizuje analýza, konkrétnosť, zameranosť na detail. Inovátori sa odkláňajú od
všeobecného konsenzu, starých paradigiem a uprednostňujú rekonštrukciu problému, chcú
a robia veci inak, odlišne. Kognitívny štýl inovátorov sa vyznačuje dôrazom na celok,
komplexnosťou, intuíciou, odvahou.
Výsledky
Pri štatistickom spracovaní výsledkov sme vytvorili extrémne skupiny adaptorov,
inovátorov a nevyhranených. Posledná skupina sa nachádzala na okraji nášho výskumného
záujmu, pretože sme chceli zistiť, či a akým spôsobom sa inovátori líšia od adaptorov
v morálnom usudzovaní. Ako testovacie kritérium sme zvolili Fischerov F-test (One-Way
ANOVA – analýza rozptylu), pred ktorým sme testovali rovnosť variancií premenných
v skúmaných populáciách. Zistili sme, že medzi inovátormi a adaptormi existuje rozdiel
v úrovni morálneho usudzovania (F(2,71) = 13,284; p < 0,001), pričom úroveň morálneho
usudzovania sme hodnotili prostredníctvom testu MJT. Následne sme analýzou rozptylu
dospeli k záveru, že tento rozdiel je v smere vyššej úrovne morálneho usudzovania
u inovátorov v porovnaní s adaptormi. Adaptori signifikantne uprednostňujú konvenčnú rovinu
morálneho usudzovania, zatiaľ čo inovátori štatisticky významne preferujú postkonvenčnú
rovinu morálneho usudzovania.
Diskusia
Získané výsledky potvrdzujú naše očakávania, že skupina adaptorov sa v morálnom
usudzovaní štatisticky významne odlišuje od skupiny inovátorov. Jednotlivci, pre ktorých je
charakteristický kognitívny adaptorský štýl jednoznačne inklinujú ku konvenčnej úrovni
morálneho usudzovania. Podľa nášho názoru typické osobnostné charakteristiky adaptorov,
ako je disciplinovanosť, konformita, úplné dodržiavanie dohôd a riešenie problému iba
v hraniciach zvyčajných názorov a štandardných postojov, sa prejavujú aj v oblasti morálneho
usudzovania. Adaptori prijímajú problém tak, ako je zadefinovaný, nevidia dôvod „vidieť,
vnímať viac“. Aj pri morálnom hodnotení sa snažia napĺňať očakávania rodiny, priateľov,
usilujú sa dodržiavať platné zákony, dohody, normy, ktoré sa považujú za správne. Nemajú
dôvod zohľadňovať vzniknuté dôsledky či širšie možné súvislosti. Adaptori, ktorí zvyknú
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navrhovať niekoľko starostlivo vybraných a relevantných riešení, podľa nich postačujúcich,
zostávajú lojálni voči sociálnym očakávaniam, spoločenskému poriadku, normovanému
obrazu spoločnosti. Preferujú skôr prispôsobivý prístup k riešeniu problémov, pracujú v rámci
danej paradigmy.
Nami stanovená hypotéza o adaptoroch, ktorí budú štatisticky významne uprednostňovať
konvenčnú rovinu morálneho usudzovania, sa potvrdila.
Na druhej strane inovátori, ktorí majú silnú tendenciu predefinovať problém, dokážu
prekonávať vnímané bariéry, aj v morálnej oblasti vedia „prekročiť svoj tieň“ – definujú
morálne hodnoty a princípy, ktoré sa uplatňujú bez ohľadu na vplyv autority alebo jednotlivca.
Dokážu produkovať riešenia problémov, ktoré nemusia byť výslovne akceptovateľné inými. Aj
za cenu neprijatia, odmietnutia, zaznávania (blízkym) okolím, racionálne i emocionálne majú
tendenciu prijímať najvyššie hodnoty všeobecných morálnych princípov a osobný záväzok
voči nim. Inovátori riešia problémy s pomocou inovačných postupov, snažia sa prekračovať
existujúce paradigmy.
Môžeme konštatovať, že náš predpoklad o tom, že inovátori budú jednoznačne preferovať
postkonvenčnú úroveň morálneho usudzovania, sa potvrdil.
Inovátori v porovnaní s adaptormi používajú rozličné stratégie riešenia situácií, čo sa
odzrkadlilo i pri riešení morálnych dilem – pri morálnom usudzovaní. K analogickému záveru
dospela i M. Hrašnová (2000), ktorá predpokladala, že medzi skupinou adaptorov a skupinou
