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Úvodní slovo
Psychologické dny ob rok vyznačují cestu naší psychologie v proměnách doby. Je to
až neuvěřitelné, že v roce 2012 se Olomouc stala 30. zastavením v této úctyhodné
řadě a poskytla příležitost k přehlídce odborného kvasu na poli psychologického
výzkumu i praxe.
S radostí předáváme psychologické veřejnosti klasobraní z tohoto setkání, přejeme
si, aby tento sborník byl přehledem aktuálního psychologického dění i stimulem pro
další práci. Je upraven tak, jak se nám to osvědčilo – v tištěné podobě přináší souhrny
přednesených prací, jež prošly výběrovým sítem. Na přiloženém CD pak máte
k dispozici v prostorově úsporné podobě plné texty přednášek a sdělení. Všechny
zaslané příspěvky prošly recenzním řízením.
Děkujeme všem autorům za jejich aktivitu a spolupráci, děkujeme také
recenzentům a editorům za málo viditelnou, avšak odborně náročnou a nezastupitelnou práci.
Při vzpomínce na 30. Psychologické dny také znovu vděčně vzpomínáme na
všechny, kteří se o jejich zdárný průběh zasloužili, a také na početné posluchače, bez
jejichž přítomnosti by přednesení příspěvků postrádalo smysl.
Na vydání sborníku má podstatnou zásluhu katedra psychologie Filozofické
fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, jež byla také hlavním spolupořadatelem
30. Psychologických dnů. S poděkováním za tuto spolupráci a s přáním, aby po tomto
sborníku ve dvouletých intervalech následovaly mnohé další
Jaroslav Šturma
předseda Českomoravské psychologické společnosti
Praha, březen 2013
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Přínos doc. Václava Břicháčka k poznání raného dětského vývoje
Jaroslava Dittrichová – Daniela Sobotková
Praha, dittrichf@volny.cz

Abstrakt
Na Psychologických dnech 2010 byli připomenuti prof. Zdeněk Matějček, prof. Oldřich Janoš a
prof. Hanuš Papoušek (Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i v současnosti I a II),
v tomto příspěvku poukážeme na význam Václava Břicháčka pro poznání raného dětského vývoje.
Je třeba předeslat, že V. Břicháček zasáhl významným způsobem do studia více psychologických
oborů. Pokud jde o psychologii raného věku, přispěl k poznání povahy raného vývoje: raný
psychický vývoj nelze chápat jako jednotný děj, ale jako složitou souhru relativně nezávislých
dílčích systémů, které mohou mezi sebou vytvářet více či méně proměnlivé vztahy. To má své
důsledky metodické: pro poznání raného vývoje je třeba užít různé metodiky, v jejich rámci
hodnotit větší počet parametrů a výsledky sledovat v různých věkových úrovních. Nepřiměřená
generalizace výsledků získaných pouze jednou metodou nebo analýzou malého počtu ukazatelů a
pouze v jedné věkové úrovni často vede ke zkresleným představám o raném vývoji. Zapomínat
bychom neměli také na jeho přínos k psychometrickému ověření a národní standardizaci metody
Bayleyové (BSID-II).
Klíčová slova: raný vývoj, hodnocení raného vývoje, standardizace metody Bayleyové (BSID-II)

Doc. Václav Břicháček – his contribution to the understanding of child development

Abstract
Two presentations at the Psychological Days 2010 reminded the significance of Prof. Zdeněk
Matějček, Prof. Oldřich Janoš and Prof. Hanuš Papoušek for understanding infant development. In
this paper, the contribution of Václav Břicháček will be described. V. Břicháček influenced more
than one psychological field. As for the field of infant development, his idea of the nature of infant
development should be emphasized. According to this idea, infant development cannot be
understood as a unitary process, but as a complex interplay of relatively independent subsystems
which may build more or less variable relationships. This has methodological implications: to
understand infant development, it is necessary to use different methods, assess a higher number of
parameters, and follow them in different age levels. The generalization of data obtained by only one
method or analyzed using a limited number of parameters and in only one age level may give false
results. The contribution of V. Břicháček to psychometric verification and to Czech standardization
of the Bayley Scales (BSID-II) will also be acknowledged.
Key words: nature of infant development, assessment of infant development, standardization of the
Bayley Scales (BSID-II)
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Na Psychologických dnech v r. 2010 byl do programu sekce, kterou pořádala Pracovní skupina pro
raný vývoj dětí, zařazen oddíl nazvaný „Cesty raného vývoje v minulosti zůstávají živé i
v současnosti“. V tomto oddílu byl připomenut význam prof. Zdeňka Matějčka, prof. Oldřicha Janoše
a prof. Hanuše Papouška pro poznání raného dětského vývoje. V našem dnešním příspěvku se
pokusíme ukázat na přínos dalšího českého psychologa, který již bohužel není mezi námi – doc.
Václava Břicháčka. Je třeba předeslat, že V. Břicháček zasáhl významným způsobem do studia více
psychologických oborů – svoji cestu v psychologii velmi zajímavě popisuje v nedávno vydané knize
na jeho památku: Václav Břicháček (1930–2010): Setkání / Vzpomínky / Stopy (Havlůjová et al.,
2011).
My se však soustředíme na jeho přínos k poznání raného psychického vývoje. Ze studií raného
psychického vývoje, na kterých spolupracoval a v nichž jeho přínos byl velmi významný, uvedeme jen
dva okruhy: jeden se týkal otázky struktury chování dětí raného věku, druhý standardizace škál
Bayleyové BSID-II (Bayley, 1993).

A. Struktura chování dětí raného věku
Výzkumná skupina Ústavu pro péči o matku a dítě shromáždila řadu údajů o věkových a
individuálních rozdílech v různých oblastech chování novorozenců a kojenců – v učení, spánku a
bdění. Věnovali jsme se mimo jiné otázce, jak se vyvíjejí vztahy mezi těmito různými složkami
chování. Domnívali jsme se, že data o vývoji vztahů mezi různými složkami chování v prvních
měsících života umožní analyzovat otázku, jaká je struktura chování dítěte raného věku. Tuto otázku
jsme pokládali za důležitou, protože výsledky její analýzy by mohly přispět k vymezení ukazatelů
jemnějších odchylek raného vývoje a tak diagnostikovat děti ve vývoji ohrožené již v raném období,
kdy rehabilitační péče bývá účinnější než ve věku pozdějším.
Na V. Břicháčka jsme se obrátili s prosbou, aby nám pomohl s rozborem našich dat. Nevěděli jsme, jak
postupovat s velkým počtem dat z různých oblastí získaných na relativně malém počtu subjektů. Byli
jsme mu velice vděční, že nás jednak zasvětil do problémů tzv. intenzivního výzkumu a do
neparametrických metod statistického hodnocení dat, jednak nám pomohl formulovat obecné otázky,
které s otázkou struktury chování souvisely: je raný vývoj jednotný, kontinuální proces, nebo jde spíše
o interakci několika samostatných vývojových linií?
Vztahy mezi ukazateli spánku, bdění a učení v prvních měsících života
U dvou souborů 23 a 34 zdravých kojenců jsme opakovaně hodnotili 27 ukazatelů chování. Z toho
bylo 10 ukazatelů spánku, 6 ukazatelů bdění a 11 ukazatelů učení. McQuittyho analýzou vazeb bylo
možno rozlišit několik shluků. Ty však byly tvořeny ukazateli v rámci jednotlivých složek chování:
spánku, bdění, učení a naopak korelace mezi uvedenými složkami chování byly vesměs nevýznamné
(Břicháček et al., 1978). To ukazuje, že použité ukazatele netvoří obecnější strukturu chování, ale
struktury relativně specifické. Z toho je možné soudit, že chování dětí raného věku netvoří homogenní
strukturu, ale že jde o interakci relativně nezávislých dílčích struktur.
Vývojové změny ve struktuře chování
Metodou faktorové analýzy (provedl J. Kožený) jsme hodnotili vztahy mezi ukazateli spánku a bdění
ve 2., 12. a 20. týdnu života (Dittrichová et al., 1994). Obsahová analýza faktorů zjištěných ve 2., 12. a
20. týdnu života ukázala, že faktory byly syceny ve 2. týdnu života převážně jinými ukazateli než ve
věku 12 nebo 20 týdnů. Také z analýzy korelačních matic založených na věkových rozdílech
vyplynulo, že struktury zjištěné v různém věku jsou odlišné. Z toho je možné soudit, že vývojové
změny v chování, které v raném věku pozorujeme, nejsou jednotným procesem. Vývoj se jeví jako
reorganizace struktur.
Z výsledků je možné uzavřít, že chování dítěte v nejranějším věku nepředstavuje jednoduchou
strukturu, ale spíše komplexní interakci relativně nezávislých dílčích systémů. Dále výsledky ukázaly,
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že vztahy mezi jednotlivými proměnnými se mění v čase a že struktura chování zjištěná v jednom
věkovém období bývá v dalším věkovém období nahrazena strukturou jinou.
Pojetí raného vývoje jako komplexní interakce relativně nezávislých dílčích systémů měnících se
v čase má důsledky metodické: pro poznání raného vývoje je třeba užít různé metodiky, v jejich rámci
hodnotit větší počet ukazatelů a výsledky sledovat v různých věkových úrovních. Nepřiměřená
generalizace výsledků získaných pouze jednou metodou a pouze v jedné věkové úrovni často vede ke
zkresleným představám o raném vývoji.
B. Standardizace vývojových škál Bayleyové (BSID-II)
Ke standardizaci BSID-II nás vedla skutečnost, že jsme u nás neměli standardizovanou žádnou
metodu, kterou by bylo možno podrobně zachytit raný psychomotorický vývoj dítěte.
Standardizace se účastnilo 15 dětských psychologů (9 z různých oblastí Čech, 6 z různých oblastí
Moravy). Celkem bylo vyšetřeno 763 dětí, z nichž 461 bylo vyšetřováno opakovaně. Shromáždilo se
tak velké množství dat o raném vývoji. Je zajímavé, že počet námi analyzovaných vyšetření (1963
vyšetření) přesáhl počet vyšetření analyzovaných při americké standardizaci (1700 vyšetření). Bez
trpělivé přítomnosti V. Břicháčka na každém pracovním semináři, kde nešetřil nejen moudrými
radami, ale i laskavými slovy okořeněnými humorem a optimistickým povzbuzením, si nedovedeme
práci na standardizaci vůbec představit (Sobotková, 2003).
Data o mentálním a motorickém vývoji i o vývoji chování od 1. do 42. měsíce byla popsána z hlediska
centrální tendence a variability. Dále byla ověřena distribuce dat v rámci jednotlivých škál i
jednotlivých položek testu. Byl proveden rozbor obtížnosti položek u českých dětí a srovnán
s obtížností u amerických dětí. Ukázalo se, že u většiny položek mentální škály nejsou v obtížnosti
mezi českými a americkými dětmi větší rozdíly. U položek, v kterých byla obtížnost rozdílná, byla
navržena pro českou verzi testu změna v pořadí. Podobně jsme postupovali i u položek motorické
škály. Ve škále chování odpovídalo hodnocení českých dětí hodnocení dětí amerických, a proto bylo
možno hodnocení americké škály převzít i pro českou populaci.
Hodnotily se také vazby mezi jednotlivými škálami, tj. mezi mentální, motorickou a škálou chování.
Korelace byly vesměs významné. To naznačuje, že vývoj v oblastech, které jednotlivé škály posuzují,
probíhá do značné míry souběžně. Můžeme proto soudit na značnou vnitřní konzistenci testu BSID-II.
U dětí, které byly sledovány longitudinálně, jsme analyzovali, jaké jsou vztahy mezi výsledky
vyšetření v čase. Zjistili jsme, že výsledky z nejranějšího období nekorelují s výsledky vyšetření
provedených v pozdějších měsících. Až zhruba od 8. měsíce v mentální škále a ve škále chování a od
4. měsíce v motorické škále začínají být korelace s výsledky pozdějších vyšetření významné. Čím je
však časový interval mezi vyšetřeními delší, tím je korelace nižší. Teprve po 30. měsíci věku se již
udržují korelace významné i v delším časovém intervalu.
Závěr
Na závěr úvahy o přínosu V. Břicháčka k poznání raného vývoje dovolte uvést slova samotného V.
Břicháčka, která zazněla na Psychologických dnech 2004: „Časný vývoj je otevřený, dynamický
systém s řadou kompenzačních mechanismů a s řadou subsystémů, které se v čase mění, nikoliv
paralelně. Vytváří se tak proměnlivé, individuálně příznačné formy chování. Predikce z jedné časové
etapy na delší časové úseky nebývají příliš spolehlivé. Variabilita v časném věku má dále mnoho
momentů intraindividuálních, které nelze zachytit jednorázovým vyšetřením jedinou technikou.
Sledování reprezentativních souborů unifikovanými metodami má význam, pokud je chápeme jen jako
přiblížení ke skutečnosti. Při interpretaci získaných dat je proto žádoucí vždy jistá opatrnost.“
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Porodní trauma z hlediska novorozence
Eva Pavlíková
Erudis, o. p. s., Praha
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Abstrakt
Příspěvek mapuje téma psychického porodního traumatu z hlediska dítěte v odborné literatuře. Na
rozdíl od medicínského pojetí porodního traumatismu je psychické porodní trauma pojímáno velmi
volně a jeho definice či diagnostická kriteria prakticky chybí. Většina autorů vychází
z psychoanalytického předpokladu porodního traumatu – narodit se je apriori traumatická záležitost
a stojí v pozadí většiny příštích duševních problémů člověka. Polemizujeme s tímto převládajícím
východiskem, přinášíme přehled stěžejních názorů a diskutujeme možnosti, jak psychologicky
pojaté porodní trauma z hlediska dítěte metodologicky uchopit a jak vytvořit podmínky pro jeho
prevenci. Na základě prostudované literatury doporučujeme o psychickém porodním traumatu
uvažovat nikoliv „psychoanalyticky – univerzálně“, ale pouze v případech, kdy byly těhotenství či
porod komplikované. Takovým matkám i dětem by měla být dopřána speciální psychologická
poporodní péče a pozornost pro lepší a rychlejší možnost zotavení.
Klíčová slova: plod, novorozenec, porodní traumatismus, porodní trauma, psychické trauma

Newborn birth trauma
Abstract: The text maps the topic of the psychological birth trauma from the perspective of a child
in professional literature. The medical concept of birth trauma is better defined than the
psychological one. A definition or diagnostic criteria for the psychological concept of birth trauma
are virtually absent. Most authors base their approaches on the psychoanalytic assumption of the
birth trauma – birth is a priori traumatic and it stands in the background of most of future mental
issues. In the text, we discuss this prevailing starting point and bring an overview of core ideas.
Than we discuss possibilities of methodological conceptualization of the newborn birth trauma and
prevention options. We recommend thinking about the psychological birth trauma only in cases
when the pregnancy or birth was complicated. Such mothers and children should get special
psychological postpartum care and attention for better and quicker adaptation.
Key words: fetus, newborn, neonatal birth trauma, fetal birth trauma, birth trauma, psychical
trauma
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Úvod
Psychické porodní trauma z hlediska dítěte ve smyslu negativních zážitků z perinatálního období
není v současné psychologii uspokojivě vymezeno. Nejsou definována jasná kriteria k jeho
identifikaci. Přitom se v různých terapeutických a intervenčních přístupech tento pojem užívá
poměrně běžně. Oslabení vlivu porodního traumatu na aktuální život člověka bývá nezřídka
hlavním cílem léčby.
Smyslem tohoto příspěvku je kritická analýza textů k psychologickému pojetí porodního
traumatu z hlediska dítěte v dostupných odborných publikacích a pokus o začlenění porodního
traumatu do stávajících poznatků o psychickém traumatu.
Pokud se píše o porodním traumatu, mají autoři na mysli většinou 1. traumatický prožitek
porodu rodičkou nebo 2. zranění novorozence v průběhu porodu ve smyslu medicínském. První
kategorii se z rozsahových limitů příspěvku věnovat nebudeme, neboť se týká hlavně rodičky, i
když je potřebné mít na mysli, že její nepříznivý psychický stav může působit jak na stav plodu a
průběh porodu, tak na její mateřské chování, které následně ovlivňuje vývoj dítěte.
Začneme však medicínským pojetím porodního traumatismu, jelikož je přesně vymezeno a navíc
tělesná zranění s psychickým traumatem úzce souvisí. Následně shrneme psychologické pohledy na
porodní trauma ve snaze zachytit je chronologicky.
Medicínské pojetí porodního traumatu novorozence
Slovo trauma pochází z řečtiny. Jeho význam je rána, zranění. V lékařství označuje náhlou zevní
událost, která vede k narušení celistvosti a neporušenosti organismu, tedy ke zjevnému nebo
skrytému poškození tělních struktur. V neonatologii je porodní traumatismus definován jako soubor
projevů poškození plodu a novorozence účinkem mechanických sil v průběhu porodu jako
komprese, kontrakce dělohy, torze a tah (Ondriová & Sinaiová, 2012).
Pokud fyzikální vlivy působí na plod, který je nezralý anebo má nadměrnou hmotnost,
nepříznivou polohu či došlo k patologickému naléhání plodu, anebo je porod ukončen operativně
(klešťový porod, vakuová extrakce apod.), může dojít k poranění měkkých tkání, kostí či vnitřních
orgánů plodu. K traumatismu se často přidává hypoxie. Incidence porodního traumatismu je
udávána mezi 2–7 %. Nejčastěji se vyskytuje poškození kůže a podkoží, fraktura klíční kosti,
intraretinální hemoragie, kefalhematom a paréza plexus brachialis (Ondriová & Sinaiová, 2012;
Moczygemba et al., 2010; Sauber-Schatz et al., 2010; Baskett et al., 2007).
Jelikož cílovou skupinou tohoto textu jsou především psychologové, uvádíme rozdělení
porodních traumat podle I. Ondriové a A. Sinaiové (2012) pro lepší představu. Mezi nejčastější
projevy medicínského porodního traumatismu patří:
Poranění měkkých částí hlavy a krku: tzv. porodní nádor – kefalhematom, krvácení pod
spojivku nebo do nitroočních tkání (intraretinální hemoragie), hematom nebo natržení kývače, který
může vést k torticollis – hlava novorozence je vzhledem ke kontraktuře svalu převážně skloněná
k postižené straně.
Traumatické poškození kraniálních a periferních nervů a míchy: paréza lícního nervu
(projevuje se asymetriemi v obličeji jako jedno oční víčko více otevřené, asymetrie koutků úst při
pláči), paréza ramenního pletence (plexus brachialis) – projeví se částečnou ochablostí postižené
horní končetiny.
Traumatické poškození kostí: zlomenina klíční kosti, zlomenina dlouhých kostí – nejčastěji
humerus, femur, imprese (vpáčení) nebo prasknutí lebeční kosti.
Traumatické poškození vnitřních parenchymových orgánů většinou znamená závažný, život
ohrožující stav novorozence: ruptura jater, ruptura sleziny, krvácení do nadledvinek.
Traumatické poškození centrálního nervového systému je závažným stavem, zejména
z hlediska možných trvalých následků v psychomotorickém vývoji dítěte. Při jeho vzniku se často
sčítá účinek mechanického traumatu, hypoxie a dalších rizikových faktorů. Výsledkem může být
nitrolební krvácení. Dochází k němu při nepoměru velikosti hlavy dítěte a pánve matky, při
prolongovaném nebo klešťovém porodu. (Intrakraniální krvácení je časté i u předčasně narozených
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novorozenců bez zřejmé souvislosti s mechanickým traumatem v průběhu porodu, ale v tomto
případě není posuzováno jako porodní traumatismus.)
Hematomy a pohmoždění kůže a podkoží kdekoli na těle novorozence způsobené
mechanickými faktory. Subkutánní tuková nekróza vzniká poruchou prokrvení při porodu v místech
zvýšeného tlaku, nejčastěji na ramenou anebo na zadečku.
Evolučně-etologická vsuvka o lidském porodu
Tato mezioborová zmínka nám připadá na místě, jelikož značně posiluje převládající pohled na
psychické porodní trauma dítěte. Porod lidského mláděte je považován za traumatizující ze své
evoluční a biologické podstaty.
Podle názoru některých etologů a evolučních psychologů se mládě rodu Homo sapiens sapiens
rodí značné nevyzrálé proto, že jiný kompromis mezi velikostí hlavy novorozence a otvorem
v pánvi ženy, která se pohybuje vzpřímenou chůzí, není možný. Když přešli hominidé k bipedální
lokomoci, zmenšila se jim pánev, zpevnily se nohy a napřímila páteř. Původní přímý směr
porodního kanálu se zakřivil a s tím souvisí i ztížení porodu. Aby se plod mohl vůbec porodit, musí
kopírovat průběh porodních cest, proto hlavička plodu provádí nejprve rotaci vnitřní a po svém
porození rotaci zevní. Na rozdíl od opic se však lidské mládě nerodí s obličejem dopředu k obličeji
své matky, ale s obličejem dozadu, s malým lupínkem pod stydkou sponou. Žena tak nemůže, na
rozdíl od opice, pomáhat rodícímu se plodu na svět. Navíc se dítě rodí slabší a méně vyvinuté
(v porovnání s mládětem opice), takže samo nemůže porodu příliš napomáhat. Proto ženy při
porodu zpravidla potřebují pomoc druhých osob (Šráček, 2004).
Obr. č. 1: Schéma rotace hlavy plodu při porodu1

Psychologické pojetí porodního traumatu novorozence
Tato část textu by měla naplnit hlavní záměr příspěvku – prozkoumat odborné psychologické
zdroje, které pojednávají o porodním traumatu z hlediska novorozence. Jde nám o vymezení
(definici) psychického porodního traumatu ve smyslu „diagnostickém“ a o kritéria, podle nichž je
možné porodní trauma identifikovat. Začneme obecným vymezením akutní reakce na stres a
traumatu.
Akutní reakce na stres (acute stress reaction) je odpovědí organismu na výjimečný fyzický
nebo duševní stres, kdy selhávají mechanismy, které jedinec využívá při zvládání zátěže. Objevuje
se hned nebo v krátkém časovém odstupu po setkání s traumatizujícím podnětem. Obvykle
odeznívá během několika hodin až dnů. Označuje fyziologické změny vyvolané aktivizací
1

Zdroj obrázku: http://naturalchildbirthworld.com/childbirth-positions/ [cit. 2012-08-21]
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vegetativního nervového systému a změny v chování a prožívání, které jsou podstatou ochranné
reakce organismu a maximálně mobilizují rezervy zasaženého jedince (Vodáčková, 2007).
Trauma je dlouhodobější emocionální reakce na nadhraniční fyzickou či psychickou zátěž při
nečekané události, jako je nehoda, úraz, přepadení, znásilnění nebo přírodní katastrofy.
Bezprostředně po události bývají typickými projevy šok a obranné reakce, např. popření události.
Dlouhodobější účinky zahrnují nepředvídatelné emoce, flashbacky, napjaté vztahy se sociálním
okolím či fyzické příznaky, jako jsou bolesti hlavy nebo nevolnost. Jedná se o „normální“ pocity a
chování v situaci, která je pro člověka neobvyklá a náročná. Někteří lidé se mohou fyzicky cítit
celkem dobře, může se však také vyskytnout depersonalizace a derealizace – pocit, jako by se
událost přihodila někomu jinému (Trauma, web APA).
K nejnovější revizi diagnostických kritérií traumatu došlo v roce 2000: Trauma je způsobeno
událostí, která přesahuje rámec zkušenosti člověka a která by značně rozrušila téměř každého. Podle
kriteria A1 se jedná zpravidla o přímou osobní zkušenost s událostí, která se týká skutečného nebo
domnělého ohrožení tělesné integrity (vážné zranění nebo psychická újma, smrt) sebe sama nebo
jiných osob. Podle kritéria A2 odpověď osoby na událost musí zahrnovat intenzivní strach a
bezmocnost (u dětí dezorganizované a agitované chování) (DSM IV, cit. dle Briere & Scott, 2006;
Reyes et al., 2008).
DSM IV oproti předchozí verzi diagnostického manuálu nepovažuje za traumatizující takové
události, které člověka sice zneklidňují, ale neohrožují na životě a nevyvolávají paralyzující strach a
bezmoc. To poněkud odporuje skutečnosti, jak velmi rozdílně mohou různí lidé prožívat stejnou
událost (např. živelnou katastrofu či účast při vážné dopravní nehodě). Každopádně porod ve výčtu
potenciálně traumatizujících situací zmíněn není ani v DSM IV, ani v DC:0-3 (Zero to Three,
1994).
Trauma je dáno svým účinkem na nervovou soustavu jedince, nikoli druhem a intenzitou
samotné události. Pokud je situace silnější, než jakou člověk dokáže zvládnout, objeví se (u
dospělého i u dítěte) charakteristické příznaky: 1. nadměrné rozrušení, 2. stažení, 3. disociace a 4.
pocity necitlivosti nebo „zmrznutí“, které mají za následek pocity bezmoci a beznaděje (Levine &
Kline, 2012).
Pohledy na porodní trauma novorozence od historie po současnost
Již zhruba od roku 1920 se zejména evropští lékaři zajímali o účinky prenatálních a perinatálních
zážitků na lidský vývoj. Různé dysfunkční chování bylo připisováno prenatálnímu či porodnímu
traumatu. Za otce první citovatelné zmínky můžeme považovat S. Freuda, který připouští porodní
zážitky dítěte jako možnou hypotézu vysvětlující úzkost později v životě. Myšlenky se chopil
Freudův spolupracovník Otto Rank a roku 1929 napsal knihu „The Trauma of Birth“, v níž doslova
uvádí, že „úzkost při narození tvoří základ každé úzkosti nebo strachu“ (Rank, 1993, s. 17). Strachy
integrují i strach ze smrti a porodní trauma může předesílat sebevražedné úmysly (Roedding, 1991).
Porodní trauma je v pohledu klasické psychoanalýzy automatické a znamená „opuštění teplého
matčina lůna a vržení novorozence do chladného a nepřátelského světa“ (Ward, 1999). S rozšířením
porodů v nemocnici nabyla na významu i separace novorozence od matky.
Z psychoanalýzy vychází i teorie primární bolesti (primal pain) amerického psychologa Arthura
Janova, jejíž příčiny spočívají v potlačených traumatických zážitcích v děloze a během porodu. K ní
vyvinul i primární terapii (primal therapy) jako způsob uvolnění a transformace raných traumat
(Ward, 1999). Tento poněkud kontroverzní psychoterapeutický směr byl populární v 60. až 70.
letech v USA a byl z důvodu používání mnoha život ohrožujících provokačních postupů a
nedostatku důkazů o účincích léčby označen jako okultní a v mnoha státech USA dokonce zakázán.
Janov porodní trauma v prohledaných zdrojích nedefinuje, jeho existenci předpokládá jako danou.
W. Hull (1986) i A. Janov (2009) zmiňují jako častou fyziologickou příčinu porodního traumatu
hypoxii (nedostatek kyslíku), kterou si klienti v souvislosti s porodem vybavují. K té může
významnou měrou přispět medikace používaná v průběhu porodu, která má nežádoucí vedlejší
účinky i na rodící se dítě. Dle uvedených autorů perinatální hypoxie, přestože nezanechala vážnější
následky, se může projevovat například v podobě stále studených končetin. Pokud nebylo tělo dítěte
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v době porodu dostatečně saturováno kyslíkem, jeho organismus přednostně distribuoval
okysličenou krev do mozku a srdce, zatímco končetiny se odkrvily a byly chladné. Pokud např.
nastávající matka kouřila, mohl plod trpět hypoxií v průběhu celého nitroděložního vývoje.
V postnatálním životě může mít vedle chladných končetin a zimomřivosti i pocity dušení nebo
somatizovat v podobě astmatu. Na podkladu prenatální a perinatální hypoxie v kombinaci se
stresem matky se mohou vyvinout alergické reakce, migrény, klaustrofobie (dle Hulla, 1986, i
agorafobie) či poruchy chování typu ADHD. Člověk pak v následujícím životě i na slabé podněty
reaguje přehnaně. Janov dále obhajuje předpoklad, že porodní hypoxie může být spolupůsobící
příčinou také u Alzheimerovy choroby.
Snížené hladiny serotoninu se u těhotné ženy projevují depresivními symptomy a vedou ke
sníženým hladinám serotoninu rovněž u plodu. Negativní vliv má i dlouhodobý či opakovaný stres
budoucí matky, který způsobuje zvýšené hladiny kortizolu v její krvi. Tyto situace v terminologii A.
Janova působí jako „otisk“, který později může být zdrojem úzkostné či agresivní reaktivity nebo
neurózy (Janov, 2006).
V 70. letech minulého století začal původem český psychiatr Stanislav Grof v USA intenzivní
výzkum porodních traumat a předporodních stavů, při kterém nejprve aplikoval LSD a později
systém „holotropního dýchání“. Grofova holotropní terapie rovněž pracuje s myšlenkou
znovuprožití pocitů provázející traumatické situace, kdy vlastní porod je jedna z nejčastějších.
Předpokládá se teoretický model tzv. základních perinatálních matric (označovaný jako BPM I-IV),
což jsou obecné zážitkové vzory související s jednotlivými fázemi biologického porodu. Vedle nich
existuje ještě tzv. systém kondenzované zkušenosti COEX (Systems of Condensed Experience),
který obsahuje ve zhuštěné podobě zážitky (a/nebo fantazie) z různých životních období člověka
(Grof, 2000).
Bohužel ani u Grofa nenacházíme přesnější vymezení porodního traumatu, což je vzhledem
k jeho původní badatelské erudici poněkud překvapující. Odkazuje se na starší práce
psychoanalytiků O. Ranka (1929) a N. Fodora (1949) či různé spirituální a šamanské tradice.
Porodní trauma pojímá jako univerzální součást zkušenosti každého člověka. V jeho koncepci mají
téměř všechny psychické obtíže a nemoci souvislost s prenatálním obdobím či porodem (Grof,
nedatováno).
Autorka textu učinila před mnoha lety osobní zkušenost s holotropním dýcháním vedeným paní
Marií Grofovou (matkou S. Grofa), kdy prakticky všem zážitkům participantů sezení byly ve
změněném stavu vědomí připisovány nějaké konsekvence k prenatálnímu vývoji či porodu. Tyto
interpretace byly vesměs „podsunovány“ facilitátorkou, samotní participanti mnohdy svým
zážitkům připisovali zcela jinou souvislost. Prožitky a pocity, které lidé mají při hyperventilaci, jsou
často velmi neostré obrazy a pokusům o jejich slovní zprostředkování je možno přiznat téměř
libovolný metaforický smysl z minulých životů, prenatálního období či samotného porodu. Záleží
prakticky pouze na zaměření a spirituálních zájmech facilitátora. Přitom stejně dobrým vysvětlením
by mohlo být, že člověk prožívá pouze aktuální situaci neobvykle zvýšené hladiny kyslíku
v tělesných tkáních. Spontánně k hyperventilaci dochází třeba při šoku nebo u panických stavů,
takže zkušenost s překysličením mozku a tkání nepatří k běžné zkušenosti, a je tedy poměrně
snadné klientům „prodat“ nějaké vysvětlení s nadějí, že je nekriticky přijmou, neboť nemají
v osobní zkušenosti nic, s čím by zážitek mohli porovnat.
K uznávaným postavám prenatální psychologie patří Thomas Verny a David Chamberlain. Oba
stáli r. 1983 u zrodu organizace, která se nyní jmenuje Association for Pre- and Perinatal
Psychology and Health (APPPAH).
V roce 1981 kanadský psychiatr Thomas Verny publikoval svou nejprodávanější knihu „The
Secret Life of the Unborn Child“. Byla přeložena do 25 jazyků a je k dispozici i ve slovenštině pod
názvem Tajomný život dieťaťa pred narodením (Verny & Kelly, 1993). Verny o porodním traumatu
rovněž nepochybuje. Jeho přínos spatřujeme v tom, že shrnuje obsah dosud publikovaných studií
k problematice, které předpokládají vztah mezi porodním traumatem a řadou problémů jako násilí
(viz též Pomeroy,1995), kriminální chování, zneužívání alkoholu či drog, poruchy učení,
hyperaktivita, epilepsie nebo dětský autismus. Z tohoto výčtu by bylo možné domýšlet, že
9
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předpokládané a blíže neobjasněné porodní trauma poskytuje klíč k porozumění rozmanitým
zdravotním a sociálním problémům člověka v jeho budoucím životě.
David Chamberlain, americký psycholog, vydal v roce 1988 své průkopnické dílo „Babies
Remember Birth“. Bylo také přeloženo do mnoha jazyků a jeho dotisk v angličtině se jmenuje „The
Mind of Your Newborn Baby“. Kniha shrnuje poznatky z autorova výzkumu a prezentuje četné
kazuistiky o tom, že dítě v mateřském lůně zažívá širokou škálu pocitů, že si později může
prostřednictvím hypnózy vybavit přesné okolnosti svého porodu a že poznání, rozum a další
schopnosti u novorozenců jsou pravděpodobně mnohem rozvinutější, než se vědci dříve domnívali
(Chamberlain, 1999a; Ward, 1999).
D. Chamberlain provedl výzkum deseti matek s dětmi: porovnával dětské vzpomínky vyvolané
v hypnóze s vědomými vzpomínkami matek. Žádné z dětí (od devíti do dvaceti tří let – 9, 12, 15,
15, 16, 16, 16, 17, 18, a 23, průměrný věk 15,7 roku) si na porod vědomě nepamatovalo a žádná
z matek informace o průběhu porodu dítěti nesvěřila. Zkoumané osoby byly podrobeny testu
hypnability a proces hypnózy proběhl podle postupu H. Spiegela (více viz Spiegel, 1972). Výpovědi
dětí i matek byly audiovizuálně zaznamenány. Vyprávění se někdy shodovala až ve dvaceti čtyřech
detailech, zatímco diametrální rozpory ve výpovědích byly velmi řídké. Děti správně popisovaly
např. denní či noční dobu a hodinu porodu, místo, počet osob na porodním sále, chování sestřiček a
lékařů nebo vybavení místnosti. Při pozdější práci s tímto materiálem D. Chamberlain zjistil, že
sedm z deseti již dospělých lidí si bylo schopno ve stavu hypnózy vzpomenout na přesnou polohu
hlavy či pohyby ramen během svého porodu. To jsou detaily ověřitelné především z porodopisu.
Zpravidla je neznají ani rodičky (Chamberlain, 1999b, 1999c).
Souvislostmi prožívání traumatu a pocity, které se „zapisují“ na úrovni těla, se v současnosti
zabývá P. Levine (2011). Jeho koncept somatického prožívání (somatic experience) traumatu
vychází z pozorování zvířat, která v šokující životní situaci doslova „zmrznou“, ale po nějaké době
se „otřepou“ a jejich život plyne přirozeně dál. U člověka, včetně novorozeného dítěte, je tento
proces zpravidla potlačen, jelikož jsou symptomy ztuhnutí (zmrznutí) a následného třesu
považovány za nebezpečné a často kontrolovány medikamenty. Část energie, která se normálně při
traumatu a následné reakci na něj uvolní, tak zůstane zablokovaná v nervovém systému, což
zapříčiňuje symptomy jako například úzkost, depresi, zmatenost, strach nebo zvýšenou náchylnost
ke stresu. Určité analogie tělesných prožitků a projevů porodního traumatu lze najít i u dalších
autorů. Například M. Irving (1997) shledává souvislosti mezi znovuoživováním porodního traumatu
při sexuálním chování, zejména pak v případech, kdy se jedná o násilí a zneužívání.
Cesty k informacím o prenatálních a porodních zážitcích
Cesty ke zjišťování okolností v prenatálním a perinatálním období jsou zpravidla nepřímé –
studium zdravotnické dokumentace, rozhovory s „pamětníky“ (nejčastěji rodiči dítěte nebo
zdravotníky). Člověk sám většinou nemá tyto vzpomínky v aktivní paměti, takže přicházejí v úvahu
různé postupy, jak oslovit jeho nevědomí. Ve zdrojích, s nimiž jsme měli možnost se seznámit,
převládala hypnotická regrese a jiné regresní postupy ve změněném stavu vědomí (např. holotropní
dýchání). Validita takto získaných informací je sporná, protože málokdy je možné tyto informace
ověřit. Nezřídka přicházejí v obrazech a metaforách a jejich interpretace vždy závisí na teoretických
a filozofických východiscích či víře badatele nebo interventa. Stojí za zmínku, že většina publikací
pochází od autorů, jejichž prvotním posláním bylo „léčit porodní trauma“, nikoliv „dělat výzkum“.
S trochou nadsázky je můžeme popsat jako „věřící v ideu porodního traumatu“, čemuž se zcela
podřizují i ve svých závěrech. Diskusí či badatelských pochybností je málo.
Hypnóza
Porodník a hypnoterapeut David Cheek je přesvědčen, že vzpomínky na porod jsou skutečné,
přestože možnosti hypnotické regrese osobně nepřeceňuje. V 70. letech minulého století provedl
malou, ale kontrolovanou studii s 8 mladými dospělými (4 muži, 4 ženy), jimž zhruba před 20 lety
pomáhal na svět. Ve stavu hypnózy u nich zjišťoval okolnosti a podrobnosti vztahující se k jejich
porodu, jako je denní doba, uspořádání a vybavení porodního sálu, počet přítomných osob, jejich
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chování a výpovědi a také polohu hlavy a ramen v době porodu. Tyto faktografické skutečnosti pak
následně ověřoval podle vlastních velmi podrobných porodních záznamů. Jak uvádí, zcela záměrně
se do nich nepodíval předem, aby zkoumané osoby neovlivňoval. Jelikož mnoho detailů si
odpovídalo, Cheek to považuje za důkaz, že výpovědi lidí v hypnotickém stavu o prenatálním
období a porodu jsou věrohodné. Na jeho studii později navázal již zmíněný D. Chamberlain, který
použil velmi podobnou metodologii výzkumu (Cheek, 1974; Chamberlain, 1999a).
Regresní terapie
Regresní terapií ve vztahu k léčení porodního traumatu se zabývali např. Hull (1986) nebo
Emerson (1998, 2001). Věrohodnost tohoto postupu obhajují tím, že u mnoha jejich klientů se
zlepšily či zcela ustoupily příznaky, kvůli kterým vyhledali léčbu. Mnohé detaily z výzkumných
důvodů ověřovali v dostupných spisech o porodu či dotazováním dalších očitých účastníků porodu
svých klientů. Jejich závěry zpravidla směřují k upozorňování na negativní vliv medicínských
zásahů do průběhu porodu (anestezie, vyvolání či urychlování porodu pomocí syntetických
hormonů, klešťový porod, císařský řez apod.). Například anestezie může vést k poruchám bondingu
u matky i dítěte, jelikož často dochází k jejímu předávkování. U dítěte navíc její vliv trvá déle kvůli
vysokému obsahu tuku v jeho těle. Narkózu klienti v regresi popisují nepříjemnými prožitky ztráty
energie či kontroly. Indukce porodu či jeho podpora oxytocinem bývá dávána do souvislosti se
zvýšenou úzkostností, pocitem existence „pod tlakem“ (under pressure), problémy s autoritou nebo
uspěchanými rozhodnutími (Emerson, 1998).
Také porod dokončený císařský řezem má, podle tohoto autora, nežádoucí dopady. Může u dítěte
vést k bezprostředním symptomatickým projevům jako noční probouzení, nadměrný pláč, tzv.
trauma pláč (druh pláče v důsledku porodního traumatu), problémy s krmením, zažívací obtíže,
koliky či taktilní přecitlivělost. Na tyto problémy se druhotně „nabalují“ potíže s vytvářením vazby.
Dlouhodobý vliv císařského řezu se může projevit v obranných mechanismech, komplexech
méněcennosti či viny, malé sebeúctě apod. (Emerson, 2001).
Rebirthing
Soubor postupů „znovuzrození“ vnikl v hnutí New Age v roce 1977 a zřejmě čerpal (mimo jiné)
i z auditingu a dalších postupů propagovaných scientologickou církví. Zastánci rebirthingu
v podstatě sdílejí výchozí myšlenku s historickými díly psychoanalýzy a později Janovem či
Grofem, že porod je prakticky vždy psychologicky traumatizující. Znovuprožití pocitů při porodu
umožní člověku uvědomit si trauma, které se transformuje z roviny „bloku“ do roviny možností
osobního růstu a posunu. Typickým prostředkem k získání duševní rovnováhy jsou dechová cvičení
a opakování pozitivních afirmací. Stoupenci rebirthingu také věří, že důležité vzorce myšlení jsou
vytvořeny při početí, během těhotenství a v průběhu porodu. Takže právě v počátečních stadiích
vývoje se pokoušejí najít zdroje negativních názorů na sebe sama a ty pak znovuprožitím porodu
„opravit“, aby klient mohl jít dál jako nový (znovuzrozený) člověk (Chamberlain, 1999c).
Rehabilitaci porodních zážitků u nás zmiňuje i J. Prekopová v rámci metody pevného objetí. Ta
má svá teoretická východiska v Janovově primární terapii a jejích modifikacích, např. holding
therapy M. Welch nebo přístupu B. Hellingera2 (Prekopová, 2009; Vranka, 2012).
Pro zajímavost si přibližme, jak J. Prekopová popisuje průběh rebirthingu. Vybrané pasáže
citujeme doslovně a uvádíme je kurzívou. Aktéry děje uvádíme v uvozovkách, protože není
podmínkou, aby spolu byli ve vztahu matka – dítě i v reálném životě (více viz Prekopová, 2009, s.
166–169):
„Porodu“ předchází rozhovor, kdy se zjišťují podrobnosti o těhotenství včetně myšlenkových hnutí „matky“
(například zda bylo dítě chtěné), průběh porodu i poporodní situace. Rozebírají se i systemické pořádky a vztahy v širší
rodině. „Matka“ si s terapeutem ujasní, co bude „dítěti“ před porodem a v jeho průběhu vypravovat (například že se
nezalekne ani jeho postižení…).
Vlastní rehabilitace porodu se vedle klientů („matky“ a „dítěte“) a terapeuta účastní ještě „porodní tým“ složený
z 2–3 lidí pro funkci „porodního kanálu“ (mají za úkol na dítě tlačit), jeden člověk pro podporu hlavičky a jeden pro

2

B. Hellinger, propagátor tzv. rodinných konstelací, osobně prošel procesem primární terapie dle A. Janova.
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podporu chodidel. Vše se odehrává v prostoru asi 2x2 m vystlaném matracemi. „Dítě“ se zabalí do červeného
elastického prostěradla.
„Matka“ v pololehu, drží „dítě“ v embryonální poloze celé zakryté prostěradlem. Hladí zatím „nenarozené dítě“,
mluví k němu připravené pozitivní věty, aby v něm zakotvila naději a odevzdanost v boží plán. „Dítě“ se dozví, že
může spolurozhodovat, kdy porod začne.
Okolo 6.–7. měsíce začíná být „dítěti“ v „děloze“ čím dál těsněji. „Matka“ si nad něj klekne. Tu dítě vycítí a také
uslyší z matčiných úst, že by se mělo obrátit směrem k porodnímu výstupu. Za pomocí dvou „stavěčů“ porodního kanálu
se dítě obrátí. Nyní leží na břiše obličejem dolů. Hlavu mu podpírá jeden pomocník, který simuluje děložní krček. Další
dva pomocníci si kleknou okolo matky s dítětem a jemně ji obejmou, čímž začnou vytvářet porodní kanál (Prekopová,
2009, s. 168).
S blížícím se termínem porodu „stavěči“ stupňují tlak na „matčino“ tělo. „Dítě“ dává signál k porodu šroubovitým
pohybem hlavy a hýždí. Matka zhluboka dýchá a posouvá se k nohám dítěte (ke stěně), aby pomohla zadečku a nohám
ven. Pomáhá jí jeden pomocník, který je pověřen podporovat chodidla dítěte, aby se odrazilo od placenty. Zde probíhá
nejnáročnější výkon. Terapeut sjednotí všechny účastníky ke společnému hlubokému synchronnímu dýchání a
vyprošťování dítěte. Na terapeutův povel provedou první kontrakci. Nato si všichni trochu odpočinou, naberou několika
nadechnutími sílu a provedou druhou kontrakci... pak ještě několikrát. Poté, co se dítě probojovalo ven, potřebuje být
několik vteřin samo sebou (Prekopová, 2009, s. 168–169).
Po „porodu“ přichází rituál „dosycení mateřské péče“ – mazlení, „maminkování“. „Matka“ zrcadlí všechny
akustické projevy „novorozence“ i jeho mimiku. Pokud má „dítě“ potřebu pít, nabídne mu „prs“ nebo láhev s dudlíkem.
Dosycování trvá asi hodinu. Všichni účastníci tento zázrak zrození tiše sledují a radují se. Dojati opravdovostí zážitku
cítí potřebu dát dítěti „dary do nového života“. Přistupují k němu, dívají se mu do tváře a přejí mu boží ochranu, lásku
apod.

Tyto přístupy mohou být ve svých důsledcích velmi riskantní až život ohrožující. Ve výše
popsaném procesu a podobných nemusí být dobře interpretováno, co je vyjádřením domnělých či
skutečných pocitů při porodu a kdy klient vyjadřuje aktuální tíseň. V roce 2000 zemřela v Coloradu
(USA) při rebirthingu 10letá dívka Candance Newmaker3. Porodní trauma je pouze hypotetickým
konstruktem a víra v něj by neměla být zcela slepá.
Opatření k minimalizaci porodního traumatu
„Přeji si prožít přirozený porod a prosím, abyste mi v tom byli nápomocni.“
(Z. Štromerová, Porodní přání)

Podnadpis tentokrát neobsahuje slovo novorozenec. Je to záměr. Optimální průběh porodu závisí
na ideální souhře rodičky i dítěte. Probíhá-li porod přirozeně, spontánně a plynule, k traumatizaci
ženy zpravidla nedochází. Naopak jí přináší značné emocionální výhody (Verny & Kelly, 1993).
Sice jsme se zatím nedobrali k uspokojivé definici psychického porodního traumatu u dítěte, ale lze
předpokládat, že při nekomplikovaném porodu budou i jeho fyzická a psychická zranění menší.
Zajistit hladký průběh porodu bohužel není vždy možné, proto předkládáme alespoň návrh
některých finančně nenáročných opatření, která pomohou matkám i novorozencům se při porodu i
po něm cítit lépe:
– I v porodnici je možné vytvořit podmínky pro to, aby se žena při porodu cítila bezpečně –
příjemné prostředí, omezení rutinních (často zbytných) medicínských zásahů, respekt k volbě
polohy a dalším porodním přáním. Mnohdy není důležité, zda byl porodní plán naplněn, ale to, že
byla žena ve svých přáních brána vážně a podpořena. Pak snáze přijme, že porod nakonec proběhl
jinak. Humanizaci porodu v porodnicích začali prosazovat například francouzští lékaři Leboyer 4 a
Odent5 už v 70. letech 20. století. Inspirace a dobrá vůle je někde sice patrná, ale ke standardu to
stále zatím nepatří.
– Trend, že při porodu může rodičce emočně pomáhat i dula6, se začíná zabydlovat i
v některých českých porodnicích. Bolest, strach, úzkost, provázející zejména prvorodičku, ji vedly
k tomu, že vyžadovala při porodu asistenci dalších žen od nepaměti. Přírodní selekce tak
3

http://www.childrenintherapy.org/victims/newmaker.html, [cit. 2012-08-31].
http://www.porodnice.cz/node/3778 [cit. 2012-08-31].
5
http://www.porodnice.cz/node/3779 [cit. 2012-08-31].
6
Slovo dula (doulé) pochází řečtiny a označuje otrokyni nebo služku. Dnešní význam je přenesený.
4
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upřednostňovala tyto emoce, vedoucí těhotnou hledat „protekci“ a společnost, což jí dávalo lepší
šanci na přežití (Šráček, 2004).
– Bonding a jeho podpora – těsný kontakt matky a dítěte bezprostředně po porodu je velmi
přirozený a žádoucí, měl by se stát normou. Nezbytná ošetření dítěte by mohla být provedena u
matky v náručí. Zbytná ošetření (koupel) a zejména „administrativní úkony“ jako zvážení a změření
dítěte mohou počkat (Mrowetz a kol. 2011).
– Krizová intervence (nebo debriefing či psychologická první pomoc) po obtížném porodu
jsou v našich porodnicích zatím zcela ojedinělé. Tato intervence by však mohla napomoci
konsolidaci psychického stavu matky a ta by v souvislosti s předchozím bodem mohla lépe
naplňovat potřeby novorozeného dítěte a usnadnit mu jeho úspěšnou poporodní adaptaci
(Dohnalová & Pavlíková, 2011).
Diskuse a závěr
Současné psychologické pojetí porodního traumatu z hlediska dítěte považujeme za odborně
provizorní. Publikující autoři se téměř bez výjimky odvolávají na díla přestavitelů klasické
psychoanalýzy O. Ranka a N. Fodora, vzniklá v první polovině minulého století, a tudíž porodní
trauma dítěte přijímají jako danost bez potřeby je více operacionalizovat. Termín porodní trauma
(birth trauma) většinou nebyl obsažen ani v námi prozkoumaných osmi psychologických
encyklopediích. Výjimku tvoří stručné heslo v ruském překladu Encyclopedia of Psychology
(Corsini & Auerbach, 2006). Za zmínku stojí i fakt, že přestože bylo pečlivě prozkoumáno několik
databází, všechny dohledané zdroje o psychickém porodním traumatu pocházejí z jednoho
periodika – Journal of Prenatal & Perinatal Psychology & Health (dříve Pre- and Peri-natal
Psychology Journal).
Pokud v odborné literatuře najdeme termín porodní trauma (birth trauma), jeho zamýšlený
význam vyplyne až z dalšího kontextu. Ve většině případů je míněn zatěžující až traumatizující
průběh porodu, jak jej prožívala rodička. V anglicky psané literatuře není terminologická situace o
mnoho lepší. Autoři používají termíny v kombinaci slov (fetal) neonatal (birth) trauma pro případy,
kdy porodní děj fyzicky či psychicky poškodil rodící se dítě, matku nebo oba (Lahood, 2007). Zdá
se, že speciální jednotný termín označující psychické (duševní) trauma novorozence, k němuž došlo
v důsledku porodu, dosud neexistuje, stejně jako neexistují jednoznačná diagnostická kritéria pro
tuto oblast psychické traumatizace. Dostupná vymezení a pojetí porodního traumatu neodpovídají
definici psychického traumatu dle diagnostických manuálů (DSM III a DSM IV, cit dle Briere &
Scott, 2006; Reyes et al., 2008).
Protože většina autorů porodní trauma předpokládá, málokdo se zabývá jeho konkrétními
projevy, a tedy i kritérii pro jeho rozpoznání. Výjimkou jsou P. Levine & M. Kline (2012), jejichž
přístup k traumatu vede přes tělesné prožívání. Jejich výklad považujeme za inspirativní z hlediska
možného badatelského pohledu na rané trauma a jeho projevy. Tito autoři uvádějí, že u
novorozenců a kojenců se vyskytuje spíše méně typické a méně výrazné chování, které by mohlo
ukazovat na prožité trauma: nové projevy strachu, podrážděnost, tělesné bolesti nebo vyhýbavé
chování a stažení do sebe.
U některých konkrétních autorů lze zachytit určitý myšlenkový posun. Například Janovovo
nazírání na porodní trauma se v průběhu posledních čtyřiceti let vyvinulo od ryze
psychoanalytického ke spíše biochemickému a fyziologickému. Ani Janov však porodní trauma
v novějších publikacích (Janov, 2009) nedefinuje, jeho existenci předpokládá jako danou. Avšak
méně zmiňuje pátrání po raných traumatech a jejich terapii, spíše komentuje nepříznivé okolnosti
v těhotenství a při porodu a snaží se jejich vliv na budoucí život člověka zasadit do kontextu
současných výzkumů. Podobně se ve svém fyziologickém pohledu Thomson (2004) odvolává na
vliv nepříznivých zevních podmínek na vývoj plodu v těhotenství, které mohou na základě teorie
neurotoxicity způsobit obecně menší odolnost dítěte vůči budoucím traumatizujícím událostem a
stresu. Přestože to není a priori řečeno, porodní trauma se z kategorie „nevyhnutelnosti“ přesouvá
do kategorie „možnosti“. Mnohé tyto podněty stojí za zamyšlení. Jejich aplikace v oblasti prevence
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by mohla tvořit soubor nenákladných opatření s pozitivním vlivem na vyšší psychický komfort žen
i jejich dětí v těhotenství a při porodu (viz předchozí subkapitola).
Psychická traumata plodu/novorozence/kojence narážejí na těžko překonatelný metodologický
problém získání spolehlivých dat7. Plod ani novorozenec nejsou schopni vypovídat o svém
aktuálním prožívání. Výpovědi dospělých o svém velmi raném dětství ve změněném stavu vědomí
nepovažujeme za informačně spolehlivé. Mnohé z těchto informací nelze ověřit a mnohé další
pravděpodobně naplňují přísloví, že přání je otcem badatelovy myšlenky. Jak připouští ve svém
výzkumu již Cheek (1974), verbální materiál vyprovokovaný v hypnóze může být ovlivněn
očekáváním jak hypnotizovaného, tak hypnotizujícího. V oblasti raného vývoje bývá náhrada
nedostatku informací domněnkami velmi častá a riziko účelové interpretace klientovy výpovědi je
vysoké. Badatelská práce směřující od domněnek k jejich vyvrácení či potvrzení by byla korektní,
ovšem v námi prostudovaných pramenech tomu tak zpravidla nebylo.
Regresní přístupy, jako vlastně jediná cesta k prožívání dítěte velmi raného věku, připisují jeho
nezralé nervové soustavě dosud neprokázané funkce. Paměť ve smyslu kognitivní funkce je často
nahrazována „pamětí těla“ či „pamětí buněk“. Děti velmi raného věku pravděpodobně nedisponují
ani kognitivně velmi pokročilým způsobem uvažování založeným na propojování jevů
v souvislosti. Je tedy na místě se ptát, zda jsou takto získané vzpomínky na prenatální a perinatální
zážitky vůbec reálné. Připustíme-li, že reálné jsou, tak do jaké míry s nimi koresponduje verbální
opis klientem ve změněném stavu vědomí o mnoho let (či dokonce desítek let) později. Většina
námi prostudovaných zdrojů naznačuje, že klienti se v hypnóze či jiném změněném stavu vědomí
vyjadřují nikoliv věcně a jasně, ale v různých obrazech, opisech a metaforách, což dává mnoho
prostoru možnostem výkladu. Obrazným vyjádřením prenatálních a perinatálních pocitů se věnuje
například Landsman (1989). Podle jejího názoru řada méně jasných, obtížněji interpretovatelných
obrazů může jít na vrub anestezii a dalším medikamentům užívaných v průběhu porodu. Připouští,
že tělo dítěte bylo těmito látkami intoxikováno a dítě mohlo mít například „halucinace“. Tyto
zážitky po odeznění intoxikace mohou pak podléhat amnézii. D. Chamberlain (1999b, 1999c) na
výhrady o věrohodnosti prenatálních a porodních zážitků reaguje tím, že po vzoru Cheeka
v hypnotických regresích zjišťuje i údaje, které je možné ověřit například v archivovaných
porodních záznamech. Domníváme se však, že při víře autora v určitou vizi je stále dostatek
prostoru pro jeho vlastní myšlenkové konstrukce kýženého vyznění. Nehledě na to, že porodní
záznamy mohly obsahovat pouze údaje medicínsky významného charakteru a jejich významnost
mohla být ovlivněna zapisovatelem.
Původ většiny psychických problémů člověka v raných psychických traumatech, jak je vedle již
citovaných popisuje i Barnett (1987), prozatím nemá žádné přesvědčivé vědecké zdůvodnění.
Prakticky neexistující kritické studie dovolují současným alternativním poradcům a terapeutům
vycházet i z již vyvrácených předpokladů. Nehledě na to, že regresní přístupy nesou velké riziko
konstrukce falešných vzpomínek, kdy klient částečně nebo zcela integruje interventovy interpretace
do svých zážitků (Bonanno, 2004). Někteří autoři novějších článků si vědecky neuspokojivý způsob
práce uvědomují a více se zabývají průkazností svého přístupu. Například Lyman (2008), přestože
stále vychází z původního předpokladu, že „opakující se problémy u dospělých naznačují spojitost
s časnými traumatickými vzpomínkami“ a je tedy nutné nejprve ošetřit tato původní traumata.
Sdílíme názor, že současné velmi vágní vymezení psychologického porodního traumatu široce
otevírá dveře pseudopsychologickým intervencím a přístupům. V prenatálním či perinatálním
období se skoro u každého člověka najde něco, co neproběhlo zcela optimálně, a může tedy být
vydáváno za příčinu klientových současných psychických problémů. Z důvodu omezeného rozsahu
tohoto příspěvku odkazujeme např. na články Emersona (1998, 2001), který uvádí mnoho
konkrétních konsekvencí.
Novější publikace se ve vymezení porodního traumatu blíží spíše k medicínskému pojetí, tj. o
psychickém traumatu dítěte uvažují hlavně v případech, kdy při jeho porodu došlo ke komplikacím
7

„Studium porodního traumatu je velmi obtížné. Není možné najít kontrolní skupinu pacientů, kteří se nenarodili.“
(údajně C. G. Jung, cit dle Weinhold & Weinhold, 2010)

14

1. Děti raného věku

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

či zranění (Castellino, 2000; Lahood, 2007). Terminologickou a diagnostickou roztříštěnost při
rozlišování šoku, traumatu a stresu u dětí zmiňují Weinhold & Weinhold (2010). Porodní trauma
včleňují do širšího konceptu vývojového traumatu (developmental trauma), kdy se bere v potaz, do
jaké míry byly uspokojovány sociální a emocionální potřeby dětí po porodu (oční kontakt, kontakt
kůže na kůži apod.).
Systematický výzkum porodního traumatu založený na důkazech se nám nepodařilo dohledat. Je
tedy velmi obtížné diskutovat, nakolik je tento koncept nosný. Navrhujeme, aby zkušenost porodu,
kterou každý člověk musí projít, nebyla považována za a priori psychicky traumatizující, pokud
porod proběhne bez komplikací. A aby byly vytvářeny takové podmínky k porodu, které matku i
dítě co nejméně emočně zatěžují.
Zcela na závěr je nutné ještě dodat, že psychický vývoj představuje složitý nelineární proces
(např. Sameroff & Fiese, 2000), takže představa, že kterákoli raná zkušenost, byť i traumatická,
bude mít sama o sobě, bez vlivu dalších proměnných, přímý dlouhodobý efekt na vývoj dítěte, zde
neodpovídá.
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Psychická pohoda matky jako primární preventivní péče o vývoj dítěte
Daniela Sobotková – Jaroslava Dittrichová
Praha, dsobotkova@email.cz
Abstrakt
Základ pro budoucí utváření sociálních vztahů vzniká během raného dětství. Na vytvoření takovéto
základní struktury má vliv pozitivní přilnutí a vazba s pečovateli, zejména s matkou. Existují
důkazy, že zvýšená mateřská úzkost a depresivita v perinatálním období ovlivňuje ranou vazbu a
interakci matka – dítě, což nepříznivě působí na další vývoj, kompetence a mentální zdraví dítěte.
Matčino špatné duševní zdraví snižuje její schopnost reagovat na chování dítěte přiměřeným
způsobem. Taková matka nemůže zajistit svému dítěti bezpečné stimulující prostředí, v němž by se
optimálně vyvíjelo. Děti těchto matek jsou náchylné k labilitě chování, k emočním problémům a
odchylkám pozornosti. Mohou mít problémy s vytvářením a setrváním ve vztazích s druhými,
v pociťování empatie či s dodržováním určitých pravidel.
Proto dosažení psychické pohody matky by mělo být považováno za primární preventivní péči
o vývoj dítěte také v naší republice. Je důležité rozpoznat známky zvýšené mateřské úzkosti a
depresivity co nejdříve, které se mohou objevit nejen po narození, ale již v průběhu těhotenství.
Taková matka potřebuje podporu odborníků (včetně psychologa) a podporu svého partnera i rodiny,
kteří by usilovali o péči zaměřenou na posílení její mateřské role a jejího vztahu s dítětem.
Klíčová slova: mateřská psychická pohoda, mateřská úzkost a deprese, mateřská vazba, interakce
matka – dítě, vývoj dítěte
Maternal mental well-being as a primary care of infant development
Abstract
The foundation for all future relationships is created during infancy. This framework is fostered
through positive attachment and bonding with caregivers, especially the mother. There is evidence
that heightened maternal anxiety and depression during perinatal period affects early bonding and
mother-infant interactions which impact on later development, competencies and mental health of a
child. Mother’s poor mental health decreases her ability to respond to behavioral cues of her child
in an appropriate manner. Such mother cannot provide a safe, stimulating environment in which her
child can develop optimally. Children of these mothers are prone to behavioral instability,
emotional problems and attention difficulties. They may have trouble creating and maintaining
relationships with others, feeling empathy and/or following rules.
Therefore restoration of maternal mental well-being should be considered primary preventive care
for the child's development. It is important to recognize the signs of heightened maternal anxiety
and depression as early as possible, including those that can arise not only after birth but also during
pregnancy. Such mother needs support from specialists (including psychologists) and support from
her partner and family in order to pursue treatment, focus on improvement of her role as a mother
and her relationship with her infant.
Key words: maternal mental well-being, maternal anxiety and depression, maternal boxing,
mother – infant interaction, child development

18

1. Děti raného věku

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Úvod
Dosavadní poznatky o raném vývoji dokládají, že ve vývoji dítěte hraje důležitou úlohu vztah
matky k dítěti. Shodují se na tom práce různých teoretických přístupů, jako jsou například
psychodynamické teorie (např. Mahlerová et al., 1975; Winnicott, 1971), teorie učení (např.
Bandura, 1977) nebo mnohosystémové teorie (Multiple Systems Theories), které pojímají vývoj
dítěte jako složitou souhru různých dílčích systémů (např. Sameroff et al., 1979; Goldfield et al.,
2004). Z tohoto pohledu upozorňuje Sroufe (2005), že vývoj dítěte je charakterizován změnami
v organizaci a ne pouze jednoduchým lineárním přibýváním dalších nových forem chování či
schopností a dovedností. Přes komplexnost faktorů, které na vývoj dítěte působí, považuje také
tento autor kvalitu raného vztahu matka – dítě pro další vývoj za rozhodující nejen proto, že stojí na
začátku životní dráhy nového jedince, ale také proto, že působí na řadu důležitých vývojových
funkcí, jako je např. modulace bdělosti a vzrušení (arousal), emoční regulace či schopnost vytvářet
sociální vztahy (social relatedness).
Mluvíme-li o důležitosti raného vztahu matka – dítě pro další vývoj dítěte, musíme zmínit Johna
Bowlbyho (1952) a jeho teorii citové vazby (attachment) spolu s jeho spolupracovníky, jako byla
zejména Mary Ainsworthová (1964). Koncept citové vazby v raném dětství je charakterizován
kontaktem s blízkou osobou (nejčastěji matkou), u níž dítě hledá útočiště, aby zažívalo pocit
bezpečí, když se cítí nejisté, ať je to při pocitu strachu z neznámého nebo nebezpečného, při
nemoci, únavě či vyčerpání. Bowlby vycházel původně ve své práci z psychoanalýzy, ale zároveň
věnoval velkou pozornost evoluční Darwinově teorii, jak je patrné z jeho stati „Psychoanalýza a
evoluční teorie“ z knihy Attachment and loss – v českém překladu Odloučení (Bowlby, 2012, s.
358–361). Byl však otevřen dalším teoretickým poznatkům zejména z oblasti etologie a teorie řízení
(Bowlby, 2012, s. 13). Můžeme říci, že jeho chápání významu kvality vztahu matka – dítě jako
základu, na němž záleží, do jaké míry bude jedinec zranitelný vůči vnějším stresorům (Bowlby,
1988), má co říci i v současnosti. Svědčí o tom i práce současných autorů (např. Hofer, 2006;
Schuengel et al., 2009), kteří považují tento koncept za velmi důležitý, neboť zahrnuje funkce řady
subprocesů, které ve spolupráci s dalšími zajišťují životně důležité fungování každého jedince.
V poslední době se snaží vědci odhalit a vysvětlit podstatu senzitivního mateřského chování a jeho
vliv na vývoj dítěte spolu s neurofyziology, neuroendokrinology či genetiky (Atzil, Hendler,
Feldman, 2011; Feldman et al., 2007; Basten, S., 2009; Hayden et al., 2010; Mills-Koonce et al.,
2007; Nagasawa et al., 2012; Schore, 2001, 2005). Naše poznání se tak posouvá dále díky novým
technologickým možnostem a úzké spolupráci s biologickými vědami, jak bude stručně zmíněno
dále.
S poznatky o důležitosti raného citlivého vztahu matky k dítěti pro jeho další vývoj vystupuje do
popředí důležitost psychické pohody matky. Pokud je matka úzkostná, depresivní, či má jiné
psychické problémy, mění se její mateřské chování, snižuje se její schopnost optimálně reagovat na
chování dítěte (Tronick, Reck, 2009). Taková matka nemůže zajistit svému dítěti bezpečné
stimulující prostředí, v němž by se optimálně vyvíjelo. U dětí se mohou objevovat různé vývojové
problémy spojené s regulací jeho chování, jako je např. narušený příjem potravy, narušené stavy
spánku a bdění, sociální chování, hra a motivace k poznávání a učení, čímž může být oslaben i
kognitivní vývoj.
Cílem našeho příspěvku je zdůraznit problematiku psychické pohody matky a její vliv na vývoj
dítěte. Zároveň se pokusíme nastínit možná opatření pro zlepšení psychické pohody matky v našich
podmínkách, což je považováno za primární krok při snižování dětské psychické morbidity.
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Utváření vazby matka – dítě a její biologický základ
Specifické chování matky při každodenním kontaktu s dítětem (pohledy do očí, usmívání, řeč,
něžné doteky), pokud korespondují s chováním a stavem dítěte, vede postupně k vytvoření tzv.
synchronního dialogu, který se mění s věkem dítěte (Feldman, 2007) a je považován za důležitý
faktor při utváření vazby matka – dítě.
Biologický základ této citové vazby (attachmentu) je v poslední době spojován s hormonem
oxytocinem. Bylo zjištěno, že základní hladiny oxytocinu jsou vyšší u žen s vřelým a citlivým
mateřským chováním. Například Feldmanová a spolupracovníci (Feldman et al., 2010) sledovali
112 matek a otců během kontaktu s dítětem ve věku 4–6 měsíců při hře trvající 15 minut.
Rodičovské chování bylo kódováno s ohledem na vyskytující se doteky. Výsledky ukázaly, že
základní hladina oxytocinu v plasmě a ve slinách matek i otců byla podobná, přičemž hladiny
oxytocinu z plasmy i ze slin spolu korelovaly. U matek, které vykazovaly vysokou úroveň kontaktů
doprovázených pozitivními emocemi, došlo ke zvýšení oxytocinu při této interakci. Tento jev nebyl
pozorován u matek s nižší úrovní kontaktu s dítětem. Je zajímavé, že podobně tomu bylo i u otců.
V další studii bylo sledováno 37 rodičů a jejich prvorozených dětí ve věku 2 a 6 měsíců (Gordon et
al., 2010). V 6 měsících byly podrobeny mikroanalýze videonahrávky během současného kontaktu
matky, otce a dítěte a zároveň byly hodnoceny hladiny oxytocinu v plazmě i ve slinách matky a
otce. Triadická synchronie byla definována jako momenty koordinace mezi fyzickou blízkostí a
něžnými dotyky jak mezi rodiči, tak mezi každým rodičem a dítětem, spolu se synchronizovanými
sociálními pohledy rodiče s pohledy dítěte. Při takovémto synchronním chování docházelo ke
zvýšení hladiny oxytocinu u matky i otce. U matek se synchronním chováním byly zároveň nižší
hladiny stresového hormonu kortizolu.
Také Strathearnová se svými spolupracovníky (Strathearn et al., 2009) hovoří o oxytocinu jako o
neurohormonu citové vazby, který podporuje mateřské chování nejen u zvířat, ale jak se stále více
prokazuje, také u lidí. Protože dětský úsměv nebo pláč jsou silnými motivačními mechanismy
mateřského chování, sledovali autoři reakce 30 primipar s různými formami citové vazby na plačící
a smějící se vlastní dítě, a to i pomocí funkční magnetické rezonance (fMRI). Matky, které měly
vytvořenou s dítětem tzv. jistou citovou vazbu, vykazovaly větší aktivaci mozkových oblastí, jež
jsou spojeny s příjemnými pocity, které vedou k touze tyto situace vyvolávat a opakovat (brain
reward regions). Jedná se hlavně o oblast zvanou ventrální striatum a o hypotalamo-hypofyzární
oblast úzce související s produkcí a zejména s vyplavováním oxytocinu. Hladiny oxytocinu při
kontaktu s dítětem v 7 měsících byly i v této studii významně vyšší u matek s jistou citovou vazbou
a zároveň pozitivně korelovaly s aktivací mozku v obou oblastech. Matky s nejistou citovou vazbou
vykazovaly naopak snížení hladiny oxytocinu při vzájemné hře s dítětem. Výsledky naznačují, že
individuální rozdíly v mateřské citové vazbě (maternal attachment) mohou být spojeny s vývojem
dopaminergního a oxytocinergního neuroendokrinního systému.
Význam rané vazby matka – dítě
Nejranější formy vazby matka – dítě slouží jako primární regulátor pro snížení nebo ukončení
distresu dítěte a naopak rozšiřují možnosti zažívat radost a pohodu, což je základem afektivní
regulace. Afektivní regulace se vytváří při epizodách vzájemných signálů produkovaných
autonomním nervovým systémem jak u dítěte, tak u rodiče. Takové epizody jsou zřejmé již okolo 2.
měsíce života dítěte, jsou afektivně nabité a přinášejí dítěti mnoho kognitivních a sociálních
informací (Sarkar, Adshead, 2006).
Nejdůležitějším obdobím pro vytvoření dobrého afektivního regulačního systému je rané dětství do
věku 2 až 3 let. Negativní zkušenosti plynoucí z nejisté citové vazby s pečovatelem v tomto
citlivém období vedou k narušení vývoje neurálních drah spojených s emočním chováním, přičemž
narušená emoční regulace obvykle přetrvává i v průběhu dalšího vývoje. Takoví jedinci, kteří měli
zkušenost s nejistou citovou vazbou s pečující osobou, jsou vystaveni riziku vývoje oslabené
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regulace až disorganizace afektivního systému (Schore, 2005). Řada autorů upozorňuje, že emoční
regulace je pouze jedním, ale tím nejdůležitějším aspektem ve vývoji každého jedince, neboť úzce
souvisí s vývojem dalších oblastí – vnímáním, motivací, kognicí, chováním (Mikulincer, Shaver,
Pereg, 2003; Sarkar, Adshead, 2006; Schuengel et al., 2009). Také Berger a spolupracovníci
(Berger et al., 2007) kladou důraz na zvládnutí emoční regulace v raném dětství, neboť je základem
pro vývoj seberegulace (self-regulation). Seberegulace je ovlivněna jednak genetickou predispozicí
jedince, ale i jeho ranou zkušeností a následně ovlivňuje jeho pozdější fungování ve společnosti.
Zahraničních studií, které poukazují na fakt, že kvalita mateřského chování po narození ovlivňuje
neurobehaviorální vyzrávání dítěte a tím i jeho kognitivní, sociální a emoční vývoj existuje v dnešní
době již mnoho (např. Feldman, Eidelman, 2007; Maughan et al., 2007; Treyvaud et al., 2009).
Nové studie zabývající se vztahem rané zkušenosti a genetické predispozice
Autoři Belsky a de Haanová (2011) se ve své práci podrobněji zaměřují na otázky vyzrávání
mozkových struktur po narození dítěte a rozlišují tři mechanismy, jež zde působí:
1. Předně jde o procesy, které jsou určeny genetickou výbavou každého jedince.
2. Dále jsou to procesy, které autoři označují jako „čekající na zkušenost“ (experience-expectant) –
např. na základě vnějších okolností zůstávají některé neurony neaktivní a jsou časem eliminovány
(např. vlivem deprivace), zatímco jiné jsou stimulovány a posilovány, přičemž takovéto procesy
bývají z vývojového hlediska časově omezeny. Hovoří se v této souvislosti o tzv. plasticitě mozku,
která s věkem klesá.
3. Poslední procesy chápou jako „závislé na zkušenosti (experience-dependent) – jsou funkcí
jedinečné individuální zkušenosti každého jedince. Tento třetí mechanismus vývoje mozku zahrnuje
formování nových synaptických spojů či modifikaci stávajících spojů a může se uplatňovat ve větší
či menší míře v průběhu života.
V této souvislosti Propperová a spolupracovníci (Propper et al., 2007) poukazují, že každé dítě
může být jinak citlivé vůči rodičovskému chování v raném věku v závislosti na jeho genotypu.
Upozorňují také na odlišné výsledky u euroamerických a afroamerických dětí, které sledovali
longitudinálně od 3 měsíců do 3 let. V závěru své práce také tito autoři zdůrazňují, že jejich nálezy,
spolu s rostoucím množstvím dalších prací, ukazují na vzájemnou podmíněnost genů a prostředí, jež
působí na chování dítěte v raném věku.
Další posun v bádání na tomto poli představují nejnovější epigenetické studie založené hlavně na
zvířecích modelech. Například práce Rothové a Sweatta (2011) dokládá, že rané zkušenosti
s mateřským chováním významně ovlivňují vývoj CNS, a to jak ve směru rizika, tak směrem
k odolnosti jedince s ohledem na výskyt pozdější psychopatologie. Autoři zmiňují, že tyto rané
zkušenosti mohou programovat několik genů pomocí metylace DNA, přičemž jde hlavně o geny,
které hrají důležitou roli v průběhu života v kognitivních procesech a u psychiatrických poruch.
Studie na zvířatech zároveň ukazují, že získané epigenetické změny mohou být dále vrozené a
přenášet se tak na další generace, ale zároveň mohou být potenciálně také reversibilní. Autoři
uzavírají, že porozumět úloze epigenomu, tj. genomu změněnému vnějšími vlivy, není důležité jen
pro pochopení, jak jsou rané zkušenosti spojeny buď s rizikem, nebo odolností vůči pozdější
psychopatologii, ale bude to velice důležité pro budoucí terapeutické postupy.
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Nepříznivé vlivy na mateřské chování
Optimální mateřské chování, které je tak důležité pro další vývoj dítěte, však bývá narušeno, jestliže
těhotná žena a po té matka nezažívá psychickou pohodu. Těhotenství a mateřství se spojuje často
s představou, že žena prožívá radost a štěstí. Někdy však tomu tak není, zejména pokud je
těhotenství neplánované nebo dokonce nechtěné. V takovém případě mohou ženy v průběhu
těhotenství zažívat naopak negativní pocity, za něž se stydí, a mají pocity viny. Místo aby prožívaly
radost, zažívají úzkost a stres, který může vyústit v tzv. prenatální depresi. Pro následný vývoj
mateřského chování a vývoj dítěte je nebezpečné, že mnoho takovýchto poruch zůstává nepoznáno,
a tudíž neléčeno (Apter, Devouche, Gratier, 2011). Skovgaard a spolupracovníci (Skovgaard et al.,
2008) upozorňují v této souvislosti, že významným rizikovým faktorem pro další vývoj dítěte je
právě nechtěné těhotenství, které častěji vede k narušení vztahu matka – dítě a k vývojovým
poruchám u dětí. Na tuto závažnou problematiku upozorňoval již před mnoha lety u nás Matějček
se svými spolupracovníky (Matějček, Dytrych, Schüller, 1975, 1976).
Ale i u matek, které si těhotenství přály, se mohou mísit (zejména na začátku těhotenství)
ambivalentní pocity. Na jedné straně zažívají radost z početí, na druhé straně pocity nejistoty,
rozlady z fyzické nevolnosti či obavy z možných komplikací (Hučín, 2000). S postupujícím
těhotenstvím a změnou postavy se může objevit strach ze ztráty přitažlivosti. Ke konci těhotenství
může převládat strach z porodu (z komplikací, z bolesti) a obavy z vlastního selhání při porodu či
obavy o zdraví dítěte, zejména pokud se jedná o rizikové těhotenství nebo nepříznivé zkušenosti
s předcházejícím těhotenstvím a porodem. U některých žen se může objevit také strach ze ztráty
zaměstnání a profesní kariéry nebo vlastní nezávislosti. Pro jiné může být stresující jejich
nepříznivá socioekonomická situace a strach z nejisté budoucnosti.
Dále je důležité si uvědomit, že první týdny po narození dítěte jsou zátěžovým obdobím i pro
zdravé ženy, které nejsou vystaveny žádným mimořádným událostem. Po porodu dochází u matky k
poměrně rychlým biologickým změnám a je vystavena novým činnostem spojeným s péčí o dítě.
Zároveň se mění struktura rodiny a tím do určité míry i vztah k partnerovi. V některých případech
se nemusí dostavit očekávaná radost z narození dítěte, vynoří se nesplněná očekávání, strach
z budoucnosti, což bývá zejména u matek nemocných a nedonošených novorozenců nebo u matek
žijících ve špatných sociálních, bytových, finančních a rodinných podmínkách.
Uvedené potíže mohou mít řadu nepříznivých důsledků: snižuje se sebehodnocení matky, radostné
postoje k dítěti se mísí s negativními pocity, komplikují se vztahy uvnitř rodiny. Dochází pak k
postupnému vyčerpání, k neklidu, obavám, úzkostem a depresivním náladám a posléze k tzv.
postnatální depresi.
Je nutné ještě zmínit,
že u rodičů nedonošených dětí je situace komplikovanější, často u nich dochází k posttraumatické
stresové reakci (např. Jotzo, Poets, 2005). Tato závažná problematika však přesahuje rámec tohoto
článku a není možné se jí zde více věnovat.
Postnatální (poporodní) deprese
Výskyt
Postnatální deprese se projevuje zvýšenou únavou, neklidem až úzkostí, poruchami spánku,
dráždivostí, někdy nechutenstvím, pocity nedostačivosti v péči o dítě a o domácnost. Podle údajů v
literatuře postihuje 10–15 % matek, někdy je udáván výskyt až ve 20 %. Zpravidla se objevuje
kolem 3. až 12. týdne po porodu (Břicháček, Břicháčková, 1998). Podle Ratislavové (2008) je
prvním rizikovým obdobím příchod ženy s dítětem z porodnice, kdy chybí možnost konzultovat
péči o dítě s odborníkem a žena je zatížena péčí o dítě i o domácnost. Druhým rizikovým obdobím
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bývá podle autorky 2. – 3. týden po příchodu domů, kdy klesá pomoc a podpora rodiny. Někteří
autoři udávají možný výskyt v průběhu celého prvního roku po porodu.
Poporodní depresi (PD) je nutné odlišit od poporodní sklíčenosti (blues), která se objevuje zpravidla
několik hodin nebo dní po porodu a rychle mizí. Její výskyt se uvádí u 50–80 % rodiček (Líbalová,
Čepický, 2007) a není rizikovým faktorem pro matku ani pro dítě. Naopak velmi závažným
rizikovým faktorem je poporodní psychotické onemocnění, které je však vzácné – jeho výskyt se
uvádí u 0,1–0,2 % matek – a objevuje se v prvních týdnech po porodu. Jedná se o těžké změny v
chování ženy doprovázené halucinacemi, může být ohrožen život matky i dítěte a bývá obvykle
nutná její hospitalizace.
Hodnocení
Nejrozšířenější metodou je „Edinburghská škála postnatální deprese“ – Edinburgh Postnatal
Depression Scale – EPDS (Cox, Holden, Sagovsky, 1987). Jedná se o screeningovou metodu pro
zjišťování výskytu deprese matky po narození dítěte, bývá však také využívána již v průběhu
těhotenství. Jde o sebeposuzovací metodu, která obsahuje 10 položek, v nichž matka hodnotí své
chování, pocity a nálady – vždy na čtyřbodové stupnici (od 0 do 3 bodů). 12 a více bodů je
považováno za kritickou hodnotu signalizující postnatální depresi (PD). Ve světě je široce užívána,
byla přeložena do 11 jazyků. U nás ověřoval tuto metodu doc. Břicháček v rámci výzkumného
projektu, který probíhal v Ústavu pro péči o matku a dítě v Praze-Podolí v letech 1997–1999, kdy
zjistil výskyt PD u 16 % matek (Břicháček, 1999).
Vliv na vývoj dítěte
Postnatální depresi (podobně jako prenatální depresi) nebývá u nás zatím většinou věnována
v běžné klinické praxi pozornost, přestože je to významný rizikový faktor jak pro matku, tak
zejména pro další vývoj dítěte (Apter et al., 2012; Murray, Cooper, 1997; Murray et al., 2003).
Např. Moehlerová spolu s dalšími (Moehler et al., 2007) hodnotili opakovaně postnatální depresi
(PD) ve skupině matek v průběhu prvního roku po porodu. Našli vztah mezi PD matek a
inhibovaným chováním 14 měsíčních dětí. Na základě svých nálezů kladou důraz na zajištění
emoční pohody matek zejména v prvním roce života dětí, což může být prevencí dětských
vývojových poruch.
Halliganová a spolupracovníci (Halligan et al., 2004) zjistili vyšší hladiny a větší variabilitu
stresového hormonu kortizolu v ranních hodinách ve slinách dětí ve věku 13 let, jejichž matky
trpěly PD, oproti kontrolní skupině dětí, jejichž matky byly bez příznaků PD. Autoři považují tento
zvýšený výskyt ranního kortizolu u dětí za prediktor možných depresí a upozorňují, že časné
nepříznivé zkušenosti dítěte z kontaktu s depresivní matkou mohou být ve vztahu s pozdější
psychopatologií dítěte.
V další nové velké retrospektivní studii (Verbeek et al., 2012), kde bylo prováděno šetření u 2729
dětí ve věku 10–15 let, autoři poukázali na internalizačními problémy u těch jedinců, u jejichž
matek se vyskytla PD, přičemž tento vztah zůstával významný i po vyrovnání vlivu výskytu další
psychopatologie rodičů těchto dětí. Také tito autoři kladou důraz na péči o matky s PD, která by
mohla snížit výskyt psychopatologie u adolescentů. Jiní zdůrazňují nebezpečí pro další vývoj dítěte,
zejména pokud depresivní symptomy se stanou chronickými (Sutter-Dallay et al., 2011).
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Preventivní a terapeutická opatření
Před narozením dítěte
Obecně se domníváme, že o významu senzitivního vztahu matky k dítěti pro jeho další vývoj a o
důležitosti matčiny psychické pohody, která je důležitou podmínkou takového vztahu, je jak u
laické, tak i odborné veřejnosti jen malé povědomí. Je proto potřebné zlepšit informovanost o této
problematice, která by mohla probíhat na různých úrovních.
Dle našeho názoru by mělo dojít v první řadě ke zlepšení výchovy k zodpovědnému rodičovství již
během dospívání a rané dospělosti, kdy by byli jedinci hlouběji seznamováni i s výše zmíněnou
problematikou. Mladí lidé by si měli plně uvědomovat nejen nezastupitelný význam obou partnerů
při výchově dítěte, ale i význam kvality partnerského vztahu, který má pozitivní vliv na jejich
mentální i fyzické zdraví. Grewenová a spolupracovníci (Grewen et al., 2005) např. zjistili, že
zejména citlivá podpora partnera, kterou své partnerce projevuje, má vliv na její vyšší hladiny
oxytocinu a další fyziologické ukazatele psychické pohody. Pro dobrou psychickou pohodu obou
rodičů je dále důležitá podpora a pomoc širší rodiny a přátel, což vše jsou protektivní faktory
prenatální a postnatální deprese.
Protože většina matek, a v současné době i řada otců, navštěvuje kurzy předporodní přípravy, měli
by zde být informováni o možném výskytu depresivních či úzkostných symptomů, aby nebyli
případně jejich výskytem během těhotenství a po porodu zaskočeni a své potíže neskrývali.
Informace by se měly týkat také protektivních faktorů, jak bylo zmíněno výše. Všem budoucím a
novopečeným rodičům by měla být dostupná případná psychologická či terapeutická péče, o níž by
byli rovněž informováni, a v případě potřeby by jim byl zprostředkován na ni kontakt.
Řada zahraničních autorů poukazuje, že to, jak se bude vyvíjet vztah matky k dítěti a tím i působení
na jeho další vývoj, je velkou měrou ovlivněno také přístupem zdravotnického personálu k matce
(Dunitz, Scheer, 1998; McFadyen, 1998; Miles, Holditch-Davis, 1997; Padden, Glenn, 1997).
Taková zjištění by měla vést ke snaze doškolovat zdravotnický personál i v otázkách mezilidské
komunikace a podpory ženy v těžkých životních situacích. Je velmi potěšující, že v některých
perinatálních centrech v ČR, kde se kumulují patologická těhotenství a novorozenci s perinatálními
riziky, a tudíž počet žen zažívajících různé formy psychické nepohody a psychických potíží je zde
vysoký, k takovémuto vzdělávání zdravotnického personálu začíná docházet.
Bylo by dobré také uvažovat o včasném záchytu depresivních žen již v těhotenství pomocí zmíněné
screeningové metody EPDS – zde by byla vhodná spolupráce s prenatálními poradnami a s
odděleními rizikového těhotenství. U rizikových těhotných jsou doporučovány individuální
poradenské rozhovory, podpůrné preventivní či terapeutické programy. Někteří poukazují na vyšší
efektivitu interpersonální psychoterapie prováděnou ve skupině (Spinelli a Endicott, 2003; Zlotnick
et al., 2001). V indikovaných případech u žen, které jsou zvýšeně úzkostné a depresivní, by měla
být běžná možnost podpůrného „doprovázení“ nejlépe v průběhu těhotenství, porodu a šestinedělí či
déle. Vhodnými osobami by zde mohly být vyškolené duly, jejichž existence je u nás známá, a
někteří rodiče již o tuto péči projevují zájem.
Po narození dítěte
S problematikou poporodních depresí by měli být seznámeni všichni zdravotní pracovníci, kteří
přicházejí do styku s matkou na porodních sálech, na odděleních šestinedělí i na novorozeneckých
odděleních, včetně jednotek intenzivní či resuscitační péče, neboť jejich přístup k rodičce, jejímu
partnerovi a dítěti zde hraje velkou preventivní úlohu. U závažnějších případů je nezbytná úzká
spolupráce s psychologem či psychoterapeutem. Podpůrné intenzivní individuální programy vedené
24

1. Děti raného věku

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

profesionálními pracovníky se zdají být nejefektivnější. Praško (2002) zmiňuje interpersonální
psychoterapii a kognitivně-behaviorální terapii, které se dle autora úspěšně používají nejen k léčbě
poporodních depresí, ale i depresí v průběhu těhotenství a v případě potřeby mohou být tyto terapie
podle závažnosti kombinovány s vhodnou farmakoterapií.
Na základě přehledové studie z roku 2007 (Poobalan et al., 2007) autoři uzavírají, že s ohledem na
zlepšení vývoje dítěte depresivních matek jsou efektivní takové intervenční metody, které jsou
intenzivní a dlouhodobé a jsou zaměřené na zlepšení vztahu matka – dítě. Také my se domníváme,
že by se měla v tomto smyslu věnovat zvýšená péče depresivním a úzkostným matkám a pomoci
jim při vytváření optimálního vztahu s dítětem. Takový postup považujeme za vhodný nejen pro
zlepšení vývoje dítěte, ale i pro zvýšení rodičovské kompetence a vlastního sebehodnocení matky,
což má zpětně příznivý vliv na dítě. Proto jsme v této souvislosti nově začali spolupracovat se
Sdružením pro videotrénink interakcí – SPIN.
Souhlasíme s Ratislavovou (2008), že v naší společnosti chybí kvalitní následná péče o matku po
propuštění z porodnice do domácího prostředí, kde je zatížena prací v domácnosti a nemá
bezprostřední možnost konzultovat problémy s péčí o dítě s odborníkem. Autorka uvádí příklad
z Holandska, kdy žena má řadu dnů po porodu zajištěnou pomoc v domácnosti „pomocnicí
v mateřství“ a je zároveň pod dohledem soukromé porodní asistentky. V Německu je dokonce péče
porodní asistentky hrazena ze zdravotního pojištění po dobu až osmi týdnů po porodu. Domníváme
se, že by v našich podmínkách byly přínosné domácí návštěvy vyškolených dul, s nimiž by matka
mohla konzultovat své problémy, přičemž značnou pomocí je zde i umět matce naslouchat.
Takováto péče dul v domácím prostředí matky po porodu je u nás zatím řídká. V případě, že by dula
shledala u matky závažnější či přetrvávající potíže, mohla by pak kontaktovat příslušného
odborníka.
Ještě bychom znovu upozornily, že významným preventivním faktorem pro psychický stav ženy
zůstává i nadále podpora partnerem a jeho zapojení do péče o dítě, kvalita partnerských vztahů,
jakož i emocionální opora širší rodiny, případně příbuzných a přátel, jak jsme již zmínily výše.
Závěr
Oba partneři dyády – rodič a dítě – přispívají a těží z úspěšně vytvořeného vzájemného pouta. Řada
prací potvrzuje, že čím citlivěji reaguje rodič na chování dítěte – je více senzitivní a responzivní
vůči signálům dítěte a jeho chování je správně načasováno, tj. je synchronní s chováním dítěte, tím
větší je pravděpodobnost, že se mezi nimi vytvoří jistá vazba (secure attechment). Ta pak zůstává
relativně stabilní a chrání dítě před duševními poruchami i v jeho pozdějším životě (např. úzkostí,
depresí, agresivitou) díky jeho dobře vyvinuté emoční regulaci a sociální kompetenci.
Proto se v případě rizika narušení vztahu matka – dítě doporučují terapeutické postupy zaměřené na
práci s rodiči, které by efektivně pomáhaly při vytváření jisté citové vazby mezi matkou a dítětem.
V zahraničních studiích je kladen důraz zejména na preventivní intervenční programy pro rizikové
matky a matky rizikových novorozenců (Forkada-Guex et al., 2006 Kersting et al., 2004 Landry et
al., 2008 Melnyk et al., 2006 Pierrehumbert et al., 2003) jako na jednu ze strategií v úsilí snížit
výskyt následných vývojových poruch u dětí. Někteří autoři považují za vhodné se zaměřit i na
mírnější depresivní projevy matky, které ještě nesplňují kritéria jasné psychopatologie (Moehler ad.,
2007; Tronick, Reck, 2009), přičemž někteří kladou důraz na zachycení a léčení depresivity již
v době těhotenství. Dobrá psychická pohoda matek (maternal mental well-being) by pak měla být
zajištěna nejen v průběhu těhotenství a po narození, ale i v dalším vývoji dítěte, zejména u
rizikových dětí (Delobel-Ayoub ad., 2009) a rizikových matek (Korhonen et al., 2012).
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V souvislosti s nejnovějšími poznatky se objevují i úvahy o případné budoucí farmakologické
terapii, která by působila na hladiny oxytocinu a další ukazatele tzv. HPA osy, tj. hypothalamohypofyzární-adrenální osy (hypothalamic-pituitary-adrenal axis) u matky (McErlean, Eapen, 2012)
ve snaze zabránit vývoji maladaptivní interakce mezi matkou a dítětem a pomoci tím nejen matce,
ale i dítěti v jeho dalším vývoji. Zatím však stojíme na počátku cesty při odhalování neuronálních
mechanismů odpovídajících za formování vztahu matka-dítě a lidského poznávání (Nagasawa et al.,
2012).
Doufejme, že také u nás bude docházet ke stále většímu zájmu odborníků o psychickou pohodu
matek na poli vědeckém i v klinické praxi, jak jsme na to již upozorňovali dříve (Sobotková,
Štembera, 2003). Jde totiž o důležitou podmínku citlivého vztahu matky k dítěti, který může
ovlivnit jeho vývoj směrem k větší odolnosti před nepříznivými vlivy z okolí a redukovat tak riziko
psychických poruch v pozdějším věku. Zařazení psychologa či psychoterapeuta nejen do
výzkumné, ale zejména do běžné klinické týmové práce v oborech gynekologie, porodnictví,
neonatologie a pediatrie by bylo tudíž nanejvýše potřebné.
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Abstrakt
Predstavujeme pôvodnú slovenskú metódu Skríning psychomotorického vývinu S-PMV (Váryová,
Čuboňová, Matušková, 2011) na zachytenie detí s rizikom vývinového zaostávania a vývinových
porúch vo veku 24 - 36 mesiacov, pre pediatrov na účely povinných preventívnych prehliadok.
Spracovaná je do formy skríningu - dotazníka, ktorý vypĺňa rodič. Tvorbe metódy predchádzala
dôkladná analýza položiek z vývinových metód, pilotná verzia a jej overovanie. Spôsob, akým sú
prezentované výsledky, umožňuje prehľadné a diferencované posúdenie dieťaťa v piatich
základných doménach (hrubá a jemná motorika, adaptívne správanie, reč a sociálne správanie), v
troch pásmach (riziko: pod 10. percentil, podpriemer: 11. – 24. percentil, pásmo normy: nad 25.
percentil). Normatívnu vzorku tvorilo 491 slovenských detí, ktoré boli rozdelené podľa veku (24 30 mes., 31 - 36 mes.), ako aj z hľadiska možného rizika (prenatálne, perinatálne a iné nežiadúce
vplyvy). Na základe aktuálnych skúseností je možné konštatovať, že S-PMV poskytuje na malom
priestore množstvo cenných informácií o dieťati a je cenným príspevkom do oblasti vývinovej
diagnostiky.
Kľúčové slová: skríning, vývinové zaostávanie, včasná diagnostika
Screening of psychomotor development (S-PMV) – a method designed for a pediatric practice
Abstract
We are introducing the original Slovak method Skríning psychomotorického vývinu S-PMV
(Váryová, Čuboňová, Matušková, 2011) developed to detect children at risk for developmental
delay and developmental disorders (24 to 36 months) which was designed as a screening tool for
pediatricians for well-child preventive care. It is in the form of a questionnaire to be filled by a
parent. Development of the method was preceded by a careful analysis and comparison of the items
from developmental methods and also by a pilot version and its verification. The way in which the
results are presented allows quick, clear and differentiated assessment of the child in five basic
domains (gross and fine motor skills, adaptive behavior, speech and social behavior), in three
ranges (risk: below 10th percentile, below average: 11 – 24th perc., standard range: above 25th
perc.). The normative sample consisted of 491 Slovak children divided according to age (24 to 30
months, 31 to 36 months) and according to possible risks (prenatal, perinatal and other). Based on
the actual experience, we can say that S-PMV provides a wide range of valuable information about
the child in a small place and that it is a valuable contribution to the field of developmental
diagnostics.
Keywords: screening, developmental delay, early diagnostics
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Spoločenská potreba a východiská metódy
Včasné rozpoznanie vývinového oneskorenia a prípadných komplikácií vyplývajúcich z
vývinových porúch má mimoriadny význam najmä pre výhody a účinnosť ranej intervencie (Ploof,
Hamel, 2005; American Academy of Pediatrics, 2006). Práve prvé tri roky života sú pre zdravý
vývin dieťaťa kritickým obdobím. Problematika zdokonalenia systému zachytávania rizikových detí
a vhodných metód na tento účel je stredobodom záujmu odborníkov, rovnako u nás, ako aj v
zahraničí.
Ideálnym miestom na zachytenie dieťaťa s vývinovým oneskorením je ambulancia pediatra.
Keďže na tento účel nemáme na Slovensku k dispozícií žiadny moderný skríningový nástroj,
pediatrom sú odporúčané staršie metódy, bez aktualizovaných noriem (napr. Vývinový skríning
vydaný v r. 1979, Vlachove tabuľky z roku 1972). Posúdenie vývinového stavu dieťaťa pediatrami
v rámci povinných preventívnych prehliadok je preto založené najmä na pozorovaní, rozhovore s
rodičom a klinických dojmoch.
Prieskum American Academy of Pediatrics (2003), zrealizovaný za účelom preskúmania
skúseností pediatrov s identifikovaním rizikových detí v oblasti vývinu mladších ako 36 mesiacov
uvádza, že siedmi z desiatich pediatrov identifikujú potenciálny problém pomocou vlastného
posúdenia vývinového stavu dieťaťa bez použitia spoľahlivej metódy. Pediatri v prieskume vyjadrili
viaceré “bariéry”, ktoré bránia vyšetrovaniu psychomotorického vývinu: až 82 % pediatrov nemá
dostatok času na vyšetrenie, 48 % uvádza nedostatok pomocného personálu a 44 % vidí ako bariéru
vyšetrovania vývinových porúch neadekvátnu úhradu výdajov.
Na Slovensku podobný prieskum uskutočnili Matušková, Kormanová a Vicianová (2007).
Preukázalo sa, že hoci 97 percent z odpovedajúcich slovenských pediatrov vykonáva vyšetrenie
psychomotorického vývinu, viac ako polovica uviedla problém: nedostatok času potrebného na
kvalitné vyšetrenie, nedostatok potrebných informácií a vlastnej kompetencie pre podrobné
vyšetrenie jednotlivých oblastí vývinu. Tridsaťtri percent pediatrov neuviedlo žiadny konkrétny
diagnostický nástroj, ktorým by vyšetrenie realizovali, štyridsať percent lekárov uvádzalo
konkrétne postupy, najčastejšie len popisné vyšetrenia (napr. podľa Vlacha, necelé jedno percento
používa Kovaříkov Skríning s vyhodnotením). Necelých dvadsať percent pediatrov nedokázalo
konkrétnejšie špecifikovať oblasti, na ktoré sa pri vyšetrení sústreďujú. Avšak až 95 percent
odpovedajúcich uviedlo, že sa rodičia na nich obracajú s otázkami ohľadom vývinu svojich detí.
Pozitívne je, že vyjadrili potrebu vzdelávať sa v tejto oblasti.
Výsledky prieskumu sú v zhode s údajmi slovenských aj českých odborníkov z oblasti pediatrie,
ktorí uvádzajú spôsoby vyšetrenia vývinu dieťaťa: rozhovor s rodičom bez použitia diagnostického
nástroja, ako súčasť osobnej anamnézy (Klíma a kol., 2003), odborné pozorovanie pediatra, pri
ktorom sa vývin dieťaťa odhaduje podľa známych kritérií, bez bližšej konkretizácie (Buchanec
a kol., 1994, s. 113) a podobne.
Keďže pediatrická prax nemá metódy na objektívne hodnotenie psychomotorického vývinu detí
v rámci povinných preventívnych prehliadok (pričom však vyšetrenia psychomotorického vývinu
detí pri preventívnych prehliadkach, vykazované ako zdravotné výkony pod kódom 950 a 953, majú
legislatívou požadované použitie štandardizovanej stupnice), vynorila sa akútna potreba vytvorenia
moderného, valídneho skríningového nástroja na tento účel. V našom príspevku prinášame
základnú informáciu o pôvodnej slovenskej skríningovej metóde, jej tvorbe a pilotnom overovaní v
rámci projektu Skríning v rokoch 2009 – 2011.
Tvorba metódy a jej overovanie
Pri tvorbe metódy sme si stanovili nasledovné kritériá:
1. Určenie veku dieťaťa, pre ktorý bude metóda určená.
Zvolili sme obdobie medzi 2. a 3. rokom (11. preventívna prehliadka s hodnotením
psychomotorického vývinu vo veku 24 – 36 mesiacov v SR). Ide o obdobie prudkých zmien a v
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určitom zmysle sa už dá do určitej miery posudzovať aj špecifickosť oneskorenia dieťaťa v určitej
vývinovej oblasti (napr. úroveň reči a sociálnej komunikácie, úroveň jemnej motoriky, adaptívneho
správania, hry, aj v zmysle prekurzorov niektorých vývinových porúch).
2. Určenie formy.
Rozhodli sme sa pre formu dotazníka pre rodičov, ktorá šetrí čas pediatra, využíva informácie od
osoby, ktorá dieťa najlepšie pozná, prípadne poskytne informácie o dieťati, ako podklad pre
rozhovor. Inšpirovali sme sa modernými metódami využívanými na tento účel v zahraničí.
3. Otázka výberu položiek.
Skríning bol zostavený výberom z položiek z vývinových metód tak, aby boli zohľadnené
relevantné míľniky typického psychomotorického vývinu, ako aj psychopatológia vývinových
porúch. Dôraz sme kládli na výber položiek valídnych, overených, o ktorých sme mali dostatok
základných údajov z manuálov, vzhľadom na vymedzené vekové obdobie sme stanovili kritérium
percentuálneho splnenia položky minimálne 75 % z vývinových testov. Niektoré položky boli
vybrané na základe citlivosti voči určitým vývinovým poruchám z metód na to určených, následne
konzultované s odborníkmi z danej oblasti.
4. Otázka formulácie položiek.
Zrozumiteľnosť položiek sme overovali v pilotnej verzii metódy, aj zbieraním spätnej väzby od
rodičov.
5. Všeobecné kritériá platné pre skríningové vyšetrenie.
Naším cieľom bolo dodržať časovú nenáročnosť, jednoduchú administráciu, bez použitia
testového materiálu (hračky, špeciálne predmety a i.), zabezpečiť stručný a ľahko osvojiteľný
postup vyšetrenia.
6. Forma výsledkov a ich interpretácia.
Pozornosť sme venovali forme, v akej budú výsledky S-PMV prezentované. Rozhodli sme sa pre
kriteriálne hodnotenie na základe percentilových hodnôt. Orientačné normy zodpovedajú trom
pásmam: a) pásmo rizika oneskoreného vývinu - pod 10. percentil, kde sa vyžaduje komplexné
vyšetrenie dieťaťa (v záznamovom hárku označené červenou farbou), b) pásmo vyžadujúce
pozorovanie dieťaťa a kontrolné vyšetrenie - 11. - 24. percentil (v záznamovom hárku označené
žltou farbou) a c) pásmo normy - nad 25. percentilom je pásmom typického vývinu (označené
zelenou farbou).
V priebehu tvorby skríningu boli navrhnuté viaceré typy dizajnu samotnej metódy, čo sa týka
položiek. Zvolená bola forma výberu jednej odpovede z viacerých možností a voľba odpovede
„áno“ – „nie”, kde sa rodič vyjadruje ku jednotlivým otázkam.
Štruktúra skríningu S-PMV
Skríning sa skladá z troch častí:
Časť I. - Obavy rodičov
Časť II. - Vývinové míľniky
Časť III. - Špecifické prejavy a povaha dieťaťa
Doplnené sú dve otázky, ktoré sú otvorené, nedajú sa kvantitatívne hodnotiť, sú čisto
informatívne a v budúcnosti budú predmetom kvalitatívnej analýzy. Ide o položky, ktoré skôr
vypovedajú o samotnom rodičovi a jeho vzťahu s dieťaťom. V prvej je poskytnutý priestor pre
rodiča na opis pozitív u svojho dieťaťa („Uveďte, ktoré vlastnosti považujete za pozitívne u Vášho
dieťaťa.”), kde je nútený sa nad tým zamyslieť. V druhej sa môžu prejaviť jeho predstavy ohľadom
výchovy, ktoré v extrémnych prípadoch môžu byť aj predmetom rozhovoru („Uveďte, čo by ste radi
u vášho dieťaťa zmenili, ktoré prejavy a vlastnosti sa snažíte výchovne ovplyvniť.”). Týka sa to
najmä nerealistických očakávaní, zamerania na výkon a disciplínu, alebo nevhodných výchovných
praktík (napr. v období medzi 2. - 3. rokom o detský negativizmus a jeho ovplyvňovanie).
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Časť I. - Obavy rodiča
Obavy rodiča ohľadom vývinu dieťaťa (napr. v oblasti expresívnej reči, porozumenia, správania,
vnímania, prejavov emócií, učenia sa nových vecí a pod.) sú považované za významnú prediktívnu
informáciu v oblasti detekcie vývinových problémov, ktorým by počas preventívnej prehliadky u
pediatra mala byť venovaná dostatočná pozornosť (Glascoe, 2003; American Academy of
Pediatrics, 2006). Tervo (2005) vo svojom výskume uvádza, že až 92 % rodičov detí s vývinovým
oneskorením vyjadrilo „obavy”. Aj keď obavy ohľadom vývinu môžu byť nejednoznačné a
nešpecifické (dieťa je „iné" ako jeho rovesníci, „inak” prejavuje emócie, ...), môžu indikovať reálne
problémy a pomôcť v procese identifikácie a špecifikácie problému, čím sa urýchli prístup k ranej
intervencii.
Získané údaje od rodičov z tejto časti S-PMV sme spracovali a analyzovali na základe 491
vyplnených dotazníkov. Do úvahy sme brali vek (24 - 30 mesiacov a 31 - 36 mesiacov) a možné
riziko vývinových oneskorení, prípadne vývinových porúch (pôrodná hmotnosť dieťaťa pod 1000 g,
pôrod v 35. týždeň a menej, stanovená diagnóza). Výsledky analýzy obáv rodičov detí bez rizika a s
rizikom preukázali signifikantné rozdiely v počte obáv medzi skupinami (Váryová, Čuboňová,
2012), ako aj niektoré kvalitatívne rozdiely u detí s identifikovanou poruchou autistického spektra
(Hudáková, 2012).
Percentuálne zastúpenie obáv zistených prostredníctvom S-PMV je porovnateľné
s percentuálnym zastúpením obáv v zahraničných výskumoch (napr. Ireton, 2008).
Časť II. - Vývinové míľniky
Vývinové míľniky predstavujú vekovo špecifické položky, kde rodič vyberá odpoveď z
ponúknutých možností tak, aby vystihovala vývinovú úroveň jeho dieťaťa. K tejto časti S-PMV sú
k dispozícii normy a kriteriálne hodnotenie, ktoré pediatrom pomáha pri interpretácii výsledkov.
Položky v časti Vývinové míľniky sú priradené do týchto oblastí:
1. Hrubá motorika – položky reprezentujú chôdzu, chôdzu po schodoch, hádzanie a chytanie
lopty.
2. Jemná motorika – jemné pohyby rúk a vizuomotorická koordinácia pri kreslení, stavaní
kociek, jedení lyžicou a obliekaní.
3. Adaptívne správanie - využitie jemnej motoriky pri riešení určitých situácií, napr.
konštruktívna hra, sebaobsluha, symbolická hra - stavba z kociek, samostatné jedenie a toaletný
tréning.
4. Reč - úroveň expresívnej reči, pasívny slovník a porozumenie.
5. Sociálne správanie - komunikácia, spoločná pozornosť, záujem a správanie v spoločnosti detí.
Vyhodnotenie S-PMV.
Vyhodnotenie je kriteriálne, výsledky sú k dispozícii zvlášť pre každú vývinovú oblasť, takže je
možné porovnať profil. Jednotlivé pásma sú:
• nad 25. percentil - vývinové prejavy dieťaťa sa nachádzajú v pásme normy, ide o typický
vývin,
• 24. - 11. percentil - vývinové prejavy dieťaťa sú v hraničnom pásme, je potreba pozorovania
dieťaťa a kontrolného vyšetrenia,
• pod 10. percentil - vývinové prejavy dieťaťa sú v rizikovom pásme, je potrebné dieťa poslať
na podrobné vyšetrenia psychomotorického vývinu a doporučiť návštevu centier poskytujúcich
poradenstvo a vývinovú intervenciu.
Časť III. - Špecifické prejavy a povaha dieťaťa
Táto časť S-PMV zisťuje charakteristické vlastnosti, správanie a celkové „naladenie” dieťaťa,
ako aj znaky vzťahujúce sa k určitým prejavom spájaným s rizikovým vývinom. Obsahuje tri
položky, pričom v každej sa rodič vyjadruje ku viacerým otázkam výberom z možností „áno“ –
„nie” (spolu 18 otázok).
Niektoré otázky sú špecificky zamerané na určité klinicky významné signály (prekurzory)
charakteristické pre vývinové poruchy (napr. autistické prejavy, narušený vývin reči). Odhaľujú aj
problém s pozornosťou, celkovou emočnou labilitou a zvýšenou citlivosťou na zmeny v prostredí a
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pod. Charakterizujú povahu a individuálne prejavy v správaní dieťaťa, pričom neodkrývajú príčiny
tohto správania.
Aj tu sme podrobili analýze 491 dotazníkov. Okrem percentuálneho zastúpenia jednotlivých
odpovedí podľa veku a anamnézy (24 - 30 mes., 31 - 36 mes., deti s možným rizikom), sme sa
podrobnejšie venovali porovnaniu detí z normatívnej vzorky (N =351, 179 chlapcov, 172 dievčat vo
veku 24 – 36 mes.) s deťmi v procese diagnostiky s podozrením na poruchy z okruhu autistického
spektra v špeciálnych centrách (N 21, 17 chlapcov, 4 dievčatá, vo veku 24 – 48 mes.). Podľa
očakávania sa preukázali významné rozdiely v určených položkách (Hudáková, 2012). Ďalšie
podobné prieskumy zamerané na validizáciu metódy S-PMV cez klinické skupiny sú plánované v
blízkej budúcnosti.
Je zaujímavé, že niektoré charakteristické prejavy dieťaťa sú viazané na vek, v istom období ich
rodičia udávajú častejšie, alebo ich môžu inak hodnotiť – prisudzovať im inú kvalitu. Napríklad pri
otázke „dieťa je uzavreté, rado sa hrá osamote", ktorú vo veku 24 - 30 mesiacov rodičia takmer
vôbec neudávajú. Naopak, že sa dieťa rado hrá o samote, alebo že je „vážne", ku tretiemu roku
života rodičia hodnotili aj pozitívne, ako prejav sústredenia a pokojného správania sa počas hry.
Overovanie metódy S-PMV
Pri overovaní bol použitý deskriptívny, prierezový dizajn výskumu. Skríning psychomotorického
vývinu respondenti vypĺňali jedenkrát počas daného obdobia.
Overovanie metódy prebiehalo v dvoch etapách:
1. pilotné overovanie (febr. - apr. 2011) (Čuboňová, 2011, Styková, 2011). Na základe analýzy
položiek boli niektoré položky zaradené do finálnej verzie, iné boli vyradené, alebo upravené.
Prostredníctvom spätnej väzby od rodičov, ktorá bola súčasťou pilotnej štúdie, sme identifikovali potrebu
rozšírenia niektorých položiek. Išlo o vývinové položky z časti Vývinové míľniky, nakoľko bolo našim
cieľom nastaviť hranice normy a oneskorenia vývinu. Cieľom bolo zistiť presné percentuálne zastúpenie
splnenia vybraných položiek vo vybranej vzorke detí.
2. overovanie finálnej verzie S-PMV (máj - okt. 2011). Po úprave niektorých položiek sme sa zamerali
na overenie ich senzitivity, ako aj na kontrolu neporušenia kritéria ich vekovej špecifickosti.
Tabuľka 1: Normatívna vzorka - počty detí
24
–
36
24
–
mesiacov
mesiacov

30

31–
mesiacov

Spolu

491

297

194

Deti bez rizika

358

211

147

Deti s rizikom

133

86

47

36

Pozn.: Deti bez rizika “negatívna anamnéza” Deti s rizikom “pozitívna anamnéza” (pôr. hmot. pod 1000
g, 1000 - 1500 g, pôrod 35. týždeň a menej, sťažená popôrodná adaptácia, poruchy svalového tonusu, známa
diagnóza).

Na tomto mieste uvádzame len niektoré zistenia, ktoré sme získali pri zbieraní dotazníkov.
Výskumnú vzorku možno rozdeliť na dve skupiny, podľa formy, ktorú rodič vypĺňal – elektronická
a papierová forma. Vo výskumnej vzorke prevažovalo zastúpenie respondentov, ktorí vyplnili
elektronickú verziu dotazníka (80,8 %). Návratnosť tlačených dotazníkov bola 20,3 %.
V oboch skupinách bolo zastúpenie vekových skupín detí a ich pohlavia relatívne vyrovnané,
najviac respondentov bolo získaných z Bratislavského kraja, s vyšším a stredným vzdelaním
rodičov. Z nízkeho počtu poberateľov dávok v hmotnej núdzi (N=5) možno predpokladať
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priemerný, alebo vyšší socioekonomický status vzorky. Pri porovnaní rizikových faktorov v našej
vzorke, s charakteristikami v slovenskej populácii detí, sme vychádzali z dostupných údajov z
Národného centra zdravotníckych informácií z r. 2008. V roku 2008 bolo na Slovensku zistených
30,2 % rizikových tehotenstiev z celkového počtu prijatých tehotných žien. V našej vzorke
komplikované tehotenstvo uvádza 19,3 % respondentov. Novorodencov s pôrodnou hmotnosťou
nižšou ako 2500 g bolo na Slovensku v roku 2008 osem percent z celkového počtu narodených detí,
v našej vzorke ich bolo 7,8 %. Niektoré faktory, ktoré sme zisťovali, mali porovnateľné zastúpenie
ako vo všeobecnej slovenskej populácii (Čuboňová, 2011).
Z dôvodu zabezpečenia reprezentatívnosti vzorky, ako aj získania klinickej skupiny detí, bolo
oslovených viacero zdrojov. Patrili sem pediatri, škôlky, detské jasle, detské opatrovateľské
centrá, materské centrá, špeciálne centrá (t.j. detské integračné centrá, špeciálne materské škôlky,
centrá špeciálno – pedagogického poradenstva, centrá pre zdravý vývin a centrá pre pomoc deťom
so zameraním na jednotlivé vývinové poruchy), detské kútiky a niektoré obchody s tovarom pre
deti. Významnou pomocou bola možnosť uverejnenia elektronickej verzie dotazníka na webových
stránkach niektorých inštitúcií, ako aj na webových stránkach zaoberajúcich sa zdravým vývinom
dieťaťa.
Ďalšie naše ciele a plány
Validitu a reliabilitu Skríningu psychomotorického vývinu (S-PMV) pre pediatrickú prax
plánujeme ďalej overovať na širších vzorkách zo slovenskej populácie detí. Počítame tiež s
porovnaniami výsledkov S-PMV s inými validizovanými vývinovými testami. Našim cieľom je tiež
overiť prediktívnu validitu metódy prostredníctvom longitudinálneho sledovania skupiny detí
s identifikovaným rizikom, ako aj tých, ktorým bola vývinová porucha už diagnostikovaná.
Záver
Veríme, že metóda Skríning psychomotorického vývinu S-PMV vytvorená pre účely
preventívnych pediatrických prehliadok detí medzi 2. a 3. rokom, bude významnou pomocou pri
včasnom zachytávaní detí s rizikom vývinových oneskorení, ako aj vývinových porúch. Pozitívom
samotnej metódy je aj to, že rešpektuje naše socio-kultúrne pomery a poskytuje aktuálne vývinové
normy. Umožňuje rodičom explicitne vyjadriť obavy ohľadom vývinu dieťaťa, čím napomáha
efektívnej komunikácií rodiča s pediatrom. Vytvorenie S-PMV je prvým krokom na ceste
k nastaveniu účinného systému v zmysle prevencie na Slovensku, včasnej identifikácie a následnej
intervencie.
Práca bola podporovaná Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky v rámci projektu
SKRÍNING (č. 2007/24-DFNSPBA-03).
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Faktory ovlivňující zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným postižením
Petra Sapáková
Sdružení pěstounských rodin, Brno
petra.sapakova@centrum.cz
Abstrakt
Příspěvek je zaměřený na zkušenost pěstounek a pěstounů pečujících o dítě s vícenásobným
postižením. Teoretická východiska vychází z výzkumů zaměřených na nápravu psychické deprivace
a utváření citových vazeb v pěstounských rodinách a ze studií zabývajících se (náhradním)
mateřstvím a otcovstvím dětí s postižením. Cílem výzkumu bylo zjistit, jak pěstounky a pěstouni
prožívají a hodnotí zkušenost s pěstounskou péčí o dítě s vícenásobným postižením. Výzkumný
soubor tvořilo 12 participantů (6 pěstounských manželských párů). Data byla získána pomocí
individuálních polostrukturovaných rozhovorů a analyzována metodou zakotvené teorie. Výsledky
výzkumu odpovídají na výzkumnou otázku: Jaké faktory ovlivňují strategie zvládání pěstounské
péče o dítě s vícenásobným postižením? Bylo zjištěno 9 faktorů (kategorií): Motivace k pěstounské
péči o dítě s postižením, Konfrontace očekávání a reality, Vnímání a interpretace projevů dítěte,
Osobní zdroje a změny, Zdroje a změny v rodině, Role manžela/manželky a vliv na manželský
vztah, Zkušenost se službami a zařízeními, Myšlenky a pocity spojené s budoucností a Postoje a
přístup okolí. Řada témat se ve výpovědích opakovala – například obavy z přijetí dítěte s mentálním
postižením, postupné upřesnění postižení dítěte (zjištění, že se nejedná pouze o následky psychické
deprivace), konfrontace představ a reality o tom, co postižení obnáší, význam podpory ze strany
partnera i přístupu dalších dětí v rodině. Participanti mluvili také o osobním obohacení skrze tuto
zkušenost. Na základě výpovědí lze vyzdvihnout potřebu odlehčovacích služeb.
Klíčová slova: pěstounská péče, pěstoun, pěstounka, vícenásobné postižení

Factors which influence managing foster care for child with multiple disability
Abstract
The contribution is focused on experience of foster parents raising children with multiple disability.
Theoretical considerations are based on studies of remedy of psychological deprivation and forming
of emotional bonds in foster family and disabled children parenting.The aim of the study was to
determine how foster mothers and fathers experience foster care for a child with multiple disability.
The sample included 12 participants (6 married couples). Data were collected through
semistructured interviews and The Grounded Theory Method of Analysis was used. Our results
correspond to the research question - what factors influence coping strategies of fostering a child
with multiple disability. We found 9 factors (categories): Motivation to fostering a disabled child,
Confronting expectations and reality, Perception and interpretation of child's behavior, Personal
changes and resources, Sources and changes in family, Role of husband/ wife and impact on marital
relationship, Experience with services, Ideas and feelings associated with future and Attitudes and
approach of others. Many topics were repeated in the statements - such as concerns about fostering
a child with intellectual disability; gradual clarification of the child's diagnosis (finding that its
symptoms are not only an outcome of psychological deprivation), the confrontation of ideas and
reality, the importance of support from partner and approaches of other children in the family.
Participants also talked about personal enrichment through this experience. The need for respite
services could be highlighted.
Key words: foster care, foster father, foster mother, multiple disability
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Úvod
Rodičovství dítěte s postižením lze podle Z. Matějčka (2001) považovat za hrdinství.
Velkou náročnost, ale i určité osobní přínosy tohoto životního úkolu popisují například výzkumy
rodičů a rodin dětí i dospělých osob s mentálním postižením (Strnadová, 2008; Vančura, 2007) či
matek dětí s různými typy postižení (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Také přijetí dětí do
pěstounské péče může přinášet různé těžkosti, a to zejména z toho důvodu, že přijaté děti jsou
v různé míře poznamenané psychickou deprivací (Koluchová, 2002). Tento příspěvek je zaměřený
na zkušenost pěstounských rodičů dětí, které vyžadují speciální péči z obou zmíněných důvodů –
kvůli prožité psychické deprivaci a kvůli vícenásobnému postižení. Výzkum s tímto zaměřením je u
nás zatím ojedinělý, ze zahraničí je možné poukázat na výzkumy, které se zabývaly potřebami
pěstounských rodičů dětí s postižením (Brown, 2007), přínosy této zkušenosti pro pěstounské
rodiče (Brown, 2008) a problémy, kterým pěstounští rodiče dětí s postižením čelí. Předložený
výzkum se zaměřuje nejen na zkušenost pěstounských matek, ale i otců – výzkum zaměřený na
hledisko pěstounských otců se totiž teprve rozvíjí (Inch, 1999; Wilson, Fyson, Newstone, 2007).
Východisky pro předložený výzkum byly také studie zabývající se předpoklady pro fungování
pěstounské péče (Redding, Fried, Brittner, 2000; Sobotková, 2003) a pro utváření citových vazeb
v pěstounských rodinách, vlivem vztahu pěstounů k rodičům přijatých dětí (Dozier et. al. 2001) či
věku dítěte při přijetí (Stovall, Dozier, 2000).

Cíl výzkumu a výzkumné otázky
Cílem výzkumu bylo zjistit, jak pěstounky a pěstouni prožívají a hodnotí vlastní zkušenost
s pěstounskou péčí o dítě s vícenásobným (těžkým) zdravotním postižením. V souladu s cílem byl
zvolen kvalitativní výzkumný přístup, resp. metoda zakotvené teorie. Autoři této metody
doporučují, aby v průběhu procesu byly průběžně objevovány a zahrnovány koncepty a vztahy mezi
nimi, a tím se neustále zužovala a zaostřovala výzkumná otázka (Strauss, Corbinová, 1999).
V souladu s tímto pojetím byla nejprve byla výzkumná otázka položena široce: Jak pěstounky a
pěstouni prožívají a hodnotí vlastní zkušenost s pěstounskou péčí o dítě s vícenásobným (těžkým)
postižením? V průběhu analýzy rozhovorů se ukazovalo, že vznikající kategorie se často vztahují
k tématu způsobů zvládání pěstounské péče o dítě s postižením. Výzkumná otázka tedy byla
upřesněna: Jaké faktory ovlivňují strategie zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným (těžkým)
postižením pohledem pěstounek a pěstounů?
Výzkumný soubor
Zkoumaný soubor tvořilo 12 participantů, resp. 6 manželských párů, které přijaly do
pěstounské péče dítě s vícenásobným (těžkým) zdravotním postižením. Metody výběru
výzkumného souboru byly v souladu s principy kvalitativního výzkumu zaměřeny účelově. Nejprve
byly využity principy kriteriálního výběru: Prvním kritériem bylo, aby participanti měli
v pěstounské péči dítě se souběžným postižením více vadami (případně převládající typ jednoho
postižení v těžké formě). Druhým kritériem bylo, aby o dítě pečoval manželský pár. V další fázi šlo
o účelový výběr s ohledem na rozvíjení kategorií v rámci vynořující se zakotvené teorie. Jednotlivé
pěstounské páry autorka získala především díky kontaktování neziskových organizací a osobní
účasti na programech pro pěstouny, kde výzkum představila, a dále zájemce kontaktovala e-mailem
a telefonicky. Výběr výzkumného souboru probíhal přibližně dva měsíce (jaro 2012). O
výzkumném souboru lze shrnout následující: Čtyři pěstounské manželské páry přijaly dítě
s vícenásobným postižením ve věku do dvou let, jedno přišlo v pěti a jedno v sedmi letech. Téměř
všechny z těchto dětí mají mentální retardaci (středně těžkou) a k tomu další souběžná postižení
(autismus, mozkovou obrnu, vrozené vývojové vady srdce aj.). Dívka, která nemá mentální
postižení, trpí těžkým tělesným postižením (kvadruspasticita). O mentálním postižení (a autismu) se

39

2. Náhradní rodinná péče

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

pěstounští rodiče ve třech případech dozvěděli až po několika letech života dítěte v rodině. Většina
rodin je početných (3–8 dětí), téměř všechny mají i biologické děti (3–5 dětí), téměř všechny mají
také další děti v náhradní rodinné péči (1–7 dětí). Podrobnější údaje o zkoumaném souboru jsou
uvedeny ve shrnující tabulce.
Tab. 1: Výzkumný soubor

Manželéparticipanti

Základní údaje o přijatém dítěti
s vícenásobným (těžkým) postižením
Věk při
přijetí;
nyní

Diagnózy

Základní údaje o dalších dětech v rodině

Biologické děti

Další přijaté děti

4 děti: dívky (14 a 13 let),
2 chlapci (4 roky a 5
měs.)
3 děti: 2 starší dospělé
dcery, 1 syn (11 let)

2 bratři dívky s
postižením (10,5 a
9,5 let)

3 děti: 2 dospělí synové,
1dcera (6 let)

hostitelská péče:
chlapec s postižením

A

2 roky; 4
roky

mozková obrna, nepohyblivost
kloubů, psychomotorická
retardace, praktická nevidomost

B

5 let; 11
let

středně těžká mentální retardace
(MR), mozková obrna

C

7 let; 10
let

kvadruspasticita a mnohočetné
vrozené vývojové vady CNS

D

1,5 roku;
11 let

dětský autismus, středně těžká
mentální retardace

E

2 roky;
12 let

Di-Georgův syndrom (porucha
imunity, vrozené vývojové vady
srdce, středně těžká MR)

5 dětí: chlapci (17 a 8
let), dívky (12 let, 8 let a
6 let)

2 bratři (biol.) (15 a
8 let)

F

10 měs.;
15 let

středně těžká MR; dětský
autismus, vrozená vývojová vada
srdce

4 dívky (všechny již
dospělé)

2 děti (chlapec 8 let,
dívka 10 let)

7 dětí (vč. sestry
dívky s postižením
(o 1 rok starší)

Metody
Hlavní metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Otázky do rozhovorového
schématu byly v souladu s principy metody zakotvené teorie postupně upřesňovány. Téměř všechny
rozhovory proběhly na základě přání participantů přímo v domovech pěstounských rodin.
Rozhovory probíhaly postupně s každým z manželů zvlášť – výzkumnice předem vysvětlila, že jde
o individuální zkušenost každého z nich. Participanti byli ujištěni o anonymizaci údajů. Získaná
data byla analyzována pomocí principů a metod zakotvené teorie. Byly využity postupy otevřeného,
axiálního i selektivního kódování, které nejprve následovaly po sobě, ale posléze se také vzájemně
prolínaly (dle doporučení A. Strausse a J. Corbinové, 1999). V tabulce 2 je ukázka otevřeného
kódování (vytváření vlastností a jejich dimenzí u jednotlivých subkategorií).
Tab. 2: Ukázka otevřeného kódování
SUBKATEGORIE
1. Představy a realita o postižení
dítěte
2. Představy a realita
o výsledcích vlastního úsilí

VLASTNOST
Důvody představ (očekávání)
Valence představ vůči realitě
Vliv upřesnění diagnózy
Valence představ vůči realitě
Důvody představ

DIMENZE
Osobní – sociální
Horší – lepší
Pozitivní – negativní
Horší –lepší
Zkušenostní – teoretické
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Výsledky
Bylo zjištěno deset kategorií odpovídajících na otázku, jaké faktory ovlivňují strategie
zvládání pěstounské péče o dítě s vícenásobným postižením. Pomocí metody zakotvené teorie bylo
vytvořeno také výsledné schéma vztahů mezi kategoriemi (obr. 1). Centrální kategorie Strategie
zvládání je ovlivňována všemi ostatními kategoriemi, některými silněji a některými méně. Vztahy
mezi zjištěnými kategoriemi jsou často obousměrné. Silnější vztahy jsou znázorněny výraznými
šipkami (vyvozené na základě více výpovědí), méně silné přerušovanými šipkami. V následujícím
textu jsou popsána zjištění týkající se všech deseti kategorií (doplněná ukázkami z výpovědí).

Obr. 1: Faktory ovlivňující strategie zvládání (výsledné schéma vztahů mezi kategoriemi)

Motivace k pěstounské péči o dítě s postižením
S nápadem přijmout dítě do pěstounské péče přicházely spíše ženy než muži, manželé však
považují za důležité, že se nakonec rozhodli společně (paní B, E, pan C, D): „Manžel po nějakých
takových rozhovorech o tom, jak si to představuju nebo co a jak, v podstatě šel do toho jakoby se mnou. Jakože má pro
to otevřený srdce, a tak jsme se pro to rozhodli.“ (paní B). Přijmout dítě s postižením participanti většinou
původně neplánovali (paní A, B, C, E, F, pan A, B, E, F): „K takhle postiženýmu dítěti jsme nikdy
nesměřovali. Vždycky jsme chtěli zdravý děti, ale takhle postižený určitě ne.“ (pan A). Pokud o tom uvažovali, tak

spíše o tělesném než o mentálním postižení (paní B, C, E, F, pan B, E, F). Důvody obav z přijetí
dítěte s mentálním postižením byly různé – například nedostatek zkušenosti s lidmi s mentálním
postižením a zkreslené představy o nich: „Protože já jsem se s těma lidma v životě nesetkávala a když, tak
s odstupem, protože v naší rodině z nějakých důvodů, přesně nechápu proč, byl fakt jako takovej despekt, takže já jsem
to sdílela taky a vůbec jsem si nedovedla představit, že bych s takovým dítětem žila.“ (paní F). „My jsme uvažovali, že
by nám nevadilo dítě s fyzickým postižením, ale že s mentálním jo, protože jsme s tím neměli zkušenost. Teda manžel jo,
protože manžel má postiženýho bratra, takže pro něho to nebylo takový nepředstavitelný, ale pro mě jo, protože jsem se
s tím v životě nesetkala…takže jsme si na to jako netroufali.“ (paní E). Jedna pěstounka také předpokládala, že
by na dítě s mentálním postižením byla podvědomě náročná: „Takže kdybych přijala dítě, který bude mít
nějaký mentální handicap, tak prostě podvědomě budu na něj náročná – budu po něm podvědomě vyžadovat výsledky

pěstounští rodiče (D) uvažovali spíše o
lehčím postižení z toho důvodu, že mají početnou rodinu a že v místě jejich bydliště je málo
jako u ostatních dětí. Takže jsem si říkala, to ne...“ (paní C). Jedni
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dostupných služeb. Někteří byli při rozhodování o přijetí dítěte také ovlivnění nepříznivou
zkušeností s přístupem v kojeneckém ústavu (manželé A, E): „A původně jsme si mysleli, že je to jen na
návštěvy, že si ji ani nebudeme brát, protože je postižená, no a pak když jsme viděli, jak na nás reaguje a hlavně ten
rozdíl toho, jak se chovají v kojeňáku a jak je to tady, tak to byl ten důvod, proč jsme si ji nakonec vzali. Protože tam
opravdu byla jakoby kus něčeho, tady je to malej človíček.“ (paní A). To, že nakonec tyto pěstounské rodiny

pečují o dítě s vícenásobným (těžkým) postižením, bylo tedy v řadě případů ovlivněno tím, že
přesná diagnóza (většinou mentálního postižení či autismu) byla určena až poté, co dítě žilo několik
roků v rodině (případy D, E, F), nebo měli pěstouni o postižení poněkud odlišné představy (B). V
případě pěstounů A hrálo roli to, že již měli v pěstounské péči biologické bratry dívenky: „U ní to
bylo spíš o tom, že to byla sestřička kluků... Protože když ty děti jednou přijmete, tak potom už jsou jakoby vaši, že jo, ne
po té biologické stránce, ale po té citové stránce jsou jakoby vaši a tak nějak jakoby ti jejich sourozenci jsou svým
způsobem, rozumíte, má k nim člověk jakoby blíž.“ (paní A).

Konfrontace očekávání a reality
Počáteční představy o dítěti byly podle výpovědí čtyř pěstounských párů ovlivněné
nedostatečnými/nepřesnými informacemi z kojeneckého ústavu (manželé A, C, E, F): „Tak postupně
jako člověk na ni byl opatrnej a samozřejmě nevěděl, co jako snese nebo to..protože aji měla diagnózu jako epileptický
záchvaty, což teda vůbec teďkom nemá a my jsme zjistili, že nikdy neměla … Takže brala třeba léky, který
nepotřebovala vůbec, na epilepsii, no takový prostě uklidňující a utišující a vůbec to třeba ani nepotřebovala.“ (pan A).

Zatímco v jednom případě se ukázalo, že diagnóza mentální postižení byla nepřesná, protože se
jednalo o následky psychické deprivace prožité v ústavu („Když jsme si ji přivezli domů, tak jsme až doma
zjistili v papírech, že má diagnózu mentální retardace, takže to pro nás taky nebylo nic moc příjemnýho… Nicméně se
časem ukázalo, že to opoždění bylo ústavní deprivací.“ – paní C), opačným případem byla situace manželů D,

E a F, kteří se o středně těžkém mentálním postižení (a v případě manželů D a F také o dětském
autismu) přijatého dítěte dozvěděli až po několika letech. Reakce na stanovení diagnózy byly různé.
Pro manžele D a E znamenala diagnóza úlevu a vysvobození, protože jí předcházelo období
nejistoty, po kterém se konečně se dozvěděli „na čem jsou“: „Pro nás bylo osvobozující hrozně, někdo by
se možná zhroutil, že jako taková diagnóza, ale nás to hrozně osvobodilo, protože jsme zjistili, že ten problém jako není
v našem přístupu, že bychom my někde něco jakoby zanedbali…“ (paní D). „Když byla na předškolním vyšetření, ty
psycholožky mi zavolaly s takovýma obavama, jako měly strach, že mě raněj, ale pro mě to bylo vysvobození, protože mi
potvrdily to, co jsem tušila…já jsem pět let žila v tom, že to děcko je normální a já se málo snažím, že kdybych se
snažila víc, tak by to všechno nebylo.“ (paní E). Také manželé F při přijetí desetiměsíčního chlapce věděli

pouze o jeho těžké srdeční vadě, o přesné diagnóze (mentálním postižení a autismu) přijatého syna
se dozvídali až po několika letech. Zatímco pro pana F nebylo přijetí mentálního handicapu tak
náročné, pro jeho manželku to bylo velmi těžké (pozdější chlapcova diagnóza autismus už však pro
ni byla také spíše úlevou): „Pořád jsme doufali, že se bude vyvíjet normálně, že udělá nějaký skok, ale on se
vyvíjel pomaleji než ostatní děti. O mentální retardaci jsme nechtěli slyšet, já jsem si vlastně předtím zavírala oči. Bylo
to postupně obtížnější, protože se začínalo ukazovat, že je mentálně retardovaný. Řekla bych, že nejhorší bylo, že jsem
se s tím sama musela srovnat. To na tom bylo nejobtížnější, protože tím se celej můj život vlastně úplně změnil, jako že
budu mít vedle sebe už napořád človíčka, kterej je odlišnej než ostatní lidi, trošku divnej. Že s ním budu chodit po světě,
vedle něho. Že nebudu moct mít na čele napsaný, já su jeho pěstoun, mně se nenarodil. V té době jsem asi těžko snášela,
když mi někdo řekl skutečnou pravdu…Zatímco když mu vyšetřili před těma dvouma rokama autismus, tak se mi
jakokdyby ulevilo, že se to pojmenovalo, už jsem na to byla jakokdyby připravená.“ (paní F).

Pěstounští rodiče také mluvili o tom, jaké pro ně bylo vyrovnávat se s tím, že jejich
představy o výsledcích vlastního úsilí někdy neodpovídaly realitě. Jedni pěstounští rodiče měli již
zkušenost s výchovou pěti přijatých dětí, a tak nejprve předpokládali, že neobvyklé projevy přijaté
dívky jsou následky psychické deprivace, které budou schopni podobně jako u ostatních dětí
zvládnout – postupně se však ukazovalo, že jejich snahy nezabírají, a dívce byl diagnostikován (na
základě podnětů pěstounky) autismus: „Když jsme ji přijali, tak už od začátku tam byly problémy. Počítali jsme
s tím, že se z toho dostane, že je to nějaká taková ta ústavní deprivace, takže ze začátku byla manželka jenom napojená
na ni, protože ona nechtěla komunikovat, nezájem o nás. Nezlepšovalo se to, navopak se to dá se říct zhoršovalo, tak
manželka studiem literatury začala tušit, že je to autismus…odborníci jí to potvrdili. Ale ty začátky byly fakt hodně
těžký…“ (pan D).

Další dva pěstounské manželské páry (E, F) již měli zkušenost s výchovou biologických dětí
a potýkali se s tím, že ačkoliv dítěti věnují mnohonásobně větší úsilí, než bylo třeba věnovat dětem
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biologickým, zdaleka se jim nedostává takové odezvy v pokrocích dítěte. Teprve později se
dozvěděli o diagnóze mentální postižení: „Postupné objevování, že něco není v pořádku, dávalo vzrůstat
podezření na retardaci, zejména když dvojčata o čtyři roky mladší ji začala ve všem dohánět a předbíhat. Ty čtyři roky
předtím však byly poznamenány rozčarováním z ní i ze sebe samotných – z ní, že se nevyvíjí podle očekávání, přestože
péče do ní investovaná převyšovala mnohonásobně péči, které se dostalo ostatním dětem.“ (pan E). Další pěstounští

rodiče (A, B) sice o diagnózách přijatých dětí věděli již přitom, když je přijímali, nicméně věřili, že
věnovaným úsilím se podaří některé věci i přes postižení překonat. Také oni se konfrontovali
s určitým zklamáním a smutkem, že to nejde tak, jak si představovali: „Když jsme si ji vzali, tak jsem si
myslela, že bude stačit, když budeme perfektně cvičit a prostě ju různě motivovat…ale potom jsem zjistila, že to nebude
ono, že ono ani kdyby se člověk přetrhnul, opravdu se hodně snažil, tak že vždycky bude postižená holčička, že se
v životě nenaučí opravdu chodit, že pokud se někdy naučí mluvit, tak že to bude malej zázrak…“ (paní A) „Myslel jsem
si, že i když má to postižení, že některý věci jako se nám podaří překonat. Ale pak jsem zjistil, že je to limitovaný a je mi
to tak jako líto.” (pan B).

Vnímání a interpretace projevů dítěte
Většina pěstounů mluvila o specifických projevech přijatých dětí, které si vysvětlovala jako
následky deprivace prožité v ústavním zařízení (paní B, C, E, F; pan A, D, E, F). Výpovědi se
týkaly emočních projevů (potlačené či zvýrazněné), chování (snížená či zvýšená sociabilita,
neobvyklé chování) i kognitivních procesů (opožděné): „A když docházelo k situacím, kdy ho bylo potřeba
plácnout, měl snížený práh citlivosti, vůbec jakoby to necítil, jako kdyby vůbec, jak guma, nebo jak to mám říct…a to
taky postupně, dneska už na to reaguje. Že to bylo zřejmě vlivem toho zařízení, že ty děti jsou nějak, že ty jejich emoce
jsou hrozně potlačený, protože nedokázal ani tu radost tak nějak… (paní B); „Ona se všeho lekala. Všech zvuků, lidí,
prostě bylo vidět, že není zvyklá na normální ruch kolem sebe.“ (pan A); „Ze začátku kousala do té naší menší holčičky,
protože to byl její způsob, jak si udržet v tom dětském kolektivu postavení, protože tím, že měla ručičky špatný, nohy
špatný a nebylo jí rozumět, tak jediný, co mohla, tak buďto bouchnout, nebo kousnout…“ (paní C); On ležel a my jsme
mu ukazovali nějakej předmět a on se tak začínal za ním otáčet.“ (paní F; pozn.: při přijetí chlapce – v jeho 10
měsících). Zároveň však převážná část pěstounských rodičů mluvila o znatelných pokrocích dítěte
v rodinném prostředí (paní A, B, C, E, F; pan A, E): „Dokáže něco, co by mě před dvěma rokama nenapadlo,
že by zvládla.“ – pan C, týkalo se pokroků v sebeobsluze). Téměř všichni pěstounští rodiče (paní B, C,

D, E, F; pan D, E, F) mluvili také o určitém problémovém chování dítěte (např. agrese, vzdor,
autistické projevy aj.): „A ten vzdor byl každou chvíli, ten byl při každý činnosti, ať se to týkalo oblíkání, čištění
zubů, obouvání, taková ta rutinní činnost.“ (paní B); „Na všechno reagovala jinak než ostatní děti…neměla zájem o nás
o lidi, preferovala věci, odmítala fyzický kontakt.“ (paní D); „Třeba měl takový věci, který mě přiváděly k zoufalství – že
třeba pořád chtěl věšet záclony, už jsme mu na to jedno okýnko vyčlenili a prostě pořád dokola vyměňoval záclony a
umýval to okno.“ (paní F). Zároveň však lze vyzdvihnout schopnost většiny pěstounů nalézt něco

pozitivního na problematických projevech dítěte (např. způsob seberealizace, vyjádření potřeb,
průbojnost aj.) (paní A, B, C, D, E, F; pan A, C, D, F): „Dokáže opravdu reagovat na změny, když se jí něco
nelíbí, tak že dokáže prostě bejt protivná a že když zase je v pohodě, tak se dokáže fakt smát…“ (pan A); „Manželku
strašně rozčiluje, jak je paličatá a drzá a já zas říkám, že to je fajn, že až bude velká, že se jí to bude hodit...že je
průbojná, dokáže prostě si prosadit svou.“ (pan C); „Ho baví, že si ten svůj pokojík prostě donekonečna předělává u
nás doma. Může dokonce vystěhovat nábytek a zase nastěhovat zpátky…já to beru tak, že pokud nedělá nějaké reálné,
markantní škody, tak ho tak nechávám. Protože to je čas, kdy on nějak seberealizuje ty svoje myšlenky a takříkajíc
nikoho k tomu nepotřebuje.“ (pan F).

Pěstounští rodiče dětí s mentálním postižením (manželé E a F) také mluvili o zvláštních
schopnostech těchto dětí týkajících se hudebního sluchu a vnímavosti ke druhým (schopnosti
postarat se o malé děti): „Dneska máme tu radost, že má hudební sluch, že si dokáže zpívat a dokáže se rytmicky
doprovázet na kytaru, i když bez teda akordů… On prostě si udělá kytarovej koncert a hraje si dvacet minut na kytaru a
zpívá, i když zkomolenejma slovama, který jakoby má naposlouchaný a nemá naposlouchaný správně, ale má to rytmus,
má to melodii a slova jsou takový jako k pobavení, ale já su rád, že to takhle má.“ (pan F); Úplně úžasně se stará o
nějaký miminka, samozřejmě se na ni musí dohlížet, ale nějak si to zvnitřnila..dovedu si představit, že by byla úžasná
pomocnice, třeba kdybychom si vzali domů nějaký dítě postižený třeba fyzicky, tak ona je v tom pečování neúnavná,
zdravý děcka si to zkusej, ale omrzí je to a za deset minut už hledají, co dál, a ona donekonečna prostě podává ty hračky
a ty dudlíky.“ (paní E) „Jak je na mě hodnej, donese mě třeba kávu nebo kus čokolády nebo najednou přiběhne a nalije
mi pivo. Prostě je ke mně takovej jako vnímavej, přestože je ten život tak těžkej, když tak těžko snáší změny, tak dokáže

Někteří mluvili také o tom, jaký vliv má intelekt na vnímání vlastního
postižení – zatímco pěstounští rodiče dětí s mentálním postižením (paní A, pan B) mluvili o tom, že
být ke mně vnímavej.“ (paní F).
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díky mentálnímu handicapu si přijaté děti vlastně plně neuvědomují jejich omezení: „Ale když jsem
nad tím začala víc přemýšlet, tak jsem usoudila, že smutný je to pro nás, jo, pro nás asi okolo, co ji máme rádi. Ale že
pro ni samotnou, ona je šťastný dítě. Ona opravdu je šťastná, spokojená, taková, jaká je, jo, tak jí je furt taky dobře. Jo,
ona se na nás směje, ona na nás mává ručičkama, ona nám povídá takovým tím svým „lalala a a a“ a že člověk zjistí, že
v podstatě to my všichni okolo si myslíme, že je to špatně, ale (X), ona je opravdu spokojená.“ (paní A). Pěstounka

dívky s těžkým tělesným postižením, ale s intelektem v normě, mluvila o tom, jak dívka
kompenzuje handicap „dospělým chováním“ („vžívá se do pozice dospělých, napomíná druhé“ – paní C).
Strategie zvládání
Kategorie se týkala toho, jakým způsobem pěstounky a pěstouni zvládají nároky spojené s
pěstounskou péčí o dítě s vícenásobným postižením. Několik pěstounských rodičů (paní C, D, E;
pan A, F) vypovídalo o tom, jak postupně zjišťovali, jaký výchovný přístup funguje u přijatého
dítěte s postižením: „Ona nerozumí slovům, ale nasává atmosféru. Nikdy se mi u ní nevyplatilo mít špatnou náladu
– vrátilo se mi to jak bumerang v jejích fakt hrozných stavech.“ (paní D). Řada výpovědí (paní B, D, F, pan B,
C, E, F) se týkala objevování osobitých a tvořivých způsobů zvládání problémového chování
přijatých dětí: „Když to bylo formou hry, tak toho se chytal, to jsem věděla, že funguje nějak, tak jsem to mohla
takhle dopředu nachystat a tím jsem zabránila tomu jakoby vzdoru.“ (paní B). Některým pomohlo kontaktovat
odborníky nebo lidi s podobnými zkušenostmi (pěstouny či rodiče dětí s postižením (paní B, C, F):
„To chování je náročný v tom, prostě jakoby zvládání jeho emocí, nějakej hněv, kterej vypukal na základě neznalosti, že
jednoznačný příkazy nebo zákazy vedou u toho autismu k tomu, že propukne hněv a ten hněv on neměl zvládnutém. Tak
jsme šli za tím psychiatrem – ten nás navedl k tomu, že máme zamezit ty jednoznačný výroky vůči němu.“ (pan F).

Někteří (paní D, pan B, E) mluvili i o tom, že byly chvíle, kdy bylo zvládání nároků spojených
s postižením dítěte tak náročné, že uvažovali i o vrácení dítěte, nicméně z různých důvodů se
rozhodli jej nevrátit (navázané vztahy, kvůli ostatním dětem aj.): „Ale my už jsme si k ní v té době
vybudovali vztahy, takže i když nám to její postižení jakoby křížilo nějakým způsobem plány, vize do budoucna, tak už
jsme k ní měli vztah...tak jsme si říkali, že pokud to půjde, tak se s ní budeme nějak snažit fungovat v rodině.“ (paní D);
„… kdybychom o jejím postižení věděli předem, nevzali bychom si ji, ale nevěděli jsme to, když se to začalo ukazovat,
bylo pozdě ji vrátit, to už nebylo možné vzhledem k ostatním dětem... Jakou zprávu bychom tím sdělili ostatním dětem?
Jestli se nebudete chovat podle našeho očekávání, půjdete taky! A to přece nejde. Domov je místem bezpodmínečného
přijetí. Ať se chováte jakkoliv, my vás nedáme. To musí vědět.“ (pan E). Tři pěstounky (paní A, E, F) také

vypovídaly o tom, že velký význam pro zvládání bylo přijetí dítěte takového, jaké je – i s jeho
postižením: „Mně nepřipadá, že by byla na tu péči nějak náročná, protože ona je jak miminko... Protože pokud
člověk přijme to její postižení v plné míře a přijme ju takovou, jaká je, tak mě to nepřipadá psychicky ani tak
náročný.“(paní A)

Osobní zdroje a změny
Co se týče osobních zdrojů, participanti vypovídali o tom, které jejich osobní vlastnosti či
schopnosti považují za užitečné pro zvládání pěstounské péče o dítě s postižením – ve výpovědích
se opakovalo, že užitečná je trpělivost (paní A, C, F). Dále participanti uváděli například nadhled či
toleranci (manželé C), schopnost odpouštět a doufat, že situace bude lepší (paní F), dokázat se
radovat se z drobných pokroků, věřit, že to má smysl (paní D, F; pan E), přistupovat k situaci jako
k výzvě: „Já jsem se v tom nakonec našla – nakonec pro nás ten autismus byl výzva.“ (paní D). Řada participantů
(paní D, E, F, pan B, D) také mluvila o specifických způsobech, které lze považovat za osobní
zdroje, za prevenci proti „vyhoření“ (tyto zdroje se týkaly zejména relaxace, zálib, péče o sebe,
nezabývat se pouze pěstounstvím): „Vždycky mi přijde hodně důležitý mít i něco navíc kromě toho pěstounství,
třeba nějakej koníček, aby se člověk nepohltil jenom tou výchovou těch dětí, protože ta ho může zklamat.“ (paní F).

Významným faktorem pro zvládání pěstounské péče byla pro několik pěstounských rodičů také
jejich křesťanská víra (manželé D, E, F) „Nevím, jak to ti nevěřící dělají“ (paní E). Dvě pěstounky (D, F)
popisovaly, že při péči o přijaté děti s postižením prožívaly situace, které popisovaly jako zkoušení
jejich víry (krizi víry): „Já se přiznám, že jsem měla krizi víry. Někteří křesťané si vědomě něco odpírají, drží půsty
a podobně, tak mě to ona naservírovala, já jsem plno věcí nemohla. Třeba jsem si řekla, ty řeholnice v klášteře sice taky
musí ráno vstát, ale nikdo je v noci nebudí a mají daný režim dne (mě by to třeba naopak vadilo), to já jsem nikdy
nevěděla, kdy se ona zas pokaká (ona se strašně dlouho pokakávala)… Já to pak nebrala jako nesvobodu…já jsem to
přijala s pokorou, nebouřila jsem se proti tomu, vnímala jsem to jako Boží vůli, se kterou se musím naučit žít…“ (paní
D). Paní F navíc vypovídala o tom, že je pro ni víra důležitá nejen v osobním, ale i v rodinném
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životě: „Hlavně v těch nejtěžších chvílích mi pomáhá křesťanský život, prostě můj osobní život z víry. Pro mě osobně
je to nedělitelná součást…taky v Bibli hledám odpovědi na otázky, hodně se mi to prolíná do mého života, ale i do
našeho společnýho života, třeba ty adventní modlitby, nebo že zpíváme koledy. To považuju za chvíle, kterých si cením.“

Participanti mluvili také o osobním naplnění či obohacení skrze zkušenost pěstounské péče
o dítě s postižením. Výpovědi některých pěstounských otců a matek se lišily: Pěstounští otcové
mluvili o osobním naplnění skrze to, že někomu pomohli (pan A, C, D): „Člověku je líp trošku možná,
než kdyby to jen tak proflákal ten život…já nevím, nikdy jsem o tom takhle nepřemýšlel, ale přináší to určitě
uspokojení…že člověk dokáže nějakou věc, která by ho před deseti lety nenapadla, že by takovýho dělal...“ (pan C).

Pěstounské matky vypovídaly o osobní obohacení skrze dítě samotné (jiné vnímání lidí a okolí) a
také o rozšíření obzoru skrze semináře a literaturu (paní A, B, C, F): „No a pak jsme tam na louce začali
pozorovat housenku, která se držela toho lupenu v tom období, kdy se chystá zakuklit. Tak jsem to sledovala s ním, řekla
bych tak možná dvacet minut. A najednou to pro mě byla taková vnitřní proměna jakoby v tom, že jsem si říkala, že
vlastně není důležitý, kam člověk dojde a najednou jsem se skrze něj dostala do přítomnosti, jakoby tady a teď. On to
takhle má v sobě a když to člověk vidí, tak mu může hodně dát…“ (paní B). Někteří také mluvili o osobních

změnách. Čtyři participanti (paní B, E, pan A, E) mluvili o změnách ve výchovném přístupu (větší
trpělivost, pokora aj.): „A tak vlastně člověka to nutilo k takový pokoře, že člověk se učí říct to jinak, nebo se v sobě
pokusit nějak zpracovat rozčilení, když to jde a říct to jinak...nutí vás to takhle pracovat se sebou.“ (paní B); „Já jinak
nejsem moc trpělivej jako co se týče dětí nebo tak vůbec, ale u ní tady tohlencto chybí a u ní dokážu být fakt jako strašně
trpělivej, třeba když jsem ji ještě krmíval...“ (pan A). Manželé E navíc uvedli, že vlivem zkušenosti s dívkou
s postižením změnili svůj přístup i k ostatním dětem (přestali dávat důraz jejich výkon): „Aniž bych si
to připustila a věděla to, byla jsem zaměřená na výkon – svůj, toho děcka, nebo oboje, byla jsem tak sama vychovaná a
nenáviděla jsem to, ale stejně jsem taková byla...a tady to dítě nevycvičíte, fakt přinutilo mě ke změně. Bylo to těžký, ale
musela jsem se změnit já, ne ona. Pochopila jsem, že jsem to praktikovala i na svoje děti, ale ty protože jsou zdravý a
chytrý, tak to zvládaly naplňovat... Ale já jsem to ani nevěděla, že taková jsem. A pak mi došlo, že... Pochopila jsem, že
nejdůležitější je mít to děcko rád, nechat ho vyrůst a ne ho furt někam tlačit, aby něco zvládalo“ (paní E). Zkušenost s
výchovou dítěte s postižením lze shrnout jednou z výpovědí: „Člověk si myslí, co ví nebo umí, ale
v konfrontaci s tímhle děckem je důležitý jen to, co umí vaše srdce.“ (paní E). Některé tato zkušenost vedla

k většímu porozumění a pochopení problémům a potížím, se kterými se mohou lidé s postižením
potýkat, a zároveň někteří přestali vnímat lidi s postižením jako „chudáčky“, které je třeba litovat
(paní A, F, pan A, C): „Dřív jsem se na ně dívala, jako že jsou chudinky, tím že jsou postižení. Ale ony nejsou
chudinky, to jsou normální děti, dokážou se radovat, dokážou se smát...“ (paní A); „Zbořil moje předsudky o lidech
s mentálním postižením. Že mentálně retardovaní lidi jsou úplně něco jinýho, než bych si myslela. Přijde mi, že lidi se
vůbec nedají porovnávat podle IQ. Že mě jako kdyby víc otevřel pro vnímání lidí nějak jinak, jiným způsobem.“ (paní
F). Když pěstounští rodiče srovnávali vlastní zkušenost pěstounské péče o dítě s vícenásobným

(těžkým) postižením s tím, co asi prožívají rodiče, kterým se takové dítě narodilo, často mluvili o
tom, že jejich zkušenost je v určitých ohledech snazší (nemusí se srovnávat s pocity viny a selhání
aj.) (paní A, B, C, D, E, pan C, D): „Tam je určitě hlavně rozdíl v tom, že většina biologických rodičů vidí někde
že se stala nějaká chyba – jestli to byla moje chyba, nebo manželčina, takže určitě občas je popadnou nějaké výčitky, že
někde je něco špatně a čí to byla chyba – to je určitě hrozně nepříjemné s tím žít, s tím bojovat. U mě to je něco jinýho,
já s tím nemám absolutně žádný problém.“ (pan C). Srovnávání vlastní situace s někým, kdo má situaci ještě

těžší, může být do určité míry posilující pro vlastní zvládání, proto bylo také toto téma zařazeno
mezi osobní zdroje.
Zdroje a změny v rodině
Kategorie se týkala změn, které do rodiny přineslo přijetí dítěte s postižením, a situací, kdy
rodina působila pro participanty jako zdroj zvládání obtíží. Pěstounští rodiče vypovídali o tom, že
výchova a péče o dítě s postižením je natolik náročná, že řeší otázky, jakým způsobem to ovlivňuje
další děti v rodině a jak mezi dítě s postižením a ostatní děti rozdělit čas a pozornost. Toto téma
bylo palčivé zejména pro pěstounské matky (mluvily o něm všechny), z pěstounských otců o něm
mluvili tři (pan B, E a F). „Je to dítě, které potřebuje stejně pořád jakoby dohled a že působí spíše jako takovej
problém v tom, že máme stejně starýho syna (Z), na kterého tolik času nezbývá. A že i když využíváme nějaký holky na
hlídání toho (Y), který si ho třeba dvakrát do týdne po dvou hodinách berou ven, tak pořád mám pocit, že člověk je
někdy tou prací tak zatíženej, že ani nemám na toho (Z) tolik energie...“ (paní B). Manžel paní B však mluvil

o tom, že si přijatého syna „nenechává k sobě tolik přicucnout“, a tak pro něj není tak náročné, aby
měl dostatek prostoru i pro biologického syna. Z výpovědí vyplývá, že nejnáročnější je situace pro
další děti v rodině, které jsou podobně staré jako přijaté dítě (potřebují tedy v dané době podobnou
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míru a způsob pozornosti rodičů). Dvě pěstounky (B, E) popisovaly, že se u těchto dětí (nejspíše
vlivem přijetí podobně starého dítěte) projevovala rivalita či vzdor. Podle jedné z těchto pěstounek
(E) však vzdor biologické dcery nebyl nezvládnutelný, podle ní to bylo podobné, jako když se
narodí mladší sourozenec: „Asi nejtěžší pro tu, která byla stejně stará, dvouletá a vše se začalo točit kolem (X).
Protože ona přišla o tu svoji pozici nejmladšího dítěte, tak reagovala jako všechny děti, když přijde mladší sourozenec,
ale nebylo to nic šílenýho, jako nějakýho fatálního, prostě takový období vzdoru.“ Druhá z těchto pěstounek (B)

zároveň uvedla, že přítomnost přijatého chlapce je pro biologického syna i v něčem obohacující
(neobvyklé nápady při hře aj.). Podle jiné pěstounky (F) byla situace nejnáročnější pro nejmladší
dceru, které vlivem přijetí chlapce nebylo věnováno tolik pozornosti co dříve. Jeden pěstoun (D)
reflektoval to, že zatímco děti, které přišly do rodiny dříve (všechny v náhradní rodinné péči), měly
pochopení, že přijaté dítě potřebuje zvýšenou pozornost, situace ale podle něj mohla být těžší pro o
rok starší biologickou sestru děvčátka s autismem, která byla přijata se svou sestrou do pěstounské
péče zároveň, nicméně mladší dívenka vyžadovala kvůli svým „zvláštním“ projevům mnohem více
pozornosti: „Ale ty začátky byly hodně těžký, protože tady byly ostatní děti starší, ty to už naštěstí chápaly, ale nejhůř
to asi tenkrát nesla ta (Z), protože ta přišla zaráz a veškerá péče prvotní se věnovala té (X) a péče o ni šla trošku
stranou…nemohli jsme ten čas rozdělit pro obě dvě stejnoměrně.“ (pan D). Z výpovědí také vyplývalo, že dělení

se o pozornost rodičů bylo snazší pro děti, které byly (paní A, D, E) či starší (A, B, C, F). Podle
některých pěstounských rodičů (paní A, D, E, pan F) ovlivňuje reakce dalších dětí v rodině také
charakter postižení dítěte (v něčem pozitivně, v něčem negativně): „Je to určitě typ autismu – ona je
pasivní, takže ona je právě ten človíček, který jim nevstupuje do hry, nekazí hru, nekazí hračky. Ona je taková ta
panenka na hraní, ona spíš z povzdálí pozoruje jenom, jakoby nasává tu atmosféru, je ráda mezi dětmi, ale nevstupuje
jim do toho…ona se nechá obsluhovat, ona já říkám o ní, že neškodí, ona nelže, nenadává, nekrade, nebere jim věci, je
prostě jiná…no, že neškodí.“ (paní D).

Ve výpovědích se opakovalo, že nejen zdravé děti v rodině mají pozitivní vliv na dítě
s postižením („táhnou jej“, podněcují – paní E, D), ale také dítě s postižením je pro ostatní děti
přínosem (tolerance, péče o druhé, hra – paní B, E, pan E). „Ale jinak vedle ní vyrůstají, tak si na ni zvykly a
berou ji. Ony už si na ni zvykly a vede je to k toleranci.“ (paní E). Ukázalo se také, že další děti v rodině
mohou být významným zdrojem zvládání pro pěstounské rodiče (paní B, D, E, F, pan D). Zdrojem
jsou podle výpovědí v oblasti praktické pomoci (dítě nejlépe znají, a tak ví, jak se o něj postarat,
zatímco u asistentů je napřed třeba, aby se s dítětem dobře seznámili). „Problém hlídání je ten, než já
někomu vysvětlím, co to všechno znamená, tak prostě nejlíp hlídaj naše starší děti.“ (paní E). Navíc jsou pro
některé pěstounské další děti zdrojem i v tom, že se nezaměřují jen na dítě s vícenásobným
postižením: „Drželo mě, že jsou tu další děti…Kdybych ji měla první, bylo by to šílený, já si myslím, že bych měla
neustále pocit, že selhávám v roli jako matka a neměla bych třeba už ani odvahu další děti do náhradní rodinné péče
přijmout. Bylo to hrozně vyčerpávající.“ (paní D). „A navíc se to s přijetím té další holčičky (která teda zase měla
hyperaktivní rysy), tak najednou se ta situace změnila. To, co předtím přišlo jako těžký balvan – žít s člověkem, kterej
má mentální postižení, říct si, že holky odejdou a já tady zůstanu s ním… A najednou tady byla holčička jako vítr, která
navíc způsobila to, že i ten (Y) se začal chovat jinak. On poprvé začal komunikovat s jiným člověkem, což byla teda ta
malá holčička… Prostě ta situace se úplně změnila. A navíc mi přišlo, že ten balvan, kterej jsem nesla těžkej, se
najednou musel rozdělit na dvě části. A ta druhá část byla úplně jinýho druhu, takže se jakokdyby zmenšil.“ (paní E).

Co se týče omezení, které péče o dítě s vícenásobným (těžkým) postižením přináší, mluvila
řada pěstounů o oblasti dovolené (pan A, D, E, F, paní D, E): „Ale omezení samozřejmě je, že jo. Když jede
člověk na dovolenou, tak už musí počítat, aby tam mohla najet kočárkem, nebo prostě tímdle jejím vozítkem, stoličkou a
to, takže člověk se musí ohlížet samozřejmě i na ni. Mně osobně to nic nějak jakože neodebralo nebo nějak prostě
neomezilo…“ (pan A). Někteří také zmiňovali potřebné změny a úpravy domácnosti, ty však nevnímali
jako příliš obtížné (pan A, C, D): „Jako zamilovali jsme si ji, takže to potom člověku nějak nevadí, když musí
nějak změnit ten dosavadní způsob, jak to probíhalo v domácnosti.“ (pan D). Z výpovědí některých participantů

navíc vyplývá, že přijetí dítěte s postižením jejich rodinu určitým způsobem posílilo (paní D, E, pan
E): „Nelpět na svých představách, kam se dítě musí dokopat, dotlačit a vycepovat, v tom nám vlastně její přítomnost
napomohla k napravení vztahů s ostatními, zdravými dětmi.“ (pan E).

Role manžela/manželky a vliv na manželský vztah
Kategorie se týkala toho, jakou roli má manžel/manželka při pěstounské péči o dítě
s vícenásobným postižením a jaký vliv má péče o toto dítě na manželský vztah. Podle několika
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pěstounů má pěstounka manželka ústřední roli při každodenní péči a zajišťování služeb pro dítě
(pan A, B, C, D). Nicméně pěstounky zároveň vypovídaly o nepostradatelné roli manželů, a to
nejen v rámci praktické pomoci, ale i psychické podpory (A, E, D, F): „Málokterej chlap by to vydržel...je
úžasnej, jak k tomu přistupuje.“ (paní F). Také někteří pěstouni mluvili o tom, že v podpoře manželky
spatřují svou roli (pan A, C, D, E). „Bylo mi jasné, že pro ni je to velmi těžké, a snažil jsem se trochu
neutralizovat tíhu toho břemene.“ (pan E). Někteří zmiňovali také určité odlišnosti ve zvládání – podle
dvou pěstounek (paní B, D) jsou ony jako ženy odolnější vůči zátěži („Jiný si myslím, že je to v tom, že my
jako ženy máme možná větší schopnost snášet právě tady tu náročnost…“ – paní B), dva pěstouni (pan E, F) zase
mluvili o tom, že pro ně bylo snazší vyrovnat se s mentálním postižením dítěte a snažili se být
v tomto manželce oporou („Mě to prostě nijak nedráždilo… Možná to spočívá v tom, že ti manželé se vzájemně
doplňují i tady v té oblasti, že tam kde jeden tu věc víc prožívá a je to pro něho těžší, tak ten druhej se automaticky staví
do toho protipólu a vytváří rovnováhu…“ – pan F) .

Co se týče vlivu na manželský vztah, z některých výpovědí vyplývá, že přijetí dítěte
s vícenásobným postižením bylo určitou zatěžkávající zkouškou v tom ohledu, že na sebe mají
méně času a snaží se jej vyčleňovat („To byl řekla, že je tak největší kámen úrazu, nebo jeden z největších, že
mám pocit, že nemáme moc prostoru pro sebe, že cítím, že by bylo potřeba na ten vztah najít čas, že to není jen o těch
provozních věcech, ale že člověk potřebuje najít cestu i k sobě...“ – paní B), ale také ve vzájemném pochopení a
komunikaci (manželé D): „Já jsem vůbec jsem netušil, protože o tomto druhu postižení jsem nic nevěděl, s tím že
jsem si ze začátku jsem si i myslel, že by to chtělo nějakej jinej přístup manželky, ale potom jsem sám zjistil, že ať jsme
k ní přistupovali jakkoliv a snažili jsme se sebevíc, tak vlastně to nemělo žádnou odezvu.“ (pan D). „Musela jsem v sobě
najít – naučit se ho o to požádat. Umět si o to říct. Protože některý ženský reagujou na ty chlapy a řeknou si proč mu to
nedošlo – my mlčky předpokládáme, že ten chlap si toho všimne a půjde nám pomoct... To bylo opravdu o spolupráci.“
(paní D). Z výpovědí dvou manželských párů (manželé D, E) vyplývá, že zkušenost pěstounské péče
o dítě s postižením jejich vztah velmi posílila v oblasti komunikace a vzájemné podpory: „Ze začátku
jsem pěstounskou péči dělala hlavně já, ale teď už navzájem podporujeme a doplňujeme.“ (paní D). O vzájemném

doplňování a vyvažování ve výchově a péči o dítě s postižením mluvila řada participantů (paní A,
D, E, F, pan F): „Nejdůležitější pro mě bylo, že manžel pořád hodně, hodně stojí za těma děckama – někdy
je omlouvá, někdy teda na ně i křičí... Ale pořád je to nás dvou, v dobrým i ve zlým... Ale oproti běžným chlapům...tak si
myslím, že to by málokterej chlap vydržel.“ (paní F). „Většinou ji hlídá manžel, protože já jsem adrenalinová na rozdíl
od něho. Mu to sedí, jemu to nevadí, jelikož měl postiženýho bratra, nemá pocit, že by mu něco unikalo a já jdu s těma
dětma, který jsou aktivnější.“ (paní E).

Zkušenost se službami a zařízeními (s různými typy služeb pro děti s postižením a jejich
rodiny – školními, sociálními i zdravotními)
Co se týče školních služeb, měli někteří zkušenost s integrací, někteří se speciálními
školami. Zatímco jedna pěstounka mluvila o výhodě integrace, že při integraci se učí fungovat mezi
zdravými dětmi stejně jako v rodině („Já jsem se strašně bránila umístit ji do autistické školy – nelíbí se mi to
tou koncentrací dětí autistů, jsem přesvědčená o tom, že pro mě není tak důležité, že získá nějaké dovednosti v rámci
strukturovaného programu, ale nakolik bude fungovat v normálním světě s běžnými lidmi. Myslím, že ne každej autista
to dokáže, ale ona tím, že odmalinka vyrůstala mezi zdravými dětmi, tak jsem chtěla, aby prostředí ve škole bylo
podobné jako doma – nastoupila mezi skoro zdravé děti.“ – paní D), jiná viděla přínos speciální školy v tom,

že doma dívku s postižením zdravé děti podněcují ve vývoji a ve speciální škole si odpočine „mezi
svými“ („Myslím, že ta integrace je dobrá zčásti – když je tady mezi zdravejma sourozencema, kteří ji nutí se rozvíjet,
ale pak jde mezi postižený, kde si hrozně odpočne, protože ona s nima dělá ty svoje hry, který s ní naše děcka dělat
nebudou.“ – paní E). Co se týče speciálních škol, zkušenost s nimi byla různá (B – negativní, F –

pozitivní, E – jak v čem). Také v oblasti zdravotnictví povahu zkušenosti ovlivňovalo zejména to,
s jakým pracovníkem se pěstounští rodiče setkali: „Mně nejvíc asi vadilo jednání těch některých, neříkám že
všech, ale některých doktorů. To asi jo. Protože s ní jednají, jako kdyby ona nevnímala nebo prostě jako s panenkou.
Oni mluví o ní před ní prostě nemluvijou k ní. To mně vadí, protože já si myslím, že když ona nemluví, tak to
neznamená, že nevnímá. To neznamená, že neví, co se jí říká, přestože to nedokáže dát najevo.“ (paní A). V oblasti

sociálních služeb řada pěstounů vyzdvihla pozitivní zkušenost s neziskovými organizacemi, které
podle nich vycházejí vstříc potřebám pěstounů (paní A, C, D, F, pan B, F). Co se týče druhů služeb,
pěstounští rodiče většinou velmi pozitivně mluvili o službách pro děti s postižením a jejich rodiny
(např. různé druhy terapií, raná péče, podpůrné skupiny rodičů aj.), nicméně téměř všichni
považovali za jednu z nejužitečnějších odlehčovací službu (někteří ji přitom postrádali): „A sama za
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sebe bych hlavně ocenila odlehčovací služby…, což se nám teďka stalo, že třeba jedno dítě jede do nemocnice, ale
manžel třeba musí chodit do práce a někdo by s ním zároveň musel být v nemocnici, tak kdo ve stejné době se bude
starat o ty další dvě děti a tak. To je teda technický řešení, a potom jako skutečný odlehčení, že bych třeba jela někam
třeba jenom s manželem na tři dny. Jako to skoro nejvíc.“ (paní F).

Myšlenky a pocity spojené s budoucností
Kategorie se týkala toho, jak pěstounští rodiče uvažují o dospělosti přijatých dětí
s postižením (otázka bydlení, seberealizace a uplatnění). Někteří mluvili o tom, že jsou ochotni
starat se o dítě i v jeho dospělosti (manželé A, E), nicméně někteří také reflektovali, že to nelze
pořád, že by se mělo učit fungovat bez pěstounů (paní C, pan C, F): „Byli jsme na to upozorněni tou
doktorkou, že to zná z biologických rodin, že to postižený dítě by mělo být připraveno někdy v pětadvaceti letech opustit
tu rodinu, protože jinak to z její zkušenosti často vypadá tak, že rodiče pečují o postižené dítě do svých sedmdesáti let a
potom zkolabují. A nejtěžší je to pro to dítě, protože nic jinýho nepoznalo a už není prostor na to ho k tomu vychovat…“
(pan F). Dvě výpovědi (paní A, pan D) se také toho, že by pěstouni nechtěli po dalších dětech, aby se
o toto dítě v jeho dospělosti staraly, protože ony si pěstounství nevybraly: „Já nad tím nerada
přemýšlím, protože je natolik postižená, že vždycky u sebe bude někoho potřebovat… A nechtěla bych, aby se o ni
staraly holky. I když ony se hlásí, že by se staraly, ale já to nechci. Protože my jsme si ji vybrali, my jsme si ji vzali
takovou, jaká je. A ony mají svůj život a budou mít svůj život a nechci, aby to braly tak, že ony se musí postarat, protože
my jsme si vzali a ony ji mají rády.“ (paní A). Řada pěstounských rodičů (manželé B, C, D, E, F) uvažovala

o tom, že pro dítě by bylo v jeho dospělosti optimální chráněné bydlení a způsob seberealizace jemu
vlastní (na farmě, mezi dětmi aj): „Měla jsem radost v tom, že mám pocit, že jsme objevili, kam patří, kam jeho
duše směřuje – to jsou ty zvířata, hlavně ty koně… asi je to něco, kam by jednou možná mohl směřovat, možná by mohl
třeba něco s těma zvířatama dělat, takže do budoucna takovej směr pro něj.“ (paní B). „Teď zvažujeme být
profesionálními pěstouny – myslím, že by se v tom mohla najít – zůstat u nás a pomáhat nám s těma dětma…už teď když
si po těch deseti letech vštípila nějaká pravidla, tak je schopná nějaký děcko pohlídat…ona přesně ví, co se nesmí, nutí
ho to dodržovat a když to porušuje, tak nám to jde říct... Baví ji to, protože ona je velká borka, protože to pochopila a
konečně je tady někdo pod ní, kdo to nechápe.“ (paní E).

Postoje a přístup okolí
Kategorie zahrnovala výpovědi týkající se toho, jak pěstounští rodiče vnímají postoje a
přístup okolí k tomu, že se starají o dítě s postižením. Ať už v širší rodině či okolí se pěstounští
rodiče setkávali s porozuměním i s nepochopením (manželé C, E, F). S nepochopením okolí se
participanti potýkali zejména tehdy, když postižení není na první pohled viditelné (autismus,
mentální postižení) (paní B, D, E, pan A, E): „Ale musela jsem třeba překousnout hodně nepochopení ze
strany lidí, protože ona na první pohled vypadá jako normální zdravý dítě. To je u toho autismu zrádný.“ (paní D).

Také se ukázalo, že vliv na zvládání může mít i setkávání a srovnávání s dalšími pěstouny. Podle
výpovědí dvou pěstounek je péče o dítě s vícenásobným/těžkým postižením méně náročná než
pěstounská péče o děti těžko výchovně zvladatelné (s poruchami chování) (paní A, E): „Teď už bych
řekla, že je snazší si vzít děcko s postižením, než když jsme si vzali kluky jako děti ulice v jedenácti letech. Nesrovnatelně
snazší.“ (paní E); „A proto obdivuju všechny maminky, které si vezmou do pěstounské péče třeba autistu nebo někoho
takového opravdu hodně těžko výchovně zvladatelného. (Přijatá dcerka s těžkým postižením) ta člověka nenaštve,
nerozhodí, nějak ho nevytočí, ona je prostě takovej spokojenej človíček.“ (paní A). Zvláštní přínos vidí pěstounští
rodiče (paní A, F, pan B) v setkávání s dalšími pěstouny, kteří mají podobnou zkušenost: „Poznali
jsme různý pěstouny – tam nacházím takový bezpečnější území, bych řekla, porozumějící území. Protože to jsou lidi, se
kterýma si člověk hnedka najde společnou notu. Asi proto, že jsou ty děti deprivovaný a mají podobný projevy a tak.“
(paní F).

Diskuse
Motivace k pěstounské péči o dítě s postižením: Přestože nápad přijmout dítě do pěstounské
péče měly jako první většinou ženy, participanti se nakonec rozhodli společně. Tomu odpovídá
zjištění, že s nápadem stát se pěstouny přicházejí téměř v polovině případů ženy, asi ve třetině
případů začínají partneři tuto možnost zvažovat společně a spíše výjimečně se jedná o nápad muže
(Wilson, Fyson, Newstone, 2007). O přijetí dítěte s postižením však participanti často neuvažovali,
a pokud ano, tak jim připadalo přijatelné spíše tělesné než mentální postižení (především z důvodu
nedostatku zkušeností s těmito lidmi) nebo spíše lehčí forma postižení. Za paradoxní proto lze
považovat to, že nakonec téměř všechny děti ve vzorku mají mentální a kombinované postižení.
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Některé participanty ovlivnila také nepříznivá zkušenost s přístupem v kojeneckém ústavu (k dítěti
či k nim) či to, že již přijali biologické sourozence dítěte s postižením.
Konfrontace očekávání a reality: Očekávání a představy participantů ohledně pěstounské
péče ve většině případů neodpovídaly realitě. Původní představy byly někdy ovlivněny
nedostatečnými či nepřesnými informacemi o dítěti z kojeneckého ústavu. U třech dětí hrálo roli to,
že byla diagnóza mentálního postižení či autismu určena až v pozdějším věku dítěte. Pěstounští
rodiče těchto dětí si většinou ze začátku mysleli, že opoždění je dáno prožitou deprivací. Podobné
zjištění přinesl i výzkum s matkami dětí s postižením, do kterého byly zahrnuty i pěstounky
(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Ve dvou případech navíc participanti popisovali, že měli
obavy z toho, zda projevy dítěte nemohou být zapříčiněny jejich přístupem. V těchto případech pak
byla diagnóza osvobozením a úlevou. Podobně také I. Strnadová (2008) uvádí, že někdy rodiče na
sdělení diagnózy nereagují šokem a popřením, ale naopak úlevou, protože pro ně bylo mnohem více
frustrující tušit, že s dítětem něco není v pořádku, ale nevědět co. Jedna pěstounka však popisovala,
že pro ni bylo smíření s diagnózou mentální postižení u přijatého syna velmi náročné, oporou jí
však byl manžel, pro kterého bylo přijetí diagnózy snazší (později byl chlapci diagnostikován ještě
autismus, to už však pěstouni dlouho tušili a diagnóza byla pro oba spíše úlevou). Participanti také
často konfrontovali své představy o tom, co přinese jejich úsilí věnované péči o dítě s postižením,
s realitou, když zjistili, že řadu věcí týkajících se postižení překonat nelze. Také tyto konfrontace a
upravování vlastních očekávání měly vliv na zvládání situace.
Vnímání a interpretace projevů dítěte: Řada pěstounských rodičů popisovala nejrůznější
projevy dětí, které si vysvětlovali jako následky deprivace prožité v ústavu (odpovídaly projevům
psychické deprivace popsanými Z. Matějčkem, V. Bubleovou a J. Kovaříkem, 1997). Zároveň však
participanti mluvili o tom, že děti udělaly v rodině v tomto ohledu výrazné pokroky. V této
souvislosti je možné připomenout zjištění, že nejvýznamnějším faktorem pro nápravu psychické
deprivace je kvalita pěstounské rodiny (Koluchová, 2002). Někteří pěstounští rodiče dětí
s mentálním postižením také mluvili o zvláštních schopnostech přijatých dětí (hudební sluch, péče o
malé děti). Řada pěstounských rodičů také mluvila o různém problematickém chování přijatých dětí
(např. o vzdorovitém chování, autistických projevech, tendenci prosazovat si svou aj.), za pozitivní
však lze považovat to, že pěstounští rodiče na problematických projevech dokázali najít něco
pozitivního (např. schopnost dítěte vyjádřit své potřeby, seberealizace, schopnost prosadit se).
Nabízí se, že také tato schopnost (vidět to pozitivní) usnadňuje zvládání pěstounské péče o dítě
s postižením. Také podle dalších výzkumů je pro zvládání péče o dítě s postižením užitečné
zaměřovat se víc na to, co je pozitivní, než se trápit tím, co je špatné (Vančura, 2007; Vágnerová,
Strnadová, Krejčová, 2009).
Strategie zvládání: Co se týče výchovného přístupu, pěstouni postupně zjišťovali (i když to
někdy bylo náročné), jaký přístup nejlépe „funguje“ právě u jejich dítěte. Také pro zvládání
problémového chování našli osobité způsoby jeho zvládání, nicméně někdy jim také pomohlo
kontaktování odborníků nebo lidí (pěstounů), kteří měli podobné zkušenosti. Některé z pěstounek
také vypovídaly o tom, že pro ně bylo zásadní přijetí dítěte takového, jaké je – i s jeho postižením.
Zásadní význam v přijetí dítěte takového, jaké je, vidí Z. Matějček (2001).
Osobní zdroje a změny: Participantům ve zvládání pěstounské péče o dítě s postižením
pomáhaly osobní vlastnosti a schopnosti jako trpělivost, schopnost radovat se i z malých pokroků,
přístup k vlastní situaci jako k výzvě. Podobná zjištění vyplývají i z dalších výzkumů: za užitečné
schopnosti pěstounských rodičů lze považovat odolnost, odhodlání vydržet, realistický náhled na
situaci, přístup k životu jako k výzvě (např. Redding, Fried, Britner, 2000; Sobotková, 2002). Také
Z. Matějček (2001) doporučuje, aby rodiče přijímali postižení dítěte nikoli jako neštěstí, ale jako
výzvu. Ke zvládání pěstounské péče o dítě s postižením pomáhalo participantům také to, že se
zabývali i jinými věcmi než pěstounstvím (záliby, relaxace v přírodě, vztahy s dalšími lidmi atd.).
Podobně i Z. Matějček (2001) upozorňuje na to, že obětavost rodičů by neměla přerůst do obětování
se. Pro několik participantů byla významným zdrojem zvládání i jejich křesťanská víra. Někteří
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pěstounští otcové navíc mluvili o osobním naplnění skrze to, že někomu pomohli. Tomu odpovídá
zjištění, že pocity určitého uspokojení může pěstounům přinášet to, že dělají užitečnou věc, že
pomáhají dětem, které to potřebují (Brown, 2008). Pěstounské matky zase vypovídaly o osobním
obohacení skrze dítě samotné, ale i o rozšíření obzoru skrze odborné semináře a studium literatury.
O podobných přínosech vypovídaly v jiném výzkumu náhradní matky (Vágnerová, Strnadová,
Krejčová, 2009). Navíc dítě s postižením u některých participantů vedlo ke změně výchovného
přístupu (menší důraz na výkon, větší pokora, větší trpělivost), a to nejen k dítěti s postižením, ale i
k ostatním dětem. Tomu odpovídá zjištění, že pěstounská péče o dítě s postižením může zvýšit
empatický přístup i vůči dalším dětem v rodině (Brown, 2008). Kromě toho tato zkušenost vedla
některé z participantů k většímu pochopení pro lidi s postižením (namísto litování). Také řadu
náhradních matek vedla pěstounská péče o dítě s postižením k většímu porozumění lidem
s postižením, zároveň jsou díky této zkušenosti tolerantnější k případnému selhání vychovatelů,
protože si více uvědomují, jak snadné je selhat (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Většina
participantů také popisovala, že mají situaci snazší než biologičtí rodiče dětí s postižením, protože
se nemusí vyrovnávat s pocity selhání a viny – oni se totiž pro toto dítě rozhodli. Tomu odpovídá
zjištění, že náhradní matky jsou v přístupu k dítěti realističtější, protože dítě s postižením
neporodily, a tak se nemusejí vyrovnávat s častými obrannými mechanismy rodičů, jako například
s předpokládanou vinou (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009).
Zdroje a změny v rodině: Rozdělení rodičovského času a pozornosti mezi přijaté dítě
s postižením a další děti v rodině bylo podle participantů palčivým tématem zejména u podobně
starých dětí jako dítě přijaté nebo u dětí, které přišly do rodiny zároveň. Pro ostatní děti (zvláště pro
děti výrazně starší) nebylo podle participantů přijetí dítěte většinou náročné. Na podobná zjištění
poukazují i další výzkumy: Situace je náročnější zejména v případě, kdy je biologické a přijaté dítě
podobně staré nebo pokud se biologickému dítěti změní pozice v rodině (Sapáková, 2011; Twigg,
1994; Younes, Harp, 2007). Nicméně podobně staré dítě může přinést sdílení zájmů a společnou
hru (Höjer, 2007; Sapáková, 2011). Starší biologické děti mohou přijatým sloužit jako identifikační
činitel (Matějček, Bubleová, Kovařík, 2002), některým biologickým dětem (zejména starší dívkám)
se líbí i pečovatelská role o mladší přijaté děti (Sapáková, 2011). Nejenže podle participantů zdravé
děti v rodině mají pozitivní vliv na dítě s postižením (podněcování ve vývoji), ale i ono na ně (učí se
skrze něj toleranci, péče o druhé atd.). Další děti v rodině jsou také významným zdrojem pro
participanty – některé pěstounky mluvily o tom, že jim pomohlo, že se přestaly zaměřovat jenom na
dítě s postižením; navíc ostatní děti přijaté dítě nejlépe znají a často se o něj dokáží postarat. Také
Z. Matějčka (2001) má zdravé dítě v rodině důležitý význam, protože často kladně ovlivňuje
atmosféru celé rodiny. Přijetí dítěte s postižením přineslo změny i určitá omezení pro celou rodinu –
participanti často zmiňovali oblast dovolené, kterou je třeba plánovat s ohledem na dítě
s postižením. Přesto se rodina novému chodu domácnosti většinou bez větší potíží přizpůsobila a
participanti mluvili také o tom, že toto dítě rodinu v něčem i posílilo, utužilo.
Role manžela/manželky a vliv na manželský vztah: Dvě pěstounky vypovídaly o tom, že jim
připadá, že jako ženy jsou odolnější vůči zátěži a přizpůsobivější potřebám dítěte, dva pěstouni zase
byli manželce oporou v tom, že pro ně bylo snazší vyrovnat se s postižením dítěte. Z výpovědí
vyplynulo, že při zajišťování každodenní péče různých služeb pro dítě hrají většinou ženy ústřední
roli, nicméně muži jsou jim významnou psychickou podporou a poskytují jim praktickou pomoc.
Ačkoli pěstouni i pěstounky mluvili o tom, že vlivem přijetí dětí mají méně času na sebe navzájem,
v určitém ohledu tato náročná zkušenost jejich vztah posílila – naučili se o některých věcech více
komunikovat, vzájemně se podporovat, pomáhat si. O vzájemném doplňování a vyvažování mluvila
řada participantů. Tomu odpovídá zjištění, že podle matek dětí s postižením k posílení partnerského
vztahu přispívá sdílení všech problémů, otevřenost k partnerovi, ochota si vzájemně pomáhat a podporovat jeden druhého (Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Také podle I. Sobotkové (2003)
stabilní citový vztah mezi manželi a manželská spokojenost je předpokladem pro fungování
pěstounské rodiny. Je tedy důležité, aby manželé nezačali fungovat pouze jako (pěstounští) rodiče,
ale aby cíleně pečovali i o svůj partnerský vztah.
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Zkušenost se službami a zařízeními: Zkušenosti se vzděláváním přijatých dětí s postižením
byly rozličné. Zatímco například jedna pěstounka mluvila o tom, že na integraci vidí jako užitečné,
že se dívka učí fungovat mezi zdravými dětmi stejně jako v rodině, jiná pěstounka zase mluvila o
tom, že doma ji zdravé děti podněcují k vývoji a ve speciální škole si odpočine „mezi svými“ (také
dětmi s postižením). Co se týče specializovaných služeb, participanti oceňovali práci neziskových
organizací, které vycházejí vstříc jejich potřebám. Jako velmi užitečnou vnímali participanti
zejména odlehčovací službu (v některých případech chyběla). Potřeba odlehčení pro pěstouny
vyplývá i ze zahraničního výzkumu (Brown, Rodger, 2009). Participanti dále jmenovali řadu
užitečných služeb (například raná péče, podpůrné skupiny rodičů, různé druhy terapií).
Myšlenky a pocity spojené s budoucností: Vzhledem k tomu, že většina přijatých dětí
s postižením v dospělosti nebude schopná samostatného života, je to pro řadu participantů
významné, ale obtížné téma. Podobně o něm mluvily v jiném výzkumu náhradní matky
(Vágnerová, Strnadová, Krejčová, 2009). Participanti často uvažují o tom, že by se o něj rádi starali
i v dospělosti, ale ví, že to nepůjde napořád a navíc by bylo pro dítě užitečné, aby se postupně učilo
fungovat i bez nich. Někteří mluvili o tom, že by to nemohli chtít po ostatních dětech, protože ty si
pěstounskou péči nezvolily. Řada pěstounů uvažovala v této souvislosti o možnosti chráněného
bydlení. Participanti uvažovali realisticky o omezených možnostech budoucího uplatnění dítěte a
přemýšleli spíše o tom, jak by se jednou mohlo realizovat – například pomáhat pěstounům v péči
o děti či trávit čas na farmě.
Postoje a přístup okolí: Participanti s podporou, ale i s neporozuměním širší rodiny a okolí.
Nepochopení okolí se objevovalo zejména v případech, kdy postižení dítěte nebylo na první pohled
viditelné. Přínosné je pro pěstounské rodiče setkávání s dalšími pěstouny s podobnými
zkušenostmi. Někdy jim také pomáhá, když vidí, že někdo má situaci ještě náročnější, ale zvládá ji.
Podle Z. Matějčka (2001) sdílení zkušeností v rodičích posiluje pocit, že „nejsou sami“.
Závěr
Na základě analýzy rozhovorů (pomocí zakotvené teorie) s 12 participanty (6 pěstounskými
manželskými páry) bylo zjištěno devět faktorů (kategorií), které ovlivňují strategie zvládání
pěstounské péče o dítě s vícenásobným (těžkým) postižením. Výsledky by mohly být podnětem pro
další výzkum, který v této oblasti chybí (např. longitudinální studie), ale mohou být také přínosem
pro praxi (volba adekvátních služeb pro pěstounské rodiny, sdílení zkušeností mezi pěstouny).
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Zkušenost biologických dětí pěstounů/osvojitelů
Petra Sapáková
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Abstrakt
Výzkum biologických dětí pěstounů/osvojitelů je v České republice spíše ojedinělý, proto teoretická
východiska vycházejí především ze zahraničních studií. Ty se například zabývají tématem dělení se
o pozornost rodičů s přijatými dětmi, rodičovským přístupem a tím, jak biologické děti vnímají a
interpretují neobvyklé chování přijatých dětí. Poukazují i na osobní přínosy této zkušenosti pro
biologické děti pěstounů. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je zkušenost biologických dětí
pěstounů/osvojitelů s náhradní rodinnou péčí. Výzkumný soubor tvořilo 10 participantů (12–19 let).
Metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory. Ty byly analyzovány pomocí interpretativní
fenomenologické analýzy. Bylo identifikováno 11 nadřazených témat. Hlavní zjištění:
Neobvyklé/obtížné chování přijatých dětí někteří participanti interpretovali jako důsledek
nepříznivých raných zkušeností přijatých dětí, což jim pomáhalo těmto projevům porozumět.
Dělení se o pozornost rodičů nebylo náročné pro ty participanty, kteří vnímali, že přijaté děti
potřebují více pozornosti vzhledem k jejich potížím, a pro ty, jejichž rodiče rozdělují pozornost
vyrovnaně. Vycházení s přijatým dítětem usnadňoval věkový odstup, v některých případech si ale
participanti nejvíce rozuměli s podobně starým přijatým dítětem. Často zmiňované hodnoty v
rodinách byly pozitivní vztahy, vstřícná komunikace, humor, společný čas. Někteří participanti
uvedli, že díky této zkušenosti jsou samostatnější, dovedou se postarat o mladší děti a o domácnost
a že by jednou také chtěli přijmout dítě a současně mít i biologické.
Klíčová slova: náhradní rodinná péče, pěstounská péče, osvojení, biologické děti pěstounů/
osvojitelů
The experience of biological children of foster/adoptive parents
Abstract
The studies on biological children of foster/adoptive parents are still rather sporadic in the Czech
Republic therefore theoretical considerations are based mainly on foreign studies. These studies
deal with topics on, for example, sharing parental attention with foster children, parental approach
or perceiving and interpreting unusual behavior of foster children by biological children. They also
point to personal benefits of such experience for biological children. The aim of the study was to
find out experiences of biological children of foster/adoptive parents with foster care. The sample
was constituted by 10 participants (age 12-19). Data were collected through semi-structured
interviews and analyzed by interpretative phenomenological analysis. There were 11 superordinate
themes identified. The main findings: some participants’ interpreted unusual/difficult behavior of
foster children as a consequence of early adverse experiences those children received, which helped
them understand these behaviors. Sharing parental attention was not so demanding for those
participants who considered foster children as needing more attention because of difficulties they
underwent and also for those whose parents divided their attention in a balanced way. Good
relations with foster children were facilitated by an age gap but sometimes also by similar age.
Often mentioned values in families were positive relationships, helpful communication, humor and
shared time. Some participants said that due to this experience they are more independent and able
to take care of younger children and household and that they would like to have foster and
biological children as well.
Key words: substitute family care, foster care, adoption, experience, biological children
of foster/adoptive parents
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Úvod
Přestože se řada výzkumů zabývá pěstounskou péčí či adopcí pohledem náhradních rodičů nebo
přijatých dětí, je zkušenost biologických dětí pěstounů či osvojitelů spíše na okraji výzkumného
zájmu (Höjer, 2007; Kaplan, 1988; Poland, Groze, 1993; Martin, 1993; Twigg 1994; Younes, Harp,
2007). Potřebu zohlednění zkušenosti biologických dětí však podporuje skutečnost, že pěstounská
péče se netýká jen pěstounů, ale celé pěstounské rodiny (Poland, Groze, 1993). Děti v náhradní
rodinné péči mají silný psychologický vliv na své rodiče, málo pozornosti je však věnováno tomu,
jaký mají vliv na biologické děti (Martin, 1993). Podle I. Höjerové (2007) je třeba se zaměřit na
přínos biologických dětí pro náhradní rodinnou péči a ocenit jej. V České republice je výzkum na
téma biologických dětí zatím ojedinělý a přitom potřebný. Výsledky zahraničních výzkumů mohou
být v mnohém přínosné, nicméně je třeba zvažovat kontext fungování náhradní rodinné péče v dané
zemi (např. zatímco u nás je pěstounská péče na přechodnou dobu zatím ojedinělá, v západních
zemích je velmi rozvinutá).
Teoretická východiska
O přínosu náhradní rodinné péče pro přijaté děti svědčí výzkumy dokazující nápravu psychické
deprivace v pěstounských rodinách (např. Koluchová, 1987; Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997) či
zahraniční výzkumy zabývající se utvářením citových vazeb v pěstounských rodinách a vlivem
věku přijetí dítěte (např. Stovall, Dozier, 2000) či vlivem citové vazby pěstounů k vlastním rodičům
(Dozier et al., 2001). Pro přijaté děti je významným přínosem i to, když mohou v náhradní rodině
vytvářet i sourozenecké vztahy. Bylo totiž zjištěno, že sourozenecké vztahy v pěstounských
rodinách pozoruhodně rychle překračují hranice pokrevnosti. Podpůrné a pomocné vztahy, které se
mezi dětmi mohou vytvářet, jsou pro ně často nejvydatnějším stimulačním prostředím (Matějček,
Bubleová, Kovařík, 2002). Přínos biologických dětí v náhradních rodinách potvrzuje i zahraniční
výzkum, ve kterém adoptované děti v rodinách, kde byly i děti biologické, vykazovaly lepší osobní
přizpůsobení než děti v rodinách, kde byly pouze děti adoptované (Ternay, Wilborn, 2001). Navíc
se ukázalo, že biologické děti v rodinách s adoptovanými dětmi se v přizpůsobení nelišily od dětí
z rodin s pouze biologickými dětmi (Ternay, Wilborn, 2001). Zkušenost s náhradní rodinnou péčí
pro biologické děti pěstounů/osvojitelů tedy nemusí nutně znamenat adaptační problémy. Co jim
však tato každodenní zkušenost konkrétního přináší, tomu byly věnovány výzkumy představené
v následující části.
Většina z následujících výzkumů pochází ze zahraničí. Ve výzkumech byly použity různé
výzkumné metody. Některé využily duální perspektivu – srovnání rozhovorů s biologickými dětmi
pěstounů a jejich matkami či oběma rodiči (Kaplan, 1988; Younes, Harp, 2007), dotazníky pro
biologické děti pěstounů a pro jejich rodiče (Poland, Groze, 1993), rozhovory i skupinová setkání
s pěstouny a biologickými dětmi (Ellis, 1972), rozhovory zvlášť s dětmi a zvlášť s celými rodinami
(Twigg, 1994). V dalších studiích byly participanty pouze biologické děti pěstounů, pak šlo o řízené
skupinové diskuse (Martin, 1993) a rozhovory a pozorování biologických dětí osvojitelů (Philips,
1999). Za ojedinělou lze považovat švédskou studii s biologickými dětmi pěstounů, ve které po
sobě následovalo několik fází: focus groups a diskusní skupiny, na jejich základě otazníkové šetření
a na závěr individuální rozhovory (Höjer, 2007). Byly nalezeny také dva české výzkumy, které
mapují problematiku poněkud z jiného úhlu: Z. Malá (2009) vedla rozhovory s dětmi pěstounů,
které byly dospělé a již nežily v původní rodině; I. Kratochvílová (2007) vedla rozhovory nejen
s biologickými, ale i s přijatými dětmi (zaměřovala se na sourozenecké vztahy v pěstounských
rodinách). Použité metody byly nastíněny proto, že je možné zvažovat jejich vliv na výzkumná
zjištění – například při použití pouze řízené skupinové diskuse (Martin, 1993) mohlo docházet
k tomu, že biologické děti pěstounů snáze sdílely negativní zkušenosti (vzájemně se mohly
povzbudit v tom, že dostaly prostor k jejich sdílení). To reflektovala I. Höjerová (2007), která
diskusní skupiny použila jen jako jednu z několika metod. Vzhledem k práci s dětmi je také možné
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vyzdvihnout výzkum C. P. Kaplanové (1988), která rozhovory s biologickými dětmi doplnila
o práci s projektivními metodami. V následující části jsou představena témata prolínající se řadou
těchto výzkumů.
Co se týká zapojení biologických dětí pěstounů do přípravy na náhradní rodinnou péči,
z několika výzkumů (Martin, 1993; Kratochvílová, 2007; Poland, Groze, 1993; Younes, Harp,
2007) vyplývá, že rodiče o přijetí dítěte s dětmi většinou mluví. Ne vždy však dětem později
připadá, že měly předem dostatek informací (Martin, 1993), nicméně ty často nemají ani pěstouni,
kteří často předem neví, jak bude pěstounská péče fungovat (Younes, Harp, 2007). Jedním z témat,
které bylo podle výzkumů pro biologické děti pěstounů významné, bylo dělení se s přijatými dětmi
– zejména o pozornost a čas rodičů, ale také o kamarády, hračky aj. (např. Höjer, 2007; Martin,
1993; Malá, 2009; Twigg, 1994). V této souvislosti lze poukázat na zjištění, že biologické děti,
které cítily, že jim rodiče věnují stejně času jako přijatým dětem, měly větší tendenci těšit se z toho,
že s nimi žije pěstounské dítě (Poland, Groze, 1993). Podle R. C. Twigga (1994) může věkový
odstup mezi biologickými a přijatými dětmi (alespoň tři roky) vyrovnávání se s pěstounskou péčí
usnadnit. Někdy se ale příchozí děti nejsnáze sžívají s podobně starým dítětem (Kratochvílová,
2007). Za pozitivní lze v tomto ohledu považovat zjištění, že někteří rodiče se snažili plánovat čas
tak, aby měli i speciální prostor pro biologické děti (Younes, Harp, 2007) a snažili s biologickými
dětmi o tomto tématu mluvit (Poland, Groze, 1993). Na druhou stranu však bylo zjištěno, že některé
biologické děti vnímaly to, že pro jejich rodiče je pěstounství velmi náročné, a dokázaly se proto
upozadit před ostatními dětmi – někdy to ovšem vedlo k tomu, že se vyhýbaly rozmlouvání s rodiči
o svých vlastních problémech, aby je uchránily před příliš velkým emočním napětím (Höjer, 2007).
S dělením se o pozornost rodičů může souviset také téma žárlení, které se v některých výzkumech
opakovalo (Kaplan, 1988; Younes, Harp, 2007). Navíc se ukázalo, že biologické děti pěstounů
mohou prožívat vlivem zkušenosti s pěstounskou péčí určité strachy – zatímco u mladších dětí (6–8
let) to byl strach z opuštění (když viděly, že i jiné děti jsou svou rodinou opuštěny), u starších (9–12
let) to byl strach spojený s empatií vůči přijatému dítěti (například kam půjde od jejich rodiny, jak
se s ním rozloučí aj.). Ve skupině starších se také někdy objevovaly pocity viny (za počáteční
žárlivost – když biologické dítě zjistilo, čím si přijaté dítě prošlo) (Kaplan, 1988). Podle některých
výzkumů (Höjer, 2007; Malá, 2009; Younes, Harp, 2007) biologickým dětem pěstounů připadalo,
že na ně mají rodiče při výchově vyšší požadavky než na děti přijaté, což pro ně někdy bylo těžké
přijmout. Proto lze vyzdvihnout názor L. Ellisové (1972), podle níž je důležitým úkolem rodičů,
aby biologickým dětem pomohli pochopit rozdílnou míru očekávání vůči nim a přijatým dětem.
Tématem zjištěným v řadě výzkumů bylo také to, jak biologické děti pěstounů vnímají
nezvyklé či obtížné chování přijatých dětí (např. vzdorovité a agresivní chování, vymýšlení
historek, kradení aj.) a jak na ně reagují. Některé biologické děti vlivem takového chování (např.
lhaní) měly potíže důvěřovat přijatým dětem (Höjer, 2007), některé děti reagovaly obrannými
reakcemi (Younes, Harp, 2007), někdy přejímaly určité nevhodné chování (Younes, Harp, 2007) a
někdy chování přijatých dětí vyvolávalo rodinné konflikty – například u společného jídla (Höjer,
2007). Některé biologické děti navíc vypovídaly o empatii vůči rodičům – trápilo je, že to
s přijatými dětmi mají těžké (Younes, Harp, 2007). V případech, kdy si biologické děti pěstounů
daly obtížné chování přijatých dětí do souvislosti s jejich negativními zkušenostmi z dětství, měly
pro ně větší pochopení (Höjer, 2007). Biologické děti pěstounů navíc v některých případech
pomáhaly příchozímu dítěti v adaptaci (Kratochvílová, 2007). V jednom výzkumu se objevilo i to,
že někdy se přijaté děti (zvlášť ty, které ztratily důvěru v dospělé) svěří biologickým s prožitým
traumatem a ty se pak potýkají s tím, zda o tom říci dospělým (Martin, 1993). Navíc se někdy
biologické děti pěstounů setkávají s tím, že biologičtí rodiče přijatých dětí vlastním dětem
ubližovali, nedodržovali sliby aj. – návštěvy těchto lidí pak vnímaly jako nepříjemné (Höjer, 2007;
Martin, 1993). Ve výzkumech pocházejících ze zemí, kde je rozšířena pěstounská péče na
přechodnou dobu, se rovněž opakovaně objevovalo téma odchodu pěstounského dítěte z rodiny,
který biologické děti často vnímaly jako bolestnou ztrátu (Poland, Groze, 1993; Younes, Harp,
2007). Z výzkumů také vyplývá, že zkušenost s pěstounskou péčí může mít pro biologické děti
pěstounů různé přínosy – některé děti vypovídaly o větší trpělivosti, zodpovědnosti (Younes, Harp,
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2007), o schopnosti postarat se o domácnost (Malá, 2009), o lepším vycházení s lidmi (Younes,
Harp, 2007) a o práci s malými dětmi (Poland, Groze, 1993), o porozumění dětem v náročné situaci
či dětem odlišné pleti (Younes, Harp, 2007), o vděčnosti za vlastní rodinu; vyskytla se i výpověď o
úvaze stát se jednou pěstounem (Poland, Groze, 1993). Ze zmíněných studií autorka vycházela při
vlastním výzkumu.
Cíl výzkumu a výzkumné otázky
Cílem výzkumu bylo zjistit, jaká je zkušenost biologických dětí pěstounů/osvojitelů s náhradní
rodinnou péčí v jejich rodině. Výzkumné otázky byly záměrně formulovány široce, aby se mohla
vynořit témata, která považují samy děti za důležitá: Jakou zkušenost mají biologické děti
pěstounů/osvojitelů s náhradní rodinnou péčí v jejich rodině?Jaké významy připisují biologické děti
pěstounů/osvojitelů své zkušenosti s náhradní rodinnou péčí v jejich rodině? V souladu s cílem
výzkumu a s výzkumnými otázkami byl zvolen kvalitativní výzkumný přístup, resp. metoda
interpretativní fenomenologické analýzy (dále IPA), která se zaměřuje na to, jakým způsobem lidé
přikládají význam své zkušenosti (Smith, Osborn, 2004).
Výzkumný soubor
Výzkumný soubor tvořilo 10 participantů (6 dívek a 4 chlapci) ve věku 12–19 let (věkový průměr
14,1 let). V souladu s principy výběru podle IPA byla zvolena kombinace několika
nepravděpodobnostních metod. V první fázi se jednalo o kriteriální výběr. Předem byla stanovena
následující kritéria výběru:
 Může se jednat jak o biologické děti pěstounů, tak o biologické děti osvojitelů.
Předpokladem bylo, že pro sourozenecké vztahy není typ náhradní rodinné péče zásadní.
 Spodní věková hranice participantů je 12 let. Tato hranice byla stanovena vzhledem ke
zvolené metodě polostrukturovaného rozhovoru – bylo třeba, aby děti měly již rozvinutou
schopnost reflektovat vlastní zkušenost. Autorka vycházela ze zahraničních výzkumů, kde se
spodní věková hranice participantů pohybovala mezi 12 a 13 lety (např. Höjer, 2007; Kaplan,
1988; Twigg, 1994).
 Participanti žijí ve své rodině každodenně (nebydlí přes týden na internátu aj.). V souladu
s IPA se výzkum zaměřoval na každodenní žitou zkušenost. Proto nebyla stanovena jako
horní věková hranice dospělost (18 let), ale kritériem byl každodenní život s rodinou (někdy
již dospívající bydlí na internátu, jindy dospělí s rodinou).
 Zkušenost s náhradní rodinnou péčí trvá nejméně rok (přijaté dítě je v rodině nejméně
rok) – aby bylo možné pokusit se porozumět tomu, jak se tato zkušenost mění v průběhu času
a co tyto změny ovlivňuje.
Zvolená kritéria byla zmíněna v informačním dopise určeném pro neziskové organizace pracující
s náhradními rodinami, které autorka telefonicky či osobně kontaktovala. Organizace pak předaly
informace o výzkumu rodinám, které se jí případně ozvaly. Další participanty autorka získala díky
své osobní účasti na setkání pěstounů, kde o výzkumu informovala, a také díky vzájemné známosti
pěstounských rodin (metoda sněhové koule). První kontakt měla autorka vždy nejprve s matkami,
teprve na základě jejich souhlasu se domlouvala s dětmi – participanty. Celkově probíhal výběr
výzkumného souboru po dobu dvou měsíců během jara 2011. Získaný výzkumný soubor tvořilo 10
participantů ze 7 rodin, z toho 6 dívek a 4 chlapci. Většina participantů byla starší než přijaté děti (3
dívky mají zkušenost i se starším přijatým dítětem). Počet dětí v náhradní rodinné péči byl
následující: ve 3 rodinách 1 dítě, ve 3 rodinách 3 děti, v jedné rodině 2 děti. Většina participantů (8)
má i biologické sourozence; ve 4 rodinách jsou v pěstounské péči (dále jen PP) sourozenecké
skupiny. Podrobnější údaje o výzkumném souboru (včetně věku, pohlaví a příchodu do rodiny
přijatých dětí) jsou uvedeny v tabulce. Participanti, kteří jsou uvedeni v jednom řádku, jsou
sourozenci.
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Tab. 1: Výzkumný soubor

Participanti, věk
(D – dívky, Ch – chlapci)
D1 (19 let), D2 (14 let)
D3 (13 let), D4 (12 let)

D5 (14 let)
D6 (12 let)
Ch1 (15 let), Ch2 (12 let)
Ch3 (14 let)
Ch4 (16 let)

Další děti v rodině participantů
biologické (věk)
přijaté (současný věk; věk příchodu do rodiny)
chlapec (5 let; adoptovaný v 1 roce)
3 sourozenci v PP (chlapci 9 a 8 let, v PP
chlapec (3 roky)
od 4 a 3 let; dívka s těžkým postižením nyní
2 roky, v PP 1 rok); dočasně (1 rok) v PP
dívka (tehdy 15 let, odešla před 3 roky)
chlapec (18 let; v PP od batol.věku),
chlapec (10 let)
sourozenci (13 a 12 let; v PP od 7 a 2 let)
2 sourozenci v PP (chlapec 6, v PP od 4,5
let; dívka 3, v PP od 1,5 roku)
1 dívka (7 let, v PP od 4 let),
2 chlapci (7 a 5 let)
1 chlapec (11 let, v PP od 2 let)
1 dívka (11 let; v PP od 2 let);
dvojčata chlapec a dívka
2 bratři (14 a 7 let, v PP od 12 a 4 let);
(7 let); dívka (5 let)

Metody
Metodou sběru dat byl polostrukturovaný rozhovor. Jako pomůcka pro rozhovor byla použita
technika kamenů, která měla sloužit k upoutání pozornosti dětí i jako podnět k vyprávění o jejich
zkušenosti. Děti byly při rozhovorech požádány, aby pomocí barevných kamínků zkusily vyjádřit,
jak má kdo k sobě v jejich rodině blízko a jak se to po příchodu jednotlivých dětí měnilo. Další
otázky směřovaly na vycházení s přijatým dítětem, přístup rodičů k dětem, čeho si na rodině cení aj.
Nicméně při kladení otázek autorka vycházela především z témat, se kterými přicházely samy děti.
V souladu s kvalitativním přístupem se tedy v průběhu rozhovorů vynořila další témata, o něž byly
obohaceny i další rozhovory a analýza získaných dat. Délka rozhovorů i jejich informační bohatost
byly velmi individuální. Etika výzkumu byla zajištěna tím, že rodiče na základě podrobných
informací podepsali informovaný souhlas s účastí dítěte na výzkumu. Rozhovory probíhaly o
samotě, místo vycházelo z přání účastníků. Všichni participanti souhlasili s audionahrávkou (pro
účely zpracování dat) a byli ujištěni o anonymizaci. V případě zájmu se po rozhovoru mohli ozvat
autorce.
Pro analýzu dat byla zvolena interpretativní fenomenologická analýza (dále IPA). Ze
zaměření IPA na jedinečnou zkušenost participantů vyplývá způsob analýzy, při které se začíná
analýzou jednotlivých případů, poté se obezřetně přesouvá k více obecným tvrzením o skupině
jednotlivců (Smith, Osborn, 2004). Doslovně přepsané rozhovory byly analyzovány v několika
fázích podle IPA (např. Smith, Jarman, Osborn, 1999; Smith, Osborn, 2004): opakované pročítání
textu, psaní prvotních poznámek, zachycování vynořujících se témat – popisná shrnutí a počáteční
interpretace. Z každého rozhovoru vzešel nejprve výchozí seznam témat, které byly následně
utříděny do seznamu nadřazených témat. Po analýze prvního rozhovoru autorka stejným postupem
pokračovala u dalších. Zároveň vycházela z toho, že proces analýzy v IPA může být cyklický –
pokud se v dalších rozhovorech objevila nová témata, zjišťovala, testovala je i v předcházejících
přepisech. Po provedení interpretativního procesu u všech přepisů rozhovorů byl vytvořen
závěrečný seznam témat. Výběr témat do seznamu přitom nebyl založen pouze na výskytu
zvolených témat v datech, ale také na bohatosti určitých pasáží, které daná témata zdůrazňují, a na
tom, jak zvolená témata pomáhají ilustrovat další aspekty významu (Smith, Jarman, Osborn, 1999).
Výsledky
Na základě analýzy dat vzešla řada témat specifických pro zkušenost biologických dětí
pěstounů/osvojitelů. Do konečných výsledků byla zahrnuta především témata společná pro více
participantů, případně taková, která byla podle výpovědí zvláště významná. Tímto způsobem bylo
zjištěno jedenáct nadřazených témat, která jsou prezentována níže (některé s ukázkami výpovědí).
Podrobnější výsledky doplněné o souhrny zkušeností jednotlivých participantů a o reflexi autorčiny
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zkušenosti s pěstounskou péčí v její rodině (v souladu s přístupem IPA) jsou představeny
v autorčině diplomové práci (Sapáková, 2011).
Příprava na náhradní rodinnou péči
Téměř všichni participanti vypovídali o tom, že s nimi rodiče o přijetí dítěte nějakým způsobem
mluvili. Zatímco čtyři děti mluvily o tom, že jim rodiče sdělili, že by mohli přijmout dítě („Oni nám
to řekli, já jsem to pak po nějaký době vypustila z hlavy, a pak už nám řekli, že ho budeme mít.“ D2), tři děti mluvily
přímo o možnosti podílet se na rozhodování („Ještě předtím, než jsem se narodila, tak vím, že už uvažovali o
tom, že by si vzali nějaký děcko z dětskýho domova... No já myslím, že mamka s taťkou nějak potom začli to a ptali se
mě, jestli bych chtěla, nebo tak.“ D6). Dívka D1 navíc zmínila, že s rodiči vyplňovali i dotazníky pro
žadatele (ohledně pohlaví, etnika aj.), což se sestrou ocenily: „No, vlastně ty dotazníky, co se vyplňujou,
když se adoptujou děti, na pohlaví, etnikum a takový ty věci, když se rozhodujou, tak to jsme rozhodovaly všechno
s nima... Probírali jsme to dost dlouho, bylo to hodně tady probíraný, i zdravotní stav a takhle, takže jsme našli
společný východiska a nebyl to žádnej problém… No, jako docenily jsme to dost, že se na tom taky můžem podílet na
tom nějakým rozhodování.“ D1. Čtyři děti také mluvily o tom, jak se po informaci od rodičů začaly na
dítě těšit, někdy však následovalo nečekaně dlouhé čekání („My jsme se prostě hrozně radovaly, takže už
jsme tam pro ně začaly uklízet pokojíček, hračky...a pak jsme jednou přišly a ptaly se: „Mami a kde jsou?“ A maminka
řekla, že oni jsou prostě v jednom domečku a že to bude dlouho trvat. A tak jsme čekaly. Týden jsme čekaly, a pak jsme
přišly dolů za maminkou: Maminko, už jsou tady?... Rok jsme čekaly, protože maminka s tatínkem ještě museli
absolvovat školení...“ D3). Čtyři děti (ze dvou rodin) měly navíc zkušenost s tím, že jejich rodina

uvažovala o přijetí jiných dětí, které si nakonec z různých důvodů nemohli vzít (dítě určené do
adopce šlo do ciziny; nechtěli jim dítě dát, protože měli malé biologické dítě): „No, první se nám
narodil (Y), tak tady byly ty paní a říkaly, že máme ještě moc malýho (Y) a to jsme měli mět (X), to jsme měli aji fotku.“
(Ch2). Pět participantů také ovlivnila zkušenost s návštěvami dítěte v ústavním zařízení – dvě dívky

mluvily o tom, jak pro ně byla návštěva dojemná, jedna z nich si tam vyhlédla děťátko, o které by
se ráda starala: „My jsme se ještě jezdili podívat do toho (města) a tam jsem viděla, že ty děti prostě jsou bez
maminky, bez tatínka. A tam jsou i miminka a já jsem viděla to batolátko a já jsem si ho prostě vzala a ono mi hned
začalo říkat máma. A já když jsem odcházela, tak ono začalo strašně plakat… No, já bych si ho strašně moc chtěla
vzít... Já kdybych mohla, tak bych si ho teďka vzala, sebrala bych ho, vzala bych si ho k sobě do auta a byla bych tady s
ním, spal by se mnou v posteli a vychovávala bych ho. To je taková škoda, že to prostě nejde. Třináctiletá holka si
prostě nemůže vzít žádný dítě.“ (D3). Tři chlapce (dva z nich bratři) zase při návštěvě zaujaly neobvyklé
projevy dítěte, které jejich rodina chtěla přijmout („A když jsme tam přijeli, ještě když jsme přijeli poprvé, tak
byla schovaná pod stolem. No a pak jsme přijeli dom, tak to už se tady těšila a hrála si.“ Ch2).

První dojmy z přijatých dětí: Šesti participantům utkvělo v paměti, že dítě bylo při přijetí hezké,
roztomilé a maličké. Dvěma dívkám připadaly děti na první pohled podvyživené. Tři děti (dva
z nich bratři) mluvily o počáteční „ustrašenosti“ či „zakřiknutosti“ přijatých dětí, která však poté, co
si v rodině zvykly, brzo vymizela („Vlastně jak ona přijela, tak jako než jsme se poznali, tak to bylo takový, že,
jak bych to řekl, protože ona byla taková jako kdyby vystrašená, nebo že ještě nebyla zvyklá na tady toto.“ Ch1). Čtyři
děti také mluvily o počátečním pláči přijatých dětí. Ve dvou rodinách, kde přijali dítě
s kombinovaným postižením, si biologické děti vzpomínaly na to, že jim hned na začátku připadalo
na svůj věk opožděné („Ale ona prostě plakala a na to jsem nebyla zvyklá, že prostě to miminko neumělo nic, když
k nám přišlo.“ D4) nebo jiné než ostatní děti („Že není normální, hnedka jako první, no. Ona byla vždycky jiná…
Neuměla polykat, furt brečela, a pak se třeba tři hodiny smála. Prostě to už člověka trkne, že není normální, když dvě
hodiny brečí, a pak se směje… No, ona je hodně hubená a zároveň to, ona třeba jí stejně jako já a je hubená. Ona třeba
může dělat co chce a má takovýdle ručičky. To srdce má slabý hodně.“ Ch4).

Projevy přijatých dětí, jejich interpretace a reakce na ně
Z výpovědí se ukázalo, že děti mají potřebu vysvětlovat si zejména projevy přijatých dětí, které jim
připadají nějak obtěžující, zvláštní či opožděné. Mezi nejčastěji zmiňované (polovinou participantů)
byly problémy spojené s jídlem/stolováním a s učením. Opakovaly se i výpovědi o vztekání,
neslušném mluvení, kradení. Dvě dívky (sestry) navíc mluvily o problémech s vyměšováním.
Některé děti takové chování interpretovaly jako „naschvály“. V takovém případě litovaly především
rodiče, jak to mají s přijatými dětmi náročné: „On prostě dělá mamce třeba naschvály. Třeba u úkolů. Třeba
oni dělají čtyři hodiny jeden úkol...jednou z něho mamka nemohla dýchat a celá se klepala.“ (D4), „Maminka jí to třeba
řekne, ať napíše N, že tam má M, a ona tam zase napíše M. Maminka jí řekne, že tam M napsala. Tak ona je taková
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vzteklejší a zase napíše M.“ (Ch2). Jedna dívka si problematické chování chlapce vysvětlovala jako snahu
získat pozornost: „On prostě, když mu řeknu u jídla, že se na mě nemá koukat, tak on pořád nezvedá hlavu, ale
pořád jako švidrá těma očima, kouká se pořád… On nemá radost z toho, když si ho nevšímáme. Potom z toho radost
nemá. Tak on dělá všechno proto, abysme si ho všímali… Strašný, on prostě bez toho nemůže být, on chce prostě
pozornost. Aby se na něho všichni dívali, aby se mu klaněli prostě.“ (D4). Některé děti si však obtížné projevy

přijatých dětí spojovaly s jejich negativní zkušeností z raného dětství a měly pro ně proto větší
pochopení: „A do čtyř let jsme ho učili chodit na záchod, než se to vůbec naučil.. Takže já nevím, co se v té rodině
dělo. Třeba (Y) zase když k nám přišel, ze začátku, on třeba měl ještě ráno plínky, tak první den, když přišel, tak on se
pokakal, hned, on vůbec neplakal, on si vzal ty plínky a rozplácal to... Já vůbec nevím, proč. Taťka na něho: „Cos to
udělal?“ a on: „Jé, hele!“... No já jsem si řekla, že oni za to jako nemůžou.“; „Kdyby třeba byl ještě menší, kdyby tady
byl třeba ještě když byl malinkej, tak bychom ho třeba naučili jíst, ale on to prostě neumí. Jako ze začátku, on to neuměl
vůbec. Maminka ho musela krmit, protože vždycky, když jsme měli rýži, tak on si ji vždycky strkal tady za ten horní ret a
vůbec to neuměl polknout. Takže taťka mu to musel takhle vzít a dát mu to k tomu krku, aby polkl. Takže od té doby se
(Z) naučil jíst, ale bylo to hodně těžký, než se to jako naučil.“ (D3). Někdy ale také chování bylo hodnoceno
ambivalentně (napůl litování / přeje mu to): „Prostě třeba večer se mu nechce chodit na záchod a on prostě
normálně třeba počůrá podlahu a tak. A nebo to, v první třídě, to mu bylo osm, si dřepl v kuchyni a začal tam
kakat...Jinak on se nám naposledy počůral před třema týdnama. Počůral se nám zase na podlahu“…. „Takže já ho jako
napůl lituju, napůl jako že je mi ho líto, a napůl, že mu to patří za ty naschvály tady...Já vím, že je to možná špatně, jako
že mu něco přeju. Ale ono to není spravedlivý, jak se chová třeba k mamce nebo k taťkovi. To není spravedlivý.“ (D3).