inovátorov existujú signifikantné rozdiely v morálnom hodnotení. Zistila, že činy vo
všeobecnosti považované za nemorálne (vražda, krádež, klamstvo, vulgárne vyjadrovanie a i.)
hodnotili adaptori i inovátori ako nemorálne. Skupina adaptorov však hodnotila skutky výrazne
extrémne, zatiaľ čo inovátori boli pri hodnotení menej prísni.
Ďalšie podobné výskumné zistenia nebolo možné získať, pretože podobne orientované
výskumy sú skôr raritou. Aj z tohto dôvodu vyvodzujeme závery veľmi zdržanlivo. Nemožno
jednoznačne tvrdiť, že inovátori sú „morálnejší“ v porovnaní s adaptormi, ktorí dosahujú nižší
stupeň morálneho usudzovania. V minimalistickom meradle naše výsledky naznačujú, že
kognitívny štýl sa viaže na morálnu zložku osobnosti. Sledovať početnejšie a rôznorodejšie
výskumné súbory v tejto oblasti by určite prinieslo hlbšie a jasnejšie poznanie tak skromne
prebádanej problematiky morálneho usudzovania.
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Rozdiely v preferenciách kognitívneho a rozhodovacieho štýlu
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Abstrakt
Cieľom štúdie je zistiť súvislosti medzi preferenciou kognitívneho štýlu a rozhodovacieho štýlu.
Výskumnú vzorku tvorilo 145 vysokoškolských študentov. 89 študentov manažmentu a 56
študentov strojárstva. Kognitívny štýl sme merali Indikátorom kognitívneho štýlu (Cools and Van
den Broeck, 2007). Rozhodovacie štýly sme merali Dotazníkom štýlov rozhodovania (Scott and
Bruce, 1995). Zistili sme súvislosť medzi racionálnou preferenciou rozhodovacieho štýlu a
analyticky poznávajúcou dimenziou kognitívneho štýlu (r= -0.29, p < 0.01, n = 145) a dimenziou
plánujúceho kognitívneho štýlu (r =-0.27, p<0.01, n=145). Študenti s preferenciou vyhýbajúceho sa
štýlu rozhodovania preferujú plánujúci (r= -0.22, p<0.01, n=145) a analyticko poznávajúci (r =-0.21,
p<0.01, n= 145) kognitívny štýl. Zistili sme štatistický významný rozdiel v preferencii vyhýbajúceho
štýlu rozhodovania u študentov manažmentu t(145) = -2.03, p<0.001. Zistenia naznačujú, že
existuje súvislosť medzi preferenciou kognitívneho štýlu a preferenciou štýlu rozhodovania. Zistené
rozdiely medzi výskumnými skupinami naznačujú možné rozdiely medzi rôznymi profesnými
zameraniami.
Kľúčové slová: kognitívny štýl, štýl rozhodovania, vzdelávanie
Abstrakt
Differences in preferred cognitive and decision making style
The goal of the present study is to describe the relationship between preferred cognitive style
and decision-making style. The sample consisted of 145 university students, 85 students of
management and 56 students of mechanical engineering. Cognitive style was measured using the
Cognitive Style Indicator (Cools & Van den Broeck, 2007). Decision making style was measured
using the General Decision-Making Style questionnaire (Scott & Bruce, 1995). We found
relationships between rational preference of decision making style and analytic cognitive style
dimension (r= -0.29, p < 0.01, n = 145) and dimension of planning cognitive style (r =-0.27, p<0.01,
n=145). Students with a preference for an avoidant decision making style preferred planning (r= 0.22, p<0.01, n=145) and an analytic (r =-0.21, p<0.01, n= 145) cognitive style. We found a
statistically significant difference between preference for an avoidant decision making style in
students of management t(145) = -2.03, p<0.001. Our results show that there is a relationship
between preferred cognitive style and preferred decision making style. Differences between the
studied groups suggest that there could be a difference between different professional orientations.
Keywords: cognitive style, decision making style, education