Tři participanti (z toho dvě sestry) mluvili také o zvláštních okolnostech zvracení přijatých dětí –
dva mluvili o tom, že dětem nevadilo zvracet do postele nebo při jídle (neměly k tomu odpor), jedna
dívka navíc mluvila o zvracení, které mohlo být podmíněnou reakcí na negativní podněty získané
z biologické rodiny: „... a když jsme si ho vlastně vzali, tak začal zvracet, když někdo přišel, takže nevíme, co se tam
dělo v té rodině, když tam byl do dvou let... A když někdo zase zazvonil, tak on se buď počůral nebo poblinkal a já vůbec
nevím proč. Jo, takže já nevím, co se v té rodině dělo…a teďkom jako se to hodně zlepšilo, ale on když jí, tak se úplně
klepe.“ (D3). Tři participanti také zmiňovali vývojově opožděné projevy v řeči přijatých dětí. Na toto
opoždění mohla mít vliv prožitá psychická deprivace, což bylo znát v následující výpovědi: „On
hrozně špatně mluvil, skoro vůbec jsme mu nerozuměli…možná tím, že nebyl v rodině, že byl v tom dětským domově, že
prostě nevyrůstal v tom Máma, táta a on…“ (D6). U dvou přijatých dívek bylo opoždění v řeči zapříčiněno

také kombinovaným postižením. U jedné z těchto dívek se navíc vyskytovaly projevy v řeči, které
participant nazval „parodování“: „Ona se to vlastně učila sama tím, že poslouchala a parodovala lidi. A to dělá
až doteď... Občas je těžký udržet ty nervy, když na mě (X) dementně mluví, provokuje, ale ona o tom ani neví,
že provokuje...“ (Ch4).

Čtyři děti také vypovídaly o chování přijatých dětí, které lze považovat za reakci na něco, co
dříve neznaly. Tři dívky mluvily o nadšení z věcí v domácnosti, se kterými se děti nesetkaly (praní
prádla v pračce, mazlení se psy, sledování matky při vaření, rodinné auto): „A kluci, jak tady byli ze
začátku, tak oni nikdy neviděli pračku. Tak oni si vždycky sedli do koupelny a pračka začala prostě prát. A kluci se
začali smát a říkat: „To je moje, tam je moje oblečení, tam!“...No, my jsme třeba volali „Večerníček!“ a oni místo toho,
když byla zapnutá pračka, tak si sedli před pračku a začali se koukat, na pračku, jak pere.“ (D3). „No že byli ze všeho
jakože uchvácení, že to neznali. Třeba my máme tři psy, dva velký a jednoho malýho, tak jakože (X) se jich bála a potom
se s nimi začali mazlit, (Y), ten se po tom velkým válel.“ (D6). „Mamka říkala teď nedávno, že když šla vařit, tak on si
sedl ke stolu a čekal, až se to uvaří.“ (D5). Kromě toho dvě děti mluvily o neobvyklých reakcích, které

mohly souviset se zkušeností přijatých dětí z ústavního zařízení – například jedna dívka mluvila o
strachu z doteku u přijaté dívky s postižením. Tento strach podle ní vznikl tím, že po ní děti
v ústavu házely hračky (dívenka je prakticky nevidomá): „Ona má dětskou mozkovou obrnu, nevidí, ale
začínáme ji rozkoukávat. Ona jak byla v tom kojeňáku, tak po ní děti házely hračky. Takže ona jak tady ze začátku byla,
tak se prostě bála, když jsme jí sáhli na obličej, nebo jsme ji pohladili nebo jí dali pusinku, tak ona prostě začala
najednou plakat. To ale byl totální řev...jako kdyby křičela: „Nechte mě, nechte mě, nesahejte na mě.“ Takže jako
kdybychom si ochočovali pejska… Teďka, když ji pohladíte, prostě ona se najednou začne řehtat místo toho, aby
plakala...“ (D3).

Biologické děti pěstounů/osvojitelů vypovídaly také o tom, jak reagují na toto obtížné či neobvyklé
chování přijatých dětí. Tři děti mluvily o emočních reakcích (vztek, pláč, ambivalentní pocity).
Výpovědi sedmi dětí nasvědčovaly důležité roli biologických dětí při adaptaci přijatých dětí (např.
vysvětlování dětem, co se dělá a nedělá; „vychovávání“; starost a péče – zejména u dětí s vyšším
věkovým odstupem; dávání najevo, že dítě berou jako součást rodiny aj.): „Nevím, on byl takovej divnej,
když k nám přišel, a teďka je z něho čím dál tím víc fér kluk. On byl takovej, že prostě nevím, jemu to nedělalo problém
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(Ch4 ). Pouze dvě děti vypovídaly o tom, že na zvláštní
chování (pro ně nesrozumitelné) přijatého dítěte reagují tak, že raději jdou jinam. Z výpovědí dvou
participantů byla znát také empatie vůči rodičům (vnímání chování přijatého dítěte vůči rodičům
jako nespravedlivého; vnímání, že je situace pro matku náročná; obdiv matce za statečnost při péči
o dívku s postižením). Participanti hodnotili pokroky přijatých dětí kladně, posilovalo to jejich
vztah k přijatému dítěti. Navíc polovina participantů zmiňovala, že se jim na přijatém dítěti líbí, jak
je veselé, že je s ním legrace aj., tři děti vypovídaly o tom, že jim přijaté dítě v něčem pomáhá – dvě
dívky mluvily o tom, že přijatá dvouletá sestra je pro ně léčitelkou na smutek, jeden chlapec
vypovídal o tom, že díky přijaté sestře se jako bratři mezi sebou dokáží rychleji usmířit. „Ona je
třeba zranit a takový. A teďka ho vychovávám“

vážně takovej smíšek, prostě ona, třeba jako já mám zakázanej počítač a prostě jsem z toho smutná a (X), prostě ona se
najednou, jakoby z ničeho nic začne řehtat. Prostě mně se jakoby zvedne ta nálada a začnu si s ní hrát. Ona je
jakokdyby takovej léčitel na smutek.“ (D3). „Ona nám celkem změnila život, když přišla...Že jsme ju prostě my kluci
měli mezi sebou měli holku a nám to přišlo takový zajímavý… No jak ona dokáže být prostě přátelská. Že my třeba když
jsme se kluci pohádali, tak jsme se spolu nebavili až do večera občas. Ale třeba ona když přišla, a někdo něco řekl, tak
ona třeba řekla: „To se neříká“ a prostě my už jsme toho nechali a bavili jsme se spolu.“ (Ch2).

Role věku a pohlaví ve vycházení s přijatým dítětem
Tři participanti, kteří byli výrazně starší než přijaté děti (o 14, 9, 8 a 6 let), hodnotili větší věkový
odstup tak, že si díky němu rychleji na přijaté děti zvykli – už si nepotřebovali hrát, příp.
nepotřebovali tolik pozornosti rodičů, nebrali přijaté dítě jako „soupeře“, nepřinášelo jim to nějaká
omezení. Dva z participantů, kteří se vyrovnávali s přijetím dítěte snadno, byli navíc starší patnácti
let: „No, já myslím, že už jako, asi je to tím, že už jsem velká, takže už jsem si docela rychle zvykla....Už jsem byla v té
době taková vyrovnanější, že už jsem měla nějakou tu pubertu za sebou.“ (D1). Na druhou stranu však
šestnáctiletý participant udával, že on sám si je nejblíže s mladším (o dva roky) přijatým bratrem
(tráví spolu hodně času, bere ho jako „normálního“ bratra) a i další přijatý chlapec si rozumí se
stejně starými dvojčaty. Také další dva participanti mluvili o tom, že si přijatá dívka rozumí
s podobně starými bratry, hodně si spolu hrají (chlapci se i přizpůsobili ve hře – z „chlapeckých“
her na neutrální). Dále se ukázalo, že při vycházení dětí (biologických a přijatých) navzájem může
hrát roli i pohlaví – například šestnáctiletý participant oceňoval, že přijetím chlapce získal podobně
starého bratra; dvěma participantům (bratrům) se zase líbilo, že mezi čtyři chlapce přišla dívka
(jeden uvedl, že mezi nimi někdy působí smír): „A prostě že jako, vlastně my, kdybysme byli všeci kluci, tak
nevím, jak by to vypadalo. Protože nám tady chyběla nějaká prostě druhá ženská.“ (Ch1).

Dělení se o pozornost a čas rodičů
Převažovaly výpovědi, podle kterých nebylo pro participanty dělení se o čas a pozornost s přijatými
děti příliš náročné – zdůvodňovali to tak, že přijaté dítě zejména ze začátku potřebovalo pozornosti
více, že potřebovalo podporu v tom, aby si zvyklo na nové prostředí. „No, ale trošičku víc pozornosti měli
kluci, protože oni prostě přišli do novýho domova, takže si napřed museli zvyknout a takový...maminka byla hodně
s těma klukama, ona je musela naučit, co tady se všechno smí a nesmí.“ (D4). „Tak vlastně na začátku jsme si ji chtěli
jak kdyby získat. Tak jí pomáhali se tady zorientovat, najít si kamarády, všechno. A pak už to bylo takový normální. Že
jsme byli jak kdyby vyrovnaní.“ (Ch1). Dva participanti navíc uvedli, že už tolik pozornosti nepotřebovali.

Jeden z nich uvedl, že to bylo tím, že už mu bylo dvanáct let, a tak chodil často ven s kamarády. Na
základě výpovědi participantky, které bylo v době přijetí sedm let a věkový odstup od staršího
přijatého chlapce byl jen tři roky, však lze uvažovat o tom, že roli nehrají jen faktory věku, ale i
osobnostní faktory – uvedla, že dávala přednost samostatné hře a aktivitám, takže jí méně
pozornosti nevadilo: „No a mně to moc nevadilo, já prostě jsem taková už samostatná. Já jako jsem byla
samostatná už od pěti a půl. No. Všechno jsem prostě dělala ráda sama a nechtěla jsem nikoho, aby mi do toho lezl,
třeba jsme měli nějaký stavebnice, nebo prostě hraní nebo psaní nebo tak něco. Já jsem byla hrozně samostatná. Vůbec
mi to nevadilo, že už jsem vlastně neměla tu pozornost.“ (D4). Její starší sestra naopak vypovídala o svém

období žárlivosti (vztek, odmítání učení do školy aj.), které nastalo až nějakou dobu poté, co jí
přijatí chlapci nevadili. Podobný scénář se projevil i u další dívky, na kterou „dolehlo“ to, že už
není doma sama, po dvou měsících. V té době trávila s přijatými dětmi málo času, raději byla skoro
pořád s kamarádkou. Obě tyto dívky však vypovídaly o tom, že jejich „žárlení“ bylo dočasné,
netrvalo dlouhou dobu. Jedna zdůraznila, že měla přijaté děti pořád stejně ráda, druhá vypovídala
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o tom, že si uvědomila, že jsou mladší než ona a potřebují více pozornosti rodičů, a tak si na to
zvykla: „No tak jako mně se líbilo, když jsem byla já a ségra, to se mi líbilo. Kluci, ti mi ze začátku nevadili, ale pak
mi začali vadit. Prostě já jsem ještě byla malá, tak jsem na ně prostě začala žárlit, prostě. Ale to bylo jenom chvilku,
jenom měsíc. To ti bylo sedm roků? No, sedm. A cos tak dělala, když jsi žárlila? No já, já jsem prostě házela po kuchyni
písmenka, protože jsem se nechtěla učit a tak. Prostě jsem byla taková vzteklá, a pak jsem si na to prostě zvykla. Že jsou
tady prostě oni mladší, kteří to potřebujou víc než já, takže jsem si pak na ně zvykla.“ (D3). Dvěma participantkám

(sestrám) se nelíbilo chování patnáctileté dívky, která si přivlastňovala pozornost jejich otce
a vykazovala i další četné problematické chování (krádeže, lhaní, kouření), kvůli kterému se
nakonec po roce vrátila do dětského domova (sama se chtěla vrátit). Jiná participantka naopak
vypovídala o tom, že její rodiče rozdělují čas mezi přijaté děti a ji cíleně tak, aby byl vyrovnaný
(například když je ona s kamarádkou, matka věnuje více času přijatým dětem): „No já si myslím, jakože
se to ani moc nedělilo, jakože se věnujou všem stejně. Tak jako mají třeba teď mají na mě míň času, ale třeba když třeba
jdu ke kamarádce, nebo kamarádka je tady u nás, tak mamka je třeba s děckama, si myslím a tak.“ (D6). Další

participantka nepociťovala výrazné změny i proto, že si hráli všichni dohromady, všichni se bavili
společně: „My jsme si hráli jakože dohromady, všichni jsme se bavili a tak. To rozdělení se nějak moc nezměnilo.
Jakože měly jsme míň času, protože nás bylo zase víc, ale myslím, že to nehrálo nějak moc velkou roli.“ (D2).

Výchova biologických a přijatých dětí a její podobnosti či odlišnosti
Podle čtyř participantů se výchovný přístup rodičů k biologickým a přijatým dětem nijak výrazně
neliší. Jedna dívka uváděla, že přijatý chlapec má sice větší volnost, ale není to tím, že
je adoptovaný, ale vnějšími okolnostmi – „jinou dobou“: „... a taky že je jiná doba než my, když jsme byly
malý, a ona (matka) už je trošku starší, že už má zas jinej pohled na svět, myslím si, že kdyby (Y), já nevím, byl místo a
(sestra) by se narodila až teď a (Y) by byl starší a adoptovanej, takže by takhle nějak vychovávala . Jakože ten přístup
není jinej, tak. Přístup není jinej od ní, ale spíš ty vnější okolnosti ji dovedly k tomu přistupovat jinak.“ (D1). Podle
třech participantek se výchova liší v tom, že přijaté děti potřebují více pozornosti: „Tak já si myslím, že
je to skoro stejný. Akorát že třeba jakože ten (Y) má třeba ty problémy s tím mluvením, nebo teď už ne, ale tak jako že
víc se mu věnuje s tím mluvením, nebo tak. Ale jinak si myslím, jakože úplně stejně.“ (D6). Participanti však

nemluvili o tom, že by na ně byli rodiče ve výchově výrazně přísnější nebo na ně měli vyšší
očekávání než na přijaté děti. Pět participantů navíc vysloveně vypovídalo o tom, že jim výchova
připadá dobrá, správná či demokratická: „Myslím, že nás vychovávají dobře...“ (D5); „Oni nás vychovávají
správně. Třeba taťka, oni na nás jsou někdy hodní a někdy na nás křiknou. A já se vždycky naštvu, když na nás křiknou,
ale potom si uvědomím, že je to vlastně správně, že se nás snažijou vychovat, abysme byli prostě slušně vychovaní a
prostě dělali jsme věci, který se prostě mají dělat.“ (D4). Jeden například uvedl, že mu vyhovuje, že je matka
ve výchově někdy v roli generála, zároveň však oceňoval, že se s ní dá domluvit: „Mamka je prostě
generál..Jako dá se s ní domluvit, ale co řekne, to je a nebude to jinak, ani když se svět zhroutí... No když jsem zrovna
trestanej, tak mě to absolutně píp, ale jinak mně to celkem vyhovuje, mně to nevadí. Zároveň to má nějakej řád, že jo.
Kdyby si tady v té rodině dělalo osm dětí, co chtěj, tak jak by to vypadalo.“ (Ch4).

Změny v rodině spojené s náhradní rodinnou péčí
Změny týkající se struktury rodiny byly ve většině případů spíše drobnější, nicméně dvě sestry
vypovídaly o tom, že díky adopci chlapce se rodina ještě více stmelila: „V té době to vypadalo tak, že ta
rodina bude pokračovat dál, nebo kdyby to tak pokračovalo dál, tak vlastně nejsme tak doma, takhle nás ten (Y) tak
jakdyby trochu stmeluje... No, já myslím, že jo, že právě to nabralo úplně jinej směr, že bysme se asi víc vzdalovali,
kdybychom si ho nevzali, tak teďka už bysme si určitě bylo mnohem dál, ale zůstalo to stejně.“ (D1). Pouze v případě

přijaté patnáctileté dívky došlo ke konfliktům v rodině, které se však po jejím odchodu z pěstounské
péče (z důvodu velmi problematického chování) urovnaly. Opakovaně se také vyskytlo téma změn
úkolů a aktivit. Pět participantů vypovídalo o tom, že jim po přijetí dětí přibyly domácí práce či
starost o mladší děti. Z výpovědí však vyplývalo, že to některým dětem nevadí, nebo je to i baví
(jednu dívku baví vymýšlet pro děti aktivity; jiná uvedla, že ráda hlídá děti; jiná, že se jí líbí, že za
hlídání dostávají od matky odměny): „No a teďkom, teďkom se nám přidala ještě jedna práce, hlídání dětí.
Mamka zase když jede pro (Y) do školky, tak zase jednou za měsíc třeba nám maminka koupí nějaký tričko a pak
dostaneme třeba výplatu stopadesát korun. Takže jako zase to nemáme jako tak hrozný jako v té rodině.“ (D4). Jeden

chlapec naopak mluvil o tom, že hlídání dětí není jeho oblíbená činnost, a jedna dívka uvedla,
že jí bylo nepříjemné, když dělala místo pěstounské patnáctileté dívky domácí práce: „A vlastně jak
semka přišla (X)...tak mně to prostě přišlo jako že jsme začaly víc pracovat. Prostě jsme najednou za ni začaly dělat
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všechny práce, protože ona prostě nic nedělala.“ (D3). Dvě participantky navíc vypovídaly podobně o tom,
že jejich rodiče přijetím dětí jakoby omládli: „Rodičům to určitě pomáhá, oni říkají jako aby se jim nezkrátily
žíly, takže jako aby měli nějakou krizi středního věku (smích). Takže jsou takoví mladší, mají samozřejmě spoustu
známých mladších nových.“ (D1). Jedna z nich doplnila, že nyní k ní matka přistupuje adekvátně jejímu
věku, zatímco dříve s ní jednala, jako kdyby byla starší (dívka byla do té doby jedináček): „Asi
mamka se změnila, protože ona s něma úplně omládla, nebo jak bych to řekla. A předtím se ke mně chovala jako kdyby
skoro k dospělé..A teď jako se taky tak k mně chová, ale už jako je to s těma děckama, že se vlastně to jakože vrátilo.
Prostě mluví se mnou jak kdyby mně bylo tolik, kolik mně je, a předtím se mnou mluvila, jako kdyby mně bylo já nevím,
třeba patnáct.“ Co ti vyhovovalo víc? „Jako mně to vyhovuje oboje prostě, třeba zase někdy su radši, když by se mnou
mluvila jako se starší, ale zase někdy blbnu s děckama a su jako malý děcko, tak jako tak. Takže to není, jakože by mně
to vyhovovalo nebo ne.“ (D6). Další změny se týkaly otců. Jeden je podle participantky šťastný z toho, že

má syna (předtím měl jen dcery), je díky tomu i víc doma a podniká s chlapcem mužské aktivity:
„Tak táta určitě si našel něco, je z něj hrozně nadšenej, konečně má syna, může s ním probírat takový ty klučičí věci, co
my jsme se ségrou nedocenily.“ (D1). Podle jiné dívky otec více promyšleně plánuje rodinné aktivity

rodiny.
Kontakt s biologickými rodiči přijatých dětí:
Participanti se s biologickými rodiči přijatých dětí přímo nesetkali. Zatímco jedna participantka
mluvila o tom, že jí připadá normální, že její matka je v telefonickém kontaktu s biologickou
matkou dětí („Protože ona si třeba s mamkou telefonuje přes počítač, jakože jsme v kontaktu… Pro mě to je jakože
normální, není to jakože nic extra.“ D6), další dva participanti mluvili o negativní zkušenosti s rodiči
přijatých dětí. Vypovídali o tom, jak tito lidé svým dětem slibují dárky a návštěvy, ale své sliby
neplní: „Oni by nejdřív chtěli (Y) jako zpátky k sobě, ale najednou se prostě přestali zajímat. Pan (W) napsal minulý
týden mamince, že by se tady rád stavil. A nikdo prostě nepřijel. Ani na svátek (Z) nikdo nepřijel a to je maminka
pozvala… Nikdy tady nebyli. A (Z), on najednou začal plakat, protože on se prostě těšil na ty rodiče, že přijedou a že
mu prostě popřejou k svátku. A maminka od kluků, prostě ona jim lhala, jakože dostanou k Vánocům mobil, autíčka,
fotky, notebook a pak jakože že prej že přijede a vůbec nepřijela a vůbec se teďkom neozývá.“ (D3).

Reakce širší rodiny a přátel na přijetí dětí
Pět participantů mluvilo spíše o pozitivních reakcích (i když ve dvou případech byla tato změna
postupná – nejprve se to prarodičům nelíbilo): „Brali ho jako součást rodiny.“ (Ch3), „No, naši přišli jako
s tím nápadem, říkali jsme to babičkám, dědečkům, tetám, všichni z toho víceméně tak jako nebyli vyloženě
nadšení...babičky z toho byly jako takový nejdřív dost rozpačitý, že přece jenom neznáme tu rodinu, nebo jako to
zázemí, odkud pochází, ale nakonec si ho taky hodně oblíbily...“ (D1). Jedna participantka vypovídala
o negativních reakcích jedné babičky: „A babička, ona kluky nechtěla. Ona prostě nám řekla, že s nima tam
vůbec nemáme jezdit s klukama, a jenom když tak my a taťka nebo maminka.“ (D3). Nikdo se nezmiňoval

o negativních reakcích přátel a známých, tři participanti naopak vypovídali o tom, že to vzali bez
problémů, jedna z nich mluvila také o zvýšeném zájmu svých nejbližších kamarádek: „Tak ti to taky
vzali v pohodě. Kamarádi normálně a nejlepší kamarádky, ty se o to třeba zajímaly, tak jsem jim to řekla, takže teďka ví
pomalu to co já o tom – o pěstounské péči, o adopci a tak.“ (D6). Dvě participantky vypovídaly o nových

přátelích a jeden participant o tom, že díky přijetí chlapce jezdí jejich rodina na tábory, výlety či
akce s dalšími rodinami.
Kontext rodiny
Opakovaně se vyskytovala témata týkající se toho, čeho si participanti na své rodině cení: u sedmi
participantů bylo identifikováno téma pozitivních vztahů, u šesti vstřícná komunikace: „Pro mě to
znamená prostě nějaký místo, kde mě mají rádi, kde mi dávají tu naději, abych prostě nebyla smutná, abych prostě měla
smysl do toho života. Dávají mi prostě lásku, úspěchy někdy, jako oni mi prostě poraděj se vším, co potřebuju. Aji se
školou mi poradí, aji prostě mi poradí se vším, co potřebuju.“ (D4). Čtyři participanti dále zmiňovali
vzájemnou podporu členů rodiny a společně trávený čas a tři pevný vztah rodičů: „Hrozně si vážím
toho, že jsou naši furt spolu, že třeba nejsou rozvedený...Hlavně oceňuju, že naši nejsou rozvedení, že je ta rodina
taková pevná.“ (D1). Zatímco role otce byla podle výpovědí velmi různorodá, opakovaně se

vyskytovala témata týkající se specifické role matky: tři participanti zmiňovali, že matka stojí
v centru, případně umí dělat pořádek; podle třech je citlivá, pomáhá, dá se s ní domluvit: „Mamka. Já
žádný špatný stránky na mamku nemám, všechno se mi na ní líbí, ona je taková správná, že prostě se s nikým nepáře a
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Většina participantů zároveň vyjadřovala spokojenost s fungováním

jejich rodiny.
Vliv zkušenosti s náhradní rodinnou péčí na vlastní schopnosti, postoje a plány do budoucna
Dva participanti zmiňovali, že jsou díky této zkušenosti samostatnější. Dvě participantky navíc
uvedly, že dokážou pohlídat děti (případně se postarat o domácnost). Na základě výpovědí dvou
participantek lze také usuzovat na to, že jejich zkušenost s náhradní rodinnou péčí pozitivně
ovlivnila jejich formování postoje k dětem odlišné pleti: „No, hrozný, jako dítě prostě nemůže za to, jak se
narodilo, jakou má pleť, vždyť to je úplně jedno, člověk je každej, teda kromě zvířat. Lidi prostě nejsou stejný, ale jsou
to prostě furt lidi. Jako ať se chovají jakkoliv.“ (D3). Na otázku, v čem by participanti chtěli, aby se jejich

budoucí rodina podobala současné, odpověděli čtyři spontánně, že by také chtěli přijmout dítě do
náhradní rodinné péče (další dva o tom nemluvili spontánně, avšak také vypovídali o tom, že by
v budoucnu možná přijali dítě). Z výpovědí bylo znát, že se participanti identifikují s vlastní
rodinou – všichni, kteří o přijetí mluvili spontánně, uvažovali o tom, že by jednou měli děti přijaté i
biologické. Jedna participantka navíc uvedla, že by chtěla také přijmout dítě s postižením (vliv
obdivu matky) a že by děti měly být sourozenci, aby mohli vytvořit sourozenecký vztah (i v jejich
rodině přijali sourozence). Její sestra mluvila o tom, že by také chtěla mít biologické i pěstounské
dítě, ale nechtěla by mít šest dětí jako její rodina (uvedla, že by to nezvládala). „No, já už to mám prostě
všechno naplánovaný. Já prostě budu pracovat jako zdravotní sestra, budu dva roky pracovat, pak si koupím domeček,
a pak si vezmu do pěstounské péče dvě děti, jedno bude postižený, druhý bude zdravý, a pak si udělám vlastní, pokud
budu mít manžela (smích)... No a pak, chtěla bych jedno postižený, a pak ještě jedno, a chtěla bych aby to byl jeho
sourozenec, jako je mi jedno, jestli to bude kluk, nebo holka… No, mě to napadlo tak, že by prostě mohli být spolu, že by
prostě spolu, že by si mezi sebou vytvořili ten sourozenecký vztah… Mně se líbí na mamce, že je prostě statečná, že
prostě, jakože si vzala (X), která je opravdu hodně postižená.“ (D3); „Já bych chtěla mít vlastní, ale zároveň bych
chtěla pomoct. Takže asi to biologický a z dětskýho domova, a nebo jenom z dětskýho domova.“ (D6). Ze tří

výpovědí participantů vyplývalo, že důležitou motivací k přijetí dětí v budoucnu by bylo to, aby
dětem umožnili vyrůstat v rodinném prostředí. Pro jednoho by bylo motivací k přijetí dítěte to, že
taková zkušenost může být výchovná pro biologické děti, které podle něj mohou být více vděčné za
vlastní rodinu: „Asi bysme taky měli někoho adoptovanýho. Chtěl bych mít jako ne úplně hodně děcek, ale třeba tak,
jak jsme my...“. A jak tě to tak napadlo? „No tak jako může to přispět k výchově jako dětí, že třeba poznají, že některý
děti nemají domov, nebo jako jsou třeba chudý, tak aby si toho vážily. Aby prostě viděly, jako ty vlastní, že ty děti jako
třeba mají taky možnost...“ (Ch2). Jiná dívka mluvila o vděčnosti za svou rodinu: „No, mám ju moc ráda a
jsem ráda, že ji mám. A že mám prostě vůbec nějakou rodinu. Jsem za to jako hodně vděčná, jako.“ (D3).

Diskuse
Příprava na náhradní rodinnou péči: Podle téměř všech participantů s nimi rodiče o přijetí
dítěte předem mluvili. Toto zjištění je v souladu s dalšími výzkumy, ve kterých byla taktéž většina
dětí předem informována (Kratochvílová, 2007; Poland, Groze, 1993; Younes, Harp, 2007). Sedm
dětí uvedlo, že s nimi o tom mluvili oba rodiče, podle dvou (sester) s nimi mluvila matka. Na rozdíl
od zjištění G. Martina (1993) žádné z dětí spontánně nevypovídalo o tom, že by se cítilo
nedostatečně připravené, resp. že dostalo málo informací. Jak již bylo zmíněno, je možné, že ve
výzkumu G. Martina (1993) hrálo roli to, že použil skupinové diskuse s dětmi – děti mohly snáze
sdílet negativní zkušenosti s přípravou na náhradní rodinnou péči. Podobně jako ve výzkumu
I. Kratochvílové (2007) vypovídalo několik participantů také o tom, jak se na příchod dětí do rodiny
těšili, někdy však po počáteční euforii následovalo dlouhé čekání.
První dojmy z přijatých dětí: Téměř všechny děti mluvily o tom, že jim dítě připadalo
roztomilé, hezké, maličké, dvěma připadalo až podvyživené, jedna si to vysvětlovala jeho negativní
zkušeností z jeho biologické rodiny. Některým dětem také utkvělo v paměti, jak ze začátku dítě
plakalo, nebo bylo „ustrašené“ – všechny tyto děti však zmiňovaly, že se to časem zlepšilo. Ve
dvou rodinách přijali dítě s těžkým zdravotním postižením – biologické děti z těchto rodin
zmiňovaly, že na přijatých dětech bylo znát, že jsou vývojově opožděné. V této souvislosti lze
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zmínit specifika procesu přijetí toho, že se narodilo dítě s postižením (např. Matějček, 2001). Lze
předpokládat, že podobnou zkušenost prožívají i pěstounské/adoptivní rodiny (a také biologické děti
v rodinách), když zjišťují, co všechno obnáší postižení, kterým jejich dítě trpí a že jeho projevy
nejsou zapříčiněné psychickou deprivací.
Projevy přijatých dětí, jejich interpretace a reakce na ně: Participanti měli potřebu
interpretovat a reagovat zejména na opožděné, neobvyklé či obtížné projevy přijatých dětí. O těchto
projevech lze uvažovat jako o projevech psychické deprivace (Matějček, Bubleová, Kovařík, 1997),
resp. důsledcích toho, že přijaté děti většinou neměly možnost navázat jistou citovou vazbu
s blízkou osobou (Dozier et. al., 2001). Mezi nejčastěji zmiňované (polovinou participantů) patřily
problémy spojené s jídlem (podobně Höjer, 2007) a potíže spojené s učením, vzdorovité chování aj.
Tři děti zmiňovaly také to, že přijaté děti kradou či lžou – což může souviset s názorem J. E.
Schoolerové (2002), podle které může být důsledkem nemožnosti vytvoření jisté citové vazby
i opožděně vyvinuté svědomí. Obtížné chování může podle I. Höjerové (2007) snižovat důvěru
biologických dětí k přijatým. Tomu odpovídá výpověď participantky, která mluvila o ambivantních
pocitech vůči přijatému chlapci. Někteří participanti vypovídali o tom, že přijaté děti zakusily od
svých biologických rodičů zanedbávání a tělesné i psychické ubližování, kvůli kterým pak měly
určité zvláštní projevy (chybějící odpor exkrementům, zvracení, když zazvonil zvonek – nejspíše
podmíněná reakce na příchod nějaké osoby v jeho původní rodině). Tři participanti navíc vypovídali
o reakcích dětí na to, co dříve neznaly – například nadšení z peroucí pračky, ze psů. Jedna přijatá
dívenka s postižením (mozková obrna, praktická nevidomost) zpočátku při doteku či pohlazení
křičela, v čemž participantka viděla důsledek toho, že po ní děti v kojeneckém ústavu házely
hračky. Lze vyzdvihnout, že většina participantů dokázala tyto obtížné nebo neobvyklé projevy
přijatých dětí dát do souvislosti s negativními zkušenostmi přijatých dětí z raného dětství a díky
tomu pro ně měli větší pochopení, čemuž odpovídá zjištění I. Höjerové (2007). Výpovědi o
reakcích na projevy dětí nasvědčovaly důležité roli biologických dětí při adaptaci přijatých dětí, což
odpovídá zjištění zahraničního výzkumu (Ternay, Wilborn, 2001). Pouze dvě děti vypovídaly o
tom, že na zvláštní chování přijatého dítěte reagují tak, že raději jdou jinam. Výpovědi o podobných
reakcích se vyskytovaly i ve výzkumu M. N. Younesové a M. Harpa (2007), podle kterých je
takové chování obrannou reakcí. Ze dvou výpovědí byla znát také empatie vůči rodičům, což
odpovídá zjištění, že biologické děti pěstounů vnímají stres rodičů spojený s pěstounskou péčí
(Younes, Harp, 2007). Výpovědi o pokrocích přijatých dětí odpovídají zjištěním o možnostech
nápravy psychické deprivace v pěstounských rodinách (Koluchová, 1987; Koluchová, 2002). Navíc
polovina dětí zmiňovala pozitivní charakteristiky přijatých dětí (smiřovatel, léčitel na smutek aj.).
Role věku a pohlaví ve vycházení s přijatým dítětem: Tři participanti, kteří byli výrazně starší
než přijaté děti (o čtrnáct, devět, osm a šest let), hodnotili větší věkový odstup tak, že si díky němu
rychleji na přijaté děti zvykli. Podobně podle R. C. Twigga (1994) díky většímu věkovému odstupu
biologické děti necítí tolik ohrožení svého místa v rodině. Dva z participantů, kteří se vyrovnávali
s přijetím dítěte snadno, byli navíc starší patnácti let. To je v souladu se zjištěním L. Ellisové
(1972), podle které je přizpůsobení změnám spojeným s pěstounskou péčí nejnáročnější pro děti ve
věku 7–13 let, a I. Höjerové (2007), podle níž popisovaly konflikty s pěstounskými dětmi častěji
biologické děti, kterým bylo méně než patnáct let. Na druhou stranu však šestnáctiletý participant
udával, že on sám si je nejblíže s přijatým bratrem, který je o dva roky mladší (tráví spolu hodně
času, bere ho jako „normálního“ bratra) a i další přijatý chlapec si rozumí se stejně starými
dvojčaty. Také další dva participanti mluvili o tom, že si přijatá dívka rozumí s podobně starými
bratry, hodně si spolu hrají. Podobná zjištění uvedla I. Kratochvílová (2007). Roli hrálo i pohlaví
(sdílení zájmů jednoho chlapce s podobně přijatým starým chlapcem; přijatá dívka jako
smiřovatelka mezi chlapci).
Dělení se o pozornost a čas rodičů: Převažovaly výpovědi, podle kterých nebylo pro
participanty dělení se o čas a pozornost s přijatými děti příliš náročné – z takových výpovědí lze
usuzovat, že rodiče s dětmi o tomto tématu mluvili, což může podle D. C. Polandové a V. Groze
(1993) pomáhat situaci zvládat. Dva participanti navíc uvedli, že už tolik pozornosti nepotřebovali
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(pozitivní vliv věkového odstupu – Twigg, 1994). Na základě výpovědi participantky, které bylo
v době přijetí sedm let a věkový odstup od staršího přijatého chlapce byl jen tři roky, však lze
uvažovat o tom, že roli nehrají jen faktory věku, ale i osobnostní faktory – uvádí, že dávala přednost
samostatné hře a aktivitám, takže jí méně pozornosti nevadilo. Její starší sestra totiž naopak
vypovídala o svém dočasném období žárlivosti, které nastalo až nějakou dobu poté, co jí přijatí
chlapci nevadili. Podobný scénář se projevil i u další dívky, na kterou „dolehlo“ to, že už není doma
sama, po dvou měsících, brzy však žárlivost zase ustoupila. Tomu odpovídá zjištění, podle kterých
si většina dětí na omezenou pozornost ze strany rodičů postupem času zvykla (Younes, Harp,
2007). Podle jiného výzkumu o pocitech odsunutí mluvily děti, kterým se změnila pozice v rodině
(Younes, Harp, 2007). To platilo jen u jedné z participantek, která přestala být jedináčkem. Podle
I. Höjerové (2007) bylo dělení se o rodičovský čas a pozornost nejnáročnější věcí spojenou
s pěstounstvím téměř pro pětinu biologických dětí pěstounů. V předloženém výzkumu vypovídaly o
takové zkušenosti dvě sestry v souvislosti s příchodem patnáctileté dívky, která si přivlastňovala
pozornost jejich otce a vykazovala i další četné problematické chování, kvůli kterému se nakonec
po roce vrátila do dětského domova. Jiná participantka naopak vypovídala o tom, že jí dělení o
pozornost rodičů nevadí, protože její rodiče rozdělují čas mezi přijaté děti a ji cíleně tak, aby byl
vyrovnaný. Tomu odpovídá zjištění, že biologické děti, které cítily, že jim rodiče věnují stejně času
jako přijatým, měly větší tendenci mít radost z toho, že s nimi žije pěstounské dítě (Poland, Groze,
1993). Navíc bylo zjištěno, že biologické děti byly více ochotné akceptovat změny doma, když
cítily, že jejich rodiče s nimi tráví tolik času, kolik s přijatými dětmi (Poland, Groze, 1993).
Výchova biologických a přijatých dětí a její podobnosti či odlišnosti: Podle čtyř participantů
se výchovný přístup rodičů k biologickým a přijatým dětem nijak výrazně neliší, podle třech se
výchova liší v tom, že přijaté děti potřebují více pozornosti. Na rozdíl od některých výzkumů
(Ellis,1972; Younes, Harp, 2007) participanti nemluvili o tom, že by na ně byli rodiče ve výchově
výrazně přísnější nebo na ně měli vyšší očekávání než na přijaté děti. Pět participantů navíc
vypovídalo o tom, že jim výchova připadá dobrá, správná či demokratická. Jeden například uvedl,
že mu vyhovuje, že je matka ve výchově někdy v roli generála, jinak by to podle něj v rodině s osmi
dětmi těžko fungovalo. Zároveň však oceňoval, že se s ní dá domluvit. To odpovídá zjištění, že je
třeba, aby pěstouni měli u dětí autoritu a zároveň byli vnímaví k jejich individuálním potřebám a
citlivě na ně reagovali (Redding, Fried, Britner, 2000).
Změny v rodině spojené s náhradní rodinnou péčí: Dvě sestry vypovídaly o tom, že díky
adopci chlapce se rodina stmelila. Pouze v případě přijaté patnáctileté dívky došlo ke konfliktům
v rodině, které se však po jejím odchodu z pěstounské péče urovnaly. Pět participantů vypovídalo o
tom, že jim po přijetí dětí přibyly domácí práce či starost o mladší děti. Z výpovědí však vyplývalo,
že to pro děti neznamená zátěž, resp. že jim to nevadí, některé to i baví. Navíc podle dvou
participantů rodiče přijetím dětí „omládli“, jedna matka se věnuje biologické dceři adekvátněji
jejímu věku (když byla jedináček, chovala se k ní jako starší), jiný otec je zase více doma díky
tomu, že má konečně chlapce.
Kontakt s biologickými rodiči přijatých dětí: Někteří mluvili o negativní zkušenosti
s biologickými rodiči přijatých dětí (nedodržování slibů aj.). Také I. Höjerová (2007) zjistila, že děti
trápilo to, že biologičtí rodiče přijatých dětí často nedodržují sliby. Pro mnoho z nich bylo velmi
těžké vidět, jak jejich přijaté sourozence jejich vlastní rodiče oklamávají a zrazují (Höjer, 2007).
Podle G. Martina (1993) některé biologické děti pěstounů sdílely to, že při návštěvách biologických
rodičů přijatých dětí někdy musely skrývat své spontánní reakce a místo toho se chovat taktně.
Reakce širší rodiny a přátel na přijetí dětí: Většina participantů mluvila o pozitivních reakcích
rodiny (které ale někdy přišly až časem), někteří vypovídali i o nových přátelích. S tím souvisí
zjištění, že předpokladem úspěchu náhradní rodinné péče je také efektivní sociální podpora, ať už
od přátel či sousedů nebo ze strany sociálních služeb (Redding, Fried, Britner, 2000). Podle J. E.
Schoolerové (2002) a I. Sobotkové (2003) je proto je důležité, aby byli pěstouni či osvojitelé
podpoře a pomoci opravdu otevření, ochotni ji přijímat.
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Kontext rodiny: Opakovaně se vyskytovala témata týkající se toho, čeho si participanti na
své rodině cení: pozitivních vztahů, vstřícné komunikace, vzájemné podpory, společného času,
pevného vztahu rodičů. Důležitost efektivní komunikace pro fungování rodin zdůrazňuje také
například I. Plaňava (2000). Podobné faktory fungování pěstounských rodin zjistila I. Sobotková
(2003): významná je i radostnost a vzájemnost, schopnost uvolnit se, odpočívat a hrát si, plánování
a těšení se na společné akce a pocit životního obohacení, pevný vztah rodičů.
Vliv zkušenosti s náhradní rodinnou péčí na vlastní schopnosti, postoje a plány do
budoucna: Podobně jako dva participanti vypovídaly o schopnosti samostatně se rozhodovat
a zodpovědnosti také biologické děti pěstounů v zahraničních výzkumech (Poland, Groze, 1993;
Younes, Harp, 2007). Dvě participantky uvedly, že dokážou pohlídat děti (příp. se postarat o
domácnost). Některé děti také mluvily o tom, že by rády také jednou přijaly dítě do pěstounské péče
(podobně Poland, Groze, 1993). V jejich výpovědích byla znát identifikace s vlastní rodinou (mít
biologické i přijaté děti, přijmout sourozence či dítě s postižením). U dvou participantů se objevilo i
téma vděčnosti za vlastní rodinu. Podobně vypovídaly o vděčnosti za vlastní rodinu (spojené
s poznáním, že některé děti prožívají velké těžkosti vlivem negativních zkušeností z dětství) i
biologické děti pěstounů v zahraničních výzkumech (Poland, Groze, 1993; Younes, Harp, 2007).
Závěr
Na základě výsledků analýzy rozhovorů s deseti biologickými dětmi pěstounů/osvojitelů bylo
zjištěno jedenáct témat, která lze považovat za významná pro zkušenost těchto dětí s náhradní
rodinnou péčí v jejich rodině. Za přínos výzkumu lze považovat to, že je diskutován s řadou
zahraničních výzkumů. Výzkum je specifický i tím, že rozhovory byly prováděny s dětmi – což má
své přínosy i limity (některé děti vypovídaly o zkušenosti omezeně, jiné velmi otevřeně). Studie na
toto téma mohly rozvíjet – například využitím longitudinálního přístupu či duální perspektivy
(srovnání pohledu rodičů a dětí). Prezentovaná zjištění mohou sloužit také jako východiska při práci
s pěstounskými rodinami.
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Životní spokojenost, prožívaná smysluplnost a naděje u dospělých, kteří byli
vychováni v pěstounské rodině
Irena Sobotková – Martina Indráková – Veronika Očenášková
Katedra psychologie FF UP, Olomouc
irena.sobotkova@upol.cz

Abstrakt
Pěstounská péče je vedle adopce důležitou formou náhradní rodinné péče. Psychologických
výzkumů pěstounských rodin a vývoje dětí v nich je však velmi málo. Dospělé osoby, které byly
vychovány v pěstounské péči, byly zkoumány pouze ve výzkumu Z. Matějčka a kol. (1996) se
zaměřením na jejich sociální začlenění. Příspěvek je součástí rozsáhlého výzkumného projektu s
názvem Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří byli vychováni mimo vlastní
rodinu. Hlavním cílem prezentované části výzkumu je zmapovat životní spokojenost, pocit síly,
nezdolnosti a naděje u dospělých lidi, kteří vyrostli v pěstounské rodině. Výběrový soubor tvoří 50
osob (37 žen, 13 mužů) ve věku 18-48 let, které byly vychovány v pěstounské péči. Pro tuto část
studie byly použity tři dotazníkové metody z oblasti pozitivní psychologie: 1) SEIQoL na
subjektivní hodnocení kvality života a celkové životní spokojenosti; 2) SOC (Sense of Coherence)
zaměřený na prožívanou smysluplnost života a psychickou odolnost osobnosti; 3) Škála naděje
zjišťující tzv. dispoziční míru naděje. Statistické zpracování dat ukázalo bezvýznamné rozdíly mezi
muži a ženami ve sledovaných ukazatelích. Našli jsme několik významných korelací, například
mezi výsledky SOC a Škály naděje, mezi smysluplností a životní spokojeností. Statisticky
významné rozdíly mezi výsledky z našeho souboru a běžnou populací nebyly prokázány. Studie
naznačuje, že dospělí z pěstounské péče mají celkově dobré duševní zdraví a sociální začlenění.
Tyto a další výsledky jsou diskutovány.
Klíčová slova: Dospělí vychovaní v pěstounské péči, životní spokojenost, smysluplnost, naděje

Life satisfaction, perceived meaningfulness and hope in adults brought up in foster families
Abstract
Together with adoption, foster care is an important form of substitute family child upbringing.
There have been very few psychological researches of foster families and of the development of
children in foster care. Adults brought up in foster care were only studied by Z. Matějček and
colleagues (1996), who specialised in their social integration. This contribution is a part of an
extensive research project called Biological and foster family: a view of adults brought up outside
their own families. The main aim of the presented part of the research is to map the life satisfaction,
feeling of strength, hardiness and hope in adults who grew up in foster families. The research
sample includes 50 people (37 women and 13 men) aged 18-48, who were brought up in foster
families. Three questionnaires from the area of positive psychology were used for this part of study:
1) SEIQoL for the subjective evaluation of quality of life and overall life satisfaction; 2) SOC
(Sense of Coherence) focused on the perceived meaningfulness of life and on the personality
resilience; 3) Hope Scale finding out the so-called disposition amount of hope. Statistical data
processing showed no significant differences between men and women in observed indicators. The
significant correlations between the results of SOC and Hope Scale were found, as well as between
meaningfulness and life satisfaction. There were not proved significant differences between our
sample and general population. Our study indicates that adults who grew up in foster families have
generally good mental health and social inclusion. All results are discussed.
Key words: adults brought up in foster care, life satisfaction, meaningfulness, hope
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Úvod
Příspěvek vychází z výzkumného projektu „Biologická a pěstounská rodina: pohled dospělých, kteří
byli vychováni mimo vlastní rodinu“, realizovaného na našem pracovišti. Cílem výzkumu bylo
zmapovat složitou problematiku, které se podrobně dosud nikdo nevěnoval. V tomto příspěvku se
zaměřujeme na výsledky použitých dotazníkových metod. Kvalitativní analýza rozhovorů je
podkladem pro další sdělení.
Teoretická východiska
Pěstounská péče
V poslední době jsou prospěch a užitek pěstounské péče hodně diskutovány. Názory se liší
v závislosti na výchozích konceptech a společenské praxi, na postupech a zkušenostech odborníků,
a samozřejmě především na průběhu pěstounské péče podmíněném rovněž motivací a kvalitou
pěstounů. Osobním zkušenostem dospělých, vychovaných v pěstounské péči, se však u nás doposud
nevěnovala patřičná pozornost.
Dnešním trendem je maximální snaha o udržení dítěte v rodině, důraz na prevenci a sanaci
rodiny. Zaměření na prevenci problémů a sanaci rodin je nutné, ale tlak na udržení dítěte
v biologické rodině či na jeho kontakty s rodinou jsou někdy silnější, než efektivní práce na
zlepšení funkčnosti rodiny. Nově je dokonce dítě v náhradní rodinné péči pojímáno jako dítě
separované od rodičů a „ohrožené ztrátou přirozeného rodinného prostředí“ (Rotreklová, 2009;
Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, 2011). Na základě zkušeností a výzkumů jsme
přesvědčeni, že u většiny dětí v pěstounské péči není prostředí biologické rodiny funkční, přirozené
a tedy zdravé (Sobotková, 2010). Důvody, proč jsou děti umísťovány do pěstounské péče, nejsou
banální. Více informací k biologickým rodinám uvádíme v našem dalším příspěvku.
Zahraniční literatura je poměrně bohatá na studie týkající se důsledků pěstounské péče pro
dítě. Na jedné straně je konstatována značná zranitelnost dětí a mladých lidí, kteří prošli
pěstounskou péčí (Cook-Fong, 2000; Taussig, Clyman, Landsverk, 2001; Doyle, 2007, 2011; Stott,
2012), na druhé straně je pěstounská péče pojímána jako opatření, které má pozitivní vývojové
důsledky, posiluje dobré sebepojetí a resilienci (Pecora et al., 2003; Farrugia et al., 2006 aj.).
Vysvětlení těchto rozdílných zjištění je poměrně prosté, ačkoli u nás nekomentované. V těch
studiích, které popisují mladé lidi z pěstounských rodin jako rizikovou populaci (špatné duševní
zdraví, nezvládání dospělých rolí, bezdomovectví, závislosti, kriminalita atd.), byl výběrový soubor
tvořen jedinci, kteří vystřídali mnoho prostředí nebo se vrátili do biologické rodiny. Pokud vývoj
mladých lidí z pěstounské péče vyznívá spíše pozitivně, šlo o výzkumy lidí, kteří prošli
dlouhodobou pěstounskou péčí.
Dlouhodobá pěstounská péče, tradiční právě v České republice, začíná být i v zahraničí
považována za nejlepší volbu pro dítě, nemůže-li se vrátit do vlastní rodiny a nemůže-li být
adoptováno (Kerman, Wildfire, Barth, 2002). Podobně zaměřených výzkumů jako náš výzkumný
projekt je i v zahraničí velmi málo, nicméně existují. Často citovanou a uznávanou studií je např.
studie francouzských autorek (Dumaret, Coppel-Batsch, Couraud, 1997), která zkoumala dopad
nepříznivých zkušeností z dětství daných nefunkčností biologické rodiny v kombinaci
s dlouhodobou pěstounskou péčí. U 63 mladých dospělých bylo zjištěno, že uspokojivé výsledky
sociálního začlenění a dobrou resilienci v dospělosti lze připisovat stabilitě a kvalitě prostředí
pěstounské rodiny. V nejnovějších výzkumech se objevuje větší orientace právě na resilienci, která
je u dětí v pěstounské rodině zvyšována především pevným citovým vztahem k pěstounům (např.
Fernandez, 2007).
Závěry zahraničních studií se však na českou populaci přenášejí obtížně díky legislativním a
kulturním rozdílům. Opatrné srovnání je možné jen tehdy, zvážíme-li pečlivě kontext, např. o jaký
typ pěstounské péče šlo. I to může být zavádějící, neboť v britských, amerických a australských
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studiích je pokládána za dlouhodobou či stabilní pěstounskou péči ta, která trvá nad 2 roky (Barber,
Delfabbro, 2004; Goodyer, 2011). U nás se specifickou problematikou pěstounské péče zabývali Z.
Matějček, V. Bubleová aj. Kovařík (1996) a J. Koluchová (2003). Jejich závěry, vyplývající
z dlouhodobého sledování dětí umísťovaných do pěstounské péče, hovoří o terapeutické síle
pěstounských rodin. Byla prokázána značná míra možnosti nápravy psychické deprivace, i když
byla hluboká a vznikla v kojeneckém a batolecím věku (Koluchová, 1987). Analýzu soudobých
trendů v pěstounské péči a výsledky výzkumů pěstounských rodin najdeme v publikacích I.
Sobotkové (např. 2003, 2008).
Náprava psychické deprivace je však dána nejen zásluhou pěstounů, ale také určitých
individuálních dispozic dítěte a kvalitou vzájemných vztahů. Ohrožené děti, které se vyvíjejí
přiměřeně a zdravě navzdory nepříznivým psychosociálním podmínkám, mají více vnitřních i
vnějších zdrojů odolnosti, vykazují vyšší úroveň kognitivních funkcí, dobré až nadprůměrné vztahy
k druhým, dispozice dosahovat vysoké obliby u druhých lidí, nebát se požádat o pomoc, dále
vysokou sebedůvěru, sebeúctu a schopnost prožitku naděje (dle Masten, 2001).
Z. Matějček a Z. Dytrych ve své studii o individuální resilienci (1998) uvádějí záchytné
okolnosti ve vývoji, díky kterým je možné působení psychické deprivace zmírnit a napravovat, a
díky nimž se může zvýšit celkové fungování jedince. Jsou jimi: intelektové schopnosti dítěte, snaha
a ambice dítěte; individuální schopnosti sociálního začlenění a přijetí dětskou skupinou; tělesná
zdatnost, obratnost u chlapců nebo elegance projevu a ženskost v chování u dívek; později vhodné
zaměstnání a pracoviště; vyspívající sexualita, zamilování a z toho plynoucí sebevědomí; kvalitní
manželské soužití, vliv partnera a jeho opora, rodičovství.
Vazby mezi náhradními rodiči a dětmi jsou sice získané, avšak jejich intenzita a kvalita může
být stejně hodnotná, jako v případě dobrých pokrevních vztahů. Rovnocennost rodičovství
psychologického a biologického popsal už Z. Matějček (1986). U lidí, kteří v dětství prožili
odmítnutí a zanedbávání vlastními rodiči, někdy i týrání a zneužívání, jsme se ve výzkumu zajímali
o to, jak tuto nestandardní zkušenost zpracovali, a jak si vedou v dospělosti. Předpokládáme, že
nová rodina jim mohla nabídnout nové hodnoty a vzorce chování, obohatit tak jejich rozvoj a
mnohé napravit. V této části našeho výzkumu zjišťujeme, jaká je jejich kvalita života, nahlížíme
jejich osudy skrze tři světově uznávané koncepty pozitivní psychologie – smysl pro integritu, míru
naděje a životní spokojenost.
Životní spokojenost
Výzkumy kvality života se staly v posledních letech velmi oblíbené. Z psychologického hlediska je
kvalita života dávána do souvislosti s bio-psychosociálně-spirituálním modelem. Životní
spokojenost vyjadřuje kognitivní komponentu osobní pohody, do níž se promítá vnímání vlastního
zdravotního stavu a právě kvalita života (Kožený, Csémy, Tišanská, 2007; De Neveová, Cooper, in
Blatný et al., 2005). V našem výzkumu vycházíme z předpokladu, že životní spokojenost každého
jedince může být definována různě, v závislosti na oblastech života, které jsou pro něj důležité.
Nahlížíme na ni totiž prostřednictvím metody SEIQoL (Zeman, 2008).
Prediktory životní spokojenosti jsou hojně popsané v knihách a článcích (např. Diener, Lucas,
1999; Diener et al., 1999; Kebza, 2005). Určitě stojí za to zmínit osobní charakteristiky jako
temperament, sebehodnocení, dále hodnoty a copingové strategie. Důležité jsou i vnější faktory,
např. mezilidské vztahy, sociální sítě a životní události. Významnou roli v otázce životní
spokojenosti také hraje zdraví, zaměstnání, kultura, vzdělání, věk, pohlaví a jiné sociodemografické
proměnné (srov. Blatný et al., 2005; Lhussier et al., 2005; Hnilica, 2005 a další).
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Smysl pro integritu
Pokud by každý stresový podnět znamenal výhradně negativní jev, naše populace už by
pravděpodobně vyhynula. Dnes víme, že není ani tak důležitá situace, které čelíme, jako spíše to,
jak se k ní postavíme. Autoři tohoto příspěvku si kladli základní otázku, jakým způsobem se
jedinci, kteří neměli možnost vyrůstat ve vlastní rodině, vyrovnávají s obtížnými životními
situacemi či podmínkami. Napovědět nám může koncept vnímaného smyslu pro integritu, který je
považován za významný salutogenní faktor odolnosti.
Integrita (Sense of coherence, SOC) v pojetí Antonovského (1993) znamená koherenci tří
základních dimenzí a jako osobnostní charakteristika vyjadřuje životní orientaci k chápání a
uchopování vnějšího světa, překážek, životních úkolů a výzev. Její míra má nejen přímý vliv na
zdraví, ale působí také jako mediátor a prediktor. Jedinci se silným smyslem pro integritu dokáží
definovat životní události jako méně stresuplné (srozumitelnost), mobilizovat všechny potřebné
zdroje ke zvládnutí stresujícího podnětu (zvládnutelnost) a vnímat svůj život smysluplně s vnitřním
závazkem a odhodláním situaci zvládnout (smysluplnost) (Gana, 2001; Antonovsky, 1993).
Výzkumně byl prokázán vztah mezi smyslem pro integritu a životní spokojeností jako
kognitivním faktorem duševní pohody napříč kulturou (Antonovsky, 1987; Pallant, Lae, 2002;
Ochiai, Daitou, Aoki, 2012). Nejvýraznější vliv vykazuje komponenta smysluplnost (Halama,
2007). Osoby (spíše ženy) s vysokým SOC se spíše angažují ve zdraví prospěšných aktivitách a
vyhýbají se činnostem jim škodlivým (Ochiai, Daitou, Aoki, 2012), stresory spíše vítají, nejsou tedy
příliš zahlceny úzkostí, strachem či pochybnostmi. Lidé s nízkým SOC vykazují více prožívaného
distresu a stresové situace zvládají hůře. Jejich osobní pohoda je více ovlivnitelná vnější
nepříznivou událostí (McSherry, Holm, 1994; Gana, 2001). Dospívající s nízkým SOC mívají
častěji psychosomatické obtíže (Simonsson et al., 2008).
Smysl pro integritu se vyvíjí v dětství skrze pozitivní i negativní zkušenosti a stabilizuje se
v dospívání a mladé dospělosti. O stabilitě SOC je stále vedena diskuse. Oproti původnímu tvrzení
(Antonovsky, 1987, 1993; Sagy, Antonovsky, Adler, 1990; Feldt et al., 2000) se dnes zdá, že smysl
pro integritu je spíše dynamický konstrukt (Feldt et al., 2003; Karlsson, Berglin, Larsson, 2000). U
lidí s vysokou mírou SOC je tento smysl stabilnější než u lidí s nízkým SOC a v průběhu dospělosti
má tendenci dále růst (Corna, Cairney, 2008; Volanen et al., 2007).
Jaké faktory přispívají k ohrožení či k rozvoji smyslu pro integritu, je stále otevřenou otázkou.
Nezpochybnitelnou úlohu má rodina. Antonovsky (1993) považuje blízké vztahy s rodiči a stabilní
komunitu, ve které žijeme, za významný faktor prožívaného smyslu pro integritu. Adolescenti, kteří
mají toto zázemí, budou více pravděpodobně vnímat svět jako koherentní. Kromě emocionální
blízkosti a stability působí jako protektivní faktor otevřená komunikace, sdílení hodnot, nízká míra
konfliktu a sociální opora. Nejsou-li rodiče dostupní, je třeba alespoň jedné blízké osoby, se kterou
dítě naváže kvalitní citovou vazbu a která mu poskytne konzistentní pravidla a normy, nestranné
požadavky a smysluplně ho povede k rodinné soudržnosti (Sagy, Dotan, 2001; Cederblad et al.,
1994).
Dalšími souvisejícími faktory jsou vzdělání, podmínky v práci a socioekonomické podmínky
(Volanen et al., 2007). Nepříznivá vnější událost, dlouhodobý stres a trauma ovlivňují SOC
nepřímo. Pokud je trauma zažito v dětství, predikuje SOC silněji (Wolff, Ratner, 1999). Ne všechny
studie však toto potvrzují (Takayama et al., 1999).
K měření tří výše uvedených dimenzí a celkového SOC vytvořil Antonovsky diagnostickou
metodu, která zjišťuje vnímání a chápání sebe samého, světa a života jako integrované a soudržné
skutečnosti (Křivohlavý, 1990). Výsledky v dotazníku SOC statisticky významně negativně korelují
s dispozičně podmíněnou úzkostí, aktuálními depresivními stavy a vnímanou mírou stresu (Frenz,
Carey, Jorgensen, 1993). Dotazník byl mimo jiné podroben i pilotní standardizaci na českou
populaci. Byly zjištěny signifikantní rozdíly mezi muži a ženami na škále srozumitelnost ve
prospěch mužů a na škále smysluplnost ve prospěch žen. Dalším výsledkem byla pozitivní korelace
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dotazníku SOC s věkem respondentů, zejména díky škále srozumitelnost. Nezanedbatelným
faktorem se ukázalo být také vzdělání respondentů. Mezi skupinou s vysokoškolským vzděláním a
základním vzděláním byl nalezen signifikantní rozdíl na všech škálách (Dostál, Malůš, Kupka,
2009).
Naděje
Určitá míra naděje nás provází celým životem, ať už si ji uvědomujeme či nikoliv. Dává o sobě znát
zejména v náročných životních situacích. Naděje není totožná s optimismem, tedy s přístupem, že
vše bude dobré. Je to víra, že má cenu bojovat, navzdory nejistotě, jak situace dopadnou. Tzv.
dispoziční míra naděje souvisí s efektivními způsoby zvládání těžkostí, pozitivní emocionalitou a
psychickým zdravím obecně (Snyder, 2000).
Lidé a jejich míra naděje se od sebe neliší v závislosti na životních událostech, ale podle
vnitřního nastavení. Pohlaví není rozhodující, věk však roli sehrát může. Lidé ve věkovém rozmezí
25-54 let vykazují vyšší míru naděje než osoby ve věkovém rozmezí 55–64 let (Bailey, Snyder,
2007).
Snyder a Lopez (2002) zařazují své pojetí naděje do přístupů zaměřených na kognitivní stránku
naděje. Kromě tohoto pojetí existuje také přístup zohledňující emocionální složku naděje a přístup
existenciální (Halama, 2001). V tomto příspěvku se ztotožňujeme se Snyderovým pojetím naděje
coby cílesměrným jednáním. Mezi základní prvky Snyderovy teorie patří tři pojmy: cíl, cesta a
snaha. Osobní cíl je zaměření dané osoby na zcela určitý předmět, cíl, popř. činnost, které tato
osoba chce dosáhnout či dělat. Cesta definuje vymezení možných směrů vedoucích k danému cíli.
Tento moment v procesu naděje nazývá Snyder termínem „myšlení o cestách“. Snaha je hnací síla,
která podněcuje danou osobu k tomu, aby se o dosažení cíle snažila a pokračovala vzdor všem
těžkostem a nesnázím, dokud cíle nebude dosaženo. Snyder nazývá tento motivující moment
termínem „energizující působení“ (Halama 2001; Křivohlavý, 2004).
Naděje se začíná rozvíjet vlivem vazby mezi matkou a dítětem již v útlém věku. Pokud se děti
setkávají s bezpodmínečnou a adekvátní péčí, budují si kladný pocit vlastní hodnoty a získávají
obecný pocit bezpečí a bazální důvěry. Ta s nadějí úzce souvisí (Shorey et al., 2003).
Míra naděje může predikovat strategie zvládání stresu, které člověk použije v budoucnosti.
Strategie spojené s nízkou mírou naděje zahrnují vyhýbání se a popírání problému, naproti tomu
strategie adaptivní jsou např. užití humoru, vyhledání sociální opory a přerámování problému.
Osoby se silnou mírou naděje jsou na rozdíl od osob se slabou mírou naděje přesvědčeny, že
problém, který je potkal, je zvládnutelný, a berou jej jako výzvu. Jsou více přizpůsobivé a
motivované se snažit. Víra, že člověk dosáhne žádoucího cíle, ovlivňuje jak emoce, tak osobní
pohodu (Kwon, 2000). Tady vidíme velkou podobnost konceptu naděje se SOC. Snyder poukazuje
na některé výsledky výzkumů (např. Mascaro, Rosen, 2005; Kwon, 2000), ve kterých se ukazuje
vysoká míra naděje jako neslučitelná s depresí. Navíc se prokázalo, že lidé s vyšší mírou naděje žijí
zdravějším životním stylem (Snyder, 2000). Dá se tedy hovořit o dalším významném salutogenním
a protektivním činiteli.
Cíl výzkumu
Cílem této části výzkumu bylo zjistit, jak osoby vychované v pěstounské péči vnímají následující
charakteristiky související s kvalitou života: svou současnou životní spokojenost, smysl pro
integritu a míru naděje. V této části výzkumu jsme vycházeli z dat získaných pomocí dotazníkových
metod (analýza rozhovorů bude předmětem jiných sdělení).
Předpokládali jsme spojitost mezi smyslem pro integritu a mírou naděje. Vyšší míra smyslu pro
integritu a naděje usnadňuje zvládání obtížných situací a mohla by vést k vyšší spokojenosti.
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Výsledky kvantitativního zpracování získaných dat by měly pomoci zodpovědět jednu
z výzkumných otázek, a sice jaká je současná životní spokojenost, smysluplnost života, míra naděje
a sociální začlenění zkoumaných osob. Hypotézy nebyly stanoveny. Důvodem je charakter této
části výzkumu – jedná se o první vhled do zkoumané problematiky. Výzkum pojímáme spíše jako
explorativní.
Výběrový soubor a sběr dat
Sběr dat započal v březnu 2012 a skončil v květnu téhož roku. Výzkumu se zúčastnilo celkem 50
respondentů, z toho 13 mužů a 37 žen. Respondenti spadají do věkového rozpětí 18–48 let (průměr
27,5 let, SD 6,99). Věk příchodu respondentů do pěstounské rodiny se pohyboval v rozpětí 0,25–12
let (průměr 5,5 let, SD 3,38). Většina dospělých byla z pěstounských rodin, 3 respondenti byli
adoptovaní, ale vyrůstali v pěstounské rodině, takže otázky původu a osobní identity byly s dětmi
řešeny stejně.
Mezi respondenty byly i sourozenecké skupiny (pokrevní, nepokrevní), tj. osoby vyrůstající
v jedné pěstounské rodině. Nejčastěji šlo o dvě osoby z jedné rodiny (sedmkrát), nejvíce bylo pět
osob z jedné pěstounské rodiny (dvakrát). Většina respondentů se dokázala v mladé dospělosti
úspěšně adaptovat na dospělé role a zařadit do společnosti: 22 z nich pracuje, 15 studuje, 7 je na
mateřské či rodičovské dovolené. 1 respondentka má plný invalidní důchod a 5 respondentů (10 %)
je nezaměstnaných, což odpovídá přibližně společenskému průměru.
Celkem 26 respondentů uvedlo jako nejvyšší dosažené vzdělání ZŠ nebo výuční list (z toho 10
studuje dál), 16 respondentů SŠ s maturitou (z toho 4 studují dál) a 8 respondentů VŠ.
V partnerském vztahu žilo v době výzkumu 58 %, v manželství 22 % respondentů z celého vzorku.
U těch respondentů, kteří žijí v partnerství či manželství (n = 29), trvá jejich vztah průměrně 6,65
let (SD 5,91). Děti má 36 % respondentů. Etnický původ: 60 % většinový, 22 % romský, 14 %
poloromský a 4 % jiný (polovietnamský, poločernošský).
Dotazníky byly vyplněny během osobních sekání s respondenty, které jsme oslovili díky
kontaktům na občanská sdružení zabývající se pěstounskou péčí a dlouholetým vazbám s rodinami.
Využili jsme rovněž metodu sněhové koule. Všichni respondenti podepsali informovaný souhlas
s výzkumem a byli poučeni o smyslu výzkumu a anonymitě osobních údajů.
Metody
SEIQoL
Tato irská psychodiagnostická metoda, kterou vytvořili O’Boyle, Mc Gee a Joyce, pojímá kvalitu
života jako individuální a závislou na vlastním systému hodnot dotazovaného člověka. Z této
metody jsme do tohoto příspěvku zahrnuli pouze její část – celkovou životní spokojenost. Tu jsme
zjišťovali dvojím způsobem. Index kvality života (QL) byl vypočten u každého respondenta jako
celkový součet výsledků součinu procentuálních hodnot důležitosti a spokojenosti u jednotlivých
životních cílů dělený stem. Při vyhodnocování indexu QL nezáleží na tom, jaké cíle respondent
volí, důležitá je stávající spokojenost s nimi a míra jejich důležitosti. Index QL je poměrně
objektivní mírou životní spokojenosti. Hodnota celkové subjektivní životní spokojenosti (VAS)
byla zaznačena odhadem respondenta na vizuální analogové škále (Zeman, 2008).
SOC
Dotazník SOC se skládá z 29 položek a zahrnuje tři výše zmíněné dimenze: srozumitelnost,
zvládnutelnost a smysluplnost. Škála je tvořena položkami s nucenou volbou v rozmezí
sedmibodové Likertovy stupnice, přičemž oba krajní body jsou zastoupeny většinou navzájem se
vylučujícími tvrzeními. Při vyplňování se vybírá odpovídající číselný údaj. Před vyhodnocováním
je třeba provést reverzi u 13 položek. Nejnižší možný počet bodů pak je 29, nejvyšší 203. Čím vyšší
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počet bodů, tím vyšší je míra smyslu pro soudržnost. Antonovsky (1987) však varuje před nižší
spolehlivostí výsledku, pokud respondent ve zvýšené míře volí extrémní póly škály. Reliabilita
škály je velmi uspokojivá. Antonovsky (1987) uvádí rozmezí Cronbachovy alfy zjištěné z několika
studií mezi 0,84-0,93. Dostál, Malůš a Kupka (2009) dospěli k míře 0,84. Dotazník přeložil
Křivohlavý (1990).
Škála naděje
Tato škála byla vytvořena na měření míry naděje v životě. Má dvě subškály: snaha, cesta.
Respondent vybírá pro jednotlivá tvrzení číselný údaj z kontinua osmibodové škály, od výrazu
„naprosto nepravdivé“ po „naprosto pravdivé“. Ve starších výzkumech se pracovalo se čtyřbodovou
stupnicí, poté se od ní upustilo kvůli její nízké rozlišovací schopnosti (Snyder, 2000). Škála
zahrnuje 12 položek. Nejnižší možné skóre je 8, nejvyšší pak 64. Celkové skóre vzniká součtem
položek snahy a cesty. Dotazník přeložil Halama (2001).
Snyder hovoří o reliabilitě dotazníku v rozmezí 0,74–0,84 Cronbachovy alfy. Při použití
metody test-retest po 10 týdnech byla výše korelace 0,80 a vyšší. Výsledek ukazuje na dobrou
stabilitu v čase. Explorační i konfirmační faktorová analýza potvrdily existenci dvou faktorů – cesty
a snahy, a to v jim přiřazených položkách (Snyder, 2000; Babyak, Snyder, Yoshinobu, 1993).
Roesch a Vaughn (2006) na to reagují upozorněním, že naděje by neměla být vnímána jako jedna
složka, ale mělo by se hovořit o dvou odlišných dimenzích. Podobně to v dlouhodobém výzkumu
prokazují i Arnau et al. (2007), kteří našli negativní korelaci snahy s depresí, ale u cesty tato
korelace statisticky významná nebyla. Ačkoliv Snyder používá u naděje celkové skóre, měli
bychom tedy možná více rozlišovat mezi jejími dvěma složkami – snahou a cestou.
Výsledky
Data byla zpracována prostřednictvím programu SPSS 17. U škál dotazníku SOC jsme volili
parametrickou statistiku, protože se jedná o intervalovou proměnnou, a v žádné škále nebyl nalezen
významný rozdíl od normálního rozložení. Výsledky škál dalších metod nenabyly normálního
rozložení, proto jsme jinde volili neparametrické postupy. Dále jsme počítali korelace jednotlivých
škál všech dotazníků, a to pro celý soubor i zvlášť pro muže a pro ženy, a korelace jednotlivých škál
s anamnestickými údaji. Některé vybrané výsledky uvádíme níže.
Vztah mezi SOC, Škálou naděje a SEIQoL
Výsledky ukazují, že celkový skór SOC a jeho subškála smysluplnost v našem vzorku statisticky
významně pozitivně korelují s celkovým skórem Škály naděje a její subškálou snaha. To mj.
znamená, že čím vyšší hodnota v prožívané smysluplnosti života, tím vyšší snaha o dosažení cíle i
celková míra naděje. Další statisticky významné korelace jsou mezi prožívanou smysluplností,
indexem kvality života (SEIQoL QL) a celkovou subjektivní životní spokojeností (SEIQoL VAS,
zde už ale p = 0,05). Zajímavostí je, že všechny subškály i celkový SOC významně korelují se
subjektivní životní spokojeností SEIQoL VAS, nikoliv však s indexem kvality života SEIQoL QL,
který, jak bylo uvedeno, koreluje pouze se subškálou smysluplnost. Byla také nalezena souvislost
mezi subškálou snaha ze Škály naděje a SEIQoL VAS. Spojitost mezi nadějí (popř. s některou její
subškálou) a SEIQoL QL v našem vzorku prokázána nebyla.
Z tabulky č. 1 lze také vyčíst, že všechny subškály SOC spolu vzájemně korelují. To může
svědčit pro dobrou vnitřní konzistenci dotazníku. Stejně tak nacházíme významnou pozitivní
korelaci mezi SEIQol QL a SEIQoL VAS.
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Tab. 1: Spearmanovy korelace všech použitých metod u celého souboru (n = 50), p
< 0,05
Srozum.
0,86
0,00

SOC
SOC
Srozum.
Zvládnut.
Smyslup.
NADĚJE
Snaha
Cesta
SEIQoL QL
SEIQoL VAS

r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p
r
p

0,86
0,00
0,85
0,00
0,69
0,00
0,32
0,03
0,29
0,04
0,22
0,13
0,25
0,08
0,36
0,01

Zvládnut.
0,85
0,00
0,61
0,00

0,61
0,00
0,44
0,00
0,17
0,25
0,11
0,46
0,15
0,28
0,12
0,42
0,30
0,04

0,47
0,00
0,26
0,07
0,27
0,06
0,15
0,31
0,16
0,25
0,30
0,03

Smyslup. NADĚJE
0,69
0,32
0,00
0,03
0,44
0,17
0,00
0,25
0,47
0,26
0,00
0,07
0,44
0,00
0,44
0,00
0,43
0,86
0,00
0,00
0,26
0,80
0,07
0,00
0,34
0,06
0,01
0,68
0,28
0,20
0,05
0,17

Snaha
0,29
0,04
0,11
0,46
0,27
0,06
0,43
0,00
0,86
0,00

0,43
0,00
0,08
0,57
0,31
0,03

Cesta
0,22
0,13
0,15
0,28
0,15
0,31
0,26
0,07
0,80
0,00
0,43
0,00

0,11
0,44
0,13
0,38

SEIQoL SEIQoL
QL
VAS
0,25
0,36
0,08
0,01
0,12
0,30
0,42
0,04
0,16
0,30
0,25
0,03
0,34
0,28
0,01
0,05
0,06
0,20
0,68
0,17
0,08
0,31
0,57
0,03
0,11
0,13
0,44
0,38
0,51
0,00
0,51
1,00
0,00

Srovnání dospělých z pěstounské péče s běžnou populací v SOC
Tabulka č. 2 uvádí, že výsledky SOC v našem vzorku jsou celkově i ve všech subškálách velmi
blízké výsledkům naměřeným v běžné populaci Dostálem, Malůšem a Kupkou (2009). Hodnotu d
(míru účinku) uvádíme pro její reálnější rozměr při prokázání významnosti rozdílu. Udává, o kolik
směrodatných odchylek se průměry liší. V tomto případě je významnost rozdílu mezi oběma
skupinami zanedbatelná.
Tab. 2: Srovnání výsledků SOC celého souboru (n = 50) s orientační normou (Dostál, Malůš,
Kupka, 2009)
Škála
Srozumitelnost
Zvládnutelnost
Smysluplnost
SOC celkem

naměřené hodnoty
průměr
46,26
49,58
43,44
139,28

SD
8,73
7,61
6,91
19,72

populační
průměr
46,52
50,87
43,58
140,98

T-test
t
0,21
1,20
0,14
0,61

p
0,83
0,24
0,89
0,54

d
-0,03
-0,17
-0,02
-0,09

Pokud jde o statisticky významné rozdíly, mezi muži a ženami nebyl nalezen statisticky významný
rozdíl v žádné škále. Signifikantní rozdíly mezi etniky taktéž nebyly prokázány v žádné škále.
Další vybrané korelace mezi charakteristikami výběrového souboru a výsledky použitých metod
(p < 0,05):
 Subškála snaha (ve Škále naděje) a úroveň vzdělání spolu korelovaly (Spearmanův test r = 0,32,
p = 0,02). Platí, že čím vyšší vzdělání, tím vyšší hodnoty v subškále snahy.
 SEIQoL VAS pozitivně koreluje s délkou partnerského vztahu (r = 0,31, p = 0,03). Platí, že čím
jsou lidé déle ve vztahu, tím větší je jejich subjektivní životní spokojenost.
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Dále bylo nalezeno několik náznaků korelací a rozdílů mezi jednotlivými skupinami
roztříděnými podle anamnestických údajů. Kvůli poměrně malému souboru však nebylo možné tyto
korelace a rozdíly prokázat jako statisticky významné. Dovolíme si uvést příklady, které mohou
sloužit jako odrazový můstek pro další zkoumání:
 věk příchodu respondenta do rodiny a míra naděje (Spearmanův test r = 0,27, p = 0,06);
 věk příchodu respondenta do rodiny a subškála zvládnutelnost (Spearmanův test r = 0,26, p =
0,06);
 nejvyšší dosažené vzdělání a celková míra naděje (Spearmanův test r = 0,24, p = 0,1);
 délka vztahu a subškála smysluplnost (r = 0,37, p = 0,053) bez ohledu na věk respondenta (tato
nežádoucí proměnná byla předem ošetřena);
 rozdíl mezi muži a ženami v subškále smysluplnost ve prospěch žen (T-test t = -1,41, d = -0,46,
ale p = 0,16).
Průměrná hodnota míry naděje u celého souboru činila 48,6 (SD 6,35). Toto číslo bohužel
nedokážeme srovnat s žádnou jinou vnější veličinou, protože Snyderův dotazník Škály naděje nebyl
dosud aplikován na větším množství respondentů podobného věku, popř. byla použita pouze
čtyřbodová Likertova škála (Halama et al., 2010). Rozdíly mezi skupinami uvnitř souboru (pohlaví,
věk, etnikum…) statisticky významné nebyly.
Kvalita života respondentů měřená metodou SEIQoL
Z výsledků uvedených v grafu č. 1 můžeme konstatovat, že mladí dospělí, kteří vyrůstali nebo ještě
vyrůstají se svými pěstouny, sami sebe považují za spokojené. Index QL byl vyšší jak u mužů, tak u
žen v porovnání s odhadovanou životní spokojeností, tyto rozdíly však nejsou statisticky významné.

Graf 1: Průměrné hodnoty indexu kvality života (QL) a celkové spokojenosti (VAS) u respondentů (n = 50)

Diskuse
V tomto úseku rozsáhlejšího výzkumu byla zjišťována a porovnávána životní spokojenost, smysl
pro integritu a míra naděje u dospělých, kteří vyrostli v v pěstounských rodinách. Možnost srovnání
výsledků se zjištěními jiných autorů je velmi omezená kvůli specifičnosti našeho výběrového
souboru.
Výsledky naznačují, že tento výběrový soubor se neliší v prožívání smyslu pro integritu od
většinové populace. Zdá se, že respondenti jsou odolní srovnatelně s lidmi, kteří podobný, zprvu
krajně nepříznivý osud nezažili. Důležitou veličinou se ukázala subškála smysluplnost, která vysoce
korelovala s oběma složkami SEIQoL i s nadějí. Tato subškála smyslu pro integritu je důležitá v
pojetí celoživotního vývoje osobnosti, zvláště pak pro růst a zrání osobnosti, adaptaci na změny či
zvládání životních obtíží (Křivohlavý, 1990). Postoj, že život má smysl, je klíčový i vzhledem
k prožitým nestandardním a náročným životním situacím u osob z našeho vzorku. V tomto ohledu
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se naše výsledky blíží výzkumům zahraničních autorů, kteří popisují osoby z pěstounské péče jako
osoby odolné, resilientní, s dobrým duševním zdravím (např. Gardner, 2004 aj.).
Průměrná hodnota míry naděje se zdá být také v normě, ale bohužel nemáme možnost jejího
statistického srovnání s běžnou populací. Díky prokázané korelaci SOC se Škálou naděje lze
usuzovat na normalitu hodnot i v samotné Škále naděje. Statistické šetření ukázalo pár možných
souvislostí, které by se jako významné projevily pravděpodobně až na větším vzorku této specifické
populace.
Celková odhadovaná životní spokojenost (VAS) u všech respondentů činí 72 %. Index QL ji
dokonce ještě převyšuje o 6 %. To znamená, že respondenti se vnímají a/nebo prezentují o něco
méně spokojení, než skutečně v důležitých oblastech života jsou. Podle Zemana (2008) index QL
minimalizuje subjektivitu přímo udané hodnoty spokojenosti ve vizuální analogové škále (VAS)
tím, že se k němu dochází složitým výpočtem. Naproti tomu je hodnota VAS, stejně jako položky
v dotazníkových metodách, více zatížená subjektivitou – respondent ví, na co je tázán. To může
přispět k výsledku, že SEIQoL VAS koreluje se SOC a Škálou naděje více než SEIQoL QL.
Ačkoliv použité hodnocení kvality života je velmi individuální, vzhledem k průměrné hodnotě
indexu QL 78 % a prokázané korelaci výsledků SOC a SEIQoL VAS by se dalo na výzkumnou
otázku odpovědět, že subjektivní životní spokojenost vzorku je dobrá, pravděpodobně obdobná jako
v širší populaci. Dále se výzkumná otázka týkala sociálního začlenění. Fakt, že většina respondentů
se integrovala do společnosti velmi dobře, se ukazuje i v provedených rozhovorech. Z anamnéz
vyplynulo, že jen 10 % respondentů bylo v době výzkumu bez zaměstnání.
Náš závěr o dobrém sociálním začlenění se nijak neliší od závěrů zahraničních studií (Farrugia
et al., 2006; Dumaret, Coppel-Batsch, Couraud, 1997). Dokonce i děti, které přišly do pěstounské
rodiny později, se dokázaly dobře začlenit a prokázaly svou resilienci. Velkou zásluhu přisuzujeme
v souladu s našimi i zahraničními autory (viz např. Matějček, Koluchová et al., 2002; Pecora et al.,
2003) stabilnímu a kvalitnímu prostředí v pěstounské rodině a také systému sociální opory
respondentů, zejména jejich partnerským vztahům. V celonárodní americké studii velkého souboru
osob, které prošly dlouhodobou pěstounskou péčí, průměrný věk 30,5 let (Pecora et al., 2003), se
doslova uvádí, že i když tito lidé pocházeli z velmi rizikového prostředí biologických rodin, většina
z nich je v životě úspěšná, protože měla šanci zažít hluboký citový vztah k rodičovské postavě
pěstounů. Obdobná zjištění jako v našem výzkumu uvádějí především francouzské autorky v často
citované studii dospělých, kteří vyrostli v dlouhodobé pěstounské péči (Dumaret, Coppel-Batsch,
Couraud, 1997). Sociální integrace a duševní zdraví účastníků jejich studie bylo srovnatelné se
stejně starými jedinci z běžné populace, prakticky se neobjevil případ nepečování o dítě. V našem
vzorku se tento případ objevil jednou – mladá žena s velmi problematickým vztahem s pěstounkou,
bez dobré sociální opory po osamostatnění, ponechala po několika pokusech o podporu zdravého
mateřství ze strany kojeneckého ústavu své dítě v tomto zařízení (o opuštění dítěte jsme se
dozvěděli až po skončení sběru dat). Vysvětlením celkově dobrého profilu sociálního začlenění a
životní spokojenosti také mohou být osobnostní charakteristiky, snaha a ambice respondentů. Je
potřeba připustit, že existují i osoby, které po skončení (často problematické) pěstounské péče
nevedou spořádaný a spokojený život, ty se ale do našeho výzkumu nedostaly.
Současné tendence hovořit o dětech v náhradní rodinné péči jako o dětech „ohrožených ztrátou
přirozeného rodinného prostředí“ (Aktuální otázky péče o děti separované od rodičů, 2011) však
považujeme za scestné, protože v kvalitních pěstounských rodinách při dlouhodobém umístění tyto
děti konečně mají možnost přirozené a funkční rodinné prostředí zažít. Jako nejvýznamnější činitel
nápravy původní psychické deprivace a zdroj zdravé osobní identity se znovu i v našem výzkumu
potvrzuje stabilní milující pěstounská rodina (viz též Koluchová, 1992; Matějček, Koluchová et al.,
2002). Proto považujeme za problematické, že klasická pěstounská péče je nyní mediálně i
legislativně upozaďována před preferovanou pěstounskou péčí na přechodnou dobu. Ta najde jistě
své uplatnění v určitých případech, nelze ji ovšem aplikovat nadměrně či neuváženě. Na průkazné
následky rizik krátkodobých a opakovaných umístění dětí či jejich návratu do biologické rodiny
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v podobě bezdomovectví, závislostí a kriminality je důrazně upozorňováno v zahraničních studiích
(Taussig, Clyman, Landsverk, 2001; Barth, 1990; Stott, 2012; Cook-Fong, 2000 aj.) Jen čas ukáže,
jak potenciální časté střídání významných blízkých při širším využití pěstounské péče na
přechodnou dobu může ovlivnit sebepojetí, resilienci a duševní zdraví dětí a dospělých.
Ačkoliv naše zjištění poskytují určitý vhled do problematiky odolnosti u dospělých vyrostlých
v pěstounské péči, je tu několik metodologických limitů, které musí být zmíněny. Prvním
omezením byla velikost výzkumného vzorku. Pro kvalitativní část studie jsou rozhovory s 50
respondenty naprosto dostačující, v kvantitativní části výzkumu se však statisticky významné
korelace či rozdíly prokazují obtížně. Druhým úskalím bylo, že jsme se opírali o sebeposuzovací
škály, což může představovat jistý zdroj zkreslení. Nepružnost a jasně vymezené odpovědi
znemožňují zkoumat hlouběji faktory ovlivňující proměnné. Riziko disimulace a snaha o lepší
sebeprezentaci nebo naopak příliš přísné sebehodnocení jsou nepochybně dalším zkreslujícím
jevem, stejně tak jako tendence k vyhýbání se extrémním hodnotám. Pro některé respondenty navíc
nemusely být dotazníky dostatečně srozumitelné. Konkrétně v dotazníku SOC a SEIQoL někteří
respondenti uváděli, že pro ně bylo vyplňování náročné a někdy musel administrátor pomoci
s vysvětlením několika tvrzení či celého úkolu. Výsledky dotazníků mohly být též ovlivněny
situačními charakteristikami a emocionálním naladěním respondentů.
Výsledky této části rozsáhlého výzkumu považujeme za orientační a jako takové mohou být
základem dalších studií. Jsme si vědomi, že větší vypovídací hodnotu nabudou tyto výsledky až po
celkovém zhodnocení všech výzkumných otázek, zejména role a významu pěstounské rodiny a
procesu vyrovnávání se s nestandardní životní historií. Proto považujeme další zkoumání za velmi
potřebná.
Závěry
Získané výsledky tří dotazníkových metod u specifického vzorku lidí, kteří absolvovali
dlouhodobou pěstounskou péči, jsou vcelku příznivé. Ukazují, že tyto osoby se ve smyslu pro
integritu prakticky neliší od běžné populace. Vzhledem ke statisticky významným korelacím skóru
SOC se Škálou naděje a subjektivní životní spokojeností (SEIQoL VAS) můžeme usuzovat i na
srovnatelnost v míře naděje a životní spokojenosti. Jde o předběžné výsledky a je nutné je ještě
uvést do souvislostí s analýzou provedených rozhovorů – v současné době stále probíhá. Přesto
můžeme opatrně konstatovat, že míra sociální integrace, duševního zdraví a zvládání dospělého
života se u našeho vzorku jeví obdobná jako u běžné populace.
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Abstrakt
Transformácia detských domovov po ich prechode zo školského rezortu a zdravotníckeho rezortu
do rezortu sociálnych vecí a rodiny je zásadnou systémovou zmenou. Viaceré progresívne kroky,
ktoré sa realizovali v predchádzajúcom období (napr. terapeutická komunita v prevýchovných
zariadeniach, rodičovské skupiny) sa neberú do úvahy alebo odmietajú. Mení sa filozofia práce, jej
vízia a priority. V úzadí sú odborné hľadiská, do popredia sa dáva ideologický rámec rozhodnutí
(najmä vo vzťahu k EU) a rozhodnutia politické. Nadhodnocuje sa význam toho, že celá náhradná
starostlivosť sa realizuje v jednom rezorte. Podceňuje sa otázka kvalitnej diagnostiky, s dešpektom
sa vníma vonkajšia diferenciácia zariadení nielen vo vzťahu k deťom s poruchami správania, ale aj
k ich veku. V rámci realizovaných zmien sa po roku 2005 dáva do popredia nová koncepcia
profesionálnej rodiny, ktorá sa vo vízii má postupne stať dominujúcou formou krátkodobej
starostlivosti o dieťa vyrastajúce mimo svojej biologickej rodiny. Tak ako sa zvyšujú počty
profesionálnych rodín, znižujú sa nároky na ich odbornosť a osobnostné predpoklady.
Kľúčové slová: profesionálna rodina, náhradná starostlivosť, deti
Professional family in Slovakia – proclamations vs reality
Abstract
The children's home transformation is a major paradigm shift that followed the transfer of children's
home agenda from school department and medical department to the Ministry of Social Affairs and
Family. Several progressive steps that have been implemented in the previous period (e.g.
therapeutic community in re-education institutions, parent group meetings) are being disregarded or
refused. The philosophy of the whole work, its vision and priorities change. Professional aspects are
overlooked and prominence is given to the ideological framework decision (particularly in relation
to the EU) and to political decisions. The importance of the fact that the entire foster care issue fall
under one government department is overestimated whereas the issue of the quality of diagnosis is
underestimated. External differentiation of institutions with regard to children with behavioral
disorders and also to their age is viewed with disrespect. After the year 2005, when the changes
were implemented, a new concept of a professional family is getting to the forefront and it has
gradually become the dominant form of short-term care for children growing up outside their
biological families. As the numbers of professional families are being increased, the demands on
their expertise and personal qualifications are reduced.
Key words: professional family, foster care, children
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Úvod
V právnom štáte (resp. súštátie, akým je napr. aj Európska únia) pri snahe o systémové riešenia
akéhokoľvek problému existujú dve základné línie jeho chápania a riešenia – línia politická a línia
odborná. Pluralita politických strán na jednej strane a sloboda vedeckého skúmania na strane druhej
vytvárajú často bohato štruktúrovanú názorovú sieť spojenú s napätiami nielen medzi politikmi
a odborníkmi, ale aj vnútri politického i odborného spektra. V dobre spravovanej spoločnosti sa
však politici nielen dlhodobo zaujímajú o názory odborníkov, ale majú dokonca záujem o istú
mieru zhody, najmä vo „filozofii riešenia problému“, s odborníkmi. Zdá sa, že viaceré
postsocialistické štáty sa s nemalými ťažkosťami vyrovnávajú s nadobudnutou slobodou a že ich
niektoré politické reprezentácie „dobré zvyky demokracie“ nerešpektujú a majú tendenciu:
- všetko to, čo sa budovalo za minulého režimu, aj keď to malo podobu kompatibilného a na
- dané podmienky funkčného systému, považovať za relikt socializmu, čo samo o sebe je
dostatočný dôvod na likvidáciu takéhoto systému,
- najmä z anglosaských štátov nekriticky implementovať do domácich podmienok systém
- sociálnej a zdravotnej starostlivosti, vzdelávania ap., ktoré vznikali v odlišnom historickom,
sociálnom, ekonomickom i kultúrnom kontexte a fungujú reálne v inom rámci,
- zľahčovať najmä kritické pripomienky odborníkov ako málo relevantné, ideologizovať ich, za
základ pozitívnej zmeny prijať deštrukciu predchádzajúceho systému,
- nekriticky obhajovať vlastné „autorské zmeny a zámery“, hoci reálna reflexia praxe poskytuje
dostatok podnetov na to, aby boli vyhodnotené minimálne ako problematické.
Profesionálna rodina na Slovensku (môžeme ju chápať ako profesionálne krátkodobé pestúnstvo) je
eklatantný príklad takéhoto postupu. Cieľom príspevku je popísať kontexty jej fungovania
a skúsenosti s ňou.
Koncepcie a legislatívne východiská
Od roku 1990 sa uskutočnil na Slovensku rad legislatívnych zmien, ktoré mali a majú dopad na
ústavnú starostlivosť, resp. ústavnú výchovu. Ide o dva okruhy zmien. Všeobecný sa dotýka
ústavnej starostlivosti nepriamo, špecifický priamo.
 Všeobecné legislatívne zmeny:
- opakovaná reorganizácia štátnej správy a presun kompetencií na samosprávu (tu
napr. slovenské štátne detské domovy majú za 22 rokov už ôsmeho zriaďovateľa), čo sa
nutne premieta do takých oblastí, akými sú narušenie metodickej pomoci, kontroly,
prirodzene fungujúcich štruktúr i odbornosti riadenia,
- prijatie Dohovoru o právach dieťaťa a ich ponímanie; aplikácia a dodržiavanie sa stali
oblasťou viacerých nových nedorozumení medzi mimovládnymi organizáciami, inštitúciami,
deťmi, ich rodičmi a verejnosťou, ktoré polarizuje postavenie dieťaťa a dospelého.
 Špecifické legislatívne zmeny – vzťahujú sa k ústavnej starostlivosti, resp. výchove priamo:
- vytvorenie novej formy ústavnej starostlivosti o deti v profesionálnej rodine (za 19 rokov
existuje už jej tretia zásadne odlišná verzia), v súčasnosti ide o formu ústavnej starostlivosti,
ktorá sa realizuje v rodinnom prostredí a je legislatívne poňatá ako pracovno-právny vzťah
medzi detským domovom, resp. krízovým strediskom a profesionálnym rodičom,
- presun detských domovov zo školského rezortu a zdravotníctva výlučne do sociálneho
rezortu,
- „zrušenie“ detských domovov do 3 rokov,
- priame umiestňovanie všetkých detí súdom do konkrétneho zariadenia (bez predchádzajúceho
umiestnenia v diagnostickom zariadení),
- transformácia detských domovov na samostatné skupiny,
- ukončenie realizácie ústavnej starostlivosti vo všetkých typoch špeciálnych škôl (ide najmä
o špeciálne materské a špeciálne základne školy internátne a odborné učilištia),
- vznik krízových stredísk, v ktorých je možné realizovať niektoré činnosti špeciálnych
výchovných zariadení,
83

2. Náhradní rodinná péče

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

- vznik diagnostických skupín a špecializovaných skupín v detských domovoch,
- zavedenie inštitútu súdom uloženého výchovného opatrenia (na 6 mesiacov),
- zrušenie zariadení na výkon pestúnskej starostlivosti.
Z dvoch predchádzajúcich programových vyhlásení slovenských vlád vyplýval aj zámer presunúť
pod sociálny rezort:
- prevýchovné zariadenia (reedukačné centrá) a ich rozdelenie na „domov“ a „školu“,
- diagnostické ústavy (diagnostické centrá), a ich následná transformácia alebo likvidácia.
Aktuálna vláda sa touto otázkou zatiaľ priamo nezaoberá.
Všetky zmeny prebiehajú bez širšej odbornej diskusie, sú často spojené s existenčným tlakom
smerovaným na riaditeľov detských domovov zo strany zriaďovateľov („máte iný názor, nie ste
nenahraditeľný“), niektoré boli spojené s rozsiahlymi mediálnymi kampaňami, napr. propagácia
náhradného rodičovstva (Každé dieťa potrebuje rodinu), alebo „nábor“ profesionálnych rodičov ako
projekt Európskeho sociálneho fondu na znižovanie nezamestnanosti.
Keďže ide o rozhodnutie politické a rozhodnutie štátnej administratívy, aj ich vyhodnocovanie má
často deklaratívny charakter. Ak sa aj robia „analýzy“, majú prevažne sociologický charakter.
Sme presvedčení, že oveľa viac ako o „najvyšší záujem dieťaťa“ tu ide o získanie rozsiahlejších
rozhodovacích právomocí a „väčší balík peňazí“ pre sociálny rezort.
Proklamácie a realita
Z celého komplexu problémov sa dotkneme siedmych, ktoré sa týkajú profesionálnych rodín:
- profesionality profesionálnych rodín,
- „rodinnosti“ profesionálnych rodín,
- „administrácie“ umiestňovania detí do profesionálnych rodín,
- profesionálnej rodiny ako krátkodobej formy starostlivosti, attachmentu – pripútaniu sa dieťaťa
k vzťažnej osobe,
- „putovania“ detí umiestnených v profesionálnych rodinách,
- prežívania odchodu dieťaťa v profesionálnych rodinách,
- burnout syndrómu v profesionálnych rodinách.
Profesionalita profesionálnych rodín
Miera profesionality rodín súvisí s meniacou sa filozofiou práce profesionálnych rodín. Ak pôvodne
bola chápaná „profesionálna náhradná výchova v rodine“ (s dôrazom na každé slovo tohto spojenia)
ako dlhodobá forma ústavnej výchovy určená pre špecifický okruh detí s poruchami emocionality
a správania, ktorú realizujú odborne pripravení profesionáli, a mala ašpiráciu byť „terapeutickou
pestúnskou rodinou“, dnes je chápaná ako krátkodobá forma starostlivosti a domáce zamestnanie,
ktoré môže vykonávať človek po absolvovaní 40 - 60 hodinovej príprave s akýmkoľvek maturitným
vzdelaním. Ráta sa s tým, že profesionálny rodič bude využívať široký servis dostupných
odborníkov (najmä sociálneho pracovníka, psychológa a špeciálneho pedagóga). Keďže forma
profesionálnej rodiny má na Slovensku prednosť pred pobytom dieťaťa v inštitúcii (a v súčasnosti
už každé dieťa do 6 rokov má byť podľa zákona 180/2011 Z. z. umiestnené v profesionálnej rodine
a nie v detskom domove), najpohodlnejšou cestou legislatívne podporiť tento zámer je zníženie
nárokov na odbornosť profesionálnych rodín. Často, žiaľ, aj na ich osobnostnú zrelosť.
Napriek tomu, že rešpektujeme vzdelaných, ale najmä múdrych psychológov, špeciálnych
pedagógov a ďalších odborníkov, sme presvedčení, že „hlavným odborníkom“ vo vzťahu k dieťaťu
má byť ten, kto je s dieťaťom dennodenne - teda profesionálny rodič. V súčasnosti realizovaný
model redukuje profesionalitu profesionálneho rodiča do roviny toho, kto zabezpečuje starostlivosť
o dieťa, je akýmsi jeho „opatrovateľom“, ale pokiaľ ide o odbornosť, je výrazne závislý od pokynov
odborníkov - špecialistov. Podobný model, ktorý je založený na trojici expertov – psychiater,
sociálny pracovník, psychológ – je v USA na ústupe a hodnotí sa veľmi kriticky (Ven, 1991)
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„Rodinnosť“ profesionálnych rodín
Jedným z charakteristických znakov funkčnej biologickej rodiny je, že rodičia majú s deťmi
spoločnú minulosť, spoločnú prítomnosť aj spoločnú (hoci transformovanú) budúcnosť. Je známe,
aké problémy s hľadaním a prežívaním svojej identity majú deti v náhradných rodinách. A to im
v ich životnom „rodinnom kontinuu“ vypadne s náhradnými rodičmi „len“ spoločná minulosť.
Profesionálna rodina neposkytuje dieťaťu ani spoločnú budúcnosť. Dieťa a profesionálny rodič
majú iba spoločnú prítomnosť. Profesionálny rodič nevie dokedy sa bude starať o dieťa, a to ho
zásadne limituje pri výchove a „tlačí“ ho do roly už spomínaného opatrovníka. Rozvíja a posilňuje
u detí i profesionálov dnes tak rozšírenú životnú filozofiu „tu“ a „teraz“, ktorá má v sebe
obsiahnutých veľa rizík. Je ťažké (v duchu slovníka A. S. Makarenka) dávať deťom blízke
a vzdialené perspektívy, ak ich nemá vo vzťahu k dieťaťu ani sám profesionálny rodič. Starostlivosť
i tréning je možný azda aj bez nich, ale výchova nie! V tomto smere môže byť komplikáciou aj to,
že súčasťou profesionálnej rodiny sú často vlastné biologické deti. Tak sa vytvárajú v „rodine“ dve
kategórie detí – tie „naše“, ktoré ostávajú a majú spoločnú budúcnosť, a deti prijaté na prechodnú
dobu, ktoré z rodiny majú odísť. Sú tu aj ďalšie problémy „rodinnosti“ profesionálnych rodín. Napr.
profesionálne rodičovstvo mladších i starších žien bez skúseností s vlastnými deťmi i partnerským
súžitím (napr. dievčatá bez partnera, rádové sestričky) alebo žien, ktoré síce partnera i skúsenosť
s biologickým rodičovstvom majú, ale partner a biologické deti len „trpia“ ich profesionálne
rodičovstvo.
Ukážkou administratívneho postupu pri umiestňovaní detí do profesionálnej rodiny je prípad
z Trnavského kraja. Napriek tomu, že je výnimočný, ukazuje na vážnosť možných dôsledkov
podceňovania skutočne komplexného odborné posudzovanie súvislostí a kompetencií profi rodičov.
Traja súrodenci boli umiestnení do profesionálnej rodiny k 22 ročnému mladému mužovi, ktorý sa
o ne staral sám v podnájme. On sám si zažil ako dieťa „rodinu“ predovšetkým v detskom domove.
,,Úradne“ splnil všetky požadované podmienky na to, aby mohol pracovať ako profesionálny rodič.
Reálne však nezvládol situáciu starostlivosti o tri deti, najmladšie z nich, 11 mesačné, zomrelo a on
je umiestnený vo väzbe pre dôvodne podozrenie z jeho zabitia. Zdá sa, že pri rozhodovaní o jeho
kompetentnosti zlyhali nielen odborné pohľady, ale i jednoduchý zdravý rozum.
„Administrácia umiestňovania“ detí do profesionálnych rodín
Legislatívne normy nijako nezaväzujú súd resp. sociálnu kuratelu k tomu, aby sa pri matchingu
(„spájaní“ dieťaťa a profesionálneho rodiča) dbalo aspoň na istú mieru kompatibility oboch strán.
Zásadná je tu profesionalita sociálnej kurátorky, ale veľmi záleží jednak na tom, do akej miery sa
riaditeľ detského domova alebo krízového strediska dokáže zapojiť do rozhodovacieho procesu
a obhajovať (chrániť) záujmy detí i svojich pracovníkov, jednak na tom, do akej miery to sociálny
kurátor dokáže rešpektovať. Často to funguje tak, že na jednej strane sociálna kuratela potrebuje
umiestniť dieťa a na druhej strane je „nevyťažený“ profesionálny rodič (má napr. po odchode
dvoch detí miesto troch detí len jedno). „Uvoľnilo sa miesto, treba ho čím skôr zaplniť“. Tvrdenie,
že „profi rodič“ je profesionál, že samozrejme nové dieťa a situáciu zvládne, že ho teda musí prijať,
je typickou administratívnou pseudoargumentáciou. Stretávame sa s dvoma podobami
problémových dôsledkov:
1. Napriek tomu, že sa „profi rodič“ reálne snaží, situáciu s dieťaťom nezvláda, nedeklaruje to
však navonok vo vzťahu k svojmu k zamestnávateľovi, pretože sa obáva o svoje zamestnanie.
Neraz dokonca paradoxne uvádza, že nie sú väčšie problémy.
2. „Profi rodič“, ktorý problémové dieťa od jeho pridelenia a „prijatia“ odmieta, chce ho vrátiť,
resp. „vymeniť“. Je to spojené s argumentmi typu: „To dieťa nie je vhodné do profesionálnej
rodiny.“ „To dieťa nás odmieta.“ „To dieťa rozbíja našu rodinu!“
Nejdeme teraz hodnotiť mieru vecnosti týchto výrokov, ale pre dieťa je to ďalšie životné
odmietnutie a pokračovanie v jeho putovaní.
Sociálny kurátor v rámci hospodárnosti i rozhodovacích právomocí chce stopercentnú obsadenosť
profesionálnych rodín. Uprednostňuje často technické hľadiská pred psychologickými.
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Profesionálna rodina ako krátkodobá forma starostlivosti
Legislatíva vo vzťahu k profesionálnym rodinám určuje viacero pravidiel, v kontexte tohto
príspevku považujeme za dôležité štyri:
1. profesionálna rodina má prednosť pred ostatnými formami ústavnej starostlivosti,
2. deti do 6 rokov musia byť (okrem závažných postihnutí) umiestnené priamo do profesionálnej
rodiny,
3. profesionálny rodič sa stará v rámci plného úväzku podľa náročnosti o 1-3 deti,
4. ide o krátkodobú formu starostlivosti, po ktorej by mal nasledovať buď návrat do biologickej
rodiny dieťaťa, alebo jeho odchod do dlhodobejšej náhradnej starostlivosti (náhradná osobná
starostlivosť, pestúnstvo, osvojenie).
Filadelfiová (2008) uvádza priemernú dĺžku pobytu dieťaťa v profesionálnej rodine 3,1 roka. Tento
údaj nie je celkom presný, pretože sú v ňom zmiešané pôvodné profesionálne náhradné rodiny,
ktoré boli chápané ako dlhodobé a súčasné profesionálne rodiny, ktoré sú chápané ako krátkodobé.
Reálnejší je zrejme údaj Brndiarovej (2012), ktorá na základe prieskumu uvádza priemernú dĺžku
pobytu dieťaťa v profesionálnej rodine okolo 1,8 roka.
Práve dĺžka pobytu dieťaťa v profesionálnej rodine a vekové obdobie, v ktorom do nej prídu, sú
zrejme najzávažnejšie problémy, ktorým sa pri umiestňovaní dieťaťa neprikladá primeraná
dôležitosť.
- Pri mnohých deťoch sa väčšia časť ich pobytu v profesionálnej rodine prekrýva práve
s obdobím pripútania – attachmentu ku vzťažnej osobe (ide samozrejme o obojsmerný vzťah).
Pre dieťa je práve v tomto období presun do inej rodiny veľmi problematický. Prežíva
emocionálnu traumu, ktorú ešte nedokáže racionálne spracovať a ktorá naruší jeho dôveru
voči ľuďom a svetu.
- Aj pre veľkú časť profesionálnych rodičov ide o traumu. Dĺžka pobytu dieťa má taký rozsah,
že je štandardne spojená so skutočnou hlbokou emocionálnou zaangažovanosťou
profesionálneho rodiča i jeho rodiny. Požiadavka niektorých sociálnych kurátorov, ktorí
hovoria o potrebe „profesionálneho pripútania rodičov“ je pre nás natoľko absurdná, že ju
nekomentujeme.
„Putovanie“ detí umiestnených v profesionálnych rodinách
Český pediater F. Schneiberg (2010) opakovane uvádza až alarmujúce príklady „putovania“ detí
medzi pestúnskymi rodinami vo Veľkej Británii, keď dieťa od narodenia po dospelosť prejde neraz
viac ako desiatimi rodinami. Je to fenomén, ktorý na Slovensku i v Česku berú na ľahkú váhu tak
ministerskí úradníci a príslušní sociálni pracovníci, ako aj vplyvné organizácie v treťom sektore,
ktoré si osvojili tvrdenie „Aj zlá rodina je lepšia, ako najlepší detský domov.“ „Putovanie“ je pre
dieťa rizikové najmä preto, že:
- dieťa opakovane neprimerane zaťažuje adaptáciou na nové prostredie a ľudí,
- neposkytuje mu emocionálnu istotu „domáceho“ prostredia a „jeho“ ľudí,
- deformuje jeho chápanie intimity,
- vytvára v ňom chaos, pokiaľ ide o budovanie jeho identity (Kto som?, Kam patrím?),
- aktivizuje u neho vytváranie takých copingových stratégií, ktoré sú spojené s citovou
povrchnosťou, s egocentrizmom a „vygumovaním“ minulosti a budúcnosti.
Problém „putovania detí“ je veľmi aktuálny aj v profesionálnych rodinách. Má dvojakú podobu.
Jednak ide o presúvanie dieťaťa z rodiny do inej ne-biologickej rodiny, jednak o presúvanie na osi
detský domov – profesionálna rodina – biologická rodina – detský domov – iná profesionálna
rodina atď. v rozličných kombináciách. Slovíková (2012) uvádza prípad, kde dvaja súrodenci takto
prešli siedmymi rôznymi prostrediami, priamo zo svojej praxe poznáme dva prípady, kde dieťa
prešlo dokonca siedmymi rôznymi rodinami.
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Prežívanie odchodu dieťaťa v profesionálnych rodinách
Viacerí autori popisujú náročnosť situácie odchodu dieťaťa z profesionálnej rodiny. Súhlasíme
s Filadelfiovou (2008), že odchod dieťaťa z profesionálnej rodiny a jeho presun k náhradným
rodičom alebo osvojiteľom je bolestivý pre všetky zúčastnené strany. (Dokonca ani návrat
k biologickým rodičom nie je bez problémov). Teda pre samotné dieťa, pre profesionálneho rodiča
a jeho rodinných príslušníkov, ale aj pre rodinu, kam dieťa prichádza (kam sa vracia). „Deti, ktoré
krízovú mamu (profesionálnu mamu) opúšťajú – niekedy po týždňoch, inokedy mesiacoch, či roku
– plačú. Na novú rodinu si zvykajú postupne návštevami budúcich rodičov, ale i tak strácajú chuť
do jedla, stávajú sa mrzuté a majú problémy s adaptáciou na nové prostredie. Evidentne sa im na
krátky čas prestáva dariť.“ (Výbochová, 2004, s. 14).
Slovíková (2012), sama profesionálny rodič, konštatuje, že:
- tento proces neovplyvní žiadna odborná príprava,
- zatiaľ, čo profesionálnemu rodičovi môže proces smútenia uľahčiť dobrá supervízia, resp. iný
profesionálny rodič, ktorý si takúto situáciu už odžil, ostaným členom rodiny sa supervízia
neposkytuje a vyrovnávajú sa so situáciou spravidla sami.
Súčasťou vyrovnávania so životnými stratami je čas potrebný na smútenie. Je zaujímavé, že na túto
požiadavku nereaguje legislatíva, že teda často po odchode jedného dieťaťa vzápätí prichádza iné
dieťa. Pozoruhodnejšie sa nám zdá však to, že v prieskume Slovíkovej (2012) až
1/3 profesionálnych rodičov uvádza, že po odchode jedného dieťaťa by iné dieťa malo prísť do
rodiny čo najskôr. Akoby tu bola snaha úplne legitímnu potrebu smútenie potlačiť ako čosi
emocionálne nežiaduce. Možno sa v tom však odráža reflektovanie požiadaviek zamestnávateľa
a potreba profesionálneho rodiča ukázať sa ako lojálny zamestnanec.
Burnout syndróm v profesionálnych rodinách
Nezávisle od toho, ako vnímame profesionálnu rodinu, je zrejmé, že ako v každej z pomáhajúcich
profesií je pre pracovníka psychicky ohrozujúca. Naše opakované stretnutia s profesionálnymi
rodičmi i prieskumy ukazujú, že pre profesionálneho rodiča sú osobitne ohrozujúce:
- výrazná zmena životného štýlu spojená s pretrhaním štandardných kontaktov (ostávajú skoro
výlučne väzby na iných profesionálnych rodičov),
- nepretržitá pracovná zodpovednosť za dieťa, reálna absencia oddychu profesionálneho rodiča,
- „emocionálna“ i odborná angažovanosť, ktorá v svojej odozve neprináša dostatočne pozitívnu
odpoveď,
- dieťa mimoriadne náročné na starostlivosť a výchovu, ktoré „pohlcuje“ profesionálneho
rodiča a profi rodič nenachádza reálnu odbornú pomoc u odborníkov,
- časté opakované traumy z odchodu detí z rodiny,
- vnútorné nevyrovnanie sa s tým, ku komu dieťa z rodiny odchádza,
- identifikovanie sa s dieťaťom, ktoré z rodiny odísť nechce,
- pocity viny, že sa venuje prijatému dieťaťu viac ako vlastným deťom a manželovi, že dieťa
„vyciciava“ jeho rodinu,
- nepodporujúci partner/partnerka a nepodporujúce biologické deti, resp. „domáci“ konflikt,
- pri častom striedaní detí v profesionálnej rodine strata presvedčenia o jej zmysluplnosti,
- pocit, že profesionálneho rodiča nechápe ani riaditeľ detského domova, ani sociálni kurátori,
ale dokonca ani odborníci (určený psychológ, špeciálny pedagóg, sociálny pracovník),
- neprofesionálne vstupy sociálnych kurátorov, resp. riaditeľa detského domova,
- potreba mať zamestnanie a strata vlastnej vízie v tomto type zamestnania.
Sme presvedčení, že umiestniť pätnásť detí do jednej profesionálnej rodiny v priebehu piatich rokov
je temer pre každého profi rodiča psychicky devastačné. Profesionálne rodiny, ktorými prešlo viac
ako 15 detí máme. Ak „zlyhávajú“, je to predovšetkým ich zlyhanie?
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Záver
Profesionálna rodina je veľmi komplikovaná forma starostlivosti o dieťa. Ak upozorňujeme na rad
jej slabých miest z hľadiska teórie i reálnej praxe, nie je to preto, že by sme ju úplne odmietali. Sme
len presvedčení o tom, že až príliš veľa činností okolo nej sa realizuje neprofesionálne. A že to tak
bude dovtedy, pokiaľ jej rámec budú určovať politici a úradníci a nebudú mať záujem na odborne
prijateľnom konsenze s odborníkmi.
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Profesionálna rodina – vzťah založený na sľube
Katarína Šmajdová Búšová
Katedra pedagogiky, Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice
busovak@gmail.com