Úvod
Spôsoby, akými ľudia myslia, zhromažďujú a spracovávajú informácie, ovplyvňuje ich
rozhodovanie. Tieto procesy a ich kvalita často ovplyvňujú úspešnosť študentov v rôznych
odboroch štúdia, ale aj v každodennom živote. Spôsob, akým ľudia myslia, presnosť ich vnímania,
spôsob spracovania a zapamätania informácií a spôsob použitia týchto informácií pri riešení
problémov, spadá pod termín kognitívny štýl (Sarmány-Schuller, 1987).
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Allinson a Hayes (1996) uvádzajú, že termín kognitívny štýl môže byť použitý na popísanie
spôsobov akými ľudia vnímajú stimuly a ako využívajú tieto informácie pri ovplyvňovaní svojho
správania. Podľa Messick (1996) je kognitívny štýl pomerne stabilná charakteristika, ktorá sa
nemení v priebehu času na základe skúseností.
Je pravdepodobné, že existujú súvislosti medzi preferenciou kognitívneho štýlu a spôsobmi
rozhodovania. Rozhodovanie totiž pozostáva z aktivít, ktoré sa zdajú byť vo vzťahu s kognitívnym
štýlom ako napr.: identifikovanie možností riešenia; ich následky; hodnotenie príťažlivosti týchto
následkov a pravdepodobnosti ich výskytu (Hamblemitolgu and Yidrim, 2008, str.214).
Armstrong a Cools (2009, str.4) uvádzajú empirické štúdie, ktoré ukazujú, že kognitívny štýl
môže byť presnejším prediktorom správania sa a výkonu človeka ako všeobecné schopnosti,
alebo situačné faktory. Autori ďalej uvádzajú, že rozdiely v preferenciách kognitívneho štýlu
ovplyvňujú medzi inými aj rozhodovací proces. Podobne Hough and Ogilvie (2005) potvrdili, že
poznatky o preferenciách kognitívneho štýlu pomáhajú vysvetliť prečo ľudia (ich výskum bol
zameraný na manažérov) s rovnakými zručnosťami a schopnosťami robia rozdielne rozhodnutia.
Ako ďalej uvádzajú výskum kognitívnych štýlov môže viesť k lepšiemu pochopeniu spôsobov
rozhodovania a vplyvu kognitívnych štýlov na rozhodovací proces. (Hough and Ogilvie, 2005,
str.420).
Výskum súvislostí medzi kognitívnym štýlom a rozhodovacím procesom už prebieha niekoľko
rokov. Bolo zverejnených množstvo štúdií, v ktorých sa autori pokúšali ukázať na možné súvislosti
medzi týmito dvoma premennými napr.: Nutt, 1990; Stumpf and Dunbar, 1991; Sparrow, 1999;
Hough and ogilvie, 2005. Podľa Hough and ogilvie (2005) Myers-Briggs Type Indicator (MBTI) je
dominujúcou metodikou na overovanie preferencií kognitívneho štýlu v tomto výskume.
Najčastejšie dimenzie na popísanie štýlu rozhodovania sú v týchto výskumoch analytická
a intuitívna dimenzia (Armstrong and Cools, 2009 uvádzajú štúdie Miles and Snow, 1978; Hough
and Ogilvie, 2005; Hodgkinson and Clarke, 2007). V našom výskume sme sa zamerali na
multidimenziálnu analýzu súvislostí medzi preferenciami kognitívneho štýlu a štýlu rozhodovania.
Metóda
Nášho výskumu sa zúčastnilo 145 vysokoškolských študentov na Slovensku. 89 študentov (39
mužov a 50 žien, vek AM=26.3, SD=0.49) študovalo manažment. 56 študentov (42 mužov a 14
žien, vek AM=25.3, SD=0.15) študovalo strojné inžinierstvo.
Kognitívny štýl sme overovali Indikátorom kognitívneho štýlu (IKŠ) - Cognitive Style Indicator
(CoSI) autorov Cools a Van den Broeck (2007). Podľa autorov je IKŠ zjemnením bežne používanej
analyticko - intuitívnej dimenzie kognitívneho štýlu. Navrhujú flexibilnejší trojdimenziálny model
kognitívneho štýlu : Analyticky - poznávajúcu, plánujúcu a tvorivú dimenziu (Cools et al, 2009, str.
4). Autori definujú analyticky - poznávajúcu dimenziu ako štýl preferujúci logické, racionálne
a neosobné spracovanie informácií využívaním analytických zručností a logického uvažovania.
Plánujúci štýl je podľa nich typický snahou o organizovanie informácií do štruktúry a snahou
o kontrolu nad týmito informáciami preferujúc istotu a vyhýbaním sa zmenám a novým nápadom.
Tvorivá dimenzia je typická pre ľudí, ktorí uprednostňujú nové nápady, predstavivosť a rozhodujú
sa na základe intuície (Cools et al, 2009, str. 5). Autori uvádzajú dobrú internú validitu
a konzistenciu nástroja. Analyticky - poznávajúca dimenzia dosahuje Cronbachov alfa koeficient
0.73 - 0.76. Dimenzia plánujúceho štýlu dosahuje úroveň Cronbachov alfa koeficientu medzi 0.81
-0.85. Pri kreatívnom štýle uvádzajú autori Cronbachov alfa koeficient medzi 0.79 - 0.79 (Cools
and Van Den Broeck, 2007, str.16 ).
Na overovanie preferencie štýlu rozhodovania sme použili koncept rozhodovacieho štýlu
(DMSQ) autorov Scott a Bruce (1995), ktorý rozoznáva 4 dimenzie rozhodovacieho štýlu.
Hamblemitolgu a Yidrim (2008) popísali jednotlivé dimenzie. Racionálny štýl je charakterizovaný
zámerným zvažovaním alternatív tak, aby bolo rozhodnutie najefektívnejším spôsobom
k dosiahnutiu cieľa. Intuitívny štýl rozhodovania je ovplyvnený predošlou skúsenosťou, ale nie je
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jej priamym dôsledkom. Zahŕňa v sebe emocionálne sebauvedomenie ako základ rozhodnutia. Je
typický minimálnou snahou o zbieranie informácií a o logickú analýzu alternatív. Závislý štýl je
charakteristický potrebou podpory od iných. Konečné rozhodnutie závisí od očakávaní a rád iných
ľudí. Vyhýbavý štýl sa prejavuje hlavne snahou vyhnúť sa nutnosti urobiť rozhodnutie
(Hamblemitolgu and Yidrim, 2008, str.215-216).
Hamblemitolgu ad Yidrim, (2008) zistili na základe Cronbachovho alfa koeficientu dobrú
spoľahlivosť a validitu jednotlivých subškál dotazníka. Podľa ich zistení je Cronbachov alfa
coeficient na jednotlivých subškálach nasledovný: racionálne rozhodovanie 0.74, intuitívne
rozhodovanie 0.83, závislé rozhodovanie 0.9 a vyhýbavé rozhodovanie 0.93 (Hamblemitolgu ad
Yidrim, 2008, p.217). Obidva dotazníky boli preložené do slovenského jazyka.
K meraniu tesnosti lineárnej závislosti medzi dvomi kvantitatívnymi premennými sme použili
Pearsonov súčinný korelačný koeficient r. Na overenie pravdepodobnosti, že obe skupiny sú
identické vzhľadom na testované premenné sme použili t-test.
Výsledky
Na základe získaných údajov a štatistickej analýzy sme zistili súvislosť medzi racionálnym
rozhodovacím štýlom a analyticky - poznávajúcou dimenziou kognitívneho štýlu (r= -0.29, p<0.01,
n=145) ako aj plánujúcou dimenziou kognitívneho štýlu (r= -0.27, p<0.01, n=145). Naše
očakávanie, že intuitívny rozhodovací štýl bude súvisieť s kreatívnou dimenziou kognitívneho štýlu
sa nepotvrdila (r=-0.01, n.s., n=145).
Zistili sme štatisticky významnú súvislosť medzi vyhýbavým štýlom rozhodovania a plánujúcou
dimenziou kognitívneho štýlu (r=-0.22, p<0.01, n=145) ako aj s analyticky – poznávajúcou
dimenziou kognitívneho štýlu (r=0.21, p<0.01, n=145). Na druhej strane mala kreatívna dimenzia
kognitívneho štýlu veľmi nízku koreláciu s vyhýbavým štýlom rozhodovania (r=0.05, n.s., n=145).