Abstrakt
Profesionálna rodina je organizačná forma ústavnej starostlivosti, ktorá je využívaná najmä
v detských domovoch. Proces vytvárania vzťahu medzi profesionálnymi rodičmi a zverenými
deťmi je veľmi problematický. Aj preto sme sa vo výskume zamerali na status profesionálnych
matiek vo vzťahu k zvereným deťom a aký vplyv má tento status na samotné profesionálne matky
a ich zverené deti. Na skúmanie tohto problému sme využili metódu etnografie a pri analýze sme sa
opreli o teóriu objektu vzťahov Donalda W. Winnicotta.
Kľúčové slová: profesionálna rodina, etnografia, detský domov, Donald W. Winnicott, "sľub stálej
lásky"
Professional family – relationship based on a promise
Abstract
Professional family is an organizational form of institutionalized care which is mostly used in
orphanages. A process of creating a relationship between professional parents and fostered children
is very problematic. In research, we were examining the status of professional mothers in
relationship to their fostered children and if this status has an impact on professional mothers
themselves and on fostered children. When researching this topic, we decided to use ethnographic
method. In analysis we used a theory of object relationships from Donald W. Winnicott.
Keywords: Professional family, ethnography, orphanage, Donald W. Winnicott, „promise of
permanent love“
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Úvod
Profesionálna rodina je v súčasnej dobe veľmi diskutovaná téma. Rôzne aspekty, ako napr. jej
krátkodobosť, zaradenie do ústavnej starostlivosti, organizačné zabezpečenie, výber
profesionálnych rodičov, prideľovanie detí a iné, sú centrom polemiky mnohých odborníkov nie len
na Slovensku (Sobotková, 2009a,b; Škoviera, 2009, 2010; Bubleová, Kovařík et al., 2002; Working
Group on Children at Risk and in Care, 2004 a i.). Napriek tomu, že ide o tak rozporuplnú tému,
mnohé odborné články a príspevky prezentujú hlavne závery a názory, ktoré takmer vôbec nie sú
opreté o hlbší vedecký výskum (napr. Hejdiš, Kozoň, Paľun et al., 2011). Na druhej strane je
dôležité podotknúť, že jeho realizácia v tak intímnom prostredí, ako je profesionálna rodina, je
veľmi náročná. Aké je z toho východisko? Hľadanie odpovede na túto otázku by zabralo
pravdepodobne celý priestor tohto príspevku. Ale to nie je naším zámerom. Čomu sa chceme
venovať, je čiastkový predmet nášho výskumu, ktorým sme sa snažili doplniť mozaiku názorov
na túto problematiku. Ním bol sľub profesionálnej matky, po ktorom dieťa túži, prípadne netúži,
o ktorom si niektorí odborníci alebo kompetentní ľudia, ktorí pracujú v oblasti sociálno-právnej
ochrany, myslia, že nie je potrebný, iní poukazujú na to, že je nevyhnutnosťou pre zdravý vývin
dieťaťa. Dôvodom, prečo sme sa zaoberali práve ním je, že išlo o takmer prvú vec, ktorá sa nám
objavila v rámci kvalitatívneho výskumu, ktorý sme realizovali v profesionálnych rodinách a bol
podnetom, prečo sme v tomto smere išli v skúmaní do väčšej hĺbky.
Spomínaný výskum sme realizovali v rokoch 2006–2011. Naším hlavným cieľom bolo
analyzovať status profesionálnej matky k zverenému dieťaťu a skúmať jeho dopad na oboch aktérov
tohto pedagogicko-psychologického vzťahu. Pod statusom sme chápali určité postavenie
profesionálnej matky, ktoré pri dieťati zastávala. Vo výskume sme ho dali do súvisu s prianiami
a potrebami zvereného dieťaťa, prianiami a chápaním svojej úlohy zo strany profesionálnej matky
a s činnosťami, ktoré ho v podmienkach profesionálnej rodiny charakterizovali. Dôvodom nášho
zamerania bolo, že v rámci politickej „reformy“ zabezpečovania ústavnej starostlivosti sa
z hľadiska pedagogiky a psychológie nevenovala tomuto problému takmer žiadna pozornosť
a inštrukcie pre profesionálnych rodičov, ako sa správať, boli (a dodnes v mnohých prípadoch sú)
skôr právnického a byrokratického charakteru.
Metodika výskumu a charakteristika skúmaných osôb
Keďže sme uvedené aspekty chceli preskúmať v čo možno ich najprirodzenejšom prostredí,
zvolili sme si na skúmanie etnografiu (Kučera, 1995; 1992). Tým, že dôsledkom jej realizácie
v profesionálnych rodinách bola nižšia štrukturovanosť prostredia a podmienky, ktoré
v profesionálnych rodinách platili, sme museli rešpektovať a nie ich prispôsobovať alebo meniť,
nám umožnilo odkrývať rôzne štruktúry a roviny významov daného prostredia, ako aj skúmaných
osôb.
Na zber výskumného materiálu sme použili dve metódy – participačné pozorovanie
a pološtrukturované interview. Participačné pozorovanie sme realizovali v prirodzenom prostredí
profesionálnych rodín. Pozorovali sme situácie takmer vo všetkých častiach ich denného režimu
a mohli sme sa voľne pohybovať v ich domácom priestore. V niektorých prípadoch sme mali
možnosť zoznámiť sa aj s členmi širšej rodiny profesionálnych rodín. Naša pozícia bola len
okrajová. Takže napriek tomu, že sme v niektorých činnostiach fungovali aktívne, neboli sme
plnohodnotnými členmi prostredia. Naše návštevy v profesionálnych rodinách trvali od 4 do
9 hodín. Profesionálni rodičia vedeli, že realizujeme výskum a za týmto účelom vytvárame
záznamy. Celkovo sme zrealizovali 12 participačných pozorovaní, z ktorých 8 bolo audiálne
nahrávaných a prepísaných. Zvyšné 4 boli zaznamenané formou „pero a papier“.
Pološtrukturované interview sme realizovali len s profesionálnymi rodičmi pred alebo po
zrealizovaní participačných pozorovaní. V rámci neho sme sa zamerali na zistenie informácií,
týkajúcich sa minulosti (napr. prejavov zverených detí pred naším príchodom do profesionálnej
rodiny), súčasnosti (napr. správania zverených detí, postojov a prežívania profesionálnych rodičov
s tým súvisiacich), ako aj budúcnosti profesionálnych rodín (napr. plánov profesionálnych rodičov,
ich vnímania vlastnej úlohy v živote zverených detí a pod.). Celkovo bolo zrealizovaných
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6 pološtrukturovaných interview, pričom každé z nich bolo audiálne nahrávané a doslovne
prepísané.
Zozbieraný materiál sme podrobili etnografickej interpretácii, pričom sme sa opreli o teóriu
objektových vzťahov Donalda W. Winnicotta (1998, 1971, 1965, 1960). Dôvod, prečo sme si
vybrali koncepciu tohto britského pediatra a psychoanalytika, bolo, že sa podrobne venoval úlohám
matky pri vytváraní vzťahu s dieťaťom v ranom veku. Popísal dôležité prvky materinskej
starostlivosti a poukázal na dôsledky vo vývine dieťaťa ak matka tento vzťah z nejakých príčin
nadviazať nemôže. Zároveň sme sa opreli o jeho štádiá psychického vývinu od narodenia dieťaťa
do 5 rokov. Tie môžeme vo veľmi obmedzenej miere charakterizovať nasledovne:
1. štádium predstavuje najrannejší vývin dieťaťa siahajúci do prenatálneho obdobia, pričom zahŕňa
perinatálny aj postnatálny vývin dieťaťa;
2. štádium charakterizuje prvotný emocionálny vývin, v ktorom sa vytvára základ vzťahu medzi
matkou a dieťaťom (začínajú spolu tvoriť dyádu8). D. W. Winnicott sem zaraďuje proces
spočinutia psyché v tele9, dosiahnutie statusu jednotky (t.j. integrácia self) a kontakt dieťaťa
s realitou prostredníctvom ilúzie (omnipotencia verzus pravé a falošné self).
3. štádium vyjadruje obdobie vytvárania depresívnej pozície u dieťaťa10. V tomto štádiu
D. W. Winnicott zdôrazňuje veľký význam prítomnosti a starostlivosti matky, ktorá musí
dieťaťu umožniť zakúšať starostlivý záujem, nevyhnutný pre vytvorenie podporného okruhu
a základu pre ďalšie interpersonálne vzťahy.
4. štádium charakterizuje vytváranie interpersonálnych vzťahov a komplikácie, ktoré ich
sprevádzajú (Id, Ego, Superego, detská sexualita, obranné organizácie, trojprvkové vzťahy a i.).
V syntéze Winnicottovej teórie a nášho výskumu sme sa snažili skúmať vzťah profesionálnej
matky a zverených detí z hľadiska:
 jej schopnosti zvládnuť to „technicky“ (či dokázala dieťaťu dávať zakúšať starostlivý záujem);
 potreby dieťaťa mať jednu osobu, pomocou ktorej môže nachádzať depresívnu pozíciu
a vytvárať s ňou dyádu;
 trojprvkových vzťahov (tzn. pridávanie do vytvorenej dyády osoby otca, prípadne ďalších ľudí).
Našou snahou bolo aj pomocou uvedených štádií odhadnúť, v ktorom z nich sa zverené deti
nachádzali pri príchode do profesionálnych rodín a ktoré dosiahli počas nášho výskumu
v profesionálnych rodinách. Pri interpretácii sme spolupracovali s doc. PhDr. Milošom Kučerom,
CSc. z Katedry psychologie Karlovej univerzity v Prahe.
Výskumnú vzorku predstavovalo 9 detí, ktoré boli zverené do troch profesionálnych rodín.
V tabuľke 1 uvádzame ich stručnú charakteristiku:

Autor používa v tomto zmysle pojem „mother and infant living together“ (Winnicott, 1960, s. 588).
Modernou alternatívou tohto pojmu je „mentalizácia“, pod ktorou rozumieme schopnosť človeka nakladať
so svojimi vnútornými stavmi na psychickej úrovni. Táto schopnosť sa vyvíja v kontexte blízkych –
attachmentových vzťahov. Tzn. ide o vývinovú úlohu prvých rokov života, ale zároveň patrí medzi
najdôležitejšie oblasti psychoanalytickej liečby (Vavrda, 2005).
10
V tejto súvislosti podľa D. W. Winnicotta (1998) u dieťaťa prebiehajú dva stavy: vzrušenia a kľudu podnietené
pudmi. Matka je dôležitá v tom, že túto situáciu udržuje („holding“) a tak dieťaťu dáva čas nato, aby si utriedilo, čo
je dobré a čím jej môže napraviť škodu, ktorú spôsobilo. K tomu, aby ju dieťa dosiahlo, je nevyhnutná starostlivosť
jednej osoby. Matka musí byť stále k dispozícii pre udržiavanie situácie. Musí byť fyzicky dostupná a byť na tom
dostatočne dobre, aby bol jej postoj konzistentný v čase (vytvorenie podporného prostredia). V detskom domove,
kde kŕmenie, kúpanie a prebaľovanie zabezpečuje vždy niekto iný, k tomuto javu nedochádza.
8
9
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Tabuľka 1: Charakteristika skúmaných detí v profesionálnych rodinách
Meno
dieťaťa
Peter
(PNR 112)

Vek11
0;8 – 1;8

Michal
(PNR 1)

2;0 – 3;4

Marián
(PNR 1)

1;0 – 1;10

Dávid
(PNR 2)

0;5 – 1;5

Daniel
(PNR 2)

2;3 – 3;3

Lucia

0;8 – 2;7

Charakteristika
Bol prvým dieťaťom, ktoré bolo umiestnené do PNR 1. V nej pobudol
približne jeden rok (do 1;8). Čo sa týka jeho rodinnej anamnézy, hneď
po narodení bol umiestnený do detského domova, v ktorom bol na izbe
s rovnako starými deťmi. Striedalo sa pri ňom viacero vychovávateliek,
ktoré sa po mesiaci menili. Pri našom príchode bol osvojený adoptívnou
rodinou. Z hľadiska štádií psychického vývinu sa podľa jeho prejavov
pravdepodobne nachádzal v prvom štádiu, pričom vzhľadom na svoj vek
mal byť už v treťom štádiu13.
Bol druhým dieťaťom, ktoré bolo umiestnené do PNR 1. V čase našich
návštev bol v nej 1 rok. Po narodení bol u biologickej matky. Kvôli
určitým okolnostiam sa dostal do starostlivosti biologického otca,
ktorému bol neskôr odobratý sociálnymi pracovníkmi (cca 1;10). Potom
bol umiestnený v detskom domove, v ktorom strávil približne 1 –
2 mesiace. Odtiaľ bol zverený do PNR 1, v ktorej bol celý čas
pripravovaný na návrat k biologickej matke. Neskôr sa pre jej nezáujem
o tom už neuvažovalo a bol zverený do pestúnskej starostlivosti (cca
6;0). Z hľadiska štádií psychického vývinu bol niekde medzi druhým
a tretím štádiom, čo bolo komplikované jeho regresom vo vývine.
Bol v poradí tretím dieťaťom, ktoré bolo umiestnené do PNR 1. Celkovo
v nej pobudol 10 mesiacov (do 1;10). V súčasnosti je v adoptívnej
rodine. Z jeho rodinnej anamnézy vieme, že po narodení sa oňho starala
jedna osoba, ktorá však nebola jeho biologickou matkou. Po umiestnení
do detského domova v ňom pobudol 7 dní, po ktorých bol umiestnený
do PNR 1. Prišiel v polovici nášho výskumu, takže bol jediným
dieťaťom, ktoré sme mohli pozorovať pri jeho príchode. Z hľadiska
štádií psychického vývinu sa nachádzal v treťom štádiu, čo bolo
primerane jeho veku.
Bol jedným z prvých detí, ktoré prišli do PNR 2. Do nášho príchodu
v nej bol 1 rok (1;5). Po narodení bol umiestnený do krízového centra,
odkiaľ ho umiestnili do nemocnice. Z nej išiel do jedného detského
domova a odtiaľ do druhého. Z neho bol po 2 týždňoch zverený do PNR
2. V súčasnosti je v pestúnskej starostlivosti u profesionálnych rodičov.
Z hľadiska štádií psychického vývinu sa podľa jeho prejavov
pravdepodobne nachádzal v prvom štádiu, pričom vzhľadom na svoj vek
mal byť v treťom.
Bol jedným z prvých detí, ktoré prišli do PNR 2. V čase nášho príchodu
v nej bol 1 rok (3;3). Čo sa týka jeho rodinnej anamnézy, po narodení
bol týždeň s biologickou matkou, ktorá sa ho vzdala. Potom bol
umiestnený do detského domova a neskôr do PNR 2. Po našom odchode
si ho profesionálni rodičia nechali a prešli do formy pestúnskej
starostlivosti. Z hľadiska štádií psychického vývinu sa nachádzal niekde
medzi druhým a tretím štádiom.
Bola prvým dieťaťom, ktoré bolo umiestnené do PNR 3. Do našich

Označenie veku: rok; mesiac pri príchode dieťaťa do profesionálnej rodiny – rok; mesiac pri odchode
dieťaťa z profesionálnej rodiny alebo výskumníkov v čase ukončenia výskumu.
12
Skrátené označenie profesionálnej rodiny.
13
Uvedené štádiá sa vzťahujú na úroveň psychického vývinu detí pri ich príchode do profesionálnych rodín.
Ide o približné určenie na základe popisu prejavov správania zverených detí od profesionálnych rodičov.
11
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(PNR 3)

Adam
(PNR 3)

0;8 – 2;6

Alica
(PNR 3)

2;6 – 3;2

Barborka
(PNR 3)

0;11 – 1;3
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návštev v nej bola 1 rok a 11 mesiacov (2;7). Narodila sa predčasne
a 3 – 4 mesiace pobudla v inkubátore (do 0;4). Potom bola umiestnená
do detského domova, v ktorom bola ďalšie 4 mesiace (do 0;8).
Uvažovalo sa o jej návrate do biologickej rodiny, avšak tá mala ťažkosti
s jej navštevovaním. Počas pobytu v PNR 3 sa musela približne dvakrát
vrátiť na určitý čas do detského domova z dôvodu čerpania dovolenky
profesionálneho rodiča. Z hľadiska štádií psychického vývinu sa podľa
prejavov nachádzala v prvom štádiu, pričom vzhľadom na svoj vek mala
byť v treťom štádiu.
Bol druhým dieťaťom, ktoré bolo umiestnené do PNR 3. Do našich
návštev bol v nej 1 rok a 10 mesiacov (2;6). Po narodení bol 2 mesiace
v biologickej rodine. Z nej bol hospitalizovaný v nemocnici, z ktorej bol
umiestnený do detského domova (0;3). Počas pobytu v PNR 3 sa musel
na istý čas vrátiť do detského domova z dôvodu čerpania dovolenky
profesionálneho rodiča. Z hľadiska štádií psychického vývinu sa
nachádzal približne v druhom štádiu.
Bola tretím dieťaťom umiestneným do PNR 3, v ktorej pobudla
8 mesiacov (do 3;2). V čase našich návštev už bola osvojená v rámci
medzinárodnej adopcie. Po narodení bola v biologickej rodine. Z nej
bola hospitalizovaná v nemocnici, z ktorej bola premiestnená do
detského domova. Ako osemmesačnú ju zverili do PNR, v ktorej
pobudla 1 rok (do 1;8). Z nej mala ísť do pestúnskej starostlivosti, avšak
pestúnski rodičia z toho odstúpili a PNR, v ktorej dovtedy bola, ukončila
pracovný pomer s detským domovom (1;8 – 2;0). Z toho dôvodu opäť
skončila v detskom domove (do 2;6). Z hľadiska štádií psychického
vývinu sa nachádzala niekde medzi druhým a tretím štádiom, čo bolo
komplikované prejavmi regresu v jej vývine.
Bola štvrtým dieťaťom v poradí, ktoré bolo umiestnené do PNR 3.
V čase nášho príchodu v nej bola 4 mesiace (1;3), pričom 3 týždne
z nich strávila v detskom domove z dôvodu práceneschopnosti
profesionálneho otca. Jej biologická matka ju po narodení nechala
v pôrodnici a vrátila sa pre ňu až po 12 dňoch. Keď mala 2 mesiace,
bola z biologickej rodiny hospitalizovaná v nemocnici a od toho času 3 –
4x striedala rodinné a nemocničné prostredie. Pri poslednej
hospitalizácii ju umiestnili do detského domova kvôli zlým sociálnym
a hygienickým podmienkam v biologickej rodine (0;8). Z hľadiska štádií
psychického vývinu bola v treťom štádiu, avšak jej stav zhoršovali
opakované návraty do detského domova z dôvodu čerpania dovolenky
profesionálneho rodiča.

Každému dieťaťu sme vypracovali vývinový profil s ohľadom na jeho predadaptačné, adaptačné
a postadaptačné obdobie pobytu v profesionálnej rodine. Všetky skúmané profesionálne rodiny
bývali na dedine v rodinných domoch, pričom mali aj vlastné deti (v jednom prípade boli
osamostatnené, vo zvyšných dvoch prípadoch išlo o deti v mladšom a staršom školskom veku).
Profesionálni rodičia mali dosiahnuté stredoškolské aj vysokoškolské vzdelanie. Išlo o kresťanské
rodiny (často zdôrazňovali aspekt viery) a ich primárnym motívom pre profesionálne rodičovstvo
bolo pomôcť dieťaťu a ponúknuť mu určité zázemie.

Prezentácia výsledkov
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Výsledky, ktoré sme získali prostredníctvom analýzy, sa týkali viacerých aspektov samotných
skúmaných detí, ako aj profesionálnych matiek (napr. úrovní statusu profesionálnych matiek a ich
vplyvu na zverené deti, „ideálnej“ a neprimeranej dĺžky pobytu dieťaťa v profesionálnej rodine a jej
dôsledkov, vnútorných konfliktov profesionálnych matiek, úloh a významu biologických detí
a partnera profesionálnej matky pri formovaní jej statusu a prístupu k zvereným deťom a i.). Z nich
v tomto príspevku prezentujeme jeden, a to problematiku sľubu profesionálnych matiek zvereným
deťom v zmysle záruky trvácnosti vzťahov a otvorenej budúcnosti dieťaťa tak, ako to prezentoval
Matějček14. V našom výskume sme mu dali pomenovanie sľub stálej lásky.
Vyskytol sa takmer u všetkých skúmaných detí. Zreteľne bol viditeľný najmä u Michala, Adama,
Lucie, Mariána a Barborky. Alica a Peter odišli z profesionálnych rodín v čase jeho prvých
prejavov, tzn. svoju žiadosť už zamerali na osobu, ktorá im mohla zabezpečiť trvalosť vzťahov –
pestúnsku a adoptívnu matku. Čo sa týka Daniela a Dávida, nezískali sme ohľadom nich až také
podrobné informácie, avšak profesionálna matka po ich prijatí nadobudla status ich budúcej
pestúnskej matky a daný sľub im dobrovoľne poskytla hneď od začiatku. V ich prípade bol skôr
problém túto „ponuku“ naplno prijať a využiť. Na ilustráciu, jedným z príkladov tohto problému
bolo zachádzanie sa Dávida, ktoré nám opísala profesionálna matka. Dávid bol v profesionálnej
rodine už rok a napriek starostlivosti profesionálnych rodičov a liečení lekára tento prejav stále
pretrvával. Jeho správanie vyjadrovalo určitú paniku (akoby vytvorenie chaosu, z ktorého nevedel
vytvoriť poriadok). Tá vznikala pravdepodobne tým, že sa dostal do niečím ohrozujúceho stavu,
ktorý nevedel zvládnuť. Ostal ako paralyzovaný a v najhlbšom stupni zájdenia doslova zrútený.
Akoby sa mu zrútili všetky obrany proti úzkosti a jediná, ktorá mu ostala, bola somatická:
„Asi pred mesiacom tak sa mi zašiel, sme zametali, on mal mm smetáčik, ja som malá metlu.
No jak sme mali pozametané mu hovorím, daj, pozberáme, hej? A teraz ja som mu ten
smetáčik z rúčky zobrala, ale on bol pri mne. No a on taký žiaľ dostal, že ja som mu ten
smeták zobrala, že on sa mi zašiel. No a teraz ja pozerám, jak stál, on padá. Normálne padá.
Hej? Bezvedomie. Že keby ste ho nezachytili, tak si rozbije hlavu. Ja som ho zachytila, dvihla
som ho na ruky, no a jak som ho dvihla tak na rúčky, tak on dostal taký kŕč, že mu hlavičku
stiahlo až ku kolienkam. Taký tvrdý ostal. A ja mu kričím, Dávidko, to čo robíš? No a som
hneď začala s ním narábať. Aj som fúkala doňho, aj po chrbátiku, aj toto. Viete čo, asi tak das
viac jak pol minúty taký bol. A tak pomaly sa prebral, bez plaču, očká tak jakeby prišiel
neviem skade, z nejakej z-z druhej, z druhého sveta možem povedať, hej? Pretože on normálne
je ticho, oči do jedného miesta má tak nacielené a teraz neviete, či dýcha, či nedýcha. Či máte
ďalej naňho kričať, lebo zase keby ste kričali, naspäť začne plakať a naspäť sa zájde. Tak som
ticho, pozerám, a jak vidím, že dýcha, že už normálne začal dýchať, ta tak potom ho
pohladkám pekne, pomaly, prihovorím sa mu. Ale v tom momente niet mu pomoci... No
a dodnes je to tak. Nezachádza sa často, bo keď také menšie zájdenie, to ani nepovažujem jak
za zájdenie, že tak trošičku len, že vníma, to vtedy nie, ale jak už tak, že už privrie očká
a niekedy mu až pery padnú dole.“ (Interview PM215)
Dávid v čase prežívania veľkej úzkosti nedokázal profesionálnu matku použiť ako niekoho, kto
by danú situáciu udržal, pomohol mu ju spracovať a zvládnuť. Napriek tomu si k nej vzťah vytvoril,
čo sa prejavovalo tým, že ju odlišoval od cudzích a nechcel od nej odísť.
Prejavy túžby dieťaťa po sľube stálej lásky mali svoj vývoj. Objavili sa až na určitom stupni jeho
psychického vývinu (v treťom štádiu) a z hľadiska času sa prvé náznaky žiadosti objavili na
prelome adaptačného a postadaptačného obdobia pobytu v profesionálnej rodine. Mal rôzne formy.
Najvýznamnejšie a najvýraznejšie z nich boli fyzický kontakt, hra a samotné zisťovanie lásky
dieťaťa v rámci komunikácie s profesionálnou matkou.
Autor hovoril o 5 základných psychických potrebách dieťaťa, pri ktorých je dôležité, aby boli naplnené
v pravý čas a v primeranej miere (Matějček, 2005). V tomto prípade ide o potreby otvorenej budúcnosti
a životnej istoty, ktorých zabezpečenie v profesionálnej rodine je veľmi diskutabilné (Sobotková, 2009a).
15
Záznam z interview s profesionálnou matkou z PNR2.
14
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Fyzický kontakt mal vo vzťahu k tomuto javu charakter veľkej blízkosti a dôvery. Samostatne
sa objavoval najmä u detí do jedného roka, ktoré ho často vyžadovali napr. roztiahnutím rúk,
spontánnym objatím profesionálnej matky, túlením a pod. Zo strany dieťaťa išlo o prejav lásky
k profesionálnej matke vo význame „si moja“, v ktorom očakávalo, že mu bude daná aj spätná
väzba („si môj“). U starších detí (trojročných a viac) sa objavoval v spojení s hrou. Najviac
dominantný bol u Mariána, ktorý si ho doslova vychutnával pri každej príležitosti s profesionálnou
matkou. Využíval ho aj Michal, Lucia, Adam a ku koncu pobytu v profesionálnej rodine aj Peter.
V opatrnej podobe sa objavil u Barborky (túlenie a dotyk líce o líce), ale u Alici bol veľmi
problematický. Nezniesla ho a odmietala v akejkoľvek podobe. Až časom ho dokázala vo veľmi
obmedzenej miere prijať v rámci hry a pri túlení líce o líce.
Konkrétne prejavy niektorých detí popisujú aj nasledujúce záznamy z participačných pozorovaní
a vyjadrení profesionálnych matiek:
Profesionálna matka išla do chodby. Marián išiel za ňou. Profesionálna matka sa vrátila do
kuchyne a v ruke držala smetník s metličkou. Čupla si a začala zametať smeti. Marián k nej
zozadu prišiel a objal ju okolo pása. Usmieval sa. Profesionálna matka sa k nemu otočila
a povedala: „Haf!“ Marián sa začal smiať. Opäť sa mu otočila chrbtom a zametala ďalej.
Marián ju jedenkrát celú obišiel a opäť ju zozadu objal. Opakoval to asi trikrát.
Profesionálna matka si Mariána posadila do lona a opýtala sa ho: „Ideme sa hrať Varila
myšička kašičku?“ Odsunula sa od stola, chytila Mariánove ruky a ukazovala na nich hru
Varila myšička kašičku. Pritom hovorila text. Na konci Mariána pohladkala po bruchu.
Marián sa zasmial… Marián zobral do rúk ruky profesionálnej matky a ukazoval na nich hru
Varila myšička kašičku. Pritom džavotal. Profesionálna matka hovorila text riekanky. Na
konci ho opäť pohladkala po bruchu… Pri tejto hre Marián vždy zoberie do rúk ruky
profesionálnej matky a ukazuje hru na nej, nie na sebe.
Lucia išla k profesionálnej matke, ktorá stála pri chladničke a pýtala sa na ruky.
Profesionálna matka ju vzala. Lucia sa k nej začala túliť... Profesionálna matka išla za deťmi
do obývačky. Lucia ležala na zemi. Profesionálna matka k nej prišla, prihovárala sa jej
a začala ju štekliť pod svetrom. Lucia sa začala smiať a natiahla k nej ruky. Profesionálna
matka ju zobrala na ruky a zaniesla do kuchyne.
„[pozn. Peter] Prišlo nejako prirodzene, spontánne, pomaly do svojich koľají, lebo bol
maličký. A časom [cca po ½ roku] pochopil, že aj na tie ruky je celkom fajn... Vlastne ku
koncu, keď už mal odísť, naučil sa aj túliť.“ (Interview PM1)
Barborka sa vrátila do kuchyne a išla k profesionálnej matke, ktorá varila. Oprela sa o jej
nohu a mrnčala. Keď profesionálna matka nereagovala, sadla si na zem k jej nohám.
Profesionálna matka si k nej čupla. Barborka sa k nej pritúlila.
„[pozn. Alica] Mala rada na líčko túlenie... Aj keď som si Alicu doslova tak ruky niekde za
chrbátom, na kolenách mi sedela, ale keď som si ju pritúlila alebo v lete, čo ja viem výstrih,
o hruď tak líčkom dokáže sa pritúliť.“ (Interview PM3)
Sľub stálej lásky v rámci hry sa prejavoval najmä u starších detí (trojročných a viac) a to
zrkadlením predstavy dieťaťa o tom, ako by mal jeho vzťah s profesionálnou matkou vyzerať
(tzn. ako by sa k nemu mala správať), pričom do toho zahrnulo dovtedajšie skúsenosti s jej
starostlivým záujmom. Keďže obsah a význam hier bol veľmi bohatý a individuálny u každého
dieťaťa, v rámci tohto príspevku sa zameriame na konkrétny prípad.
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Jednou z najvýznamnejších hier bola hra s „mamikom16“ (u Michala; predchádzala jej hra
s koníkom s rovnakým princípom), alebo hra „na mamu“ (u Adama a Lucie). Konkrétny priebeh
bol špecifický u každého dieťaťa, avšak uvedené hry mali spoločné to, že v nich dochádzalo
k striedaniu rolí. Prvou fázou bolo, že sa dieťa postavilo do roly matky (bábiku česalo, kŕmilo,
dávalo spať a pod.), pričom jeho samého predstavovala bábika, o ktorú sa staralo. Vo vzťahu
k Winnicottovej teórii, dieťa v danej hre dávalo „mamiku“ zakúšať starostlivý záujem z pozície
matky. Profesionálna matka bola vtedy len poradcom (tzn. hovorila mu, čo má s „mamikom“ robiť
keď je hladné, choré a pod.), prípadne do hry nezasahovala vôbec. Vyjadrujú to aj nasledujúce
záznamy z participačných pozorovaní:
S profesionálnou matkou sme pokračovali v neformálnom rozhovore. Michal položil bábiku
na posteľ a priložil si prst na ústa. Povedal: „Pššt.“ Otočila som sa k nemu a opýtala som sa
ho: „Bábika spí?“ Michal pošepol: „Hej.“ Opýtala som sa ho: „Ako sa volá mamiko?“
Profesionálna matka sa k Michalovi otočila a opýtala sa ho: „Ako sa volá? Miško?“ Michal
vydával nezrozumiteľné zvuky. Profesionálna matka sa ho opýtala: „Ako sa volá? Ako sa
volá bábika?“ Michal napodobnil plač. Profesionálna matka mu povedala: „Plače. Dobre.
Ale ako sa volá? Povedz nám ako sa volá?“ Michal odpovedal: „Ma-mi-ko.“ Profesionálna
matka mu povedala: „Aha. Dobre, no.“ Opýtala sa ho: „Čo robí? Chce sa mojkať?“
Profesionálna matka zobrala bábiku a pritisla ju k sebe. Hladkala ju a hovorila: „Moja,
moja, moja.“... Michal si bábiku z postele zobral a niekoľkokrát napodobňoval, že bábika
plače (cca 4-5x). Potom bábiku hladkal – profesionálna matka mi neskôr povedala, že to robí
dosť často.
Michal sa pri čítaní venoval knihe aj bábike, ktorá bola položená na stole (t.j. zobral si ju do
rúk, pohyboval s ňou, niekoľkokrát napodobňoval, že plače, hladkal ju a pod.). Povedal:
„Mamiko pi.“... Profesionálna matka sa nahla k Michalovi a povedala mu: „Pekne ju
pohladkaj a zaspievaj jej nejakú uspávanku.“ Michal sa pozeral na bábiku a vydával zvuky
podobné spevu. Profesionálna matka sa mu ticho prihovárala. Michal bábiku pohladkal.
Michal posadil bábiku do svojej vyvýšenej stoličky a povedal: „Mama, mamiko chce papaj.“
Profesionálna matka mu odpovedala: "Tak ju nakŕm.“ Michal zobral bábiku zo svojej stoličky
a položil ju na nižšiu vedľajšiu stoličku. Zo stola zobral svoju fľašu na čaj a dal jej piť. Fľašu
položil na stôl, bábiku zobral zo stoličky a položil ju na stôl. Michal vliezol do postieľky, kde
sa hral s hračkami. S profesionálnou matkou sa neustále rozprávali. Michal komentoval, čo
robí a profesionálna matka na to reagovala… Michal vyliezol z postieľky. Išiel ku stolu,
zobral si z neho bábiku a vliezol naspäť do postieľky. Bábiku položil a ľahol si k nej. Michal
vyšiel z postieľky. Bábiku nechal v nej. Postavil sa k postieľke, pozrel sa na profesionálnu
matku a ukázal na bábiku prstom. Povedal: „Mami, aha.“ Profesionálna matka sa obzrela
a opýtala sa ho: „Bábika spí?“ Michal prikývol a povedal: „Uhm.“
Lucia išla do spálne a zobrala si bábiku. Chytila ju do náručia a opatrne preniesla do
kuchyne. Potom ju opäť zobrala do spálne, z detského kočíka vyhodila všetky veci a jemne ju
tam položila. Potom zobrala prikrývku a zakryla ju. Začala kývať kočíkom… Lucia opäť
bábiku z kočíka opatrne vybrala aj s prikrývkou a odniesla si ju do kuchyne. Položila ju na
gauč, ľahla si vedľa nej a obe prikryla dekou… Lucia naďalej ležala na gauči spolu
s bábikou. Potiahla deku a bábika jej spadla. Adam išiel okolo nej, tak som mu povedala, aby
bábiku zdvihol a podal jej ju späť. Poslúchol ma a urobil to. Lucia bábiku opäť prikryla.…
Lucia stále ležala s bábikou na gauči... Lucia vstala z gauča, zobrala svoju bábiku, išla do
spálne a vložila ju do kočíka. Potom si zobrala druhú bábiku s vlasmi a ukazovala mi, ako jej
robí „copík“. Prišla do kuchyne, sadla si s ňou na zem a „robila jej copík“ – položila si ju
pred seba a v tichosti jej prstami prehrabávala vlasy… Lucia stále sedela a „česala“ bábiku.
Potom sa postavila, oprela sa o posteľ a pozerala pred seba. Profesionálna matka behala
16
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okolo nej a sledovala ju. Keď odišla za Adamom, Lucia sa ďalej venovala bábike – sadla si
k posteli a česala ju.
V druhej fáze dieťa „scénku“, ktorú rozohralo s bábikou, pretransformovalo do reálnej činnosti
s profesionálnou matkou, pričom ono samo bolo „mamikom“ a profesionálna matka bola tou, ktorá
mu dávala zakúšať starostlivý záujem:
Michal hovoril, že je „mamiko“... Profesionálna matka sa ho opýtala, či nechce cumeľ.
Michal prikývol.
Michal povedal: „Ja…“ Profesionálna matka sa k nemu sklonila a opýtala sa ho: „Čo?“
Michal povedal: „Tepotu.“ Profesionálna matka sa ho opýtala: „Čo chceš?“ Michal
povedal: „Tepotu.“ Profesionálna matka sa ho opýtala: „Máš teplotu? Nežartuj!“ Michal jej
povedal: „Som hojí.“ Profesionálna matka sa ho opýtala: „Si chorý? Ach ľudia! Tak ťa
trošku pomojkáme, keď si chorý.“ Profesionálna matka otočila Michala do ležatej polohy
a kolísala ho. Pozerala sa naňho a hovorila: „Tak si ľaškaj, môj chorý chlapček. Môj, môj
Miško.“ Zuzka17 sa usmiala a povedala Michalovi: „No, ale chorý musí veľa hajkať.“
Profesionálna matka sa zasmiala a povedala: „No, chorý musí spať. Marián už išiel spať,
lebo je chorý.“ Michal sa usmial na profesionálnu matku a povedal: „Ja hojí, ja hojí.“
Profesionálna matka sa zasmiala a opýtala sa ho: „Takže ideš spať?“ Michal prikývol (áno):
„Uhm.“ Profesionálna matka povedala: „Joj ty! Na päť minút.“ Profesionálna matka
Michala pobozkala na líce a požiadala jedno z detí, aby jej donieslo teplomer. Zuzka doniesla
profesionálnej matke teplomer, ktorá ho založila Michalovi. Potom si Michala pritúlila
a hojdala v náručí, pričom sa spolu rozprávali. Profesionálna matka ho niekoľkokrát
pobozkala na líce. Profesionálna matka vybrala Michalovi teplomer, pozrela sa naňho
a povedala mu: „Vieš čo Miško, si zdravý.“ Profesionálna matka ukázala na displej
teplomeru a povedala: „Píšu tu, že Miško zdravý.“ Michal sa usmial a povedal: „Ja hojí.“
Profesionálna matka sa naňho pozrela, usmiala sa a povedala mu: „Zdravý jak ryba.“
Michal sa usmial a povedal: „Ja hojí.“ Profesionálna matka sa opýtala: „Ty horíš? Tak teda
do postieľky.“ Michal povedal: „Ne ja! Ja hojí.“ Profesionálna matka sa zasmiala a začala
Michala kolísať.
Lucia išla k profesionálnej matke a ukázala jej hrebeň, ktorým si zahrabla do vlasov – chcela,
aby jej profesionálna matka urobila „copík“. Potom išla s profesionálnou matkou k zrkadlu.
Profesionálna matka ju česala a Lucia sa obzerala v zrkadle. Keď profesionálna matka
skončila, Lucia chcela, aby pokračovala. Profesionálna matka jej vysvetlila, že už je učesaná.
Potom jej dala hrebeň a išla do kuchyne. Lucia ostala pred zrkadlom a česala sa ďalej
(zahrabávala si hrebeňom do vlasov).
Toto striedanie rolí sa u detí opakovalo v cykloch, čo nám evokovalo vytváranie depresívnej
pozície u dieťaťa (tretie štádium). Celkovo mali tieto hry jasne stanovené hranice, ktoré si určovali
deti sami.
Hra s bábikou sa objavila aj u Adama, avšak mala iný charakter:
Adam išiel do spálne, vyhodil z neho inú bábiku aj s vecami a vložil tam svoju.… Adam kočík
zobral a priviezol ho do kuchyne. Začal s kočíkom natriasať (kočíkovať) a prišiel ku mne.
Potom začal po kuchyni a spálni zbierať hračky a vkladal ich k bábike do kočíka. Ukazoval mi
ich so slovami „aha čo mám“.
Adam bol špecifický prípad, keďže mal s profesionálnou matkou veľmi konfliktný vzťah.
Napriek tomu od nej túžil získať sľub stálej lásky a tak na to používal rôzne stratégie. V tomto
17
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prípade sa možno snažil Luciu kopírovať, pretože k nej mala profesionálna matka veľmi blízky
vzťah a viac menej jej tento sľub čiastočne dávala, i keď s tým veľmi bojovala. Toto kopírovanie sa
objavilo aj v iných oblastiach.
Prejavy žiadosti sľubu stálej lásky v rámci komunikácie patrili medzi najvyšší stupeň, keďže
nastúpili až po fyzickom kontakte a hrách, resp. ich dopĺňali:
S profesionálnou matkou sme sa neformálne rozprávali – povedala, že Michal chodí za ňou
a pýta sa „ty ľúbiš mne“, alebo keď sa hnevá, tak jej povie „mami, ja ľúbim.“
„[pozn. Daniel] A minule z neho vyšla taká otázka: Mamka, ako byť dobrý? Hej? Že ma
normálne zastavilo až toto. Že tak dieťa malé a že takú otázku mi položilo, že ako byť dobrý.
Že nechce byť zlý, že to len samo príde, hej, ani on nevie. No taže hovorím, vždy ti poviem, čo
robíš dobre a čo zle. Ta, že dobre, mi hovorí. [smiech]“ (Interview PM2)
V prípade, ak profesionálna matka dieťaťu sľub stálej lásky nepotvrdzovala, jeho prejavy sa
v tomto smere stupňovali vo frekvencii aj intenzite:
Michal sa opýtal profesionálnej matky: „Ty mama?“ Ukázal prstom na Mirku. Profesionálna
matka mu odpovedala: „Ja nie som jej mamička.“ Mama profesionálneho otca ju doplnila:
„To je jej krstná.“ Michal sa otočil k profesionálnej matke a povedal: „Mama.“ Usmial sa
a objal ju okolo krku. Potom si sadol na jej koleno a pritúlil sa k nej. Pritom vydával
„mrachtavé“ zvuky ako Mirka.
(O týždeň) Michal hladkal profesionálnu matku po ruke a vydával maznavé zvuky.
Profesionálna matka mi povedala, že keď maľovala izbu, bol pri nej, dával jej pusy, hladkal
ju a hovoril: „Moj mama.“ Profesionálna matka sa Michala opýtala, či je to pravda. Michal
jej odpovedal: „Hej.“ a ďalej ju hladkal po ruke a po nohe.
(O dva mesiace) Michal povedal profesionálnej matke: „Mami…“ Profesionálna matka sa
naňho pozrela a opýtala sa: „Prosím?“ Michal sa na ňu pozrel a opýtal sa: „Ľúbiš mne?“
Profesionálna matka mu odpovedala: „Samozrejme, že ťa ľúbim. Veľmi ťa ľúbim.“
Profesionálna matka ho niekoľkokrát pobozkala na líce.
Nepotvrdzovanie sľubu stálej lásky malo u detí, najmä Barborky a Michala, za následok, že
neskôr vyjadrovali voči profesionálnej matke výčitky a žiarlivosť, ktoré vyúsťovali do žiarlivých
scén. To sa prehlbovalo, ak prišiel do profesionálnej rodiny ďalší „konkurent“, ktorý ich mohol
o daný sľub „obrať“:
Barborka utekala k profesionálnej matke, plakala a pýtala sa na ruky (naťahovala k nej ruky)
– profesionálna matka jej vyhovela a prihovárala sa jej: „Ále prosím ťa… Nekríč, nekríč…
Keby ťa hrdielko nebolelo…“. Barborka ďalej plakala a džavotala. Profesionálna matka jej
hovorila: „Ale noooo… Vážne, také bolo…?“ Barborka ďalej so slzami džavotala.
Profesionálna matka jej hovorila: „Ále nerozprávaj… nooo…“ Barborka sa k nej pritúlila,
prestala plakať a potom prišla ku mne. Profesionálna matka jej hovorila: „No, už dobre?“
Profesionálna matka Lucii zaväzovala papuču. Keď to uvidela Barborka, obrátila sa
k profesionálnej matke, išla k nej a začala plakať. Natiahla k nej ruky. Profesionálna matka
jej hovorila: „Nežiarli, nežiarli. Sama si odišla. Nežiarli.“ Barborka ďalej plakala a posadila
sa na jej koleno. Profesionálna matka sa smiala. Barborka plakala. Profesionálna matka jej
povedala: „No tak, vstávaj.“ Barborka ďalej sedela a plakala. Profesionálna matka sa
zasmiala a povedala jej: „Tak kým Lucia neodíde, budeš pri mne?“ Barborka ďalej plakala.
Profesionálna matka povedala Lucii: „Lucka, počkaj prosím ťa“ – Barborku aj Luciu
položila na zem a postavila sa. Barborka začala viac kričať a chytila jej nohy. Profesionálna
matka jej povedala: „No, už je všetko v poriadku.“
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Michal plakal, stál pri Mariánovej postieľke a chcel z nej zobrať Mariánovho plyšového
medveďa. Hovoril: „Necem papaj.“ Profesionálna matka sa k nemu sklonila, podala mu
plyšového medveďa, pozrela sa naňho a hovorila: „Prečo plačeš?“ Michal povedal: „Ty
mama.“ Profesionálna matka sa ho opýtala: „A čo som ti urobila?“ Michal plakal a hovoril:
„Ja ma ja.“ Profesionálna matka sa ho opýtala: „Čo chceš?“ Michal povedal: „A ma.“
Profesionálna matka mu povedala: „Čo? Neviem, čo chceš.“ Michal povedal: „Ja ma.“
Profesionálna matka mu povedala: „Pozri. Marián ti požičal medvedíka. To je jeho.“ Michal
povedal: „Necem“ a vrátil plyšového medveďa profesionálnej matke. Profesionálna matka ho
vzala, vrátila do Mariánovej postieľky a povedala mu: „Dáme jemu. Dobre, keď nechceš.“
Profesionálna matka sa postavila a vyšla s Michalom z detskej izby. Išla s ním do kúpeľne,
kde ho pripravila na spánok. Michal celý čas plakal a hovoril: „Necem papať.“.
Profesionálna matka mu dohovárala. Potom sa ho opýtala, či chce spať v posteli
profesionálneho otca pod podmienkou, že nebude plakať. Michal súhlasil. Profesionálna
matka ho zaviedla do rodičovskej spálne a uložila ho do postele profesionálneho otca. Michal
prestal plakať... Keď Marián zaspal, profesionálna matka išla k Michalovi, ktorý stále fňukal.
Chcel Mariánovho plyšového medveďa. Profesionálna matka mu vysvetlila, že je to
Mariánova hračka a má na ňu právo. Potom pohladkala Michala po hlave. Michal ju
pohladkal tiež a zaspal.18
Čo sa týka Adama, išlo opäť o špecifický prípad v dôsledku konfliktného vzťahu
s profesionálnou matkou. Objavoval sa uňho extrém, ktorý spočíval v striedaní ignorovania
profesionálnej matky a negativizmu k nej, s prehnanou oddanosťou a poddajnosťou. V niektorých
situáciách ako keby svojím správaním nútil profesionálnu matku, aby na neho reagovala a snažila sa
o neho, t.j. doprosovala sa mu alebo mu sama ponúkla, čo chcel. V takýchto prípadoch zasahoval
profesionálny otec, ktorý mal voči Adamovi silnejšiu pozíciu a túto jeho stratégiu stopol:
Profesionálna matka sa otočila k Adamovi a pýtala sa ho: „No Adam čakám, čo si prosíš.“
Adam sa na ňu pozrel a ticho sedel. Profesionálna matka mu povedala: „Adam! No budeš sa
s nami rozprávať? Adam? Adam?“ Adam ticho sedel a pozeral sa na ňu. Profesionálna matka
sa k nemu sklonila a hovorila mu: „Budeš sa s nami rozprávať? Čo si prosíš? Čo tu čakáš?
Tak potichúčky?“ Adam sa na ňu pozeral. Profesionálna matka sa ho potichu opýtala: „No
čo?“ Adam sa na ňu pozeral. Profesionálna matka sa otočila a začala pripravovať olovrant...
Profesionálna matka sa naklonila k Adamovi a povedala mu: „Alebo sa choď hrať, alebo mi
povedz, čo si prosíš. Prečo tu hopáš. No mi povedz?“ Adam ticho sedel a pozeral sa na ňu.
Profesionálna matka sa ho pýtala: „No mi povedz?… No povedz, prečo tu ešte sedíš stále?
Hm? Aj teta je zvedavá. No povedz, prečo tu ešte sedíš pri stole? No povedz?“ Adam ticho
sedel a pozeral sa na ňu. Profesionálna matka sa ho pýtala: „No? Čo treba urobiť Adam?…
Neprezradíš?“ Adam ticho sedel. Po dlhšej odmlke profesionálna matka povedala: „Ja si
prosím ešte chlebík. Je tak?“ Adam prikývol. Profesionálna matka sa ho opýtala: „No, čo
treba urobiť?… Aby si ho mohol dostať? No čo treba urobiť, aby si dostal ešte jeden
chlebík?“ Adam niečo potichu a nezrozumiteľne povedal. Profesionálna matka sa ho opýtala:
„Ako?“ Adam to potichu zopakoval. Profesionálny otec mu z gauča povedal: „Nahlas!
Mamka,…“ Adam zopakoval: „Mamka…“ Profesionálny otec povedal: „…prosím si…“
Adam povedal: „…[?] chebík.“
Myslíme si, že Adam mal pochybnosti a nedôveru ohľadom základnej lásky od profesionálnej
matky. Podľa nášho názoru to bolo umocňované návratmi do detského domova v zmysle, že Adam
bol ochotný vzdať sa svojich starých prejavov (stereotypné kývanie sa, neriadené prejedanie
Michal akoby profesionálnej matke vyčítal „neveru“ a vyjadroval svoje vlastníctvo a nárokovanie si na ňu
(napr. vyjadrenia „Ja ma ja“; „A ma“; „Ja ma“ = moja).
18
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a pod.), ktoré boli zdrojom napätia a neprijatia od profesionálnej matky, avšak aby bol tento proces
zavŕšený, musela mu ona dať nejakú ponuku (sľub stálej lásky) a tú držať, čo neurobila. To bolo
nevyhnutné, lebo pokiaľ sa Adam otvoril a nato sa vrátil do detského domova, utvrdzovalo ho to
v tom, že nemá zmysel zbavovať sa starých istôt, keďže nemá istotu v základnej osobe, ktorá by ich
nahradila. Z toho dôvodu aj Adamove prejavy provokácie profesionálnej matky mohli vyplývať
z jeho hnevu na to všetko.
Záver
Uvedené oblasti prejavov žiadosti sľubu stálej lásky neboli jediné, avšak boli najvýraznejšie.
Okrem nich sa prejavoval v spôsobe oslovovania profesionálnych rodičov (po určitom čase deti
začali spontánne oslovovať profesionálnych rodičov mama a otec), v prejavoch vôle (sami určovali
profesionálnym rodičom hranice prejavovania lásky), regrese (začali sa správať ako vývinovo
mladšie, čím vyjadrovali závislosť na profesionálnej matke), v zabezpečovaní si budúcnosti
v profesionálnej rodine (napr. napriek tomu, že dieťa nemalo rado člena profesionálnej rodiny,
snažilo sa mať s ním dobrý vzťah) a i. To, či profesionálna matka dieťaťu potvrdila sľub stálej
lásky alebo nie, vo veľkej miere záviselo od jej statusu. Ak bol príliš osobný a profesionálna
matka nadobudla postoj budúceho náhradného rodiča (napr. v prípade Daniela a Dávida), dieťa
dôležité potvrdenie získalo. Ak si profesionálna matka zachovala profesionalitu, resp. sa o to
snažila (v prípade Michala, Mariána, Barborky, Lucie a Adama), dieťa úplné potvrdenie tohto
sľubu nedostalo. Profesionálna matka mu skôr ponúkala akési náhrady, ktoré ho však nie vždy
uspokojili. Dôsledkom bolo, že dieťa malo problém s plnohodnotným vstúpením do
trojprvkových a ďalších interpersonálnych vzťahov, resp. to bolo spojené s konfliktami
s profesionálnou matkou.
Vo vzťahu k sľubu stálej lásky sme zistili, že profesionálnu starostlivosť bez sľubu stálej
lásky lepšie zvládali tie zverené deti, ktoré pred nástupom do ústavnej starostlivosti nikdy,
alebo minimálne zažili rodinné prostredie (pre deti do 1 roka to bola „ideálna“ forma
starostlivosti). Avšak horšie alebo ťažko ju zvládali tie, ktoré pred nástupom do ústavnej
starostlivosti zakúsili istý čas rodinné prostredie a dosiahli vývinové štádium prvotných úloh
(prítomnosť sľubu bola pre nich nevyhnutnosť pre nadviazanie na prerušený psychický vývin
z dôvodu odobratia z rodinného prostredia). Snaha o získanie sľubu stálej lásky sa objavila
u tých zverených detí, ktoré už dosiahli dyádu matka – dieťa a potrebovali sa vo svojom
psychickom vývine posunúť do vyššieho štádia. Veľkým problémom bolo v tomto smere
prerušovanie profesionálnej starostlivosti z dôvodu čerpania dovoleniek profesionálnych rodičov,
čo malo výrazne negatívny vplyv na psychický vývin zverených detí, resp. prispieval k jeho
zhoršeniu a vracaniu sa do skorších štádií. Zároveň spochybňoval, resp. robil profesionálnu matku
nedôveryhodnú v tom, že dieťaťu daný sľub vôbec niekedy dá.
Pozitívom je, že je možné obdobie prvého výskytu žiadosti sľubu stálej lásky odhadnúť (prelom
adaptačného a postadaptačného obdobia), čo by pri snahe odborných pracovníkov detského domova
bolo možné zohľadniť. Nie sme úplným protivníkom profesionálneho rodičovstva, pretože napriek
tomu, že vo vzťahu k sľubu stálej lásky má profesionálna rodina svoje medzery, pre dosiahnutie
dyády dieťaťa s matkou a pre naštartovanie jeho vývinu vo všetkých oblastiach, má neoceniteľný
význam.
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Predikcia úspešného učenia sa cudzieho jazyka v mladšom školskom veku
Eva Farkašová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
eva.farkasova@vudpap.sk
Abstrakt
Výber detí do prvého ročníka s vyučovaním cudzieho jazyka sa vo viacerých základných školách
realizuje už mnoho rokov. Účelom výberu je pri veľkom počte uchádzačov poskytnúť školám
relevantné informácie v zmysle odhadu budúceho úspechu či ťažkostí detí pri systematickej výučbe
s náročnejším obsahom. Jednou z psychických funkcií, ktorým venujeme pozornosť, je verbálna
pamäť, t.j. počúvanie hovoreného slova s porozumením a následné reagovanie – verbálne či
neverbálne. Uvedená oblasť je významná pri učení sa cudziemu jazyku najmladších žiakov,
u ktorých sa rozvíjajú predovšetkým zručnosti počúvanie a hovorenie. V prácach zahraničných
autorov sa prezentujú poznatky o významnej funkcii krátkodobej či pracovnej pamäte pri učení sa
(so zámerom uchovania informácií). Jedným z našich všeobecných cieľov je priebežne sledovať
prijatých žiakov i v nasledujúcom období. Špecificky sa okrem iného zameriavame na niektoré
aktuálne výsledky žiakov, ktoré porovnávame s ich výkonmi v použitých výberových metodikách.
Pri vstupnom meraní sa používa skupinový Test školskej pripravenosti TŠP a individuálny verbálny
Test cudzojazyčných spôsobilostí (TCS). V príspevku sa prezentujú niektoré údaje zo zisťovania
vzťahov medzi výsledkami pri vstupnom testovaní a terajšími výkonmi v dvoch úlohách, ktoré
zisťovali krátkodobú verbálnu pamäť. Výskumný súbor tvorili žiaci tretieho a štvrtého ročníka
jednej základnej školy. Zaznamenané vzťahy poukazujú na synkretizmus aj vo veku 9-10 rokov,
teda predikčná hodnota neverbálneho TŠP bola vyššia než špecificky zamerané posudzovanie
verbálnych spôsobilostí.
Kľúčové slová: školská pripravenosť, verbálne schopnosti, pamäť

Prediction of the successful foreign language learning in the early school age
Abstract
The process of selection of children who are to attend 1st grade where FLL is involved, has been
proceeding for many years. The purpose of the selection is to provide schools, with a great number
of candidates, relevant information concerning an estimation of their future academic success or
difficulties at systematic education with more demanding content. One of the cognitive functions
we focus on is verbal memory, i.e. comprehensive listening to spoken language and successive
reactions – verbal or nonverbal. This is significant in young learners because listening and speaking
are the skills which are developed in FLL. Several authors published their findings on an important
role of short-term/ working memory at intended retention learning.
One of our global aims is to follow up admitted pupils. Their achievements are compared with their
results in methods used in the process of the selection. The admission assessment consists of the
group administered Test of School Readiness (TŠP), and individually administered verbal Test of
Foreign Language Abilities (TCS).
Results at admission assessment and current achievements in two short-term verbal memory tasks
are compared and presented. The sample consisted of 3rd and 4th graders from a basic school.
Observed relations refer to syncretism at the age of 9-10 years, i.e. predictive value of the nonverbal
TŠP was higher than specifically focused test of verbal abilities.
Key words: school readiness, verbal abilities, memory
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Úvod
Cudzí jazyk sa dostal do popredia záujmu v spoločenskom i v edukačnom kontexte. Dávnejšie sa
stalo bežným javom, že deti už od predškolského veku sa oboznamujú s cudzím jazykom, väčšinou
vďaka lektorom v materskej škole. V základnej škole potom pokračujú s učením a toto sa završuje
ovládaním cudzieho jazyka, ktoré môže mať rôznu úroveň, rozsah a kvalitu.
V praxi i v odborných kruhoch sa v tejto súvislosti často stretávame s používaním pojmov na
základe ich „modernosti“, novosti, neobvyklosti, ktoré sa „ujmú“, pričom ich používatelia nemajú
povedomie o ich presnom význame, či o tom, ako a že vôbec sú zadefinované v rámci relevantnej
vednej disciplíny. Na tomto mieste by sme chceli poukázať na niekoľko takých, ktoré súvisia
s našou témou.
Vo vzťahu k cudziemu jazyku (CJ) sa hovorí o cudzojazyčných kompetenciách, zručnostiach,
schopnostiach i spôsobilostiach. Podobne sa používajú a zamieňajú termíny „učiť sa cudzí jazyk“ a
„osvojovať si cudzí jazyk“. Každý z pojmov má trochu odlišný význam a odlišné postavenie
v terminologickej hierarchii.
Cudzojazyčné zručnosti znamenajú formy, spôsoby či štýly úspešného splnenia určitej aktivity, čo
je obvykle výsledkom zámerného, cieľovo orientovaného učenia a precvičovania.
Keď hovoríme o cudzojazyčných kompetenciách, na mysli máme finálnu charakteristiku
zvládnutia CJ, ktorá zahrnuje okrem vedomostí a zručností aj postoje a umožňuje zvládnuť danú
činnosť na výbornej úrovni.
Cudzojazyčné schopnosti predstavujú charakteristiky psychických procesov, ktoré vedú k výkonu
a činnosti a sú výsledkom ontogenetického vývinu. Schopnosti sa rozvíjajú na základe
individuálnych predpokladov v procese učenia, chápaného v širšom zmysle než u zručností, a ktorý
nemusí byť nevyhnutne zámerný. Schopnosti sa posudzujú obvykle bez ohľadu na úsilie, ktoré bolo
potrebné vynaložiť na zvládnutie danej úrovne. Na výkony jednotlivcov majú vplyv popri
predpokladoch, vlohách aj rôzne ďalšie činitele, čo však pri tomto terminologickom diskurze nie je
potrebné uvádzať.
Spôsobilosti sú všeobecnejším a menej exaktným pojmom ako schopnosti. Podľa oblastí, ktorých
sa týkajú, obsahujú súbor vedomostí a zručností; súbor poznatkov a informácií a pod., ktoré
umožňujú dosahovať potrebné výkony. Vo svojej aktivačnej zložke sa tak podobajú kompetenciám.
Rozlíšenie pojmov „učiť sa“ CJ a „osvojovať si“ CJ:
V prostredí školy, pri systematickom a zámernom predkladaní CJ, proces označujeme ako učebný –
cieľový jazyk nie je štátnym jazykom v danej krajine. O osvojovaní sa dá hovoriť vtedy, ak proces
prebieha v prirodzených podmienkach, môže byť neuvedomený a pritom ide o jazyk, ktorý je
v danej krajine úradný, štátny. V našich obvyklých podmienkach sa cudzí učíme, kým osvojovanie
prebieha u ľudí/detí, ktorí sa pohybujú v prostredí s iným jazykom, ako je ich materinský.
Takýto teoretický exkurz do psychologických a pedagogických termínov je zaradený v snahe
ozrejmiť rámec, v ktorom sa naše výskumné práce pohybujú.
Postup, metódy a výskumné výsledky
Už mnoho rokov spolupracujeme so základnými školami, ktoré prejavili záujem objektívnejšie
riešiť zaradenie uchádzačov do triedy s vyučovaním CJ od 1. ročníka – pre stručnosť ju budeme
označovať ako „jazyková“.
Časom a skúsenosťami sa vyučovanie CJ stáva kvalitnejším, dômyselnejším, rešpektujúcim
individuálne premenné žiakov (napr. učebný štýl) a vyvíjajú sa adekvátnejšie metódy i formy vo
výučbe. Postupne sa do pedagogického procesu zapája a akceptuje psychologické hľadisko, ktoré
akcentuje špecifiká detí, ich možnosti a vekové osobitosti.
V našom prístupe k otázkam testovania detí pre jazykové triedy sme si stanovili viaceré postuláty a
kritériá. Predovšetkým stále považujeme tento typ výučby za (ešte) náročnejší, než je ten obvyklý.
Nároky sa kladú predovšetkým na jednotlivé psychické funkcie a ich úroveň, ako aj na
emocionálne, osobnostné a sociálne premenné, ktoré prispievajú alebo bránia úspešnému
fungovaniu malých žiakov, bezproblémovému zvládaniu požiadaviek. I z tohto dôvodu sme
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stanovili, že testovanie bude prebiehať pred začiatkom školskej dochádzky, aby sa predišlo
neúspechom či zlyhaniu v prípade, ak sa ukážu závažné okolnosti, ktoré by v budúcnosti mohli
nepriaznivo intervenovať do individuálnych učebných výkonov. Pôvodným zámerom testovania bol
výber „najlepších“ (pri enormnom záujme zo strany rodičov). Postupne sa však viac zdôrazňuje –
vďaka celkovému trendu v spoločnosti – funkcia psychologicko-poradenská, pri ktorej výsledky
ukazujú a upozorňujú na špecifiká budúcich žiakov, na ich ťažkosti či vynikajúce predpoklady,
ktoré je potrebné brať do úvahy pri celkovom koncipovaní výučby a pri jej príprave v konkrétnych
podmienkach.
Pri testovaní používame autorský Test školskej pripravenosti (TŠP), jeho náročnejšiu verziu,
určenú práve takýmto deťom. Test je administrovaný skupinovo. Okrem neho sme zaradili
špecificky vytvorený Test cudzojazyčných spôsobilostí (TCS), ktorý je aplikovaný individuálne
učiteľkami CJ.
Deti sledujeme priebežne i po zaškolení, pričom sa zameriavame na zisťovanie rozličných aspektov
týkajúcich sa ich celkových výsledkov a výsledkov v predmete CJ, no aj ďalších premenných.
Vo vzťahu k očakávanej prognostickej hodnote používaných metodík nás zaujíma tiež spätný
pohľad: či a ako sa pred niekoľkými rokmi dosiahnuté výsledky premietajú do aktuálnych výkonov
v rôznych školských oblastiach.
Na elementárnom stupni ZŠ sa v cudzojazyčnej výučbe rozvíjajú predovšetkým zručnosti
počúvanie s porozumením a hovorenie. V našom posledne uskutočnenom výskume sme sa preto
zamerali na zisťovanie úrovne verbálnej pamäte, t.j. počúvanie hovoreného slova s porozumením
a následné reagovanie podľa inštrukcií.
Výskumnú vzorku tvorili žiaci 3. a 4. ročníka z jednej základnej školy. V každej triede sme
administrovali dve úlohy, ktoré sa zameriavali na počúvanie s porozumením, retenciu – krátkodobú
pamäť a bezprostredné reagovanie. Jeden krátky text bol v slovenskom jazyku (TSJ) a druhý
v neznámom jazyku (TNJ). Úlohou žiakov po vypočutí textu bolo v prvom prípade odpovedať na
otázky týkajúce sa obsahu krátkej rozprávky a v druhom prípade označiť slová, ktoré si zapamätali
z počutej scénky.
Učitelia CJ mali tiež ohodnotiť žiakov v štyroch cudzojazyčných zručnostiach (počúvanie,
hovorenie, čítania a písanie).
Výsledky v TŠP, transformované na pomerné hodnoty, sa pohybovali okolo priemeru. Korelácia
medzi TŠP a TCS bola veľmi nízka v 3. i 4. ročníku (r=0,289; resp. r=0,068). Znamená to, že testy
sledujú odlišné kvality a potvrdzujú oprávnenosť zaradenia obidvoch typov metodík, ktoré sú tak
komplementárne.
V Teste cudzojazyčných spôsobilostí sa zisťujú viaceré premenné, o ktorých sme predpokladali, že
môžu prispieť k poznaniu úrovne vývinu verbálnej stránky a možností v jednotlivých súvisiacich
jazykových javoch u detí.
Celková úspešnosť v TCS bola 86,0% u dnešných tretiakov a 85,1% u dnešných štvrtákov.
V tabuľke 1 uvádzame priemerné hodnoty a smerodajné odchýlky vo výsledkoch troch úloh TCS,
ktorý bol administrovaný žiakov aktuálne navštevujúcim 3. ročník: Opakovanie slov (OA),
Opakovanie viet (OV) a Vybavenie si slov (VS); pripojené je tiež celkové priemerné skóre (TCS).
Tab. 1: Priemerné skóre v TCS (súčasný 3. ročník)
Úlohy/ Skóre
OA
OV
VS
9,3
20,4
20,4
AM
0,8
4,3
4,6
s.d.
10
25
25
max. skóre
* jedna z úloh TCS tu nie je prezentovaná

TCS
55,9
6,9
65*
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Úspešnosť, t.j.výkon vyjadrený percentom správne vyriešených položiek v jednotlivých úlohách
TCS a v celkovom skóre, žiakov súčasného 3. ročníka je zobrazená v grafe 1.

Graf 1: Úspešnosť v TCS v percentách (súčasný 3.ročník)
Údaje v grafe 1 ukazujú, že najľahšou úlohou pre deti bolo rozlíšenie foném v CJ a ich následná
správna výslovnosť v slovách (OS = 93,3 %). „Najnižšie“ skóre (pri vyššej s.d.) sme zaznamenali
v úlohe, kde bolo potrebné istý čas podržať v pamäti slová prezentované za pomoci obrázkov
(krátkodobá pamäť a aktívne vybavenie slov) – VS = 81,5 %.
Výsledky v teste sú celkovo vysoké. Predpokladáme, že toto bolo spôsobené skôr subjektívnosťou
hodnotenia (viac alebo menej prísne kritériá u jednotlivých administrátorov, hoci v úvode sa
zúčastnili zácviku v postupoch) než príliš ľahké zadanie a obsahová náplň testu.
Koncom školského roka boli žiakom 3. a 4. ročníka administrované dve úlohy, ako je uvedené
vyššie. Sledovalo sa nimi počúvanie s porozumením i ďalšie funkcie. Jedna z úloh bola
v slovenskom jazyku (TSJ) a druhá v neznámom jazyku (TNJ). Výsledky oboch skupín sú uvedené
v tabuľke 2.
Tab. 2: Priemerné skóre v TSJ and TNL (3. a 4. ročník)
Ročníky/ Úlohy
TSJ / max. 7 b.
5,1
3. ročník: AM
72,86%
úspešnosť
5,8
4. ročník: AM
82,86%
úspešnosť
b. – maximálny počet bodov

TNJ / max. 12 b.
7,1
59,17%
7,5
63,33%

Úspešnosť v úlohách je zobrazená aj grafom 2. Rozdiel medzi ročníkmi bol väčší v úlohe s textom
v slovenčine (10 percentuálnych bodov). V úlohe, v ktorej mali žiaci počúvať text v neznámom
jazyku a následne identifikovať počuté slová, boli výsledky podobné: zlepšenie vekom či
skúsenosťami bolo malé (4,16 percentuálneho bodu).
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Graf 2: Úspešnosť v TSJ a TNJ (3. a 4. ročník)
Celkove vyššia úspešnosť v úlohe, v ktorej mali žiaci počúvať zmysluplný text – krátku rozprávku,
než v úlohe s neznámym textom, je logický výsledok a zodpovedá známym psychologickým
poznatkom. Ak to však posúdime z opačnej strany, ukazuje sa, že nie je nevyhnutné zisťovať
špeciálne jazykové schopnosti (u malých žiakov) a v minulosti pertraktovaná potreba špeciálnych
„jazykových” testov v situácii učenia CJ v školských podmienkach je prekonaná.
Pozn.: Samozrejme na zreteli máme iba pomenovanú situáciu, pretože ovládanie cudzích jazykov
má rôzne úrovne a v nich sa kladú odlišné nároky (pozri napr. Spoločný európsky referenčný rámec
pre jazyky). Vysoká úroveň ovládania CJ predpokladá aj istú úroveň schopností, osobnostné
vlastnosti, motiváciu atď.
Uvedenú skutočnosť podporujú aj vyššie korelácie TSL a Testu školskej pripravenosti než korelácie
TNJ a TŠP ako aj TSJ, TNJ a Testu cudzojazyčných spôsobilostí. Žiadne však nenadobudli
štatistickú významnosť, preto ich považujeme iba za orientačné.
Hodnotenie žiakov učiteľmi CJ bolo málo diferencujúce, priemerné známky v ročníkoch a
jednotlivých CJ zručnostiach sú uvedené v tabuľke 3.
Tab. 3: Priemerné známky v CJ zručnostiach (3. a 4. ročník)
Ročníky/ Zručnosti
3. ročník
4. ročník

Počúvanie
1,4
1,3

Hovorenie
1,2
1,1

Čítanie
1,4
1,1

Písanie
1,4
1,2

Deti boli odporučené do tried na základe výsledkov testov, ako sme uviedli vyššie. Priebežné
sledovania potvrdili ich dobré až výborné výsledky, ktoré sa udržali takto aj vo vyšších ročníkoch.
Údaje v tab. 3 tiež dokumentujú, že hodnotenie na elementárnom stupni ZŠ má predovšetkým
motivačnú funkciu a prípadné nedostatky žiakov sa akceptujú. Takéto zistenie je zo
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psychologického hľadiska pozitívom, pretože to dokladuje, že žiaci nie sú stresovaní prísnym
hodnotením, ktoré by mohlo pôsobiť na percipovanie školského predmetu demotivačne.
Naša vzorka bola veľmi malá (21 žiakov 3. ročníka a 23 žiakov 4. ročníka) a tak získané výsledky
nechceme generalizovať, no využijeme ich v našej ďalšej práci.
Záver
Problematika učenia a vyučovania cudzích jazykov poskytuje veľký priestor pre skúmanie
rozličných premenných, prispieva k rozšíreniu poznatkovej bázy psychológie i pedagogiky, no
prostredníctvom nej sa zlepšuje aj pedagogická prax, porozumenie a rešpektovanie špecifických
potrieb detí; tvoria sa nové učebné materiály, učitelia sa oboznamujú, ako ich používať, ako lepšie
adaptovať prostredie triedy na konkrétnu situáciu v skupine.
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Hodnoty a prežívaná zmysluplnosť života v kontexte šikanovania
Elena Jánošíková
Trnavská univerzita, Trnava
elena.janosikova@gmail.com
Abstrakt
Hodnoty a zmysel života sa ako neoddeliteľné aspekty premietajú do života človeka. Neprítomnosť
zmyslu a zúžený výber hodnôt bezprostredne súvisia s patológiou v správaní a prežívaní. Z hľadiska
osobitostí správania a prežívania aktérov šikanovania vzniká priestor pre prepojenie zmyslu života,
hodnôt a šikanovania. Hodnoty a zmysel života sú ústrednými konštruktmi existenciálnokognitívneho prístupu, ktorý je ťažiskom nášho výskumu. Jedným z cieľov bolo určiť výskyt
rôznych aktérov šikanovania (obete, agresori, agresori-obete, obhajcovia a nezúčastnení žiaci) a ich
príslušnosť k pohlaviam. Ďalším zámerom bolo zistiť rozdiely medzi nimi v preferencii hodnôt,
v celkovej úrovni prežívanej zmysluplnosti života ako i v rámci kognitívneho, motivačného a
afektívneho komponentu. Výskumný súbor pozostával z 261 žiakov 9. ročníkov ZŠ (113 dievčat a
158 chlapcov) vo veku 14-16 rokov (M=14,65; SD=0,53). Výskumnú batériu tvorili: Dotazník
o šikanovaní pre žiakov základných škôl (BVQ), Škála životnej zmysluplnosti (ŠŽZ) a Škála
preferencie hodnôt (Skala P.W.). Medzi účastníkmi výskumu bolo identifikovaných 9,6 % obetí,
7,7 % agresorov, 0,7 % agresorov-obetí a 18,8 % obhajcov. Zvyšných 63,2 % tvorili nezúčastnení
žiaci. Výsledky naznačujú existenciu rozdielov v preferencii hodnôt, v celkovej úrovni prežívanej
zmysluplnosti života i v úrovni kognitívneho a afektívneho komponentu u jednotlivých aktérov
šikanovania. Konkrétne zistenia sú predmetom diskusie.
Kľúčové slová: existenciálno-kognitívny prístup, hodnoty, šikanovanie, zmysluplnosť života

Values and perceived meaningfulness of life in context of bullying
Abstract
Values and meaning of life are projecting themselves as inseparable aspects into the human life.
Absence of meaning and a narrow range of values are directly related to pathology in behavior and
mental processes. Consideration of the specifics of behavior and mental processes of participants
engaged in bullying opens up a possibility to connect meaning of life, values and bullying. Values
and meaning of life are main constructs of existential-cognitive approach, which is central to our
research.
One of the goals was to determine the prevalence of different participants in bullying (victims,
bullies, bully-victims, defenders, not involved) and their gender. The next goal was to reveal
differences among them in values preference and overall level of perceived meaningfulness of life
as well as in cognitive, motivational and affective component.
Research sample consists of 261 grade 9 primary school pupils (113 girls, 158 boys) at the age of
14-16 (M=14,65; SD=0,53).
Research battery included Bully/victim questionnaire (BVQ), Scale of meaningfulness of life
(ŠŽZ), Scale of values preference (Skala P.W.).
9,6 % of victims, 7,7 % of bullies, 0,7 % of bully-victims, and 18,8 % of defenders were identified
among research participants. 63,2 % of participants were not involved. Results have indicated
existence of differences among participants in bullying in preferred values, overall level of
perceived meaningfulness of life and in level of cognitive and affective component. Particular
results are being discussed.
Keywords: existential-cognitive approach, values, bullying, meaningfulness of life
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Teoretické východiská
Problematike šikanovania sa ako závažnému patologickému fenoménu venuje množstvo
domácich i zahraničných výskumov. Základom sú zistenia týkajúce sa výskytu šikanovania (Seals,
Young, 2003; Smiková, 2007) a jeho foriem z hľadiska medzipohlavných rozdielov (Salmivalli,
Kaukianinen, 2004). Rozsiahla pozornosť sa venuje i príčinám a dôsledkom, pričom viacerí autori
preukázali ich vzájomné prelínanie (Egan, Perry, 1998; Hodges, Perry, 1999).
Šikanovanie je skupinový jav. Okrem klasickej dyády obeť vs. agresor rozlišujú Ch. Salmivalli
et al. (1996) ďalšie roly: obhajca, asistent agresora, motivátor šikanovania, outsider a nezúčastnený
jednotlivec. V ďalších prácach sa upriamuje pozornosť i na rolu agresor-obeť (Egan, Perry, 1998).
Šikanovanie je komplexný jav. Vzniká vďaka vhodnej konštelácii viacerých činiteľov.
Prežívanie života ako zmysluplného a hodnoty sú dôležitými motivačnými silami v živote
jednotlivca. Z hľadiska osobitostí správania i prežívania aktérov vzniká priestor pre prepojenie
problematiky zmyslu života a preferovaných hodnôt so šikanovaním. V našej práci vychádzame
z existenciálno-kognitívneho chápania hodnôt a zmyslu života, pretože sú ústrednými konštruktmi
tohto smeru.
P. Halama (2007) definuje zmysel života ako osobný systém presvedčení, cieľov a hodnôt, ktorý
človeku umožňuje prežívať, uvedomovať si a riadiť svoj život ako hodnotný, účelný a naplňujúci.
Podľa G. T. Rekera a P. T. P. Wonga (1988; in Halama, 2002) sa zmysel života skladá
z 3 komponentov (kognitívneho, motivačného, afektívneho). Kognitívny komponent sa vzťahuje
k postojom, presvedčeniam a interpretáciám udalostí. Motivačný komponent sa týka snahy
o dosahovanie cieľov, napĺňanie hodnôt a realizáciu zámerov. Afektívny komponent zahŕňa
spokojnosť, naplnenosť, ktoré úzko súvisia s dosahovaním cieľov, realizáciou hodnôt i s vedomím
zmysluplnosti. P. Halama (2002) na základe spomínaného modelu uvádza dôsledky neprítomnosti
jednotlivých komponentov. V prípade absencie kognitívnej zložky človek prežíva chaos,
dezintegráciu, bezúčelnosť života. Narušenie motivačného komponentu spôsobuje neprítomnosť
hodnotných cieľov a z toho vyplývajúcu nudu, apatiu, bezcieľnosť a bezúčelnosť. Nedostatok
v afektívnom aspekte je charakteristický nespokojnosťou, depresiami, smútkom či úzkosťou...
Prežívanie života ako zmysluplného patrí k základným podmienkam duševného zdravia. Pokiaľ
človek nenapĺňa zmysel vo svojom živote, prežíva existenciálnu frustráciu (Frankl, 1994; Popielski,
2005). P. Sobková a P. Tavel (2010) potvrdzujú vzájomný negatívny vzťah kladných emócií
s existenciálnou frustráciou. Okrem súvislostí s inými konštruktmi sa skúmali zdroje zmyslu života,
ktorými sú napr. presvedčenia, individuálne ciele a hodnoty (Debats, 1999). Popielski (2005) tvrdí,
že práve prostredníctvom orientácie na hodnoty objavuje človek zmysel svojej existencie.
Podľa K. Popielskeho (ibid.) sú hodnoty všetko, čo človeka priťahuje, obohacuje, usmerňuje, čo
utvára jeho osobu vo všetkých dimenziách, prejavoch a snahách. Vychádzajúc z modelu človeka
ako telesno-duševno-duchovnej jednoty rozdeľuje hodnoty na Biologické (fyzické potreby),
Psychické (zviazané so psychickou činnosťou) a Noetické (presahujúce človeka).
Hodnoty viacrozmerne pôsobia na ľudskú existenciu, podobne ako zmysel života patria medzi
najdôležitejšie kategórie súvisiace s duševným zdravým (Balcar, 1995). Hlavné hodnoty by sa mali
vyskytovať v spojení s inými hodnotami. Ovládnutie psychiky 1 hodnotou negatívne pôsobí na
psychické zdravie a môže viesť k patologickému správaniu (Lukasová, 1997; Klčovanská, 2005).
Na základe vyššie uvedených východísk sme si stanovili výskumné otázky a ciele:
O1: Existujú rozdiely v úrovni prežívanej zmysluplnosti života (celkovej i z hľadiska jednotlivých
dimenzií) medzi aktérmi šikanovania (obeť, agresor, agresor-obeť, obhajca, nezúčastnený
jednotlivec)?
O2: Aké hodnoty preferujú jednotliví aktéri šikanovania? Existujú medzi nimi rozdiely?
Vzhľadom na značnú variabilitu zistení (porov. Salmivalli et al., 1996; Smiková, 2007; Dědová,
2010) týkajúcich sa prevalencie aktérov šikanovania na školách nás zaujíma, aký je výskyt
a pohlavie jednotlivých aktérov šikanovania.
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Výskumný súbor a metódy
Výskumný súbor tvorilo 261 žiakov 9. ročníkov základných škôl vo veku od 14 do 16 rokov
(M=14,65; SD=0,53) z toho 43,3 % dievčat (N=113) a 56,7 % chlapcov (N=148).
Najskôr sme zisťovali Základné sociodemografické údaje – vek, pohlavie, navštevovanú školu.
Dotazník o šikanovaní pre žiakov základných škôl (Bully-Victim Questionnaire, Olweus, 2006;
preklad Dědová, 2008) sme použili na identifikáciu aktérov šikanovania. V úvodnej časti sú
uvedené znaky šikanovania, keďže často sa nepovažuje za šikanovanie správanie, ktoré nim je
(ohováranie, vylučovanie z kolektívu...). Na druhej strane dochádza k zámene bežného správania
medzi žiakmi za šikanovanie (bitky medzi seberovnými spolužiakmi...).
Škálu životnej zmysluplnosti (Halama, 2002) sme použili na určenie celkovej úrovne prežívanej
zmysluplnosti života a úrovní dosiahnutých v kognitívnej, motivačnej a afektívnej dimenzii.
Škála preferencie hodnôt (Popielski, 1991) je určená na identifikáciu hodnôt, ich hierarchie
v živote jednotlivca a na skúmanie konkrétnych asociácií v súvislosti s týmito hodnotami. Škála je
tvorená 24 hodnotami, ktoré patria do 3 dimenzií (Biologickej, Psychickej a Noetickej).
Výsledky výskumu
Najskôr sme určili výskyt jednotlivých aktérov. Identifikovali sme 9,6 % (N=25) obetí, 7,7 %
(N=20) agresorov, 0,2 % (N=2) agresorov-obetí, 18,8 % (N=49) obhajcov a 63,2 % (N=165)
nezúčastnených (viď graf 1). Z ďalších analýz sme v dôsledku nízkej početnosti vyradili agresorovobete (N=2) a zredukovali sme počet obhajcov (N=36) a nezúčastnených (N=32).
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Graf 2: Výskyt aktérov vzhľadom na pohlavie

V grafe 2 uvádzame medzipohlavné rozdiely v príslušnosti ku skupinám aktérov. Chlapci
(N=13) sú častejšie obeťami ako dievčatá (N=12). Rozdiel však nie je výrazný. Chlapci (N=20) sú
častejšie agresormi ako dievčatá. V našom súbore sa medzi agresormi dievčatá nevyskytovali.
Nakoniec dievčatá (N=27) sú častejšie obhajcami šikanovaných žiakov ako chlapci (N=22).
Pomocou parametrických i neparametrických metód sme testovali rozdiely v celkovej úrovni
prežívanej zmysluplnosti života i v rámci dimenzií. ANOVA potvrdila existenciu rozdielov
v celkovej úrovni prežívanej zmysluplnosti života medzi aktérmi [F(3,109)=5,840; p=0,001]. LSD
Post Hoc Test (viď tabuľka 1) preukázal rozdiely medzi obeťami a obhajcami (p=0,005), agresormi
a obhajcami (p<0,001) a agresormi a nezúčastnenými (p=0,014). Konštatujeme, že obhajcovia
i nezúčastnení dosahujú vyššiu celkovú úroveň prežívanej zmysluplnosti života ako agresori.
Obhajcovia dosahujú vyššiu celkovú úroveň prežívanej zmysluplnosti života ako obete.
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Tabuľka 1: Rozdiely v celkovej úrovni prežívanej zmysluplnosti života
Aktéri
šikanovania
Obete

Deskriptívne charakteristiky
SD
Medián
Min Max

N
M
25

68,68

8,24

69,00

44

83

Agresori

20

66,10

10,40

66,50

41

84

Obhajcovia
Nezúčastnení

36
32

74,53
71,69

6,76
8,34

74,50
71,00

61
41

88
88

LSD Post Hoc test
Rozdiely
P
Agresori
0,275
Obhajcovia
0,005*
Nezúčastnení 0,154
Obhajcovia
< 0,001*
Nezúčastnení 0,014*
Nezúčastnení 0,139

*signifikantný rozdiel
Následne sme skúmali rozdiely v úrovni kognitívneho komponentu prežívanej zmysluplnosti
života. ANOVA potvrdila existenciu rozdielov medzi skupinami [F(3,109)=3,376; p=0,021]. LSD
Post Hoc Test (viď tabuľka 2) preukázal rozdiely medzi agresormi a obhajcami (p=0,003)
i obhajcami a nezúčastnenými (p=0,042). Výsledky naznačujú, že obhajcovia majú vyššiu úroveň
kognitívnej dimenzie prežívanej zmysluplnosti ako agresori a nezúčastnení jednotlivci.
Tabuľka 2: Rozdiely v úrovni kognitívnej dimenzie prežívanej zmysluplnosti života
Aktéri
šikanovania
Obete

N
M

Deskriptívne charakteristiky
SD
Medián
Min Max

25

21,92

2,41

22,00

17

27

Agresori

20

20,80

3,64

20,50

12

26

Obhajcovia
Nezúčastnení

36
32

23,56
21,91

3,15
2,00

24,00
22,00

18
13

30
29

LSD Post Hoc test
Rozdiely
P
Agresori
0,26
Obhajcovia
0,059
Nezúčastnení
0,988
Obhajcovia
0,003*
Nezúčastnení
0,241
Nezúčastnení
0,042*

*signitikantný rozdiel
Pri skúmaní rozdielov medzi skupinami v úrovni motivačnej dimenzie prežívanej zmysluplnosti
života sme pomocou Shapiro-Wilkovho testu odhalili, že nie je zachovaná normalita. KruskalWallisov test nepotvrdil existenciu rozdielu medzi skupinami [K-W=4,427; p=0,219].
Kruskal-Wallisov test však odhalil existenciu rozdielov v úrovni afektívnej dimenzie prežívanej
zmysluplnosti života [K-W=19,008; p<0,001]. Mann-Whitneyho U-testy (viď tabuľka 3) potvrdili
rozdiely medzi obeťami a nezúčastnenými [U=222,5; p=0,002], obeťami a obhajcami [U=260,5;
p=0,0025], agresormi a obhajcami [U=174; p<0,001] i agresormi a nezúčastnenými [U=142,5;
p<0,001]. Konštatujeme, že obhajcovia a nezúčastnení jednotlivci majú vyššiu úroveň afektívneho
komponentu prežívanej zmysluplnosti života ako obete a agresori.
Tabuľka 3: Rozdiely v úrovni afektívnej dimenzie prežívanej zmysluplnosti
1
Obete

Agresori
Obhajcovia

2
Agresori
Obhajcovia
Nezúčastnení
Obhajcovia
Nezúčastnení
Nezúčastnení

MR1
24,24
23,42
21,90
19,20
17,62
34,83

MR2
21,45
36,26
34,55
33,67
32,05
34,12

P
0,239
0,0025*
0,002*
< 0,001*
< 0,001*
0,441

U
219
260,5
222,5
174
142,5
564

*signifikantný rozdiel, MR1=priemerné poradie u aktérov v stĺpci č. 1, MR2= priemerné poradie v stĺpci č.2
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Hodnotovú skladbu aktérov sme skúmali z viacerých perspektív. Najskôr sme identifikovali
8 najfrekventovanejších hodnôt. Na základne tabuľky 4 usudzujeme, že obhajcovia a nezúčastnení
majú rovnaké najpreferovanejšie hodnoty. Odlišnosti vidíme v hierarchii najčastejšie volených
hodnôt. Zatiaľ čo obhajcovia šikanovania častejšie volili Úspech (55,6%) ako Peniaze (38,9 %),
nezúčastnení jednotlivci volili Peniaze (46,9 %) približne rovnako často ako Úspech (43,8 %).
Tabuľka 4: Početnosť 8 najpreferovanejších hodnôt jednotlivých aktérov šikanovania

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Obete
Hodnoty N
Rodina
24
Láska
21
Zdravie
20
Vzdelanie 13
Peniaze
13
Úspech
12
Sloboda
10
Cieľ
10

%
96,0
84,0
80,0
52,0
52,0
48,0
40,0
40,0

Agresori
Hodnoty N
Zdravie
17
Peniaze
15
Rodina
14
Láska
10
Sloboda
8
Práca
8
Sex
8
Úspech
8

%
85,0
75,0
70,0
50,0
40,0
40,0
40,0
40,0

Obhajcovia
Hodnoty N %
Zdravie
35 97,2
Rodina
34 94,4
Láska
32 88,9
Vzdelanie 21 58,3
Úspech
20 55,6
Peniaze
14 38,9
Múdrosť
14 38,9
Sloboda
14 38,9

Nezúčastnení
Hodnoty N %
Zdravie
29 90,6
Rodina
28 87,5
Láska
26 81,2
Vzdelanie 20 62,5
Peniaze
15 46,9
Úspech
14 43,8
Múdrosť
11 34,4
Sloboda
11 34,4

Rozdiely v skladbe najpreferovanejších hodnôt medzi obeťami, obhajcami a nezúčastnenými nie
sú výrazné. Odlišnosti sa opäť vyskytujú v ich hierarchii. Obete najčastejšie volili hodnoty Rodina
(96,0 %), Láska (84,0 %) a až potom Zdravie (80,0 %). Na druhej strane obhajcovia a nezúčastnení
najčastejšie volili Zdravie a až potom Rodinu a Lásku. Na rozdiel od obhajcov, ktorí častejšie volili
Úspech ako Peniaze, obete preferovali Peniaze (52,0 %) približne rovnako ako Úspech (48,0 %).
Najvýraznejšie odlišnosti v najčastejšie volených hodnotách sú medzi agresormi a ostatnými
účastníkmi šikanovania. Hodnoty Práca (40,0 %) a Sex (40,0 %) sa v rebríčku najfrekventovanejších hodnôt u iných aktérov nevyskytujú. Na rozdiel od ostatných aktérov sa u agresorov
medzi najfrekventovanejšími hodnotami nevyskytlo Vzdelanie. Rozdiel môžeme vidieť i vo
výskyte hodnoty Peniaze (Biologická dimenzia) medzi prvými 3 najfrekventovanejšími voľbami
agresorov.
Ďalej sme určili dimenzionálnu príslušnosť najpreferovanejších hodnôt u jednotlivých aktérov
šikanovania (viď tabuľka 5). Domnievame sa, že agresori sú výraznejšie Biologicky orientovaní
ako ostatní aktéri. Najčastejšie volené hodnoty obhajcov a nezúčastnených patria väčšinou do
Noetickej a Psychickej dimenzie. Pre obete sú typické voľby zo Psychickej dimenzie.
Tabuľka 5: Dimenzionálna príslušnosť najpreferovanejších hodnôt
Dimenzie
Noetická
Psychická

Biologická

Agresori Obhajcovia
Láska
Láska
Sloboda Sloboda
Múdrosť
Rodina
Rodina
Rodina
Zdravie
Zdravie
Zdravie
Vzdelanie
Vzdelanie
Cieľ
Peniaze
Peniaze
Peniaze
Úspech
Úspech
Úspech
Práca
Sex
Obete
Láska
Sloboda

Nezúčastnení
Láska
Sloboda
Múdrosť
Rodina
Zdravie
Vzdelanie
Peniaze
Úspech

Taktiež sme určili dimenzionálnu príslušnosť všetkých hodnôt zvolených aktérmi šikanovania
(viď tabuľka 6).
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Tabuľka 6: Percentuálna príslušnosť všetkých zvolených hodnôt k dimenziám
Dimenzie

Obete
%
32,0
44,6

Noetická
Psychická

Biologická

23,4

Agresori Obhajcovia Nezúčastnení
%
%
%
25,2
36,1
31,3
42,9
46,6
38,1

36,7

21,0

22,1

Najviac hodnôt patriacich do Noetickej dimenzie volili obhajcovia (36,1 %) a najmenej agresori
(25,2 %). Najviac hodnôt pochádzajúcich zo Psychickej dimenzie si vyberali nezúčastnení (46,6 %)
a najmenej agresori (38,1 %). Agresori si najčastejšie spomedzi aktérov volili hodnoty
z Biologickej dimenzie (36,7 %). Na druhej strane obhajcovia si ich vyberali najmenej (21,0 %).
Obete, obhajcovia a nezúčastnení majú podobné zastúpenie volieb z jednotlivých dimenzií (najviac
zo Psychickej, potom z Noetickej a nakoniec z Biologickej dimenzie). Agresori najviac volili
hodnoty zo Psychickej, potom z Biologickej (o 1,4 % menej) a najmenej z Noetickej dimenzie.
Nakoniec sme prostredníctvom Chí-kvadrátu testovali rozdiely v početnosti jednotlivých hodnôt
zvolených aktérmi. Zistili sme rozdiely v hodnotách: Láska, Odvaha, Rodina, Sex a Vlastníctvo
(viď tabuľka 7). Konštatujeme, že agresori volili hodnoty Láska (Noetická dimenzia) a Rodina
(Psychická dimenzia) menej často ako ostatní aktéri. Obhajcovia a obete častejšie volili hodnotu
Odvaha (Noetická dimenzia) ako nezúčastnení a agresori. Zaujímavé je, že nezúčastnení volili
Odvahu zo všetkých aktérov najmenej. Hodnoty Sex (Biologická dimenzia) a Vlastníctvo
(Biologická dimenzia) častejšie preferovali agresori ako zvyšní aktéri.
Tabuľka 7: Analýza rozdielov v početnosti hodnôt zvolených aktérmi šikanovania
Početnosť zvolených hodnôt
Hodnoty

NOP

Láska
Odvaha
Rodina
Sex
Vlastníctvo

%
12,5
12,5
50
25
50

Cramer
V

χ2

DF

P

Obeť

Agresor

Obhajca

Nezúčastnený

0,334
0,283
0,288
0,309
0,338

12,626
9,077
9,386
10,773
12,900

3
3
3
3
3

0,006
0,028
0,025
0,013
0,005

%
84,0
24,0
96,0
12,0
4,0

%
50,0
10,0
70,0
40,0
25,0

%
88,9
36,1
94,4
8,3
0,0

%
81,2
9,4
87,5
12,5
6,2

NOP= Nízka očakávaná početnosť

Diskusia
Jedným z cieľov bolo zistiť výskyt a pohlavie aktérov. Identifikovali sme 9,6 % obetí, 7,7 %
agresorov, 0,2 % agresorov-obetí, 18,8 % obhajcov a 63,2 % nezúčastnených. Domáce (Smiková,
2007; Dědová, 2010) i zahraničné štúdie (Solberg, Olweus, Endresen, 2009) preukazujú rôzny
výskyt jednotlivých aktérov. M. E. Solberg a D. Olweus (2003) pripisujú túto variabilitu špecifikám
konkrétnych výskumov. Potrebné je zvážiť i stav prevenčných a intervenčných opatrení a ochotu
žiakov k spolupráci. Chlapci sú približne rovnako často obeťami ako dievčatá (porov. Solberg,
Olweus, Endresen, 2009). Chlapci sú častejšie agresormi ako dievčatá (porov. Seals, Young, 2003).
V našom súbore sa medzi agresormi dievčatá nevyskytovali. Dievčatá však majú tendenciu
popierať, že ich činy (napr. ohováranie) sú šikanovaním (Owens, Shute, Slee, 2000). Naopak
fyzická agresia využívaná chlapcami sa zvyčajne so šikanovaním stotožňuje. Spoločnosť dokonca
očakáva agresívne správanie chlapcov. Od dievčat sa vyžaduje prosociálna orientácia (Salmivalli et
al., 1996). Naše zistenia naznačujú, že dievčatá sú častejšie obhajcami ako chlapci (porov. Caravita,

113

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Di Blasio, Salmivalli, 2008). V. Pöyhönen, J. Juvonen a Ch. Salmivalli (2010) pripisujú ich prevahu
vyššej úrovni empatie a sebaúčinnosti. Uvažujeme však aj o vplyve sociálnych očakávaní.
Obhajcovia a nezúčastnení majú vyššiu celkovú úroveň prežívanej zmysluplnosti života i úroveň
afektívnej dimenzie ako agresori. Obhajcovia dosahujú i vyššiu úroveň kognitívneho komponentu
ako agresori. Agresori dosahujú najnižšiu celkovú úroveň prežívanej zmysluplnosti života a taktiež
najnižšiu úroveň vo všetkých dimenziách. Znížená úroveň prežívanej zmysluplnosti prispieva
k výskytu agresie (Popielski, 2005, Halama, 2007) a sociálnopatologických javov (Ruisel, 2002),
ktorými je i šikanovanie. Jedna z príčin súvisiacich s existenciálnou krízou je redukovanie života na
biologické potreby (Klčovanská, 1999), pričom hodnoty preferované agresormi majú výraznú
Biologickú tendenciu (porov. Dědová, 2010). Naše úvahy sme zosumarizovali v schéme 1.

Schéma 1: Možná súvislosť medzi zníženou úrovňou prežívanej zmysluplnosti života a šikanovaním

Ďalej sme zistili, že obete majú nižšiu celkovú i afektívnu úroveň prežívanej zmysluplnosti
života ako obhajcovia. V správaní obetí voči agresorom môžeme identifikovať niektoré symptómy
existenciálnej frustrácie ako rezignácia a bezmocnosť (Popielski, 2005). Obete sa súčasne
vyznačujú nízkou úrovňou sebaúčinnosti, ktorá určuje, či je jednotlivec schopný sa brániť pred
agresorom (Frisén, Johnson, Persson, 2007). R. F. Baumeister (1991; in Stillman et al., 2009)
označil sebaúčinnosť za 1 zo 4 zložiek nevyhnutných pre prežívanie života ako zmysluplného.
Ďalšími sú potreba cieľa, hodnôt a sebaúcty. Vo všeobecnosti majú obete nízku úroveň sebaúcty
(Egan, Perry, 1998). T. F. Stillman et al. (2009) preukázali, že aj sociálne vylučovanie a osamelosť
predikujú prežívanie života ako nezmysluplného. Tieto faktory sa často vyskytujú v živote obetí
(Hodges, Perry, 1999). Na základe uvedeného usudzujeme, že znížená úroveň prežívanej
zmysluplnosti života u obetí môže byť súčasťou prelínajúceho sa cyklu príčin a dôsledkov
šikanovania (viď schéma 2).
Obhajcovia dosahujú najvyššiu celkovú, motivačnú a kognitívnu úroveň prežívanej
zmysluplnosti života. V protiklade k obetiam majú vysokú úroveň sebaúcty, sebaúčinnosti
(Pöyhönen, Juvonen, Salmivalli, 2010) a sú obľúbení (Caravita, Di Blasio, Salmivalli, 2008).
M. Lindeman a M. Verkasalo (1996) zistili, že existuje pozitívny vzťah medzi prežívanou
zmysluplnosťou a úrovňou sebaúcty. D. L. Debats, J. Drost a P. Hansen (1995) uvádzajú, že
existuje súvis medzi prežívanou zmysluplnosťou života a pozitívnym vzťahom k ľuďom.
Domnievame sa, že sa všetky tieto skutočnosti prejavujú v pomoci obhajcov obetiam. Súčasne sa
prostredníctvom tejto pomoci môže posilňovať ich prežívanie života ako zmysluplného. Naše úvahy
súhrnne uvádzame v schéme 3.
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Schéma 3: Možná súvislosť medzi rolou
obhajcu a prežívanou zmysluplnosťou
života

Zreteľa hodný rozdiel sa vyskytuje medzi obhajcami a nezúčastnenými v úrovni kognitívnej
dimenzie prežívanej zmysluplnosti. Táto oblasť by mohla tvoriť hranicu medzi pomáhajúcimi
a nepomáhajúcimi. Je možné uvažovať nad tým, že práve pomoc druhým naplňuje život obhajcov
účelnosťou a naopak nezúčastnení žiaci pociťujú väčšiu bezúčelnosť (porov. Halama, 2002).
Zaujímavá je podobnosť obetí a agresorov v celkovej úrovni prežívanej zmysluplnosti i úrovní
jednotlivých komponentov. Pozorujeme aj ďalšie spoločné charakteristiky. Agresori podobne
ako obete dosahujú nižšiu úroveň spokojnosti (Flaspohler et al., 2009), trpia depresiami (Van der
Wal, De Wit, Hirasing, 2003; Nashina, Juvonen, Witkow, 2005) a úzkosťou (O´Moore, Kirkham,
2001). Všetko sú to symptómy zníženej úrovne afektívneho komponentu (porov. Halama, 2002).
Obete sa často správajú apaticky. Možné príčiny šikanovania agresorov sú aj nuda a hľadanie
vzrušujúcich zážitkov (Řičan, Janošová, 2010). Uvedené skutočnosti môžu nadväzovať na zníženú
úroveň motivačnej dimenzie (porov. Halama, 2002). Obete i agresori taktiež často prežívajú
dezintegráciu (Solberg, Olweus, 2003; Ondrejkovič et al., 2009). U agresorov môže byť výsledkom
agresie zo strany rodičov (Ondrejkovič et al., 2009). Dezintegrácia vedie k narušeniu vzťahu
k ľuďom (Ondrejkovič et al., ibid.), čo sa môže prejavovať v agresii voči spolužiakom.
Dezintegrácia je symptóm súvisiaci s nedostatkom v kognitívnom komponente (porov. Halama,
2002). Na základe zmienených skutočností uvažujeme o podobnosti medzi rolou obete a agresora.
Zistenia R. Murray-Harveyovej, P. T. Sleeho, M. Takiho (2009) dokonca svedčia o ich prelínaní
a smerovaní oboch k role agresor-obeť. Považujeme za vhodné orientovať výskum týmto smerom.
Naše zistenia naznačujú rozdiely v hodnotách preferovaných aktérmi. Agresori volili hodnoty
Láska (70%) a Rodina (50%) menej často ako ostatní aktéri. Zníženú preferenciu týchto hodnôt
a zvýšenú preferenciu hodnoty Sex preukázala i M. Dědová (2010). Predpokladáme súvislosť
s autoritárskou výchovou (porov. Kuppens et al., 2009). Agresori sa nezameriavajú na rodinu,
keďže nesaturovala ich potreby. Vzťahy medzi rodičmi agresorov sú často problematické. Agresori
si tak nevytvoria adekvátne predstavy o vzťahoch, ktoré nespájajú s Láskou, ale redukujú na Sex.
Obhajcovia a obete šikanovania častejšie volili hodnotu Odvaha ako agresori. Zníženú dôležitosť
tejto hodnoty u agresorov potvrdzuje skutočnosť, že tyranizujú žiakov, ktorí sa nevedia alebo nie sú
schopní brániť. Hodnoty (Sex, Vlastníctvo), ktoré agresori volili častejšie ako ostatní aktéri
šikanovania, patria do Biologickej dimenzie. Na druhej strane hodnoty, ktoré častejšie volili ostatní
aktéri šikanovania patria do Noetickej (Láska, Odvaha) a Psychickej dimenzie (Rodina).
Odlišnosti medzi agresormi a ostatnými aktérmi sme zaznamenali i v rebríčku najčastejšie
volených hodnôt. Jedine agresori volili hodnotu Sex tak frekventovane (40,0%). Na rozdiel od
zvyšných aktérov sa medzi najfrekventovanejšími hodnotami agresorov nevyskytlo Vzdelanie, čo je
možné spájať aj s ich negatívnym vzťahom ku škole (porov. Espelage, Bosworth, Simon, 2000).
Záporný vzťah ku škole môže prameniť napr. z ich negatívnych interakcií s učiteľmi (Murray,
Murray, 2004). V. A. Adair et al. (2000) preukázali, že agresori majú celkovo častejšie negatívny
vzťah k autoritám (polícia, súd, škola, učitelia). Príčiny narušenia tohto vzťahu môžeme opäť
hľadať v uplatňovaní autoritárskeho štýlu výchovy (porov. Čáp, 1993).
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Medzi prvé 3 najčastejšie voľby agresorov sa dostala hodnota Peniaze (porov. Dědová, 2010).
Podobná preferencia Peňazí sa v štúdiách zameraných na hodnoty adolescentov nevyskytuje
(Macek, Osecká, Kostroň, 1997; Klčovanská, 2005). Agresori volili najviac hodnôt zo Psychickej
a Biologickej dimenzie. Z noetickej dimenzie si agresori vyberali najmenej i v porovnaní
s ostatnými aktérmi. Naopak hodnoty z Biologickej dimenzie (36,7%) si volili najčastejšie.
Vychádzajúc zo zistených rozdielov, príslušnosti všetkých a najpreferovanejších hodnôt
k dimenziám konštatujeme zúžený výber hodnôt u agresorov s výraznou Biologickou tendenciou
(porov. Dědová, 2010). E. Lukasová (1997) i E. Klčovanská (2005) tvrdia, že úzky výber hodnôt
vyúsťuje do patologického správania, ktorým šikanovanie je. M. Dědová (2010) zistila, že rodičia
agresorov taktiež inklinujú k Biologickým hodnotám. Ich preferencia a z toho vyplývajúce
zameranie agresorov na uspokojenie svojich potrieb (Popielski, 2005), môže kompenzovať ich
neuspokojovanie v rodine. B. R. Astill, N. T. Feather, J. P. Keeves (2002) preukázali, že na
utváranie hodnôt má vplyv i pohlavie. A. M. Beutel a M. M. Marini (1995) zistili, že chlapci
častejšie preferujú práve Biologické hodnoty (úspech, peniaze). Skúmanie medzipohlavných
rozdielov považujeme za relevantné.
Obhajcovia preferovali hodnotu Odvaha najčastejšie zo všetkých aktérov. Nezúčastnení ju volili
najmenej. Tento rozdiel pravdepodobne zohráva rolu v odlíšení obhajcov od nezúčastnených.
Výraznejšia preferencia Odvahy u obhajcov môže súvisieť s ich úrovňou sebaúčinnosti (Rigby,
Johnson, 2005, 2006), ktorá predikuje schopnosť postaviť sa agresorom. Taktiež sa nazdávame, že
Odvaha súvisí so statusom v triede. Vďaka tomu, že sa obhajcovia postavia agresorom sa ich status
zvyšuje (porov. Salmivalli et al., 1996). Súčasťou motivácie pomôcť môže byť teda aj spoločenské
uznanie. Paralelu vidíme s výraznou preferenciou hodnoty Úspech (55,6%), ktorá patrí medzi
hodnoty spoločenskej prestíže (Klčovanská, 2005; Dědová, 2010). Okrem uznania v triede môžu
obhajcovia túžiť i po uznaní rodičov. Podľa výskumu K. Rigbyho a B. Johnsona (2006) sa
obhajcovia domnievajú, že by ich rodičia chceli, aby pomáhali druhým.
Zo všetkých hodnôt obhajcov a nezúčastnených najviac pochádza zo Psychickej, potom
z Noetickej a nakoniec z Biologickej dimenzie. Na základe rozdielov a príslušnosti všetkých
i najpreferovanejších hodnôt k dimenziám konštatujeme, že obhajcovia a nezúčastnení majú
výraznejšiu Psychickú a Noetickú tendenciu ako agresori. Ich hodnoty sú rovnomernejšie
zastúpené, čo pravdepodobne pôsobí ako 1 z protektívnych faktorov pred patologickým správaním.
Zaujímavé rozdiely sme zaznamenali v hierarchii najfrekventovanejších hodnôt medzi obeťami,
obhajcami a nezúčastnenými. Obete najčastejšie volili hodnoty Rodina, Láska a až potom Zdravie
(u obhajcov a nezúčastnených je to naopak). Uvažujeme nad tým, že obete považujú za
najdôležitejšiu Rodinu kvôli prílišnému naviazaniu na ňu spôsobenému hyperprotektívnou
výchovou rodičov, ktorá sa pokladá za 1 z možných príčin šikanovania (Řičan, Jánošová, 2010).
Záver
Vychádzajúc z uvedeného usudzujeme, že skúmanie hodnôt a prežívanej zmysluplnosti života
u aktérov šikanovania má svoju opodstatnenosť. Načrtli sme novú oblasť v mozaike prelínajúceho
sa cyklu príčin a dôsledkov šikanovania. Čiastočne sme podporili hypotézu vzájomnej podobnosti
a prepojenosti role agresora a obete. Uviedli sme možné hranice medzi obhajcami a nezúčastnenými
žiakmi. Načrtli sme niektoré motívy pomoci obhajcov obetiam. Taktiež sme podporili názor, že
rodina je 1 z najdôležitejších činiteľov v prevencii šikanovania. Mnohé z myšlienok, ktoré sme
nastolili, si vyžadujú ďalšie výskumné overenie vzhľadom na svoj špekulatívny charakter
a v niektorých prípadoch výlučne teoretické východiská. Taktiež sme si vedomí limitácii nášho
výskumu, ktoré vyplývajú z veľkosti výskumnej vzorky a použitia sebavýpoveďových metód.
V prípade skúmania hodnôt by spresnenie výsledkov mohol priniesť kvalitatívny výskum.

116

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Literatúra
Adair, V. A., et al. (2000). Ask your mother not to make yummy sandwiches: Bullying in New Zealand
secondary schools. New Zealand Journal of Educational Studies, 35, 207-221.
Astill, B. R., Feather, N. T., & Keeves, J. P. (2002). A multilevel analysis of the effects of parents, teachers
and schools on student values. Social Psychology of Education, 5, 345-363.
Balcar, K. (1995). Životní smysluplnost, duševní pohoda a zdraví. Československá psychologie, 39, 420-424.
Beutel, A. M, & Marini, M. M. (1995). Gender and values. American Sociological Review, 60, 436-448.
Caravita, S. C. S., Di Blasio, P., & Salmivalli, CH. (2008). Unique and interactive effects of empathy and
social status on involvement in bullying. Social Development, 18, 14-163.
Čáp, J. (1993) Psychologie výchovy a vyučování. Praha: Karolinum.
Debats, D. L. (1999). Sources of meaning: An investigation of significant commitments in life. Journal of
Humanistic Psychology, 39, 30-57.
Debats, D. L., Drost, J., & Hansen, P. (1995). Experiences of meaning in life: A combined qualitative and
quantitative approach. British Journal of Psychology, 86, 359-375.
Dědová, M. (2010). Hodnoty a prežívanie zmyslu života u agresorov šikanovania. Trnava: Filozofická
fakulta Trnavskej univerzity v Trnave.
Egan, L. A., & Perry, D. G. (1998). Does low self-regard invite victimization? Developmental Psychology,
34, 299-309.
Esppelage, D. L., Bosworth, K., & Simon, T. R. (2000). Examining the social context of bullying behaviors
in early adolescence. Journal of Counseling & Development, 2000, 78, 326-333.
Flaspohler, P. D., et al. (2009). Stand by me: The effects of peer and teacher support in mitigating the impact
of bullying on quality of life. Psychology in the School, 46, 636-649.
Frankl, V. E. (1994). Vůle ke smyslu: Vybrané přednášky o logoterapii. Brno: Cesta.
Frisén, A., Jonsson, A, & Persson, K. (2007). Adolescents' perception of bullying: Who is the victim? Who
is the bully? What can be done to stop bullying? Adolescence, 42, 749-761.
Halama, P. (2002). Vývin a konštrukcia škály životnej zmysluplnosti. Československá psychologie, 46, 265276.
Halama, P. (2007). Zmysel života z pohľadu psychológie. Bratislava: Slovak Academic Press.
Hodges, E. V. E., & Perry, D. G. (1999). Personal and interpersonal antecedents and consequences of
victimization by peers. Journal of Personality and Social Psychology, 76, 677-685.
Joussement, M., et al. (2008). Controlling parenting and physical aggression during elementary school. Child
Development, 79, 411-425.
Klčovanská, E. (Eds). (1999). Vzťah medzi úrovňou úzkosti, hierarchiou hodnôt a kvalitou pocitu zmyslu
života u mladých dospelých. Trnava: Katedra psychológie Fakulty humanistiky TU.
Klčovanská, E. (2005). Hodnoty a ich význam v psychológii. Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Kuppens, S., et al. (2009). Associations between parental control and children's overt and relational
aggression. British Journal of Developmental Psychology, 27, 607-623.
Lindeman, M., & Verkasalo, M. (1996). Meaning in life for finnish students. The Journal of Social
Psychology, 136, 657-649.
Lukasová, E. (1997). Logoterapie ve výchově. Praha: Portál.
Macek, P., Osecká, L., & Kostroň, L. (1997). Social representation of Human Rights amongst Czech
University Students. Journal of Community & Applied Social Psychology, 7, 65-76.
Murray, CH., & Murray, K. M. (2004). Child Level Correlates of Teacher-Student Relationships: An
Examination of Demographic Characteristics, Academic Orientations, and Behavioral Orientations.
Psychology in the Schools, 41, 751-762.

117

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Murray-Harvey, R., Slee, P. T., & Taki, M. (Eds.). (2009). Comparative and cross-cultural research on
school bullying. Florence: Routledge.
Nashina, A., Juvonen, J., & Witkow, M. R. (2005). Sticks and stones may break my bones, but names will
make me feel sick: The psychosocial, somatic, and scholastic consequences of peer harassment. Journal of
Clinical Child and Adolescent Psychology, 34, 37-48.
O´Moore, V., & Kirkham, C. (2001). Self-Esteem and Its Relationship to Bullying Behaviour. Aggressive
Behavior, 27, 269-283.
Ondrejkovič, P., et al. (2009). Sociálna patológia. Bratislava: Veda.
Owens, L., Shute, R., & Slee, P. (2000). 'I'm in and you're out…' Explanations for teenage girls' indirect
aggression. Evolution & Gender, 2, 19-46.
Popielski, K. (2005). Noetická dimenzia osobnosti. Psychologická analýza pocitu zmyslu života. Trnava:
Typi Universitatis Tyrnaviensis.
Pöyhönen, V., Juvonen, J., & Salmivalli, CH. (2010). What does it take to stand up for the victim of
bullying? Merrill-Palmer Quarterly, 56, 143-163.
Rigby, K., & Johnson, B. (2005). Student bystanders in australian schools. Pastoral care, 23, 10-16.
Rigby, K., & Johnson, B. (2006). Expressed Readiness of Australian Schoolchildren to Act as Bystanders in
Support of Children who are Being Bullied. Educational Psychology, 26, 425-440.
Ruisel, I. (Eds.). (2002). Machiavellizmus a hľadanie zmyslu života. Trnava: Fakulta humanistiky Trnavskej
univerzity.
Řičan, P., & Janošová, P. (2010). Jak na šikanu. Praha: Grada Publishing.
Sainio, M., et al. (2010). Victims and their defenders: A dyadic approach. International Journal of
Behavioral Development, 35, 144-151.
Salmivalli, Ch., et al. (1996). Bullying as a Group Process: Participant Roles and Their Relations to Social
Status Within the Group. Aggressive Behavior, 22, 1-15.
Salmivalli, Ch., & Kaukiainen, A. (2004). "Female Aggression" Revisited: Variable- and Person-Centered
Approaches to Studying Gender Differences in Different Types of Aggression. Aggressive Behavior, 30,
158-163.
Seals, D., & Young, J. (2003). Bullying and victimization: Prevalence and relationship to gender, grade
level, ethnicity, self-esteem, and depression. Adolescence, 38, 375-747.
Smiková, E. (Eds.). (2007). Šikanovanie na ZŠ a SŠ na Slovensku a jeho prevencia v rezorte školstva.
Bratislava: VÚDPaP.
Sobková, P., & Tavel, P. (2010). Životní smysluplnost a emocionalita. E-Psychologie [online]. 4 (2) [cit.
2011-02-22]. Dostupný z WWW: <http://e psycholog.eu/pdf/sobkovaetal.pdf>.
Solberg, M. E., & Olweus, D. (2003). Prevalence estimation of school bullying with the Olweus
Bully/Victim Questionnaire. Aggressive Behavior, 29, 239-268.
Solberg, M. E., Olweus, D., & Endresen, I. M. (2007). Bullies and victims at school: Are they the same
pupils? British Journal of Educational Psychology, 77, 441-464.
Stillman, T. F., et al. (2009). Alone and without purpose: Life loses meaning following social exclusion.
Journal of Experimental Social Psychology, 45, 686-694.
Van Der Wal, M. F., De Wit, C. A. M., & Hirasing, R. A. (2005). Psychosocial health among young victims
and offenders of direct and indirect bullying. Pediatrics, 111, 1312-1317.

118

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Vnímaná osobní zdatnost žáků v úkolové situaci
Eliška Kmínková – Isabella Pavelková
ZŠ Integrál, Praha
ekminkova@seznam.cz
Katedra psychologie, Pedagogická fakulta UK, Praha
jfpavelka@volny.cz

Abstrakt
Cílem předkládané studie je zmapovat žákovské přesvědčení o vlastní zdatnosti ve školní úkolové
situaci. Ve studii sledujeme vnímanou osobní zdatnost žáků v úkolech s narůstající obtížností.
Zajímají nás souvislosti s aktivitou, nasazením v úkolu, se zaujetím úkolem a úspěšností při práci na
úkolu. Teoreticky analyzujeme především následující motivační proměnné vážící se na úkolovou
situaci: postoj k předmětu, přesvědčení o vlastní zdatnosti a charakteristiky úkolu. U jednotlivých
motivačních zdrojů budeme tematizovat jejich dopad na práci žáka na úkolu a jeho následnou
úspěšnost v něm. V druhé části studie budeme teoretická východiska prověřovat v experimentu,
který byl realizován v roce 2010 ve třech třídách různých typů škol v předmětu matematika, český
jazyk a německý jazyk. Žákům byly postupně předloženy tři úkoly se stoupající obtížností. Data
byla získávána na základě analýzy vypracovaných úkolů a dotazníkového šetření. Při analýze
používáme jak statistické zpracování, tak kvalitativní metodologii, kdy sledujeme výkony
jednotlivých žáků. Výsledky naznačují vazbu mezi vnímanou osobní zdatností žáka a vnímanou
obtížností úkolu, dále pak jeho následnou aktivitou v úkolu a u nejobtížnějšího úkolu i vazbu na
obavu z neúspěchu v úkolu.
Klíčová slova: vnímaná osobní zdatnost, charakteristiky úkolu, motivace, aktivita, úspěšnost

Self-efficacy in task situations

Abstract
The objective of the presented study is to map pupils´ self-efficacy in task situations (school tasks).
In this study we are interested in pupils´ self-efficacy in tasks with increasing difficulty. We focus
on connections with pupils´ effort and activity, pupils´ absorption in task and their achievements in
task. We analyze especially the following motivational variables: attitude to school subject, selfefficacy and task value. We ascertain the impact of these motivational sources on pupils´ work on
the task and subsequently on his/her achievement in the task. In the second part of the study we
verify the theoretic fundaments in an experiment realized in 2010 at various types of schools in the
following subjects: Mathematics, Czech language and German language. To collect data we used a
questionnaire survey approach and tasks completed by children. For data analysis we used
quantitative and qualitative approach by watching performances of certain pupils. The results reveal
the link between self-efficacy and perceived task difficulty, and further with pupil´s activity and in
case of the most difficult task also the fear of failure.
Keywords: self-efficacy, task value, motivation, effort, achievement
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Úvod – teoretické zakotvení
V poslední době se v našich výzkumech zaměřujeme na problematiku žákovského zaujetí školní
prací. Zajímá nás, jaké motivační faktory hrají roli při školní práci, konkrétně při práci na zadaném
úkolu. Cílem studie je zmapovat, jak různé motivační faktory (situační i dlouhodobé) ovlivňují
žákovské zaujetí školní prací (školními úkoly). Analyzujeme především následující motivační
proměnné: individuální zájem, situační zájem, cílovou orientaci, výkonovou motivaci a flow
zážitek. Teoretická východiska prověřujeme v experimentu, který byl realizován v letech 2010 a
2011 na různých typech škol v předmětech: matematika, český jazyk a německý jazyk. Část
výsledků již byla prezentována (Pavelková, Kmínková, 2011; Kmínková, Pavelková v tisku). Nyní
se na tuto problematiku podíváme z hlediska konceptu vnímané osobní zdatnosti.
Žákovské přesvědčení o vlastní zdatnosti ve školní úkolové situaci nás zajímá v souvislosti
s aktivitou, nasazením v úkolu, se zaujetím úkolem a s úspěšností při práci na úkolu. Teoreticky
analyzujeme především následující motivační proměnné vážící se na úkolovou situaci: postoj
k předmětu, přesvědčení o vlastní zdatnosti a charakteristiky úkolu.
Vnímaná osobní zdatnost
S konceptem vnímané osobní zdatnosti (self-efficacy19) psychologie pracuje již poměrně dlouho.
Bandura (1977) uvádí, že vnímaná osobní zdatnost má přímý vliv na výběr aktivit a skrze očekávání
možného úspěchu může ovlivnit snahu o zvládnutí činnosti. Očekávání účinnosti ovlivňuje, jak
velkou snahu lidé vyvinou a jak dlouho vydrží čelit překážce či nepříjemnému zážitku. Čím silnější
je vnímaná osobní zdatnost, tím je vyšší i aktivita.
Podle Bandury (1982) vysoká vnímaná osobní zdatnost může ovlivnit přípravu na činnost a
snahu v tom, že některé lidi s nedostatkem sebedůvěry rozhýbává k učení, ale brání jim ve vyvolání
žádoucích schopností. Při uplatňování existujících dovedností silné vědomí vlastní zdatnosti
zintenzivňuje a udržuje snahu potřebnou pro optimální výkon, který je obtížné realizovat, pokud je
člověk v obležení pochyb o sobě samém.
Přesvědčení lidí o jejich schopnostech ovlivňuje jejich myšlenkové vzory a emocionální
reakce skrze předjímání a aktuální interakce s okolím. Ti, kteří se hodnotí jako nezdatní ve zvládání
požadavků okolí a převládají jejich osobní nedostatky, si představují potenciální potíže jako větší,
než ve skutečnosti jsou (Beck, 1976; Lazarus a Launier, 1978; Meichenbaum, 1977; Sarason, 1975).
Takové obavy o sobě vytváří stres a zhoršují výkon přesměrováním pozornosti z toho, jak nejlépe
pokračovat v činnosti, ke znepokojení nad vlastními nedostatky. Naproti tomu jedinci, kteří mají
silný smysl vnímané osobní zdatnosti, rozdělují během aktivity svou pozornost a snahu mezi
požadavky situace. Překážky, na které při tom narazí, je nutí k lepšímu výkonu a větší snaze.
Nově se o koncept vnímané osobní zdatnosti zajímají i čeští a slovenští pedagogové (Gavora
2012, Mareš, 2012). Domníváme se, že otázky psychické odolnosti, psychické zátěže a její zvládání
a schopnost podat optimální výkony v úkolových situacích (využití všech svých potencialit) mají
své místo i ve školním prostředí. Poznávání konceptu vnímané osobní zdatnosti je pro řešení těchto
otázek užitečné. Prožitek vnímané osobní zdatnosti se ve škole bude nejspíše projevovat
přesvědčením, že na školní práci mám, či v pocitu dobré zvládnutelnosti školních úkolů.
Teoretikové vnímané osobní zdatnosti (Bandura) předpokládají, že se tento prožitek
projevuje v optimistickém postoji k úkolům, ale i přispívá k interpretaci úkolu jako výzev, což
znamená, že mají větší tendenci se do úkolu pustit, vydržet u nich i přes překážky a mají tendenci
úkol dokončit. Někdy je vnímané osobní zdatnosti připisována i vyšší aspirace.

19

Termín self-efficacy je do češtiny velmi obtížně přeložitelný ve svém úplném významu. Čeští autoři tento termín
překládají různým způsobem: „vnímaná vlastní účinnost“; „sebeuplatnění“; „vnímaná osobní účinnost“; „obecná vlastní
efektivita“; „osobní zdatnost“. My užíváme termínu „vnímaná osobní zdatnost“.
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Vnímaná osobní zdatnost se nemusí vždy shodovat se skutečnou zdatností. Přesvědčení
o sobě může být chybné. Obvykle se tyto pohledy liší: někteří žáci se přeceňují, jiní podceňují, jsou
nejistí, jak obstojí. Míra vnímané osobní zdatnosti (sebedůvěra) se promítá do stupně motivace, do
stupně odhodlání se do něčeho pustit, dále ovlivňuje vytrvalost člověka (spolu s vůlí) – když se do
nějaké činnosti pustí, tak v ní pokračuje. V neposlední řadě ovlivňuje podání adekvátního výkonu a
dovedení činnosti do konce.
Ve výzkumu sledujeme především následující motivační proměnné:
 Postoj k předmětu
Motivovanost a postoj žáka k určitému předmětu hrají velmi významnou úlohu při jeho úspěšnosti
ve škole (Hrabal, Pavelková 2010).
Vyučovací předmět plní svou funkci, jestliže zprostředkovává žákům odpovídající informace, které
jim umožňují jak plnohodnotný a spokojený osobní život, tak i úspěšnost v profesionálním životě
(Pavelková, Škaloudová, Hrabal, 2010). Ve výzkumu se jedná především o výpověď žáků:
 o oblibě předmětu jako charakteristice emocionálního prožitku z a v předmětu, který je, jednak
předpokladem a jednak výsledkem motivace k učební činnosti;
 o vnímané obtížnosti předmětu, charakteristice, která se vztahuje k celé řadě motivačních
procesů ve vyučování, jako je pocit výkonnosti, sebeobraz, úspěch a další;
 o realizaci efektivní učební činnosti;
 o prožitku vlastního nadání k tomuto předmětu jako kompetenční složky motivace učební
činnosti;
 o vlastní píli jako realizované motivaci ve vyučování a v domácí přípravě;
 o významu předmětu jako motivačním zdroji zprostředkovaném zvnitřněnou sociální
reprezentací předmětu z hlediska jeho uplatnění ve společnosti.
 Flow zážitek
Flow motivace je velmi cenná vhledem ke kvalitě činnosti a silnému vnitřnímu uspokojení,
pro hlubokou koncentraci při činnosti, pro dělání naplno a splynutí s prací.
Podle Mana, Mareše (2001) o flow prožitku mluvíme tehdy, když nad ním člověk
nepřemýšlí, vzniká při snadno a hladce uskutečňované činnosti. Přestože jde o činnost vysoce
náročnou, má ji člověk pod kontrolou. Tento stav bývá většinou prožíván jako příjemný.
Csikszentmihalyi (2008) popisuje flow jako stav, ve kterém jsou lidé tak zaujati aktivitou, že
je nic jiného nezajímá; zážitek sám je natolik příjemný, že o něj budou lidé usilovat, i když za něj
mohou zaplatit velmi vysokou cenu (nebezpečné sporty, finančně nákladné aktivity apod.), pro
čirou radost ze samotné činnosti.
 Výkonová motivace
Vztah k výkonu není u všech žáků stejný. Značná část sice pociťuje v úkolové situaci potřebu
dosáhnout úspěšného výkonu, současně se však do jisté míry i obává neúspěchu a cítí potřebu se mu
vyhnout. Důležitost výkonové motivace ve škole byla potvrzena v mnoha výzkumech (Hrabal,
Pavelková, 2011; Rheinberg, 1997, 2000, a další). V rámci pilotní sondy jsme se zatím zabývaly jen
obavou z neúspěchu.
 Zájem – existuje několik různých druhů:
Individuální zájem můžeme také označit jako koníček či hobby a může jím být například sport,
četba, sběratelství, poslouchání hudby apod. Odborníci (Rheinberg, 1998; Schiefele, 1996) uvádějí,
že individuální zájem způsobuje např. tyto jevy: arousal, flow zážitky, zlepšení pozornosti, strategii
důkladného čtení, tvorbu poznámek, podtrhávání. Pokud má zájem takový vliv na soustředění
pozornosti, na realizaci určitých činností, pak se nabízí možnost tyto jeho vlastnosti využít při
učení. Podle Schiefeleho (Hoffmann, Krapp, Renniger, Baumert, 1998) teoretici i praktici v oblasti
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zájmu se shodují na tom, že zájem hraje základní roli v učení. Problémem je ale nedostatek studií
v této oblasti.
Dalším z druhů zájmů je situační zájem. Podle Hidi & Anderson (1992 in Chen, Drast,
Pangrazi, 2001) ho lze definovat jako přitažlivý efekt aktivity nebo učební úlohy na jedince.
Situační zájem Schraw (2001) definuje jako „dočasný zájem“, který vzniká spontánně díky
faktorům z prostředí, jako jsou instrukce k úkolu nebo přitažlivý text. Situační zájem lze využít
k upoutání pozornosti, jeho efekt je však spíše krátkodobý – oproti individuálnímu zájmu, který
působí dlouhodobě, ale jen v určité, pro jedince specifické oblasti. Situační zájem lze vytvořit
v libovolném tématu.
Dále v naší výzkumné sondě mezi zájmy řadíme i aktuální zájem, resp. dopad cílové
orientace žáka do aktuální činnosti jedince. Například, když žák potřebuje složit přijímací zkoušku
z matematiky na vysokou školu, bude pravděpodobně v hodinách matematiky aktivní, i když ho
jinak matematika vůbec nezajímá. Proto v tomto smyslu cílovou orientaci chápeme jako aktuální
zájem. Podle Köllera (1998) je cílová orientace silným motivačním činitelem. Köller (1998) je
toho názoru, že u tohoto fenoménu jedinec jedná ne podle aktuálních potřeb, zájmů, ale podle toho,
jaký cíl je pro něj důležitý. Ve škole takovým cílem může být například další studium, které přijde
po dokončení školy, apod. Zde je nutné upozornit na to, že se shodujeme s Köllerem v tom, že
jedinec nejedná podle aktuálních potřeb, zájmů, tedy podle toho, co jedince zajímá ten den, čeho
v ten den, v tu chvíli chce dosáhnout, ale podle potřeb a zájmů, které hodlá uskutečnit
v budoucnosti. Tyto zájmy a potřeby se ale promítají do aktuální činnosti jedince. Proto zde dochází
k terminologickým obtížím při použití pojmu „aktuální zájem“, který není v literatuře dosud jasně
vydefinován.
 Charakteristiky úkolu
Charakteristik úkolu je několik, záleží na tom, jaké hledisko zvolíme. My jsme vybraly jako
jednotící prvek obtížnost úkolu, kdy jsme předpokládaly odlišný motivační dopad náročnosti úlohy
na žáky. Rozlišujeme jednak obtížnost úkolu subjektivní, vnímanou jednotlivými žáky, a objektivní,
stanovenou vyučujícím předmětu. Podle klasifikace Tollingerové (1969 in Mareš, 1979) jsme
zvolily úlohy vyžadující jednoduché či složité myšlenkové operace s poznatky.
Realizovaný výzkum
Cíl pilotní studie
Cílem předkládané studie je zmapovat žákovské přesvědčení o vlastní zdatnosti ve školní úkolové
situaci. Sledovaly jsme vnímanou osobní zdatnost žáků ve vztahu k úspěšnosti v úkolech
s narůstající obtížností, s jejich aktivitou v úkolu a zaujetím v úkolu. V této výzkumné sondě jsme si
položily otázku, zda žáci s vysokou vnímanou osobní zdatností budou v úkolech aktivnější a
úspěšnější.
Místo a čas realizace
Výzkum byl realizován na konci školního roku 2009/2010 na třech školách: ZŠ (9. ročník),
gymnázium (3. ročník) a obchodní akademie (3. ročník). Všechny školy se nacházejí
ve Středočeském kraji, dvě z nich sídlí v Praze, jedna je mimopražská.
Výzkumný vzorek
Výzkumné sondy se zúčastnilo celkem 77 žáků: 37 chlapců a 40 dívek ve věku od 15 do 19 let.
Způsob získávání dat
Výzkum probíhal v těchto předmětech: matematika, český jazyk, německý jazyk. Data byla
získávána na základě dotazníkového šetření. Žáci vyplňovali celkem 3 dotazníky. Každý dotazník
obsahoval 5 otázek před úkolem, zadání úkolu a prostor k jeho splnění a 13 otázek po úkolu –
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v položkách dotazníku před a po splnění úkolu byli operacionalizované výše uvedené motivační
proměnné. K prvnímu dotazníku, který žáci vyplňovali, byl na začátku přidán ještě jeden list, kde
žáci popisovali svůj postoj k předmětu. Úkoly v dotaznících byly konstruovány s narůstající
obtížností, tj. první byl nejlehčí a poslední nejobtížnější.
Ukazatele vnímané osobní zdatnosti a jejich operacionalizace
Vnímanou osobní zdatnost jsme operacionalizovaly skrze následující proměnné: vnímané vlastní
nadání na předmět (Čj, M, Nj), přesvědčení o tom, že zadaný úkol zvládnu vypracovat, přesvědčení,
že jsem dobrý/a v tomto typu úkolu, a skrze vnímanou obavu z neúspěchu v úkolu. Předpokládáme,
že žáci s vysokou vnímanou zdatností se vidí jako nadaní na předmět (Čj, M, Nj), domnívají se, že
úkol zvládnou vypracovat, jsou přesvědčeni o tom, že jsou v tomto typu úkolů dobří a nemají obavu
z neúspěchu v úkolu.
Konkrétní znění otázek:
 nadání na předmět („Cítím se být pro tento předmět“ 1. velmi nadaný – 5. nenadaný)
 důvěra ve vypracování úkolu („Myslíte si, že tento úkol zvládnete vypracovat?“)
 důvěra ve zvládnutí tohoto typu úkolů („Myslíte si, že jste v tomto typu úkolů dobrý/á?“)
 obava z neúspěchu v úkolu („Dělal/a jste si starosti s neúspěchem v úkolu?“)
Na otázky studenti odpovídali pomocí pětistupňové škály.
Vybrané výsledky výzkumu
Nejdříve jsme na základě korelační analýzy prověřovaly vazby mezi námi určenými ukazateli
vnímané osobní zdatnosti a motivačními a výkonovými proměnnými vážícími se na úkol.
Důvěra ve své nadání
Korelační analýza potvrdila vysoce významné vazby mezi nadáním vnímaným žáky a jejich
prospěchem ve sledovaných předmětech a dalšími motivačně postojovými charakteristikami.
Ti, co se cítí být na předmět (Čj, M, Nj) nenadaní, mají špatné známky (r = 0,717**),
předmět je pro ně neoblíbený (r = 0,568**), obtížný (r = -0,502**), nevýznamný (r = 0,368**) a
nezajímavý (r = 0,564**).
Zajímavé je, že první, nejlehčí úkol jim připadá obtížný (r = -0,323**) a domnívají se, že ho
nezvládnou vypracovat (r = 0,361**). Ve druhém úkolu, který měl střední obtížnost, ale byl opět
považován za obtížný (r = -0,347**), se přidává silná korelace nedůvěry, že nejsou v tomto typu
úkolů dobří (r = 0,474**). Teprve u třetího, nejobtížnějšího úkolu se zvýrazňují vazby na
nemotivovanost, projevující se malou snahou. Byla potvrzena silná vazba mezi nedůvěrou ve své
nadání a neúspěšností v úkolu (r = -0,514**), žáci se domnívají, že ho nezvládnou vypracovat
(r = 0,403**), nebyli při něm aktivní (r = 0,315**) a nemyslí si, že jsou v tomto typu úkolů dobří
(r = 0,346**).
Důvěra ve vypracování úkolu a důvěra ve zvládnutí tohoto typu úkolů
Ve druhém kroku jsme hledaly vazby mezi žáky, kteří si myslí, že nezvládnou tento úkol
vypracovat a nejsou v předkládaném typu úkolů dobří. Důvěra ve vypracování úkolu byla
operacionalizována otázkou „Myslíš si, že tento úkol zvládneš vypracovat?“ a důvěra ve zvládnutí
tohoto typu úkolů otázkou „Myslíš si, že jsi v tomto typu úkolů dobrý/á?“. První otázka byla
položena před vypracováním úkolu, žáci s ním však v tu chvíli byli seznámeni, na druhou otázku
žáci odpovídali až po skončení své práce na úloze, může tedy dojít k interpretačnímu posunu
v závislosti na průběhu činnosti.
Těm, co si myslí, že úkol nezvládnou vypracovat, se první úkol jevil obtížný před
(r = - 0,596**) i po jeho vypracování (r = -0,354**), necítili se dobře před úkolem (r = 0,318**) ani
po úkolu (r = 0,427**), ocenili by při úkolu pomoc (r = -0,301**), nemyslí si, že jsou v tomto typu
úkolů dobří (r = 0,306**).
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Tyto vazby se potvrdily i u středně obtížného úkolu, ve kterém tito žáci nebyli skutečně
úspěšní (r = -0,330**) a přidávají se vazby spojené s nízkou aktivitou (r = 0,397**), nechuť dělat
(r = 0,341**).
Velmi podobné vazby jako u druhého úkolu se ukazují i u třetího, nejtěžšího úkolu, přidává
se však vazba na horší prospěch (r = 0,318**) a nadání (r = 0,433**).
Ti, co si myslí, že v tomto typu úkolů nejsou dobří, se domnívají, že úkol nezvládnou
vypracovat (r = 0,306**), nebyli v něm úspěšní (r = -0,513**), byl pro ně po vypracování obtížný
(r = -0,729**), narazili na problém (r = -0,464**), ocenili by pomoc (r = -0,380**), necítili se po
úkolu dobře (r = 0,402**), dělali si starosti s neúspěchem (r = -0,430**).
Vazby se potvrdily i u druhého úkolu, přidává se k nim vazba na nízké nadání (r = 0,474**),
nechuť dělat (r = 0,300**) a nízká aktivita (r = 0,456**).
Ve třetím, nejobtížnějším úkolu se potvrdily vazby z prvního i druhého úkolu. Žáci se necítí
být na předmět nadaní (r = 0,346**), nejsou se svým výkonem spokojeni (r = 0,478**), narazili při
řešení úkolu na problém (r = -0,336*), nebyli při řešení aktivní (r = 0,307**), po úkolu se necítili
dobře (r = 0,380**).
Úspěšnost v úkolech
Pro zajímavost uvádíme ještě vazby mezi úspěšností v jednotlivých úkolech a ukazateli vnímané
osobní zdatnosti ve všech třech úkolech. Zajímavé je, že vazba mezi nízkou vnímanou osobní
zdatností a úspěšností se v lehkém a středně těžkém úkolu nepotvrdila, ve třetím úkolu ano.
Žáci úspěšní v prvním úkolu jsou se svým výkonem spokojeni (r = -0,407**), úkol by pro ně
po vypracování snadný (r = 0,455**), nenarazili na problém (r = 0,360**) a nepotřebovali pomoc
(r = 0,360**), myslí si, že jsou v tomto typu úkolu dobří (r = -0,513**), cítí se po úkolu dobře
(r = -0,343**), úkol byl pro ně jasný (r = -0,432**), byli úspěšní i v druhém úkolu (r = 0,448**).
Zdá se, že v úspěšnosti zde hraje roli nízká obtížnost úkolu.
Úspěšní žáci ve druhém, středně obtížném úkolu se v předmětu nenudí (r = -0,316**),
mysleli si, že úkol zvládnou vypracovat (r = -0,330**), úkol je zaujal (r = -0,334**), byli úspěšní i
v prvním (r = 0,448**) a třetím úkolu (r = 0,396**). Pravděpodobně se jedná o žáky, kteří jsou
v předmětu vnitřně motivovaní.
Úspěšní žáci ve třetím, nejobtížnějším úkolu mají předmět (Čj, M, Nj) jako oblíbený
(r = -0,543**), snadný (r = -0,479**), významný (r = 0,505**) a zajímavý (r = -0,439**), cítí se být
na předmět nadaní (r = -0,424**), mají dobrý prospěch (r = -0,514**) a obvykle se nenudí
(r = -0,403**), byli úspěšní i ve druhém úkolu (r = 0,396**), úkol nepovažovali za obtížný
(r = 0,323**), mysleli si, že ho zvládnou vypočítat (r = -0,441**), byli spokojeni se svým výkonem
(r = -0,332**), úkol i po vypracování hodnotili jako snadný (r = 0,542**), nenarazili na problém
(r = 0,354**) a nepotřebovali pomoc (r = 0,530**). Úspěšnost ve třetím úkolu má vztah ke
kladnému postoji k předmětu.
Obava z neúspěchu
Dalším prověřovaným faktorem byla obava z neúspěchu v úkolu jako ukazatel pravděpodobně se
vážící na sníženou vnímanou osobní zdatnost. S interpretací to není jednoduché, tato problematika
vyžaduje intenzivnější analýzu vlivu oslabujícího (debilitating) a aktivizujícího (facilitating) strachu
(Alpert, Haber, 1960).
Ti, co prožívali obavu z neúspěchu v prvním, nejlehčím úkolu, předmět považují
za významný (r = 0,307**), úkol je předem zaujal (r = 0,309**), necítili se před úkolem dobře
(r = -0,314**), nebyli spokojeni s výkonem (r = -0,411**), úkol pro ně byl po vypracování obtížný
(r = 0,550**), narazili na problém (r = 0,533**), v tomto typu úkolů nejsou dobří (r = -0,430**),
necítí se po úkolu dobře (r = -0,356**), úkol jim nebyl úplně jasný (r = -0,351**), měli obavu

124

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

z neúspěchu i ve druhém úkolu (r = 0,357**). Žáci měli obavu z neúspěchu proto, že úkol
považovali za obtížný a současně předmět za významný.
Ti, co prožívali obavu z neúspěchu ve druhém úkolu, nebyli úspěšní v prvním úkolu
(r = 0,369**), necítili se před úkolem dobře (r = -0,319**), narazili na problém (r = 0,309**), dělali
si starost s neúspěchem i ve třetím úkolu (r = 0,501**).
Ti, co prožívali obavu z neúspěchu ve třetím, nejobtížnějším úkolu, předmět mají oblíbený
(r = 0,331**), měli strach i v prvním (r = 0,403**) a ve druhém (r = 0,501**) úkolu.
Abychom pronikly hlouběji do problematiky, pokusily jsme se vytvářet extrémní skupiny
z dat sledovaných ukazatelů.
Aktivita a obava z neúspěchu v úkolu
I když korelační analýza ukázala poměrně silné korelace ve prospěch předpokládaných vazeb
vnímané osobní zdatnosti a sledovaných motivačních ukazatelů, rozhodly jsme se v dalším kroku
pomocí frekvenčních tabulek a vytvořením extrémních skupin problematiku přesněji popsat.
Jeden typ extrémních skupin jsme vytvořily z faktorů aktivity žáků a z jejich obav
z neúspěchu v úkolu. Počet žáků, kteří neměli obavu z neúspěchu v úkolu, se výrazně s narůstající
obtížností úkolů snižoval. V prvním, nejlehčím úkolu se většina žáků (52,6 %) neúspěchu
neobávala, ve druhém úkolu se neúspěchu neobávalo 39 % žáků, u třetího úkolu jich bylo už jen
31,2 %.
Naopak počet žáků, kteří se obávali neúspěchu v úkolu, s narůstající obtížností mírně
stoupal – ze 23,7 % žáků u prvního úkolu přes 29,9 % žáků u druhého úkolu na 31,2 % žáků u
třetího úkolu. Stejně tak narůstal počet žáků, kteří se obávali neúspěchu v úkolu částečně – ze 23,7
% u prvního úkolu, přes 31,2 % u druhého úkolu na 37,7 % u třetího úkolu.
Počet aktivních žáků s nárůstem obtížnosti úkolů klesal – ze 24,3 % žáků v prvním úkolu,
přes 19,3 % aktivních žáků ve druhém úkolu, až na 12,3 % aktivních žáků ve třetím, nejobtížnějším
úkolu. Počet neaktivních žáků naopak narůstal, a to ze 6,1 % v prvním úkolu přes 17,7 % ve
druhém úkolu na 20 % neaktivních žáků v posledním, třetím úkolu. Počet částečně aktivních žáků
v úkolu kolísal. Nejméně – 22,3 % – jich bylo ve druhém úkolu, prakticky stejný počet jich byl
v prvním úkolu (27,4 %) a ve třetím úkolu (27 %).
Bez ohledu na to, zda se žáci obávali, či neobávali neúspěchu v úkolu, na všech úrovních
obtížnosti se našly děti, které byly jak aktivní, částečně aktivní i neaktivní. I když žáci, kteří se
neobávali neúspěchu, vykazovali menší aktivitu při úkolu. Zdá se tedy, že jistá obava z neúspěchu
v úkolu by mohla mít pozitivní dopad na aktivitu při úkolu. Výsledky ukazují pestrý obraz vazby
mezi těmito dvěma faktory (aktivitou žáků a jejich obavou z neúspěchu v úkolu).
Tab. 1 Aktivita žáků a obava z neúspěchu v 1. úkolu
ÚKOL č. 1
Obava z neúspěchu
Celkem
ano částečně
ne
9
28,10%
8
Aktivita
částečně
v úkolu
22,20%
1
ne
12,50%
18
Celkem
23,70%
ano

7
21,90%
9
25,00%
2
25,00%
18
23,70%

16
50,00%
19
52,80%
5
62,50%
40
52,60%

32
100,00%
36
100,00%
8
100,00%
76
100,00%
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Tab. 2 Aktivita žáků a obava z neúspěchu ve 2. úkolu
ÚKOL č. 2
Obava z neúspěchu
Celkem
ano částečně
ne

6
24,00%
7
Aktivita
částečně
v úkolu
24,10%
10
ne
43,50%
23
Celkem
29,90%
ano

11
44,00%
10
34,50%
3
13,00%
24
31,20%

8
32,00%
12
41,40%
10
43,50%
30
39,00%

25
100,00%
29
100,00%
23
100,00%
77
100,00%

Tab. 3 Aktivita žáků a obava z neúspěchu ve 3. úkolu
ÚKOL č. 3
Obava z neúspěchu
Celkem
ano částečně
ne
7
43,80%
12
Aktivita
částečně
v úkolu
34,30%
5
ne
19,20%
24
Celkem
31,20%
ano

6
37,50%
15
42,90%
8
30,80%
29
37,70%

3
18,80%
8
22,90%
13
50,00%
24
31,20%

16
100,00%
35
100,00%
26
100,00%
77
100,00%

Faktorová analýza
Pro zajímavost uvádíme faktorovou analýzu dat, která byla provedena v předmětu matematika.
Podrobnější výsledky byly již zveřejněny (Kmínková, Pavelková, 2011).
Vybrané faktory se vztahují ke vnímané osobní zdatnosti žáka a k dalším motivačním a
výkonovým proměnným vážícím se ke sledované problematice.
Úkol č. 1
 Faktor potřeby pomoci
Vyčerpává 16,5 % variance, nemá vztah k postoji k předmětu, žáci se při matematice nudí,
domnívají se, že úkol byl obtížný, narazili na problém, ocenili by pomoc, myslí si, že nejsou dobří
v tomto typu úkolů. Jedná se o děti s nízkou vnímanou osobní zdatností, které jsou v matematice
málo motivované.
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 Faktor negativního postoje k předmětu
Tento faktor vyčerpává 12,5 % variance. Sdružuje žáky, kteří si myslí, že jsou na předmět nenadaní,
úkol se jim nechce dělat, matematika je pro ně nezajímavá, před úkolem se necítí dobře, úkol špatně
vypracovali. Jedná se o žáky nenadané, které matematika nezajímá, jsou málo motivovaní,
pravděpodobně jsou ve vyšší míře zranitelní ve stresové situaci.
Úkol č. 2
 Faktor negativních emocí
Faktor vyčerpává 30,9 % variance. Sdružuje žáky s nevyhraněným postojem k matematice, úkol u
nich vyvolal negativní emoce. Faktor nemá vazbu na postoje, žáci si myslí, že bude úkol obtížný,
myslí si, že ho nezvládnou vypracovat, necítí se dobře a skutečně se jim úkol příliš nepovedl, nejsou
spokojeni se svým výsledkem, úkol je během vypracování nezaujal, byl pro ně obtížný, narazili
na problém, ocenili by při něm pomoc, nevěří si v tomto typu úkolů, necítili se při něm ani
soustředění, ani dobře, úkol jim nebyl jasný. Faktor sdružuje žáky s nízkou vnímanou osobní
zdatností a negativními emocemi. Vnímaná osobní zdatnost se váže na pesimistické chování.
 Faktor negativního postoje
Tento faktor vyčerpává 15,7 % variance. Faktor sdružuje žáky s negativním postojem k matematice,
považují ji za neoblíbenou, obtížnou, nevýznamnou, nezajímavou, cítí se být na ni nenadaní, úkol
pro ně bude obtížný, dělali si starosti s neúspěchem, myslí si, že jim to k ničemu nebude.
 Faktor flow zážitku
Tento faktor vyčerpává 9,8 % variance. Faktor nemá vazbu na postoj k předmětu, ale sdružuje žáky,
kteří se cítí být na něj nenadaní, byli úspěšní, nepozorovali, jak ubíhá čas (měli flow zážitek).
Úkol č. 3
 Faktor negativního postoje a nenadaní
Faktor vyčerpává 22,1 % variance. Tento faktor sdružuje žáky s negativním postojem k matematice,
je pro ně neoblíbená, obtížná, nezajímavá, cítí se nenadaní a částečně se nudí. Úkol je předem
nezaujal, nechce se jim ho dělat, byli v něm neúspěšní, nejsou spokojeni se svým výkonem, ocenili
by pomoc, nebyli aktivní, myslí si, že v tomto typu úkolů nejsou dobří.
 Faktor nemotivovaní
Tento faktor vyčerpává 16,8 % variance. Tento faktor nemá vazbu na postoj, žáci si myslí, že bude
úkol obtížný, nenudí se, domnívají se, že ho nezvládnou vypracovat, necítí se dobře, nechce se jim
ho dělat, nebyli aktivní během úkolu, nebyli ani soustředění, úkol jim nebyl jasný. Děti v tomto
úkolu nebyly motivovány.
 Faktor nízké obtížnosti
Tento faktor vyčerpává 12,5 % variance. Tento faktor nemá vazbu na postoj, úkol je předem zaujal,
byli úspěšní, celkem spokojeni se svým výsledkem, úkol pro ně nebyl obtížný, nenarazili na
problém, měli flow zážitek (nepozorovali, jak čas běží), nedělali si starosti s neúspěchem, úkol jim
byl jasný.
Závěr
Výsledky výzkumné sondy jsou v souladu s výzkumy vnímané osobní zdatnosti. Snížená vnímaná
osobní zdatnost se váže na motivační a výkonové problémy (malá zaujatost úkolem, nechuť na
úkolu pracovat, nízká aktivita, negativní emoční prožívání situace, vnímaná vyšší obtížnost úkolu,
vazba na postojové charakteristiky). Různá obtížnost úkolů vazby mezi osobní vnímanou zdatností
a motivací mění. Pro školní realitu je tedy z našeho hlediska rizikové, když žáci pracují stále na
stejně obtížných úkolech, zvláště když jsou z hlediska jejich zdatnosti nepřiměřené. Zvláště u
výkonově slabších žáků pravděpodobně dochází ke kumulaci negativních dopadů na školní práci, a
to jak krátkodobých (nasazení a zaujetí v úkolu), tak i dlouhodobých (negativní postoj k předmětu,
nuda v předmětu). V dalších výzkumech je však pro upřesnění výsledků nutné konfrontovat
vnímanou osobní zdatnost s reálným stavem osobní zdatnosti.
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Sekvenčné spracovanie informácií a jeho vzťahy s niektorými kognitívnymi
schopnosťami u rómskych detí
Bronislava Kundrátová
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
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Abstrakt
V rámci longitudinálneho výskumu kognitívneho vývinu rómskych detí sme sledovali vývin
sekvenčného spracovania informácií. Sekvenčné spracovanie ovplyvňuje viacero školských
schopností ako je učenie faktov, fonetika alebo porozumenie sekvenciám udalostí. Príspevok sa
zaoberá analýzou vývinu sekvenčného spracovania informácií a jeho vzťahmi s verbálnym a
abstraktno-vizuálnym uvažovaním, matematickými schopnosťami, porozumením reči a čitateľskou
gramotnosťou.
Kľúčové slová: sekvenčné spracovanie informácií, kognitívne schopnosti, rómske deti

Sequential information processing and its relationships with some cognitive abilities in Roma
children
Abstract
In 2003 we started a longitudinal research focused on the follow-up of the development of cognitive
abilities and some non-intellectual factors in Roma children from little stimulating environment.
The objective of the research is the analysis of quantitative and qualitative changes in the
development of verbal reasoning, abstract-visual reasoning, and mental operations, analysis of
quantitative and qualitative changes in the development of mnestic abilities, and the analysis of
relationships of the development of individual cognitive abilities and reading literacy with processes
of mental processing of information. The sequential information processing affects several
academic skills such as learning of facts, phonetics, or understanding of the sequences of events.
The contribution deals with the analysis of the development of sequential information processing
and its relationships with verbal reasoning, understanding of speech, and reading literacy. The
research sample consisted of 160 Roma children at the age of 5-10 years at the first assessment; at
the third assessment we individually examined 130 children from all Slovakia with selected subtests
from intelligence scales (ABC Kaufman, Stanford-Binet, Fourth Revision). On the basis of our
research findings we can point out to the fact that there the level of sequential information
processing affects language competencies and a reading technique.
Key words: sequential processing of information, cognitive abilities, Roma children
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Úvod
Od školského roku 2004/05, kedy sme longitudinálny výskum zahájili, sledujeme vývin a štruktúry
kognitívnych schopností rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia. Cieľom výskumu
je analyzovať vývin intelektových schopností a určitých kvalitatívnych zmien vo vývine verbálneho
uvažovania, kvantitatívneho uvažovania, abstraktno-vizuálneho uvažovania, myšlienkových
operácií ako aj niektorých mimointelektových faktorov ako je pamäť, tvorivosť a čitateľská
gramotnosť.
Prvé kvantitatívne analýzy priniesli niekoľko zaujímavých zistení o odlišnom priebehu
kognitívneho vývinu rómskych detí, ale hlavne o oneskorenom nástupe určitých vývinových etáp
kognitívnych funkcií. Kundrátová (2005, 2007, 2009, 2012) zistila, že napr. jednotlivé špecifické
schopnosti abstraktno-vizuálneho uvažovania ako súčasti priestorovej inteligencie sa u rómskych
detí vyvíjajú v odlišných tendenciách. Zatiaľ čo sa u týchto detí vekom zlepšuje úroveň zrakovej
percepcie, vizuálnej analýzy a syntézy, neverbálne usudzovanie sa vplyvom školskej dochádzky
vôbec nemení, resp. jeho úroveň klesá. Rómske deti zostávajú stále na úrovni jednoduchých
operácií typu „nachádzanie identických konkrétnych objektov“ a ani vo vyšších vekových
kategóriách nie sú schopné pracovať s abstraktnými symbolmi a vnímať a pochopiť dynamické
zmeny medzi týmto typom objektov. Prekvapujúcu bola aj absencia významných vzťahov medzi
jednotlivými špecifickými schopnosťami priestorovej inteligencie a ostatnými sledovanými
kognitívnymi schopnosťami a mimointelektovými faktormi vo vyšších ročníkoch. D. Kováčiková
(2009) a B. Kundrátová (2012) zistili, že, rómske deti podávajú horšie výkony aj v iných úlohách,
vyžadujúcich určitý stupeň abstrakcie. Analýza znakov, na základe ktorých detí kategorizujú
objekty potvrdila, že rómske deti kategorizovali podľa podstatných a hierarchických znakov len
v jednoduchých úlohách. Uplatňovali viac princíp podobnosti; v zložitejších úlohách, kde výber
nebol taký jednoznačný, rómske deti triedili podľa asociácií alebo funkčného vzťahu.
Najlepšie výkony podávali rómske deti z tých oblastí, kde sa málo používa, resp. nepoužíva
rómsky jazyk. Potvrdzuje sa, že schopnosť kategorizácie závisí od materinského jazyka (aké pojmy
obsahuje) a jeho ovládania (do akej hĺbky dieťa ovláda materinský jazyk). Viacerí autori
(Špotáková, 2005, Říčan, 1989) upozorňujú na fakt, že jednak rómsky jazyk obsahuje menej
pojmov, hlavne abstraktných, potrebných pre majoritné ponímanie sveta (a ktoré sa vyžaduje
v škole), jednak rómske deti často pochádzajú z málo podnetného prostredia, a preto majú menšiu
slovnú zásobu a horšie vyjadrovacie schopnosti ako deti z rodín s vyššou vzdelanostnou úrovňou.
Primerané ovládanie vyučovacieho jazyka, ako upozorňuje E. Farkašová (2007), je bázou na
úspešné napredovanie detí v edukačnom procese. V rámci longitudinálneho výskumu pri analýze
vývinu verbálneho usudzovania zistila tesnejšie vzťahy medzi výsledkami v subtestoch verbálneho
usudzovania a ročníkom, do ktorého deti chodili než s ich vekom. Podľa štandardných noriem a
tradičného členenia váženého skóre sa výkony rómskych detí nachádzali v „hraničnom pásme“ –
vývinové zmeny predstavovali posun len v jeho rámci. E. Farkašová (tamtiež) upozorňuje na fakt,
že subtesty zamerané na sledovanie verbálneho usudzovania (aj keď obrázkovo-názornou formou)
nemožno považovať za kultúrne nezávislé, pretože nereflektovali objekty a situácie, ktoré rómske
dieťa pozná, tzn., že úspešné riešenie položiek bolo limitované (ne-)poznaním či (ne-)pochopením
situácie. Pri sledovaní vývinu myšlienkových operácií (Piaget, Inhelderová, 1997) E. Farkašová
(2009) zaznamenala neskorší nástup štádia konkrétnych operácií u populácie rómskych detí vo veku
7-12 rokov, a to aj v závislosti od typu úlohy. Pri úlohách Zachovanie počtu a Jednoduché
priraďovanie ide o úkony, ktoré sú v školských podmienkach intenzívne rozvíjané, takže úspešnosť
bola pomerne dobrá. Princíp zachovania objemu tekutiny a vratnosti nebol pochopený a 35,78 %
správnych odpovedí je na jednej strane znakom nedostatočného zvládnutia deťmi vo veku 9 a viac
rokov, na druhej strane to vypovedá o potrebe výrazne upraviť edukačné postupy v prospech
názornosti a konkrétnosti s previazanosťou na praktické podmienky.
Analýza vývinu mnestických funkcií (Kundrátová, 2005) potvrdila odlišný vývinový priebeh dvoch
špecifických mnestických schopností, t.j. sluchovej krátkodobej pamäti a vizuálnej krátkodobej
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aktívnej reprodukčnej pamäti a znovupoznania vizuálnych objektov. Zdá sa, že vzdelávanie
v bežnej škole má u rómskych detí výrazne pozitívny vplyv na krátkodobú sluchovú pamäť, ale
menej ovplyvňuje vývin vizuálnej krátkodobej pamäti. Autorka sa domnieva, že hlavnou príčinou
tak výrazných rozdielov medzi vývinom sluchovej pamäti a vizuálnej pamäti je používanie resp.
nepoužívanie pamäťových stratégií. Rómske deti z málo podnetného a sociálne znevýhodneného
prostredia môžu asi ťažko očakávať, že im tieto stratégie poskytnú doma rodičia. V. Dočkal a M.
Kmeť (2012) sa vo svojej štúdii zamerali na analýzu vývinu čítania a jeho súvislostí vnútri rómskej
skupiny, bez porovnávania s výkonmi majoritnej populácie. Autori zistili. že čítacie spôsobilosti
nezávisia natoľko od chronologického veku (resp. somatického zrenia) dieťaťa, ale od jeho
školského vzdelávania, pričom opakovanie ročníka nemá podstatný vplyv na zlepšenie čítacieho
výkonu. Čítanie s porozumením jednoznačne ovplyvňuje škola. Nie však počet rokov, ktoré v nej
dieťa strávi, ale konkrétny ročník, ktorý navštevuje. Ukázalo sa, že to, ako sa deti učia čítať,
spočiatku súvisí s úrovňou ich intelektových schopností, neskôr sa už čítacie spôsobilosti stávajú od
intelektu menej závislé. Výrazný vplyv na to, akú úroveň čítania s porozumením rómski žiaci
dosiahnu, majú v prvých troch rokoch vzdelávania ich kognitívne schopnosti. Lepšie výsledky
dosahujú deti s vyššou úrovňou analyticko-syntetických vizuálnych schopností a schopností
porozumieť neobvyklým sociálnym situáciám. Vo vyšších ročníkoch sa väzba čítania na intelekt
uvoľňuje. Získané výsledky naznačili, že v 5. - 6. ročníku ZŠ sa vývin čítacích spôsobilostí
rómskych žiakov spomaľuje.
Okrem longitudinálneho výskumu kognitívnych schopností rómskych detí sa podobnou
problematikou na Výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie zaoberal I. Učeň
(2004, 2005). V rámci sledovania niektorých aspektov automaticko-sekvenčnej a reprezentačnej
úrovne rečových procesov rómskych detí (v slovenskom jazyku) zistil, že u rómskych detí
mladšieho školského veku má rozhodujúcu váhu test, ktorý meria úroveň verbálnych asociácii
(nedokončené vety). Vo výskumnom súbore majoritnej populácie zhodného veku boli
rozhodujúcimi faktormi sekvenčné premenné: zrakovo-motorické sekvencie (vyklepávanie rytmu)
a sluchovo-hlasové sekvencie (pamäť na čísla) a sluchové dekódovanie.
Sekvenčné spracovanie informácií
Kaufman (1999) definuje inteligenciu ako individuálny štýl riešenia a spracovania informácií. Táto
definícia, ktorá má silný teoretický základ v oblasti neuropsychológie a kognitívnej psychológie,
zdôrazňuje úroveň spôsobilosti v každom štýle spracovania informácií. Dôraz je kladený viac na
proces, akým je problém riešený, buď lineárne (analyticky/sekvenčne) alebo celostne
(holisticky/simultánne) ako na obsah (Krejčířová, 2001).V sekvenčnom spracovaní informácií pri
riešení problémov je primárna sériovosť (následnosť, sekvenčné radenie za sebou) alebo časové
radenie podnetov. Schopnosť spracovať alebo vyriešiť problém sekvenčne súvisí s množstvom
každodenných na školu orientovaných zručností od zapamätania si faktov, poradia hláskovaných
slov až po asociácie medzi písmenami a zvukmi. Sekvenčné spracovanie ovplyvňuje aj učenie sa
gramatických vzťahov a pravidiel, chápanie historických udalostí, aplikovanie správneho postupu
pri riešení matematických úloh. Deficity v sekvenčnom spracovaní informácií spôsobujú dieťaťu
problémy pri zvládaní slova, pri čítaní ale aj napr. pri systematickej interpretácii vizuálneho objektu
(Kaufman, 1999; Váryová, 2003).
V rámci teórie deficitov čiastkových funkcií sa vnímaním časového sledu zaoberala aj B.
Sindelarová (2000). Podľa autorky, ktorá vychádzala z vývinovej teórie rozvoja kognícii F.
Affoltenovej, sa tieto schopnosti obzvlášť rozvíjajú v druhom roku života dieťaťa. Schopnosti
vnímať, spracovať a vybaviť si poradie je základom nášho výkonu anticipácie, a tým aj našej
schopnosti navrhnúť plán deja a tento dej previesť. Ak majú deti deficity v tejto oblasti, podľa
Sindelarovej (2000) majú problémy v celkovom procese učenia sa a relatívne málo sa učia zo
skúseností. Podobne ako Kaufman (1999) upozorňuje aj na problémy v sociálnej oblasti, ktoré sa
prejavujú napr. pri chápaní pravidiel bežných hier, ale aj vo výchove – ako neschopnosť držať sa
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ústnych pokynov rodičov a učiteľov. Sekvenčným spracovaním vizuálno-motorických podnetov sa
zaoberal aj J. Míka (1981), autor testu „Orientační test dynamické praxe“, ktorý predpokladal
súvislosti medzi motorickou koordináciou a bezprostredným napodobňovaním pohybov
a rýchlosťou učenia sa, čítaním a písaním. Podľa Míku (tamtiež) sa tento mechanizmus uplatňuje
pravdepodobne aj pri regulácii reči.
Cieľ výskumu


sledovanie vývinu jednotlivých sekvenčných schopností


analýza vzťahov rečovej úrovne, verbálneho usudzovania
s procesmi psychického spracovania informácií.

a čitateľskej gramotnosti

Výskumná vzorka
Výskum sme začali realizovať v školskom roku 2004/05 v 4 materských školách a 7 základných
školách východoslovenského (Jarovnice, Rakúsy, Stráne pod Tatrami,), stredoslovenského (Čierny
Balog a Šumiac,) a západoslovenského regiónu (Hlohovec a Plavecký Štvrtok,). Individuálne sme
vyšetrili 160 rómskych detí vo veku 5 – 10 rokov (MŠ, nultý až tretí ročník), podmienkou zaradenia
do súboru bolo, aby neopakovali žiadny ročník. V školskom roku 2006/2007 sme deti opakovane
vyšetrili. Z pôvodnej vzorky 160 detí vo veku 5-10 rokov pri prvom meraní, sa nám podarilo
individuálne vyšetriť 130 rómskych detí vo veku 7-12 rokov (deti navštevovali 3. – 6.ročník).
Z nich len 105 bolo takých, ktorí chodili do veku primeraného ročníka. 23 detí opakovalo ročník
jedenkrát a dvaja žiaci dvakrát. Z pôvodnej vzorky bolo 13 detí t.j. 8,1% preradených do
špeciálnych škôl. Tretiu etapu longitudinálneho výskumu sme realizovali v školskom roku
2010/2011, individuálne sme vyšetrili 122 rómskych detí (vo veku 10 – 16 rokov, 3. – 8.ročník)).
Z nich len 106 bolo takých, ktorí chodili do veku primeraného ročníka. 12 detí opakovalo ročník
jedenkrát a štyria žiaci dvakrát. Medzi druhou a treťou etapou výskumu bolo do špeciálnej triedy
preradené len 1 dieťa. Počty detí pri jednotlivých meraniach a ich priemerný vek uvádzame
v tabuľke1.
Tab.1 Počty detí, vekové rozpätie a priemerný vek detí pri jednotlivých meraniach

Etapa
výskumu

Počet detí Min.vek

Max.vek

1.etapa

160

4,34

9,5

7,38

2.etapa

130

7,25

12,17

9,93

3.etapa

122

10,58

14,5

12,82

Priem.vek

Metódy
Sekvenčný spôsob spracovania informácií
Pohyby rúk z Kaufmanového ABC testu (určitá obdoba skúšky dynamickej praxie). Úlohou
dieťaťa napodobňovať jednoduché pohyby rúk (dlaň, päsť, strana ruky) a ich rôzne kombinácie.
Úlohy sledujú sekvenčné spracovanie vizuo-motorického kanála. Subtest sme zaradili do testovej
batérie až v druhej etape longitudinálneho výskumu z toho dôvodu, že v prvej etape sme test nemali
k dispozícii. Opakovane sme ho použili pri treťom meraní.
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Pamäť na korálky zo IV. revízie Stanford-Binetovej inteligenčnej škály. Úlohou dieťaťa je
v rade za sebou navliekať korálky 4 rôznych tvarov a 3 rôznych farieb podľa vzoru, ktorý si malo
dieťaťa zapamätať. Subtest sme použili iba pri prvom meraní, pretože neúmerne predlžoval čas
individuálneho vyšetrenia.
Pamäť na predmety zo IV. revízie Stanford-Binetovej inteligenčnej škály. Úlohou dieťaťa je
zapamätanie si postupne predkladaných obrázkov a ich následne znovupoznanie a identifikovanie
v správnej sekvencii na komplexnom obrázku. Subtest sme použili iba pri prvom meraní.
Pamäť na čísla zo IV. revízie Stanford-Binetovej inteligenčnej škály. Úlohou dieťaťa je presne
zreprodukovať čísla v danom poradí. Úloha vyžaduje fungovanie v rozsahu auditívno-vokálneho
komunikačného kanálu a meria automatickú auditívno-vokálnu pamäť. Sutest sme použili pri
prvom a treťom meraní.
Rečová úroveň
Porozumenie reči z Heidelbergského testu rečového vývinu, ktorý sme mierne upravili vzhľadom
na ovládanie, resp. neovládanie slovenského jazyka našimi probantami. Subtest je veľmi
hravý, úlohou detí je aktívne reagovať na slovný podnet vykonaním požadovaných úkonov
manipulovaním s hračkami (napr. „Nech pes vyskočí na kocku“). Subtest sleduje hlavne schopnosť
chápať zmysel a porozumieť vetám rôznej gramatickej zložitosti (Grimmová, Scholer, Mikulajová,
1997). V prípade rómskych detí nie chápať zmysel materinského ale cudzieho jazyka. Test sme
použili iba pri prvom meraní, v druhej a tretej etape výskumu sme ho nahradili Testom čítania
s porozumením, ktorý takisto reflektuje rečové kompetencie.
Čítanie s porozumením
Test čítania s porozumením, ktorý bol vytvorený pre potreby nášho výskumu (Kmeť, 2008). Test
obsahuje 5 typov úloh:
A. Priraďovanie slov k obrázkom. Dieťa má priradiť k obrázkom známych predmetov správne
slovo, pričom vyberá z troch možností. (Napríklad pod obrázkom sliepky sú slová lienka, sviečka,
sliepka).
B. Výber vhodného slova. Riešenie predpokladá, že deti vedia hľadať spoločné znaky predmetov.
Dieťa má z piatich ponúknutých slov vybrať také, ktoré sa hodí k poslednému (zvýraznenému)
slovu na konci čítaného riadku. (Napríklad označiť spomedzi slov saláma, mačka, cukor, maliny
a pero to, ktoré sa hodí k slovu zviera.)
C. Eliminácia slova. Predpokladá uplatnenie tej istej spôsobilosti ako predchádzajúce úlohy,
v tomto prípade však treba vylúčiť (prečiarknuť) slovo, ktoré sa k ostatným nehodí. (Napríklad
spomedzi slov brat, sestra, učiteľ a otec treba vyčiarknuť slovo učiteľ.)
D. Dopísanie vhodného slova. V predchádzajúcej úlohe pokračuje dieťa tým, že namiesto
vyčiarknutého slova doplní slovo, ktoré sa ku skupine prečítaných slov hodí. (V uvedenej úlohe by
to namiesto učiteľa bola matka.) Princíp výberu využitý v predchádzajúcich skúškach je tu teda
doplnený aktívnym odpovedaním.
E. Odpovede na otázky k textu. Dieťa si prečíta súvislý text rozprávky a následne písomne
odpovedá na položené otázky zamerané na obsah prečítaného.
Verbálne usudzovanie
Fotosérie z Kaufmanového ABC testu (obdoba subtestu Zoraďovanie obrázkov z inteligenčnej
škály WISC-III). Úlohou dieťaťa je zoraďovať kartičky podľa logickej príbehovej následnosti.
Fotosérie majú tú výhodu, že príbeh je nafotený a tým je pre dieťa bližší a realistickejší. Ďalšou
133

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

výhodou je skutočnosť, že množstvo obrázkov nemusí dieťa zoraďovať za sebou na stole, ale
jednotlivé obrázky podáva administrátorovi a príbehovú zmenu porovnáva simultánne s jedným
posledným obrázkom. Výkony v tomto subteste sme analyzovali v rámci verbálneho uvažovania,
pretože sa domnievame, že na jeho riešení sa podieľajú aj určité verbálne stratégie (vyrozprávanie si
príbehu).
Absurdnosti zo IV. revízie Stanford-Binetovej inteligenčnej škály Úlohou detí v subteste
Absurdnosti je pomenovať, resp. označiť na obrázku nesprávnu alebo hlúpu vec. Subtest je zároveň
dobrým ukazovateľom praktického a sociálneho porozumenia a usudzovania (Krejčířová, 2001).
Všetky matematicko-štatistické výpočty sme uskutočnili pomocou neparametrickej metódy
založenej na poradí (Spearmanov korelačný koeficient), Pearsonovým korelačným koeficientom,
párovým t-testom. Analýzy založené na výpočte parciálnych korelačných koeficientov
s elimináciou premennej, ktorá by mohla zisťované vzťahy moderovať (vek, ročník) uvádzame iba
pri čítaní, ostatné budú predmetom časopiseckej štúdie.
Výsledky
Vývin a vzájomné vzťahy jednotlivých sekvenčných procesov
V prvej etape výskumu boli zachytené deti od 4,5 do 9,5 roka. Väčšina mier sekvenčných procesov
korelovala viac s vekom ako so školským ročníkom. Hrubé skóre Pamäti na čísla koreluje s vekom
(Spearmanov korelačný koeficient r=,673**, p< 0,01) viac ako s ročníkom (r=,566**, p<0,01).
Nárast výkonnosti bol zaznamenaný aj v porovnaní s bežnou populáciou, čo sa odrazilo
v pozitívnom náraste váženého skóre (vzťah medzi váženým skóre a vekom: r=,218**, p<0,01;
vzťah medzi váženým skóre a ročníkom r=,231**, p<0,01). Hrubé skóre Pamäti na predmety
vekom stúpa a podobne, ako pri pamäti na čísla viac koreluje s vekom (Spearmanov korelačný
koeficient r=,465**, p<0,01) ako s ročníkom (r=,406**, p<0,01). V porovnaní s normami bežnej
populácie je tendencia k vzrastu váženého skóre malá, na hranici významnosti. Vizuálno-motorický
pamäťový sekvenčný proces, meraný subtestom Pamäť na korálky koreluje viac so školským
ročníkom (r=,519**, p<0,01) ako s vekom(r=,425**, p<0,01). Svoju úlohu tu môže zohrávať aj
náročnosť úlohy, ktorá vyžaduje zvládnutie viacerých, školou rozvíjaných schopností
(identifikovanie tvaru, farby, množstva). Aj keď absolútny výkon narastá, v porovnaní s rovesníkmi
(vážené skóre) sa zhoršuje, s vekom dokonca štatisticky významne (vzťah medzi váženým skóre
a vekom, r=-,272**, p<0,01). Vzájomné vzťahy medzi jednotlivými sekvenčnými procesmi (hrubé
skóre) sme vyjadrili Pearsonovým korelačným koeficientom. Všetky tri sekvenčné miery vzájomne
korelovali. Pamäť na korálky korelovala s Pamäťou na čísla (r=,505**, p<0,01) a Pamäťou na
predmety (r=,414**, p<0,01), Pamäť na čísla korelovala s Pamäťou na predmety (r=,467**,
p<0,01). Pri prvom meraní sme teda zachytili vývinovú periódu, keď rozvoj schopností viac závisí
na zrení než na škole.
V druhej etape výskumu boli zachytené deti od 7,3 do 12,2 roka. Zo sekvenčných mier sme v tejto
etape výskumu sledovali iba spracovanie vizuálno-motorických podnetov – Pohyby rúk. V tomto
vývinovom období hrubé skóre Pohybov rúk korelovalo aj s vekom (Pearsonov korelačný
koeficient r=,230**, p<0,01) aj s ročníkom (r=,254**, p<0,01), t.j. aj zrenie aj učenie vplývajú na
sledovanú mieru spoločne. Vzťahy medzi váženým skóre, vekom a ročníkom neboli štatisticky
významné, t.z., že napriek vzrastu výkonnosti, relatívne postavenie rómskych deti v porovnaní
s majoritou sa vekom ani ročníkom nemení. Čo sa týka vzťahu medzi jednotlivými sekvenčnými
mierami, hrubé skóre Pohybov rúk korelovalo so všetkými sekvenčnými mierami z prvej etapy
výskumu. Najmenej korelovalo s Pamäťou na predmety (Pearsonov korelačný koeficient r=, 295**,
p<0,01), najviac s Pamäťou na čísla (r=,408**, p<0,01). Vzťah medzi Pohybmi rúk a Pamäťou na
korálky je r=,367**, p<0,01.
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V tretej etape výskumu boli zachytené deti od 10,6 do 14,5 roka. Opakovane sme použili dve
sekvenčné miery: Pohyby rúk a Pamäť na čísla. Zaujímavé je zistenie odlišného vplyvu zrenia
a učenia na jednotlivé sekvenčné procesy v tomto vývinovom období. Sekvenčné procesy sledované
subtestom Pohyby rúk sa vekom ani s ročníkom nezlepšujú, hrubé skóre sa s vekom prakticky
nemení a vážené skóre klesá, korelačné koeficienty ukazujú nulovú lineárnu závislosť s vekom
a ročníkom. Auditívno-vokálne sekvenčné procesy sa vyvíjajú v tomto období odlišne. Hrubé skóre
Pamäti na čísla korelovalo menej s vekom (Pearsonov korelačný koeficient r=,204**, p<0,01), viac
s ročníkom (r=,303**, p<0,01). Školská dochádzka má zjavne tendenciu zlepšovať aj relatívny
výkon rómskych detí (vážené skóre), ktorý mierne koreloval so školským ročníkom (r=,179*,
p<0,05). Zatiaľ sa nám javí, že v tomto vývinom období sa vzájomné vzťahy medzi jednotlivými
sekvenčnými mierami zmenšujú (vzťah medzi Pohybmi rúk a Pamäťou na čísla – Pearsonov
korelačný koeficient r=,208*, p<0,05).
Zatiaľ čo predchádzajúce výsledky môžeme považovať za semilongitudinálne, po tretej etape
výskumu môžeme sledovať vývinové zmeny niektorých sekvenčných procesov longitudinálne.
Týka sa to dvoch procesov: Pohybov rúk a Pamäti na čísla. Vývinové zmeny tej istej skupiny
probantov prezentujú grafy 1 – 4. Zatiaľ čo absolútny výkon (tabuľka 2) v Pohyboch rúk sa zvýšil
mierne (t=-2,089, p=,039), vážené skóre nesignifikntne pokleslo (t=1,382, p=,170). Ako sme
uviedli vyššie, spracovanie vizo-motorických podnetov sa zvyšuje asi do 10-11 roku, potom sa
nemení. Výkon detí v subteste Pamäť na čísla (tabuľka 2) vzrástol za 5 rokov signifikantne (t=18,738, p=,000), ich relatívne postavenie v populácii sa ale takmer nezmenilo (t=-1,323, p=,188).
Auditívno-vokálne sekvenčné procesy sú pravdepodobne viac ovplyvňované vzdelávacím
procesom.

Tab. 2 Priemerné výkony detí v jednotlivých sekvenčných mierach
Sekven. schopnosti

Priemer. HS

SD

Priemer. VS

SD

Pamäť.na korálky 1

11,570

3,81

74,030

11,79

Pamäť na čísla 1

3,58

3,1

84,28

10,60

Pamäť na čísla 3

9,08

2,92

86,92

11,03

Pamäť na predmety 1

2,22

1,77

84,07

11,45

Pohyby rúk 2

9,88

2,78

84,96

11,55

Pohyby ruk 3

10,72

2,85

84,01

11,96
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Graf 4
Sekvenčné procesy a reč
Vplyv sekvenčných procesov (výkony vyjadrené v HS) na úroveň reči sme sledovali pri prvom
meraní. V predškolskom veku a na začiatku školskej dochádzky úroveň sekvenčných procesov úzko
súvisí s rečou, v našom prípade s porozumením viet vyučovacieho (nie materinského) jazyka rôznej
gramatickej obtiažnosti. S Porozumením viet koreluje Pamäť na čísla (Pearsonov korelačný
koeficient r=,574**, p<0,01), Pamäť na predmety (r=,447**, p<0,01) aj Pamäť na korálky
(r=,421**, p<0,01).
Sekvenčné procesy a verbálne usudzovanie
Verbálne usudzovanie sme sledovali subtestami Absurdnosti a Fotosérie. Vzťah medzi výkonmi
v Absurdnostiach (hrubé skóre) a sekvenčnými procesmi sme zaznamenali iba v prvej etape
výskumu, keď deti navštevovali MŠ a prvé ročníky ZŠ. Vtedy Absurdnosti korelovali s Pamäťou
na korálky (Pearsonov korelačný koeficient r=,486**, p<0,01), s Pamäťou na predmety
(r=,461**,p<0,01) s Pamäťou na čísla (r=,451**, p<0,01). V ďalšej vývinovej etape medzi 7 a 12
rokom vizuálno-motorické sekvenčné procesy – Pohyby rúk korelujú s Absurdnosťami menej
(Pearsonov korelačný koeficient r=,174*, p<0,05). V tretej etape výskumu sme významné korelácie
medzi Pohybmi rúk a Absurdnosťami nezaznamenali, prejavil sa iba vzťah medzi Absurdnosťami
a Pamäťou na čísla (r=,286**, p<0,01). Podobný trend sme zaznamenali aj vo vývine vzťahu medzi
vizuo-motorickými sekvenčnými procesmi (Pohyby rúk) a Fotosériami. Vo vývinovom období 7-12
rokov sú tieto vzťahy tesnejšie, vzťah medzi Pohybmi rúk a Fotosériami je vyjadrený Pearsonovým
korelačným koeficientom r´=,345**, p<0,01. Vo veku 10-14 rokov sme významný vzťah
nezaznamenali. Naopak auditívno-vokálne sekvenčné procesy súvisia s verbálnym usudzovaním
sledovaným subtestom Fotosérie aj v tomto vývinovom období (Pearsonov korelačný koeficient
r´,318**, p<0,01).
Sekvenčné procesy a čítanie
Aj keď berieme do úvahy fakt, že Test čítania s porozumením nie je prioritne zameraný na techniku
čítania, bez správneho prečítania slova by deti textu neporozumeli. V prvej etape výskumu sme test
čítania s porozumením nepoužili, ale zistili sme, že niektoré sekvenčné miery z prvej etapy
výskumu (Pamäť na korálky) sú vo významnom vzťahu s úrovňou čítania pri druhom meraní
(Pearsonov korelačný koeficient r=,445**,p<0,01). Reálnejší vzájomných vzťah oboch premenných
137

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

ukazuje parciálna korelácia (s eliminácii veku) r=,308, p=,000). V druhej etape výskumu u 7-12
ročných detí sme zistili významný vzťah medzi Pohybmi rúk a úrovňou čítania (r=,311*, p<0,01).
Pretože úroveň čítania výrazne súvisí so školským ročníkom, vzťah medzi čítaním a Pohybmi rúk
sme vyjadrili ako parciálnu koreláciu s kontrolou ročníka (r=,205, p=,020). Pri analýze vzťahu
medzi Pohybmi rúk pri druhom meraní a úrovňou čítania pri treťom meraní sme zistili, že parciálna
koreláciu (s elimináciou veku aj ročníka) je nízka a nevýznamná (r=,170. p=,071), takže sekvenčné
procesy sledované subtestom Pohyby rúk nie sú u rómskych detí dobrým prediktorom čítania vo
vyšších ročníkoch. Zdá sa, že vo vývinovej etape staršieho školského veku (tretie meranie) sa stráca
vplyv vizuo-motorických sekvenčných procesov nielen na reč ale aj čítanie. Parciálna korelácia
s elimináciou ročníka je nízka a nevýznamná (r=,090, p=,328). U detí vo veku 10-14 rokov sme ale
zistili významné vzťahy medzi auditívno-vokálnym sekvenčným procesom (Pamäť na čísla)
a úrovňou čítania (Pearsonov koeficient r=,375**, p<0,01), reálnejší vzťah reflektuje parciálna
korelácia s elimináciou vplyvu školského ročníka: r=,316, p=,000.
Záver
V predškolskom a mladšom školskom veku sú sekvenčné miery viac závislé na zrení než na učení.
V tejto vývinovej etape sme zistili významné vzťahy medzi sekvenčnými procesmi rôznej modality
(vizuo-motorická, auditívno-vokálna, vizuálna). Vo vyššom veku sa začne prejavovať aj vplyv
školy na sekvenčné procesy. V období puberty, v 10-14 roku je už vplyv zrenia na jednotlivé
sekvenčné procesy odlišný, vizuo-motorické procesy stagnujú. Školská dochádzka a typ
vyučovacích aktivít pozitívne ovplyvňuje hlavne auditívno-vokálne sekvenčné procesy. Na začiatku
školskej dochádzky sekvenčné procesy úzko súvisia s rečou (hlavne s porozumením vyučovacieho
jazyka), ale aj s verbálnym usudzovaním. Tento vplyv sa vekom stráca, resp. pretrváva iba vzťah
medzi auditívno-vokálnymi sekvenčnými procesmi a verbálnym usudzovaním. Významné vzťahy
medzi sekvenčnými procesmi a čítaním sú badateľné viac na začiatku školskej dochádzky,
pravdepodobne ovplyvňujú nácvik čítania a zvládanie techniky tohto procesu. Okolo 10-11 roku
prestávajú mať svoju predikčnú hodnotu vo vzťahu k čítaniu vo vyšších ročníkoch. Vo vývinovej
etape staršieho školského veku sa stráca vplyv vizuo-motorických sekvenčných procesov na čítanie.
Podobne ako pri verbálnom usudzovaní, u starších detí pretrváva mierny vplyv auditívno-vokálnych
sekvenčných procesov na úroveň čítania.
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Abstrakt
I přes obtížnost vymezení či definování životní spokojenosti je patrné, že tento subjektivně
hodnocený a vnímaný pocit je sycen také sociodemografickým faktorem, kterým je zaměstnání
jedince a s tím spojené okolnosti. Cílem této práce bylo prozkoumat celkovou životní spokojenost
učitelů, včetně spokojenosti s jednotlivými oblastmi života. Pro získání potřebných dat byl použit
Dotazník životní spokojenosti (DŽS), který vyplnilo 236 učitelů základních a středních škol z celé
ČR. Data byla posuzována vzhledem k demografickým údajům (pohlaví, věk) a situačním faktorům
(délka praxe, velikost učitelského sboru). Výsledky statistické analýzy potvrdily, že životní
spokojenost zkoumaného souboru učitelů se nachází v oblasti normy. Výzkumná zjištění dále
ukazují, že ve vnímání jednotlivých dimenzí dotazníku DŽS nebyl shledán signifikantní rozdíl ani
z hlediska pohlaví, ani z hlediska velikosti učitelského sboru. Výsledky však naznačují signifikantní
rozdíly podle typu školy. Učitelé ZŠ vykazují statisticky vyšší spokojenost v dimenzi práce
a zaměstnání. Statisticky významné negativní souvislosti byly nalezeny mezi věkem žen
a spokojeností se sexualitou a mezi věkem mužů a spokojeností s financemi. Další signifikantní
korelace byla odhalena mezi délkou praxe a spokojeností s prací a zaměstnáním, kdy s narůstající
délkou praxe u žen i mužů spokojenost stoupá. Souvislost mezi věkem a celkovou životní
spokojeností prokázána nebyla.
Klíčová slova: učitelé ZŠ a SŠ, učitelská profese, životní spokojenost, Dotazník životní
spokojenosti

Life satisfaction of primary and secondary school teachers
Abstract
Despite the difficulty of definition, it is evident that life satisfaction as a subjective evaluation is
also influenced by socio-demographic factor, which is a job of an individual and job related factors.
This paper deals with the overall life satisfaction of the primary and secondary teachers, including
their satisfaction with individual life areas. The life satisfaction questionnaire was used to obtain the
necessary data and it was completed by 236 primary and secondary school teachers from the CR.
The data were assessed in relation to demographic data (age, gender) and situational factors (length
of the teaching practice, size of the teaching staff). The results confirmed that the life satisfaction of
the teachers can be found in standard area. The survey findings further show that there was no
significant difference in perception of the individual parts of the questionnaire either in terms of
gender or the size of the teaching staff. However the results indicate significant differences between
the teachers. Primary school teachers show on average statistically higher satisfaction with their
work and profession. Statistically important negative connections were found between the age of
women and sexual contentment and between the age of men and satisfaction with finance. Another
significant correlation was disclosed between the length of the teaching practice and the satisfaction
with the work, with increasing length of the practice of participants’ satisfaction raises. The relation
between age and overall life satisfaction was not proved.
Key words: primary and secondary school teachers, teaching profession, life satisfaction,
Questionnaire of the life satisfaction
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Úvod
Učitelské povolání je v současnosti zatěžováno častými změnami v legislativě a restrukturalizacemi
v oblasti školství, které se nachází ve stavu neustálé transformace. Rychlým tempem se také rozvíjí
nové evaluační systémy, mezinárodní porovnávání, vzdělávací standardy a na pedagogy jsou tak
kladeny velmi vysoké nároky. Všechny tyto nové požadavky a častá kritika mají mnohdy za
následek vyčerpání učitelů a lze tudíž předpokládat, že mají negativní dopad i na celkový psychický
stav a na kvalitu života jednotlivých pedagogů.
V návaznosti na výše uvedenou problematiku nás zajímalo, jak se tyto změny odráží na situaci
učitelů a na jejich spokojenosti. V našem výzkumu se zabýváme celkovou životní spokojeností
skupiny učitelů základních a středních škol a jejími jednotlivými dimenzemi. Dále se snažíme
zmapovat pohled pedagogů na jejich spokojenost s prací a zaměstnáním a rovněž se zaměřujeme
na determinanty typu věk, pohlaví, délka praxe, velikost učitelského sboru či rozdílný typ
školy. Výzkum je součástí projektu s názvem IGA, Mapování vyučovacích stylů učitelů jako
metoda nezbytného rozvoje lidských zdrojů ve školství: FF-2012-053, který je zaměřen na pedagogy
základních a středních škol, včetně jejich osobnostních charakteristik, vyučovacího stylu, životních
hodnot a kariérové orientace.
Vybrané problémy učitelské profese
Všeobecně se uznává, že profese učitele nepatří k těm nejjednodušším, pokud hovoříme o míře zatížení.
Ve veřejném mínění se často objevují názory, že povolání učitele je mimořádně namáhavé psychicky a že
může působit nepříznivě i na zdravotní stav učitelů (Průcha, 2002). Podle E. Řehulky a O. Řehulkové

(1998) se učitelé v praxi setkávají se třemi typy zátěže, a to se zátěží senzorickou, neboť učitelské
povolání klade vysoké nároky na zrak a sluch, se zátěží mentální, která je vytvářena především
psychologickými problémy a emocionální zátěží, která nejčastěji vzniká z důvodu přílišné
emocionální angažovanosti na sociálních vztazích. J. Průcha (2002) dále hovoří o zátěži fyzické,
která ovšem nebývá učiteli tolik zmiňována. K. Paulík (1999) ve své výzkumné studii na základě
výpovědi učitelů základních a středních škol identifikoval 14 nejčastěji uváděných zátěžových
faktorů. Jsou jimi: neadekvátní finanční hodnocení, nízká prestiž učitelské profese, neustálé
podřizování se nesmyslné administrativě, rozdílná úroveň žáků, nedostatek času na odpočinek,
negativní postoje žáků, špatná spolupráce školy a rodiny, nedostatečné materiální vybavení učeben,
špatné chování žáků, třídy s velkým počtem dětí, nutnost pracovat rychle a ve stresu, potíže
s motivováním žáků, zapomnětlivost u dětí a málo prostoru pro skupinovou formu práce. Učitelé
musí rovněž vydat značné množství energie pro splnění cílů vyučování, protože nesou
zodpovědnost za výsledky svých žáků. Dále usilují o to, aby ve třídě byl pořádek a kázeň a dobré
vztahy mezi žáky. Učitelé však mnohdy bývají zklamáni, že jejich představa o tom, jak pomohou
žákům získávat vědomosti a dovednosti, nemá kladnou odezvu. Zklamání a náročné situace ve
škole přinášejí učitelům stres (Vašutová, 2007). Podle D. Fontany (2010) je učitelství svou povahou
velmi stresovým povoláním. Na učitele je vznášeno velké množství různorodých požadavků ze
strany žáků, kolegů, rodičů, vedení školy a politiků a mnohým z nich je téměř nemožné vyhovět.
Učitelé jsou navíc nuceni nosit si část práce domů, čímž si omezují možnost odpočinku. Dále jsou
vystaveni kritice ze strany inspektorů, rodičů, ředitelů a veřejnosti. Navíc se od nich automaticky
očekává, že budou držet krok s novými osnovami a pokrokem v předmětu, který vyučují.
V důsledku těchto skutečností se začal uplatňovat koncept učitelského stresu (teacher stress),
(Paulík, 1999). Ch. Kyriacou (2008) jako časté příčiny učitelského stresu uvádí špatné chování
žáků, neadekvátní pracovní podmínky, časový pres, negativní pracovní atmosféru a špatné vztahy
na pracovišti. Za další stresující faktor učitelského povolání je možné považovat nejednoznačné
vymezení role kantora. Při vymezení sociální role učitele se vychází z očekávání ve vztahu
k učitelské profesi a také z toho, jak jsou jednotlivá očekávání vnímána a přijímána samotným
učitelem. Očekávání vztahující se k sociální roli učitele jsou nejen rozsáhlá a nejednoznačná, ale
mnohdy obsahují i rozpory, někdy jen obtížně slučitelné. Být spravedlivý, důsledný, přesný
a zároveň velkorysý, přátelský a laskavý je velice obtížný úkol. V učitelské roli lze určovat některé
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základní dimenze, ve kterých se mohou spojovat různé požadavky. Příkladem je např. dimenze
vzdělávací (učitel jako instruktor, poskytovatel zpětné vazby, hodnotitel) a dimenze rodičovská
(učitel jako přítel, rádce a průvodce životními problémy). V této souvislosti se běžně uvažuje o
vzdělávací a zároveň výchovné funkci učitele. Snaha naplnit dimenzi vzdělávací (oficiální) a
dimenzi rodičovskou (neoficiální) může vyvolat rozpory (Paulík, 1999). Podle J. Průchy (2002)
vede často tato konfliktnost role k pracovní nespokojenosti, k pocitům napětí, úzkosti a marnosti.
Učitelé a pracovní spokojenost
V pracovním prostředí učitelů jsou podstatné zejména materiální a sociální složky. Mezi základní
materiální složky se řadí vybavení rozmanitými didaktickými prostředky, technickými zařízeními,
odbornou literaturou aj. Sociální podmínky jsou dány stykem se žáky, spolupracovníky,
nadřízenými a rodiči. Běžné sociální interakce učitele se vztahují převážně ke školním záležitostem
a je v nich poměrně málo bezprostředního kontaktu s pracovníky jiných profesí (Paulík, 1999).
Podle J. Průchy (2002) existuje zřejmý vztah mezi pracovní spokojeností a pracovní zátěží.
Nespokojenost je často vyvolána nepřiměřeně vysokými nároky na vykonávání učitelské profese,
které není učitel schopen splnit. V současné době jsou učitelé v médiích velmi často prezentováni
jako skupina frustrovaných, neurotických a nešťastných pracovníků. Výsledky výzkumu
K. Paulíka (1999) ovšem ukazují, že většina učitelů je se svou profesí spokojena a že negativní
obraz pedagogů není ve skutečnosti pravdivý.
Koncept životní spokojenosti
Přestože je tematice životní spokojenosti v současnosti věnováno mnoho pozornosti, přesná a
obecně platná definice tohoto fenoménu prozatím neexistuje. E. Diener, E. Suh a S. Oishi
(1997; in Blatný, 2005) uvádějí, že spokojenost se životem je založena na porovnání se standardem,
který si každý člověk vytváří sám. Podobný názor zastává také D. Hamplová (2004), která tvrdí,
že na životní spokojenost je možné pohlížet ze dvou hledisek, a to z hlediska subjektivního, které
zahrnuje vlastní vnímání spokojenosti člověka se svým postavením ve společnosti a v kontextu jeho
zájmů, cílů a očekávání a z hlediska objektivního, které zahrnuje faktory, jako je zdravotní stav,
ekonomické, demografické a sociální podmínky. Obě hlediska jsou spolu svázána a jedno
od druhého není možné oddělit. V anglosaských zemích se jako synonymum životní spokojenosti
často užívá termín subjective well - being. Tento pojem je možné definovat jako subjektivní reflexi
lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě i okolnímu světu a jejich psychologické zpracování.
(Blatný, 2005; Kebza, Šolcová, 2005). Jedná se tedy o dlouhodobý emoční stav, ve kterém je
reflektována spokojenost jedince s jeho životem (Šolcová, Kebza, 2004). Životní spokojenost je
ovlivňována velkým množstvím faktorů a mnohdy je výsledkem jejich vzájemného působení. Mezi
nejvýznamnější sociodemografické faktory patří pohlaví, věk, sociální opora, finance a práce,
rodinný stav, socioekonomický status a kulturní rozdíly (Fahrenberg et al., 2001).
Některé předchozí výzkumy k danému tématu
V České republice se životní a pracovní spokojeností učitelů zabýval K. Paulík (1999). Ve svém
rozsáhlém výzkumu se zaměřil především na vztah spokojenosti učitelů a některých osobnostních
vlastností a také na hledání souvislostí mezi spokojeností, věkem, pohlavím, délkou praxe a typem
školy. Z jeho rozsáhlého výzkumu mimo jiné vyplývá, že největší podíl nespokojených mužů se
vyskytoval především na středních školách. Trend poklesu životní spokojenosti se zvyšujícím se
věkem se projevil pouze u učitelek na druhém stupni základních škol a na středních školách.
Naopak zřetelnou stoupající tendenci měla souvislost mezi pracovní spokojeností a délkou praxe.
142

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Výzkum D. Hamplové (2004) se zabýval vztahem mezi životní spokojeností
a sociodemografickými charakteristikami, jako je pohlaví, věk, vzdělání, rodinný stav, typ
partnerského soužití a spokojenost s prací. Z výsledků je patrné, že mezi muži a ženami neexistuje
statisticky významný rozdíl ve vnímání životní spokojenosti. S rostoucím věkem se životní
spokojenost významně snižuje a to u obou pohlaví. Se zajímavým zjištěním přicházejí ve své studii
O. Řehulková a E. Řehulka (2008), kteří také zkoumali závislost životní spokojenosti na věku.
Zjistili, že spokojenost se životem se s rostoucím věkem zvyšovala, a to i přes vnímané zhoršující se
potíže se zdravím. Souvislostmi mezi životní spokojeností a jednotlivými typy škol se zabýval také
B. Vašina (2010). Dle jeho výzkumu se nejvyšší nespokojenost vyskytovala u učitelů středních
škol. Učitelky byly nejvíce nespokojené na gymnáziích a středních odborných školách. Muži rovněž
na gymnáziích a zvláštních školách. Naopak nejvíce spokojeni byli učitelé základních škol. S jiným
zjištěním v oblasti pracovní spokojenosti přicházejí P. Kusák a E. Urbanovská (2005). Jejich studie
ukazuje, že učitelé, kteří ve školství působili delší dobu, vykazovali nižší známky syndromu
vyhoření než učitelé s kratší dobou praxe. Z výzkumu vyplynulo, že se zvyšující se dobou praxe
roste i spokojenost učitelů s jejich prací a zaměstnáním. Zahraniční výzkum pracovní a životní
spokojenosti učitelů provedli R. W. Lent et al. (2010). Podrobná analýza ukázala, že pracovní
spokojenost zvyšují příznivé pracovní podmínky v menším kolektivu a percipovaná sociální opora
kolegů. Na základě provedené rešerše jsme si pro náš výzkum stanovili několik cílů, kdy jsme se
pokusili některé již dříve zjištěné poznatky porovnat s výsledky našeho souboru učitelů.
Cíle a hypotézy










Zjistit celkovou míru životní spokojenosti výběrového souboru učitelů.
Zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly ve vnímání jednotlivých dimenzí dotazníku
DŽS z hlediska pohlaví a typu školy (ZŠ, SŠ).
Zjistit, zda existují statisticky významné rozdíly v míře spokojenosti učitelů s prací
a zaměstnáním z hlediska velikosti učitelského sboru.
Prozkoumat, zda existuje signifikantní souvislost mezi věkem, délkou praxe a jednotlivými
dimenzemi dotazníku DŽS.Jak již bylo uvedeno, existuje množství výzkumů, které se
zabývají problematikou životní spokojenosti učitelů. S přihlédnutím k uvedeným
výzkumným studiím, jsme posléze stanovili následující hypotézy:
H1: U výběrového souboru učitelů existuje mezi muži a ženami statisticky významný
rozdíl v celkové životní spokojenosti.
H2: Mezi učiteli základních a středních škol výběrového souboru existuje statisticky
významný rozdíl v celkové životní spokojenosti.
H3: U výběrového souboru učitelů existuje statisticky významná negativní korelace
mezi stoupajícím věkem a celkovou životní spokojeností.
H4: U výběrového souboru učitelů existuje statisticky významná pozitivní korelace mezi
délkou praxe a spokojeností učitelů s prací a zaměstnáním.

Výzkumné metody
K získání dat byl v našem případě použit standardizovaný Dotazník životní spokojenosti (DŽS)
autorů Fahrenberga, Myrteka, Schumachera a Brählera (2001. Princip spočívá v hodnocení deseti
dimenzí života (zdraví, práce a zaměstnání, finanční situace, volný čas, manželství a partnerství,
vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé, známí a příbuzní, bydlení). Každá z těchto
dimenzí obsahuje sedm položek, na které proband odpovídá na sedmibodové stupnici od 1 (velmi
nespokojen) do 7 (velmi spokojen). Jednotlivé položky mají formu nedokončených výpovědí.
Celková životní spokojenost je výsledkem škály zdraví, finanční situace, volný čas, vlastní osoba,
sexualita, přátelé, známí a příbuzní a bydlení.
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Pro analýzu dat jsme použili některé kategorie deskriptivní statistiky. Ke zjištění rozdílů byl použit
Studentův t-test a jednofaktorová analýza rozptylu, pro určení souvislostí pak Pearsonův korelační
koeficient. Vzhledem k velikosti výběrového souboru a normálnímu rozložení dat jsme volili pouze
parametrické metody. Data byla zpracována v programu Excel a Statistica.
Výzkumný soubor
Soubor tvořili učitelé středních a základních škol z České republiky. Metodou výběru vzorku
z populace byl zvolen náhodný stratifikovaný výběr. Výzkumný vzorek čítal celkem 236 učitelů,
188 žen a 48 mužů. Věkové rozpětí účastníků se pohybovalo mezi 24 – 76 lety, přičemž průměrný
věk celého souboru byl 44,5 let. Na základních školách působilo 140 pedagogů našeho souboru,
119 žen a 21 mužů a na středních školách vyučovalo 96 kantorů, 69 žen a 27 mužů. Průměrná délka
praxe činila 19 let, přičemž nejkratší doba působení ve školství byla 10 měsíců a nejdelší délka
praxe dosahovala 45 let. Učitelé v našem souboru byli součástí tří učitelských sborů odlišné
velikosti (do 15 osob 18 jedinců souboru, 15 – 45 osob tvořilo 150 jedinců, nad 45 osob se jednalo
o 63 jedinců).
Výsledky
Životní spokojenost
Z níže uvedené tabulky je patrné, že sledovaný soubor učitelů se ve všech dimenzích dotazníku ŽS,
včetně celkové životní spokojenosti, nachází v normě.
Tab. 1: Zjištěné HS výběrového souboru a odpovídající staninové hodnoty (N = 236) pro
jednotlivé dimenze DŽS
Průměrný hrubý skór
Dimenze DŽS

výběrového souboru

Stanin

Zdraví

35,78

4

Práce a zaměstnání

36,08

5

Finanční situace

29,57

4

Volný čas

37,14

5

Vlastní osoba

36,17

4

Sexualita

36,03

5

Přátelé, známí a příbuzní

37,14

5

Bydlení

38,13

5

Celková životní spokojenost

249,61

5

Také celková životní spokojenost, včetně spokojenosti v jednotlivých dimenzích dotazníku ŽS u
mužů a žen sledovaného souboru a učitelů ze ZŠ a SŠ spadá do oblasti normy. Podrobnější analýza
dimenzí dotazníku ŽS dále ukázala, že nejvyšší počet probandů, jejichž výsledky odpovídaly pocitu
nespokojenosti, bylo v dimenzi Finance (45 %). Druhou a třetí dimenzí, kde jsme zaznamenali
poměrně vysoký počet nespokojených osob, byla Vlastní osoba (35 %) a Zdraví (33 %).
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Tab. 2: Zjištěné HS a jejich odpovídající staninové hodnoty u žen (N = 188) a mužů (N =
48), pro učitele ZŠ (N = 140 ) a učitele SŠ (N = 96 ) pro jednotlivé dimenze DŽS
Dimenze
DŽS

Průměrný
Průměrný
Průměrný
Průměrný
Stanin HS
Stanin
Stanin
Stanin
HS
HS ZŠ
HS SŠ
ženy
muži

ZDR
PAZ
FIN
VLC
VLO
SEX
PZP
BYD
SUM

35,76
36,04
29,56
37,03
36,27
36,11
37,21
38,03
249,53

4
5
4
5
4
5
5
5
5

35,83
36,25
29,58
37,60
35,79
35,73
36,83
38,52
249,90

4
5
4
5
4
5
5
5
5

35,88
36,76
29,46
37,69
36,56
36,18
37,06
38,15
250,98

4
5
4
5
4
5
5
5
5

35,63
35,09
29,73
36,34
35,60
35,82
37,24
38,10
247,60

4
5
4
5
4
5
5
5
5

ZDR – Zdraví, PAZ – Práce a zaměstnání, FIN – Finanční situace, VLC – Volný čas,VLO – Vlastní osoba,
SEX – Sexualita, PZP – Přátelé, známí a příbuzní, BYD – Bydlení, SUM – celková ŽS

Sledované rozdíly v dimenzích dotazníku Životní spokojenosti z pohledu pohlaví, typu školy a
velikosti učitelského sboru
Jedním ze stanovených cílů a předpokladů našeho výzkumu bylo prozkoumání rozdílů ve vnímání
celkové životní spokojenosti i spokojenosti v jednotlivých dimenzích dotazníku ŽS na základě
pohlaví a typu školy, na které učitelé působí. Zajímal nás také vztah mezi spokojeností s prací a
zaměstnáním a velikostí učitelského sboru (do 15 osob, 15 – 45 osob, nad 45 osob). Tabulka 3
přináší výsledek t-testu, kdy se nepotvrdil statisticky významný rozdíl. Můžeme konstatovat, že
ve zkoumaném souboru učitelů mezi muži a ženami neexistuje statisticky významný rozdíl v úrovni
celkové životní spokojenosti v jednotlivých dimenzích. Zjištěné výsledky nás tak neopravňují
k přijetí hypotézy H1.
Tab. 3: Výsledky Studentova t–testu pro zjištění rozdílů mezi ženami (N=188) a muži
(N=48) ve vnímání jednotlivých dimenzích DŽS, hladina významnosti α = 0,05
Rozdíl
dle Průměr Průměr
pohlaví
t
Dimenze
ženy
muži
DŽS

Sm.odch. Sm.odch. F-poměr p
p

ženy

muži

Rozptyly Rozptyly

ZDR

35,76

35,83

-0,07

0,946 6,71

6,61

1,030

0,937

PAZ

36,04

36,25

-0,23

0,815 5,61

5,70

1,031

0,859

FIN

29,56

29,58

-0,02

0,987 7,32

8,42

1,324

0,196

VLC

37,03

37,60

-0,51

0,608 6,97

6,91

1,018

0,977

VLO

36,27

35,79

0,48

0,632 6,01

6,51

1,173

0,456

SEX

36,11

35,73

0,36

0,718 6,53

6,62

1,029

0,865

PZP

37,21

36,83

0,44

0,663 5,53

4,75

1,356

0,218

BYD

38,03

38,52

-0,47

0,641 6,28

7,15

1,295

0,233

SUM

249,53

249,90

-0,07

0,944 32,07

32,92

1,054

0,784

ZDR – Zdraví, PAZ – Práce a zaměstnání, FIN – Finanční situace, VLC – Volný čas,VLO – Vlastní osoba, SEX –
Sexualita, PZP – Přátelé, známí a příbuzní, BYD – Bydlení, SUM – celková ŽS
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V následující tabulce č. 4 lze vidět, že hodnota t přesáhla kritickou mez na zvolené hladině
významnosti (p < 0,05) pouze v dimenzi Práce a zaměstnání. Výsledky odhalily, že námi sledovaní
učitelé základních škol vykazují v průměru vyšší spokojenost s prací a zaměstnáním než učitelé
středních škol. Vzhledem k uvedeným výsledkům jsme byli nuceni zamítnout hypotéza H2, kde
jsme předpokládali signifikantní rozdíl mezi učiteli základních a středních škol v celkové životní
spokojenosti dotazníku ŽS.
Tab. 4: Výsledky Studentova t-testu pro zjištění rozdílů mezi učiteli ZŠ (N=140) a učiteli
SŠ (N=96) ve vnímání jednotlivých dimenzích DŽS, hladina významnosti α = 0,05
Rozdíl dle školy Průměr Průměr
Dimenze DŽS

ZŠ

SŠ

ZDR
PAZ
FIN
VLC
VLO
SEX
PZP
BYD
SUM

35,88
36,76
29,46
37,69
36,56
36,18
37,06
38,15
250,98

35,63
35,09
29,73
36,34
35,60
35,82
37,24
38,10
247,60

t

p

0,29
2,25
0,27
1,47
1,18
0,41
0,25
0,05

0,775
0,025
0,786
0,143
0,240
0,682
0,806
0,957
0,79 0,430

Sm.odch. Sm.odch. F-poměr p
ZŠ

SŠ

Rozptyly Rozptyly

6,05
5,33
7,41
6,48
5,85
6,47
5,51
6,43
29,85

7,51
5,90
7,75
7,54
6,45
6,66
5,19
6,53
35,35

1,541
1,226
1,093
1,355
1,213
1,060
1,127
1,029
1,402

0,020
0,272
0,629
0,102
0,298
0,748
0,535
0,868
0,069

ZDR – Zdraví, PAZ – Práce a zaměstnání, FIN – Finanční situace, VLC – Volný čas,VLO – Vlastní osoba, SEX –
Sexualita, PZP – Přátelé, známí a příbuzní, BYD – Bydlení, SUM – celková ŽS

Výsledky analýzy rozptylu odhalily, že mezi jednotlivými skupinami učitelů, působících
v učitelských sborech odlišné velikosti (viz tab. 5) nebyl shledán statisticky významný rozdíl ve
spokojenosti v dimenzi dotazníku ŽS Práce a zaměstnání (viz tab. 6). Velikost učitelského sboru
nehrála u našeho souboru důležitou roli v pociťované míře spokojenosti v rámci práce a zaměstnání.
Tab. 5:Tabulka s výpočtem analýzy rozptylu, zjištěné průměry a rozptyly u jednotlivých
skupin učitelského sboru (N=231)
Velikost učitelského sboru

Počet

Součet

Průměr

Rozptyl

Do 15 osob
15 - 45 osob
Nad 45 osob

18
150
63

647
5445
2239

35,94
36,30
35,54

47,820
28,265
36,156

Tab. 6: Výsledky analýzy rozptylu pro zjištění rozdílů v dimenzi DŽS Spokojenost s prací
a zaměstnáním mezi učiteli z jednotlivých učitelských sborů, hladina významnosti α = 0,05
Zdroj variability

SS

Rozdíl

MS

F

p

F krit

Mezi výběry

25,93

2

12,97

0,407

0,666

3,035

Všechny výběry

7266,10 228

Celkem

7292,03 230

31,87
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Koreláty vybraných proměnných a dimenzí DŽS
Dalším cílem a dalšími předpoklady bylo zjištění či potvrzení statisticky významných souvislostí
mezi vybranými sociodemografickými proměnnými (věk, délka praxe) a vybranými dimenzemi
dotazníku ŽS. Zjistili jsme, že u zkoumaného podsouboru učitelek se stoupajícím věkem statisticky
významně klesá spokojenost se sexuálním životem. U mužů klesá s věkem spokojenost s finanční
stránkou života. Hypotéza H3, kde jsme předpokládali negativní vztah mezi věkem a celkovou
životní spokojeností učitelů, se nám tak nepotvrdila. Statisticky významná souvislost byla nalezena
mezi délkou praxe a dimenzí Práce a zaměstnání, a to jak pro celý soubor, tak i pro soubor mužů i
žen. Se stoupající délkou praxe rostla spokojenost učitelů s jejich prací. Uvedené výsledky se staly
podkladem pro přijetí hypotézy H4. Podrobnější data přináší tabulka 7.
Tab. 7: Zjištěné korelace mezi délkou praxe, věkem a jednotlivými dimenzemi dotazníku
ŽS (muži N = 48, ženy N = 188), hladina významnosti α = 0,05
Dimenze DŽS
BYD

SUM

0,052 0,037 0,052
0,016
0,150
0,042 0,060 0,003
0,014
0,038
0,144
0,006
0,081 0,076 0,015
0,175
0,134
0,076
0,014 0,045
0,055
0,144
0,019
0,003
0,011 0,050
0,012
0,027
0,160
0,088 0,007 0,036
0,098
0,094
0,206
ZDR – Zdraví, PAZ – Práce a zaměstnání, FIN – Finanční
situace,0,068
VLC – Volný čas,VLO
– Vlastní osoba,

0,036
0,026
0,073
0,066
0,064
0,070

Proměnné
Délka praxe
Délka praxe ženy
Délka praxe muži
Věk
Věk ženy
Věk muži

ZDR

PAZ

0,006
0,029
-0,079
-0,016
0,015
-0,121

0,159
0,169
0,141
0,089
0,098
0,062

FIN

VLC

VLO

SEX

PZP

SEX – Sexualita, PZP – Přátelé, známí a příbuzní, BYD – Bydlení, SUM – celková ŽS

Diskuze a závěry
V našem výzkumu jsme se zabývali úrovní životní spokojenosti výběrového souboru učitelů. Ze
získaných výsledků vyplývá, že soubor učitelů se jako celek cítí být v průměru spokojen. Míra
celkové životní spokojenosti odpovídá staninu 5. Zjištěné staninové hodnoty v jednotlivých
dimenzích dotazníku DŽS se pohybují v rozmezí 4. a 5. staninu a spadají tedy do oblasti normy,
která je dle J. Fahrenberga et al. (2001) vymezena rozhraním 4. až 6. staninu, přičemž v tomto
intervalu se nachází 54 % populace. Zkoumaný vzorek se tedy z hlediska životní spokojenosti nijak
zásadně nevymyká běžné populaci. Z výsledků je ovšem patrné, že nejméně spokojeni jsou učitelé
s financemi, se svým zdravím a hodnocením vlastní osoby. Stejné výsledky zjistila také H.
Hnilicová (2004), jejíž probandi byli rovněž nejméně spokojeni s financemi a sami se sebou. Podle
našich podrobnějších výsledků je nejvíce nespokojených respondentů (45 %) v dimenzi Finance.
Toto naše zjištění vcelku odpovídá současné reálné situaci ve školství. Učitelé se dlouhodobě cítí
být platově podhodnoceni, vzhledem k velkému množství zátěže a požadavkům, které na ně jejich
povolání klade. Navíc časté legislativní změny, vládní reformy a dohady ohledně adekvátního
finančního hodnocení pedagogů jim jistě na spokojenosti s finanční stránkou života příliš nepřidají.
Druhou nejvíce problematickou oblastí dotazníku ŽS se stala dimenze Vlastní osoba. Celých 35 %
učitelů není s vlastním sebehodnocením spokojeno. Těmto výsledkům pravděpodobně nahrává i
fakt, že učitelská profese je v médiích často probírána, mnohdy negativně hodnocena a tím i
devalvována v očích veřejnosti. Učitelské povolání je pak v porovnání s jinými profesemi
nedoceněno i společensky. Učitelé jsou vystaveni hodnocení ze strany nadřízených, rodičů i žáků či
studentů. Obzvláště pro učitele, kteří působí na vyšším stupni ZŠ, nebo na SŠ může být velmi
147

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

obtížné ustát vlnu kritiky. Jako třetí, nejhůře hodnocená, je škála zabývající se zdravím. 33 %
učitelů je se svým zdravotním stavem nespokojeno až velmi nespokojeno. Výzkum O. Řehulkové
a E. Řehulky (1998) hovoří o velké fyzické i emocionální náročnosti učitelské profese. Rovněž
výzkum K. Paulíka (1999) potvrzuje vysokou hladinu zdravotních stesků učitelů, jak ve fyzické, tak
i duševní rovině. Faktem zůstává, že povolání učitele je velice náročné především na psychiku
a množství zátěže může u mnohých kantorů vyvolat rozvoj psychosomatických onemocnění.
Rovněž jsme zjišťovali, zda existují rozdíly ve vnímání životní spokojenosti mezi muži a ženami.
Statistická analýza ukázala, že mezi pohlavím nebyl shledán signifikantní rozdíl v míře celkové
životní spokojenosti, a to ani v jednotlivých dimenzích. Naše výsledky se shodují se zjištěními
jiných autorů (Hamplová, 2004; Fahrenberg et al., 2001), kteří tvrdí, že muži a ženy se v míře
spokojenosti obecně nijak neliší.
Rozdíly v úrovni celkové životní spokojenosti z hlediska typu školy byly podobné jako rozdíly
mezi pohlavími. Statistický test však odhalil, že pedagogové na ZŠ vykazují v průměru vyšší
spokojenost s prací a zaměstnáním. Naše zjištění jsou podobná jako výsledky studie B. Vašiny
(2010), podle nichž se nejvyšší nespokojenost vyskytovala u středoškolských učitelů. Možnou
příčinou nižší spokojenosti pedagogů na středních školách může být i aktuálně větší zatížení učitelů
SŠ s požadavky ze strany zákonodárců (reformy, nutnost přípravy na státní maturity aj.). V souladu
se studií R. W. Lenta et al. (2010) jsme se domnívali, že učitelé, kteří jsou součástí učitelských
sborů o menším počtu osob, budou v průměru vykazovat statisticky významně vyšší spokojenost
s prací a zaměstnáním než vyučující z větších sborů, kde může být více problematické vytvářet
bližší či přátelské mezilidské vztahy, které jsou taktéž podmínkou spokojenosti lidí. Tento
předpoklad se nám nepodařilo potvrdit. Jednou z příčin tohoto výsledku mohlo být nerovnoměrné
zastoupení počtu učitelů v posuzovaných skupinách, kdy počet jedinců v malých kolektivech čítal
„pouze“ 18 osob oproti středněvelkému kolektivu, v němž pracovalo 150 probandů našeho souboru.
Na jednotlivé dimenze životní spokojenosti jsme se zaměřili také z hlediska délky praxe a věku.
Z výsledků korelace vyplynulo, že mezi věkem probandů a dimenzemi DŽS neexistuje statisticky
významný vztah. Např. J. Fahrenberg et al. (2001) vysvětlují nejednoznačnost výsledků výzkumů,
zabývajících se touto problematikou, tím, že spokojenost se v různých oblastech života
s přibývajícím věkem mění a není tedy možné považovat souvislost těchto dvou proměnných za
lineární.
Podrobná analýza odhalila u souboru žen negativní korelace mezi věkem a spokojeností se
sexualitou. Vysvětlení tohoto jevu se nabízí hned několik: velké množství pracovních i rodinných
požadavků, únava, stres, pracovní a psychická zátěž. Uvedený výsledek může být ve spojitosti i
s nižší spokojeností s vlastní osobou, (jak ukazují výše uvedené výsledky). Na rozdíl od žen se
u mužů objevila negativní souvislost mezi věkem a spokojeností s financemi. Možnou příčinou
odlišného vnímání spokojenosti s financemi lze vysvětlovat například orientací žen i na jiné
hodnoty (rodina, děti, přátelé aj.), než na pracovní výkonnost a dostatečné materiální zabezpečení.
Jak uvádí K. Paulík (1999), pro ženy je učitelské povolání smysluplné samo o sobě, uspokojuje je
již samotný proces vzdělávání a výchovy či kontakt s dětmi. U mužů bývá spokojenost spojena
především s tvůrčím charakterem práce a adekvátním finančním hodnocením. Přes veškeré
společenské změny, stále přetrvává tlak na muže, coby živitele rodiny. Zjištěné výsledky mohou
odrážet obecnější přístup mužů a žen k finančnímu hodnocení ve skutečnosti. V případě souvislosti
mezi délkou praxe a spokojeností s prací a zaměstnáním se naopak rozdíly v pohlaví neobjevily.
S narůstající délkou praxe stoupala spokojenost, a to jak u mužů, tak u žen. K podobným závěrům
došli i jiní autoři obdobných výzkumů (Urbanovská, Kusák, 2005; Paulík, 1999). Za možné
vysvětlení tohoto jevu lze považovat psychickou vyzrálost zkušenějších pedagogů, větší pracovní
zkušenosti a z nich vyplývající již menší potřebu přípravy na vyučování a z toho plynoucí i vyšší
míru jistoty v práci.
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Shrnutí
Cílem našeho výzkumu bylo prozkoumat úroveň celkové životní spokojenost, včetně všech jejích
aspektů, u skupiny učitelů základních a středních škol. Výzkum vychází z projektu IGA, Mapování
vyučovacích stylů učitelů jako metoda nezbytného rozvoje lidských zdrojů ve školství: FF-2012-053,
který je zaměřen na odhalování potřeb učitelů, jejich osobnostních charakteristik, vyučovacího
stylu, životních hodnot a kariérové orientace. Dospěli jsme k následujícím zjištěním: výsledky
celkové životní spokojenosti, včetně spokojenosti v jednotlivých dimenzích dotazníku ŽS,
u zkoumaného souboru učitelů v průměru spadají do oblasti normy (mezi 4. - 5. stanin). Toto
zjištění se vztahuje na celý výběrový soubor i na všechny porovnávané podsoubory (ženy, muži,
učitelé ZŠ, učitelé SŠ). Učitelé sledovaného vzorku vykazují v průměru nejvyšší nespokojenost
s financemi, s vlastní osobou a zdravotním stavem. Statistická analýza nepotvrdila signifikantní
rozdíl ve vnímání jednotlivých dimenzí dotazníku ŽS z hlediska pohlaví. Mezi jednotlivými
skupinami učitelů, působících v učitelských sborech odlišné velikosti, nebyl shledán statisticky
významný rozdíl ve spokojenosti v dimenzi s práce a zaměstnání. Významný statistický rozdíl byl
odhalen mezi učiteli ZŠ a SŠ, kdy pedagogové ze ZŠ vykazovali větší spokojenost v dimenzi práce
a zaměstnání. Pro celkovou míru životní spokojenosti jsme podobný rozdíl mezi ZŠ a SŠ pedagogy
nezjistili. Ženy v našem souboru vnímaly se zvyšujícím se věkem významně nižší spokojenost
v oblasti sexuality. Muži byli s vyšším věkem méně spokojeni s finančním hodnocením své práce.
Nezjistili jsme souvislost věku na celkovou životní spokojenost. Pozitivní stoupající spokojenost
s prací a zaměstnáním byla odhalena ve vztahu k délce praxe, a to pro obě pohlaví.
Zpracování výzkumu bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum
udělené roku 2012 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR.
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Preventívna dimenzia činnosti centier pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie v školskom poradenskom systéme
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Abstrakt
Podľa § 132 zákona č. 245/2008 Z. z. poskytujú centrá pedagogicko-psychologického poradenstva
a prevencie komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú, diagnostickú, výchovnú, poradenskú
a preventívnu starostlivosť klientele najmä v oblasti optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a
profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania, eliminovania porúch psychického vývinu a
porúch správania. V ostatnom čase sa ukazuje, že paralelne s existenciou špeciálnych výchovnovzdelávacích potrieb je potrebné uvažovať a hovoriť aj o špeciálnych poradenských,
psychologických a preventívnych potrebách významnej časti klientely poradenských zariadení
s dôrazom na preventívne programy pre žiakov s agresívnym správaním (vrátane prevencie
šikanovania, ponižovania a týrania spolužiakov apod.).
Kľúčové slová: výchovné poradenstvo, psychologické poradenstvo, preventívne poradenské
programy

Preventive dimension of activities of Centers of pedagogical-psychological
counseling and prevention in school counseling system
Abstract
According to § 132 of Act no. 245/2008 Z.z. Centers of pedagogical-psychological counseling and
prevention provide complex psychological, special pedagogical, diagnostic, educational, counseling
and preventive care for clients mainly in the optimization of personal, educational and professional
development, care for the development of talent, elimination disorders of psychological
development and behavioral disorders. Recently it appears that the parallel existence of special
educational needs should be considered and also talk about the special counseling, psychological
and preventive mobilize a significant part of the clientele counseling facilities with an emphasis on
preventive programs for children with aggressive behavior (including prevention of bullying,
intimidation and harassment classmates, etc.).
Keywords: educational counseling, psychological counseling, prevention counseling
programs
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Preventívny princíp v poradenskej starostlivosti o deti a mládež v školskom poradenskom systéme
sa začal systematicky presadzovať v osemdesiatych rokoch minulého storočia. Pamätníci budú iste
súhlasiť s tým, že prevencia v školských poradenských zariadeniach na Slovensku bola do roku
1990 nielen koncipovaná ale aj vnímaná v psychologickej obci temer výlučne v klinickopsychologickom kontexte.
Nestor slovenskej poradenskej psychológie Jozef Koščo ešte v roku 1978 (in Boroš a kol.,
1978) v subkapitole Organizačné formy a typy výchovného poradenstva popri poradenstve vo
vzdelávacom vývine, rodinnom a rodičovskom poradenstve a poradenstve v školskom a
profesionálnom vývine vydeľuje ako štvrtú kategóriu poradenstvo klinickopsychologické (resp.
psychologickovýchovné), ktoré sa zameriava na „problémy závažnejších porúch vývinu vo
výchove, vyučovaní, sociálnych vzťahov v škole, doma, v kolektíve, na konfliktové a krízové
situácie, mentálnohygienickú prevenciu, na riešenie hlbších subjektívnych problémov vývinu
štruktúry osobnosti, na ťažkosti vyplývajúce z defektov, chorôb a somatických poškodení
jednotlivcov, pri rušivých zábranách v individuálnom a sociálnom živote, pri posiľňovaní funkcií
„ja“, zvýšených ťažkostiach v osvojovaní si životných úloh, v situáciách rozhodovania, pri voľbách,
adjustáciách v priebehu životnej cesty a pod.“ A to je jediná zmienka o prevencii na 21 stranách
kapitoly, ktorá sa zaoberá predmetom, úlohami, delením a cieľmi poradenstva.
O deväť rokov neskôr venuje Jozef Koščo prevencii už celú jednostranovú subkapitolu pod
názvom „Koncepcie poradenstva ako prevencie“ (Koščo a kol., 1987) avšak so záverom, že „na
rozdiel od medicíny a klinickej psychológie, prevencia v poradenstve nie je vrcholným cieľom. A
ďalej pokračuje, že psychologické poradenstvo prechádza ku kvalitatívne vyššiemu stupňu cieľov k rozvíjaniu, optimalizácii, obohacovaniu osobnosti v procese vývinu. Teda neobmedzuje sa len na
poskytovanie „pomoci topiacim sa“ ani len na učenie „plávať“, alebo ako sa správať v daných
prúdoch „rieky života“.
Vývin štruktúry inštitucionálnej psychologickej starostlivosti (príp. psychologických
služieb, či dokonca psychologickej činnosti v zmysle zákona č. 199/1994 o psychologickej činnosti
a Slovenskej komore psychológov) v deväťdesiatych rokoch však ukázal, že preventívna dimenzia
štátnej psychologickej starostlivosti môže byť pre praktických psychológov najmä voči
„odberateľom“ našej činnosti pomerne výhodným produktom nielen v školskom, ale napr. aj
v sociálnom rezorte. Je preto pochopiteľné, že v záujme udržania úrovne poskytovania
psychologickej starostlivosti klientele v najširšom zmysle slova, sa psychologická prevencia alebo
preventívna psychológia (v porovnaní s niektorými „tradičnejšími“ psychologickými odvetviami)
dostala do strategicky výhodnej spoločenskej pozície. Je ale nesporné, že možnostiam a
perspektívam, pred ktorými na začiatku tretieho tisícročia inštitucionalizovaná preventívna
psychológia stojí, nezodpovedá jej aktuálna metodologická a metodická výbava.
Za skutočný začiatok inštitucionalizácie psychologickej prevencie v školskom rezorte
pokladáme 12. september 1992, keď bolo v rámci Výskumného ústavu detskej psychológie a
patopsychológie ako samostatný útvar zriadené Stredisko sociálnej a psychologickej prevencie
predovšetkým za účelom „experimentálneho overovania interdisciplinárnej multiinštitucionálnej
starostlivosti o deti a mládež ohrozenú sociálno - patologickými javmi.“
Druhým nemenej významným míľnikom bol 21. október 1993, kedy bol prijatý zákon NR
SR č. 279/1993 Z.z. o školských zariadeniach, ktorý v § 10 ustanovil, že zariadenia výchovnej
prevencie majú "poskytovať odbornú pomoc deťom zo sociálne alebo výchovne zlyhávajúceho
prostredia a deťom s narušeným psychosociálnym vývinom", pričom ich činnosť je „zameraná na
ochranu detí pred sociálno - patologickými javmi“ a v § 11 zakladal možnosť "centrum výchovnej a
psychologickej prevencie" priamo konštituovať. V zhode s týmto zákonom bolo 1. apríla 1994
Stredisko sociálnej a psychologickej prevencie pri Výskumnom ústave detskej psychológie a
patopsychológie premenované na Centrum výchovnej a psychologickej prevencie. V zmysle
štatútu VÚDPaP centrum zabezpečovalo preventívnu starostlivosť o deti s poruchami správania a o
deti ohrozené sociálno-patologickými vplyvmi. Centrum pracovalo individuálne i skupinovo,
vrátane výchovnej a vzdelávacej starostlivosti. Slúžilo zároveň ako experimentálna báza výskumu
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rôznych foriem starostlivosti o deti so špeciálnymi výchovnými potrebami a vzdelávacími
potrebami.
Metodická činnosť aj s nevyhnutným prvkom metodickej subordinácie sa však
(v porevolučnej eufórii možno zbytočne) zredukovala na naše „poskytovanie metodických služieb“
bez náležitej povinnosti rešpektovania obsahu týchto služieb zo strany psychologických,
výchovných, poradenských a preventívnych zariadení.
Situácia sa významne zmenila od 1. septembra 2003, kedy bolo centrum výchovnej a
psychologickej prevencie pretransformované na Metodicko - výskumný kabinet výchovného a
psychologického poradenstva a prevencie VÚDPaP, ktorého hlavným poslaním je, vychádzajúc
predovšetkým z výskumnej činnosti ústavu, metodické vedenie a metodická koordinácia tej
činnosti školských zariadení, ktorá svojím obsahom napĺňa znaky činnosti najmä:


psychologickej (najmä preventívnej, poradenskej a psychoterapeutickej) v zmysle zákona
199/1994 o psychologickej činnosti a Slovenskej komore psychológov;



výchovnej (najmä preventívnej a poradenskej) v zmysle zákona 279/1993 o školských
zariadeniach.