Vypočítaním t-testu sme zistili signifikantné rozdiely medzi skupinou študentov študujúcich
manažment a študentmi technickej univerzity vo všetkých dimenziách kognitívneho štýlu. Študenti
manažmentu mali vyššie skóre s rozdielom na analyticky – poznávajúcej dimenzii t(145) = 4.75,
p<0.001; na plánujúcej dimenzii kognitívneho štýlu t(145) =4.65, p<0.001 a na kreatívnej dimenzii
t(145) =3.72, p<0.001.
Signifikantný rozdiel medzi oboma skupinami
sme tiež zistili pri vyhýbavom štýle
rozhodovania (t(145) = - 2.03, p<0.001), kde bol tento štýl výraznejšie preferovaný študentmi
technickej univerzity.
Záver
Naše zistenia naznačujú, že preferencia kognitívneho štýlu meraného na dimenziách
analyticky – poznávacej, plánujúcej a kreatívnej môže mať pozitívne, alebo negatívne korelácie
s niektorými dimenziami rozhodovacieho štýlu meraného DMSQ. Zdá sa, že medzi metodikami
CoSI a DMSQ je istá úroveň korelácie. Tak ako sme očakávali, analyticky – poznávajúca
a plánujúca dimenzia kognitívneho štýlu súvisela s preferenciou racionálneho štýlu rozhodovania.
Na druhej strane sa nepotvrdil náš predpoklad súvislosti medzi preferenciou kreatívneho
kognitívneho štýlu a intuitívneho štýlu rozhodovania aj keď popis týchto dimenzií autormi
dotazníkov túto súvislosť naznačoval.
Zistili sme súvislosť medzi preferenciou vyhýbavého štýlu rozhodovania a analyticky –
poznávajúcou a plánujúcou dimenziou kognitívneho štýlu. Ľudia, ktorí preferujú plánovanie
a analytické spracovanie informácií, potrebujú presné štruktúrované informácie a rozhodovať sa
potrebujú v prostredí s jasnou štruktúrou, ktoré majú pod kontrolou (Cools and Van den Broeck,
2007). Predpokladáme, že takíto ľudia sa rozhodnutiu vyhnú ak nemajú spomínané podmienky
splnené. Toto sa potvrdilo aj v našom výskume.
Rozdiely, ktoré sme zistili medzi výskumnými skupinami môžu byť spôsobené rozdielmi
v spôsobe chápania a vypĺňania jednotlivých položiek dotazníkov. Ide však iba o našu domnienku,
ktorá môže byť vyvrátená použitím iných štatistických nástrojov.
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Tento výskum je potrebné chápať ako pilotný výskum na Slovensku. Je potrebná ďalšia
validizácia oboch výskumných nástrojov. Ďalším priestorom na rozšírenie výskumu je zameranie
sa na študentov ďalších študijných odborov, ale hlavne na ľudí z praxe. Hlavným prínosom tejto
štúdie je zavedenie nových výskumných nástrojov a čiastočné potvrdenie súvislostí medzi
spôsobmi spracovania a využívania informácií a spôsobe rozhodovania.
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Abstrakt
Pracovní paměť je teoretickým konstruktem vycházejícím z původního konceptu krátkodobé
paměti, sloužící pro dočasné uložení a manipulaci s informacemi, které jsou nezbytné pro složitou
kognitivní činnost, jako je myšlení, učení apod. Deficity v oblasti pracovní paměti se projevují jako
poruchy paměti nebo poruchy pozornosti u četných duševních poruch, jako např. ADHD nebo
schizofrenie. Výzkumy z poslední doby přinesly důkazy o tom, že pracovní paměť může být
trénována. Trénink pracovní paměti začal rozpracovávat a vědecky zkoumat T. Klingberg, který se
zabýval trénováním pracovní paměti u dětí s ADHD. Z výzkumů vyplývá, že trénink pracovní
paměti má na kognitivní funkce a symptomy u dětí s ADHD pozitivní dopad.