Ostatné legislatívne zmeny priniesol nový školský zákon č. 245/2008 Z.z. ešte v roku 2008.
Pedagogicko psychologické poradne boli premenované na centrá pedagogicko-psychologického
poradenstva a prevencie. Centrá pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie podľa §
132 spomínaného zákona poskytujú komplexnú psychologickú, špeciálnopedagogickú,
diagnostickú, výchovnú, poradenskú a preventívnu starostlivosť klientele najmä v oblasti
optimalizácie osobnostného, vzdelávacieho a profesijného vývinu, starostlivosti o rozvoj nadania,
eliminovania porúch psychického vývinu a porúch správania. V ostatnom čase sa ukazuje, že
paralelne s existenciou špeciálnych výchovno-vzdelávacích potrieb je potrebné uvažovať a hovoriť
aj o špeciálnych poradenských, psychologických a preventívnych potrebách významnej časti
klientely poradenských zariadení.
Celoslovenským depistážnym prieskumom na všetkých ZŠ na Slovensku sme zisťovali
názor pedagógov na mieru potreby preventívnych skupinových poradenských programov pre
žiakov s poruchami správania a učenia, pre žiakov so zdravotným postihnutím a pre ich prípravu na
trh práce. Ukázala sa najmä zvýšená potreba programov pre žiakov s agresívnym správaním
(vrátane prevencie šikanovania, ponižovania a týrania spolužiakov apod.).
V súčasnosti je politicky významná podpora preventívnych potencií školského
poradenského systému premietnutá do Akčného plánu politiky mládeže na roky 2012 – 2013, ktorý
schválila vláda SR dňa 7. júla 2012. Hlavné úlohy akčného plánu zahŕňajú prepojenie vzdelávania
s podmienkami trhu práce, podporu mobility mladých ľudí, ich dialóg s miestnou i štátnou správou
a vytváranie podmienok pre uplatňovanie rozvojových programov a projektov v oblasti
vzdelávania. Významnou úlohou rezortu školstva bude tiež podporovať profesijné a kariérové
poradenstvo na školách a rozvíjať spoluprácu medzi inštitúciami pôsobiacimi v tejto oblasti.
V oblasti prevencie sociálno-patologických javov deklaruje rezort školstva vytvorenie metodických
postupov pre zviditeľnenie témy prevencie rizikového správania a kriminality a pravidelné
monitorovanie a vyhodnocovanie situácie v oblasti sociálno-patologických javov, najmä v oblasti
porúch správania a záškoláctva. Pozornosť sa má sústrediť na deti zo sociálne znevýhodneného
prostredia, zdravotne postihnutých a znevýhodnených žiakov v zmysle optimalizácie prístupu ku
vzdelaniu a na prevenciu záškoláctva a rizikového správania.
Zásadnou otázkou úspešnosti budovania celospoločenského systému prevencie sociálnej
patológie zostáva metodologický kontext, na ktorom je riešenie tohto multidisciplinárneho
problému postavené. V riešení, ktoré roky rozpracúva VÚDPaP dominuje koncepcia Damiana
Kováča, ktorý vo svojich ostatných štúdiách (pozri obr. 1) prekračuje hranice bio-psychosociálneho prístupu, keď konštatuje, že človek nie je len bio-psycho-sociálnym tvorom, ale biopsycho-socio-kultúro-spirituálnym bytím pričom integrácia osobnosti nie je púhou danosťou, ale je
výsledkom sebautvárania kultiváciou. Táto sa najefektívnejšie uskutočňuje psychickou reguláciou
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pomocou systémových regulátorov, akými sú múdrosť, prosociálnosť, tolerantnosť, striedmosť,
zodpovednosť, pokornosť, svedomitosť a zmysluplnosť života (D. Kováč, 2001).

Kováčova koncepcia človeka
Človek nie je len bio-psycho-sociálnym
tvorom, ale bio-psycho-socio-kultúro-spirituálnym bytím
pričom integrácia osobnosti nie je púhou danosťou, ale je
výsledkom sebautvárania kultiváciou.
(Damian Kováč, 2001)

spirituálna

5 úrovní regulácie správania :
psychická
kultúrová

biologická

sociálna

Obr. 1
Záverom si nemožno nepoložiť otázku, či je v našich podmienkach uskutočňovanie prevencie
sociálnej patológie v bio-psycho-socio-kultúro-spirituálnom interdisciplinárnom prepojení všetkých
zainteresovateľných vedných disciplín a praktických odborností reálne?
Netrúfame si odpovedať, ale veríme, že nie sme sami, kto si želá, aby to tak bolo. Na
splnenie tohoto (nie nereálneho) cieľa bude potrebné predovšetkým:
 vytvárať postupne podmienky na bezprecedentnú kooperáciu nielen všetkých odborov, ale,
čo je horšie (realizovateľné), všetkých odborníkov pracujúcich v tejto oblasti. Takáto
kooperácia však predpokladá predchádzajúce jasné vymedzenie prienikov a autonómií
odborníkov z oblasti medicíny, pedagogiky, sociálnej práce, psychológie, príp.
psychoterapie.
 vyvarovať sa snahám o obsahovú monopolizáciu jednoznačne interdisciplinárnej záležitosti
(akou prevencia sociálnej patológie nepochybne je) zo strany niektorých vedných disciplín
alebo odborných činností.
 najmenej v strednodobom časovom horizonte otvorene a bez predsudkov diskutovať aj
o neradostnej úrovni, stave a problémoch legislácie biologickej, sociálnej a psychologickej
zložky komplexnej starostlivosti o mladú generáciu. Legislatívne rezortné predpisy totiž
prepotrebnú nadväznosť činností preventívnych inštitúcií pri práci s ohrozenou časťou
populácii vôbec nerešpektujú.
 ak má byť multiodborová intervencia (ale i prevencia) voči sociálno-patologickým faktorom
primerane efektívna, nemôže ignorovať túto päťfaktorovú podmienenosť

154

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Želajme si spoločne, aby sa vízia interdisciplinárnej prevencie sociálnej patológie stala čo
najskôr realitou a aby jej východiskom bol koncept prevencie sociálnej patológie ako optimalizácie
bio-psycho-socio-kultúro-spirituálnej regulácie správania.
Literatúra
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Depresivita, anxieta a životní spokojenost pedagogů
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Abstrakt
Práce pedagogů, kteří se věnují výchovně vzdělávací činností, ovlivňuje přímo další generace. Otázky jejich
tělesné, psychické a vztahové pohody/nepohody mají tedy široký význam a dalekosáhlé dopady.
V prezentované studii se zaměřujeme na zjištění a porovnání hladin anxiety, depresivity a životní
spokojenosti u pedagogů pěti gymnázií a pěti jiných typů odborných středních škol v rámci jednoho kraje.
Do dotazníkového šetření se zapojilo celkem 310 respondentů.
Jako diagnostický nástroj byl použit Beckův dotazník anxiety, Beckův dotazník depresivity a Dotazník
životní spokojenosti autorů Fahrenberga, Myrteka, Schumachera, Brählera. Ke zpracování byly využity
základní statistické metody – popisná statistika, korelace jednotlivých parametrů a Studentovy t-testy.
Ve zkoumaném vzorku pedagogů se neprojevily statisticky významné rozdíly v míře životní spokojenosti,
anxiety a depresivity u pedagogů gymnázií oproti výstupům pedagogů z jiných typů středních škol. U obou
skupin byla prokázána statisticky významná negativní korelace mezi celkovou mírou životní spokojenosti a
mírou anxiety i mezi celkovou mírou životní spokojenosti a mírou depresivity. Dále byla zjištěna statisticky
významná pozitivní korelace mezi celkovou mírou anxiety a depresivity u pedagogů gymnázií a jiných typů
odborných středních škol.
Praktickou aplikací výsledků výzkumu je potvrzení jednoznačné nezbytnosti aplikace preventivních,
psychohygienických a podpůrných programů zaměřených na samotné pedagogy.
Klíčová slova: depresivita, anxieta, životní spokojenost, pedagogové, střední školy, statistické metody

Depressivity, anxiety, and life satisfaction in teachers
Abstract
The work of teachers who are directly involved in education has an evident influence on other generations.
The issues of their physical, psychological and emotional well-being/ill-being have great significance and a
far-reaching impact. The study concentrates on the detection and comparison of the levels of anxiety,
depression and life satisfaction of teachers at five different grammar school s and five vocational schools in
one region. In total, 310 respondents took part in the survey.
As a diagnostic tool, the Beck Anxiety Inventory, Beck Depression Inventory and the Life Satisfaction
Questionnaire by Fahrenberg, Myrtek, Schumacher and Brahler were used, and the basic statistical methods
included descriptive statistics, the correlation of parameters and Student’s t-tests.
No significant differences were found between the levels of life satisfaction, anxiety and depression in
teachers at grammar schools and teachers at other types of secondary schools. A significant negative
correlation between the overall level of life satisfaction and anxiety, and the overall level of life satisfaction
and depression was found in both groups of teachers. A significant positive correlation between the overall
level of anxiety and depression in teachers at grammar schools and other types of schools was also found.
The results of the survey were applied in practice, and the necessity of applying preventive psychohygienic
and supporting programs aimed at the teachers themselves was confirmed.
Keywords: depressivity, anxiety, life satisfaction / well-being, teachers, high schools, statistical methods

156

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Cíl studie
Cílem naší studie bylo zjistit míru depresivity, anxiety a životní spokojenosti u pedagogů středních
škol a dále porovnat, zda pedagogové gymnázií a jiných odborných středních škol mezi sebou
vykazují rozdíly v míře životní spokojenosti, anxiety a depresivity. Dále se zajímáme o to, jak u
jednotlivých pedagogů mezi sebou uvedené parametry korelují.
Stanovili jsme tyto hypotézy:
 H1: Mezi pedagogy gymnázií a pedagogy jiných typů odborných středních škol není
statisticky významný rozdíl v celkové míře životní spokojenosti.
 H2: Mezi pedagogy gymnázií a pedagogy jiných typů odborných středních škol není
statisticky významný rozdíl v míře anxiety.
 H3: Mezi pedagogy gymnázií a pedagogy jiných typů odborných středních škol není
statisticky významný rozdíl v míře depresivity.
 H4: Parametr životní spokojenosti negativně koreluje s parametrem anxiety.
 H5: Parametr životní spokojenosti negativně koreluje s parametrem depresivity.
Cílová skupina – pedagogové
Náplň a obsah pojmů pedagog i pedagogiky se vyvíjely a vyvíjejí – původ výrazu lze ale najít už ve
starém Řecku. Slovo je odvozeno z řeckého pais – dítě a agoge – vedení. Jako pedagog je
označován člověk, který se profesně zabývá výchovně-vzdělávací činností. Může přitom vzdělávat
a vychovávat děti, mládež i dospělé. Pedagog se však této činnosti věnuje odborně, systematicky,
soustavně a cílevědomě. Do výchovně-vzdělávacího procesu ale vždy zasahují také jiné osoby
(rodiče a jiní členové rodiny, vrstevníci, širší veřejnost apod.), ale i instituce, kultura, politická a
ekonomická situace, masmedia atd. (Grecmanová, Holoušová, 2002).
Na středních školách pracují pedagogové se studenty v období puberty (cca od 12 do 15 let) a
následném období adolescence (cca do 20 let). Je to období náročné, spojené s řadou změn
v oblasti kognitivní, emoční, vztahové. Mění se myšlení, postoje, prožívání. Toto období klade na
pedagogy nepochybně velké nároky a vyžaduje specifický přístup (Říčan, Krejčířová, 1997, Obst,
2006).
Kolektivy pedagogů:
Pedagogické sbory jsou do značné míry specifickou formou pracovních kolektivů. Z vlastní praxe
konstatujeme tři základní charakteristiky, které pedagogické sbory na většině škol odlišují od jiných
typů pracovních kolektivů. Jedná se o tři projevy homogennosti kolektivu:




homogennost vzdělání – všichni pedagogové mají nějaký stupeň vysokoškolského vzdělání
homogennost pohlaví - ve většině pedagogických sborů jednoznačně převažují ženy (zde
„konkurují“ pouze kolektivy zdravotních sester)
homogennost kontinuity profese – většina pedagogů nemění profesi a zůstává ve škole.

Právě homogennost pracovního kolektivu (která postrádá přirozenou heterogenitu a pestrost) lze
považovat za faktor nikoli „proti-stresově a proti-konfliktotvorně“, ale naopak „pro-stresově a
konfliktotvorně“ působící.
Teoretická východiska – základní pojmy
AFEKT představuje náhle vzniklou, prudkou, bouřlivou a rychlou emoci, která má konkrétní
zaměření a vzniká po „provokaci“ určitým podnětem. Afekty jsou sice krátkodobé, ale dosahují
vyšších intenzit a doprovází je zřetelné fyziologické změny (zčervenání, zblednutí apod.), mimické
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projevy a zpravidla výrazná tělesná činnost. Afekty mají tendenci k okamžitému vybití, přičemž se
mohou vybít také náhradním způsobem - hovoříme o odreagování afektu (Höschl, Libiger, Švestka,
2004).
NÁLADA je oproti afektu déletrvající emoční nastavení. Má určitý směr, ale může být proměnlivá
ve své kvalitě i kvantitě. Nálady bývají méně intenzivní a nejsou striktně svázané s konkrétním
obsahem vědomí. Ovlivňují všechny psychické funkce a také tělesné projevy - i když většinou
méně výrazně, než jak to umí afekty (Raboch, Zvolský, 2001).
Poruchy nálad můžeme rozdělit na expanzivní, depresivní a úzkostné.
Úzkostné nálady jsou spojeny s chorobnou úzkostí (anxietou) nebo patologickým strachem.



ÚZKOST (ANXIETA) je subjektivně velmi nepříjemný pocit neurčitých a nejasných obav
a strachu (nemá konkrétní obsah), při kterém výrazně narůstá vnitřní tenze. Časté jsou
vegetativní příznaky (zrychlení dechové a tepové frekvence, pocení apod.).
PATOLOGICKÝ STRACH (FOBIE) na rozdíl od neurčité úzkostné obavy má konkrétní
obsah – může jím být objekt, situace nebo činnost. Fobie jsou iracionální, nezvládnutelné
vlastní vůlí. Provází je vegetativní příznaky a silné vnitřní napětí, které vede k vyhýbání se
fobickým podnětům (Höschl, Libiger, Švestka, 2004).

DEPRESIVNÍ PORUCHA (deprese) je charakteristická patologicky sníženou náladou
(patologickým smutkem), ztrátou zájmů a potěšení, apatií. Typické je snížení schopnosti až úplná
neschopnost prožívat radost (hovoříme o hypohedonii až anhedonii). Někdy se setkáváme také
s úzkostí a strachem (Höschl, Libiger, Švestka, 2004).
Při depresi se objevují poruchy spánku (s typickým buzením v brzkých hodinách). Ztrátu životní
energie často doprovázejí pocity viny, beznaděje, méněcennosti až bezcennosti. U těžké deprese
mohou přecházet až do formy bludů, zejména mikromanických. Deprese ovlivňuje také kognitivní
funkce – narušuje soustředění, paměť, učení se novému apod. Výrazně se snižuje řečový projev až
k nemluvnosti, což je v případě pedagogů symptom velmi problematický. (Raboch, Zvolský, 2001)
Depresivní porucha má také tělesné projevy. Klesá chuť k jídlu, objevují se pocity sevření na hrudi,
bolesti kloubů a svalů, obtížné dýchání, poruchy vyprazdňování apod. Deprese dále může být
spojena s poruchami imunity. A naopak může být deprese doprovodem řady tělesných onemocnění
(Höschl, Libiger, Švestka, 2004).
Ve vnějším projevu (mimice, gestech apod.) se projevuje stažení, útlum a zpomalení – jedná se o
psychomotorickou inhibici. Může se ale vyskytnout také opak - psychomotorická agitovanost
(typická podrážděností a neklidem) (Raboch, Zvolský, 2001).
Maximum potíží lidé v depresi zpravidla popisují ráno – hovoříme o ranních pesimech.
Největší riziko hlubší deprese tkví v možnosti sebevražedného jednání (suicidia) – subjektivně
vnímaná tíha deprese je tak velká, že se smrt zdá být jediným možným řešením.
Pokud hovoříme o depresi, musíme zmínit také MÁNII, která stojí na opačném pólu než deprese. Je
typická nadnesenou – manickou náladou. Člověk v mánii je zvýšeně činorodý, jeho myšlenkové
tempo je vysoké, ale myšlenková témata se rychle mění. Člověk v mánii užívá rychlou a hlasitou
řeč. Většinou narůstá sebevědomí a sebejistota, které mohou mít až charakter bludu. Dotyčný v
mánii vydrží bez pocitu únavy, přičemž spí cca 1 - 2 hodiny denně.
Mánie výrazně ohrožuje nehodovostí (člověk přeceňuje své schopnosti např. při jízdě autem apod.)
a užíváním psychoaktivních látek (alkoholu i drog). Je-li největší riziko u deprese sebevražda, pak u
mánie jsou to vedle nehodovosti a důsledků rizikového chování zejména sociální důsledky jednání.
Ačkoli se jedná o chorobu, „špatná pověst“ provází mánii velmi často (Kaplan, Sadock, 2000).
V praxi se můžeme setkat s ojedinělou epizodou deprese a mánie (kdy člověk zažije depresi nebo
mánii pouze jednou v životě). Častý je ale také periodický průběh, kdy se opakuje několik fází
onemocnění s obdobími úzdravy (remise) mezi nimi (Raboch, Zvolský, 2001).
158

3. Psychologie a škola

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Rozeznáváme dva základní typy periodického průběhu poruch nálady (Smolík, 2002):
1. unipolární typ – člověk opakovaně zažívá pouze deprese nebo pouze mánie (méně často).
2. bipolární typ – zahrnuje střídání depresivních a manických fází (v různém poměru).
Příčiny deprese a mánie jsou komplexní (tedy tělesné, psychické i sociální).
Z biologického hlediska se na nich podílí systém nervový, hormonální a imunitní (a ve všech třech
systémech dochází ke změnám). Svou roli hraje pravděpodobně i genetická složka, podmiňující
např. zvýšenou citlivost a sníženou odolnost určitých osob. Biochemických teorií, které se snaží
vysvětlit mechanismy vzniku deprese a mánie poruchami „mozkové chemie“, je celá řada. Vliv a
podíl psycho-sociálních faktorů může být v řadě případů významný (Kaplan, Sadock, 2000).

Životní spokojenost
Koncept životní spokojenosti nebývá často zcela pregnantně definován. A na celkovou životní
spokojenost je (jako i jiné pojmy a obsahy v psychologii) možno nahlížet různě. Mnohdy se běžně
používá anglické slovní spojení „well-being“ (ze slov: well - dobře a to be – býti), které tedy
označuje „dobré bytí – stav bytí, kdy je člověku dobře“, ale také životní a osobní pohodu, pocit
osobní pohody, blaho, štěstí, kvalitu života apod. Životní spokojenosti souvisí s globálním a
vědomým hodnocením a zhodnocením vlastního života jako jednoho celku, je spojena s příjemnými
pocity z dobrých vztahů a dobře vykonané činnosti. Lze ji považovat za globální ukazatel celkové
osobní spokojenosti, duševní pohody a zdraví (Baum, Newman, Weinman, West, McManus, 1997,
Macek, 1998, Hamplová, 2002).
Výzkumný soubor
V rámci statistického zpracování byly použity údaje celkem 310 zapojených respondentů. Na pěti
gymnáziích Zlínského kraje byly získány výstupy od celkově 131 respondentů (neuvádíme
podrobnější rozlišení z hlediska věku, délky praxe apod., které jsme rovněž zjišťovali, jelikož je zde
ve výsledcích nezohledňujeme).
Na pěti středních školách negymnaziálního typu ve stejném kraji byly získány výstupy od celkově
179 respondentů (ani zde dále neuvádíme podrobnější rozlišení z hlediska věku, délky praxe apod.,
která jsme zjišťovali, jelikož je zde ve výsledcích nezohledňujeme).
Charakteristiku počtu zapojených subjektů výzkumného souboru uvádíme v následující přehledné
tabulce.
Tab. 1 Školy a respondenti ve výzkumném souboru

Počet škol daného typu Celkový počet respondentů
Typ školy
5
131 (92 žen + 39 mužů)
GYMNÁZIA
5
179 (123 žen + 56 mužů)
JINÉ ODBORNÉ SŠ
Rámcový design výzkumu
Na počátku výzkumu byli nejprve osloveni ředitelé středních škol Zlínského kraje s nabídkou
semináře zaměřeného na problematiku psychohygieny, životní spokojenosti a rizik depresivity a
anxiety u pedagogů, v rámci kterého bude realizován anonymní výzkum pro potřeby UP Olomouc.
Pro zvýšení motivace bylo přislíbeno, že rámcové osobní výsledky vyplývající z anonymně
vyplněných dotazníků se všichni jednotliví respondenti dozví v závěru semináře (což bylo
naplněno).
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Výzkum byl realizován na školách, jejichž ředitelé reagovali kladně jako první. V rámci přislíbené
anonymity neudáváme konkrétní adresy škol.
Na dané škole v dohodnutém termínu (v průběhu přípravného týdně až do zhruba poloviny září)
realizoval Miroslav Orel semináře se sběrem dat, který měl ve všech školách stejnou strukturu:
1. Uvítání, představení sebe a záměru
2. Poučení a závazek o zachování anonymity, nesdělování osobních dat a údajů a možnosti
neúčastnit se nebo neodevzdat výstupy (návratnost byla cca 99 %)
3. Vyplňování dotazníků
4. Individuální rámcové vyhodnocení dotazníků respondenty
5. Rámcová interpretace výstupů – životní spokojenost
6. Rámcová interpretace výstupů – test anxiety
7. Rámcová interpretace výstupů – test depresivity
8. Odevzdání vyplněných dotazníků
9. Základní aspekty psychohygieny, prevence negativních důsledků stresu, možnosti zvyšování
položek životní spokojenosti, psychologické a medicínské možnosti pomoci při anxiosnědepresivní symptomatice
10. Diskuse
11. Závěr semináře
Dle dohody představoval seminář cca 4 hodiny času (s jednou přestávkou na občerstvení a toaletu).
Většina škol projevila zájem o návazné pokračování akce.
Použité psychodiagnostické metody
Psychodiagnostika je aplikovanou psychologickou disciplínou, která zjišťuje a měří duševní
vlastnosti a stavy. Testové metody přitom (na rozdíl od klinických) používají standardizovaný
způsob vyšetření s expozicí stejného materiálu za stejných podmínek. Odpovědi registrují a
vyhodnocují jednotně (Svoboda, 1999).
Jednorozměrné (jednofázové, unidimenzionální) dotazníky, které jsme v rámci výzkumu
použili, patří mezi základní dotazníkové metody. Zabývají se měřením určitého ohraničeného rysu
osobnosti – řadíme je tedy mezi testy osobnosti (Svoboda, 1999).
V rámci výzkumu byly použity standardizované a oficiálně používané dotazníky:
1. Beckův dotazník anxiety (BD-ANX)
2. Beckův dotazník depresivity (BD-DEP)
3. Dotazník životní spokojenosti autorů (DŽS)
Dotazník anxiety autora Becka obsahuje celkem 21 položek, na které respondenti odpovídají na
závažnost potíží na čtyř-bodové škále od „vůbec“ po „vážně“ - jedná se o standardizovanou
psychodiagnostickou metodu – proto další podrobnosti neuvádíme (Beck, 2008).
Dotazník depresivity autora Becka obsahuje rovněž celkem 21 položek, na které respondenti
odpovídají na závažnost potíží na blíže specifikované čtyř-bodové škále - jedná se
o standardizovanou psychodiagnostickou metodu – proto další podrobnosti neuvádíme (Beck,
2008).
Dotazník životní spokojenosti autorů Fahrenberga, Myrteka, Schumachera, Brählera (2001)
obsahuje celkem 10 oblastí (konkrétně zdraví, práce a zaměstnání finanční situace, volný čas,
manželství a partnerství, vztah k vlastním dětem, vlastní osoba, sexualita, přátelé-známí-příbuzní,
bydlení), jež mají vždy 7 položek, na které respondenti odpovídají na sedmi-bodové škále od „velmi
nespokojen“ po „velmi spokojen“. Do celkového skóre se dle oficiálního vyhodnocení testu
nezapočítávají položky manželství a partnerství, vztah k vlastním dětem, práce a zaměstnání –
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neboť nemusí být vyplněna u všech respondentů (jedná se o standardizovanou psychodiagnostickou
metodu – proto další podrobnosti neuvádíme).
Způsob zpracování a interpretace dat
Po zjištění všech skórů z odevzdaných dotazníků jsme ke zpracování a následné interpretaci dat
použili základní statistické metody – popisnou statistiku a Pearsonovy korelace jednotlivých
parametrů zvlášť pro gymnázia a střední školy negymnaziálního typu a dále Studentovy t-testy na
porovnání výsledků v obou souborech (Reiterová, 2009).
Výsledky
V rámci popisné statistiky uvádíme výstupy tří parametrů zjištěných pro učitele pěti gymnázií
Zlínského kraje:
1. Celkovou sumu dotazníku životní spokojenosti (DŽS-SUM), která je dána součtem sedmi
položek z deseti – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou hodnotu, dosažené minimum
a maximum a směrodatnou odchylku.
2. Beckův dotazník depresivity (BD-DEP) – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou
hodnotu, dosažené minimum a maximum a směrodatnou odchylku.
3. Beckův dotazník anxiety (BD-ANX) – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou hodnotu,
dosažené minimum a maximum a směrodatnou odchylku.
Tab. 2 Popisná statistika (gymnázia)
Proměnná

N

průměr

min

max

sm. odch.

DŽS-SUM
BD-DEP
BD-ANX

131
131
131

245,36
10,79
10,60

133
0
0

343
37
43

36,09
8,64
8,35

V rámci popisné statistiky dále uvádíme výstupy tří parametrů zjištěných pro učitele pěti středních
škol „negymnaziálního“ typu Zlínského kraje:
1. celkovou sumu dotazníku životní spokojenosti (DŽS-SUM), která je dána součtem sedmi
položek z deseti – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou hodnotu, dosažené minimum
a maximum a směrodatnou odchylku.
2. Beckův dotazník depresivity (BD-DEP) – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou
hodnotu, dosažené minimum a maximum a směrodatnou odchylku.
3. Beckův dotazník anxiety (BD-ANX) – uvádíme počet respondentů (N), průměrnou hodnotu,
dosažené minimum a maximum a směrodatnou odchylku.
Tab. 3 Popisná statistika (střední školy „negymnaziálního“ typu)
Proměnná

N

průměr

min

max

sm. odch.

DŽS-SUM
BD-DEP
BD-ANX

179
179
179

248,96
9,32
10,14

144
0
0

327
80
44

33,13
8,25
9,04

Korelace jednotlivých parametrů a statistické testování hypotéz
V rámci analýzy korelací, jejíž výstupy uvádíme v následujících tabulkách, jsme navzájem mezi
sebou korelovali celkovou sumu dotazníku životní spokojenosti (DŽS-SUM), Beckův dotazník
depresivity (BD-DEP) a Beckův dotazník anxiety (BD-ANX).
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Tab. 4 Korelace (gymnázia)
Proměnná

průměr

DŽS-SUM

sm. odch

245,36
36,09
1,000000
DŽS-SUM
10,79
8,64
BD-DEP
-0,613280
10,60
8,35
BD-ANX
-0,414972
Tučně vyznačené korelace jsou signifikantní (p<0,05)

BD-DEP

BD-ANX

-0,613280
1,000000
0,643207

-0,414972
0,643207
1,000000

Z výsledků statistického zpracování vzorku pedagogů gymnázií lze říci, že mezi položkami BDDEP a BD-ANX existuje pozitivní korelace – tedy, že dotazníkem zjištěná míra anxiety a
depresivity spolu navzájem souvisí.
Z výsledků daného statistického zpracování lze dále říci, že mezi položkami DŽS-SUM a BD-DEP
existuje negativní korelace, stejně jako mezi položkami DŽS-SUM a BD-ANX. Znamená to tedy,
že snižující se míra depresivity a anxiety souvisí se zvyšující se mírou životní spokojenosti.
Vše na hladině významnosti p<0,05.
Tab. 5 Korelace (střední školy „negymnaziálního“ typu)
Proměnná

průměr

DŽS-SUM

sm. odch

248,96
33,13
1,000000
DŽS-SUM
9,32
8,25
BD-DEP
-0,506716
10,14
9,04
BD-ANX
-0,496378
Tučně vyznačené korelace jsou signifikantní (p<0,05)

BD-DEP

BD-ANX

-0,506716
1,000000
0,531877

-0,496378
0,531877
1,000000

Z výsledků statistického zpracování vzorku pedagogů středních škol „negymnáziálního“ typu lze
říci, že mezi položkami BD-DEP a BD-ANX existuje pozitivní korelace – tedy, že dotazníkem
zjištěná míra anxiety a depresivity spolu navzájem souvisí.
Z výsledků daného statistického zpracování lze dále říci, že mezi položkami DŽS-SUM a BD-DEP
existuje negativní korelace, stejně jako mezi položkami DŽS-SUM a BD-ANX. Znamená to tedy,
že snižující se míra depresivity a anxiety souvisí se zvyšující se mírou životní spokojenosti.
Výsledky obou skupin jsou si v rámcových závěrech velmi podobné, proto je dále analyzujeme
pomocí Studentova t-testu, kterým zjišťujeme rozdíly mezi těmito skupinami (viz následující
tabulka).
Tab. 6 – Studentovy t-testy
t-testy; grupováno:typ školy (Gymnázia x odb.školy) Skup. 1: 1 Skup. 2: 2
Průměr Průměr
t
-1
-2

sv

DŽS-SUM 245,3588 248,9609 -0,910444 308

p

Poč.plat Poč.plat. Sm.odch.
-1
-2
-1

Sm.odch.
-2

p - Rozptyly

0,363301 131

179

36,09370

33,12648

0,288064

BD-DEP

10,7863 9,3184

1,516474

308

0,130425 131

179

8,63803

8,25399

0,571220

BD-ANX

10,6031 10,1397

0,460344

308

0,645594 131

179

8,35250

9,03722

0,341428

Z daného zpracování (uvedeného pro přehlednost v tabulce) vyplývá, že podle Studentova t-testu
porovnání gymnázií a středních škol „negymnaziálního typu“ není signifikantní rozdíl
v souborech – jinými slovy soubory pedagogů se ve zjištěných parametrech životní spokojenosti,
anxiety a depresivity signifikantně neodlišují.
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Závěr vzhledem k formulaci hypotéz
 H1: Celková míra životní spokojenosti u pedagogů gymnázií a jiných odborných středních
škol nevykazuje statisticky významný rozdíl – tato nulová hypotéza byla potvrzena. Na
základě statistického zpracování dat lze konstatovat, že ve zmíněném vzorku se
neprojevily statisticky významné rozdíly v míře životní spokojenosti u pedagogů
gymnázií oproti výstupům pedagogů z jiných odborných středních škol.
 H2: Míra anxiety u pedagogů gymnázií a jiných odborných středních škol nevykazuje
statisticky významný rozdíl – tato nulová hypotéza byla potvrzena. Na základě statistického
zpracování dat lze konstatovat, že ve zmíněném vzorku se neprojevily statisticky
významné rozdíly v míře anxiety u pedagogů gymnázií oproti výstupům pedagogů z
jiných odborných středních škol.
 H3: Míra depresivity u pedagogů gymnázií a jiných odborných středních škol nevykazuje
statisticky významný rozdíl – tato nulová hypotéza byla potvrzena. Na základě statistického
zpracování dat lze konstatovat, že ve zmíněném vzorku se neprojevily statisticky
významné rozdíly v míře depresivity u pedagogů gymnázií oproti výstupům pedagogů
z jiných odborných středních škol.
 H4: Parametr životní spokojenosti negativně koreluje s parametrem anxiety – tato hypotéza
byla potvrzena. Na základě statistického zpracování dat lze konstatovat, že ve zmíněném
vzorku byla u obou skupin pedagogů prokázána statisticky významná negativní
korelace mezi celkovou mírou životní spokojenosti a mírou anxiety. Stoupající míra
anxiety tak souvisí s klesající životní spokojeností testovaných pedagogů.
 H5: Parametr životní spokojenosti negativně koreluje s parametrem depresivity – tato
hypotéza byla potvrzena. Na základě statistického zpracování dat lze konstatovat, že ve
zmíněném vzorku byla u obou skupin pedagogů prokázána statisticky významná
negativní korelace mezi celkovou mírou životní spokojenosti a mírou depresivity.
Stoupající míra depresivity tak souvisí s klesající životní spokojeností testovaných
pedagogů.
Dále byla zjištěna statisticky významná pozitivní korelace mezi celkovou mírou anxiety a
depresivity u pedagogů gymnázií a jiných typů odborných středních škol.
Diskuse
Ve studii jsme se zaměřili na výzkum anxiety, depresivity a životní spokojenosti u pedagogů dvou
typů středních škol (gymnázií a jiných odborných středních škol), což přímo souvisí s oblastí
psychohygieny.
Otázkami psychohygieny v pomáhajících profesích se zabývá řada prací (Baum, Newman,
Weinman, West, McManus, 1997, Obst, 2006 a další), považujeme ji za klíčovou. V případě
pedagogů nejde navíc pouze o ně samotné, ale přímo o další generace – práce s pedagogy a pro
pedagogy přesahuje generační význam.
Statistickým zpracováním výstupů naší pilotní studie jsme zjistili, že mezi skupinou pedagogů obou
typů škol není statisticky významný rozdíl mezi hladinami zjišťovaných parametrů (anxiety,
depresivity a životní spokojenosti).
Na uvedených výstupech se pochopitelně podílí řada faktorů. Oby typy škol jsou sice v určité míře
diferencovány typem žáků, kteří je navštěvují, jejich motivací a výkonem a také obsahem a
rozsahem výuky. Na zátěž učitelů má nepochybně vliv nejen samotný pracovní proces, ale také
vývoj demografické křivky (respektive klesající počet dětí, dospívajících a adolescentů) - což
obnáší změnu struktury žactva a riziko redukce pracovních míst pro pedagogy. Snížení počtu žáků
nese riziko propouštění z nadbytečnosti – fenomén ve školství dříve neznámý. Pro úzké zaměření
své praxe není řada pedagogů následně schopna obstát v konkurenčním prostředí komerčních firem
a vznikají vážné problémy v oblasti dalšího uplatnění na poli trhu práce. Pro mnohé pedagogy se
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tak otevírají otázky existenčního rázu – „Budu mít práci?“, „Jaký mi dají úvazek?“, „Uživím
rodinu?“ apod.
Politicko-ekonomická situace České republiky mimo jiné přinesla změny v oblasti financování škol,
což mnohde přineslo pokles nenárokových složek platu. I tyto faktory mohou sehrávat roli a
ovlivnit celkovou míru axiety, depresivity a životní spokojenosti.
V našem výzkumu jsme dále zjistili jednoznačnou a statisticky signifikantní pozitivní korelaci mezi
úrovní anxiety a depresivity. Z výsledků vyplývá negativní korelace mezi úrovní životní
spokojenosti a depresivitou a také mezi úrovní životní spokojenosti a anxietou.
Vyšší míra anxiety a depresivity významně ovlivňuje celkovou životní spokojenost a nevyhýbá se
ani pedagogickým profesím – je třeba se jí zabýva. (Hamplová, 2002, Höschl, Libiger, Švestka,
2004).
Výstupy lze považovat za orientační. V další fázi by bylo zajímavé výzkum rozšířit o pedagogy škol
jiných krajů, ale také o skupinu „nepedagogů“ atd. Je možné, že se tématu chopí také někteří
studenti v rámci svých bakalářských a diplomových prací – což vítáme.
Pokud bychom měli formulovat praktický výstup, pak bychom především zdůraznili nezbytnost
„péče o pečující“ – v daném příkladě o pedagogy. Doporučili bychom programy zaměřené na
osobnostní rozvoj, nácviky relaxačních technik, rozšíření a nabídka supervize a možnosti
psychologického poradenství pro pedagogy. A naše doporučení by směřovala také k politikům,
systémovým změnám na úrovni MŠMT a celkovému klimatu společnosti (což jsou oblasti více než
široké).
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Abstrakt
Východiskem pro náš výzkum byly studie, které se zaměřovaly na znalosti žáků středních, ale i
základních škol o této problematice. Vědomosti žáků vykazovaly značnou variabilitu a s věkem se
kvalita jejich vědomostí snižovala. Informace přitom většinou nenačerpali od svých učitelů. Cílem
našeho výzkumu bylo proto zjistit úroveň vědomostí budoucích učitelů základních škol o domácím
násilí. Zaměřili jsme se nejen na všeobecnou informovanost, ale i na znalosti o jeho formách,
příznacích a na ohlašovací povinnost. Nedostatky v jejich znalostech by se měly stát podkladem pro
opatření ve výuce posluchačů. Do dotazníku o 20 položkách jsme zařadili nucené volby i volné
odpovědi. Výzkumný soubor tvořili vysokoškolští studenti 1. až 3. ročníku učitelského
bakalářského a magisterského studia Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a
posluchači ICV Mendelovy univerzity v Brně. Metodou frekvenční analýzy bylo zpracováno 175
dotazníků. Ukázalo se, že budoucí učitelé mají mezerovité znalosti především o hlavních znacích
domácího násilí a také o příznacích typických pro následky domácí agrese. Potenciální adepti
učitelství vykazovali mezery ve znalostech atributů závadového jednání agresorů i důsledků, které
se promítají do psychosomatiky žáků a do jejich sociálních vztahů a podle nichž mohou učitelé
rozlišit, zda jde, anebo nejde o domácí násilí.
Klíčová slova: znaky domácího násilí, příznaky jako následky týrání

Students of Pedagogy and domestic violence
Abstract
The starting points for our research were studies which focused on the knowledge of students not
only from secondary schools but also from primary schools. The knowledge of students showed a
considerable variability, the quality of their knowledge decreased with age. Mostly, they did not use
the information from their teachers. The aim of our research was to identify the knowledge level of
domestic violence among future primary schools teachers. We focused not only on the general
awareness of domestic violence but also on its forms, symptoms and on reporting requirements.
Blank places in their knowledge are the basis for arrangements in the education students.
Questionnaires of 20 items included forced choices as well as free responses. The respondents were
undergraduate students from first to third year of teaching programs, both bachelor's and master's
levels, at the Masaryk University in Brno.
The results were processed by the method of frequency analysis. The analysis of 175 questionnaires
showed that future teachers have incomplete knowledge about the main signs of domestic violence
and also about the symptoms typical for the consequences of domestic aggression. Potential
teachers showed gaps in knowledge of attributes of troublesome negotiations of aggressors and
consequences that are reflected in the psychosomatic of pupils and their social relations, and by
which teachers can distinguish whether it is domestic violence or not.
Key words: signs of domestic violence, symptoms as the consequences of abuse
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Úvod
L. Čírtková (2000) již v roce 1998 poukázala na potřebu zabývat se kromě studia osobnosti
pachatelů trestných činů také osobou, která byla jejich obětí. Z hlediska kriminalistiky je klíčovým
úkolem zabývat se v rámci domácího násilí osobností agresora, a také osobností oběti. Již tehdy
autorka navrhla zkoumat chování oběti během násilného činu, rozlišovat základní typy obětí a
formulovat zásady bezpečného chování, zkoumat okolnosti vzniku posttraumatické stresové
poruchy obětí.
V posledních desítiletích se v řešení problémů domácího násilí v České republice uskutečnilo
mnoho změn k lepšímu. V českém trestním řádu existoval i před dobou, kdy naše zákony
neobsahovaly termín domácí násilí, dostatek právních norem, jejichž pomocí bylo možné řešit
jednostranně narušené vztahy mezi rodiči a dětmi, mezi rodiči, partnery, mezi generacemi. Jako
příklad slouží zákon č. 40/1964, Občanský zákoník, zákon č. 94/1963 Sb., zákon o rodině, nález
Ústavního soudu č. 72/1995 Sb. Tehdejší zákony řešily uvedené problémy relativně uspokojivě.
Ochrana rodiny byla obsažena také v Listině základních práv a svobod, a to podle článku 32, odst.
1. K zlepšení stavu přispěla také Úmluva o právech dítěte z roku 1990. Naše justice s příslušnými
právními normami pracovala, přesto až do roku 2004 docházelo k méně častému důslednému řešení
domácí násilí.
Počátek nového tisíciletí lze právem charakterizovat jako nadějné období účinné pomoci
ohroženým osobám v důsledku systematické činnosti tisíců dobrovolných odborných pracovníků,
sdružených v nestátních i státních organizacích. Byla to např. Koordona, Persefona, Bílý kruh
bezpečí, ROSA, Nadace Naše dítě, proFem, Fond ohrožených dětí, Azylové domy, Krizová centra,
Intervenční centra, některá univerzitní pracoviště a mnohá další (Národní akční plán 2011). Oběti
domácího násilí od roku 2004 mohou najít oporu nejen v zákonech, které zcela přesně postihují
sledovanou skrytou společenskou kriminální aktivitu. Konkrétní zjišťování a řešení případů
domácího násilí se postupně zpřesňovalo a stále zdokonaluje. Přes značné pokroky, i když stát
domácí násilí netoleruje, Česká republika trvale zaostává například za Rakouskem a Německem.
Realizované rozsáhlé celostátní, značně nákladné letákové, televizní a rozhlasové kampaně, školení
i kurzy, včetně výsledků empirických výzkumů, apelují na běžného občana a přispívají k tomu, aby
se poznatky o domácím násilí dostaly k co největšímu množství občanů. Současně zdůrazňují
přiměřenou informovanost obětí domácího násilí. Avšak stále se potvrzuje, že v populaci dochází
k nepravidelnému rozložení příslušných vědomostí (Němcová, 2007; Baroňová, 2011; ROSA 2008,
2011).
Za velmi závažný je možné považovat fakt, že úředníci, kteří se s domácím násilí relativně často
setkávají, případně mají v popisu své práce povinnost zabývat se jím a řešit uvedené problémy,
vykazují v tomto smyslu jisté nedostatky (Sedlák, 2003, 2008; Janoušková, 2007). Alarmující a
křiklavé skutečnosti vyplývají z následujících praktických zjištění. Rodiče se v 60 % případů
vlastním dětem vůbec nevěnují. Sociální pracovníci jsou zařazeni do nejnižších platových tříd a
kvalita jejich práce je často neuspokojivá a vykazuje značné rezervy. Učitelé byli zbaveni téměř
všech výchovných nástrojů na řešení případů domácího týrání. Domácím násilím ohrožené osoby
různého věku nemají některé potřebné poznatky, a pokud o nich vědí, nedokážou je prakticky
uplatnit. Neznají ani svá práva, často neumějí přesně formulovat a neznají možnosti korespondence
a komunikace s kompetentními pracovníky na úřadech. Nezastupitelné místo však zaujímají
proškolení vybraní policisté, kteří mají k dispozici příslušný manuál, absolvovali specializované
školení a získali přiměřené poučení od specialistů na uváděnou problematiku. Většina sociálních
(Sedlák, 2003, 2004; Sedlák, Janský, 2008; Manuál 2008) i odborných pracovníků by v blízké
budoucnosti měla procházet specializovaným školením (srov. Vargová, Vavroňová a spol., 2006).
Některé instituce nabízejí vzdělávací kurzy s tématikou domácí násilí (např. EDUPOL, THEIA
nebo Modrá linka Brno). Jejich cílem je seznámit účastníky s problematikou domácího násilí a
zásadami vhodné intervence v souladu se zákonem na ochranu před domácím násilím. Jiné nabídky
kurzů se týkají pomoci obětem domácího násilí a získávání schopnosti identifikovat oběť. Další
kurzy jsou zaměřeny na výcvik řešení konkrétních modelových situací, a to nejen z hlediska
právního, ale i sociálně psychologického.
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Manuál mají k dispozici učitelé (Hronová, Marvanová-Vargová a spol., 2008); odborníci pro
interdisciplinární spolupráci zainteresovaných profesí využívají odborně zpracované materiály
(Marvanová-Vargová, Vavroňová a spol., 2008). Otázky výskytu a řešení domácího násilí lze stěží
označit výhradně za psychologický nebo pouze pedagogický problém. Většinou převažuje právní a
sociální hledisko nad psychologickým a problematika prevence a následků zasahuje i do oblasti
zdravotnictví. Jedná se o široký okruh otázek, které zasahují do více odborných disciplín a vyžadují
trvalou spolupráci všech zainteresovaných složek.
Po devatenácti letech se postupně završuje mnohaleté předběžné úsilí mnoha organizací i
jednotlivců.
Znalosti o domácím násilí
Děti předškolního i školního věku, které byly přítomny domácímu násilí, se řadí k ohroženým
osobám. Děti, svědci domácí agrese, potřebují odbornou pomoc. Mohou jim pomáhat kromě rodičů
také pomáhající profese. Návod na práci se svědky týrání zaměřenou na pomoc pomáhajícím
profesím a také rodičům vydala organizace ROSA (2009). Ve školním vzdělávacím programu není
výslovně uvedeno, že se učitelé mají během výuky povinně zabývat problematikou domácího násilí.
Lze předpokládat, že alespoň osvícení poučení pedagogičtí pracovníci během výuky přispívají
k rozšíření spektra vědomostí žáků/studentů o speciální a latentní problematice domácího násilí.
Ve kterém věku má být zavedená výuka toho či onoho tématu z domácího násilí, určuje také
psychická úroveň jedinců toho věku. A podle ní je třeba určovat i obsah a jeho závažnost, intenzitu,
nárok na psychiku. A zcela jistě by se nemělo přestat ve třetí třídě. Také na 2. stupni základní školy
je povědomost o domácím násilí důležitá (Marek, 2012).
Na některých středních školách, především ve vyšších třídách, je výchovně vzdělávací úsilí
relativně snadnější, neboť se jedná o žáky pubertálního/adolescenčního věku, kteří absolvovali
několik experimentálních projektů ve vztahu k tématu domácího násilí. Třeba v rámci rodinné
výchovy (Mahdalová, 2012) se v únoru 2011 uskutečnil pokus ve druhých ročnících středních škol
se zaměřením na téma domácí násilí. V projektu použili učitelé dramatického vyjádření
sledovaného tématu. Studenti se nejdříve dozvěděli, co všechno se považuje za domácí násilí, které
instituce mohou nabídnout reálně pomocnou ruku a koho mohou uvedené problémy postihnout.
Navíc učitelé využili možnosti cílené demonstrace pocitů obětí domácího násilí. Studenti vyslechli
příběh Alice, bezprostředně ohrožené domácím násilím. V další části programu měli žáci možnost
znázornit domácí násilí kreativním způsobem, a to vytvořením plakátů pro kampaň proti domácímu
násilí. Žákům se promítla videa z kampaní o domácím násilí. Dostali klíčové podrobnější informace
o institucích, které pomáhají obětem domácího násilí. Uvedené projekty proběhly v Uherském
Brodě a Soběslavi (Mahdalová, 2012; Spáčilová, 2012). Jako pozitivní příklad účinného boje proti
erupci domácího násilí za dveřmi domovů slouží též aktivity Azylového domu pro matky s dětmi
v tísni v Uherském Brodě, který prostřednictvím Občanského sdružení ROSA nabídl spolupráci na
vzdělávacím programu. Došlo k realizaci specializované exkurze s odborným výkladem,
demonstraci techniky malování na sklo. Žáci se seznámili s klíčovými znaky, projevy a rizikovými
faktory odsouzeníhodného společenského jevu (Mahdalová, 2012). Také v rámci vzdělávání na 1. a
2. stupni základních škol zasvěcení erudovaní pracovníci zařadili přítomným žákům věkově
únosnou informaci o domácím násilí v předmětu Výchova k občanství (srov. Němcová, 2007).
Vědomosti žáků některých sledovaných základních škol o domácím násilí byly zkoumány
empiricky, avšak málo systematicky. Více informací přinášejí bakalářské a magisterské práce
(Parýzková, 2008; Seidlová, 2012; Veselá, 2012 aj.). B. Hronová a B. Marvanová-Vargová (2008)
dokonce zkonstruovaly speciální manuál pro výuku o domácím násilí, s cílem trvale zvýšit aktuální
vědomosti žáků základních škol o společenské nebezpečnosti domácího násilí.
Jaká je však současná situace v šíři poznatků pedagogů o problematice domácího násilí? Většinou
velmi dobře ovládají odbornou profesi. Avšak mnozí z nich a také jejich žáci nemají znalosti o
domácím násilí na úrovni současných vědeckých poznatků, neznají věcně příslušné zákony a další
souvislosti (Sedlák, 2004). Učitelé u žáků přednostně hodnotí jejich chování ve škole a jejich školní
prospěch. Škola totiž nemá podstatný vliv na chování žáků mimo školní vyučování. Dokonce se jím
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ani nemá zabývat. Jak jsou mnozí učitelé přesvědčeni, pokud dítě ve škole prospívá a plní školní
povinnosti, neporušuje školní řád, má jedničku z chování. Přitom nelze vyloučit, že žák mimo školu
krade, chová se násilnicky či provádí jinou trestnou činnost. Mladí lidé totiž především v době
dospívání většinou silně napodobují diktát skupiny vrstevníků. Snaží se, aby se moc nelišili.
Pedagogům se pracuje v takové společenské atmosféře obtížně. Také současná celospolečenská
situace jako celek má značný vliv i na mládež (Žižková, 2007). Přesto, jak se konstatuje v některých
diplomových pracích, bylo zjištěno, že třetina učitelů v minulosti řešila následky násilí v rodině
žáka. Polovina z nich informovala o domácím násilí rodiny žáků, oddělení sociálně právní ochrany
dítěte nebo policii. Dále bylo zjištěno, že polovina násilnických mužů napadá i vlastní děti, které se
tím také stávají osobami ohroženými domácím násilím (Janouškovec, 2009).
Příznaky týrání
Styk učitele se žákem ve škole je každodenní. Učitel je v tzv. první linii. Je jedním z prvních lidí,
kteří pozorují chování dětí, všímají si zvláštností v jejich reagování. Jeho pozorování je hodnověrné.
Příznaky, pravděpodobně vzniklé násilím v rodině, může zjistit velmi brzo. Potom je správné, když
se o svých pozorováních poradí s kolegy ve sborovně a také s ředitelem školy. Následnou
povinností školy jako výchovné instituce je bez prodlení informovat OSPOD a paralelně i policii
(Marek, 2012)
Nezletilá oběť, která navštěvuje základní školu, se vyznačuje některými typickými projevy, které
okolí nevnímá. Učitelé na ně obvykle nereagují a většinou je bagatelizují. Jako následky prožitého
násilí se nejčastěji u dětí uvádějí nápadné změny v chování. Až třetina v domácím prostředí násilím
postižených dětí trpí zvýšenou úzkostí, jsou plačtivé (11,4 %), mají psychosomatické potíže (11 %),
v chování se objevují agresivní prvky vůči rodičům či okolí (10 %). Jejich školní prospěch se
vlivem domácího násilí zhoršuje (8,2 %). S těmito žáky nebývá snadné, zejména na vyšším školním
stupni, bez problému komunikovat, získat jejich důvěru. Jsou totiž enormně ostražití, běžná
důvěřivost k blízkým osobám vymizela. Děti na prožívané násilí reagují ztrátou pocitu jistoty a
bezpečí. Žijí pod pláštěm trvalého tlaku napětí, obav a strachu. Část z nich má problémy s pamětí,
trvalejší pozorností, běžnou komunikací s okolím. Děti rodičů s výchovně devastovanými přístupy
až tragicky vnímají rozporuplné pocity. Prožívají lásku i nenávist, mají dokonce zároveň strach z
násilného rodiče, ale současně jej ochraňují. Výsledky zvráceného edukativního poměru v prostředí
rodiny, která se na nich negativně podepisuje, se samozřejmě záporně promítá do jejich pozdějšího
života v době, kdy navazují vztahy s druhým pohlavím. K typickým atributům se řadí stěží
vysvětlitelná zaraženost, opakované smutky, depresivní nálady, vytěsnění myšlenek a hovorů o
násilnostech, evidentní psychosomatické potíže, posttraumatické stresové poruchy apod. (ROSA,
2009), takže špatně usínají, v noci se budí, mají strašidelné sny, často trpí bolestmi hlavy i břicha,
utíkají „do nemoci“, vykazují odchylky v sociálních vztazích, chodí za školu, zvyšuje se četnost
neomluvené absence, s problémy vysvětlují svá zřetelná poranění a zranění, poškozují se fyzicky,
někdy se zmiňují i o sebevraždě, někteří se o ni dokonce pokusí.
Z dosavadních průzkumů domácího násilí vyplývají dva základní problémy. Zejména markantní
nejednotnost použité metodiky, která zcela vylučuje širší srovnávání výsledků. Navíc většinou
absentuje cílená orientace realizovaných průzkumných šetření na evidentní příznaky a indicie
následků domácí agrese.
Řešení následků týrání
Co může dělat učitel, pokud má podezření na týrání dítěte a rodiče odmítají se školou komunikovat?
V první řadě by se škola měla snažit komunikovat s obětí domácího násilí a přimět všechny
zainteresované situaci v jejich zájmu řešit – například odkázáním na centra pomoci pro oběti
domácího násilí. Ale pokud odmítá rodič komunikovat, má škola v případě podezření na trestný čin
povinnost dát podnět policii, informovat OSPOD – sociální pracovnice může vyšetření dítěte
psychologem nařídit. Psycholog ale nesmí dát zprávu o vyšetření učiteli bez vědomí
rodičů. Podněty je možné dávat i přímo státnímu zastupitelství a jako oznamovatel žádat, aby byla
škola informována o přijatých opatřeních ve lhůtě do 30 dnů. Škola musí popsat skutečný stav,
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který je příčinou podezření na trestný čin, a samozřejmě při tom vychází z okolností a ze situace, z
jaké se o podezření na spáchání trestného činu dozvěděla. Pokud se později trestný čin neprokáže,
nemůže být pracovník školy odsouzen za pomluvu. OSPOD musí zachovat mlčenlivost o
oznamovateli a konat.
Je obecně známo, že žáci základních škol mají mezerovité znalosti („gramotnost“) v právních a
ekonomických vědách. MŠMT ČR navrhuje pro příští školní rok zařadit do školních vzdělávacích
programů základní poučení o finančních otázkách jako povinný předmět. Poněvadž se empirickými
výzkumy zjistily dílčí nedostatky i ve znalostech problematiky domácího násilí, mělo by se stát
podle našeho názoru i toto téma součástí školních vzdělávacích programů (srov. ROSA, 2011)20.
V případě domácího násilí jde o zvýšení sociálně právní ochrany žáka a o povinnost upozornit na
porušování povinností či na zneužívání práv, které vyplývají z rodičovské zodpovědnosti, dané
zákonem.
Metoda průzkumu
Průzkum byl proveden dotazníkovou metodou v roce 2011 na Pedagogické fakultě Masarykovy
univerzity v Brně se studenty I., II., III. ročníku bakalářského a magisterského studia a dále na
Institutu celoživotního vzdělávání Mendelovy univerzity v Brně u studentů I. a II. ročníku
bakalářského studia. V použitém dotazníku byly tři položky otevřené a 17 s volitelnými
odpověďmi. První položka byla formulována velmi široce, aby respondenti měli dostatečný prostor
pro volné odpovědi podle individuálních vědomostí o domácím násilí. Dvě otázky se zaměřily na
získání znalostí o vlastních konkrétních zkušenostech (Kaňová, 2012).
Odpovědi bylo možné volit v pětistupňové škále. K nim se přidávala navíc možnost volné
odpovědi. Posluchači mohli volit správnou odpověď na danou otázku. Cílem byla odpověď na
otázky, jaká je informovanost obecně o problematice domácího násilí, ale také o jeho formách u
několika vybraných příznaků, typických pro oběti domácího násilí Šlo o přesné zjištění, zda
dotazovaní veškeré uváděné příznaky ovládají a hlavně, zda je u žáků dokážou okamžitě rozpoznat
a označit je jako příznaky týrání.
Zkoumali jsme vzorek budoucích učitelů základních škol, zaměřili jsme se kromě běžně žádaných
znalostí zejména na mezery ve znalostech, včetně vědomostí o klíčových poznávacích znacích,
podle nichž by si na vysoké škole adepti učitelství měli osvojit baterii poznatků o příznacích
domácího násilí, unikajících laické pozornosti. Domníváme se, že erudovaného učitele ctí povinnost
příznaky po domácím násilí přímo využít, a už jen při podezření na ně upozorňovat nadřízené,
orgán OSPOD nebo i policii.
Výsledky
Předpokládali jsme, že budoucí učitelé budou znát všechny čtyři základní znaky domácího násilí.
Proto byla první část dotazníku zaměřena na zjištění jejich informovanosti o hlavních atributech
domácího násilí. Jejich výpovědi jsme hodnotili pomocí frekvenční analýzy.
Tabulka 1 Počet respondentů

muži
ženy
celkem

20

N
52
123
175

%
29,71
70,29
100,00

Interpretace
Téměř tři čtvrtiny respondentů,
studentů pedagogického směru
tvořily ženy.

URL: http://www.rosaos.cz/o-nas/informace pro-tisk
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Tabulka 2 Znalost hlavních znaků

společné bydlení
vymezení rolí
dlouhodobost
gradace násilí a jeho cykličnost
absence společenské kontroly

N
149
119
14
0
0

%
85,14
68,00
7,69
0
0

Interpretace:
Více než dvě třetiny respondentů (85,14 %) si uvědomují, že společné bydlení představuje stěžejní
atribut domácího násilí. Méně než dvě třetiny dotazovaných studentů (68,00 %) se domnívají, že při
diagnostikování domácího násilí je nutné přesně diferencovat, kdo je násilnou osobou a kdo naopak
obětí násilí, tedy ohroženou osobou. Dlouhodobost týrání jako další hlavní znak znal jen zhruba
každý desátý posluchač (8 %). Ve vědomostech zkoumaných zcela absentovaly poznatky o
zesilování násilí, střídání období klidu a období zvýšených násilností a také o nepřítomnost
společenské kontroly domácího násilí.
Jako bílá místa se ukázala minimální až nulová znalost časového trvání násilí, jeho postupné
zesilování, cykličnost a kontrola násilí.
Druhá část dotazníku zjišťovala znalosti o typech domácího násilí.
Tabulka 3 Typy domácího násilí
typy
N
%
fyzický
175
100
psychický
175
100
sociální
61
34,86
ekonomický
7
4
sexuální
5
2,86

Interpretace:
Část dotazníku potvrdila všeobecně známý fakt, že fyzický i psychický typ domácího násilí znají
všechny pokusné osoby. Jako slabší zastoupení ve vědomostech dotazovaných se zařadila znalost
sociálního typu násilí, na který kladně odpověděla pouze více než jedna třetina tázaných (34,86 %).
Jako téměř bílá místa lze označit znalosti o podobách agresivního jednání v domácím prostředí,
neboť se u dotázaných projevilo, že jejich subjektivní povědomí o ekonomickém (4 %), nýbrž také
o sexuálním typu (2,86 %) domácího násilí má značné mezery.
Třetí část dotazníku hodnotila míru znalostí, jak se do škály možností budoucího učitele promítají
šance (předpoklady) k odhalování existence domácí násilí podle zřetelných příznaků u žáků. Sem
zařazujeme hodnocení odpovědí na otázky č. 2, 3, 4, 5, 6, 18 a také na č. 7–14 a 20.
Tabulka 4 Následky

N
náhlá změna chování
150
tremor
86
ohlašovací povinnost
83
výskyt sebepoškozování 79
změny zájmů
78
změny paměti
76
zhoršení prospěchu
45
změny pozornosti
8
modřiny
3

%
85,71
49,14
47,43
45,14
44,57
43,43
25,71
4,57
1,71
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Interpretace:
Znalost poznávacích znaků domácího násilí se považuje za zásadní, prvořadou povinnost. Zejména
také proto, že uvedenému fenoménu se v dosavadních dostupných odborných písemných
materiálech nevěnovala náležitá pozornost. Nejvíc zkoumaných posluchačů (85,71 %) správně
spojovalo domácí násilí s náhlými výkyvy v chování žáků. Avšak jen polovina z nich (49,14 %)
vystihla eventuální vztah mezi výskytem třesu končetin žáků a působením domácího trýznění.
Respondenti pochopili učitelskou povinnost upozorňovat na odlišné podoby chování u žáků jako
možný příznak změn domácí atmosféry (47,43 %). Výskyt sebepoškozování žáků jako závažný
odhalila také skoro polovina respondentů, změnu zájmových aktivit žáků též téměř polovina.
Změny paměti jako důsledky týrání označilo rovněž téměř stejné procento respondentů. Náhlé
zhoršení prospěchu spojovala s domácím násilím čtvrtina oslovených studentů. Markantní změny
pozornosti v souvislosti s domácí agresí označilo nepatrné procento. Odhalení výskytu modřin jako
důsledků násilí patřilo k nejméně označovaným následkům vzhledem k výskytu domácího násilí.
Poslední tři uvedené příznaky z hlediska vystižení výskytu u posluchačů patří k bílým místům, které
by zasluhovaly podrobnější výzkum.
Závěry
Na základě zjištěných dat je zřejmé, že znalosti budoucích pedagogů, posluchačů učitelské větve
univerzit, jsou značně diferencované. A jejich frekvence výskytu se vyznačuje vysokou rozdílností.
Nabízí se řada málo povzbudivých konstatování.
Jako bílá místa se ukázala minimální až nulová znalost časového trvání násilí, jeho postupné
zesilování, cykličnost a kontrola násilí. Dále jde o minimální poznatky o ekonomickém typu (4 %)
a o sexuálním typu (2,86 %) domácího násilí a také těsná vazba na zhoršení prospěchu (25,71 %),
změny pozornosti (4,57 %) a zaznamenání modřin (1,71 %).
Z dostupné literatury lze zjistit, že se výukou domácího násilí zabývala J. Němcová (2007), která
zařadila toto téma do širších souvislostí. Podle jejího návrhu by učitel na základní škole měl žákům
vysvětlit způsoby narušování dobrých vztahů v rodině, poskytnout informace o právních předpisech
vztahujících se k domácímu násilím a podrobně přednést poznatky o druzích domácího násilí. Dále
upozornit na to, co odlišuje domácí násilí od jiných druhů násilí a vyjmenovat pomáhající
organizace. Uvedené návrhy, pokud je nám známo, zůstaly v úrovni deklarací.
Možností, jak zvýšit informovanost budoucích pedagogických pracovníků, je však výrazně více.
S výhradami se doporučuje zařazení cyklu přednášek o domácím násilí do výuky některého
z předmětů v rámci univerzitního studia. Studenti musí obdržet detailně připravené podrobné teze.
Navíc je vhodné zajistit videozáznam s návodem a ukázkami příkladů z praxe, jak poznávat
následky domácího násilí u žáků základní školy, jak na poznatky optimálně reagovat. Jako
eventuální (spíše náhradní) alternativa se jeví jedna celodenní volitelná přednáška s ukázkami.
Závěrem lze konstatovat, že některé z navrhovaných pomůcek nebo opatření v akademickém
prostředí již existují, avšak při konkrétní specializované výuce na vysoké, střední i základní se
využívají jen ve velmi omezené míře.
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Jací jsou naši učitelé? Osobnostní charakteristiky učitelů na ZŠ a SŠ
Eleonora Smékalová – Soňa Lemrová – Lucie Halešová
Katedra psychologie, FF UP Olomouc
eleonora.smekalova@upol.cz
Abstrakt
Příspěvek pojednává o osobnostních charakteristikách učitelů na základních a středních školách.
Přináší dílčí výstupy projektu s pracovním názvem „Učitel“, který probíhá na katedře psychologie
Univerzity Palackého v Olomouci a zabývá se také dalšími charakteristikami učitelů, jako je životní
spokojenost, vyučovací styly nebo pracovní orientace učitelů. K výzkumu osobnostních vlastností
byl použit osobnostní inventář NEO Big Five, údaje od 281 respondentů byly vyhodnoceny a
statisticky zpracovány. Výsledky v jednotlivých kategoriích byly srovnány s demografickými údaji
pedagogů a průměrnými hodnotami naměřenými v populaci. Výzkum ukázal, že to, jak se učitelé
vnímají, pokud jde o jejich vlastnosti, se od populace výrazně liší pouze ve svědomitosti (u učitelů
vychází jako vyšší). Zároveň se ukázalo, že muži v našem výzkumném vzorku jsou méně otevření
vůči zkušenostem a méně přívětiví ve srovnání s normou.
Klíčová slova: učitel, osobnostní charakteristiky, neuroticismus, extraverze, otevřenost vůči
zkušenostem, přívětivost, svědomitost

What persons are our teachers? Personality characteristics of teachers at the primary and
secondery schools
Abstract
This contribution deals with personal characteristics of teachers in primary and secondary schools.
It presents partial outputs of the project with the working title "Teacher ", which takes place at the
Department of Psychology of the Palacky University in Olomouc, and which also deals with other
characteristics of teachers, such as life satisfaction, teaching styles and work orientation. The NEO
Big Five personality inventory was used for the research; data from 281 respondents were analyzed
and statistically processed. The results in each category were compared with average values
measured in the population and demographic data on teachers. The research has shown that teachers
perceive themselves as standard population differing only in conscientiousness (teachers are more
conscientious). It turned out that male teachers in our sample are less open to experience and less
friendly than population standard.
Key words: teacher, personality characteristics, neuroticism, extraversion, openness to experience,
friendliness, being conscientious
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Úvod
Výzkum osobnostních charakteristik učitelů na základních a středních školách je součástí projektu
„Mapování vyučovacích stylů učitelů jako metoda nezbytného rozvoje lidských zdrojů ve školství“.
Cílem tohoto projektu je zmapovat vyučovací styly učitelů v souvislosti s osobnostními
charakteristikami, vlastním sebepojetím a životní a pracovní spokojeností. Zkoumání osobnostních
charakteristik učitelů je jednou z částí výše popsaného projektu, tento příspěvek přináší jeho dílčí
výsledky.
Náš projekt se zaměřuje na zkoumání učitelů na základních a středních školách, protože tuto
skupinu považujeme z psychologického hlediska za velmi zajímavou a chápeme ji jako výrazně
ovlivňující naši společnost prostřednictvím přímého působení na žáky a studenty. Učitelé působí na
děti, na jejich vztah ke škole a vzdělávání obecně a jsou také zásadními faktory při vytváření
školního klimatu. Skupina učitelů je dlouhodobě zatěžována politicko-sociálními změnami a dotýká
se jí řada předsudků ze strany laické i odborné veřejnosti. Jejich osobnostní charakteristiky jsou
poměrně málo zkoumány a zaslouží si pozornost badatelů.
Teoretická východiska, dosavadní výzkumy
Pojem osobnostní charakteristiky lze chápat jako zobecnění pozorovaných projevů člověka, a to
především projevů chování a prožívání v různých směrech, jako jsou například vlastnosti
osobnosti, sebepojetí, životní spokojenost, strategie řešení problémů, prožívání životního smyslu,
asertivita, schopnost empatie apod. V užším slova smyslu chápeme osobnostní charakteristiky jako
vlastnosti osobnosti, přičemž tento pojem je v psychologii nejednotný, nejčastěji jsou psychické
vlastnosti charakterizovány jako relativně stálý způsob reagování člověka v podobných situacích
k okolí i k sobě samému (Hartl, Hartlová, 2000). V rámci různých pojetí psychických vlastností
byly vyvinuty různé způsoby zjišťování těchto charakteristik u zkoumaných osob. V našem
výzkumu jsme použili tzv. pětifaktorový model zjišťování osobnostních vlastností (Hřebíčková,
2011).
Výzkumy osobnostních charakteristik se uplatňují například při výběru profese, v pracovní,
podnikové a organizační psychologii. Profesionální zájmy souvisejí velmi úzce s osobnostními
charakteristikami, především s extraverzí a otevřeností (Costa, McCrae, Holland, 1984; De Fruyt,
Mervilde, 1996; Gottfredson, Jones, Holland, 1993 in Lukas, 2007). Lidé otevření novým
zkušenostem častěji volí umělecké profese, protože by rádi využili všech možností jednotlivých
zaměstnání (Holland, Nichols, 1964 in Lukas, 2007). Otevření lidé také ve středním věku častěji
mění svoji profesi než lidé uzavření (McCrae, Costa, 1985a in Lukas, 2007). Neuroticismus sice
přímo neodkazuje k preferování konkrétních profesí, ale jedinci dosahující vysokého skóru v této
osobnostní charakteristice nebývají spokojeni s žádnou profesí (PeroMe, DeWaard, Baron, 1979, in
Lukas, 2007). V povoláních, vyžadujících pracovní nasazení a vysoké aspirace, se uplatní jedinci
s vysokým skórem svědomitosti. Vysoký skór svědomitosti byl zaznamenán např. u podnikatelek
ve srovnání s ženami tří dalších profesí (učitelky, herečky, vědecké pracovnice) (Hřebíčková;
Řehulková, 2002 in Lukas, 2007). Podle úrovně extraverze lze úspěšně předvídat pracovní
výkonnost pouze u manažerů a obchodníků, jejichž pracovní výkonnost ovlivňují osobnostní
vlastnosti, jakými jsou např. sociabilita, družnost, výmluvnost, asertivita. Otevřenost vůči
zkušenosti souvisí s výkony v tréninku nebo výcviku. Lidé s vyšším skórem otevřenosti mají
pozitivní vztah k získávání nových poznatků a učení se novým dovednostem. Na základě těchto
zjištění lze předpokládat, že podle míry otevřenosti vůči zkušenosti můžeme identifikovat jedince,
kteří mají předpoklady uspět v tréninkovém programu a využít jej. Neuroticismus nemá podle
Barricka a Mounta významnou souvislost s pracovní výkonností, stejně jako přívětivost (Lukas,
2007).
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Odedávna existovaly snahy o výčet vlastností ideálního učitele. Týkaly se vesměs jeho motivace a
talentu k tomuto povolání a jeho kognitivní vybavenosti. V současnosti jsou tyto představy součástí
tzv. profesní kompetence (Průcha, 2002). Jde o kompetence odborně předmětové, psychodidaktické, komunikativní, organizační a řídící, diagnostická a intervenční, poradenské a
konzultativní a reflexi vlastní činnosti. Z výše uvedeného vyplývá velká náročnost na profesi
učitele, zvlášť když si uvědomíme důraz odborné i laické veřejnosti na to, že učitel by měl působit
pro žáky jako vzor.
Výzkumy osobnostních charakteristik učitelů byly spojovány se snahami o nalezení souvislosti
mezi osobnostními charakteristikami učitelů/lek s efektivitou jejich výuky. U nás např. J. Pelikán
(1991) provedl výzkum souvislostí mezi osobnostními charakteristikami učitelů střední školy a
jejich pedagogickým působením. Výzkum zkoumal úroveň pedagogické práce učitele v závislosti
na mnoha faktorech, např. věku, pohlaví, délce praxe, odbornosti, míře tvořivosti, interakci se žáky
a dalších. Tak jako v zahraničních výzkumech (např. Frazer, 1987 in Průcha, 1997) zjistil Pelikán
(tamtéž), že neexistuje přímá souvislost mezi osobnostními charakteristikami učitelů a efektivitou
jejich práce. Výzkumy ukazují, že není tolik důležité, kdo vyučuje, ale co se ve třídě děje. Podobně
Anderson a Burns (in Průcha, 2005) dospěli ke zjištěním, že neexistuje univerzální definice dobrého
či efektivního učitele, učitelé jsou vzájemně velmi odlišní v řadě osobnostních a profesních
charakteristik, z nichž některé mají vliv na efektivnost výuky, nicméně nemají vliv na prospěch
žáků. Z psychologického hlediska budeme očekávat, že výběr a způsob realizace aktivit učitele
budou mít souvislost s jeho osobnostními charakteristikami (jako jsou extraverze, neuroticismus,
otevřenost vůči zkušenosti atd.). Za důležité, pokud jde o aktivity vyvíjené učitelem, lze též
považovat jeho postoje vůči žákům, vůči vlastní profesi, jeho životní spokojenost, profesní orientaci
atd. E. Řehulka a O. Řehulková (1998) ve svých výzkumech zjistili, že přibližně 10 % učitelů a
učitelek dosahuje takových hodnot zvýšeného neuroticismu, že by měli uvažovat o vyhledání
odborné pomoci. Jednalo se v těchto případech například o poruchy komunikace, konflikty rolí,
informační přetížení, psychosomatické potíže jako bolesti hlavy, zvýšená potivost, zažívací potíže
apod.
Výzkumníky zajímalo také, jaký by měl být učitel z pohledu žáků. Výsledky výzkumů ukazují na
následující vlastnosti: podle žáků a žákyň by měl učitel či učitelka mít následující vlastnosti:
přátelskost, spravedlnost, schopnost hodně naučit, nikoho nezesměšňovat, nedělat podrazy, vytvářet
příjemnou atmosféru (Průcha, 2002). Řehulka a Řehulková (2001) zkoumali učitelskou profesi také
z genderového hlediska. Zjišťovali, jak vnímají rodiče a žáci rozdíly mezi učiteli-muži a učitelkamiženami. Z pohledu rodičů jsou hlavními charakteristikami žen-učitelek emoce, chápání a slabost a
hlavními charakteristikami mužů-učitelů racionalita, rozkazy a síla. Pohled žáků se příliš nelišil:
učitelky vnímali jako emocionální, neplánující a hodné, učitele jako lhostejné, dobře vysvětlující a
klidné.

Cíle výzkumu
Cílem tohoto výzkumu bylo prozkoumat, jaké jsou osobnostní charakteristiky u učitelů a učitelek
základních a středních škol v České republice, porovnat je s populační normou a zjistit možné
souvislosti osobnostních vlastností a dalších osobnostních charakteristik.
Následující hypotézy vycházejí z předpokladu, že učitelé a učitelky se jako podsoubor naší
populace neodlišují statisticky významně v osobnostních charakteristikách od svých populačních
vrstevníků.
H1. V dimenzi neuroticismu neexistuje statisticky významný rozdíl mezi dosaženým skóre
výzkumného vzorku učitelů/lek a populací.
H2: V dimenzi extraverze neexistuje statisticky významný rozdíl mezi dosaženým skóre
výzkumného vzorku učitelů a populací.
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H3: V dimenzi otevřenosti vůči zkušenostem neexistuje statisticky významný rozdíl mezi
dosaženým skóre výzkumného vzorku učitelů a populací.
H4: V dimenzi přívětivosti neexistuje statisticky významný rozdíl mezi dosaženým skóre
výzkumného vzorku učitelů a populací.
H5: V dimenzi svědomitosti neexistuje statisticky významný rozdíl mezi dosaženým skóre
výzkumného vzorku učitelů a populací.
Kromě hypotéz jsme na základě dosavadních výzkumů a empirických poznatků formulovali
následující očekávání.
1. Srovnání učitelů a učitelek (mužů a žen uvnitř našeho souboru). Učitelky-ženy a učitelé-muži
budou skórovat v některých osobnostních charakteristikách odlišně. Učitelky-ženy budou skórovat
výše než učitelé-muži na škále neuroticismus a přívětivost, učitelé-muži budou skórovat výše na
škále svědomitost.
2. Korelace s věkem a délkou praxe. Očekáváme, že čím budou učitelé starší, tím bude vyšší jejich
neuroticismus. Učitelé s kratší délkou praxe budou dosahovat v dimenzi otevřenost vůči
zkušenostem vyšších skórů než učitelé s delší praxí.
3. Učitelé/lky pracující na základních školách dosáhnou v dimenzi přívětivosti vyšších skórů než
učitelé/lky na středních školách.
4. Osobnostní charakteristiky učitelů/lek humanisticky a exaktně zaměřených oborů se odlišují.
Očekáváme vyšší skóre extraverze u učitelů humanitních předmětů než u učitelů přírodovědných
předmětů.
Popis zkoumaného vzorku
Výzkum byl proveden na vzorku 281 učitelů a učitelek základních a středních škol ze sedmi krajů
České republiky. Výzkumu se zúčastnilo 221 žen a 60 mužů. Věkové rozmezí zkoumaného vzorku
bylo 24 až 76 let (průměr 44, 7 let). Z celkového počtu bylo 165 učitelů/lek ze základních škol a
116 učitelů/lek ze škol středních. Dále byla také zjišťována délka praxe – nejkratší praxe u
zkoumaného vzorku byla 1 rok, nejdelší více než 30 let. Ze zkoumaného vzorku 167 učitelů/lek
mělo třídnictví, ostatní třídnictví neměli.
Použité metody
Ke zjišťování osobnostních charakteristik učitelů jsme použili Dotazník NEO Big Five (Hřebíčková
& Urbánek, 2001), který byl vytvořen na základě pětifaktorového modelu zjišťování osobnostních
vlastností. Vychází z „lexikální hypotézy”, která shromažďuje a třídí slova používaná při
popisování a hodnocení člověka a redukuje je pomocí faktorové analýzy. Dotazník Neo Big Five
vychází z konceptu tzv. veké pětky, zjišťuje tedy pět 5 vlastností osobnosti: neuroticismus,
extraverze, otevřenost, přívětivost a svědomitost. V dotazníku je 60 výroků, na které respondent
reaguje zatržením odpovídajícího hodnocení, podle toho, jak si myslí, že výrok odpovídá jeho
chování a prožívání. Hodnocení odpovídá likertovské škále. Respondenti tedy hodnotí sami sebe,
což umožňuje určitou míru zkreslení ve směru očekávané sociální žádoucnosti.
Protože tyto kategorie jsou odborné psychologické veřejnosti vesměs známy, uvádíme jejich
charakteristiky pouze velmi stručné, přitom vycházíme z autorů M. Hřebíčkové a T. Urbánka
(2001).
Neuroticismus - jedná se o kategorii, která zjišťuje míru přizpůsobení nebo emocionální nestabilitu
jedince. Rozlišuje jedince náchylné k psychickému vyčerpání od jedinců vyrovnaných a odolných
vůči vyčerpání, zahrnuje charakteristiky, kterými se lidé liší, pokud jde o prožívání negativních
emocí (např. strach, sklíčenost, rozpaky) a vyrovnávání se s problémy každodenního života a
schopností kontrolovat svoje touhy a nutkání.
Extraverze - jde o kategorii, která zjišťuje kvantitu a kvalitu interpersonálních interakcí, potřebu
stimulace a úroveň aktivace. Jedinci s vysokým skórem, označovaní jako extraverti bývají
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společenští, hovorní, přátelští, sebejistí, mají rádi společnost a druhé lidi, jsou rádi součástí skupin,
mají rádi vzrušení, udržují si veselou a optimistickou mysl. Jedinci s nízkým skórem, označovaní
jako introverti, bývají zdrženlivější, nezávislí a samostatní ve svém chování, bývají vyrovnaní, více
chtějí být o samotě a netouží být závislí na druhých.
Otevřenost je kategorií zjišťující úroveň aktivního vyhledávání nových zážitků, toleranci
k neznámému a zájem o jeho objevování. Je spojována také s živou představivostí, citlivostí
k estetickým podnětům, vnímavostí k vnitřním pocitům, zvídavostí a nezávislým úsudkem. Lidé
s vysokým skóre se obvykle více zajímají o nové zkušenosti, prožitky a dojmy, bývají vnímavější,
jsou popisováni jako vědychtiví, intelektuální, obdaření fantazií, ochotni experimentovat, často se
chovají nekonvenčně. Osoby s nízkým skóre, mají častěji sklon se chovat konvenčně a zastávat
konzervativní postoje, dávají přednost spíše známému a osvědčenému před neznámým a novým,
jejich emoční reakce nebývají tak intenzivní, zájmy spíše ohraničené, nevěnují se jim s takovou
intenzitou jako lidí s vysokým skóre, často přejímají názory autorit.
Přívětivost - tato kategorie zjišťuje kvalitu interpersonální orientace a charakterizuje interpersonální
chování. U osob s vysokým skórem je nejvýraznější charakteristikou altruismus. Tito lidé mají pro
druhé pochopení a porozumění, projevují jim přízeň, chovají se laskavě a vlídně. Vždy jsou ochotni
pomáhat druhým a jsou přesvědčeni, že ostatní budou stejně pomáhat jim. Mívají sklon důvěřovat
druhým lidem, dávají přednost spolupráci. Osoby dosahující nízkého skóru jsou obvykle
popisovány jako egocentrické, mívají tendenci znevažovat záměry druhých lidí, s druhými spíše
soutěží než aby spolupracovali.
Svědomitost - jedná se o kategorii, která se snaží odlišit lidi spolehlivé a na sebe náročné od lidí,
kteří jsou lhostejní a nedbalí. Osoby s vysokým skóre jsou popisovány jako cílevědomé,
ctižádostivé, pilné, vytrvalé, systematické, disciplinované, s pevnou vůlí, spolehlivé, přesné a
pořádné. Osoby s nízkým skóre se popisují jako nedbalé, lhostejné, nestálé či naplňující své cíle s
malým zaujetím.
Ke statistickému zpracování získaných dat jsme použili některé kategorie deskriptivní statistiky, ke
zjištění rozdílů byl použit Studentův t-test a jednofaktorová analýza rozptylu, pro určení souvislostí
pak Pearsonův korelační koeficient.
Výsledky výzkumu
Tabulka 1 předkládá výsledky v podobě průměrných hodnot ve sledovaných proměnných, a to u
zkoumaného vzorku a u normy. Výsledky lze vyčíst z následujících hodnot směrodatné odchylky, tskóru a hodnoty p.
Tabulka 1: Porovnání výzkumného souboru s normou
škála
neuroticismus
extraverze
otevřenost
přívětivost
svědomitost

výzkum

norma

20,21
31,56
26,77
32,78
34,36

20,53
31,48
27,67
33,39
32,54

sm.
odch.
7,15
7,1
5,71
4,99
5,91

t

p

d

-0,75
0,19
-2,64
-2,05
5,14

0,45
0,85
< 0,01
< 0,05
< 0,001

-0,05
0,01
-0,16
-0,12
0,31

Jednotlivé hypotézy byly zaměřeny na srovnání údajů získaných v každé z kategorií s normou. Jak
je zřejmé z tabulky, náš soubor učitelů/lek se od normy neliší v prvních dvou dimenzích. U dalších
dimenzí však rozdíly nacházíme. Největší rozdíl je vidět u kategorie svědomitost – z výsledků
vyplývá, že učitelé/ky se vnímají jako výrazně svědomitější než populační norma. Statisticky
významný rozdíl byl prokázán také u kategorií otevřenost a naznačena tendence k rozdílu
u kategorie přívětivost. V daném momentě zjišťování bychom mohli výsledky interpretovat tak, že
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učitelé/ky jsou svědomitější a zároveň méně přívětiví/é a otevření/é než ostatní populace. Když
jsme však porovnali výsledky učitelů – mužů s populační normou mužů a obdobně výsledky
učitelek – žen s populační normou žen, zjistili jsme, že na výše uvedených rozdílech se podílejí
pouze muži (viz tabulka 2).
Tabulka 2: Srovnání souboru s normou – ženy a muži zvlášť
Soubor-norma/soubor
Škála
Ženy norma Ženy soubor
Neuroticismus
Extraverze
Otevřenost
Přívětivost
Svědomitost

20,75
31,29
27,46
33,82
33,04

p

20,47
0,58
32,05
0,14
27,38
0,83
33,28
0,1
34,55 0,0003

Muži norma

Muži soubor

p

19,15 0,5137
61
30,29 0,0327
04
24,63 1E-06
30,61 0,0474
34,02 4,2E05

19,68
32,2
28,44
31,8
30,68

Další výsledky se týkají našich očekávání. V rámci srovnávání učitelek a učitelů uvnitř našeho
souboru jsme očekávali u žen-učitelek vyšší skóry ve škálách neuroticismu a přívětivosti než
u mužů-učitelů. Z výsledků tabulky 3 je vidět, že se potvrdilo očekávání týkající se přívětivosti a
navíc bylo zjištěno, že ženy-učitelky dosahují vyšších průměrných hodnot v kategorii otevřenost
než muži-učitelé.
Tabulka 3: Srovnání hodnot uvnitř výzkumného souboru – učitelé versus učitelky

Škála
Neuroticismus
Extraverze
Otevřenost
Přívětivost
Svědomitost

počet jedinců
žena
muž
217
60
217
60
217
60
217
60
217
60

průměr
žena
muž
20,53
19,03
31,89
30,38
27,38
24,55
33,39
30,55
34,4
34,23

sm. odch.
žena
muž
6,99
7,62
7,25
6,43
5,62
5,53
4,87
4,78
5,83
6,22

T-test
t
1,44
1,46
3,46
4,01
0,19

p
0,15
0,15
< 0,001
< 0,001
0,85

d
0,21
0,21
0,51
0,59
0,03

Očekávali jsme také, že učitelé/ky s kratší praxí budou více otevření/é, což se nepotvrdilo, jak je
vidět z tabulky 4. Neočekávaným a zajímavým zjištěním se jeví tendence ke zvyšování přívětivosti
učitelů s délkou jejich praxe.
Tabulka č. 4: Korelace věku a délky praxe s jednotlivými kategoriemi NEO Big Five

Věk
Délka
praxe

r
p
r
p

N
0,1
0,09
0,07
0,26

E
-0,07
0,27
-0,02
0,7

O
0
0,99
-0,05
0,45

P
0,07
0,23
0,13
< 0,05

S
-0,1
0,12
-0,04
0,51

n = 275
n = 272

Naším dalším očekávání bylo, že učitelé/ky ze základních škol budou přívětivější než učitelé/ky na
středních školách. Z tabulky 5 je zřejmé, že toto očekávání se nepotvrdilo. Ukázala se však
zajímavá tendence k vyšší otevřenosti u učitelů/lek na středních školách.
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Tabulka 5: Porovnání učitelů/lek na ZŠ a SŠ

Neuroticismus

počet jedinců
ZŠ
SŠ
164
113

průměr
ZŠ
SŠ
20,46
19,84

sm. odch.
ZŠ
SŠ
6,97
7,42

Extraverze
Otevřenost
Přívětivost
Svědomitost

164
164
164
164

31,24
26,23
33,09
34,23

6,9
5,53
4,65
6,11

Škála

113
113
113
113

32,03
27,54
32,32
34,57

7,38
5,91
5,42
5,62

t-test

d

t
0,7

p
0,48

0,09

-0,9
-1,88
1,23
-0,47

0,37
0,06
0,22
0,64

-0,11
-0,23
0,16
-0,06

Posledním naším formulovaným očekáváním bylo, že humanitně zaměření učitelé/ky budou
skórovat výše v kategorii extraverze než u učitelé/ky exaktního zaměření. Z následující tabulky
(tabulka 6) je vidět, že toto očekávání se nepotvrdilo, rozdíl je pouze v podobě tendence.
Za zajímavý považujeme neočekávaný výsledek – ukázalo se, že humanitní učitelé/ky skórují
v otevřenosti výše než exaktně zaměření učitelé/ky.
Tabulka 6: Porovnání učitelů/lek humanitního a exaktního zaměření
počet jedinců
průměr
sm. odch.
exaktní humanitní exaktní humanitní exaktní humanitní
Neuroticismus
58
99
19,47
20,37
7,24
6,99

t
-0,78

p
0,44

-0,13

Extraverze
Otevřenost
Přívětivost
Svědomitost

-1,84
-2,93
0,01
0,58

0,07
0,004
0,99
0,56

-0,31
-0,49
0,004
0,1

Škála

58
58
58
58

99
99
99
99

30,02
25,26
32,81
34,71

32,27
28,04
32,8
34,13

7,34
5,73
5,3
6,25

7,44
5,76
4,89
5,85

t-test

d

Diskuse
Některá výše uvedená zjištění zaslouží naši pozornost v rámci diskuse. Zajímavý je například
neočekávaný rozdíl mezi muži a ženami v rámci našeho výzkumného souboru v otevřenosti vůči
zkušenostem. Na otázku, proč muži dosahují statisticky významně nižší průměrné hodnoty
v otevřenosti, si můžeme například odpovědět tak, že se muži hodnotili „přísněji“ než ženy. To by
vysvětlovalo, proč běžné pozorování takový rozdíl neodhaluje. Můžeme však tento výsledek uvést
do souvislosti s dalším neočekávaným výsledkem, a to že učitelé/ky exaktních předmětů také
vykazují tendenci k nižší otevřenosti než učitelé humanitních předmětů. Na souvislost usuzujeme
mimo jiné z vyhodnocení dat, která ukazují, že ženy tíhnou k humanitním předmětům více než muži
(ze 42 mužů máme 25 přírodovědně zaměřených, ze 115 žen pouze 33). Vysvětlení obou těchto
neočekávaných výsledků ale můžeme hledat také v samotné struktuře dotazníku NEO Big Five. D.
Dostál (2012) poukazuje ve své disertační práci na skutečnost, že z dvanácti otázek sytících škálu
otevřenosti vůči zkušenosti se hned tři přímo odvolávají na umění či prožitky spojené s kontaktem
s uměleckým dílem, což může výsledky zkreslovat právě uvedeným způsobem.
Dalším neočekávaným výsledkem našeho výzkumu, který zaslouží pozornost a zamyšlení, je
tendence ke zvyšování přívětivosti u učitelů s délkou praxe. Ze zkušenosti máme sklon vnímat
učitelství jako profesi plnou stresu, která snadno vede k syndromu vyhoření, takže bychom
očekávali spíše opačnou souvislost. Nicméně při bližším zamyšlení můžeme nalézt faktory
podporující naše výsledky. Například to, že s pokračující praxí získávají učitelé zkušenosti a stávají
se kompetentnějšími, netráví tolik času přípravami, dokážou ocenit výhody učitelského povolání a
také zvyšující se životní zkušenosti (například s vlastními dětmi) je mohou ovlivnit tímto směrem.
Očekáváme, že výsledky našeho dílčího výzkumu budou mít souvislosti s dalšími zjišťovanými
charakteristikami, jako je například životní spokojenost, a že přispějí k vysvětlení některých našich
neočekávaných zjištění.
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Závěry
V kategoriích neuroticismus a extraverze nebyl nalezen statisticky významný rozdíl mezi
zkoumaným souborem učitelů a učitelek ZŠ a SŠ a normou. V dalších dimenzích rozdíly nalezeny
byly, další hypotézy tedy potvrzeny nebyly. V dimenzi svědomitost se učitelé/ky vnímají jako
svědomitější než jedinci v rámci normy. Také v kategoriích otevřenost a přívětivost byly prokázány
rozdíly mezi naším výzkumným vzorkem a populací. Dalším zkoumáním však bylo prokázáno, že
na obou těchto rozdílech se podílejí pouze muži, konstatujeme tedy, že učitelé – muži se hodnotí
jako méně otevření než populační norma. Existují genderové rozdíly v osobnostních
charakteristikách u učitelů-mužů a učitelek-žen. Učitelky se hodnotí jako přívětivější a otevřenější
než učitelé. V ostatních dimenzích se mezi sebou neliší. Nebyla potvrzena negativní korelace
u délky praxe a otevřeností vůči zkušenostem. Neočekávaným zjištěním byla mírná pozitivní
korelace mezi délkou praxe a přívětivostí. Dále nebyl potvrzen vyšší skór přívětivosti u učitelů/lek
ZŠ oproti SŠ. Byl však naznačen mírně vyšší skór v dimenzi otevřenosti vůči zkušenostem u učitelů
středních škol. Statisticky významný rozdíl mezi humanitně a přírodovědně zaměřenými
učiteli/kami v kategorii extraverze byl pouze naznačen. Vyšší skór byl naměřen v dimenzi
otevřenosti vůči zkušenostem u učitelů humanitně zaměřených.
Zpracování výzkumu bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum
udělené roku 2012 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy.
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Deti so špecifickými poruchami učenia a vývinu reči v programe hipoterapie
Ivana Szamaranszská – Bibiana Filípková
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
ivana.szamaranszska@vudpap.sk, bibiana.filipkova@vudpap.sk

Abstrakt
Príspevok pojednáva o deťoch so špecifickými poruchami učenia a vývinu reči v programe
hipoterapie. Jedná sa o pilotnú štúdiu širšieho výskumu, primárne zameranú na sledovanie efektu
tohto druhu terapie, využívajúcej komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka a jej vplyv na deti
s diagnózami spadajúcimi do vyššie uvedených kategórií porúch psychického vývinu. Štúdia
vychádza z údajov získaných prostredníctvom pološtruktúrovaného interview s rodinnými
príslušníkmi detí zaradených do programu hipoterapie, ako aj s vyškolenými hipoterapeutmi, ktorí
programom sprevádzajú a vykonávajú hipoterapiu na vysoko odbornej úrovni.
Kľúčové slová: hipoterapia, špecifické poruchy učenia, poruchy vývinu reči

Children with specific learning disabilities and speech development disorders
in the hippotherapy program
Abstract
The article deals with children with specific learning disabilities and speech development in the
hippotherapy program. It is a pilot study of a wider research, primarily aimed at monitoring the
effect of this type of therapy, utilizing comprehensive therapeutic effects of horses on humans and
its impact on children with diagnoses falling into the above categories of disorders of psychological
development. The study is based on data collected through semi-structured interviews with family
members of children in a hippotherapy program and also with trained hippotherapists
accompanying and conducting a program of hippotherapy at high professional level.
Key words: hippotherapy, specific learning disabilities, speech development disabilities
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Úvod
Hipoterapia (HT) ako súčasť animoterapie je jednou z jej najčastejšie využívaných foriem a
predstavuje liečbu prostredníctvom koňa. Už Corsonovci (1978) pokladali zviera za istý druh
sociálneho katalyzátora. O zvierati ako súčasti terapie možno taktiež hovoriť aj ako o stimulátore
kognitívnych funkcií. Vo všeobecnosti možno tvrdiť, že pravidelný kontakt dieťaťa so zvieraťom
mu prináša emocionálnu saturáciu, má pozitívny vplyv na rozvoj jeho osobnosti a ovplyvňuje jeho
psychický, ale i fyzický vývin. Zviera sa správa autenticky, dieťa sa učí na neho správne reagovať
a získava nové skúsenosti. Môže zažiť zo strany zvieraťa pozitívne prijatie, ale i odmietnutie.
V druhom prípade sa pri kontakte so živým tvorom môže dieťa učí akceptovať hranice svojho
nového kamaráta, vďaka ktorému dochádza u dieťaťa aj k rozvoju prosociálneho správania. Učí sa
zodpovednosti, trpezlivosti a nadobúda pocit užitočnosti. Získaním okamžitej spätnej väzby od
zvieraťa sa dieťa učí korigovať svoje správanie. V rámci hipoterapie rozlišujeme tri podzložky hiporehabilitácia, pedagogicko-psychologické jazdenie, športové jazdenie postihnutých - a my sa
v rámci nášho príspevku zameriame primárne na jednu z nich: pedagogicko-psychologické jazdenie
(PPJ). PPJ je možné indikovať prakticky pri akomkoľvek probléme, avšak s prihliadaním na
kontraindikácie, ale primárne je zamerané na liečbu detí, mládeže i dospelých s rôznymi
psychickými alebo fyzickými poruchami. Do tejto oblasti spadajú aj deti a mládež s poruchami
učenia a reči, ktorým sa v príspevku budeme venovať. Naša štúdia, ako „základný stavebný kameň“
pripravovaného širšieho výskumu, bude analyzovať prínosy HT pri deťoch s poruchami učenia
a vývinu reči z pohľadu ich rodičov.
Charakteristika a vymedzenie pojmu hipoterapie
Pojmom hipoterapia označujeme aktivity spojené s koňom (vodenie, čistenie, lonžovanie,
jazdenie, voltíž) s fyziorehabilitačným, psychologickým a sociálnym pozitívnym účinkom pre deti,
mládež a dospelých s fyzickým alebo psychickým handicapom.
Hipoterapiu vedie odborník v pedagogickej, psychologickej alebo fyzioterapeutickej oblasti
s dodatočným vzdelaním v hipoterapii. Pre hipoterapeuta sú nevyhnutné znalosti v oblasti
fyzioterapie, neurológie, psychológie, pedagogiky (Struhárová, 2009), aby mohol zodpovedne viesť
terapiu a vyberať pre konkrétne dieťa tie najvhodnejšie aktivity stimulujúce vývin tých funkcií,
ktoré v danom období najviac potrebuje posilniť. Výber aktivít šitých dieťaťu na mieru si vyžaduje
i skúsenosti a prehľad v etológii koňa (Tílešová, 2009).
Popri hipoterapeutovi vystupuje v HT postava koňa, jeho prítomnosť pôsobí liečebne (Hollý,
Hornáček, 2005) – ako liečiteľ; asistent; motivátor k liečbe; facilitátor socializácie, rozvoja
osobnosti.
Telesné, psychické a sociálne faktory pôsobiace v hipoterapii
Hipoterapia má vyrovnávacie pôsobenie, navracia kvality do normy, či už z podpriemernej alebo
nadpriemernej úrovne (Hollý, Hornáček, 2005). Tento proces nastáva na telesnej rovnako aj
psychickej úrovni, ktoré sa vzájomne prelínajú. V hipoterapii sa využívajú pohybové impulzy
vysielané z rytmicky sa pohybujúceho konského chrbta. Tie stimulujú predovšetkým jazdcove
posturálne reflexné mechanizmy, čo vedie k tréningu rovnováhy a koordinácie (Rothaupt, Laser,
Ziegler; 1998). Detský klient sa učí uvedomovať si polohu svojho tela, preciťovať proprioceptívne
podnety, stáva sa vnímavejším voči svojmu telu, emóciám a potrebám (Buttram et al., 2007 podľa
Berget, Braastad, 2008). Dieťaťu narastá schopnosť sebakontroly. Zlepšuje sa aj jeho kondícia,
postupne dokáže ovládať koňa aj pri ťažších cvikoch, čím sa buduje i jeho sebavedomie (Rothe et
al., 2005).
Hipoterapia sa podľa Hollého a Hornáčka (2005) zaraďuje medzi senzomotorické stimulačné
metódy s dôrazom na jednotu aferentných a eferentných štruktúr, ktorá do vysokej miery využíva
pôsobiace podnety z periférie organizmu a tak cielene ovplyvňuje postihnuté funkcie organizmu.
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Pri deťoch s poruchami reči a učenia je vysoko nápomocný predovšetkým vplyv rôznych
telesných, psychických a sociálnych prvkov pôsobiacich v hipoterapii (pozri tab. 1, tab. 2).
Tab. 1 Pôsobenie hipoterapie na dieťa s poruchami učenia a vývinu reči (Hollý, Hornáček,
2005)
 podpora intelektových funkcií
(rozvíjanie pozornosti,
koncentrácie, rozhodnosti)
 zlepšovanie sebauvedomovania
 vytváranie pocitu zodpovednosti,
užitočnosti, vzťahu k poriadku,
vytrvalosti, húževnatosti
 podpora kreativity, súťaživosti

 úprava patologických stereotypov
 facilitácia posturoreflexných
mechanizmov
 facilitácia senzorickej integrácie
 normalizácia svalového tonusu
 zapojenie hlbokého stabilizačného
svalstva

 rozvoj pocitu kolektívnosti

Tab. 2 Ovplyvnenie osobnosti dieťaťa s poruchami učenia a vývinu reči prostredníctvom
práce s koňom (Hollý, Hornáček, 2005)
 reedukácia reči
 zlepšovanie adaptácie

 úprava porúch učenia (dyslexie,
dyskalkúlie, dysortografie)

 úprava svalovej dysbalancie

 odbúravanie nedôvery, úzkosti
a strachu

 úprava dychu- zlepšenie vitálnej
kapacity pľúc

 tlmenie hyperaktivity

 prenos rytmického pohybu –
narušenie tvorby patologických
stereotypov

 zlepšovanie komunikácie
a kooperácie
 zvyšovanie sebadôvery
 rozvoj správneho sebahodnotenia

Špecifikum hipoterapie je prítomnosť koňa, koterapeuta. Kôň prehlbuje akceptujúcu atmosféru
terapie, pretože nerozlišuje medzi zdravým a handicapovaným dieťaťom (Struhárová, 2009).
Zvieratá sa nepretvarujú, konajú priamo, neodsudzujú dieťa, aj z tohto dôvodu s nimi deti veľmi
ľahko nadväzujú vzťah a dôverujú im (Katcher, 2000 podľa: Berget, Braastad, 2008).
Vzťah ku koňovi je silnou motiváciou, ktorá mu pomáha prekonať prekážky objavujúce sa počas
terapie – strach z cviku, antipatie k členovi skupiny, ai. (Hollý, Hornáček, 2005). Pozorovaním
vývinu vzťahov detského klienta získava terapeut dôležité informácie o jeho fungovaní
v spoločnosti a môže prostredníctvom nich na dieťa terapeuticky pôsobiť. Všetko dianie v HT je
reálne, tu a teraz. V priamej konfrontácii s koňom a situáciami prirodzene sa vynárajúcimi v HT sa
prejavujú typické vzorce správania a obranné mechanizmy detského klienta (Tílešová, 2009). Je tu
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široký priestor pre kognitívno-behaviorálne pôsobenie, napr. nácvik konštruktívneho správania,
modelové učenie, kognitívne prepracovanie, rozvoj asertivity a sebakontroly, pracuje sa s naučenou
bezmocnosťou a naučeným negatívnym sebaobrazom (Tílešová, 2009; Hollý, Hornáček, 2005).
Na nadviazanie a rozvíjanie vzťahu s koňom je potrebné porozumieť neverbálnym prejavom
zvieraťa. Pri dešifrovaní týchto prejavov je výrazne nápomocný hipoterapeut. Porozumenie reči
koňa umožňuje dieťaťu spoluprácu s týmto majestátnym zvieraťom a postupne narastá sebavedomie
dieťaťa. Dieťa zažíva jedinečný pocit autonómie vlastného konania a spokojnosť s prekonávaním
vlastných strachov. Neverbálna komunikácia taktiež podporuje vnímavosť dieťaťa.
Kôň reaguje na podnety okamžite, čo je dôležitým faktorom v terapii. Hipoterapia tak nadobúda
na reálnosti. Všetky vzorce správania si dieťa môže vyskúšať okamžite a okamžite aj dostane
spätnú väzbu, takže dieťa vie, na čom je. Takto sa učí adekvátnosti prejavov.
Pri práci s koňom sa neustále vynárajú nové situácie, ktoré dieťa musí rýchlo riešiť a núti ho to
častokrát ku kreatívnym riešeniam. Do procesu sa zapájajú kognitívne funkcie ako pamäť,
pozornosť – skvalitňuje sa schopnosť koncentrácie, čo je veľkým pozitívom najmä pri práci s deťmi
s poruchami učenia. Okrem iného je dieťa počas hipoterapie motivované stanoviť si cieľ, vytrvať
pri jeho napĺňaní a prekonávať stále nové prekážky.
Pravidelná starostlivosť o koňa vzbudzuje u dieťaťa pocit zodpovednosti a samostatnosti, rozvíja
jeho empatiu, pocit užitočnosti.
Využitie pedagogicko-psychologického jazdenia (PPJ) pri práci s deťmi s poruchami učenia
a reči
Pedagogicko-psychologické jazdenie je jednou z oblastí hipoterapie, ktorá sa nachádza v centre
záujmu našej pilotnej štúdie, nakoľko deti našich respondentov sa zúčastňovali, či toho času
zúčastňujú programu hipoterapie spadajúceho práve do oblasti spomínaného pedagogickopsychologického jazdenia.
Už v 60. rokov dvadsiateho storočia zaviedol PPJ Göhler na detských psychiatrických klinikách
a Kröger do špeciálnych škôl pre deti s poruchami učenia a poruchami správania (Tílešová, 2000).
Výskumníci využili komplexné pôsobenie prítomnosti koňa na stimuláciu senzorickej, motorickej,
sociálno-integračnej, emocionálnej, kognitívnej a komunikačnej oblasti.
Pedagogicko-psychologické jazdenie je podľa Gängovej (1994) pedagogické, psychologické,
rehabilitačné a sociálne pôsobenie prostredníctvom aktivít s koňom na vývin, zdravotný stav
a správanie detí, mládeže a dospelých s rôznymi psychickými alebo fyzickými poruchami. Súčasné
výskumy Suarezovej (2005) skutočne potvrdili výraznú pozitívnu zmenu v psychosociálnom vývine
u adolescentov s poruchami učenia aj správania, ktorí sa hipoterapie dlhodobo zúčastňovali.
Autorka nezabúda poznamenať, že kôň môže účastníkov hipoterapie do istej miery naučiť
asertívnemu správaniu, čo je cenná schopnosť, ktorá môže prispieť ku skvalitňovaniu
medziľudských vzťahov.
Na odporučenie psychológa, logopéda, psychiatra, liečebného alebo špeciálneho pedagóga
vyhľadávajú PPJ i deti so širokým spektrom duševných porúch, porúch správania (mentálna
retardácia, látkové závislosti, afektívne poruchy, neurotické poruchy, poruchy učenia, ADHD,
ADD, ai.), ale aj deti s telesným postihnutím. Ak sú vylúčené kontraindikácie, možno komplexné
liečivé pôsobenie PPJ indikovať prakticky pri akomkoľvek probléme. V PPJ sa využívajú i vyššie
ruchy koňa – klus a cval, ale výdatne sa používa práca zo zeme, rôzne hry (s loptou, farbami,
maskami, prírodnými materiálmi), prechádzky v prírode. Je na fantázii terapeuta, ako využije
terapeutický potenciál prítomnosti koňa a vzťahových premenných v skupine detí.
Pri deťoch s poruchami učenia a vývinu reči v rámci PPJ je možné výsledky posúdiť najskôr po
dvoch mesiacoch, pri dvoch terapiách týždenne. Pri deťoch so spomínanými diagnózami sa
hipoterapia odporúča ako podporná psychologická liečba. U detí s poruchami reči, logopedickými
diagnózami a s komunikačnými blokmi má PPJ v rámci hipoterapie veľmi dobré účinky. Rečové
centrum v mozgu je úzko spojené s centrom pre jemnú motoriku. U týchto detí sa pri kontakte
s koňom - hladkaní, česaní, kŕmení či postrojovaní koňa postupom času jemná motorika zlepšuje
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a zároveň sa zlepšuje i reč. Tieto aktivity súvisiace so starostlivosťou o koňa vo svojej štúdii
spomínajú aj Frewin a Gardiner (2005). Aj z ich pohľadu sa pri spomínaných deťoch v programe
HT osvedčili okrem špecifických cvičení na chrbte koňa, taktiež aktivity ako je česanie koňa, či
lonžovanie (metóda výcviku koňa zo zeme, pri ktorej sa kôň pohybuje na lonži do kruhu v rôznych
chodoch, pozn. autora). Pri práci s detským klientom môže byť nápomocné aj cvičenie, ktoré podľa
vyššie uvedených autorov okrem iného zahŕňa i samotné už spomínané postrojovanie koňa.
Ako neočakávanú výhodu v rámci HT pri deťoch s poruchami vývinu reči uvádza Macauley
(2006) ich tendenciu k čoraz častejšej snahe o spontánnu komunikáciu v priebehu terapeutických
stretnutí. Autorka vo svojej štúdii tiež uviedla, že jej respondenti- detskí klienti, začínali spontánne
komunikovať častejšie v priebehu HT v porovnaním s terapeutickým stretnutím bez prítomnosti
zvieraťa. Ak sa u detí v priebehu HT vyskytol spontánny verbálny prejav, zväčša smeroval voči
zvieraťu. Ukázalo sa, ako pôvodne autorka aj predpokladala, že ak deti vopred vyhodnotili zadanú
úlohu v rámci HT ako jednoduchšie splniteľnú a menej stresujúcu, komunikačné bariéry sa skôr
eliminovali, deti tieto úlohy preferovali a pri ich plnení boli výraznejšie motivované. Ak deti
váhajú, alebo sú v rozpakoch kvôli svojim poruchám reči, snaha o ich zlepšenie je veľmi obtiažna.
Hovorenie je dobrovoľná činnosť. Pre terapeuta je náročné využívať terapeutické techniky určené
na skvalitnenie verbálneho prejavu a jeho obsahu, pokiaľ dieťaťu nie sú poskytnuté jazykové
stimuly. Výsledky štúdie, ktoré uvádza Macauley (2006) tiež ukazujú, že zviera môže pôsobiť ako
unikátny katalyzátor motivujúci dieťa komunikovať, so schopnosťou vytvoriť atmosféru
bezpodmienečného prijatia, a to aj napriek tomu, že reč dieťaťa je neusporiadaná, nezrozumiteľná,
či neúmyselne prerušovaná opakovaním slabík či častí slov. Suarezová (2005) pri deťoch
s poruchami reči v programe HT zdôrazňuje i dôležitosť skupinového jazdenia, nakoľko práve
v skupine môže dieťa častejšie dostať spätnú väzbu od účastníkov skupiny často s podobným
rečovým deficitom. Členovia skupiny si tak môžu s výdatnou pomocou hipoterapeuta a koňa
navzájom vypomôcť postupne odstrániť komunikačné bariéry a usilovať sa o úspešnejšiu
a plynulejšiu komunikáciu.
Pri deťoch s poruchami učenia sa počas pravidelných návštev v rámci dlhodobej terapie môžu
v mozgu časom vytvoriť alebo obnoviť dôležité nervové spojenia- aj vďaka týmto zmenám v CNS
sa po čase ich výkon ve škole zlepšuje, sebavedomie narastá, vzťahy so spolužiakmi a pedagógmi
sa skvalitňujú. Podobné zistenia uvádzajú Miller a Tech (2004) vo svojej štúdii. Ich respondentmi
boli rovnako ako v našej štúdii rodičia detí, ktoré pravidelne navštevovali program HT. Rodičia
uviedli, že si pred samotným vstupom svojho dieťaťa do programu HT neboli vedomí jej prínosov.
Taktiež uviedli, že po absolvovaní terapie došlo u ich dieťaťa k výraznému zlepšeniu v rámci
akademického i sociálneho rozvoja a predovšetkým k rozvoju osobnej zodpovednosti.
Príklad terapeutického plánu pre balbutické dieťa v mladšom školskom veku
Hlavným cieľom, ktorý chceme u dieťaťa dosiahnuť, je redukcia, resp. odstránenie balbuties.
Zajakavé deti sa vyznačujú vyšším svalovým napätím, nepravidelným dýchaním, zvýšenou
úzkosťou a nižším sebavedomím. Vzdávajú sa slovného kontaktu a narastá strach z komunikácie
samotnej. Postupne sa viac izolujú od ostatných (Lechta, 2010). Z toho plynú aj ciele terapie.
K odstráneniu zajakavosti sa chceme priblížiť prostredníctvom parciálnych cieľov – celkovým
uvoľnením, redukciou tenzie, úpravou biorytmu a dýchania a zvýšením sebavedomia. Priebeh
terapie môže byť uľahčený motivovanosťou dieťaťa jazdiť a byť pri koňoch.
1. týždeň: Jazda na koni s madlami (špeciálne držadlá upevnené na konskom trupe za kohútikom
a slúžia na úchop, pozn. autora), zoznámenie sa s koňom, hladenie koňa na rôznych častiach tela.
Jazda v smere aj v protismere jazdy, ľah na brucho v protismere v zastavení. Vnímanie pohybov
konského brucha pri dýchaní. Nežiadame od dieťaťa, aby rozprávalo, viac rozprávame my. Počas
celej jazdy musí byť chod koňa pravidelný. Aktivity musia byť pre dieťa príjemné, aby si ich
užívalo a uvoľnilo sa. Na tomto stretnutí nežiadame čistenie koňa, len zvítanie a rozlúčenie formou
pohladenia.
2. týždeň: Na tomto stretnutí môže dieťa pomôcť pri chystaní postrojov a čistení koňa. Ak je
dieťa uvoľnené a súhlasí, môže vyskúšať klus. Na uvoľnenie sa v kluse, necháme dieťa hovoriť
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dlhé samohlásky na jeden výdych, alebo spievať. Po kluse rozpráva v rytme kroku koňa, svaly (aj
hlasivkové budú uvoľnené). Začneme s ľahšími voltížnymi cvikmi (cviky vykonávané na
pohybujúcom sa koni, pozn. autora), pomaly zvyšujeme nároky. Stále dbáme na príjemnosť,
uvoľnenosť, uvedomovanie si rôznych rytmov.
3. týždeň: Pozorovanie koní vo výbehu, krátke oboznámenie s etológiou koní. Na jazdiarni
necháme dieťa rozmýšľať nad možnosťami využitia týchto poznatkov v starostlivosti a jazde na
koni (postavenie hlavy, uší, pohyby chvosta, nôh, ai.). Je to základ vnímania neverbálnej
komunikácie koní, ktorý budeme v budúcnosti rozširovať. Dieťa sito môže skúsiť v praxi pri vodení
koňa. Na koni necháme dieťa zrelaxovať, vysvetlíme mu základy ovládania koňa „v sedle“
a vyskúšame si to.
4. týždeň: Spoločná príprava koňa pre terapiou. Zopakovanie ovládania koňa, postupné
stupňovanie náročnosti (prekážky - tunel, labyrint, slalom) a stále dbáme na to, aby bolo dieťa
uvoľnené, spokojné a dosahovalo úspechy (občas je však potrebný aj neúspech). V kluse najprv
navodíme uvoľnenie a potom sa snažíme docieliť, aby sa dieťa pustilo jednou, druhou a nakoniec
oboma rukami. Snažíme sa ho podporovať v stavaní si náročnejších cieľov. Doteraz sme budovali
dôveru k terapeutovi a koňovi, rozvíjali informácie o konskom svete, prehlbovali príjemné pocity a
uvoľnenie spojené so situáciou pri koni a rovnako aj uvoľnenie. Prirodzený rytmus konskej chôdze
upravuje dýchanie a s uvoľnením aj reč.
2. mesiac: Ďalej pracujeme na uvoľnení, podporení radosti a sebavedomia, upevňovaní vnímania
a kontrolovania rytmu. Používame na to relaxačné techniky, hry na koni aj pri koni, rozprávanie do
rytmu, synchronizovanie vlastného kroku s koňom, hranie rolových hier so zmenami hlasu.
Postupne nechávame dieťa robiť veci samostatne. Približne na 7-8 stretnutí vytvoríme dvojicu
s novým dieťaťom, s ktorým budú spolu jazdiť a dieťa, ktoré už získalo skúsenosti, ho môže učiť
nové veci. Očakávame od toho, že si bude už skúsené dieťa viac veriť, prevezme iniciatívu a bude
motivované k náročnejším cieľom. Predpokladáme, že v tomto čase už bude balbutické dieťa
celkove relaxovanejšie a flexibilnejšie reagovať aj v nových situáciách. Podporujeme cielené
uvoľnenie sa v záťažovej situácii.
3. mesiac: Zapojením cvalu a jazdy v sedle zvyšujeme sebavedomie a sebaistotu v stanovovaní
cieľov, dieťa je konfrontované so situáciami, kedy sa dostáva do kontaktu s druhými ľuďmi
(pomáha stajníkom pri vyhnojovaní, asistuje kováčovi). Zapájame ho do práce s menšími alebo
menej skúsenými deťmi, pričom získava pocit zodpovednosti a hodnoty vlastnej práce. V týchto
situáciách je dieťa nútené rozprávať, postupne si zvykne na kontakt so známymi aj cudzími ľuďmi
a bude viac uvoľnené pri rozhovoroch. V tomto čase predpokladáme úpravu zajakavosti pri
kontakte so známymi situáciami a osobami a značné zlepšenie v náročných kontextoch
(komunikácia s cudzími ľuďmi, slovné skúšanie, a pod.).
Výskumná časť
Metóda
Respondentom sme predložili nami vytvorený dotazník, ktorý pozostáva z dvadsiatich otázok.
Niektoré otázky majú uzavretý (štruktúrovaný), iné otvorený (neštruktúrovaný) charakter. Tretím
použitým typom položiek dotazníka sú uzavreté položky, ktoré ponúkajú k voľbe zoznam hotových
odpovedí, avšak sú v závere doplnené otvorenou možnosťou voľnej odpovede. Nejednoznačné
informácie sme v závere overili pološtruktúrovaným interview. Subjektívne dotazníkové odpovede
z pohľadu rodičov sme následne doplnili prostredníctvom pološtruktúrovaného interview
objektívnymi informáciami zo strany hipoterapeutov.
Výskumná vzorka
Pre potreby našej pilotnej štúdie sme zatiaľ oslovili 24 respondentov vo veku od 28 do 57 rokov
z radov rodičov detí v predškolskom (25 %; N=6) a mladšom školskom veku (75 %; N=18)
s poruchami učenia a vývinu reči, ktoré t.č. navštevovali či neustále navštevujú program hipoterapie
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a taktiež 5 hipoterapeutov s dlhoročnými skúsenosťami, ktorí viedli program na vysoko odbornej
úrovni. Nateraz sme oslovili respondentov zo západného Slovenska, avšak do širšieho výskumu
plánujeme v blízkej budúcnosti zahrnúť vyšší počet respondentov zo strany rodičov, ich detí a
hipoterapeutov z hipoterapeutických centier zo stredného i východného Slovenska. Respondenti
pilotnej štúdie – rodičia detí, boli vybraní i na základe odporúčania hipoterapeutov, ktorí mali
prehľad o diagnózach detských klientov zúčastňujúcich sa programu hipoterapie.
Výsledky
Prvotné výsledky výskumu sme pre potreby pilotnej štúdie spracovali kvalitatívne s využitím
deskriptívnej štatistiky. Našou primárnou snahou bolo zistiť, či z pohľadu rodičov hipoterapia, ako
podporná psychologická liečba, skutočne prináša pozitívne výsledky v zmysle aspoň minimálnej
nápravy špecifických porúch učenia a porúch vývinu reči, ktoré pozitívne ovplyvnia kvalitu života
dieťaťa. Jeho správanie, verbálny prejav, vytváranie a upevňovanie sociálnych interakcií
či akademické výsledky. Ďalej nás okrem iného bude podrobnejšie zaujímať, ako dlho deti
respondentov navštevujú program hipoterapie, čo ich deti vnímajú pozitívne a naopak – čo
negatívne, resp. čo sa ich deťom v programe nepáči. Venovať sa budeme i vzťahu detí respondentov
k neodmysliteľnému elementu terapie – koňovi.
Zo skúmanej vzorky malo 83,3 % (N=20) odborníkom stanovenú diagnózu. Prehľad
o konkrétnych diagnózach je v tabuľke 3. Vo výskumnej vzorke máme aj deti s inými poruchami
(DMO, Downov syndróm). Zahrnuli sme ich pre prítomnosť sekundárnych problémov v oblasti reči
a učenia. Priemerný vek u detí s poruchou reči bol 7,7 roka (5-11 rokov). V sledovanej skupine detí
so špecifickými poruchami učenia bol priemerný vek 8,2 roka (8-11 rokov).
Najčastejšie rodičmi a hipoterapeutmi popisovanými skupinami problémov (zhodne po 45,8 %;
N=8) detí boli problémy s rečou:
„Jednoducho doma s rodinou rozprávala a v škole alebo u niekoho absolútne nie. Maximálne
odpovedala áno, nie. Problémy nastali po vstupe do škôlky, kedy odmietala rozprávať
s učiteľkami.“ „...keď chce rýchlo niečo povedať, bol rozrušený, alebo keď si nebol istý odpoveďou,
tak sa neuveriteľne zajakával, zasekával, vyrážal zo seba slová...“, „... bolo mu horšie rozumieť,
nechcel rozprávať, skôr ukázal...“, „...šušlal a ráčkoval...“
výrazná hanblivosť pre cudzími ľuďmi:
„...pred ľuďmi sa schovával za nás...“, „...odmietala chodiť von medzi ľudí...“, „V novom
prostredí nechcela rozprávať ani spolupracovať s cudzími ľuďmi.“
horší prospech vzhľadom na stanovenú diagnózu porúch učenia:
„Keď začala chodiť do školy, prehadzovala písmená, nerozumela zadaniam a preto robila
chyby.“ „...odmietal ráno vstávať a ísť do školy...“, „...zamieňa si jednotky s desiatkami, pletie si
znamienka...“
Často spomínaná bola slabá koncentrácia pozornosti v 33,3 % (N=8) : „...bola nepozorná na
hodinách, nevedela sa dobre pripraviť na hodinu, večerné učenie nám zaberalo hodiny...“
„...nestíhala si písať poznámky a domáce úlohy, potom dostávala poznámky a zlé známky...“
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Tab. 3 Prehľad diagnóz sledovaných detí

Stanovená diagnóza
Poruchy učenia
Dyslexia
Dyskalkúlia
Dysortografia
Poruchy reči
Zajakavosť
Elektívny mutizmus
Dyslália
Rotacizmus
Sigmatizmus
Poruchy správania
Detská mozgová obrna
Iné
Epilepsia
Downov syndróm
Problematické vytváranie
a upevňovanie sociálnych interakcií
Nebola stanovená žiadna diagnóza

N
9
6
5
2
11
3
2
2
2
3
1
2
3
1
1
1
1

Pred začatím hipoterapie navštevovalo 14 detí (58,3 %) inú formu terapie (pozri tab. 4).
Tab. 4 Počet detí navštevujúcich inú formu terapie ešte pred začiatkom hipoterapie
Logopéd

Psychológ

Fyzioterapeut

10

6

5

Špeciálny
pedagóg
5

Najčastejšie prichádzali rodičia k hipoterapeutom na odporučenie odborníka, najčastejšie
psychológa (N=10; 41,7 %) alebo na základe rady známych, ktorí už majú skúsenosti s hipoterapiou (N=8; 33,3 %). Niektorí uvádzajú, že sa o hipoterapii dozvedeli z časopisu, alebo z článku
na internete (N=3; 12,5 %).
Do našej vzorky sme zahrnuli deti, ktoré navštevovali hipoterapiu rôzne dlhé časové obdobie.
Desať detí (41,7 %) chodí na terapiu menej ako pol roka, sedem detí (29,2 %) má za sebou pol roka
až rok hipoterapie a sedem detí chodí na hipoterapeutické stretnutia už vyše dva roky.
Rodičov sme sa pýtali, či u svojich detí pozorovali pozitívne zmeny po absolvovaní
hipoterapeutických stretnutí. Všetci rodičia odpovedali kladne.
Najvýraznejšie polepšenie videli rodičia v akademickej oblasti (N=17; 70,8 %) a tiež v domácom
prostredí (N=11; 45,8 %) a v rámci voľno-časových aktivít (N=10; 41,7 %). Nezanedbateľný pomer
rodičov (N=7; 29,2 %) pozoroval pokrok aj v rámci vytvárania a upevňovania kamarátskych
vzťahov.
Konkrétne reflektujú zvýšenie sebavedomia a s tým súvisiacej sociálnej aktivity (N=13; 54,2 %).
„Zbláznila sa do koní. Už sa rýchlejšie osmelí a dokonca sa rozpráva so všetkými terapeutmi.“
„Šikana ve škole sa eliminovala, nadobudol viac sebavedomia, nebojí sa už rozprávať,...“
„...ovláda viac faktov, teší sa, že vie pracovať s koňom, stúplo mu sebavedomie a už sa snaží aj
žartovať s terapeutkou!“
Polovica rodičov uviedla nárast koncentrácie a výdrže pozornosti u svojich detí po absolvovaní
hipoterapie. „Pri písaní a čítaní je pozornejšia, potom má menej chýb a aj prospech sa jej zlepšil.“
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„Veľmi sa zaujíma o kone, pozorne počúva o nich, zapamätá si aj dlhšie a zložitejšie pokyny.“
„... väčšia zodpovednosť, plnenie si úloh, pripravuje si časový plán, čo mu pomohlo ich kvalitnejšie
plniť...“ S tým súvisí aj zlepšenie prospechu (N=6; 25 %) a plynulejšia príprava do školy (N=5;
20,8 %). „Zlepšilo sa plnenie domácich úloh a školských povinností, mám menej neprijatých
hovorov od triednej učiteľky.“
Deti sa po hipoterapii javili uvoľnenejšie (N=10; 41,7 %). „...nie je už taká impulzívna...“ „.. je
pokojnejšia, menej zúri...“.
U detí s rečovými problémami rodiča pozorovali jednak rozšírenú slovnú zásobu a plynulejšiu
a zrozumiteľnejšiu reč (N=8; 33,3 %). „Rozpráva pomalšie, premyslí si, čo povie, v kľude sa
nezajakáva už vôbec.“ „Konečne odpovedá dlhšími vetami, lepšie, hlavne rýchlejšie vyslovovanie.
Pred hipoterapiou odpovedala jednoslovne, alebo len kývala hlavou.“
Zmeny podľa rodičov nastali väčšinou (N=11; 45,8 %) po dvoch mesiacoch navštevovanie
hipoterapie. Pozitívna zmena do jedného mesiaca nastala u 7 detí (29,2 %), do štvrť roka u štyroch
detí (16,7 %) a do pol roka u dvoch detí (8,3 %).
Rodičov sme sa pýtali aj na názor ich a ich detí na hipoterapiu, čo sa im páči, resp. čo by radi
v rámci ich hipoterapeutických stretnutí zmenili.
Všetky opisované deti chodia rady na hipoterapiu. Najviac sa im pozdáva prítomnosť koňa
a aktivity s ním spojené (N=20; 83,3 %). „... môže sama jazdiť, klusať a starať sa o Zuzku“, „Jazda
na koni, jeho kŕmenie, vymýšľanie cvikov a plnenie super úloh, ktoré terapeutka vymyslí.“ „...
možnosť jazdiť, je to iné ako na iných terapiách...“, „.. robí ju to výnimočnou oproti spolužiakom“.
Deti sú veľmi spokojné aj s terapeutmi a možnosťou byť s inými deťmi, ktoré sa im nesmejú (N=9;
37,5 %).
Na druhej strane rodičia oceňujú profesionálny a zároveň kamarátsky prístup hipoterapeuta,
zapájanie dieťaťa do starostlivosti o koňa a učenie sa o koňoch, radosť s akou chodí dieťa na
hipoterapiu a efekt, ktorý je relatívne rýchlo viditeľný (zhodne N=7, 29,2 %).
Na otázku, čo by chceli zmeniť, odpovedali v absolútnej väčšine (N=10; 41,7 %), že by chceli
chodiť častejšie, resp. že hipoterapia je finančne náročná (N=4; 16,7 %). „Chceli by sme chodiť
častejšie, ale to je náš časový problém.“ „Hipoterapia je veľmi drahá, mala by byť aspoň z časti
preplácaná zdravotnou poisťovňou.“
Na záver nás zaujímal názor rodičov, v čom vidia rozdiel hipoterapie oproti iným formám
terapie. Významným faktorom sa ukázala prítomnosť koňa (N=8; 33,3 %), príjemné prostredie,
nepripomínajúce terapiu, lepšie prepojené s reálnym životom (N=8; 25 %), komplexnosť terapie,
ktorá ovplyvňuje nielen psychickú, sociálnu, ale aj fyzickú stránku (N=5; 20,8 %). „...chodí sem
radšej a aj jej to pomáha...“ „Pri koňoch je syn viacej zaangažovaný, podieľa sa na rozhodovaní
o priebehu terapie, čo sa bude robiť. Kone sú preňho motiváciou prekonáva aj ťažké úlohy.“ „My
nechodíme na terapiu, my chodíme na kone!“
Diskusia a závery
Výsledky štúdie treba považovať za predbežné a ďalej budú overované na početnejšej
výskumnej vzorke, v ktorej budú zastúpení respondenti – hipoterapeuti, rodičia a ich deti
navštevujúce program hipoterapie zo stredného i východného Slovenska. Medzi respondentov v
budúcnosti plánujeme zaradiť aj deti v staršom školskom veku a adolescentov s poruchami učenia,
vývinu reči i správania.
Medzi obmedzenia pilotnej štúdie patrí absencia kvantitatívnych údajov pri využití
objektívnejších psychodiagnostických metodík, nakoľko terajšie výsledky boli spracovávané čisto
kvalitatívne. Aj napriek tomu sme sa prostredníctvom nami vytvoreného dotazníka a
pološtruktúrovaného interview dozvedeli, že rodičia v zhode s hipoterapeutmi pozorovali u detí so
špecifickými poruchami učenia a reči pozitívnu zmenu po návšteve hipoterapeutických stretnutí.
Musíme mať však na pamäti, že vzorka bola relatívne malá a vyše polovice detí navštevovalo aj iné
terapie, ktorých pôsobenie mohlo podporiť vplyv hipoterapie. Detailnejšie a objektívnejšie výsledky
preto prinesie nasledujúci výskum. Už po relatívne krátkom období dvoch mesiacov sa však deti
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zdali byť pokojnejšie, sústredenejšie, čo zodpovedá tvrdeniu Hollého a Hornáčka (2005). Tým sa
následne skvalitňovali aj ich vzťahy s pedagógmi a zlepšovali akademické výsledky.
Detí s poruchami učenia začali vykazovať kvalitnejšie výkony v škole aj vďaka pravidelným
návštevám hipoterapie, v rámci ktorej absolvovali jazdu na koni v kombinácii s vhodným typom
cvičení a hier podľa typu diagnózy. Pri deťoch s dyskalkúliou sa z pohľadu rodičov zlepšila
matematická pamäť- ťažkosti s krátkodobým a dlhodobým zapamätaním si postupov potrebných na
riešenie matematických úloh sa eliminovali, taktiež i problémy s čítaním a písaním čísel. Zlepšilo sa
chápanie matematických pojmov, zaraďovania čísel do číselného radu a vzťahov medzi číslami.
U detí s dysortografiou a dyslexiou sa podľa slov rodičov znížila chybovosť čítania (eliminácia
slabikovania, hláskovania), zlepšila sa schopnosť koncentrácie, objavovalo sa menej zámen
samohlások, zrkadlových zámen písmen, či tvarovo podobných písmen. Zlepšilo sa uplatňovanie
gramatických pravidiel, jemná motorika, sluchová analýza a syntéza slova, ako i krátkodobá pamäť.
Schopnosť relaxovať, koncentrovať sa a zlepšenie svalového napätia je tiež predpokladom pre
plynulý a artikulovaný rečový prejav. Pri deťoch s mutizmom, ktoré s terapeutom spočiatku
nekomunikovali a odpovedali nanajvýš jednoslovne na uzatvorené otázky, príp. neverbálne
(pokývaním hlavy, ai.) sa začal objavovať aspoň stručný verbálny prejav v prvom rade voči
koterapeutovi-koňovi, neskôr voči hipoterapeutovi pozostávajúci z nižšieho počtu krátkych viet.
Situácia sa podľa slov rodičov zlepšila i v školskom prostredí, kde sa deti snažili verbálne reagovať
na spolužiakov i pedagógov. Podobne ako v štúdii Macauleyovej (2006) sa u detí ukázal postupný
nárast sociálnych zručností a samostatnej aktivity smerom k rovesníkom i dospelým nielen
v prostredí koní, ale aj v školskom a cudzom prostredí.
Rodičia aj ich deti uvádzali ako veľké pozitívum prítomnosť koňa, ktorý vystupuje v role
motivátora a sociálneho katalyzátora. Taktiež aj prítomnosť iných detí s podobnými problémami
a zároveň akceptujúcich problémy iných detí je značne motivujúca a podporujúca.
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Abstrakt
Tématem příspěvku je stručné představení české části mezinárodní výzkumné studie zaměřené na
význam domácí přípravy na školu a na celkovou součinnost učitel, rodič, žák. Mezi sledovanými
hledisky byla příkladně víra zúčastněných v prospěšnost domácí přípravy na školu, dále konkrétní
způsoby přípravy na školu ve vztahu ke školní úspěšnosti žáka, vztah mezi časem věnovaným
škole, školními výsledky a mírou samostatnosti žáků. Byl sledován vztah mezi časem věnovaným
školní přípravě a autoregulačními strategiemi školáků, dále možnosti řízení volného času ze strany
dítěte a celkový dopad rozsahu domácí přípravy na školu a její konkrétní realizaci dítětem.
Výzkum mapuje konkrétní způsob školní přípravy v rámci rodiny, vnímanou náročnost domácí
přípravy a míru zapojení ze strany rodičů či sourozenců. V centru pozornosti je též motivace rodičů
pro intervenci při přípravě svého dítěte do školy. Oproti zahraničním kolegům sledoval český tým
pouze děti ve dvou věkových kategoriích: 1. a 2. třídy a 3., 4. a 5. třídy, přesto bylo uplatněno
vývojové hledisko.
Klíčová slova: postoje, vnímaná úspěšnost, autoregulace, domácí příprava

Introduction of a study focused on psychological aspects of homework in first five years
of schooling
Abstract
This article introduces the Czech part of an international study on importance of school homework
and on overall cooperation of teacher, parent and pupil. It focuses on trust in the benefits of
homework, on specific ways of preparing for school in relation to self-efficacy of pupils, on
relationship among time devoted to school, school performance and independence of pupils. We
researched relationship between time devoted to school preparation and self-regulatory strategies of
schoolchildren, between free time management capabilities of children and impact of overall
homework preparations and its concrete realization.
The research deals with methods of school preparation in family, perceived difficulty of homework
and involvement of parents or siblings. In the center of our attention is also motivation for parent’s
activity in school preparation of their child. The Czech team observed children only in two age
categories: 1st and 2nd class and 3th, 4th, 5th class and developmental perspective was applied as well.
Keywords: attitudes, perceived self-efficacy, self-regulation, homework
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Tematické zakotvení výzkumné studie
Základním tématem je součinnost rodičů, učitelů a školáků při domácí přípravě na školu a při
vypracovávání domácích úkolů v prvních pěti letech školní docházky.
V minulých 6 letech jsme se intenzivně zabývali (s podporou GA ČR 406/01/0220, GA ČR
406/04/0316) analýzou rané interakce mezi rodičem a dítětem, případně vychovatelem předškolního
zařízení jeselského typu a dítětem. V centru našeho zájmu byla tzv. základní či primární vazba,
kterou dítě vytváří většinou se svou biologickou matkou, a její význam pro jeho další psychický
vývoj.
Ukazuje se, že silně koreluje výchovný styl matky a typ vazby (připoutání) matka – dítě v raném
dětství. Matky s jistou vazbou respektovaly autonomii dítěte a poskytovaly mu pomoc, až když o ni
požádalo. Matky s vazbou nejistou mu neposkytovaly podporu a komplikovaly mu proces
autonomie, zrazovaly ho od explorace a paradoxně, ačkoliv o dítě a kontakt s ním příliš neusilovaly,
nechtěly mu dopřát samostatnosti (Matas, Arend, Stroufe, 1978).
Výzkumy zaměřené na trvalost a hodnotu primární vazby upozorňují na změny, jež nastávají
s nástupem dítěte do školy. Jako by právě nástup dítěte mezi vrstevníky, jeho porovnávání se
s nimi, vytváření nových modelů chování založených na výkonu a zdůrazňujících soutěživost či
kooperaci ve škole v tomto procesu sehrávaly roli. Malí školáci, kteří jsou formováni cizí a ne vždy
jen přátelskou autoritou učitele, kteří musí vytvářet pravidelné pracovní návyky, kteří pociťují nové
nároky a očekávání ze strany rodičů, se zřejmě právě v tomto věku vymaňují z přímého vlivu jemné
sítě socioemocionálního přediva s matkou a dalšími osobami, se kterými tyto prvotní vazby (ve
smyslu attachmentu) navázali. Zajímá nás tedy, co se konkrétně odehrává v prvních letech školní
docházky mezi aktéry procesu socializace – školou, rodinou a dítětem samým.
Pravidelnou aktivitou, kde se tato součinnost každodenně projevuje, je právě příprava do školy a
práce na domácích úkolech. Naše zkušenost z praxe nás zároveň vede k tomu, že si plně
uvědomujeme význam nástupu do školy nejen pro dítě, ale i pro ostatní členy rodiny. V naší
společnosti je zcela patrná ambice rodičů zaměřená na školní úspěšnost jejich dítěte. U některých
rodičů se tato ambice projevuje dokonce úzkostností a nepřiměřenými obavami (odklady nástupu do
školy, kde klíčovým důvodem je, „aby dítě uspělo“) či nároky na dítě už v předškolním věku
(množství navštěvovaných kroužků a kurzů, „aby dítě ve škole mělo náskok“).
Dalším stimulem, který nás nasměroval na předkládané výzkumné téma, byla nekončící diskuse
o zodpovědnosti vůči dítěti. Kdo ve společnosti je garantem jeho vzdělávání? Škola, nebo rodiče?
Kdo by měl citlivě reagovat na měnící se celospolečenské nároky? Škola, nebo rodiče? Projevuje se
tlak na zavádění nových technologií, ale též snaha zachovat základní roli školy nejen jako instituce
vzdělávací, ale též výchovné. Dochází k výraznému modifikování vrstevnických vztahů ve škole,
která stále citlivě odráží celospolečenskou realitu a je důležitým propojením mezi jedincem a
společností. Dochází však též ke změnám ve vztahu učitel – žák a obecně ke změnám ve vnímání
učitelské role ve společnosti. Postavení učitele ve společnosti prochází v naší měnící se společnosti
zajímavým procesem.
Jsme si plně vědomi, že školní problematika je v ČR již tradičně široce rozpracovávaná a nemáme
ambice pojímat tuto tematiku příliš komplexně. Chceme především sledovat součinnost učitele,
žáka a rodiče při přípravě do školy a při zpracovávání domácích úkolů. Domníváme se totiž, že je to
právě příprava na školu a povinnosti s tím spojené, které tvoří důležitou součást socioemocionálních
vztahů rodič – dítě po jeho nástupu do školy. V některých rodinách jsou tyto chvíle spojené
s úzkostí, obavami, ústí v následné konflikty, vedou k psychosomatickým obtížím, zatímco v jiných
rodinách naopak tmelí vztahy mezi členy rodiny, posilují autoritu rodičů, vytváří mezigenerační
kontinuitu v rovině kognitivní. V některých rodinách ani nevědí, že podobná aktivita probíhá (buď
mají tak inteligentní dítě, které přípravu do školy zvládá zcela samostatně či mimo domov, nebo
dítě tak nedbalé, které se na školu nepřipravuje). Způsob práce dítěte při řešení školních zadání
vytváří v prvních letech školní docházky nejen jeho další pracovní návyky, postoje k plnění
povinností, ale rozvíjí jeho myšlení, znalosti, touhu poznávat. Pokud se tento proces nedaří, pak je
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často počátkem útlumu jeho přirozené zvídavosti, cestou k nezájmu, průměrnosti, malé sebedůvěře,
později cestou ke ztrátě smysluplnosti života.
Lze říci, že základní téma přípravy na školu a problematika domácích úkolů je dlouhodobě
diskutovaným tématem. Jedni hodnotí domácí přípravu jako zcela nezbytnou součást školní
docházky (příkladně ve smyslu posílení nově naučeného), zatímco pro jiné znamená nepřiměřené a
nepřijatelné zatěžování školáků v jejich volném čase. Kde je tedy jakási vyváženost s respektem pro
obě hlediska? Existuje vůbec? Lze se podívat na tuto tematiku očima moderní školy, která je nucena
reagovat na názorovou pluralitu rodičů svých žáků a vyrovnávat se s výraznými celospolečenskými
změnami ve všech rovinách společnosti? Lze ji sledovat očima moderní rodiny, kde každý její člen
je motivován rozvojem vlastní individuality? Lze ji vidět očima pozitivního rozvoje žáka, kde
respekt zasluhuje nesporně též kvalita jeho každodenního života? Nemělo by se tedy zcela „
obětovávat“ dětství a mladí našich školáků v zájmu jejich budoucího životního úspěchu či selhání.
Otázkou je, zda životní úspěch či kvalita prožívání života, pocity smysluplnosti skutečně souvisí
s tím, jak jsme úspěšní ve školních lavicích. Nejsou stejně důležité mechanismy chování, prožívání
či to, jaké modely řešení problémů si do života ze školy odneseme?
Koncepční a metodické přístupy a jejich rozbor
Studie je zaměřena především na konkrétní postoje školáků, rodičů i učitelů ke školní přípravě a
domácím úkolům. Sleduje, jaká je víra v jejich prospěšnost. Zaměřuje se na způsoby přípravy do
školy ve vztahu k úspěšnosti žáka ve škole. Sleduje vztah mezi časem věnovaným škole, školními
výsledky a mírou samostatnosti žáků, jejich autoregulačními strategiemi. Mapuje způsob školní
přípravy v rámci rodiny, vnímanou náročnost domácí přípravy a míru zapojení ze strany rodičů či
sourozenců, možnosti řízení volného času ze strany dítěte a celkový dopad na rodinné vztahy.
Sleduje motivaci rodičů pro intervenci při přípravě svého dítěte do školy.
Studie se věnuje problematice interakce rodičů s dětmi v rámci školní přípravy a jejímu významu
pro posílení rodinných vztahů a vlivu na autonomii dítěte. Rádi bychom navázali na české práce
J. Odehnala, J. Čápa, J. Kotáskové, Zd. Matějčka, Zd. Heluse a mnoha dalších, kteří se zaměřovali
na způsoby interakce rodič – dítě v rodině či učitel – žák ve škole a na uplatňované výchovné
praktiky. V konfrontaci se studiemi a přístupy našich zahraničních kolegů chceme sledovat
v kontextu rodiny a ve výchově existující kulturní specifika, která se váží k danému prostředí a
odráží specifické postoje k pojetí školní přípravy, k rozvoji autonomie školáků a k součinnosti školy
a rodiny. Z tohoto hlediska bude přínosné návazné interkulturní srovnání, ve kterém
spolupracujeme s kolegy z Univerzity v Toulouse a Univerzity v Nimes (O. Lescarret, C. SafontMottay, N. Oubrayrie-Roussel) a kolegů z Univerzity Quebec (R. Deslandes).
Socializace dítěte v mladším školním věku je ovlivněna řadou faktorů, klíčovým je samozřejmě
počátek školní docházky a institucionálního působení školy, dalším z významných faktorů je
obecný sociokulturní kontext, ve kterém dítě vyrůstá a ve kterém je vychováváno.
Užité metody
Ke sběru dat byl využit dotazník koncipovaný kanadskou kolegyní Rollande Deslandes. Tento
dotazník, který má řadu modifikací věkových i vázaných na osoby (pro učitele, pro rodiče, pro
školáky), vychází z HPI (Homework Process Inventory, Cooper a kol., 1998), jehož francouzská
modifikace byla standardizovaná v Kanadě a Francii. Dále vychází z dotazníku Thinking about My
Child’s Homework or My Homework (Hoover-Dempsey a kol., 1995; Walker a kol., 2000) a
z vlastních metod Deslandese a Bertranda (2002, 2003).
Navrhovaný projekt inspirují především práce: Cooper a kol. (1998, 2000, 2001), Epstein, Salinas,
Van Voorhis, (2001), Corno (1996) a Hoover-Dempsey a kol. (1995, 1997, 2001). Příkladně
Cooper se svými spolupracovníky studoval vliv postojů rodičů a učitelů k domácí přípravě a
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úkolům a jejich působení na postoje dětí k úlohám a jejich následné reálné výsledky ve škole.
Studoval také rozdíly v pozitivním akceptování úloh z matematiky či mateřského jazyka.
Vztah mezi úlohami, domácí přípravou a školními výsledky byl podrobně studován např. autory:
Cooper (1989, 2001), Muhlenbruck, Cooper, Nye a Lindsay (2000). Autoři Cooper a kol. (1998) a
Trautwein a Köller (2003) se zaměřují na délku trvání předškolní přípravy a na čas věnovaný
domácím úkolům ve vztahu k výsledkům ve škole a ke školní úspěšnosti. Autoregulačními
strategiemi a jejich rozvojem se zabývají autoři Cooper a kol. (1998), Muhlenbruck a kol. (2000).
Corno a Xu (2003) identifikovali 5 typů autoregulačních strategií školáka.
Vztahy mezi způsobem týkajícím se nabídnuté pomoci při předškolní přípravě ze strany rodičů a
dalších členů rodiny a školními výsledky jsou některými autory hodnoceny mírně pozitivně
(Fehrman, Keith, Reimers, 1987) a jinými negativně (Natriello, McDill, 1986). Účast rodičů
představuje pozitivní sílu, ale velmi záleží, jakým způsobem je užívána. Může se jednat o přímou
pomoc, o doplňování aktivity dítěte či jen o přezkušování na jeho žádost. Může se jednat o
podněcování jeho vlastní autonomie, o posilování jeho sebedůvěry, o poskytování útočiště v případě
nezdaru. Různými aspekty jmenovaného se zabývali např. Cooper a kol., (2000), Epstein, Van
Voorhis (2001), Grolnick, Ryan (1989), Hoover-Dempsey a kol. (2001).
Podle Hoover-Dempseye a kol. (2001) rodiče pomáhají svým dětem se školní přípravou ze tří
důvodů:
1. domnívají se, že to patří k jejich rodičovské zodpovědnosti, k jejich rodičovské roli;
2. chtějí ovlivnit úspěšnost svých dětí a cítí se k tomu kompetentní;
3. domnívají se, že se to od nich čeká (tato očekávání vnímají ze strany svých dětí i ze strany
učitelů) (Hoover-Dempsey, Sandler, 1997).
Rodiče mají též tendenci vkládat se do situace, když cítí, že jejich dítě je postaveno před řešení
těžkostí a problémů (Walker a kol., 2000).
K zahraničním pramenům lze samozřejmě doplnit mnoho českých výzkumných prací zaměřených
z různých aspektů na součinnost učitel, rodič, žák. Máme na mysli například práce Kotáskové,
Heluse, Matějčka, Odehnala, Štecha, Gillernové, Mareše, Říčana a dalších. Lze však říci, že nám
není známo, že by se někdo výzkumně zaměřoval přímo na analýzu této interakce při školní
přípravě a práci na domácích úkolech, a to z výše uvedených hledisek. Navíc se nám jako zajímavé
a přínosné jeví hledisko interkulturní, které však není tématem této prezentace.
Cíl studie
Na obecné úrovni si projekt klade za cíl zlepšit spolupráci mezi rodinou, školou a sociálním
prostředím a předcházet tak sociálním rizikům, které mohou vést ke zhoršení prospěchu dětí, ke
zhoršení jejich zdravotního stavu, k dopadům na jejich zdravý psychický vývoj. Výzkum analyzuje
vliv hodnotových orientací na autoregulaci žáka a na interakci rodičů s dětmi. Sleduje dynamiku
školní přípravy žáka a participaci rodičů na této přípravě. Analyzuje kognitivní, afektivní a
behaviorální komponenty postojů rodičů ke školní přípravě.
Projekt mapuje způsob školní přípravy v rámci rodiny, vnímanou náročnost domácí přípravy a míru
zapojení ze strany rodičů či sourozenců, možnosti řízení volného času ze strany dítěte a celkový
dopad na rodinné vztahy. Sleduje disonanci v postojích a chování u dětí a rodičů a dopad na školní
prospěch.
Cílem je snaha lépe porozumět problematice předškolní přípravy a roli jednotlivých klíčových
aktérů (učitel, žák, rodič) v ní, získané výsledky analyzovat a srozumitelně sdělovat různým
zájmovým skupinám (výchovní poradci, učitelé, rodiče, žáci). Nejefektivnější kombinace
sledovaných kategorií (výchovné praktiky, postoje, rozsah domácí přípravy aj.) se pokusit aplikovat
systémově do oblastí pedagogické a psychologické praxe.
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Cílem je snaha pozitivně posunout kvalitu prožívání života našich školáků, ovlivnit jejich zdravý
psychický vývoj, posílit soudržnost rodinných vztahů, posilovat vědomostní úroveň a přirozenou
zvídavost žáků, posilovat autonomii žáků, jejich sebedůvěru, posilovat součinnost školy a rodiny.
V této studii se zabýváme těmito výzkumnými otázkami:
1. Zjišťování žákovských postojů k domácí přípravě na školu a k domácím úkolům a
zjišťování důvěry v jejich význam.
2. Zjišťování vztahu mezi časem věnovaným obvykle přípravě do školy a školním úlohám na
jedné straně a školními výsledky a autoregulačními strategiemi žáků na straně druhé.
Kvantitativní data byla nominální či ordinální povahy a byla následně zpracována do tří grup,
jejichž otázky spolu vysoce korelovaly:


postoje vůči úkolům (dále jako DÚ) a domácí přípravě,



autoregulace dítěte,



vnímaná úspěšnost dítěte.

Výzkumný vzorek
Vzorek výzkumu tvořilo 110 chlapců a 103 dívek z nižších tříd, 151 chlapců a 150 dívek z vyšších
tříd.
Výsledky
1.

Postoje vůči úkolům a domácí přípravě

Zajímalo nás, zda se v postojích k domácí přípravě chlapci a dívky liší. Na základě Wilcoxonova
testu (W = 10352; p = 0,002) bylo zjištěno, že dívky z nižších i vyšších tříd mají silnější afektivní
složku postoje k DÚ, tedy že mají DÚ více rády. Také v behaviorální složce postojů k DÚ vykazují
dívky silnější vztah k DÚ než chlapci (W = 20632, p = 0,003), tedy plní úkoly častěji. V oblasti
kognitivní složky postoje k DÚ, tedy v tom, jak o prospěšnosti DÚ smýšlí, se chlapci a dívky
nelišili, a to jak v nižších třídách (W = 10910,5, p = 0,054), tak ve třídách vyšších (W = 20632, p =
0,063).
Další zkoumanou oblastí byl vztah mezi afektivní složkou postoje k DÚ a průměrným počtem
splněných úkolů. Na základě použitého Kruskal-Wallisova testu (chí-kvadrát = 30,245, p < 0,001)
bylo prokázáno, že čím víc úkolů dítě průměrně splní, tím pozitivnější emoce má k DÚ (vyšší
třídy). Pouze u nižších tříd se na základě Kruskal-Wallisova testu (chí-kvadrát = 10,954, p = 0,004)
prokázal vztah mezi afektivním postojem dítěte k DÚ a tím, zda dělá všechny DÚ najednou. Čím
pozitivnější jsou emoce dítěte k DÚ, tím spíše dělá dítě DÚ najednou.
2.

Autoregulace dítěte

V oblasti autoregulace jsme se nejdříve zabývali případnými rozdíly mezi chlapci a dívkami. Zjistili
jsme, že dívky a chlapci z nižších tříd se signifikantně liší v autoregulaci (W = 10675, p = 0,036).
Dívky mají silnější autoregulaci než chlapci. Ve vyšších třídách jsme však pro takovýto vztah mezi
pohlavím autoregulací nenalezli dostatek důkazů (W = 22214,5, p = 0,383). Starší chlapci a dívky
se tedy v autoregulaci ve vztahu k DÚ neliší.
Dále nás zajímalo, zda existuje vztah mezi autoregulací dítěte a jeho afektivní složkou postoje
k DÚ. Bylo prokázáno, že u nižších (r = 0,228, p < 0,001) i vyšších tříd (r = 0,280, p < 0,001)
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existuje vztah mezi afektivní oblastí postoje dítěte k domácím úkolům a autoregulací. Čím
pozitivnější emoce k DÚ, tím silnější autoregulaci dítě má. U vyšších tříd bylo také na rozdíl od tříd
nižších prokázáno, že čím víc úkolů dítě průměrně splní, tím silnější autoregulaci dítě má (chí
kvadrát = 9,492, p = 0,023).
3.

Vnímaná úspěšnost dítěte

V oblasti vnímané úspěšnosti sebe sama nebyl ani u nižších (W = 11159,5, p = 0,166), ani u vyšších
tříd (W = 21652,5, p = 0,106) nalezen statisticky vnímaný rozdíl mezi dívkami a chlapci. Mezi
dívkami a chlapci nebyl prokázán ani rozdíl v tom, zda si připraví klidné prostředí při přípravě do
školy (W = 22120,5, p = 0,318). U vyšších tříd bylo na rozdíl od tříd nižších prokázáno, že čím víc
úkolů dítě průměrně splní, tím úspěšnější se dítě vnímá (chí kvadrát = 43,036, p < 0,001).
Dalším z našich cílů bylo zjištění, zda souvisí vnímaná úspěšnost dítěte a to, zda má dítě k DÚ
kladné emoce. Výsledky prokázaly u starších (r = 0,491, p < 0,001) i mladších (r = 0,283,
p < 0,001) dětí, že čím pozitivnější jsou emoce dítěte k DÚ, tím vnímá sebe sama jako více úspěšné.
U dětí mladšího věku nebyla prokázána souvislost mezi kognitivní oblastí postojů k DÚ a
vnímanou úspěšností dítěte (r = 0,127, p = 0,064), zatímco u starších dětí byla prokázána (r = 0,481,
p < 0,001) souvislost vnímané úspěšnosti sebe sama a toho, zda dítě vnímá úkoly jako prospěšné.
Stejný výsledek byl pouze u starších dětí prokázán v behaviorální oblasti DÚ (r = 0,618, p < 0,001).
Čím důkladněji se dítě chová v souvislosti s plněním DÚ, tím vnímá sebe sama jako více úspěšné.21
Diskuse a shrnutí
Praktický přínos studie spočívá ve snaze zlepšit kvalitu prožívání života našich školáků, v ovlivnění
jejich zdravého psychického vývoje, posílení soudržnosti rodinných vztahů, posilování vědomostní
úrovně a přirozené zvídavosti žáků, posilování autonomie žáků, jejich sebedůvěry, posilování
součinnosti školy a rodiny. Naším cílem bylo také lépe porozumět problematice předškolní přípravy
a jejích dalších aspektů.
K důležitým zjištěním výzkumu patří, že pokud má dítě pozitivní emoce k DÚ, i jeho vnímaná
úspěšnost sebe sama je vyšší, což se projevilo jak u mladších, tak u starších dětí. U starších dětí
souvisí také důsledné chování ve vztahu k DÚ, pozitivní smýšlení o DÚ a sebevědomí dítěte. Je
proto významné, aby rodiče vedly děti k svědomitému a pro děti zábavnému a smysluplnému plnění
úkolů, čímž mohou posilovat jejich zdravé sebevědomí. Tento předpoklad posiluje také další
zjištění výzkumu, které ukazuje, že čím více DÚ (starší) dítě plní, tím větší je jeho vnímaná
úspěšnost. Rodič by však měl k dítěti přistupovat také s vědomím, že výkon není jeho jedinou
kvalitou. Měl by umět vhodně vyvažovat pracovní předpoklady dítěte. Když je dítě příliš úzkostné,
tak mu vypracovávání úkolu trochu „zlehčit“, a když je příliš nedbalé a nepořádné, tak na něho více
dohlížet.
K dalším přínosným výzkumným zjištěním patří skutečnost, že pokud dítě častěji napíše všechny
DÚ najednou, jeho emoce k DÚ jsou pozitivnější, a to u mladších i starších dětí. Zde je otázkou,
jakým směrem postupuje kauzalita, a k tomuto zjištění by bylo potřebné provést navazující výzkum.
Domníváme se však, že pozitivní vztah k DÚ pravděpodobně motivuje děti k jejich častějšímu
plnění. Rodič by proto měl své dítě vést k tomu, aby porozumělo přínosu a smyslu domácích úkolů
a aby své dítě upozorňoval na to, že když ve škole bude pozorné, tak mu úkoly dají menší práci.

21

Zde je nutné poznamenat, že zatím nebyl prokázán kauzální vztah v žádné z výše zmíněných oblastí, jedná se pouze o
korelační vztahy.
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Na tento poznatek navazuje další výzkumné zjištění, a to že čím vice úkolů dítě v průměru splní,
tím je také silnější jeho autoregulace (mladší, starší) a vnímání sebe sama (starší). Svědomité plnění
DÚ tedy pravděpodobně ovlivňuje, jak silnou vůli bude dítě mít i v jiných oblastech. Bylo zjištěno
také, že čím pozitivnější emoce k DÚ dítě má, tím silnější je jeho autoregulace (mladší, starší).
Důležitým faktorem proto není pouhá svědomitost v psaní úkolů, ale také, zda dítě domácí úkoly
má rádo, tedy zda ho baví nebo zda je považuje za smysluplné.
Výzkumným záměrem bylo také srovnání dívek a chlapců ve zkoumaných oblastech. Dospěli jsme
k závěru, že starší i mladší dívky mají pozitivnější emoce k DÚ. Starší dívky mají také silnější
autoregulaci než chlapci. Vzhledem k výše zmíněným zjištěním se domníváme, že pozitivní postoj
k DÚ je důležitým faktorem, který souvisí se zdravým sebevědomím a autoregulací dětí. Systém
domácích úkolů je patrně nastaven tak, aby byl přijatelnější pro mentalitu dívek, což možná
nechtěně ovlivňuje i další aspekty života chlapců. Zde by možná stálo za úvahu učitelů, některé
úlohy koncipovat s větším respektem ke genderovým specifikům. Pozitivním zjištěním je, že dívky
a chlapci se však v žádném ze zkoumaných věků signifikantně neliší ve vnímané úspěšnosti sebe
sama (Šulová, & Škrábová, 2013).
Studie je financována Grantovou agenturou ČR (GA ČR 406/08/0423).
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K problematice rodinných pečujících o seniora s demencí
Eva Jarolímová
Česká alzheimerovská společnost a Gerontologické centrum, Praha
eva.jarolimova@gerontocentrum.cz
Abstrakt
Demografický vývoj stárnutí populace přepokládá nárůst počtu seniorů se syndromem demence,
avšak prostředky institucionální péče se nerozvíjejí úměrně rostoucím potřebám starší populace.
Přirozenou reakcí na toto společenské očekávání je požadavek, aby byla pečujícím zajištěna
odpovídající podpora a pomoc, která by učinila rodinnou péči o závislé seniory zvládnutelnou.
Kvalita života seniora s demencí je podle dosavadních poznatků přímo závislá na kvalitě vztahu
pacienta a jeho pečovatele (obvykle partner nebo jeden z potomků). Taková péče vytváří vysoké
psychické, sociální a finanční nároky na osobu pečovatele, který je vystaven riziku vývoje vlastních
symptomů (deprese, úzkost, vyčerpání), a mohou vést k selhání schopnosti nést břemeno péče dále.
Cílem příspěvku je demonstrovat současnou problematiku a některé aspekty kvality života
rodinných pečujících. Zkušenosti z dobré praxe dokladují, že určujícím předpokladem pro úspěšné
zvládání pečovatelské role jsou faktory partnerských a rodinných vztahů, věk, zdravotní stav a
osobnost pečujícího, případné zachování původního životního stylu, sociální opora, edukace,
poradenství a svépomocné skupiny. Příspěvek by měl přinést informace o významu rodinné péče o
seniory se syndromem demence především z hlediska prevence a směřování poskytované
psychosociální pomoci, v kontextu cílů zdravotně-sociální politiky i samotných pečujících, kteří
jsou ve své roli víceméně ohroženi.
Klíčová slova: demence, pečující, vztah, kvalita života
The issue of family caregivers for the elderly with dementia
Abstract
Demographic trends of aging population assume the increase in the number of seniors with
dementia. But means of institutional care do not develop in proportion to the growing needs of the
elderly population. A natural reaction to social expectations is the requirement to ensure adequate
support for caring and assistance that would make family care for dependent elderly manageable.
Quality of life of elderly people with dementia, according to present knowledge, directly depends
on the quality of relationship between patient and caregiver (usually a spouse or descendants). Such
treatment produces high psychological, social and financial demands on the caregiver who is
exposed to a risk of developing his/her own symptoms (depression, anxiety, and exhaustion). The
aim of this paper is to demonstrate contemporary issues and some aspects of quality of life of
family caregivers. Experiences in documenting good practice show that the decisive precondition
for the successful management of nursing roles are factors of partner and family relationships, age,
health status and caring personality, possibility to maintain original lifestyle, social support,
education, counseling and self-help groups. The paper should provide information about the
importance of family care for the elderly with dementia especially in prevention and in direction of
provided psychosocial assistance, in the context of the objectives of health and social policy and
also as to the caregivers themselves who are more or less at risk in their roles.
Key words: dementia, caregiver, relationship, quality of life
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První evropskou metaanalýzu (z třiceti evropských zemí) publikovali gerontopsychologové R. F.
Ballesteros, M. Pinguart a P. Topdahl (2007) jako deskripci relevantních studovaných výzkumných
oblastí a publikací v souvislosti se stárnutím. Tento výzkum ukazuje, že nejčastěji studovanými
tématy psychologie stáří jsou psychologická diagnostika, problematika rodinných pečujících a
poskytování zdravotně-sociální péče.
Syndrom demence lze definovat jako závažné onemocnění a skupinu duševních poruch, jejichž
nejzákladnějším charakteristickým rysem je získaný podstatný úbytek kognitivních funkcí,
především paměti a intelektu. Demence je syndrom, který zahrnuje různé symptomy, a to nejenom
z oblasti kognitivních funkcí (Jirák, 1999). Výsledkem je pak celková degradace duševních činností
postiženého, změny osobnosti a identity člověka, ubývající schopnosti běžných denních aktivit a
Péče o člověka s demencí představuje pro rodinného pečujícího značnou zátěž a promítá se do řady
oblastí jeho života. Nejedná se pouze o fyzickou námahu nebo nedostatek času na každodenní
aktivity pečujícího, ale také o jeho psychické a emocionální vypětí provázené pocity bezmoci a
bezradnosti, neporozumění okolí, které se stávají samotným předznamenáním sociální izolace.
Tento stav snižuje kvalitu života rodinného pečujícího i blízké osoby s demencí s rizikem vzniku
syndromu vyhoření s možností rozvoje syndromu EAN – Elder Abuse and Neglect (Kalvach,
2005).
V současné společnosti chybí rodinným pečujícím především společenské uznání, ocenění,
psychická a také finanční podpora. V sociologickém pojetí soudobé moderní společnosti mnohdy
absentují tradice jako neměnné zvyklostní vzorce sociálního chování. Přirozenou reakcí na
společenské očekávání je požadavek, aby byla pečujícím zajištěna odpovídající podpora a pomoc,
která by učinila rodinnou péči o závislé seniory zvládnutelnou.
Kvalita života seniora s demencí je podle dosavadních poznatků přímo závislá na kvalitě vztahu
pacienta a jeho pečovatele (obvykle partner nebo jeden z potomků). Taková péče vytváří vysoké
psychické, sociální a finanční nároky. Značná část péče o seniora s demencí se odehrává právě
v rodinném prostředí, v tomto smyslu hovoříme o pečovatelské roli a kariéře – role caregiver,
career caregiver (Aneshensel et al., 2007).
Péče o člověka s demencí má často za následek depresi. Podle evropských studií až 78 % pečujících
životních partnerů a 47 % pečujících dospělých dětí trpí nebo trpělo depresí (MPSV, 2011). V 19.
století byla největší hrozbou infekční onemocnění, ve 20. století onemocnění onkologická a
kardiovaskulární, 21. století se stane stoletím degenerativních onemocnění, zejména
neurodegenerace. Výskyt těchto onemocnění, včetně demence, bude významně a rychle narůstat se
stárnutím populace. V současné době se odhaduje, že ve 27 členských zemích Evropské unie žije
asi 7,3 milionu lidí s demencí. Odhaduje se, že se tento počet do roku 2040 zdvojnásobí.
T. Tošnerová (2001) na základě reprezentativního vzorku informovala, že 23,5 % populace pečuje
o blízkou osobu a 41 % zná pečující osobu ve svém okolí. Čas věnovaný péči souvisí s potřebami
nemocného, s pohlavím (více času se věnuje mužům) a se vzděláním pečovatele (čím nižší
vzdělání, tím více času je věnováno péči, a dále, čím vyšší vzdělání, tím spíše se pečovatel
nestará sám). Nejčastějšími osobami, které se starají osamoceně, jsou partneři. V
evropských zemích, je 80 % dlouhodobé péče poskytováno neformálními pečovateli, převážně
ženami.
Demence jako onemocnění postihuje nejen jednoho člověka, ale celou rodinu. Behaviorální
poruchy (zejména agresivita), rodinné konflikty, problematická komunikace s nemocným, nepřijetí
nemoci pečujícím, nejednotný pohled na nemoc a možnosti pomoci jednotlivými členy rodiny –
mohou vyústit v krizi rodiny. Franke (2005) pak v partnerských vztazích hovoří o krizi manželství.
Krize pečování o závislou osobu má úzký vztah k subjektivnímu vnímání změny, k předchozím
zkušenostem a k emoční destabilizaci. V rodinných vztazích je častým a typickým modelem
konflikt, kdy dospělé děti chápou postiženého rodiče každý „po svém“, jsou v roli obhájce a
vstupují tak do „soutěže navzájem“ s odlišnými pohledy na nemocného rodiče, na jeho aktuální
stav, potřeby a formy pomoci (Franke, 2005).
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Prostřednictvím poradenské péče může rodinný příslušník získat znalosti a pochopit podstatu této
choroby, mít informace o typických konfliktech a jejich dynamice. Rodinný pečující je tím veden
k realistickým, harmonickým očekáváním a konstruktivním rozhodnutím. Pečující potřebují proto
znát objektivní a subjektivní stresory dané situace, formální mechanismy řešení a udržovat tak
v rovnováze své zájmy (Aneshensel et al., 2007). Proti tomuto pojetí pak stojí zkušenosti Luitgrad
Frankeové, která chápe péči o seniora s demencí jako náročnou životní situaci, pro niž může být
typická asynchronie řady faktorů biologických, psychických, sociálních a kulturních. Tato
asynchronie se za určitých okolností stává zásadním předpokladem pro rozvoj a zrání osobnosti
pečujících osob. A konečně L. Frankeová (2005) poukazuje na relevantní aspekt péče, na význam
vnímání krize rodinným pečujícím. Zda nároky spojené s pečováním o závislého seniora chápe jako
výzvu, souhlas (concordance), nepřijetí, nesouhlas (aculrturation), distorzi (distortion), ohrožení či
vykořisťování.
V souvislosti s kvalitou života pečovatelů je sledován tzv. well-being pečovatelů, kterou lze chápat
jako „osobní pohodu“ pečovatelů konkrétně zacílenou do oblasti zdraví – health related quality of
life. Zahraniční studie dokladují, že nízký well-being nejvíce koreluje s behaviorálními problémy
osob s demencí (Coen et al., 1999). Zahraniční výzkumy v souladu se zkušenostmi z dobré praxe
poukazují na souvislosti mezi zvládáním pečovatelské zátěže a bližším vztahem s rodinou, sociální
oporou, schopností zbytečně se neznepokojovat maličkostmi a řadou dalších.
M. Jedlinská (2009) uvádí jako nejrizikovější objektivní faktory pro vznik zmíněné nadměrné
psychické zátěže pečujících:
– délku vykonávané role pečovatele;
– soužití ve společné domácnosti;
– závažnost zdravotního stavu osoby závislé;
– dobu, po kterou se pečující denně věnují osobě závislé;
– druh handicapu (demence).
Úspěšnost zvládané péče o závislého seniora s demencí je dána řadou subjektivních i objektivních
proměnných. Podle Holmerové (2003) se většina intervencí zaměřuje na managment stresu
plynoucího z role pečovatele. Velmi málo strategií se zaměřuje na pozitivní aspekty péče.
Intervence jsou často málo koordinovány a nejsou dostatečně multidisciplinární (výsledky projektu
COPE – Family Care of Older People in Europe při Alzheimer Europe v r. 2001).
V této souvislosti rodinní pečujících potřebují:
– sociální integraci – množství, intenzitu a rozsah sociálních vztahů;
– sociální síť – strukturu a zdroje vztahů, které jedince obklopují;
– podporu funkčnosti a kvalitu sociálních vztahů s jinými, kteří pečujícího různým způsobem či
intervencemi podporují a pomáhají mu;
– materiální pomoc a služby.
V České alzheimerovské společnosti (ČALS) jsou poskytovány vedle komplexního poradenství
ohledně problematiky demence rovněž psychosociální služby. Diagnostika poruch kognitivních
funkcí s doporučením na příslušné odborné pracoviště zajistí včasnou diagnózu s následnou
medikací klienta. Relevantní pomocí rodinám i seniorům s nějakou formou demence jsou dále
individuální konzultace, podpůrná psychoterapie, podpůrné skupiny zvlášť pro nemocné a zvlášť
pro rodinné pečující. Tyto služby napomáhají uživatelům zvládat projevy nemoci, pečovatelskou
zátěž a krizové situace.
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Tab. 1 Nejčastější problémy rodinných pečujících o osoby postižené demencí
(z podkladů poradny ČALS)

Psychosomatické stesky (chronická únava, bolesti zad).
Deprese, úzkost, obavy a nejistota.
Zhoršení kardiovaskulárních a endokrinních onemocnění.
Nadužívání anxiolytik, hypnotik a alkoholu.
Poruchy spánku, příznaky vyčerpání a stresu.

Tab. 2 Nejčastější pocity rodinných pečujících – N = 25, věk 50–85 let,
délka péče 1–5 let (Zarit scale), poradna ČALS (2012)

Nejistota, co bude dál.
Pocit, že nemá tolik soukromí, kolik by potřeboval.
Pocit, že jeho společenský život utrpěl.
Pocit ztráty kontroly nad svým životem.
Pocit nejistoty, co bude dál dělat se svým příbuzným.
Pocit, že jeho příbuzný negativně ovlivňuje vztahy v rodině.

V případech depresivních, úzkostných a somatizujících klientů je multidisciplinární intervence a
spolupráce s odborníky ze spřízněných oborů nezbytná.
Každoročně vyhledá pomoc poradny České alzheimerovské společnosti přes 500 klientů (klient =
jednotlivý pečující nebo více členů rodiny), přibližně 70 % z nich tvoří ženy a 30 % muži. Další
intervence je uživatelům služeb nabízena formou telefonických konzultací, respitní péče nebo
pobytu, a denního stacionáře. Pomoc pečujícím rodinám je poskytována na území hlavního města
Prahy a ve 22 pobočkách České republiky (více www.alzheimer.cz).
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Abstrakt
Příspěvek je předběžným sdělením o výzkumném projektu, jehož časová realizace je od 4/2012 do
12/2015, a jenž vychází z nedostatku českých norem neuropsychologických testů pro hodnocení
kognitivního stavu u starších osob. Projekt má průřezovou i longitudinální část. Cílem výzkumu je
mimo jiné stanovení českých norem MMSE, Montrealského kognitivního testu (MoCA) a
diagnostických neuropsychologických metod v populaci nad 60 let a vytvoření originální krátké
skríninkové baterie pro včasný záchyt suspektních případů kognitivní poruchy u starší populace.
Výzkumný soubor je složen z respondentů starších šedesáti let, kteří nemají diagnostikované či
suspektní neurodegenerativního onemocnění (anamnesa a základní kognitivní zkouška). Soubor čítá
568 osob v průřezové studii. Zařazení budou sledováni longitudinálně po dobu 4 let. Složení
souboru umožní vytvořit normy dle věku (pro věkové kategorie po 5 letech), dle pohlaví a vzdělání
(nižší, vyšší). Výzkum je zaměřen na zdokonalení a zefektivnění monitorování kognitivního stavu
jako determinanty zdraví u stárnoucí populace, a zároveň na zabránění pozdní diagnostiky, a tímto
na umožnění včasné léčby syndromu demence.
Klíčová slova: kognice - normy - testy - skrínink- stárnutí

National Normative Study of Cognitive Determinants of Healthy Ageing
Abstract
This contribution is a preliminary report on a research project realized from IV/2012 till XII/2015
which is aimed to fill in the gap of Czech norms of neuropsychological methods for assessment of
cognitive functions of older persons. The project consists of a cross-sectional and longitudinal part.
The aim of the study is to find Czech norms of MMSE, Montreal Cognitive Assessment (MoCA)
and diagnostic neuropsychological methods in population 60+ and to develop an original short
screening battery for early diagnosis of cognitive impairment in older population. The sample
includes people of 60 years of age and older without diagnosed or suspected neurodegenerative
disease (from anamnesis and a basic cognitive assessment). In the cross-sectional study, 560
persons will be assessed. During the 4 years of the longitudinal study, 2.020 assessments will be
done. The sample structure will enable us to establish norms respecting age (5 year categories),
gender and education (lower, higher). The study is focused on improving of monitoring of cognitive
status as a health determinant in the aging population and, at the same time, on prevention of late
diagnosis and thus enabling early treatment of dementia syndrome.
Keywords: cognition - norms - tests - screening - aging
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Teoretická východiska
Příspěvek je sice zařazen jako typ výzkumné studie, jedná se však o předběžné sdělení z projektu,
jehož časová realizace je od 4/2012 do 12/2015. Cílem je seznámit odbornou veřejnost s právě
probíhajícím výzkumem na poli psychologie stáří.
Výzkumný projekt je zaměřen na způsob, jak zdokonalit a zefektivnit monitorování
kognitivního stavu jako determinanty zdraví u stárnoucí populace a předejít tak pozdní diagnostice,
což by umožnilo včasnou léčbu syndromu demence.
Kognitivní poruchy – syndrom demence (SD) a mírná kognitivní porucha (MKP) – jsou
nejčastějšími psychiatrickými poruchami vyššího věku (Kørner, 2006). Prevalence SD
exponenciálně roste po 60. roce věku. Ve věku 60–64 let je prevalence cca 1 % a každých dalších 5
let se přibližně zdvojnásobuje (Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007). Diagnostika SD zahrnuje
užití zobrazovacích metod a laboratorních vyšetření, ovšem bez toho, že by bylo prokázáno
kognitivní postižení, není možná (MKN-10, 2006). Kognitivní postižení v praxi stanovuje
psycholog na základě neuropsychologických testů nebo pomocí krátkých mini-baterií testujících
kognitivní funkce (KF). Změnu KF lze detekovat u budoucích pacientů několik let před diagnózou
demence, a tak lze zachytit i ještě nerozvinutá stadia SD (Amieva, 2008). V posledních letech byla
definována MKP, která představuje vysoké riziko přechodu do demence (50–70 % během
následujících 5–8 let). U velké části nemocných se jedná již o počáteční fázi SD (Bartoš,
Hasalíková, 2010). Dřívější zachycení těchto případů vytváří půdu pro časnější intervence jak
farmakologického, tak nefarmakologického typu (Forlenza, 2011). K tomu je však nezbytné mít
k dispozici normativní data klíčových neuropsychologických testů stanovená pro seniory,
diferencovaná podle jejich věku a vzdělání, a znát jejich průměrnou změnu v čase. Dosud jsou
takové údaje přejímány ze zahraničí a aplikovány na obdobné české verze testů.
Cíle výzkumu
1. Vytvoření české verze manuálu a stanovení českých norem MoCA v populaci nad 60 let dle věku
a vzdělání prostřednictvím průřezové studie.
2. Stanovení českých norem MMSE v populaci nad 60 let dle věku a vzdělání prostřednictvím
průřezové studie.
3. Stanovení českých norem kognitivního úbytku v čase v MoCA a MMSE v populaci nad 60 let
dle věku a vzdělání prostřednictvím longitudinálního sledování.
4. Vytvoření originální krátké skríninkové baterie k využití praktickými lékaři, geriatry apod. pro
včasné zachycení suspektních případů kognitivní poruchy u starší populace a ověření její citlivosti
pro kognitivní úbytek v čase.
5. Vytvoření certifikované metodiky pro neuropsychologickou část diagnostického procesu kognitivních poruch u SD.
6. Vytvoření reprezentativní databáze obsahující veškerá anonymní demografická a neuropsychologická data pro klinické výzkumníky k tvorbě kontrolních souborů.
Výzkumný soubor
Vstupní kritéria:
 podepsaný Informovaný souhlas,
 věk 60 a více let,
 absence diagnostikovaného či suspektního neurodegenerativního onemocnění (demence,
mírná kognitivní porucha, Parkinsonova choroba; epilepsie),
 korigované vady zraku či sluchu,
 absence poruch hybnosti dominantní končetiny; absence afázie,
 absence mozkové mrtvice či úrazu hlavy s bezvědomím v anamnéze,
 absence akutní fáze psychiatrického onemocnění (např. deprese),
 bez současné léčby chemoterapií či radioterapií při onkologickém onemocnění,
 v anamnéze se nevyskytuje hospitalizace pro závislost na alkoholu, lécích či drogách.
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Velikost souboru:
Průřezová studie: Cca 560 vyšetřených osob: poměr muži: ženy bude cca 1:1. Podrobně viz tabulka
1.
Longitudinální studie: Dobrovolníci z průřezové studie budou zváni 1x ročně v letech 2012–2015
k opakovanému vyšetření, celkem odhadnuto 2020 vyšetření (při zohlednění úmrtnosti v daných
věkových skupinách podle Demografické ročenky ČR 2009 Českého statistického úřadu).
Tabulka 1: Počty osob k vyšetření

Věk / Rok
60–64
65–69
70–74
75–79
80–84
85+
Celkem (odhad)
Zaokrouhleně

2012
80
80
85
90
100
120
555
560

2013
79
78
83
84
91
102
518
520

2014
78
77
80
79
83
87
484
485

2015
77
76
78
74
76
74
455
455

2012
2020

Zároveň budou kontaktovány dospělé blízké osoby účastníků (na základě svolení a uvedení
kontaktu účastníkem na takovou osobu), aby vyplnily část dotazníku FAQ určenou pečovateli či
jiné osobě blízké pro objektivní posouzení soběstačnosti.
V projektu budou sbírána data nejenom v hlavním městě Praze, ale i v menších obcích dalších
regionů, aby bylo zaručeno patřičné demografické rozložení odpovídající seniorské populaci
v České republice (Tab. 2).
Metody
 Montrealský kognitivní test (MoCA), (Bezdíček, Balabánová, Havránková, 2010;
Nasreddine, 2005),
 Mini-Mental State (MMSE), (Folstein, 1975; Tošnerová, Bahbouh, 1998),
 Filadelfský test verbální paměti (PVLT),
 Povídka,
 Victoria Stroop test (Perret, 1974; Regard, 1981),
 Digit Symbol (Wechsler, 1997),
 Test cesty (TMT A, B), (Reitan, 1958),
 testy verbální sémantické a lexikální produkce slov (Kopeček, Štěpánková, 2008),
 Dotazník funkčního stavu (FAQ-CZ), (Bezdíček, Lukavský, Preiss, 2010; Pfeffer, 1982),
 Geriatrická škála deprese (GDS15), (Kørner, 2006; česká verze – vlastní překlad).
Očekávané výsledky a výstupy projektu v čase
2013
•
Normy české verze MMSE dle věku a vzdělání.
•
Manuál české verze MoCA včetně norem dle věku a vzdělání a instruktážního videa pro
administraci.
2014
•
Originální krátká skríninková baterie
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Certifikovaná metodika pro neuropsychologickou část diagnostického procesu SD.
Reprezentativní databáze obsahující veškerá anonymní demografická a klinická data pro
klinické výzkumníky k tvorbě kontrolních souborů.

Současný stav projektu
Administrátoři jsou zastoupeni ve 12 ze 14 krajů České republiky (výjimkou je Zlínský a Jihočeský
kraj). Celkový počet administrátorů je 27, více viz Obr. č. 1.

Obr. č. 1 Počty administrátorů v jednotlivých krajích

Nábor účastníků probíhal na několika úrovních. Jeho hlavní část probíhala metodou sněhové koule
(snowball sampling) prostřednictvím osob z okolí našich administrátorů a jejich známých.
Informace byla zveřejněna na internetových stránkách Psychiatrického centra Praha. Na místech
s velkým pohybem seniorů (knihovny, kluby pro seniory, čekárny praktických lékařů, vstupy
činžovních domů, domy s pečovatelskou službou atd.) jsme nechali vyvěsit tištěné formy letáků.
K náboru bylo využito i rozhlasové vysílání.
Senioři, kteří se zapojili do naší studie, byli požádáni o předání informace o výzkumu svým
známým. V poslední fázi projektu, kdy chyběly zejména nejvyšší věkové kategorie, byly
o výzkumu informovány sociální pracovnice koordinující pečovatelskou službu poskytovanou
zejména klientům žijícím doma a vybraným obyvatelům domů s pečovatelskou službou.
Nejefektivnějším způsobem náboru se podle našich zkušeností jeví informace předávaná osobně.
Z toho důvodu byla výhodná metoda sněhové koule a také informace předávaná buď
prostřednictvím seniora, který zkušenost s výzkumem předává dál svým známým, nebo
prostřednictvím vedoucích aktivit pro seniory či sociálních pracovnic. Doporučením od známého
člověka nabyl výzkum pro naši cílovou skupinu na důvěryhodnosti.
Celkem bylo vyšetřeno 568 osob, z toho 261 mužů a 307 žen. Z hlediska věku se jednalo o osoby
od 60 do 98 let. Z Grafu č. 1 je patrné rozložení počtu probandů podle pohlaví. Vzhledem ke
stanoveným kritériím projektu byli muži a ženy zastoupeni v poměru 1 : 1 téměř v každé věkové
kohortě. Probandy jsme rozdělili do dvou skupin podle dosaženého vzdělání na nižší a vyšší,
přičemž za vyšší vzdělání je považováno středoškolské vzdělání s maturitou a vysokoškolské.
Minimální počet let vzdělání v našem vzorku byl 5, maximální 28.
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Rozložení počtu probandů dle věku
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Graf 1 Rozložení počtu probandů dle věku
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Propoziční četnost u zdravých seniorů a u osob s mírnou kognitivní poruchou
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Abstrakt
Projekt podporovaný Grantovou agenturou Univerzity Karlovy v rámci základního výzkumu řeší
otázku, zda existuje statisticky významný rozdíl v propoziční četnosti v mluveném projevu na běžné
osobní téma ze současného života a z minulosti mezi zdravými seniory a seniory
s diagnostikovanou mírnou kognitivní poruchou (MCI). V prvním roce projektu bude proveden
nábor účastníků, sběr dat a budou provedeny první analýzy dat. V druhém roce projektu budou
dokončeny analýzy dat a výsledky budou publikovány v odborném zahraničním časopise
s impaktovaným faktorem. Příspěvek je podrobnější zprávou o východiscích projektu a aktuálním
stavu.
Klíčová slova: stárnutí, lingvistické jevy, epizodická paměť

Idea density in healthy seniors and in persons with mild cognitive impairment
Abstract
Mild cognitive impairment (MCI) is considered a prodromal stage of Alzheimer’s disease (AD), the
prevalence of which increases as the society is ageing. Within the Nun Study, it was found that idea
density in youth is related to cognitive performance in old age. Idea density means how content-full
the speech is, i.e. number of propositions per ten words. During progress of AD, at first the new
episodic memories are impaired, rather then well-established old memories. This project is aimed to
find a difference in idea density in speech, on two topics: 1. childhood and youth, 2. last weekend
and present life. Two groups will be included and compared: healthy older persons and persons with
MCI. Their speech will be transcribed and linguistically analyzed. The outcomes will enrich theory
in relation to linguistic phenomena in normal and pathological aging. For clinical practice, it may be
potentially interesting to know whether it possible to distinguish MCI during an interview.
Keywords: ageing, linguistic phenomena, episodic memory
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Úvod
Vzhledem k neustále se zvyšujícímu tempu stárnutí společnosti (World Population Ageing 1950–
2050, 2002), a tím i stoupající prevalenci Alzheimerovy demence (AD) (Alzheimer’s Association,
2011) se zvyšuje poptávka po poznatcích ze základního i aplikovaného výzkumu v oblastech s touto
nemocí souvisejících. V prodromálních stadiích AD se objevuje pokles v různých kognitivních
výkonech (Amieva et al., 2008). V posledních letech se za prodromální stadium často považuje tzv.
mírná kognitivní porucha (MCI) (Petersen, 2003).
Propoziční četnost je lingvistický jev (Kintsch & Keenan, 1973), u nějž byla prokázána
souvislost s AD, a to v rámci Nun Study v USA (Kemper et al., 2001; Snowdon et al., 1996).
Iacono et al. (2009) zjistili, že vyšší propoziční četnost v mládí koreluje s intaktní kognicí ve vyšším
věku, a to i přes objektivní nález AD lézí v mozku. Propozice jsou slovní koncepty, často slovesa a
jejich argumenty podobně jako ve formální logice (velmi zjednodušeně: propozice nejsou podstatná
jména, osobní zájmena, aj. přesně určené slovní druhy či jejich výskyt v rámci stavby věty).
Příklad: „O víkendu jsme pracovali na zahrádce.“ Propozice 3: o, pracovali, na. Počet slov: 6.
Propoziční četnost: 0,5. Nedávno publikovaná práce (Farias et al., 2012) ukázala na to, že
propoziční četnost ve vyšším věku souvisí s mírou úpadku kognitivních funkcí. A to v tom smyslu,
že vyšší propoziční četnost v mluveném projevu koreluje s nižší rychlostí rozvoje kognitivní
poruchy. Studie propoziční četnosti u seniorů v České republice dle dostupných zdrojů není známa.
Podle zveřejněného (v USA) posteru se propoziční četnost ve vyprávění na téma dětství a
raného mládí neliší mezi zdravými seniory a seniory s mírnou kognitivní poruchou (Reed et al.,
2010). Nicméně, dlouhodobá paměť bývá zasažena v případě rozvoje AD v pozdějších stadiích
(Holmerová, Jarolímová, Suchá, 2007), dříve je postižena epizodická novopaměť (Irish et al.,
2011), a proto je možné, že ve vyprávění ze současnosti rozdíl již znát bude. Tento projekt se proto
soustřeďuje na porovnání propoziční četnosti ve vyprávění na dvě témata: 1. dětství a mládí, 2.
poslední víkend a současný život; a na porovnání dvou skupin: skupiny zdravých osob a skupiny
osob s mírnou kognitivní poruchou.
Cíle řešení projektu
Vzhledem ke stárnutí populace a související vzrůstající prevalencí kognitivních poruch (mírná
kognitivní porucha a syndromy demence) patří otázky týkající se stárnutí mezi vysoce aktuální ve
všech oblastech bádání. Tento projekt je v ČR unikátní svým tématem, propoziční četnost u starších
osob zde podle dostupných informací měřena nebyla. Závěry projektu proto obohatí významně
teorii ve vztahu k lingvistickým jevům u normálního a patologického stárnutí.
Pro klinickou praxi může být potenciálně zajímavá odpověď na otázku, zda je možné již
z mluveného projevu během klinického rozhovoru soudit na mírnou kognitivní poruchu podle
určitých gramatických jevů.
Projekt je svým zaměřením teoretický, má za úkol ověřit hypotézu: Propoziční četnost v mluveném
projevu na dané téma se statisticky významně liší mezi zdravými osobami a osobami s mírnou
kognitivní poruchou ve věku 65–75 let.
Soubor – plán
Inkluzivní kritéria: věk 65–75 let. Exkluzivní kritéria: u skupiny zdravých závažné neurologické či
psychiatrické onemocnění (např. epilepsie, afázie, onemocnění psychotického okruhu či afektivních
poruch, susp. anoxie v anamnéze aj.).
N = 50 (25 zdravých osob; 25 osob s MCI)Nábor bude proveden v Poradně pro kognitivní poruchy
FN Motol a v několika seniorských centrech v Praze.
Metody
Údajně zdraví zájemci absolvují neuropsychologické vyšetření u řešitelky. Při potvrzení
kognitivního i celkového psychického zdraví (rozhovor, anamnéza, výsledky nejhůře 1 SD pod
průměr běžně užívaných norem pro danou věkovou skupinu; Mini-Mental State Examination skór
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27–30; geriatrická škála deprese GDS15 max. 7) jsou zájemci zařazeni do výzkumného souboru
mezi zdravé účastníky. Data z kognitivního skríninku jsou doplněna o záznamy mluveného projevu
na téma trávení času v poslední době a na téma dětství a raného mládí. Jde tedy o témata zatěžující
jednak novopaměť (poslední víkend) i staropaměť (dětství, mládí).
Dobrovolníci s nejasnými výkony (suspektní kog. porucha – MMSE  26 a nízký výkon
v jedné kognitivní doméně) jsou odesíláni do Poradny pro poruchy kognitivních funkcí FN Motol
pro upřesnění.
U zájemců z řad pacientů s již diagnostikovanou mírnou kognitivní poruchou (MCI) je
provedeno vyšetření stejnými metodami a pořízen záznam mluveného projevu na stejná témata jako
u osob zdravých.
Plnění projektu
Soubor – realita
Vzhledem k reálným možnostem při náboru dobrovolníků s diagnózou MCI jsme se rozhodli
rozšířit věkové hranice, a to od 50 let věku výše. Dále jsme se rozhodli přidat další skupinu, a to
osoby s počínající Alzheimerovou demencí. Rozřazení je provedeno dle důkladného diagnostického
protokolu v Poradně pro poruchy kognitivních funkcí FN Motol. Na tomto základě bude rozšířen i
soubor zdravých dobrovolníků tak, aby došlo k matchování dle pohlaví, věku a vzdělání.
K 10. 9. 2012 byla sebrána data od 18 zdravých osob (15 žen; věkové rozpětí 65–75 let), 13 osob
s MCI (5 žen; věkové rozpětí 51–85 let) a 4 osob s počínající AD (4 ženy; 76–81 let).
Podrobněji jsou demografické proměnné znázorněné v tabulce 1.
Tabulka 1 Stav k 10. 9. 2012

MCI A AD
kód
gender
AD03
žena
AD02
žena
AD01
žena
AD04
žena
MCI04
MCI01
MCI11
MCI03
MCI02
MCI08
MCI10
MCI07
MCI05
MCI13
MCI06
MCI09
MCI12

žena
muž
muž
žena
žena
muž
muž
žena
muž
muž
muž
muž
žena

věk
76
79
80
81

vzdělání
12
12
11
11

škola
OU
OU
OU
OU

51
56
63
70
71
72
75
77
78
80
81
85
85

11
13
11
17
12
12
12
12
17
14
12
18
14

OU
SŠ
OU
VŠ
SŠ
SŠ
OU
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
VŠ
SŠ

ZDRAVÍ
kód
gender věk
žena
65
z01
žena
65
z02
žena
65
z03
žena
66
z04
žena
66
z05
žena
66
z06
žena
66
z07
žena
66
z08
žena
66
z09
muž
67
z10
žena
68
z11
žena
68
z12
žena
69
z13
žena
69
z14
žena
70
z15
žena
71
z16
muž
72
z17
muž
75
z18
SUSPEKTNÍ MCI
1109 žena
72

vzdělání
13
11
17
11
13
11
20
17
17
20
21
13
17
12
15
11
14
20

škola
SŠ
OU
VŠ
OU
SŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
VŠ
SŠ
VŠ
SŠ
SŠ
SŠ
SŠ
VŠ

13

OU
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Analýzy propoziční hustoty
Mluvené projevy nahrané na diktafon jsou doslovně přepisovány a spolu s daty kognitivních
výkonů budou analyzovány v součinnosti všech členů týmu. Analýzy propoziční četnosti vycházejí
z pravidel již dříve užitých v jiných projektech (Chand et al., 2012; Turner, Greene, 1978) a budou
přesně popsána pro možnosti replikace. Nejprve je nutné tato kritéria pro identifikaci samotných
propozic sladit. Každý přepis kódují dva nezávislí hodnotitelé, data o shodě hodnotitelů budou
známa po uzavření sběru dat.
Závěr
Během řešení jsme se setkali s nutností pozměnit věkové složení souboru, nicméně tuto změnu
nepovažujeme pro splnění zadaného úkolu za zásadní. Naopak, rozšíření o další skupinu (osoby
s počínající AD) může ukázat na odlišnosti mezi stadiem MCI a stadiem již diagnostikované AD.
Na projekt lze logicky navázat dlouhodobým sledováním účastníků a opakovaným
měřením, které přispěje k poznání změn v kognitivních výkonech i v mluveném projevu a ke
zjištění rozdílů mezi osobami stárnoucími v rámci normy a patologicky (MCI, demence).
Tento projekt je řešen s podporou Grantové agentury UK č. 5624/2012 na FF UK a dále
s institucionální podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace MZ ČR pro
Psychiatrické centrum Praha (Rozhodnutí č. 1 RVO-PCP/2012).
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Vzťahy medzi stratégiami zvládania záťaže, diskrepanciami aspektov self
a perfekcionizmom
Darina Alexyová
Filozofická fakulta Trnavskej univerzity v Trnave
darin.alex@gmail.com

Abstrakt
Ústredným znakom perfekcionizmu, vyznačujúceho sa úsilím o bezchybnosť a kladením si vysokých
nárokov, je vysoký nesúlad medzi očakávaniami a skutočnosťou. Je tiež spájaný s radom negatívnych až
patologických javov, avšak značná diskusia existuje aj v oblasti výskumov, ktoré poukazujú na súvis
perfekcionizmu s pozitívnymi, adaptívnymi javmi. V práci sme skúmali ako jednotlivé aspekty
perfekcionizmu a typy diskrepancií aspektov self súvisia s preferenciou copingových stratégií, ako i to,
ako spolu súvisia diskrepancie self a perfekcionizmus navzájom. Výskumu sa zúčastnilo 115
respondentov (82 žien a 33 mužov) vo veku 13 až 61 rokov. Účastníci vyplnili elektronicky distribuovanú
výskumnú batériu obsahujúcu informovaný súhlas a dotazníky Brief COPE, Multidimenzionálna škála
perfekcionizmu a Integrovaný index diskrepancií aspektov self. Dáta takto zozbierané sme podrobili
analýze prostredníctvom štatistického programu SPSS. Výsledky korelačných analýz čiastočne poukázali
na predpokladaný vzťah adaptívnych stratégií zvládania záťaže a funkčného perfekcionizmu, a naopak na
vzťah maladaptívnych stratégií s prvkami dysfunkčného perfekcionizmu. Zistili sme tiež vzťah medzi
vyššími úrovňami maladaptívneho zvládania záťaže (a zameraného na emócie) a ideálnou i požadovanou
diskrepanciou. Úzky vzťah medzi diskrepanciami a perfekcionizmom sa nepreukázal. Výsledky regresnej
analýzy odhalili vzťahy moderácie medzi funkčným perfekcionizmom, adaptívnym copingom a ideálnou
diskrepanciou self.
Kľúčové slová: coping, diskrepancie aspektov self, perfekcionizmus

Relation between coping strategies, self-discrepancies and perfectionism
Abstract
The aim of this study was to explore the relationships between certain coping strategies, self-discrepancies
(ideal, ought, undesired) and perfectionism (level, type, components) as well as the relationship between
perfectionism and self-discrepancies alone. Participants (total number of 115; 82 women and 33 men)
aged 13 – 61 completed three measures – Brief COPE, Multidimensional Perfectionism Scale (FMPS-24,
FMPS-R) and Integrated Self-Discrepancy Index (ISDI). Results of the correlational analyses gave partial
support for the hypothesised relationships between adaptive coping strategies and functional perfectionism
and between maladaptive coping strategies and dysfunctional perfectionism. We also found a relationship
between higher levels of maladaptive coping and ideal and ought discrepancies. The assumption of the
link between self-discrepancies and perfectionism was not supported. Results of the regression analysis
revealed moderation effects in relationships between adaptive coping, functional perfectionism and ideal
discrepancy
Key words: coping, perfectionism, self-discrepancies
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Teoretické východiská
O perfekcionizme sa zvyčajne hovorí ako o osobnostnom štýle, pre ktorý je charakteristické úsilie
o bezchybnosť (a kladenie si neúmerne vysokých nárokov na svoj výkon) spojené s tendenciami byť
k sebe prehnane kritický (Hewitt, Flett, 1991; Frost, 1990). R. Slaney a J. Ashby (1996), ktorí prví skúmali
perfekcionizmus kvalitatívne na základe výpovedí ľudí, ktorí sa buď považovali za perfekcionistov, alebo
boli za perfekcionistov označení niekým iným, zistili tri kľúčové charakteristiky perfekcionizmu. Sú nimi:
kladenie si vysokých nárokov; pocit rozporu medzi svojimi nárokmi a vlastným výkonom; poriadnosť,
poriadkumilovnosť, upravenosť. D. Hamacheck (1978; in Ulu, Tezer, 2010) rozlíšil ako prvý pozitívny
a negatívny perfekcionizmus (tiež „normálny“ a „neurotický“): pri oboch typoch je prítomné kladenie si
vysokých nárokov, avšak v prípade pozitívneho perfekcionizmu dosiahnutie cieľa jednotlivca uspokojí,
kým pri perfekcionizme negatívnom, maladaptívnom, jednotlivec nepociťuje uspokojenie z dosiahnutia
svojho cieľa a je voči sebe tvrdo kritický aj pre najmenší omyl či chybu. Ďalší autori pozerajú na
perfekcionizmus i z hľadiska rôznych zložiek a aspektov. V našom výskume vychádzame z koncepcie
R. Frosta et al. (1990), ktorý rozlišuje šesť zložiek podieľajúcich sa na perfekcionizme – osobné štandardy
(nároky), organizácia, zaoberanie sa omylmi, pochybovanie o vykonaných činnostiach, rodičovské
očakávania a kritika rodičov.
Perfekcionizmus teda do veľkej miery súvisí s tým, aký obraz máme o ľuďoch a udalostiach okolo
seba, ale i o sebe samom – o svojom self. Na self možno pozerať z viacerých perspektív. P. Macek (2008)
v tejto súvislosti hovorí o minulom, prítomnom a budúcom self. Self však môžeme vidieť aj ako ideálne
(ideal self), teda predstavu o tom, aký by človek chcel byť či požadované (ought self), predstavu o tom,
aký by človek (podľa očakávaní druhých, podľa morálnych zásad) mal byť (Higgins, 1987). Vo vedomí
človeka tiež existuje i nechcené či neželané self (undesired self) – predstava o tom, čím by nechcel byť
a akým si byť nepraje (Ogilvie, 1987). Ak človek vníma svoje prítomné, aktuálne self (actual self) ako
veľmi vzdialené niektorému z týchto štandardov, vzniká u neho nepríjemné napätie a to vyvoláva
negatívne pocity. Podľa teórie E. Higginsa (1987) rozpor medzi aktuálnym a ideálnym self (ďalej len
ideálna diskrepancia) ústi do pocitov depresie a skľúčenosti, kým výrazný nesúlad medzi aktuálnym
a požadovaným self (ďalej len požadovaná diskrepancia) zasa vyvoláva pocity nervozity a úzkosti. Do
nášho výskumu sme zaradili i neželanú diskrepanciu (medzi aktuálnym a neželaným self), o ktorých sa
pôvodne Higgins nezmieňuje, avšak sa ukázalo, že zohrávajú úlohu vo vzťahoch, ktoré popisuje (Heppen,
Ogilvie, 2003).
Pri skúmaní stratégií zvládania záťaže (copingových stratégií), definovaných ako návykové, relatívne
konzistentné vzorce spracovania na behaviorálnej, kognitívnej alebo zážitkovej úrovni, ktoré jednotlivec
používa pri stretávaní sa s (internými alebo externými) stresormi (Prystav in Bratská, 2001), sme
vychádzali z koncepcie C. Carvera, M. Sheiera a J. Weintrauba (1989). Autori rozlišujú 14 rôznych
stratégií zvládania záťaže (rozdelené na stratégie zamerané na problém, na emócie a maladaptívne
stratégie). Sú nimi aktívny coping, plánovanie, inštrumentálna sociálna opora, emocionálna sociálna
opora, pozitívna reinterpretácia, akceptácia, náboženstvo, prejavovanie emócií, popieranie, behaviorálne
vypnutie, resp. uvoľnenie, mentálne vypnutie, resp. uvoľnenie, užívanie alkoholu alebo drog, humor
a sebaobviňovanie. Na rozdiel od mnohých iných koncepcií sa tento prístup líši tým, že jednotlivé
kategórie reprezentujú nie len empiricky zistené spôsoby zvládania, ale teoreticky významné kategórie
copingu.
Vzťahy medzi stratégiami zvládania záťaže a perfekcionizmom sa väčšinou skúmali v rámci výskumu
rozsiahlejších súvislostí ohľadne napr. psychickej záťaže, depresie, sebahodnotenia a i. (napr. Hewitt,
Flett, Endler, 1995; Dunkley, Blankstein, 2000; Park, Heppner, Lee, 2010). Kým na zisťovanie stratégií
zvládania záťaže autori štúdií zvyčajne používajú rozličné metodiky, nahliadanie na perfekcionizmus vo
veľkej časti z nich vychádza z koncepcie P. Hewitta a G. Fletta (1991), ktorí rozlišujú na seba alebo na
druhých orientovaný a sociálne podmienený perfekcionizmus. Výsledky týchto výskumov ukazujú, že
existuje vzťah medzi na seba orientovaným perfekcionizmom a stratégiami zameranými na problém,
tj. adaptívnym copingom (O’Connor, O’Connor, 2003; Hill, Hall, Appleton, 2010), a medzi sociálne
podmieneným perfekcionizmom a stratégiami zameranými na emócie alebo vyhýbaním sa,
tj. maladaptívnym copingom (Dunkley, Blankstein, 2000; Hill, Hall, Appleton, 2010). V rozpore s týmito
zisteniami, P. Hewitt, G. Flett a N. Endler (1995) uvádzajú vo svojej štúdii vzťah medzi na seba
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orientovaným perfekcionizmom a copingom zameraným na emócie (považujú ho za maladaptívny)
a medzi na druhých orientovaným perfekcionizmom a copingom zameraným na problém, avšak iba
u žien. V inom výskume sa L. Burns a B. Fedewa (2005) zamerali na pozitívny, resp. adaptívny
a negatívny, resp. maladaptívny perfekcionizmus. Ako uvádzajú, adaptívni perfekcionisti skôr podnikajú
aktívne kroky vedúce k vyriešeniu ich problému, volia teda behaviorálne, na problém orientované
copingové stratégie (avšak zvládanie záťaže a reakcie na ňu na emocionálnej úrovni nie sú vždy
adekvátne). Naopak, negatívni perfekcionisti sa skôr vyhýbajú problému miesto jeho aktívneho riešenia.
Ich prevládajúcou stratégiou zvládania záťaže (v tomto prípade depresie) je ruminácia (t. j. uzavretie sa do
seba, neustále opakovanie si problému, trápenie sa ním bez pokusu ho vyriešiť). Podobný prístup zvolili
i napr. K. Rice a A. Van Arsdale (2010), ktorí sa však zamerali konkrétne iba na jednu stratégiu zvládania
záťaže (užívanie alkoholu) a perfekcionizmus skúmali v troch skupinách. Maladaptívny perfekcionizmus
sa vzťahoval k podstatne vyššej miere záťaže a užívania alkoholu ako stratégie zvládania než ako to bolo
v prípade adaptívneho perfekcionizmu či neperfekcionizmu. Vychádzajúc z koncepcie R. Frosta et al.
(1990) sa H. Park, P. Heppner a D. Lee (2010) zamerali na zaoberanie sa omylmi a pochybovanie
o vykonaných činnostiach, pri čom zistili pozitívny vzťah medzi týmto aspektom perfekcionizmu
a maladaptívnymi stratégiami zvládania záťaže (popieranie či prejavovanie emocionálnych reakcií).
Y. Ogai (2004) skúmal okrem zaoberania sa omylmi a pochybovania o vykonaných činnostiach, aj osobné
štandardy (snahu dosiahnuť dokonalosť). Kým osobné štandardy boli spojené s aktívnym copingom,
zaoberanie sa omylmi bolo spojené s vyhýbaním či sebaobviňovaním.
Na rozdiel od perfekcionizmu sa diskrepanciám aspektov self v súvislosti so zvládaním nevenuje vo
výskume taká veľká pozornosť. Túto otázku ako jedni z mála vo svojej štúdii spracovali autori L. Lilliston
a D. Klein (1991). Zamerali sa ale iba na špecifický druh copingových stratégií, a síce na zvládanie
prostredníctvom náboženstva (skúmali v rámci neho tri typy odpovede na záťaž – behaviorálnu, afektívnu
a kognitívnu). Okrem pozitívneho vzťahu medzi vysokou mierou diskrepancií a preferenciou
náboženského copingu zistili autori i štatisticky významný vzťah medzi požadovanou diskrepanciou
a behaviorálnymi a afektívnymi aktivitami. Iné štúdie, ktoré tiež skúmajú zvládanie záťaže a diskrepancie
aspektov self (napr. Polasky, Holahan, 1998), sú založené na odlišných východiskách ako tie, z ktorých
vychádzame v našej práci, a zaoberajú sa znova vysoko špecifickými aspektmi skúmaných konštruktov
v súvislostiach iných ako sú relevantné pre náš vlastný výskum (napr. konkrétne poslední uvedení autori
vo svojej štúdii skúmali diskrepancie aspektov self, avšak z pohľadu rolových konfliktov matiek, ktoré sa
venujú kariére a spôsob, akým sa tieto konflikty snažia riešiť).
Medzi diskrepanciami aspektov self a perfekcionizmom je úzke teoretické prepojenie. Na základe
koncepcie P. Hewitta a G. Fletta (1991) je možné tvrdiť, že kým na seba orientovaný perfekcionizmus
v sebe implikuje ideálnu diskrepanciu, sociálne podmienený perfekcionizmus v sebe zasa implikuje
požadovanú diskrepanciu. V prípade prístupu R. Frosta et al. (1990) si môžeme analogicky všimnúť súvis
medzi ideálnou diskrepanciou a dimenziou osobné štandardy/nároky, ako i súvis medzi požadovanou
diskrepanciou a dimenziou rodičovské očakávania a rodičovská kritika. Aj R. Slaney a J. Ashby (1996)
ako typický znak perfekcionizmu uvádzajú rozpor medzi vlastnými nárokmi a svojím skutočným
výkonom. Ak vychádzame z už vyššie uvedených tvrdení (Burns, Fedewa, 2005; Hamacheck, in Ulu,
Tezer, 2010), logicky môžeme tiež predpokladať, že adaptívny perfekcionizmus bude spojený s nižšou,
kým maladaptívny perfekcionizmus s vyššou mierou diskrepancií. Ďalšiu paralelu medzi
perfekcionizmom a diskrepanciami aspektov self možno vidieť v otázke vzťahu s rodičmi. E. Higgins
(1987) v rámci svojej teórie diskrepancií uvádza, že kým ideálna diskrepancia vytvára negatívne pocity
z dôvodu neprítomnosti želaného výsledku, pri požadovanej diskrepancii je to v dôsledku prítomnosti
neželaného výsledku. Predpokladá, že ľudia s vysokou požadovanou diskrepanciou prežili v detstve
vzťahy s rodičmi, v ktorých boli prítomné negatívne okolnosti (napr. kritizovanie, trestanie, nadmerná
kontrola, alebo odmietanie). Ľudia s vysokou ideálnou diskrepanciou podľa neho zasa mali v detstve
vzťahy s rodičmi, v ktorých absentovali pozitívne okolnosti (napr. ak sa rodičia dieťaťa vzdali, opustili ho,
neuspokojovali jeho potreby lásky, opatery a prijatia, alebo mu venovali málo pozornosti ak nebolo také,
aké si želali). Podobné vzorce rodičovského správania a vzťahov s rodičmi dávajú autori do súvisu
i s perfekcionizmom – priamo to dokazujú dimenzie perfekcionizmu podľa R. Frosta et al. (1990),
rodičovské očakávania a rodičovská kritika v jeho Multidimenzionálnej škále perfekcionizmu
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(Multidimensional Perfectionism Scale) zastúpené napr. položkami ako „Nikdy som nemal/a pocit že
dokážem splniť očakávania svojich rodičov.“ či „Ako dieťa ma trestali ak som niečo nespravil/a úplne
dokonalo.“ Takéto položky však nájdeme napr. i u P. Hewitta (1991) v rovnomennom dotazníku: „Moja
rodina očakáva, že budem dokonalý/á.“ alebo „Čokoľvek, čo urobím horšie ako excelentne, budú ľudia
z môjho okolia považovať za úbohé a nedostatočné.“; či u R. Hilla (2004) v Inventári perfekcionizmu
(The Perfectionism Inventory): „Moji rodičia majú na mňa vysoké nároky.“ alebo „Vždy som zo strany
rodičov cítil/a tlak, aby som bol/a najlepší/ia.“
Výskumný cieľ
Cieľom nášho výskumu bolo skúmať vzťahy medzi jednotlivými vyššie popísanými konštruktmi.
Zaujímalo nás ako súvisí úroveň a typ diskrepancií aspektov self s druhmi, úrovňou a prevládajúcimi
zložkami perfekcionizmu, ako i vzťah týchto premenných s výberom stratégií zvládania záťaže.
Výskumný súbor a použité metódy
Výskumný súbor tvorilo 115 respondentov vo veku 13 – 61 rokov (priemerný vek 33,5), z toho 82
(71 %) žien a 33 (29 %) mužov. Účastníci výskumu vyplnili výskumnú batériu, ktorej súčasťou bol aj
informovaný súhlas, a dáta takto zozbierané sme podrobili analýze prostredníctvom štatistického
programu SPSS.
Na meranie skúmaných charakteristík sme použili nasledovné metodiky: Brief COPE (Carver, 1997,
čiastočne v preklade a úprave do slovenského jazyka podľa Fickovej, 1992); Multidimenzionálna škála
perfekcionizmu (Multidimensional Perfectionism Scale, FMPS-24, Khawaya, Armstrong, 2005 – podľa
Frost et al., 1990); Integrovaný index diskrepancie aspektov self (Integrated Self-Discrepancy Index, ISDI,
Hardin, Lakin, 2009).
Výsledky
Tab. 1: Koeficienty korelácie medzi copingom a perfekcionizmom
FMPS
ZOP
ROK
ORG
OSN
PC
EC
MC
AC
PL
ISO
ESO
PR
AKC
NAB
PE
POP
BU
MU
AD
H
SEB

0,19*
– 0,08
0,13

–
–
–
–
–
–

–

0,12
0,34**
0,01
0,00
0,08
0,04
0,09
0,03
0,08
0,18*
0,12
0,09
0,04
0,19*

0,09
– 0,12
0,12

0,06
0,01
0,13

– 0,07
0,24
0,04
0,14
– 0,18
– 0,03
– 0,22
– 0,05
0,09
0,20
0,09
0,09
– 0,05
0,24

0,51
0,10
– 0,01
– 0,07
0,04
– 0,11
0,12
– 0,05
0,13
0,21 *
– 0,05
0,17 *
– 0,14
0,03

**

*
*

*

**

0,20*
0,12
0,08
0,22 *
0,22 *
0,01
0,00
– 0,01
0,16 *
0,13
0,01
0,05
0,09
0,19 *
– 0,12
– 0,06
0,02

DP

0,21*
– 0,12
– 0,03

0,15
– 0,14
0,09

0,25 **
0,29 **
– 0,06
– 0,13
– 0,01
– 0,04
– 0,09
– 0,00
– 0,06
– 0,05
0,01
0,06
0,09
0,11

0,02
0,32 **
0,00
0,05
– 0,12
– 0,07
– 0,20 *
0,00
0,04
0,09
0,09
0,12
0,07
0,21 *

FP
0,17*
0,09
0,10
0,21 *
0,21 *
– 0,03
0,00
– 0,01
0,12
0,12
0,06
0,05
0,06
0,18 *
– 0,14
– 0,07
– 0,00

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01
PC – coping zameraný na problém; EC – coping zameraný na emócie; MC – maladaptívny coping; AC – aktívny coping; PL –
plánovanie; ISO – inštrumentálna sociálna opora; ESO – emocionálna sociálna opora; PR – pozitívna reinterpretácia; AKC –
akceptácia; NAB – náboženstvo; PE – prejavovanie emócií; POP – popieranie; BU – behaviorálne uvoľnenie; MU – mentálne
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uvoľnenie; AD – užívanie alkoholu, drog; H – humor; SEB – sebaobviňovanie; FMPS – hrubé skóre; ZOP – zaoberanie sa
omylmi a pochybovanie; ROK – rodičovské očakávania a kritika; ORG – organizácia; OSN – osobné štandardy, nároky; DP –
dysfunkčný perfekcionizmus; FP – funkčný perfekcionizmus.