Klíčová slova. pracovní paměť, duševní porucha, kognitivní funkce

Abstract
The manifestations of working memory deficit in people with mental disorders
The influence of the training of working memory on cognitive functions and symptoms of
ADHD Working memory is a theoretical construct which draws upon the original concept of working
memory for short-term storage and the manipulation of information, which are necessary for
complex cognitive activities such as thinking, learning, etc. Deficits in working memory
demonstrate memory deficits or attention deficits in many mental disorders, such as ADHD and
schizophrenia. Current studies have shown that working memory can be trained. The training of
working memory started to be studied by T. Klingberg, who was interested in the training of
working memory in children with ADHD. From these studies follow that working memory training
has a positive impact on cognitive functions and symptoms in children with ADHD.
Keywords: working memory, mental disorder, cognitive functions

Co je pracovní paměť
Pracovní paměť je kognitivní systém, jehož funkcí je dočasně uchovávat informace, které
jedinec aktuálně používá nebo zpracovává. V pracovní paměti uchováváme dočasně nejen
informace přicházející ze senzorických systémů, ale také informace vybavené z dlouhodobé
paměti. Pracovní paměť je výkonná a pozornostní složka krátkodobé paměti, která v sobě zahrnuje
dočasné zpracování, integraci, zapomenutí a opětovné vybavení informací (Baddeley, 2000).
Pracovní paměť nám slouží k aktivnímu monitorování a manipulaci s našim chováním a
informacemi. V pracovní paměti probíhá aktuální mentální aktivita. Pracovní paměť je nezbytná pro
udržení pozornosti u právě prováděného úkolu, brání pronikání rušivých vlivů do vědomí a udržuje
nás informované o tom, co se děje kolem nás. Pracovní paměť používáme v každodenním životě,
pomáhá nám efektivně jednat ve školních, sociálních a pracovních situacích.
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Vývoj konceptu pracovní paměti
Jako pracovní paměť dnes označujeme tu část paměti, pro kterou se dříve používalo označení
krátkodobá paměť nebo operační paměť (Plháková, 2002). Účelem krátkodobé paměti bylo
zapamatovat si informace po velmi krátkou dobu (řádově sekundy). Pojem pracovní paměť se
začal užívat z toho důvodu, aby byla podtržena skutečnost, že tento paměťový subsystém neslouží
pouze k pasivnímu uložení informací, ale slouží současně také k manipulaci s nimi.
Po celá 50. léta 20. století pohlíželi psychologové na paměť jako na jednolitou unitární
schopnost. Koncem 50. let psychologové objevili, že určité malé procento informací je
bezprostředně zapomenuto, pokud jedinci neumožníme si informace zopakovat. Tyto výsledky je
vedli k postulování hypotetického systému paměti, který nazvali krátkodobou pamětí (Baddeley,
2006). Krátkodobá paměť se řídí ve svém fungování jinými pravidly než paměť dlouhodobá. V 60.
letech 20. století přinesla řada dalších studií, zejména z oblasti neuropsychologie, potvrzení
správnosti předpokladu existence těchto dvou paměťových systému – dlouhodobé a krátkodobé
paměti (Baddeley, 2006). Pojem pracovní paměť se v psychologii začal užívat v 60. letech 20.
století. V druhé polovině 60. let 20. století začala vznikat celá řada modelů paměti. První z těchto
modelů předpokládaly, že informace nejdříve vstupují do tzv. ultrakrátké senzorické paměti, která
byla tehdy považována spíše za část procesu percepce. Poté jsou informace přesunuty do
krátkodobé paměti o omezené kapacitě, která skladuje tyto informace po určitou krátkou dobu a
umožňuje provádět s nimi různé kognitivní operace, včetně jejich přesunutí do dlouhodobé paměti
a znovu vybavení z dlouhodobé paměti (Baddeley, 2006).
Tyto modely se však potýkaly s několika problémy. První problematickou oblastí, ve které tyto
modely selhávaly, bylo vysvětlení procesu učení. Mnoho autorů se domnívalo a empirická zjištění
tyto domněnky potvrzovaly, že pro učení je důležitější zpracování informací jedincem než jejich
pouhé uložení do krátkodobé paměti. Druhým problémem bylo, že tento model neodpovídal
klinickým pozorováním u pacientů neurologickým postižením krátkodobé paměti.
Baddeleyeho model pracovní paměti
Do dnešních dnů bylo vytvořeno mnoho modelů pracovní paměti. Někteří autoři považují
pracovní paměť za jeden ze subsystémů dlouhodobé paměti, viz např. Cowan (1995, 2005). Jiní
autoři ztotožňují pracovní paměť s krátkodobou pamětí. V literatuře patří v současné době
k nejcitovanějším modelům pracovní paměti Baddeleyeho model. Baddeley a Hitch (1974) se
začali počátkem 70. let zabývat vztahem mezi krátkodobou a dlouhodobou pamětí. Na základě
studie, kterou provedli, dospěli k názoru, že modely paměti tak, jak byly doposud různými autory
prezentovány, jsou příliš zjednodušené a navrhli vlastní třísložkový model pracovní paměti. Tento
původní model se skládal ze tří hlavních komponent: centrální výkonné složky a dvou podřízených
složek - fonologické smyčky a vizuálně-prostorového skicáře. Baddeley svůj a Hitchův model
pracovní paměti v roce 2000 revidoval a rozšířil jej o tzv. epizodickou vyrovnávací paměť (buffer),
viz obr. 1.

s t r a n a | 635

XXVIII. Psychologické dny: Cesty psychologie a psychologie cest |
| Kognitivní psychologie |

Obr. 1 Baddeleyeho model pracovní paměti (Baddeley, 2000)
Centrální výkonná složka kontroluje a reguluje kognitivní procesy, má následující funkce:
a)
b)
c)
d)

spojuje informace z různých zdrojů do souvislých epizod,
koordinuje činnost podřízených složek,
přepíná mezi strategiemi pro řešení úkolů a strategiemi pro získávání informací,
má na starost selektivní pozornost.

Lze tedy říci, že centrální výkonná složka kontroluje kognitivní procesy a intervenuje, pokud se
tyto procesy dostanou na scestí (Baddeley, 2000). Fonologická smyčka se stará o zvuk a
fonologické informace. Baddeley (1974, 2000) předpokládá se, že jakákoli verbální nebo zvuková
informace vstupuje automaticky do fonologické smyčky, skládající se ze dvou částí:
1) krátkodobé fonologické paměti – zvukové paměťové stopy zde zanikají během několika
sekund,
2) artikulační přípravné komponenty – obnovuje paměťové stopy.
Fonologická smyčka se uplatňuje se při percepci řeči (krátkodobá fonologická paměť) a její
produkci (artikulační přípravná komponenta). Psaný jazyk může být transformován do podoby
fonologického kódu pomocí vnitřní řeči a poté uložen do fonologické paměti. Vizuálně-prostorový
skicář uchovává informace o tom, co vidíme. Jedná se o jakési dočasné úložiště, které slouží k
manipulaci s vizuálními a prostorovými informacemi, jako je např. barva, tvar, rychlost objektu
apod. Vizuálně-prostorový skicář koreluje s výsledky v subtestu Prostorový rozsah WMS-III.
Epizodickou vyrovnávací paměť (buffer) si můžeme představit jako paměťový subsystém o
limitované kapacitě, který má schopnost integrovat informace pocházející z různých zdrojů
(Baddeley, 2000). Tento subsystém pracovní paměti slouží k propojení napříč s ostatními
subsystémy a podílí se na formování integrovaných, chronologicky uspořádaných, jednotek
prostorových, vizuálních a zvukových informací. Předpokládá se, že epizodická vyrovnávací paměť
je propojena s dlouhodobou pamětí (Baddeley, 2000).
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Kapacita pracovní paměti
Jako kapacita krátkodobé paměti se obvykle udává tzv. Millerovo magické číslo, jehož velikost
je 7 ± 2 (Miller, 1956). Položky mohou být buď jednoduché (slova, čísla apod.), nebo
komplikované. Údaje lze slučovat do smysluplných jednotek, tzv. chunt, čímž můžeme počet
zapamatovaných položek navýšit. Millerovo magické číslo platí především pro informace stejného
druhu. V pracovní paměti však můžeme uchovávat paralelně řadu podnětů a významových
položek. Při paralelním zpracování informací je kapacita pracovní paměti pravděpodobně vyšší
než 7 ± 2 (Plháková, 2002).
Projevy deficitu pracovní paměti u psychických poruch
Deficity v oblasti pracovní paměti se mohou projevovat u následujících duševních poruch:
a)
b)
c)
d)
e)

schizofrenie,
ADHD/ADD,
traumatické poranění mozku,
autismus,
dysporuchy.

Kromě ADHD je právě schizofrenie jednou z poruch, u níž se předpokládá, že defekt pracovní
paměti stojí v jádru celého problému. U pacientů trpících schizofrenií je uváděna špatná výkonnost
pracovní paměti, a to jak ve verbální, tak prostorové sféře, viz např. studie Asarnow et al. (1994)
nebo Barch, Csernansky (2002) aj. Lidé s diagnostikovanou schizofrenií taktéž selhávají v testu
WCST (Wisconsin Card Sorting Test). Pacient selhává v běžné komunikaci, není si jistý tím, o čem
mluví nebo o čem mluví druzí, nepamatuje si své plány, úmysly, není schopen dokončit úkol, na
kterém pracuje apod.
Mnoho studií, jako např. Cain, Oakhill a Bryant (2004), nebo Smith-Spark, Fisk, Fawcett a
Nicolson (2003) poukazují na skutečnost, že rovněž dyslexie je spojena s deficitem pracovní
paměti. U lidí s dyslexií se předpokládá, že mají problémy zejména s fonologickou smyčkou,
poněvadž selhávají v úlohách zaměřených na zapamatování si určitého rozsahu čísel a písmen,
viz např. studie Cain et al. (2004) a další. Jiné studie se zaměřili na deficity v oblasti centrální
výkonné složky, např. Palmer (2000) nebo Swanson (1999). U dyslektiků se setkáváme také s
problémy v oblasti pozornosti, jak dokazují studie např. Cain et al (2004) a Palmer (2000).
U jedinců trpících afázií byly zjištěny také deficity v oblasti pracovní paměti. Tyto deficity byly
patrné zejména u úloh, měřících efektivitu fonologické smyčky, viz např. studie Dollaghan a
Campbell (1998). Gathercoleové et al. (1999) a další ve svých výzkumech prokázali, že kapacita
pracovní paměti je důležitá jak pro naučení se, tak i pro používání jazyka. Lidé s afázií mají obecně
problémy s kapacitou fonologického subsystému pracovní paměti, jak dokládají ve svých studiích
Montgomery (2003) nebo Gill et al. (2003) a řada dalších.
Lze pracovní paměť trénovat?
Základní otázkou je, zda lze pracovní paměť zlepšit tréninkem či nikoli. S poznatkem, že pracovní
paměť může být trénována, přišel Dr. Torkel Klingberg z Karolinska Institute ve Stockholmu. Do
této doby panovala mezi vědci a oborníky na oblast paměti v tomto ohledu skepse. Dokonce i
Baddeley ve svém modelu pracovní paměti z roku 2000 řadí jednotlivé složky pracovní paměť
mezi tzv. fluidní systémy, tj. systémy dané geneticky nepodléhající učení a tréninku.
Pilotní Klingbergova studie na dětech s ADHD byla publikována v roce 2002. Jednalo se o dvojitě
slepou studii za použití placeba. Klingberger si ve svém výzkumu položil dvě otázky:
•
•

Přispěje zlepšení pracovní paměti ke zlepšení ostatních kognitivních funkcí?
Ovlivní zlepšení pracovní paměti symptomy onemocnění?
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V prvním experimentu tvořilo výzkumný soubor 14 dětí s ADHD ve věku 7 – 15 let, rozdělených do
dvou skupin – kontrolní a testovou, vždy po 7 dětech. Obě tyto skupiny prodělaly trénink pracovní
paměti v podobě počítačového programu. Klingberg se svými spolupracovníky se zaměřili na to,
zda může být kapacita pracovní paměti navýšena pomocí kognitivního tréninku a zda může být
takto redukována motorická aktivita dětí s ADHD. Počítačový trénink se řídil dvěma principy
(Klingberg, 2002):
1) Probandi pracovali na samé hranici jejich možností, přičemž obtížnost se adaptivně měnila
tak, aby klient byl maximálně zatěžován vzhledem k jeho možnostem a přitom nebyl
zbytečně frustrován příliš vysokou obtížností.
2) Probandi absolvovali trénink v rozsahu minimálně 20 min denně, 4-6 dní v týdnu po
celkovou dobu 5 týdnů.
Těchto 14 dětí trpícími syndromem ADHD prodělalo trénink vizuálně-prostorového rozsahu
pracovní paměti, vizuálně-prostorové verze číselného rozsahu a prostorově-verbálních úkolů.
Léčba placebem spočívala v tom, že byl použit stejný program, u něhož však byla nastavena nízká
obtížnost a trénink trval maximálně 10 min denně. Se subjekty byly před a po tréninku
administrovány testy na zjištění rozsahu pracovní paměti a stavu prefrontálních funkcí – Ravenovy
progresivní barevné matice, impulzivita dětí byla posuzována pomocí Stroopova testu. Stupeň
motorické aktivity byl měřen za použití infračervené kamery. Předchozí studie ukázaly, že takto
měřená motorická aktivity koreluje s hyperaktivitou u dětí s ADHD. V druhém experimentu se
Klingberg s kolektivem zaměřili na to, zda u mladých lidí bez ADHD a deficitů v oblasti pracovní
paměti dojde po aplikaci tréninku pracovní paměti k navýšení její kapacity.
Výsledky
Při porovnání test-retestových změn ve skupině, která prodělala trénink oproti skupině, u které bylo
aplikováno placebo, se ukázal pozitivní efekt tréninku pracovní paměti jako statisticky signifikantní.
Výsledky tohoto srovnání shrnuje tab. 1.
Tabulka 1 Výkon dětí s ADHD před a po tréninku pracovní paměti (Klingberg, 2002)
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Zlepšení bylo patrné u všech dětí, které prodělali trénink. Signifikantní bylo zejména u vizuálněprostorových úkolů, Ravenových progresivních matic a počtu pohybů hlavou, jak zobrazují
následujících grafy č. 1 až 3.
Graf 1 Rozdíly ve skórech vizuálně-prostorového rozsahu (Klingberg, 2002)

Graf 2 Rozdíly ve skórech u Ravenových progresivních matic (Klingberg, 2002)

Graf 3 Rozdíly v počtu pohybů hlavou (Klingberg, 2002)
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Obdobných výsledků bylo dosaženo také se skupinou mladých lidí. Výsledky jsou shrnuty
v tabulce č. 2. Graf č. 4 zobrazuje závislost rozsahu pracovní paměti a reakčního času. Z grafu je
patrné, že s tím, jak během tréninku narůstal rozsah pracovní paměti, docházelo současně u
probandů ke zkracování reakčního času.
Tabulka 2 Výkon zdravých mladých lidí před a po tréninku (Klingberg, 2002)

Graf 4 Časová závislost rozsahu pracovní paměti a reakčního času (Klingberg, 2002)
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Závěr
Z výzkumu vyplynulo, že pracovní paměť lze trénovat. Výzkum na obě výše položené otázky
odpověděl kladně. Počínaje tímto datem bylo provedeno mnoho dalších studií, které potvrdily
pozitivní vliv trénování pracovní paměti na ostatní kognitivní funkce a na zmírnění symptomů dané
psychické poruchy. Další výzkumy se netýkaly již čistě jedinců, trpících syndromem ADHD, ale do
studií již byly zařazeny i jiné diagnostické skupiny, např. schizofrenici, lidé trpící vaskulární
demencí atd.
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