Výsledky korelácií (Pearson) medzi stratégiami zvládania záťaže a úrovňou, zložkami a druhmi
perfekcionizmu uvádzame v tabuľke 1. Zamerali sme sa predovšetkým na tri základné dimenzie copingu.
Vidíme, že tieto iba slabo, väčšinou pozitívne, ale niekde aj negatívne, korelujú s perfekcionizmom. Tak
ako sme predpokladali, coping zameraný na problém koreluje nielen priamo s funkčným
perfekcionizmom (r = 0,17), ale i s organizáciou (r = 0,20) a osobnými štandardmi (r = 0,21), ktoré sú
prakticky jeho zložkami. Čiastočne vidíme i predpokladaný vzťah medzi maladaptívnym copingom
a dysfunkčným perfekcionizmom. Je síce iba slabý (o nič výraznejší než u ostatných premenných, otázne
je aj či vôbec môžeme hovoriť o nejakom relevantnom vzťahu) a nie je signifikantný, avšak je pozitívny
(r = 0,09). Výraznejšie korelácie sme zistili medzi stratégiou plánovanie a celkovou úrovňou
perfekcionizmu (r = 0,34), ako i dysfunkčným perfekcionizmom (r = 0,32) a osobnými štandardmi/
nárokmi (r = 0,29).
Výsledky korelácií medzi jednotlivými stratégiami zvládania záťaže a druhmi diskrepancií aspektov
self uvádzame v tabuľke 2.
Tab. 2: Koeficienty korelácie medzi copingom a druhmi diskrepancií self
Ideálna
Požadovaná
diskrepancia
diskrepancia
Coping zameraný na problém
Coping zameraný na emóce
Maladaptívny coping
Aktívny coping
Plánovanie
Inštrumentálna sociálna opora
Emocionálna sociálna opora
Pozitívna reinterpretácia
Akceptácia
Náboženstvo
Prejavovanie emócií
Popieranie
Behaviorálne uvoľnenie
Mentálne uvoľnenie
Užívanie alkoholu, drog
Humor
Sebaobviňovanie

– 0,03
– 0,00
0,25 **
– 0,09
– 0,04
0,05
0,15
– 0,23 *
0,10
– 0,05
0,15
0,23 *
0,22 *
0,06
0,06
– 0,05
0,25 **

– 0,09
– 0,08
0,12
– 0,04
– 0,14
– 0,03
0,12
– 0,27 **
0,03
– 0,10
0,03
0,14
0,09
– 0,06
0,17
– 0,08
0,26 **

Neželaná
diskrepancia
0,03
0,01
– 0,16
0,09
– 0,01
– 0,01
– 0,15
0,04
– 0,00
0,12
– 0,21 *
0,01
– 0,09
– 0,05
– 0,09
– 0,13
– 0,18

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01

Vzťahy sú väčšinou veľmi slabé, v niektorých prípadoch žiadne. Slabší, ale signifikantný pozitívny vzťah,
je medzi ideálnou diskrepanciou a maladaptívnym copingom (r = 0,25), popieraním (r = 0,23)
a sebaobviňovaním (r = 0,25) – sebaobviňovanie koreluje i s požadovanou diskrepanciou (r = 0,26).
Pozitívna reinterpretácia je v negatívnom vzťahu s ideálnou diskrepanciou (r = – 0,23) aj s požadovanou
(r = – 0,27). Neželaná diskrepancia signifikantne koreluje iba s prejavovaním emócií a to negatívne (r = –
0,21).

221

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Hodnoty korelácií medzi perfekcionizmom a diskrepanciami uvádzame v tabuľke 3. Medzi celkovou
úrovňou perfekcionizmu a diskrepanciami aspektov self je iba veľmi slabý vzťah, dalo by sa až povedať,
že žiadny. Napriek tomu, že tieto korelácie nie sú signifikantné, môžeme povedať, že sú aspoň čiastočne
v súlade s naším predpokladom, naznačujúc istú tendenciu – korelácie medzi celkovou úrovňou
perfekcionizmu a ideálnou a požadovanou diskrepanciou sú pozitívne (r = 0,11; r = 0,10), kým korelácia
medzi perfekcionizmom a neželanou diskrepanciou je negatívna (r = – 0,04). Výraznejšie, signifikantné
vzťahy sa ukázali medzi zaoberaním sa omylmi a pochybovaním o vykonaných činnostiach a ideálnou
diskrepanciou (r = 0,28) a medzi tou istou premennou a požadovanou diskrepanciou (r = 0,29). Tiež medzi
škálou dysfunkčný perfekcionizmus a požadovanou diskrepanciou (r = 0,22).
Tab. 3: Koeficienty korelácie medzi perfekcionizmom a druhmi diskrepancií self
Ideálna
Požadovaná
Neželaná
diskrepancia
diskrepancia
diskrepancia
FMPS – hrubé skóre
Zaoberanie sa omylmi, pochybovanie
Rodičovské očakávania, kritika
Organizácia
Osobné štandardy (nároky)
Dysfunkčný perfekcionizmus
Funkčný perfekcionizmus

0,11

0,10

0,28 **
0,11
– 0,07
– 0,18
0,19
– 0,05

0,29 **
0,12
– 0,17
– 0,12
0,22 *
– 0,16

– 0,04
– 0,09
0,07
0,08
– 0,03
– 0,08
0,13

* p ≤ 0,05; ** p ≤ 0,01

Testovali sme tiež model moderácie vzťahov medzi jednotlivými premennými. Predpokladali
sme, že vzťah medzi funkčným perfekcionizmom a na problém zameraným copingom (ktorý je
považovaný za adaptívny) bude moderovaný ideálnou diskrepanciou. Predpokladali sme zároveň,
že pri vyššej diskrepancii bude vyššia miera funkčného perfekcionizmu predikovať nižšiu mieru
využívania na problém zameraného copingu a opačne. Tento model sme overovali pomocou
viacnásobnej regresnej analýzy v dvoch krokoch (Baron, Kenny, 1986). Výsledky regresnej analýzy
uvádzame v tabuľke 4. V prvom kroku boli ako prediktory na problém zameraného copingu
testované premenné funkčný perfekcionizmus a ideálna diskrepancia zvlášť (R2 = 0,03). V druhom
kroku bola ako prediktor pridaná ich interakcia – súčin (R2 = 0,06). Podiel vysvetlenej variancie
závislej premennej sa oproti prvému kroku signifikantne zvýšil (zmena R2 = 0,03, p < 0,05).
Tab. 4: Regresná analýza (moderátor: ideálna diskrepancia)
Prediktory
Štandardizovaný Beta koeficient
Funkčný perfekcionizmus

Signifikancia

0,161

0,083

Ideálna diskrepancia

– 0,028

0,760

Interakcia (FP x ID)

0,183

0,049

Závislá premenná: na problém zameraný coping
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Na problém zameraný
coping

Na grafe 1 je znázornený charakter moderácie. Ako môžeme vidieť, náš predpoklad sa v tomto
prípade nepotvrdil. Pri nižšej ideálnej diskrepancii nemá úroveň perfekcionizmu žiadny vplyv na
problémovo zameraný coping. V prípade vyššej ideálnej diskrepancie však vyšší funkčný
perfekcionizmus vedie k vyššiemu využívaniu adaptívneho copingu a naopak.

Nízka ID
Vysoká ID

Nízky funkčný
perfekcionizmus

Vysoký funkčný
perfekcionizmus

Graf 1: Vzťahy medzi perfekcionizmom a copingom zameraným na problém pri nízkej a vysokej úrovni
ideálnej diskrepancie

Následne sme si položili otázku, či tento model predstavuje jediný možný model interakcie medzi nami
skúmanými premennými. Rovnakým spôsobom sme pomocou regresnej analýzy testovali aj funkčný
perfekcionizmus a na problém zameraný coping ako mediátor vzťahu medzi dvomi zvyšnými
premennými. Touto analýzou sme odhalili model predstavujúci vzťah medzi copingom zameraným na
problém (nezávislá premenná) a ideálnou diskrepanciou (závislá premenná), ktorý je moderovaný
funkčným perfekcionizmom (tab. 5).
Tab. 5: Regresná analýza (moderátor: funkčný perfekcionizmus)
Prediktory

Štandardizovaný Beta koeficient

Signifikancia

Funkčný perfekcionizmus

– 0,084

0,376

Coping zameraný na problém

– 0,015

0,874

0,205

0,029

Interakcia (FP x CP)
Závislá premenná: Ideálna diskrepancia
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Ideálna diskrepancia

Na grafe 2 vidíme, že v prípade vysokého funkčného perfekcionizmu sa miera ideálnej
diskrepancie vzhľadom na mieru využívania copingu zameraného na problém takmer nemení, resp.
má iba veľmi mierne (až zanedbateľne) stúpajúcu tendenciu. Pri nízkom perfekcionizme však
môžeme konštatovať, že nízka miera využívania na problém zameraného copingu predikuje vyššiu
diskrepanciu ako jeho vysoká miera.

Nízky f. perf.
Vysoký f. perf.

Nízky coping
zmeraný na problém

Vysoký coping
zmeraný na problém

Graf 2: Vzťahy medzi copingom zameraným na problém a ideálnou diskrepanciou pri nízkej
a vysokej úrovni funkčného perfekcionizmu

Diskusia
Na základe predošlých výskumných zistení (napr. Hewitt, Flett, Endler, 1995; O’Connor, O’Connor,
2003; Burns, Fedewa, 2005; Hill, Hall, Appleton, 2010) sme predpokladali, že spolu budú súvisieť
stratégie zvládania záťaže zamerané na problém (považované za adaptívne) a adaptívny, resp. funkčný
perfekcionizmus. Takisto sme zároveň predpokladali, že budú spolu súvisieť aj maladaptívne stratégie
(ako sú napr. mentálne či behaviorálne uvoľnenie, popieranie, užívanie alkoholu/drog, ale za istých
okolností i coping zameraný na emócie) a maladaptívny, resp. dysfunkčný perfekcionizmus. Výsledky
tieto predpoklady podporili – potvrdzuje to signifikantne pozitívna korelácia medzi copingom zameraným
na problém a funkčným perfekcionizmom. Škála maladaptívneho copingu ako taká síce signifikantne
nekorelovala so žiadnym z komponentov či druhov perfekcionizmu (navyše korelácie boli veľmi slabé),
avšak isté signifikantné korelácie (i keď tiež iba slabé) sme objavili medzi perfekcionizmom a tromi
z piatich subškál maladaptívneho copingu. Konkrétne išlo o mentálne aj behaviorálne uvoľnenie (resp.
vypnutie) a užívanie alkoholu či drog (to je čiastočne v súlade s výsledkami, ktoré uvádzajú Rice
a Arsdale, 2010). Kým adaptívny coping sa spájal s funkčným perfekcionizmom, organizáciou
a osobnými štandardmi/nárokmi, ktoré môžeme považovať za potenciálne prispievajúce k vyššiemu
výkonu, v prípade maladaptívnych copingových stratégií to boli vzťahy so zaoberaním sa omylmi
a pochybovaním o vykonaných činnostiach či s rodičovskými očakávaniami a kritikou, ktoré majú
dysfunkčný charakter. Zistili sme tiež vzťah celkového skóre ako k adaptívnemu copingu (zameraný na
problém, plánovanie) tak k maladaptívnym tendenciám (behaviorálne uvoľnenie, sebaobviňovanie).
Perfekcionizmus teda nemožno v súvislosti s copingom vidieť ako vyslovene pozitívny či negatívny.
Vyššia celková úroveň perfekcionizmu je totiž spojená s aktívnym podstupovaním krokov k vyriešeniu
vzniknutého problému/situácie, a zároveň aj s pasívnymi formami vyrovnávania sa so záťažou. Aj
zdanlivo zdravé črty perfekcionizmu môžu súvisieť s nezdravými spôsobmi zvládania a opačne (napr.
pozitívny vzťah medzi mentálnym uvoľnením a funkčným perfekcionizmom, alebo medzi aktívnym
copingom a dysfunkčným perfekcionizmom).
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Podobne o rozlišovaní zdravého a nezdravého perfekcionizmu hovoria i P. Bieling, A. Israeli a M.
Antony (2004), ktorí upozorňujú na to, že zatiaľ čo nezdravý perfekcionizmus je v pozitívnom vzťahu
s patológiou (napr. poruchy stravovania, úzkosť, depresie), zdravý perfekcionizmus s ňou iba nie je
v negatívnom vzťahu (t. j. tiež súvisí s patologickými javmi). Autori navrhujú chápať zdravý
perfekcionizmus skôr ako „neutrálny“ a nie ako protiklad k nezdravému.
Na preferencie stratégií zvládania záťaže sa pozrieme ešte v kontexte diskrepancií aspektov self. Keďže
výskumné zistenia v tejto oblasti chýbajú, položili sme si otázku aké súvislosti sa tu dajú pozorovať. Zistili
sme, že vyššie ideálne diskrepancie súvisia s častejším používaním maladaptívnych stratégií zvládania
záťaže (popieranie, behaviorálne uvoľnenie) a sebaobviňovania. Negatívny vzťah sme odhalili medzi
ideálnou diskrepanciou a pozitívnou reinterpretáciou. I požadovaná diskrepancia súvisí so
sebaobviňovaním (pozitívne) a pozitívnou reinterpretáciou (negatívne). S nižšou neželanou diskrepanciou
sa zasa spája využívanie prejavovania emócií ako stratégie zvládania záťaže. Podľa E. Higginsa (1987) je
ideálna diskrepancia spojená s depresívnymi pocitmi (sklamanie, nespokojnosť, frustrácia), kým
požadovaná sa spája s úzkostnými pocitmi (vina, sebaopovrhovanie, neistota). Vychádzajúc
z Higginsových predpokladov by sme mohli uvažovať o tom, že neschopnosť efektívne sa vyrovnať so
záťažou prispieva k pocitom sklamania a depresie z toho, že jednotlivec nedokáže dosiahnuť svoje ciele.
Zvyšuje sa tak potom diskrepancia medzi jeho štandardmi, cieľmi, a skutočnou situáciou, v ktorej sa
nachádza. Na druhej strane je teoreticky možné, že neschopnosť dosiahnuť stanovené ciele demotivuje
jednotlivca, ktorý upadá do pocitov nespokojnosti a frustrácie. V neustále nových záťažových situáciách
tak volí stále znova neefektívne stratégie, čo vedie k ďalšiemu sklamaniu a zvyšujúcej sa diskrepancii
medzi cieľom, resp. ideálom, a realitou.
Na základe teoretických východísk o súvislostiach medzi diskrepanciami aspektov self
a perfekcionizmom (Higgins, 1987; Frost et al., 1990; Hewitt, Flett, 1991; Slaney, Ashby, 1996) sme
predpokladali úzky vzťah medzi týmito dvomi konštruktmi. Štatisticky sa však nepotvrdil (zistené
korelácie boli takmer zanedbateľne slabé a neboli signifikantné). Napriek tomu ale môžeme vidieť aspoň
náznak istej predpokladanej tendencie – kým funkčný perfekcionizmus súvisí so znižovaním úrovne
ideálnej a požadovanej diskrepancie a zvyšovaním neželanej, u dysfunkčného perfekcionizmu to je
opačne. Núkajú sa nám viaceré otázky. Objaviliby sa signifikantné korelácie pri väčšom počte
respondentov? A do akej miery sú si konštrukty diskrepancie aspektov self a perfekcionizmus skutočne
podobné? A ak spolu reálne nesúvisia, v čom sa odlišujú a v čom spočívajú ich špecifiká? Prípadne, čo
ovplyvňuje ich vzájomný stav? Takéto otázky by mohli byť východiskom pre ďalší výskum. Ani neželaná
diskrepancia nebola podľa našich zistení v signifikantnom vzťahu s perfekcionizmom, napriek našej
domnienke, že sa práve v tomto vzťahu odrazia neprimerane vysoké nároky, ktoré sú pripisované ľuďom
s vysokou mierou perfekcionizmu (napr. Slaney, Ashby, 1996; Kondáš, Kordáčová, 2000). Uvažovali
sme, že v dôsledku týchto nerealistických nárokov sa človek nachádza v blízkosti svojho neželaného self,
keďže ich nie je možné naplniť. Ak sú tieto úvahy správne, takýto vzťah by sa možno mohol preukázať
v prípade ak by sme ho skúmali na početnejšom výskumnom súbore.
Pri analýze vzťahov medzi jednotlivými skúmanými premennými sme napokon predpokladali, že
ideálna diskrepancia bude moderovať vzťah medzi funkčným perfekcionizmom a copingom zameraným
na problém, medzi ktorými sme pred tým zistili signifikantnú pozitívnu koreláciu. Podľa teórie
diskrepancií aspektov self (Higgins, 1987) sa ideálna diskrepancia spája so symptómami depresie. Tá sa
v mnohých výskumoch vzťahovala k maladaptívnym stratégiam zvládania záťaže, alebo k zníženému
využívaniu adaptívnych stratégií (napr. Billings, Moos, 1984; Folkman, Lazarus, 1986; Endler, Parker,
1990). Domnievali sme sa preto, že pri vysokej miere funkčného perfekcionizmu bude súčasná vysoká
miera ideálnej diskrepancie pôsobiť negatívne (istým spôsobom blokujúco) vo vzťahu k využívaniu
adaptívneho (na problém zameraného) copingu a teda jeho miera bude nižšia než v prípade nízkej ideálnej
diskrepancie. Výsledky však ukázali opačnú tendenciu. Čo ak teda ideálna diskrepancia nie je v tomto
prípade blokujúcim ale motivujúcim prvkom? Možno preto sa pri jej nízkej miere využívanie adaptívneho
copingu nijak nelíši medzi jednotlivcami s vysokým či nízkym funkčným perfekcionizmom. Avšak zdá
sa, že až keď je miera ideálnej diskrepancie (dostatočne) vysoká, čím vyššiu má človek mieru funkčného
perfekcionizmu, tým lepšiu má schopnosť využívať adaptívne stratégie zvládania záťaže. Pri ďalšom
skúmaní tohto modelu sme objavili i efekt moderácie funkčného perfekcionizmu na vzťah medzi
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problémovo zameraným copingom a ideálnou diskrepanciou. Ukázalo sa, že pri nízkom funkčnom
perfekcionizme nízka miera využívania na problém zameraného copingu predikuje vyššiu ideálnu
diskrepanciu ako vyššia miera jeho využívania. Dalo by sa teda povedať, že pri nízkom funkčnom
perfekcionizme môže využívanie na problém zameraných stratégií pomáhať znižovať diskrepanciu medzi
aktuálnym a ideálnym self. Otázkou je, do akej miery je možné tieto dva modely integrovať. Odpoveď na
túto otázku, a zároveň i prienik týchto dvoch modelov, ktorý by umožňoval interpretáciu už spomínaných
vzájomne na seba pôsobiacich mechanizmov, vidíme pre skupinu jednotlivcov s nízkym funkčným
perfekcionizmom (t. j. na relatívne nízkej úrovni oproti iným subjektom). Mohli by sme to reprezentovať
nižšie uvedenou schémou. U jednotlivca s nízkou mierou funkčného perfekcionizmu, ale zároveň vysokou
ideálnou diskrepanciou by táto diskrepancia (podľa prvého modelu; viď graf 1) mohla viesť k zníženej
miere využívania na problém zameraného (t.j. adaptívneho) copingu. Zároveň však (podľa druhého
modelu; viď graf 2) by toto nízke využívanie adaptívnych stratégií zvládania záťaže mohlo zvyšovať
diskrepanciu medzi aktuálnym a ideálnym self. Ak by úroveň funkčného perfekcionizmu u tohto
jednotlivca ostala naďalej nízka, táto zvýšená ideálna diskrepancia by znova mohla viesť k zníženiu
využívania adaptívnych copingových stratégií, tým k ďalšiemu zvýšeniu diskrepancie atď.
nízky funkčný
perfekcionizmus
+
vysoká ideálna
diskrepancia

znížený coping
zameraný na problém

zvýšená ideálna
diskrepancia

Riešením takejto situácie, ktorá môže byť pre človeka skutočne frustrujúca, by mohla predstavovať zmena
v podobe „zvýšenia“ funkčného perfekcionizmu, resp. zníženia ideálnej diskrepancie. Tu vidíme napr.
priestor pre praktické využitie v terapii. To však predpokladá ďalšie štúdium perfekcionizmu ako takého,
a predovšetkým, odlíšenie jeho funkčných (adaptívnych) a dysfunkčných (maladaptívnych) znakov.
V neposlednom rade to tiež vyžaduje prácu na vývoji vhodných metodík, ktorými by tieto znaky bolo
možné adekvátne merať.
Otázkou ešte ostáva, prečo sa podobné vzťahy, aké sme zistili medzi funkčným perfekcionizmom,
adaptívnym copingom a ideálnou diskrepanciou, nevyskytujú tiež medzi dysfunkčným perfekcionizmom,
maladaptívnym copingom a diskrepanciami aspektov self. Vysvetlením by v našom prípade mohol byť
výber použitých metodík. Tu považujeme za vhodné pripomenúť fakt, že škály, ktorými sme merali
funkčný a dysfunkčný perfekcionizmus spolu pozitívne korelujú. Zohľadniť tiež treba početnosť
výskumného súboru a možnosť, že pri vyššom počte respondentov by potenciálne mohli vyniknúť aj
ďalšie významné vzťahy skúmaných premenných. Napokon ostáva tiež možnosť, že takéto vzťahy
jednoducho neexistujú. Odpoveď by však mohlo priblížiť iba ďalšie skúmanie tejto problematiky.
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Abstrakt
Dosavadní výzkumy ukazují, že afektivní poruchy modifikují subjektivní tempo plynutí času.
Zatímco v depresi se subjektivní tempo plynutí času zpomaluje, v mánii se naopak zrychluje. Autoři
tohoto článku předpokládají, že tento rozdíl je sycen zejména odlišnou kvalitou emocionálního
hodnocení. Cílem studie je statistické ověření rozdílu v subjektivním plynutí času mezi oběma
nosologickými skupinami a stejně tak ověření předpokládaného vztahu mezi subjektivním plynutím
času a emocionálním hodnocením. Výzkumný soubor předpokládá tři skupiny – skupinu pacientů
s depresí, skupinu pacientů s mánií (dle MKN-10) a kontrolní skupinu. Očekávané souvislosti
budou ověřeny pomocí originálního experimentálního designu sestávajícího z prezentace hudebních
ukázek se specifickým emočním potenciálem a následným snímáním emoční kvality vyvolaného
dojmu pomocí sémantického diferenciálu, spolu s retrospektivním odhadem délky trvání podnětu a
rychlosti plynutí času. Získaná data mohou významně prohloubit psychologický vhled do prožívání
lidí s afektivními poruchami a zároveň iniciovat vývoj nové metody pro diagnostiku afektivních
poruch založené na analýze subjektivní časové zkušenosti.
Klíčová slova: čas, vnímání, emocionalita, deprese, mánie

Subjective time passage in affective disorders
Abstract
Existing research shows that affective disorders alter the speed of subjective time passage. While in
mania the speed of subjective time passage increases, in depression the speed of subjective time
passage decreases. Authors of this paper assume that the difference may be supported by different
quality of emotional judgment. The objective of this study is to statistically verify the difference
between subjective time passage between both nosological groups, as well as the suggested
relationship between the subjective time passage and emotional judgment. The research sample
expects three groups – depressed patients, manic patients (according to ICD-10) and a control
group. Expected relations will be verified using an original experimental design consisted of the
presentation of music samples with a specific emotional potential. Actual emotional experience
evoked will be registered via semantic differential technique, together with retrospective timeduration and time-passage judgment. Obtained data may significantly increase psychological insight
into the experience of people with affective disorders. At the same time, they may initiate the
development of a new psychodiagnostic method for affective disorders assessment based on
subjective time experience analysis.
Key words: time, perception, emotionality, depression, mania
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Úvod
Čas je spolu s prostorem nepochybně jednou z nejzákladnějších dimenzí lidské zkušenosti. Odkaz
na tuto skutečnost najdeme v dílech mnoha velkých myslitelů v průběhu celé historie lidstva napříč
světonázorovými koncepcemi. Připomeňme alespoň Aristotela (1996, s. 126), jenž druhou částí
svého tvrzení „časem měříme pohyb a pohybem čas“ předjímal kontroverzní závěry speciální teorie
relativity Alberta Einsteina o tom, že čas a prostor nejsou veličiny absolutní, nýbrž veličiny závislé
na rychlosti absolutního vzájemného pohybu těles. Dále Kanta (2001), který řadil čas i prostor
k apriorním formám nazírání, a Heideggera (1996) a jeho existenciály časovosti a prostorovosti
nebo Junga (1997) a jeho nutný předpoklad totožnosti psychického a fyzikálního relativního
časoprostorového kontinua, který znovu objevil a podpořil ve své ročníkové práci Flaška (2011).
Subjektivní časová zkušenost jako taková je experimentálnímu výzkumu přístupná nejméně
ve dvou základních modalitách. Nejčastěji zkoumanou modalitou je odhad délky trvání (time
duration judgment), která může být definována jako subjektivní odhad délky trvání podnětu
(Sucala, 2010/2011). Tento druh časové zkušenosti je nejčastěji měřen metodou produkce nebo
reprodukce daného intervalu, případně metodou verbálního odhadu délky trvání intervalu (Luthman
et al., 2009). Druhou, výrazně méně prozkoumanou modalitou je pak odhad rychlosti plynutí času
(time passage judgment nebo také time experience), kdy subjekt na Likertově škále odhaduje, jakou
rychlostí mu v průběhu daného intervalu plyne čas (Sucala, 2010/2011).
Z metodologického hlediska je v experimentálním výzkumu subjektivní časové zkušenosti
nezbytné důsledně rozlišovat dvě základní paradigmata – prospektivní a retrospektivní.
Prospektivním paradigmatem rozumíme takový experimentální rámec, kdy je zkoumaný subjekt
dopředu informován o tom, že jeho úkolem bude odhadování času. Naproti tomu v rámci
retrospektivního paradigmatu je subjekt mírně klamán o skutečném záměru experimentu a dopředu
neví, že bude odhadovat čas (Block, 1990). Výzkumníci se shodují, že tyto dva druhy odhadu času
jsou pravděpodobně syceny jinými psychologickými mechanismy a záměna těchto dat pouze
znemožňuje pokrok vědeckého poznání v této oblasti (Wearden, 2005).
Dosavadní výzkumy ukazují, že subjektivní plynutí času úzce souvisí se systémem
emocionálního hodnocení (například Hawkins et al., 1988; Sucala, 2010; Flaska & Cakirpaloglu,
2012). Hawkins et al.(1988) se dokonce pokusil konceptualizovat subjektivní plynutí času jako akt,
resp. formu emocionálního hodnocení. Jestliže nám například někdo říká, že se mu čas subjektivně
vleče nebo že se zastavil, pak vypovídá především o negativním emocionálním hodnocení své
aktuální zkušenosti a zároveň o svém niterném přání, aby tato nepříjemná událost pokud možno co
nejdříve skončila. Zároveň dodává, že i když někomu subjektivně připadá, že se čas zastavil,
nepochybně vnímá, že „objektivní“ čas plyne dál, a proto zpomalené subjektivní plynutí času
nemusí korespondovat se subjektivním odhadem délky trvání, což v rámci retrospektivního
paradigmatu potvrdily výsledky dvou aktuálních studií (Sucala et al. 2010; Flaska & Cakirpaloglu,
2012), které shodně zjistily statistickou nezávislost odhadu rychlosti plynutí času a odhadu délky
trvání.
V souladu s výše uvedeným můžeme logicky konzistentně předpokládat, že přítomnost
poruchy systému (sebe)hodnocení (nejčastěji u afektivních poruch) bude spjata se specifickými
změnami tempa subjektivního plynutí času, což ostatně potvrzuje jak klinická praxe, tak empirický
výzkum (viz níže). Cílem našeho výzkumného projektu je proto ověřit platnost tohoto předpokladu
a zhodnotit diferenciálně-diagnostický potenciál subjektivního plynutí času jakožto psychického
fenoménu svého druhu.
Ještě než uvedeme přehled dostupných empirických studií subjektivního plynutí času u
afektivních poruch, rádi bychom citovali Binswangerovo působivé a kontrastující líčení
kvalitativních změn v prožívání času v depresi a mánii:
„Melancholik má skrz na skrz narušené časování: nad minulými možnostmi prožívá lítost a
minulost neakceptuje jako něco, co se již stalo. Budoucnost neguje tím, že předpokládané zlo se pro
něj stalo již něčím reálným. Depresivní člověk se jednoduše řečeno zastavuje v čase.“ (Binswanger,
1961 in Hlavinka, 2008, s. 103).
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„V mánii se vnímání času rovněž modifikuje, a to tak, že z nepřeberného množství výzev bytí
na světě si mánií stižený člověk nestíhá vybrat. Je posedlý myšlenkovým tryskem, který jej žene
k extrémní povídavosti, touze dosáhnout maxima z přítomného okamžiku.“ (Binswanger, 1961 in
Hlavinka, 2008, s. 104).
Podobně fenomenologicky orientovaný Ratcliffe (2012) namítá, že kvalitativní změny
v časové struktuře depresivních pacientů jsou ve skutečnosti rozmanitějšího charakteru a neomezují
se pouze na systematické zpomalení subjektivního tempa plynutí času. Ve výrocích jeho
respondentů lze najít doklady i pro jiné druhy časové zkušenosti, např. že čas vypršel a že se smrt
blíží vysokým tempem, zároveň další respondenti zmiňují pocit, že jim život protéká pod rukama,
pro jiné ztratil čas význam. Několik respondentů naproti tomu uvedlo, že nepozorují žádné změny.
Podle Ratcliffa jsou uvedené rozdíly v subjektivní časové zkušenosti depresivních pacientů
diagnosticky významné. Oba současné klasifikační systémy (jak MKN-10, tak DSM-IV) však
bohužel mezi těmito rozdíly nerozlišují, jelikož slučují kvalitativně často velmi odlišné obrazy
depresivní poruchy.
Mezey & Cohen (1961) a Prabhu et al. (1969) provedli kontrolované studie zaznamenávající
jak odhad plynutí času, tak odhad délky trvání podnětu u pacientů s depresí. V obou studiích
depresivní pacienti vykazovali pomalejší tempo plynutí času oproti kontrolní skupině, kdežto
v odhadu délky trvání nebyl mezi skupinami rozdíl. Hawkins et al. (1988) srovnávali subjektivní
plynutí času a odhad délky trvání podnětu ve třech různých indukovaných afektivních stavech –
depresivním, neutrálním a radostném. Pokusné osoby prožívaly výrazně zpomalené tempo plynutí
času v depresivních podmínkách oproti dvěma zbývajícím. Nebyl zjištěn signifikantní vliv
afektivního stavu na odhad délky trvání podnětu. Bschor et al. (2004) zkoumali rozdíly v obou
typech časové zkušenosti mezi skupinami pacientů s těžkou depresí, mánií a kontrolní skupinou.
Analýza kovariance (ANCOVA) odhalila statisticky vysoce signifikantní rozdíl mezi těmito třemi
skupinami v rychlosti subjektivního plynutí času. Zatímco kontrolní skupina vykazovala vyrovnané
plynutí času, skupina pacientů v mánii vykazovala zrychlené tempo plynutí času a skupina
depresivních zpomalené tempo plynutí času (p < 0.001). Naproti tomu obě klinické skupiny shodně
statisticky významně nadhodnocovaly délku trvání podnětu ve srovnání s kontrolní skupinou (p <
0.008). Michaelis (2004) ve své studii srovnával plynutí času mezi skupinou pacientů v akutní fázi
depresivní poruchy a kontrolní skupinou. Skupina pacientů v akutní fázi depresivní poruchy
subjektivně hodnotila čas jako pomaleji plynoucí ve srovnání s kontrolní skupinou.
Experimentální studie zabývající se změnami subjektivní časové zkušeností v mánii jsou
velmi vzácné. Pokud je nám známo, existují v současné době pouze tři studie subjektivního odhadu
délky trvání podnětu u pacientů s mánií, které shodně odhalily tendenci k nadhodnocení délky
prezentovaného intervalu oproti kontrolní skupině (Tysk, 1984; Mezey & Knight, 1965; Bschor,
2004), a pouze dvě studie zabývající se subjektivním plynutím času u pacientů s mánií, které zase
shodně potvrdily statisticky významnou tendenci k rychlejšímu subjektivnímu plynutí času oproti
kontrolní skupině (Mezey & Knight, 1965; Bschor, 2004).
Výzkumný soubor a použité metody
Vzhledem k tomu, že se nám dosud nepodařilo naplnit skupinu pacientů s mánií, výzkumný soubor
sestával pouze ze dvou nezávislých experimentálních skupin, depresivní a kontrolní. Depresivní
skupinu tvořili pacienti s aktuálně přítomnou afektivní poruchou ve smyslu deprese podle MKN-10
(WHO, 1996). Obě skupiny byly vzájemně vyrovnané, co se týče věku a zastoupení pohlaví.
Tabulka č. 1 ukazuje základní charakteristiky obou skupin. Všichni respondenti poskytli
informovaný souhlas s výzkumem.
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Tabulka č. 1 Základní charakteristiky výzkumného souboru
Počet

Pohlaví (muži/ženy)

Věk
Průměr

SD

Depresivní skupina

9

5/4

48,4

7,1

Kontrolní skupina

12

6/6

48,3

3,9

Mann-Whitney U-test

---

---

non-sign.
(Z = 0,61; p = 0,54)

Pro účely výzkumu jsme se rozhodli převzít originální experimentální design z aktuální
studie Flaska & Cakirpaloglu (2012), který umožňuje jak testování kvalitativních změn
v emocionálním hodnocení, tak změn tempa subjektivního plynutí času (odhadu délky trvání i
rychlosti plynutí času). Vzájemné souvislosti mezi emocionálním hodnocením a subjektivním
odhadem obou aspektu plynutí času jsme zkoumali pomocí odpovídajících psychometrických
parametrů. Převzatý design nyní podrobně popíšeme.
Experimentální baterii uvedené studie tvořilo 30 hudebních podnětů – 1 jednoduchý tón
(f = 528 Hz) a 29 komplexních instrumentálních hudebních skladeb seskupených do 5 kategorií
s pracovními názvy: (1) Sangvinik (5 ukázek), (2) Melancholik (5 ukázek), (3) Cholerik (5 ukázek),
(4) Flegmatik (5 ukázek), a (5) Horor (4 ukázky). Uvedené kategorie byly zformovány v souladu
s požadavkem, aby ukázky ve skupinách 1 až 4 vyvolávaly specifický emocionální stav
korespondující s kvalitativním popisem čtvř Galénových temperamentových typů, jak popsali
Eysenck & Eysenck (1975), zatímco skupina ukázek s pracovním názvem Horor (5) měla vyvolat
pocity strachu, napětí, nebo úzkosti. Zařazení ukázek do jednotlivých kategorií bylo podmíněno
intersubjektivním souhlasem 2 nezávislých hodnotitelů.
Všech 30 ukázek bylo prezentováno ve stejném pořadí se standardní dobou prezentace 60
sekund. Experimentální podněty byly reprodukovány pomocí zvukového systému Bose SoundLink
Black bezdrátově spojeného s PC. Vlastní prezentace podnětů byla řízena experimentátorem
pomocí programu Winamp player (verze 5.572).
Jako závisle proměnné na straně subjektivní časové zkušeností byly zaznamenávány
retrospektivní odhad délky trvání prezentovaného intervalu (měřeno v sekundách) a retrospektivní
odhad rychlosti plynutí času (měřeno pomocí sedmibodové škály Likertova typu s nejvyšší
rychlostí 1, střední hodnotou 4 a nejnižší rychlostí 7). Změny v emocionálním hodnocení byly
zaznamenávány pomocí 25 párů protikladných adjektiv sémantického diferenicálu.
Před započetím výzkumu u klinické populace bylo potřeba původní dosti náročnou
experimentální baterii redukovat, přičemž zůstala zachována její původní vypovídající hodnota. K
dosažení tohoto cíle jsme využili publikované výsledky explorativní faktorové analýzy (metoda
PCA; rotace Varimax prostý) zvlášť pro škály sémantického diferenciálu a zvlášť pro hudební
ukázky. Tabulka č. 2 nabízí přehled vybraných 15 škál sémantického diferenciálu seskupených do 4
vysoce konzistentních faktorových skupin (viz hodnoty Cronbachovy alfa).

232

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Tabulka č. 2 Přehled 15 škál s největšími faktorovými zátěžemi spolu s hodnotami Cronbachovy alfa
pro každou faktorovou skupinu škál.
FAKTOR

Hodnocení

Zátěž

Aktivita

Předvídatelost

ošklivá – krásná

napjatá – uvolněná

veselá – smutná

předvídatelná –
nepředvídatelná

hodnotná – nehodnotná

bezpečná – nebezpečná

pomalá – rychlá

proměnlivá – stálá

zajímavá – nezajímavá

spokojená – nespokojená

aktivní – pasivní

smysluplná – nesmyslná

bojovná – mírumilovná

strnulá – živá

významná – nevýznamná
Cronbachova 0.91
alfa

0.92

0.85

0.72

Faktorová analýza pro ukázky odhalila celkem 9 kvalitativně odlišných skupin ukázek, resp.
oblastí hypotetického sémantického prostoru. Zkrácená experimentální baterie proto sestává celkem
z 10 hudebních podnětu, 9 komplexních instrumentálních hudebních ukázek a jednoho
jednoduchého tónu (f = 528Hz). Tímto byla splněna metodologická podmínka, aby každá faktorová
skupina ukázek byla ve zkrácené verzi zastoupena alespoň jedenkrát. Neměnné pořadí prezentace
ukázek ve zkrácené experimentální baterii bylo následující: (1) Sangvinik, (2) Melancholik, (3)
Cholerik, (4) Flegmatik, (5) Jednoduchý tón (528Hz), (6) Horror, (7) Sangvinik, (8) Melancholik,
(9) Cholerik, (10) Flegmatik.
Významnost rozdílů mezi oběma skupinami v emocionálním hodnocení ukázek a
subjektivní časové zkušenosti byla zjišťována pomocí Mann-Whitneyova U-testu prostřednictvím
statistického softwaru STATISTICA Cz verze 10 (StatSoft Inc., 2011).
Výsledky
V odhadu délky trvání podnětu nebyl zjištěn signifikantní rozdíl mezi průměry obou skupin u žádné
z 10 prezentovaných ukázek. V odhadu rychlosti subjektivního plynutí času byl zjištěn signifikantní
rozdíl mezi oběma skupinami pouze u ukázek číslo 1 („Sangvinik“), 2 („Melancholik“) a 5
(Jednoduchý tón 528Hz). Tabulka 3 ukazuje rozdíly mezi průměrnými hodnotami subjektivního
odhadu času i emocionálního hodnocení u obou skupin při prezentaci právě těchto tří ukázek.
Při poslechu ukázky číslo 1 („Sangvinik“) pacienti s depresí hodnotili tempo plynutí času
jako statisticky významně rychlejší ve srovnání s kontrolní skupinou a zároveň tuto ukázku na
škálách sémantického diferenciálu hodnotili jako statisticky významně zajímavější, smysluplnější,
významnější a nepředvídatelnou (zcela opačně oproti kontrolní skupině).
Při poslechu ukázky číslo 2 („Melancholik“) pacienti s depresí hodnotili tempo plynutí času
jako statisticky významně pomalejší ve srovnání s kontrolní skupinou, podobně jako při ukázce
číslo 1 pak na škálách sémantického diferenciálu hodnotili ukázku jako nepředvídatelnou, opět
zcela opačně oproti kontrolní skupině. Na jiných dimenzích sémantického diferenciálu nebyl
v tomto případě zjištěn signifikantní rozdíl.
Při ukázce číslo 5 („Jednoduchý tón 528Hz“) pacientům s depresí subjektivně plynul čas
významně méně pomaleji ve srovnání s kontrolní skupinou, při současném hodnocení tohoto
podnětu jako významně méně nesmyslného, méně pasivního a méně nevýznamného. Podobně jako
ukázku číslo 2 a 5 hodnotili depresivní pacienti i tuto ukázku jako nepředvídatelnou, taktéž naopak
vůči kontrolní skupině.
Mimo ukázky s pořadovým číslem 1, 2 a 5 nebyl mezi skupinami zjištěn signifikantí rozdíl
na žádné ze škál sémantického diferenciálu.
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Tabulka č. 3 Porovnání průměrných hodnot odhadu délky trvání intervalu (v sekundách), rychlosti plynutí času
(1 „extrémně vysoká“, 4 „obvyklá“, 7 „extrémně nízká“) a průměrných hodnot na škálách sémantického
diferenciálu mezi depresivní (D) a kontrolní skupinou (K) pro ukázky s pořadovým číslem 1, 2 a 5. Označené
velikosti rozdílu mezi průměry vyjádřené v z-skórech (z) jsou statisticky významné (* p < 0,1; ** p < 0,05).
Ukázka 1
(„Sangvinik“)
průměr

Ukázka 2
(„Melancholik“)

Ukázka 5
(Jednoduchý tón 528Hz)

M-W
U-test

průměr

M-W
průměr
U-test

M-W
U-test

D

K

z

D

K

z

D

K

z

Odhad délky trvání intervalu

91,2

64,0

0,00

94,4

64,0

0,21

103,4

70,3

0,68

Odhad rychlosti plynutí času

2,7

3,7

-1,79*

5,3

4,3

2,22** 4,8

6,3

-2,70**

veselá – smutná

1,8

2,0

-0,99

5,6

5,4

0,33

5,8

5,5

0,37

ošklivá – krásná

5,3

4,7

1,08

5,4

5,2

0,29

2,7

2,1

0,70

hodnotná – nehodnotná

3,0

4,0

-1,48

2,3

3,0

-0,36

6,1

6,6

-0,94

zajímavá – nudná

2,3

3,7

-1,88*

2,7

2,4

0,48

6,1

6,7

-1,67

pomalá – rychlá

5,7

5,4

0,67

2,0

1,6

0,82

3,9

2,7

1,17

smysluplná – nesmyslná

2,7

3,9

-2,08**

2,3

2,3

0,18

5,4

6,7

-2,24**

aktivní – pasivní

2,7

3,2

-0,62

4,1

3,6

0,72

4,3

6,4

-2,73**

napjatá – uvolněná

5,4

5,4

0,56

4,8

4,6

0,14

2,6

2,2

0,38

bezpečná – nebezpečná

3,0

2,5

0,44

2,4

2,2

0,04

5,0

4,6

0,45

strnulá – živá

6,1

6,0

1,21

3,7

4,0

-0,69

2,1

1,5

1,39

spokojená – nespokojená

2,2

2,7

-0,66

2,8

2,8

-0,26

5,8

5,1

1,25

předvídatelná – nepředvídatelná 4,4

2,2

2,51**

4,8

3,3

1,92*

4,4

2,4

1,78*

bojovná – mírumilovná

5,2

5,8

-0,62

5,6

5,8

-0,22

3,8

3,3

0,95

významná – nevýznamná

3,3

4,8

-1,81*

2,3

2,6

-0,33

5,6

6,6

-1,91*

proměnlivá – stálá

3,5

4,2

-0,43

4,2

4,3

0,00

6,4

6,5

-0,52

Diskuse
Dosavadní výsledky naší studie, v souladu s předchozími studiemi (Bschor et al., 2004; Hawkins et
al., 1988; Mezey & Cohen, 1961; Michaelis, 2004; Prabhu et al., 1969), potvrzují diferenciálně
diagnostický potenciál subjektivního plynutí času v kontextu depresivní poruchy. Tento potenciál se
však zdá být kontextuálně vázán, což svědčí pro nepervasivní nelineární charakter změn v tempu
subjektivního plynutí času u depresivních pacientů, na který upozorňuje například Ratcliffe (2012),
byť v souvislosti s rozmanitými obrazy depresivní poruchy. Stejnou kontextuální podmíněnost
můžeme pozorovat i u rozdílů v emocionálním hodnocení prezentovaných hudebních ukázek u
obou skupin. Zároveň se tyto rozdíly v emocionálním hodnocení vyskytují pouze na některých
škálách sémantického diferenciálu, což svědči též pro nepervasivní charakter změn v systému
emocionálního hodnocení u depresivní poruchy.
Je zároveň nutné zdůraznit, že se jedná o průběžné výsledky získané na malém počtu
respondentů. Zvětšení rozsahu výzkumného souboru může naznačené tendence potvrdit, vyvrátit, či
dokonce odhalit zcela jiné. Cenné doplňující informace přinese při větším počtu respondentů
zejména regresní a faktorová analýza, jakož i zahrnutí dalších proměnných (míra deprese,
osobnostní charakteristiky atd.). Důležité informace přinese nepochybně též srovnání se skupinou
pacientů s mánií, kterou se bohužel dosud nepodařilo naplnit.
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Vývoj vnímané osobní účinnosti
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Abstrakt
Víme toho poměrně hodně o faktorech resilience, ale tak málo o vývoji odolné nebo resilientní
osobnosti. Vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy) je jedním z teoretických konceptů, které
objasňují psychickou odolnost jedince. Účinnost vlastního vlivu se formuje v průběhu vývoje, není
nám vrozená. Vyvíjí se díky zkušenosti zvládnutí situace, modelováním, a tím, jak nás druzí lidé
přesvědčují, co je v našich silách, nebo co nemůžeme dělat. Způsob, jakým provádíme dítě různými
životními situacemi, je důležitý pro podporu zdravého rozvoje, zejména ve stresových situacích. Je
představen model vývoje psychické odolnosti při použití konceptu self-efficacy, sociálně kognitivní
teorie a Flammerova (1995) modelu vývoje kontroly a vlastní účinnosti. Model popisuje jednotlivá
vývojová stadia v dětství a využití zdrojů vnímané vlastní účinnosti specificky podle věku dítěte.
Klíčová slova: vývoj dítěte, vnímaná vlastní účinnost, psychická odolnost, vývojová stadia

Self-efficacy development
Abstract
We know quite a lot about factors of resilience, but much less about development of a resilient
personality. Perceived self-efficacy is one of the theoretical concepts that sheds light on
psychological resilience of an individual. Efficacy of one's own influence is not innate but formed
during development. It develops through experiences with managing a situation, modelling and also
with how other people persuade us what we are able to do or what we cannot do. The way we guide
a child through various life situations is important for supporting a healthy development, especially
in stress situations. I introduce a model of development of psychological resilience using the selfefficacy concept (Bandura, 1997), social cognitive theory and Flammer’s (1995) model of
development of control and self-efficacy. The model describes particular stages of child
development and utilization of resources of perceived self-efficacy specifically according to the age
of a child.
Key words: child development, self-efficacy, resilience, developmental stages

237

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Úvod
Víme toho poměrně hodně o faktorech resilience, ale málo o vývoji odolné nebo resilientní
osobnosti. Vnímaná vlastní účinnost (self-efficacy) je jedním z teoretických konceptů, které
objasňují psychickou odolnost jedince. Účinnost vlastního vlivu se formuje v průběhu vývoje, není
nám vrozená. Vyvíjejí se díky zkušenosti zvládnutí situace, modelováním, a tím, jak nás druzí lidé
přesvědčují, co je v našich silách, nebo co nemůže dělat. Způsob, jakým provádíme dítě různými
životními situacemi, je důležitý pro podporu zdravého rozvoje, zejména ve stresových situacích.
Stresové situace nejsou v zásadě nežádoucí (jak je někdy chápáno, protože narušují homeostázu a
mohou dokonce způsobit újmu na duševním zdraví). Naopak lze říci, že přiměřený stres mobilizuje
organismus, stimuluje učení a hledání nových cest, vede k vyššímu výkonu svalů, nervů, intelektu a
stimuluje rozvoj osobnosti.
Ke konci své vědecké kariéry četní autoři longitudinálních studií o dopadech deprivace na vývoj
nebo studií o vývoji dětí za rizikových podmínek přicházejí k závěru, že toho víme hodně o
resilientních faktorech, ale málo o tom, jak se vyvíjejí. I Zdeněk Matějček říká „Je mnohem více
toho, co nevíme o odolném charakteru, než toho, co si myslíme, že víme.“ (Matějček, 2003, s. 82)
Rovněž Albert Bandura, z jehož konceptu self-efficacy vycházím, zdůrazňuje velký význam hledání
základů self-efficacy dříve než ve školním věku, ale naznačuje, že takový výzkum je metodologicky
náročný, hlavně ve vývojových stádiích, kdy je verbální komunikace dítěte nedostatečná. Bandura
je toho názoru, že se self-efficacy vyvíjí v procesu učení. Vyvíjí se díky zkušenosti se zvládnutím
situace, modelováním a tím, že nás lidé přesvědčují o tom, co můžeme nebo nemůžeme udělat.
Když se podíváme na publikace vztahující se k self-efficacy, vidíme z dostupných databází, že
jen velmi malá část studií je věnována rozvoji této složky osobnosti ve srovnání s celkovým počtem
studií o self-efficacy. Při prohledávání databáze PsychINFO (5. ledna 2012; podobné výsledky v the
Current Contents Connect database), se objeví 1416 výsledků při použití pojmu "self-efficacy".
Když omezíme toto vyhledávání na studie vztahující se ke "školnímu věku", zůstanou jen 92
odkazy, pokud použijeme filtr vyhledávání "předškolní věk" získáme jen 16 publikací, při omezení
na „batolecí věk“ je objeví pouze jedna reference. Při bližším seznámení s publikovanými studiemi
zpravidla zjistíme, že u dětí předškolního a batolecího věku se zjišťuje především dopad
rodičovského self-efficacy na různé aspekty vývoje dítěte nebo se hodnotí účinnost praktických
intervenčních programů v předškolních zařízeních. Tedy poznatků o dynamice vývoje self-efficacy
nebo psychické odolnosti obecně máme relativně málo.
Východiska vývoje psychicky odolného jedince
Můžeme se inspirovat několika nosnými teoriemi psychologie zdraví, jak vlastní zdraví
podporovat. Tyto staví především na výzkumu dospělých lidí a konsekvence pro vývoj chování,
které má dopad na zdraví jedince, tak musíme odvozovat. Můžeme rozlišit přístupy orientované na
emoce (práce s pozitivními a negativními emocemi), behaviorální přístupy (vytvoření určitých
automatismů v chování, sociálních dovedností, dovedností ke zvládání situace a přístupy pracující s
analýzou a modifikací chování), jakož i kognitivní přístupy (zprostředkování informací a změna
kognitivních struktur a postojů) (Lohaus,1993).
Z toho vyplývají jednotlivé výchovné úkoly. Cílem je naučit dítě zacházet s emocemi. Dále je to
časná podpora rutinního chování a životního stylu, které podporují zdraví - vzhledem k tomu, že
časná stabilizace chování představuje dobrý prediktor pozdějšího chování, zároveň je dán
předpoklad zachování takového chování. Na kognitivní úrovni je o dobře zvládnutý přechod od
určení druhou osobou k sebeurčení při podpoře vlastního zdraví – tedy zvnitřnění konstruktivních
kognitivních struktur a postojů.
Děti a mladí lidé, kteří mají vyrůst v dostatečně sebevědomé jedince s vysokou self-efficacy a
najít vlastní cestu ve velmi komplexním a zasíťované společnosti potřebují určité podmínky svého
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vývoje. Nároky globalizovaného světa vyžadují specifické schopnosti a dovednosti, které Richard
Lerner a jeho tým (2003) označili jako „5C“ pozitivního vývoje:22
1. Lepší sociální, školní, kognitivní a profesní kompetence dětí.
2. Povzbuzení důvěry, zvýšení sebevědomí, sebehodnocení, sebedůvěry, identity a důvěry
v budoucnost.
3. Povzbuzení a podpora sociálních vazeb, budování a posílení vztahu dítěte nebo
dospívajícího k dalším lidem a institucím, jako je škola. Také jde o rozvoj starostlivosti
o druhé a schopnosti soucítit s nimi, rozvoj schopnosti vidět věci z různých úhlů pohledu
(Roth, Brooks-Gunn 2003, s. 205).
4. Zvýšení sebekontroly a sebeovládání, omezení nezdravého chování a případně
problémového chování. Dítě má respektovat kulturní a společenská pravidla a normy, jakož
i smysl pro spravedlnost (morálku) a spiritualitu.
Pokud chceme vychovávat psychicky odolné dítě, bude výhodou, když bude mít v základech
psychické odolnosti tři důležité kameny. Vrozenou dispozici, kterou může matka podpořit
v těhotenství zdravým způsobem života a veselou myslí. S genetickou výbavou se ovšem zatím
hýbat nedá. Dítě, jehož temperament je od začátku přijímán a na nějž jsou rodiče schopní se vyladit,
je dalším základním kamenem. Třetí je pak vztah k dítěti, který vytváří pocit bezpečí dítěte.
O tomto výlučném vztahu bude ještě řeč, ale jde o mimořádně důležitou vazbu mezi dítětem a
osobou, která o ně trvale pečuje. Zpravidla je to matka, ale může ji zastoupit i jiná osoba (otec,
náhradní rodiče, babička), pokud matka z nějakého důvodu svou roli neplní. Tento vztah se vyvíjí a
upevňuje v prvních 7 měsících života dítěte (někteří odborníci mluví o 1 roku).
Intervenční programy by se měly v první řadě soustředit na nejzranitelnější jedince, protože mají
nedostatek základních vnitřních zdrojů. Rizikoví jedinci také z těchto programů mají nejvýraznější
profit. Jde o stále četnější skupinu předčasně narozených dětí, děti duševně nemocných rodičů,
agresivní děti atd. Podle Emmy Wernerové (2000) jsou ochranné faktory potenciálně přítomné
téměř všude – v širší rodině, sousedství, komunitě. Těmto neformálním vazbám bychom měli dávat
přednost před byrokratickými institucemi.
Principy platné napříč vývojem self-efficacy
Víme o funkčnosti určitých principů, které nám pomáhají při zvládnutí náročné situace, ať jsme
dítě nebo dospělý. Pro zdravý vývoj dítěte celkově je důležité splnění základních psychických
potřeb, které hrají důležitou roli i v jeho socializaci a vývoji psychické odolnosti. V přesném určení
těchto potřeb jsou mezi jednotlivými autory rozdíly. Jako nosné se jeví schéma autorů Langmeiera a
Matějčka (Matějček, 2003):
 Potřeba určité úrovně celkové vnější stimulace. Jinak řečeno, potřeba určitého množství,
proměnlivosti a kvality vnějších podnětů. Její uspokojení umožňuje naladit organismus na žádoucí
úroveň aktivity.
 Potřeba vnější struktury – čili potřeba určité stálosti, řádu a smyslu v podnětech (říkáme
tomu smysluplný svět). Uspokojení této potřeby umožňuje, aby se z podnětů, které by jinak byly
chaotické a nezpracovatelné, staly zkušenosti, poznatky a pracovní strategie. Jde tedy o základní
podmínky pro jakékoliv učení.
 Potřeba specifického sociálního objektu – čili potřeba primárních emocionálních a
sociálních vztahů. Z hlediska dítěte jde o vztahy těchto jeho primárních vychovatelů k němu.
Náležité uspokojení této potřeby přináší dítěti pocit životní jistoty a je podmínkou pro žádoucí
vnitřní integritu jeho osobnosti.
22

The 5 C's are competence—academic, social, vocational and health competence. Confidence. Then
character, that it's fundamentally important to do what's right. Connection, or working collaboratively with
parents, peers, siblings, teachers, coaches. Finally, caring, a sense of compassion or social justice.
Read more: http://www.smithsonianmag.com/science-nature/interview_lerner.html#ixzz26AA9u3rt
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 Potřeba osobně-sociálního významu, což znamená společenské uplatnění a společenskou
hodnotu. Z uspokojení této potřeby vychází zdravé vědomí vlastního já, vlastní identity. Ta pak je
dále podmínkou pro osvojení užitečných společenských rolí a hodnotných cílů životního snažení.
 Potřeba otevřené budoucnosti a životní perspektivy (jinými slovy „naděje“). Její uspokojení
dává životu časové rozpětí a podněcuje a udržuje v člověku jeho životní aktivitu.
Na jmenovaných základech se buduje psychická odolnost pomocí tří prostředků:
1. Dítě potřebuje získat pocit kontroly nad situací – umožníme dítěti aktivní spoluúčast na dění
všude tam, kde to jde (necháme mu vybrat ze dvou možností, zapojíme do rozhodování o
rodinných záležitostech, přizveme ke spolupráci)
2. Dítě potřebuje rozumět situaci, ve které se nachází – popisujeme realisticky a stručně
(přiměřeně věku), co se děje.
3. Dítě potřebuje znát smysl činností, ke kterým je vedeno. – vysvětlujeme, proč se věci dějí
tak, jak se dějí a pokud to nevíme, zkusíme smysl hledat společně.
Jmenované body mají úzký vztah také k self-efficacy, neboť oslovují značnou měrou kognitivní
složku zvládání situace. Umístění kontroly je identifikovaným faktorem psychické odolnosti
v různých teoretických koncepcích psychické odolnosti a je i součástí vnímání osobní účinnosti ve
světě. Porozumění zátěžové situaci umožní, aby ji dítě správně reprezentovalo a bylo schopné
přenést zvláště zážitek zvládnutí situace na další podobné okamžiky svého života. Dalším stupněm
na žebříčku zvládání je chápání smyslu činností nebo událostí, které je umožněno kognitivním
vývojem až u starších dětí. Self-efficacy – vnímaná osobní účinnost – je v průběhu lidského života
sycena ze čtyř zdrojů (Bandura, 1997):
1) Prvním zdrojem je přímá osobní zkušenost se zvládnutím situace (mastery experience).
Jedinec vnímá a interpretuje svou účinnost. Dítě těží především ze situací, které zvládlo
samostatně.
2) Druhým zdrojem je zástupná zkušenost. Jedinec vidí na zástupném modelu dopad určitého
chování. Na základě analogií pak činí závěry o vlastní kompetenci.
3) Třetím zdrojem jsou verbálně sdělená přesvědčení, kterými jsou dané kauzální atribuce,
cílená volba úkolů, chvála a pokárání nebo poskytnutí pomoci.
4) Čtvrtým zdrojem jsou fyziologické reakce a emocionální odezva, které se můžeme učit
usměrňovat.
Jako pátý zdroj přidává ještě Flammer (1995) sociálně reprezentovanou znalost o kontingenci a
kontrole. Sociálně reprezentované znalosti o kontingenci jsou takové, které mají lidé určité kultury
a považují je za samozřejmé a nepochybují o jejich platnosti. Příkladem sociální reprezentace
kontroly je výrok „Kde je vůle, je i cesta“. Tyto reprezentace se odrážejí ve slovních obratech,
příslovích a pořekadlech, učebnicích, pohádkách a mýtech a obecně v literatuře. Pokud sociálně
reprezentované povědomí o kontingenci předpokládá, že určité cíle nemůžeme dosáhnout nebo
nemůžeme měnit určité podmínky, pak považujeme lidi, kteří toto povědomí sdílejí, za bezmocné.
Stádia vývoje self-efficacy
U navržených stádií vývoje navrhuji opřít se o existující modely. Zde byl za základ použit
vývojový model Erika Eriksona „osm věků člověka“ (Erikson, 1993) a Flammerův (Flammer,
1995) model vývoje přesvědčení o kontrole a vlastní účinnosti.
1) Bazální jistota a funkčnost (novorozenec a kojenec do 4. měs.)
Děti se mezi sebou liší již při narození. Některé z těchto vlastností mohou ovlivnit jejich další
sociální život. Tyto důsledky mohou zpětně zvýraznit původní výrazný rys. Například jsou některé
děti již od narození aktivnější a spíše odmítají tělesný kontakt. Nejsou vnímané jako mazlivé, což
může snížit rozsah a kvalitu kontaktu s pečujícími osobami. Individuální rozdíly mezi novorozenci
a kojenci mají vliv nejen na ranou socializaci, ale mohou ovlivnit i další vývoj sahající daleko za
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hranice dětství. Výzkumy rozdílu v temperamentu kojenců prokázaly, že tyto rozdíly mají často
předvídatelné důsledky i ve školním věku (Damon, 1989).
Z hlediska intervence je důležitá podpora rodičů a nejvíce matek, aby byly schopné na své dítě
citlivě reagovat zvláště v případě rizikových novorozenců a kojenců. Zkušenost vlastní účinnosti
dítěte souvisí s rodičovskými kompetencemi, které jsou zpětně ovlivněny dítětem (reciproční
mechanismus). Podpora matky (pečující osoby) a dítěte umožní navázání bezpečné vazby
(attachment), který je odbornou obcí široce respektovanou základnou dalšího zdravého vývoje dítě.
Dalším významným vývojovým úkolem tohoto období je raná zkušenost s vlastní účinností,
která jde přes vnímání funkčnosti vztahů. Nejde jen o funkčnost souvislosti pláč – přijde maminka,
odstraní nepohodu, ale také o sledování dalších jevů. Výzkumy (např. manželů Papouškových)
ukazují silnou motivaci kojenců aktivně prozkoumávat okolí. Výkon kojence je závislý na tom, jak
dospělý dokáže zohlednit celkový stav kojence a volí optimální nastavení „úkolů“ např. i volbou
hraček, kdy je třeba upřednostnit ty, které nepůsobí zajímavé efekty bez přímé aktivity kojence.
Také psycholožka Marianne Riksen-Walravenová (Riksen-Walraven, 1991) popisuje model
vývoje dítěte, který se uskutečňuje na třech úzce propojených úrovních: podpora jedné vztažné
osoby, osobní očekávání a chování. Na úrovni chování stojí ve středu zájmu vývoj flexibility ega.
Definuje se jako schopnost flexibilního přizpůsobení nárokům života. Projevuje se zvláště při řešení
problémových situací jako flexibilní a persistentní chování. V prvním roce života můžeme tuto
flexibilitu sledovat v kvalitě exploračního chování a v analýze kontingence.
2) Bazální jistota a kauzalita (kojenec od 4. měsíce dále až ca. 2 roky)
Zkušenosti kojence se dostavují víceméně náhodně, ale chování, které vedlo k akci je pak
s radostí opakováno. Zde je self-efficacy syceno zvládnutím určité situace, která je pak dítětem
opakována. Teprve asi po čtyřech měsících kojenci opakují chování i v situaci, kdy jim nějaký
podnět připomene dřívější zkušenost. Roste pak jejich zájem o účinek jako takový a vzniká první
chápání kauzality. Začínají je zajímat i následky chování u druhých lidí. Důležité je sledování
příčiny a následku. Z tohoto pozorování lze vyvodit jednoduché doporučení umožňovat aktivity a
být při nich (ale neřídit je). Hračky mají být ze stejného důvodu takové, aby umožnily dítěti
způsobit nějakou akci. Dítě musí zažívat účinky a mít zkušenost, že je jejich příčinou. Důležitým
tématem a úkolem pro rodiče vyváženost stanovených hranic a touha dítěte po samostatnosti, která
přichází ke konci tohoto období a souvisí s vývojem psychologického „já“.
3) Autonomie a interní příčinná atribuce
Ten, kdo je opakovaně příčinou různých akcí a účinků, si musí jednoho dne uvědomit sám sebe.
To můžeme sledovat u dvou až tříletých dětí. Rovněž rozvoj řeči podporuje rozvoj vědomí „já“.
Dítě hovoří o sobě jako o "já" (případně použije jméno) a chce dělat všechno "samo". Zrození
vlastního já lze ověřit také změnou vnímání vlastního obrazu v zrcadle, případně identifikací sama
sebe na fotkách.
Tento proces je velmi vzrušující, ale je zároveň náročný na trpělivost rodičů. Přiměřené chování
rodiče ve „střetu“ s novou samostatností dítěte je velmi důležité pro vývoj jeho identity, neboť
přesvědčení o vlastní účinnosti je důležitou součástí vlastní identity. V tomto období má mít dítě
možnost získávat co nejvíce zkušeností a my mu to můžeme umožnit vytvořením bezpečného
prostředí a respektováním rostoucí osobnosti dítěte. Rodiče potřebují být povzbuzeni v tom, že co
v běžném životě považují za velmi zátěžové chování dítěte, patří k testování limitů vlastní účinnosti
dítěte. Hlavním zdrojem rostoucího self-efficacy je přímá zvládnutá zkušenost a také rostoucí
měrou observační učení.
4) Iniciativa a zkušenost úspěchu/neúspěchu (předškolní věk)
Probuzené sebevědomí ve dvou až čtyřech letech působí na dítě tak, že vlastní účinky v prostředí
začíná dítě vnímat jako osobní úspěchy či neúspěchy. To můžeme poznat podle toho, že dítě
projevuje hrdost v případě úspěchu a stud v případě neúspěchu. Dítě je dotčeno osobně. To je
začátek výkonové motivace. Zde se upevňuje ochota investovat námahu do vytčených cílů.
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U mnohých dětí (a nejen dětí) je nutné dbát na to, aby si volily cíle, které jsou dosažitelné. Častý
neúspěch oslabuje sebevědomí, pocit vlastní hodnoty a účinnosti. Občasný zážitek neúspěchu je
ovšem nutný, aby výsledek námahy nebyl samozřejmý nebo nezajímavý.
Ve věku 4 až 7 let lze vysledovat určitý průběh konfrontace s novým objektem. Děti při
seznámení s novým objektem sledovaly při exploraci druhé děti (observační učení) nebo objekt
zkoumaly společně. Zachovány zůstávají sekvence orientace – přiblížení – explorace nebo
pozorování a následující hra s novým objektem (Keller & Schneider, 1991). Prolínají se zde zdroje
self-efficacy ve formě zvládnutí manipulace s novým objektem a prvky observačního učení.
Doprovázející dospělý zde může být také zdrojem povzbuzování, pokud se dítě nechce pustit do
přiblížení a explorace objektu.
Výchovně zajímavou otázkou je chválení a kárání dítěte. Odpověď na otázku, jakým způsobem
reagovat na úspěch či neúspěch dítěte, tak aby si zachovalo svou iniciativu a naučilo se budovat
zdravé sebevědomí, není jednoznačná. Na základě dostupných výzkumů můžeme tvrdit, že je lepší
volit pozitivní posilování. Ačkoliv ne vždy můžeme paušálně doporučit, aby byly chváleny dobré
výkony – je nutné rozlišit a omezovat chválu; musíme odlišovat, jestli chválíme osobu, její
kompetenci nebo její námahu, případně radostný podíl na řešení úkolu. Přiměřené dávkování chvály
umožní dítěti čerpat dobrý pocit z úspěchu také z vnitřních zdrojů a nebýt závislý na chvále druhých
lidí. Tento trend razí i některé velmi populární (ačkoliv vědecky neověřené) publikace ve formě
rádců pro rodiče.
Při úvahách o hodnocení již v předškolním věku se můžeme inspirovat výzkumem realizovaným
na školních dětech. Supersaxo, Perrez a Kramis (1986) instruovali učitele, aby ve čtyřech
experimentálních třídách v průběhu deseti týdnů připisovali ke známce jednu z kauzálně
atribučních vět. Nejdříve se měli rozhodnout, zda byla práce pro určitého žáka nebo žákyni
úspěchem, průměrným výkonem, podprůměrem nebo neúspěchem. Vzorové věty byly např.
následující: Úspěch - Vidíš, jaké schopnosti v tobě vězí, Píšeš zajímavé písemné práce, Máš nadání
pro počty / jazyky. Průměr: Své nápady jsi málo rozpracoval/a. Pracuješ s rozvahou, ale tentokrát
jsi jednal/a zbrkle. Rozumíš zadání, ale pracoval/a jsi málo pečlivě. Neúspěch: Na tuto práci jsi se
připravoval/a málo. Škoda, že ses na písemnou práci málo učil/a. Bohužel jsi tyto úkoly splnil/a
příliš povrchně.
Autoři studie očekávali, že žáci převezmou tyto kauzální atribuce a prokázali následující změny:
Žáci atribuovali úspěch výrazně častěji ke svému nadání než před experimentem; žáci méně často
vysvětlovali úspěch snadností úkolů; výrazně ustoupila tendence vysvětlovat neúspěchy
nedostatkem nadání; oproti očekávání nevzrostla tendence vysvětlit neúspěch nedostatkem vložené
námahy do splnění úkolu. Během experimentu klesla nechuť ke škole. K podobným výsledkům
dospěli i další autoři. Můžeme z nich vyvodit doporučení, jak reagovat už od předškolního věku na
úspěchy a neúspěchy dítě, tak aby správně atribuovaly příčiny. Cílem je, aby úspěch dítě spíše
přisuzovalo svým kvalitám obecně než situačním podmínkám a zvláště neúspěch umělo přisoudit
jeho příčině – tedy např. nedostatku vložené námahy. Komentáře, které dítě slyší od rodičů, ale
v této vývojové fázi i od dalších dospělých, jako jsou např. učitelky v mateřské škole, se můžou
časem stát součástí vlastních myšlenek a atribucí. Hodnocení nebo komentář výkonu dítěte musí být
přímý, jednoznačný, aby z něho dítě mohlo konstruktivně těžit. Předškolní děti ještě nerozumí
ironii.
5) Snaživost a diferenciace příčin (školní děti do začátku puberty)
Děti v předškolním věku jsou velmi velkorysé, pokud jde o hodnocení úspěchu nebo neúspěchu.
Nezvládnutí těžkého úkolu nepředstavuje neúspěch, cíl dosažený bez námahy je vnímán jako
úspěch. Je to až škola, která směřuje pozornost k vynaložené námaze a to do té míry, že šesti až
devítileté děti považují za dosažitelné všechny cíle, pokud se budou dostatečně namáhat. Rizikové
může být, že se dítě cítí méněcenné při neúspěchu i při úkolu, který nemohlo splnit.
Časem získává diferencovanou představu o náročnosti jednotlivých úloh a vlastních
schopnostech je zvládnout. Tyto představy se upřesňují mezi třetí a šestou třídou. Tím se do
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sebepojetí zapojuje realismus. Ten může někdy vývoj ovlivňovat negativně. Například pokud žák
bude ve srovnání se spolužáky vždy nejhorší ve třídě, i když objektivně bude podávat každý rok
lepší individuální výkony.
Tímto krokem je v zásadě vytvořena struktura tvořící přesvědčení o vlastní účinnosti a kontrole.
Je ovšem konkretizována jen ve vybraných oblastech života. Zvláště pro školní realitu máme celou
řadů vědeckých podkladů pro tvrzení, že tzv. akademická self-efficacy může mít výrazný dopad na
školní úspěšnost a proto ji musíme podporovat. Rodič funguje při rozvoje self-efficacy spíše jako
moderátor, který umožní dítěti rozvrhnout si problémovou situaci tak, aby ji posléze zvládlo
samostatně. Důležitosti nabývá observační učení, které používá modelu vrstevníků. Zdrojem
účinného povzbuzování jsou nejen dospělé autority, ale také vrstevníci dítěte. Ve školním věku lze
dětem předávat také základní psychohygienické techniky (4. zdroj self-efficacy)
Výzkum ilustrující roli self-efficacy při úspěšnosti v matematice – autorky Souza a Brito
provedly studii na 122 žácích ve věku 8-13 let. Pomocí dotazníku zjišťovaly self-efficacy dětí a
sebepojetí v předmětu matematika. Výsledky dotazníku pak porovnávaly s výsledky ve znalostním
testu. Korelace výsledku v dotazníku self-efficacy s výsledkem v testu z matematiky byla 0,444
(Pearsonův korelační koeficient, signifikantní na 0,01 úrovni). Autorky tedy dospěly k závěru, že
vysoké sebepojetí a self-efficacy v matematice také znamená vyšší výsledky v tomto předmětu.
Samozřejmě můžeme předpokládat reciproční působení mezi self-efficacy a výkonem (Souza &
Brito, April/June 2008).
6) Identita a kvantitativní růst
Vstupem do puberty se stává důležitou otázka, co doopravdy umím, čeho jsem schopen, co jsem
a čím se můžu stát. Mnozí mladiství a také dospělí se snaží uplatnit svou účinnost a kontrolu v co
nejvíce oblastech života. Dosáhnout špičkových výsledků, získat moc, vydělat peníze, dostat se
vysoko v hierarchii své skupiny. Trendem tohoto období je „čím více, tím lépe“.
Kognitivní vývoj dítěte umožňuje využít jeho schopnost abstrakce a metakognice. Dítě již má
určitou teorii o vlastních úspěších a neúspěších a také o své účinnosti. Dítě již je schopno čerpat
z různých zdrojů intervencí, pokud chceme posilovat jeho self-efficacy. Nad rámec zmíněných čtyř
(pěti) zdrojů ocení identitu hledající jedinec ze strany dospělých hlavně férové a konzistentní
standardy chování, kdy je dítěti dána určitá autonomie a je mu vyjadřován respekt.
Cestou k odolnosti obecně je budování sociálních kontaktů a vnímání krizí jako překonatelných
problémů. Dítě se za pomoci dospělých v přirozených situacích nebo při intervenci odborníka učí
postupovat po realistických krocích, důvěřovat vlastní kompetenci a směřovat k řešení. Důležitým
poselstvím je aktivita i navzdory nepřízni a opuštění role oběti. Tyto kroky vycházejí z doporučení
APA (www.apahelpcenter.org).
Šestým stupněm je dítě, resp. mladý člověk připraven pro vstup do dospělého života se všemi
jeho povinnostmi a nároky. Má před sebou ještě dva vývojové kroky z hlediska zvládnutí krizí
generativity vs. stagnace a integrity vs. zoufalství podle E. Eriksona. Z hlediska vývoje self-efficacy
předpokládáme již jisté ustálení self-efficacy na určité úrovni, která je dále dominantně ovlivňována
situačními vlivy. Lze ovšem počítat s tím, že jedinec bude muset s postupujícím věkem růst
kvalitativně, tedy rozvíjet self-efficacy v oblastech, kde se cítí silný a některých ambicí se vzdát. Se
závěrem života je nutné počítat s pocity ztráty kontroly, které ovšem nemusejí znamenat ztrátu
integrity. Štěstí ve stáří staví na tom, že neusilujeme o změnu světa vlastním působením, ale že se
sami a své nároky přizpůsobujeme možnostem a dostáváme se tak do souladu se světem.
Ve svém příspěvku jsem se zaměřila na vývoj odolnosti dítěte. Navržený model, který byl zde ve
stručnosti představen, může pomoci snáze formulovat výchovné cíle a intervence specifické pro
určitý věk dítěte.
Tento příspěvek vznikl v rámci Programu rozvoje vědních oblastní na Univerzitě Karlově č. P07
Psychosociální aspekty kvality života, podprogram Psychologické a sociální aspekty utváření
životních drah, životních stylů a kvality života – determinanty a perspektivy.
243

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Literatura
Bandura, A. (1997). Self Efficacy: The Exercise of Control. USA: Freeman and Company.
Damon, W. (1983). Social and Personality Development. New York-London: W.W. Norton and
Comp.
Erikson, E. H. (1993). Childhood and society. New York-London: W.W. Norton and Comp.
Flammer, A. (1995). Kontrolle, Sicherheit und Selbstwert in der menschlichen Entwicklung. In W.
Edelstein, Entwicklungskrisen kompetent meistern. Der Beitrag der Selbstwirksamkeitstheorie von
Albert Bandura zum pädagogischen Handeln. Heidelberg: Asanger.
Hoskovcová, S. (2006). Psychická odolnost předškolního dítěte. Praha: Grada.
Keller, H., & Schneider, K. (1991). Entwicklung und Prozeß explorativen Verhaltens. In F. J.
Mönks, Neugier, Erkundung und Begabung bei Kleinkindern (s. 22-37). München, Basel: Ernst
Reinhardt Verlag.
Lerner, R. M., Bornstein, M. H., & Smith C. (2003). Child well-being: From elements to
integrations. In M. H. Bornstein, L. Davidson, C. M. Keyes, & K. Moore (Eds.), Well-being:
Positive development across the life course (501–523). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
Lohaus, A. (1993). Gesundheitsförderung und Krankheitsprävention im Kindes und Jugendalter. In
H. Krone, P. Netter, L. Schmidt, R. Schwarzer (Hrsg.), Reihe Gesundheitspsychologie, Band 2.
Hogrefe: Göttingen.
Matějček, Z. (2003). Schutzfaktoren in der psychosozialen Entwicklung ehemaliger Heim- und
Pflegekinder. In K. H. Brisch, & T. Hellbrügge, Bindung und Trauma (s. 72-83). Stuttgart: Klett
Cotta.
Riksen-Walraven, M. (1991). Die Entwicklung kindlicher Kompetenz im Zusammenhang mit
sozialer Unterstützung. In F. J. Mönks, & G. Lehwald, Neugier, Erkundung und Begabung bei
Kleinkindern (s. 77-90). München Basel: Ernst Reinhardt Verlag.
Roth, J. L., & Brooks-Gunn, J. (2003). What is a youth development program? Identifying defining
principles. In R. M. Lerner & F. Jacobs & D. Wertlieb (Eds.), Promoting positive child, adolescent,
and family development: A handbook of program and policy innovations (Vol. 2) (197-224).
Thousand Oaks, CA: Sage Publications, Inc.
Souza, L. F., & Brito, M. R. (2. 25 April/June 2008). Self-efficacy beliefs, self-concept and
performance in mathematics. Estudos de Psicologia (Campinas). 193-201.
Supersaxo, A., Perrez, M. & Kramis, J. (1986). Beeinflussung der kausalen Attributionstendenzen
von Schülern durch Lehrerattribution. Psychologie in Erziehung und Unterricht, 33, 2, 108-116.
Werner, E. E. (2000). Protective Factors and Individual Resilience. In J. P. Shonkoff, & S. J.
Meisels, Handbook of Early Childhood Intervention (s.115-132). Cambridge: Cambridge
University Press.

244

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Vztah mezi cirkadiánními preferencemi a subjektivní kvalitou spánku
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Abstrakt
U lidí se projevují značné rozdíly v optimálním načasování jejich spánku a denních aktivit. Tyto
tzv. cirkadiánní preference jsou regulovány biologickými hodinami a sekrecí melatoninu.
Dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že zejména večerní typy („sovy“), které podávají nejlepší
výkony pozdě odpoledne, obtížně koordinují své biologické rytmy s časným začátkem školní výuky
a pracovní doby. Cílem studie bylo zmapovat vztahy mezi diurnálními preferencemi a různými
parametry subjektivní kvality spánku. Zkoumaný vzorek tvořilo 291 studentů Palackého univerzity
v Olomouci, kterým byl administrován český překlad Dotazníku ranních a večerních typů Horneho
a Östberga (MEQ) a česká verze Pittsburského indexu kvality spánku (PSQI). Výsledky nasvědčují
tomu, že ranní diurnální preference jsou asociovány s delším trváním spánku, s kratší spánkovou
latencí, s menším výskytem denních dysfunkcí způsobených ospalostí i s lepší subjektivní kvalitou
spánku než večerní. Ukázalo se také, že muži posuzují kvalitu svého spánku jako lepší než ženy.
Český překlad Hornova a Östbergova dotazníku (MEQ) se osvědčil jako užitečná výzkumná
metoda.
Klíčová slova: cirkadiánní preference, biologické hodiny, kvalita spánku, denní dysfunkce

The relationship between circadian preferences and subjective quality of sleep
Abstract
People show large differences in the optimal timing of their sleep and daily activities. These socalled circadian preferences are regulated by the biological clock and melatonin secretion. Existing
research results suggest that especially evening types (“owls”) performing best in the late afternoon
have difficulties to co-ordinate their biological rhythms with early beginning of the school lessons
and working hours. The study was aimed to map relationships among diurnal preferences and
various parameters of the subjective quality of sleep. The research sample consisted of 291 students
of Palacky University in Olomouc who were administrated Czech translation of Horne and Östberg
Morningness-eveningness questionnaire (MEQ) and Czech version of the Pittsburgh sleep quality
index (PSQI). The results suggest that morning diurnal preferences are associated with longer sleep
duration, shorter sleep latency, less frequent daily dysfunctions due to sleepiness and better
subjective quality of sleep than evening ones. It was also found out that men evaluate their sleep
quality as better than women. Czech translation of Horne and Östberg questionnaire (MEQ) proved
to be a useful research method.
Keywords: circadian preferences, biologica1 clock, quality of sleep, daily dysfunctions
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Úvod
Biologické rytmy se mohou značně lišit délkou své periody, což je čas potřebný k dokončení
jednoho kompletního cyklu. Pravidelné střídání spánku a bdění či změny tělesné teploty patří mezi
tzv. cirkadiánní rytmy (cirka – zhruba; die – den), jejichž délka odpovídá za běžných přírodních
podmínek přibližně 24 hodinám (Moore, 1997).
Vnitřní cirkadiánní rytmus určují především suprachiazmatická jádra (SCN), nacházející se
v předním hypotalamu nad zkřížením optických nervů, která jsou centrem našich vnitřních
biologických hodin. Jejich rytmická činnost je přenášena vlákny sympatiku do epifýzy, odkud jsou
jednotlivé buňky, tkáně a orgány řízeny prostřednictvím změn v plazmatické hladině hormonu
melatoninu. Jeho vylučování z epifýzy se během dne mění: při večerním soumraku začíná stoupat,
kolem půlnoci dosahuje vrcholu a pak opět klesá. Produkce melatoninu funguje jako
synchronizátor, který slaďuje chod vnitřních biologických hodin s vnějšími, především světelnými
podmínkami (Langmeier et al., 2009; Nevšímalová, Šonka et al., 2007).
Přestože vnitřní biologické hodiny regulují rytmus spánku a bdění každého člověka, zdá se, že
mezi lidmi existují zřetelné individuální rozdíly v jejich načasování, které bývají označovány jako
cirkadiánní preference. Na základě těchto preferencí rozdělujeme jedince do dvou základních
kategorií, kterými jsou ranní typy („skřivani“ či „ranní ptáčata“) a noční typy („sovy“). Pro ranní
typy je charakteristické probouzení se v časných ranních hodinách. Vrchol jejich denní aktivity se
pohybuje v rozmezí od 9 do 12 hodin a ke spánku obvykle uléhají mezi 21. až 23. hodinou.
U večerních typů se denní harmonogram posouvá o několik hodin dopředu, takže nejlépe fungují ve
večerních a nočních hodinách, což má za následek pozdní probouzení se (Giannotti et al., 2010;
Urbán, Magyaródi, Rigó, 2011; Randler, 2008). Tento posun lze vysvětlit pozdější sekrecí
melatoninu, která je pro noční typy charakteristická (Duffy et al., 1999).
Kromě viditelných rozdílů v denních aktivitách existují mezi ranními a večerními typy zřetelné
fázové odlišnosti v průběhu některých fyziologických funkcí, např. v tepové frekvenci, krevním
tlaku či sekreci hormonů (Horne, Östberg, 1976; Bailey, Heitkemper, 1991). Pravidelným
cirkadiánním variacím podléhá také teplota tělesného jádra (core body temperature), jejíž
24hodinový cyklus připomíná sinusoidu s maximem v časných večerních hodinách (kolem 21.
hodiny) a s minimem brzy ráno (po 6. hodině). E. K. Baehr, W. Revelle a C. I. Eastman (2000)
zjistili, že u vyhraněných ranních typů klesá tělesná hodnota na minimum kolem 4. hodiny ranní,
zatímco u “sov” teprve kolem osmé hodiny. Jinak řečeno, večerní typy spí v časnějším období
svého teplotního cyklu než ranní. Tyto rozdíly ve vztahu mezi cirkadiánními výkyvy tělesné teploty
a spánkem vysvětlují, proč jsou „sovy“ pozdě večer čilejší a ráno ospalejší než „ranní ptáčata“.
Některé studie nasvědčují tomu, že mezi cirkadiánními typy existují také určité osobnostní rozdíly.
Např. David A. Levy (1985) s pomocí šestnáctibodové škály zjistil, že večerní typy jsou
signifikantně pesimističtější než ranní. Iren Tankova se svými spolupracovníky v přehledové studii
uvádí, že „sovy“ tíhnou k extraverzi a impulzivitě, zatímco ranní typy jsou spíše introvertované,
s tendencí k neuroticismu, kterou však některé výzkumy nepotvrzují (Tankova, Adan, Buela-Casal,
1994).
Cirkadiánní preference se mění s věkem. U mladších osob převládají večerní preference, zatímco
u starších ranní. Ke změně cirkadiánní typologie dochází zpravidla ve věku kolem 50 let (Tankova,
Adan, Buela-Casal, 1994; Randler, 2008). Adolescenti se přiklánějí k večernímu typu, což je
spojeno s pozdější sekrecí melatoninu, která je podřízena pohlavnímu vývoji a zrání v období
puberty (Carskadon, Viera, Acebo, 1997; Adan, Natale, 2002). Zdá se, že v cirkadiánních
preferencích existují i určité intersexuální rozdíly. Mezi dívkami a ženami je více „skřivánků“,
zatímco u chlapců a mužů je to naopak (Adan, Natale, 2002; Randler, 2007). Určité odlišnosti
v rytmu spánku a bdění pravděpodobně existují i v rámci různých kultur. Při výzkumu 1807
univerzitních studentů ze šesti různých zemí (USA, Anglie, Nizozemsko, Kolumbie, Španělsko a
Indie) se ukázalo, že jedinci pocházející z jižních zemí tíhnou k ranním cirkadiánním preferencím
častěji než studenti ze zemí s chladnějším podnebím (Smith, Folkard, Schmieder et al., 2002).
Kulturní a sociální determinanty rytmů spánku a bdění zřejmě přinášejí největší problémy
nočním typům. „Sovám“ se kvůli jejich aktivnímu odpolednímu a večernímu režimu často nedaří
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přizpůsobit pracovním povinnostem či školní docházce. Největší potíže mají se začátkem pracovní
doby/výuky, který nastává obvykle brzy ráno, tedy v době, kdy jsou podle svých vnitřních
biologických hodin připraveny ještě odpočívat a nabírat nové síly. Tato situace je zdrojem
nadměrné psychické zátěže, kterou lze považovat za jednu z možných příčin vyššího výskytu zdraví
škodlivého chování večerních typů (kouření, pití alkoholu, nízká fyzická aktivita aj.), které
potvrdily výsledky řady výzkumů (Giannotti et al., 2010; Urbán, Magyaródi, Rigó, 2011; Whittman
et al., 2006). Mají také větší sklony než „ranní ptáčata“ k emocionálním problémům (úzkostem a
depresivním stavům) a psychosomatickým onemocněním (Drennan et al., 1991; Chelminski et al.,
1999; Mecacci, Rocchetti, 1998).
Zahraniční výzkumy přinesly v posledních 40 letech řadu zajímavých poznatků o vztazích mezi
cirkadiánními preferencemi a spánkem. V České republice se této problematice teprve začíná
věnovat pozornost. A protože kvalitní spánek ovlivňuje každodenní fungování každého z nás,
rozhodli jsme se na tuto problematiku zaměřit. Cílem našeho výzkumu bylo zjistit, jaké je rozložení
cirkadiánních preferencí mezi studenty Univerzity Palackého v Olomouci a jaká je kvalita jejich
spánku.
Zkoumaný soubor a metodika
K popisu vztahů mezi většinou proměnných jsme využili parametrickou statistiku. Závislost mezi
cirkadiánními preferencemi a dalšími ukazateli jsme sledovali pomocí Pearsonova korelačního
koeficientu. Srovnání skupiny mužů a žen jsme provedli pomocí t-testu pro dva nezávislé výběry a
Leveneova testu rovnosti rozptylů. Vzhledem k velikosti souboru (291 jedinců) jsou obě metody
spolehlivé i tehdy, není-li naplněn předpoklad normálního rozdělení. Veškeré výpočty byly
provedeny ve statistickém programu IBM SPSS Statistics 17, data byla tříděna v programu MS
Excel.
Výzkumu se zúčastnilo celkem 291 studentů z různých fakult UP v Olomouci, z toho 241 žen a
50 mužů. Výzkum byl anonymní. Zjišťovali jsme pouze věk, rod, rodinný stav, studijní obor a
ročník studia respondentů. Zastoupení studentů jednotlivých fakult UP není v našem výzkumu
úplně rovnoměrné. 82 účastníků (28,2 %) studuje na Filozofické fakultě UP, 80 (27,5 %) na
Lékařské fakultě UP, 32 (11,0 %) na Pedagogické fakultě UP, 30 (10,3 %) na Cyrilometodějské
teologické fakultě UP a 25 (8,6 %) na Přírodovědecké fakultě UP. Do výzkumu se dále zapojilo 21
studentů (7,2 %) z nedávno zřízené Fakulty zdravotních věd UP. Relativně malý počet respondentů
jsme získali z Právnické fakulty UP (14, 4,8 %) a z Fakulty tělesné kultury UP (7, 2,4 %).
S výjimkou pěti vdaných respondentek byli všichni studenti svobodní. V následující tabulce
uvádíme základní údaje o věkovém složení zkoumaného souboru.
Tabulka 1: Deskriptivní charakteristika zkoumaného souboru z hlediska věku
Ženy
Muži
Celý soubor

N
241
50
291

Průměr
22,02
22,20
22,05

Minimum
18
18
18

Maximum
26
26
26

SD
1,75
1,81
1,75

Přestože muži tvoří přibližně jednu šestinu zkoumaného vzorku, z věkového hlediska jsou
podskupiny studentů a studentek vcelku srovnatelné.
Účastníci výzkumu vyplňovali dva dotazníky. Prvním z nich byl Pittsburský index kvality
spánku (The Pittsburgh sleep quality index – PSQI ), který patří k nejužívanějším klinickým i a
výzkumným metodám. Doposud byl oficiálně přeložen do 56 jazyků, včetně češtiny. Dotazníkem
lze zjistit skóry v sedmi dílčích škálách, kterými jsou latence usnutí, trvání spánku, obvyklá
efektivita spánku, poruchy spánku, kvalita spánku, užívání léků na spaní a denní dysfunkce
způsobené ospalostí. Sečtením dílčích výsledků získáme celkový skór PSQI, které se pohybuje
v rozmezí od 0 do 21 bodů. Podle autorů testu je indikátorem dobré kvality spánku skór 0 až 5;
vyšší hodnoty nasvědčují jeho zhoršené kvalitě (Buysse et al., 1989).
247

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Pro určení typu cirkadiánních preferencí jsme použili Dotazník ranních a večerních typů
(Morningness-Eveningness Questionnaire – MEQ) Jamese A. Hornea a Olova Östberga. V naší
zemi bohužel doposud neexistuje jeho oficiální česká verze. Se svolením profesora Jamese Hornea
byl proto proveden překlad tohoto dotazníku, na kterém se podílely Zuzana Vávrová, Lucie
Kráčmarová a Alena Plháková. Jeho kvalitu jsme ověřovali v našem výzkumu. MEQ je
sebeposuzovací dotazník, který obsahuje celkem 19 otázek s několika možnostmi odpovědi.
Účastník výzkumu z nich vybírá tu alternativu, která nejlépe vystihuje jeho vlastní prožitky,
případně doplňuje konkrétní časové údaje. Po sečtení bodů přiřazených jednotlivým alternativám
dostaneme výsledný skór odpovídající jednomu z pěti možných typů, kterými jsou výrazně ranní
typ (70–86 bodů), spíše ranní typ (59–69 bodů), nevyhraněný typ (42–58 bodů), spíše noční typ
(31–41 bodů) a výrazně noční typ (16–30 bodů) (Horne, Östberg, 1976).
Výsledky
Na základě výsledných skórů v dotazníku cirkadiánních preferencí Horneho a Östberga (MEQ) lze
rozlišit celkem pět typů, jejichž rozložení v našem výzkumném souboru přehledně ukazuje Tabulka
č. 2. Zastoupení jednotlivých chronotypů uvádíme v absolutních hodnotách a procentech.
Tabulka 2: Zastoupení pěti chronotypů v našem souboru
Typ
n (%)

výrazně
noční
9 (3,1 %)

spíše noční

nevyhraněný

spíše ranní

výrazně ranní

47 (16,2 %)

165 (56,7 %)

62 (21,3 %)

8 (2,7 %)

Vzhledem k tomu, že počet osob patřících k extrémním typům (výrazně noční a výrazně ranní) je
relativně malý, sloučili jsme je pro další statistické zpracování do tří kategorií, kterými jsou noční,
nevyhraněný a ranní typ. V Tabulce č. 3 jsou prezentovány některé kvalitativní zvláštnosti spánku,
jež se v naší studii objevily u „ranních ptáčat“, „sov“ a nevyhraněných typů. Jedná se o údaje
získané Pittsburským indexem kvality spánku před jejich převedením na vážené skóry.
Tabulka 3: Kvalitativní zvláštnosti spánku u osob s rozdílnými cirkadiánními preferencemi

Zastoupení ve vzorku
Čas ulehnutí do postele
Čas vstávání
Spánková latence
Trvání spánku
Doba strávená v posteli

Noční typ
56 (19,2 %)
00:40
8:20
26 minut
6,9 hodin
7,6 hodin

Nevyhraněný typ
165 (56,7 %)
23:20
7:30
17 minut
7,4 hodin
8,1 hodin

Ranní typ
70 (24,1 %)
22:50
7:05
15 minut
7,8 hodin
8,2 hodin

Z tabulky je zřejmé, že „ranní ptáčata“ mají ve srovnání se dvěma ostatními chronotypy nejkratší
spánkovou latenci a nejdelší trvání spánku, což jsou důležité pozitivní ukazatele jeho kvality.
Dotazník PSQI obsahuje celkem sedm měřicích škál (viz Tab. č. 4). Patří k nim škála obvyklé
efektivity spánku, která se zpravidla definuje jako poměr (podíl) trvání spánku k době strávené
ležením v posteli. Sečtením vážených skórů jednotlivých škál získáme celkovou hodnotu, která je
ukazatelem kvality spánku. Autoři Pittsburského indexu kvality spánku zdůrazňují, že celkový skór
vyšší než 5 již signalizuje spánkovou poruchu. Jak ukazuje Tabulka č. 4, v našem souboru se
průměrné skóre vyšší než 5 objevilo nejen u nočních typů (6,66), ale i u nevyhraněných typů (5,13),
což je poněkud překvapivé. Narušený spánek neměla pouze „ranní ptáčata“.
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Tabulka 4: Vážené skóry v sedmi škálách PSQI u osob s rozdílnými cirkadiánními preferencemi

Zastoupení ve vzorku
Trvání spánku
Poruchy spánku
Spánková latence
Denní dysfunkce
Obvyklá efektivita
spánku
Kvalita spánku
Užívání léků na spaní
PSQI – celkový skór

Noční typ
56 (19,2 %)
0,55 (z = 0,46)
1,09 (z = 0,05)
1,43 (z = 0,45)
1,91 (z = 0,48)

Nevyhraněný typ
165 (56,7 %)
0,24 (z = -0,09)
1,06 (z = -0,02)
1,01 (z = -0,03)
1,58 (z = 0,03)

Ranní typ
70 (24,1 %)
0,2 (z = -0,16)
1,07 (z = 0,01)
0,79 (z = -0,28)
1,23 (z = -0,44)

0,32 (z = 0,1)

0,31 (z = 0,08)

0,1 (z = -0,27)

1,27 (z = 0,56)
0,09 (z = 0,02)
6,66 (z = 0,61)

0,85 (z = -0,02)
0,09 (z = 0,02)
5,13 (z = -0,01)

0,57 (z = -0,4)
0,06 (z = -0,07)
4,01 (z = -0,46)

Statisticky významný rozdíl od hraniční hodnoty 5 pozorujeme u skupiny „sov“ (t (55) = 4,56;
p < 0,001), kde tuto mez přesahuje 61 % respondentů, zatímco v případě skupiny jedinců
s nevyhraněnou cirkadiánní preferencí, kde špatnou kvalitu spánku vykazuje 37 % jedinců,
významný rozdíl nenacházíme (t (163) = 0,79; p = 0,45). Ve skupině „ranních ptáčat“ pozorujeme
narušený spánek pouze u 17 % jedinců a průměr skupiny je statisticky významně nižší než hodnota
5 (t(69) = - 0,86; p < 0,001).
Hlavním cílem našeho výzkumu bylo odhalit možné souvislosti mezi cirkadiánními
preferencemi, měřenými dotazníkem MEQ a kvalitou spánku, k jejímuž zjišťování jsme použili
PSQI. Výsledky uvádíme v Tabulce č. 5. Signifikantní korelace jsou vyznačeny tučným písmem.
Tabulka 5: Korelace mezi cirkadiánními preferencemi a různými ukazateli kvality spánku
PSQI
MEQ

-0,342**

Trvání
Spánku
-0,166**

Poruchy
spánku
-,0,003

Spánková
latence
-0,230**

Denní
dysfunkce
-0,345**

Efektivita
spánku
-0,,093

Kvalita
spánku
-0,326**

Užívání
léčiv
-0,002

** - signifikantní na hladině 0,01; * - signifikantní na hladině 0,05
Dotazník MEQ měří určité kontinuum cirkadiánních preferencí, od vyhraněně ranních,
reprezentovaných nejvyššími skóry (70 až 86), až po vyhraněně večerní s nízkými skóry (16 až 30).
V dotazníku PSQI zase platí, že čím nižší skór, tím vyšší kvalita spánku. Ve výsledcích se objevily
záporné signifikantní korelace, z čehož plyne, že čím více daná osoba tíhla k večernímu typu, tím
více se zhoršovala její celková kvalita spánku, a naopak, čím více inklinovala k rannímu typu, tím
více se zlepšovala subjektivní kvalita jejího spánku, měřená PSQI. Večerní diurnální preference
tedy významně souvisejí s horší kvalitou spánku, s jeho kratším trváním, delší dobou usínání
(spánkovou latencí) a častějšími denními dysfunkcemi, způsobenými ospalostí.
Položili jsme si rovněž otázku, zda existují nějaké rozdíly ve výsledných skóre mezi muži a
ženami. V dotazníku MEQ měly studentky sice o něco vyšší průměrný skór než studenti, ale tento
rozdíl nebyl statisticky významný. Při porovnání jednotlivých škál Pittsburského dotazníku jsme
zjistili jedinou signifikantní odlišnost, a to ve škále Kvalita spánku (viz tab. 6).
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Tabulka 6: Rozdíly mezi studenty a studentkami v jednotlivých škálách PSQI
Škála

průměr

sm. odch.

Leveneův test

t-test

d

muži

ženy

muži

Ženy

F

p

t

p

Trvání spánku

0,26

0,30

0,49

0,59

1,35

0,25

-0,44

0,66

-0,07

Poruchy spánku

0,98

1,09

0,47

0,41

0,00

0,99

-1,62

0,11

-0,25

Spánková latence

0,96

1,05

0,78

0,89

0,73

0,39

-0,66

0,51

-0,10

Denní dysfunkce

1,44

1,58

0,70

0,75

0,72

0,40

-1,22

0,22

-0,19

Obvyklá efektivita
spánku
Kvalita spánku

0,28

0,26

0,57

0,61

0,08

0,77

0,23

0,82

0,04

0,68

0,90

0,62

0,73

0,08

0,78

-1,98

< 0,05

-0,31

Užívání léků na spaní

0,00

0,10

0,00

0,43

-

-

U test

0,08

-

PSQI celkový skór

4,60

5,28

2,27

2,51

0,37

0,54

-1,76

0,08

-0,27

Z výsledných hodnot je zřejmé, že ženy mají statisticky významně horší subjektivní kvalitu spánku
než muži, reprezentovanou na příslušné dílčí škále PSQI vyšším skórem. Cohenovo d je poměrně
vysoké (-0,31), což potvrzuje určitý vliv nezávisle proměnné pohlaví na kvalitu spánku.
U škály užívání léků na spaní jsme se při prvních výpočtech setkali se statisticky významným
rozdílem mezi muži a ženami. Šestnáct studentek uvedlo, že používá různé spánkové medikamenty
(z toho pět i několikrát týdně), zatímco ve skupině mužů užití medikamentů neuvedl žádný. Při
statistickém zpracování těchto údajů s pomocí t-testu existoval mezi muži a ženami signifikantní
rozdíl (p < 0,05). Z důvodu malého zastoupení mužů v našem vzorku nicméně nemůžeme vyloučit,
že tento výsledek je dílem náhody. Vzhledem k specifickému rozdělení zkoumané proměnné jsme
spočítali pravděpodobnost pomocí neparametrické statistiky (U test) a zjistili jsme, že původní t-test
ukazoval falešně pozitivní výsledek. Výsledné p je pouze 0,08, takže není statisticky signifikantní.
Hladiny významnosti 0,05 nedosahuje ani rozdíl v celkovém skóru PSQI, přestože zde ženy
skórovaly o více než čtvrtinu směrodatné odchylky výše než muži. Hodnota p dosahuje opět
hodnoty 0,08, takže můžeme mluvit nanejvýš o určitém trendu k horší kvalitě spánku v ženské části
souboru.
Abychom ověřili reliabilitu námi použitých metod, rozhodli jsme se pro kontrolní výpočet
Cronbachova alfa, které u dotazníku MEQ nabývalo hodnoty 0,87. V případě Pittsburského
dotazníku kvality spánku se výsledná hodnota Cronbachova alfa oproti jeho originální anglické
verzi snížila, a to na 0,62. Možná vysvětlení uvádíme v diskusi.
Diskuse
Převážně vrozené cirkadiánní preference mohou být v rozporu se společenskými požadavky na
dodržování školního rozvrhu nebo pracovní doby a na maximální výkonnost v dopoledních
hodinách. Dosavadní výzkumy (např. Wittmann et al., 2006) nasvědčují tomu, že problémy
s přizpůsobením se sociálním požadavkům mají zejména „noční ptáci“. Tito jedinci chodí pozdě
spát, ale jsou nuceni vstávat v době, kdy na to jejich organismus ještě není zcela připraven.
Nedostatek kvalitního spánku se pak odráží v jejich výkonnosti. Výsledky našeho výzkumu
potvrzují, že večerní cirkadiánní preference souvisejí s horší kvalitou spánku, s jeho kratším
trváním, delší spánkovou latencí (průměrně 28 minut) a častějšími denními dysfunkcemi,
způsobenými ospalostí. V této souvislosti je třeba upozornit na to, že pravidelné zavádění letního
času může mít horší zdravotní, psychické i sociální důsledky, než se obvykle předpokládá. Např.
vyhraněné večerní typy mají podle letního času minimální úroveň teploty tělesného jádra v 9 hodin
ráno (viz Baehr, Revelle, Eastman, 2000), kdy se od nich ve škole i v práci očekávají největší
výkony.
Nepříznivé důsledky společensky vynuceného „nabourávání“ přirozeného rytmu spánku a bdění
u večerních typů potvrzují studie jejich školního prospěchu, který bývá obvykle horší než u
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„skřivanů“ (Randler, French, 2006). Tento fakt lze vysvětlit tím, že ranní typy jsou mnohem lépe
připraveny na brzký začátek školní výuky, takže se během dopolední výuky dobře soustřeďují,
zatímco večerní typy teprve čekají na vrchol své aktivity. V některých výzkumech bylo navíc
zjištěno, že „sovy“ mají vyšší inteligenci než „ranní ptáčata“ (Roberts, Kyllonem, 1999; Kanazawa,
Perina, 2009). Přestože se tento poznatek zatím nepodařilo příliš přesvědčivě vysvětlit, potvrzuje
nepříznivý vliv společenských režimů na úroveň školního prospěch večerních typů. V západních
zemích je přitom běžné, že výuka i pracovní doba začíná o hodinu později než v České republice.
Přesto se zdá, že se ani za těchto okolností potíže večerních typů nevyřešily. Otázkou zůstává, jak
by se změnily výsledky výzkumů, pokud by se pracovní doba či školní docházka těmto typům plně
přizpůsobila. Obrátily by se výsledné hodnoty? Byly by na tom hůře ranní typy? Nebo jsou lépe
přizpůsobivé?
U večerních typů jsme dále zjistili horší subjektivní kvalitu spánku. U 61 % „sov“ jejich skóre
v Pittsburském indexu kvality spánku dokonce signalizuje přítomnost poruchy spánku, což lze
pravděpodobně opět vysvětlit tím, že jim sociální a kulturní podmínky nedovolují řídit se
vrozenými rytmy spánku a bdění. Poněkud překvapivé je zjištění, že se narušený spánek objevil i u
37 % respondentů s nevyhraněnými cirkadiánními preferencemi. Lze spekulovat o tom, že tito
jedinci pravděpodobně nedodržují pravidelný spánkový režim. Jednou chodí spát brzy, jindy pozdě
a pracují dlouho do noci. Narušení rytmu spánku a bdění by mohlo způsobit zhoršení kvality jejich
spánku.
Vzhledem k tomu, že jsme v našem výzkumu používali dvě nestandardizované metody, rozhodli
jsme se vypočítat hodnotu jejich reliability. Cronbachovo alfa vyšlo u MEQ 0,87, což lze hodnotit
jako dobrý výsledek vzhledem k tomu, že dotazník byl nově přeložen do českého jazyka. Můžeme
tedy konstatovat, že se překlad zdařil a reliabilita testu je vysoká. U PSQI však nabývá
Cronbachovo alfa pouze hodnoty 0,62, což je podstatně nižší než v původní anglické verzi testu
(0,83). Domníváme se, že tento posun způsobily vlivy kulturního prostředí. V naší zemi není
užívání léků na spaní tak běžné jako v zahraničí (v našem výzkumu ho z celkového počtu 291 osob
uvedlo pouze 16 žen), což pravděpodobně vedlo ke snížení hodnoty reliability české verze PSQI.
Další možné zkreslení mohlo nastat z toho důvodu, že léky na spaní užívají ve větší míře pracující
lidé, zatímco náš výzkumný soubor tvořili studenti.
Závěr
Výsledky našeho výzkumu potvrdily, že jedinci s večerními cirkadiánními preferencemi chodí
pozdě spát, mají dlouhou spánkovou latenci, a přestože vstávají poměrně pozdě, mají ze všech tří
sledovaných typů nejkratší délku spánku. U večerních typů byla dále zjištěna horší subjektivní
kvalita spánku a narušení denní výkonnosti dysfunkcemi způsobenými ospalostí. U víc než 60 %
„sov“ signalizuje jejich skóre v Pittsburském indexu kvality spánku přítomnost spánkové poruchy.
Příčinou je pravděpodobně to, že jim sociální a kulturní podmínky nedovolují řídit se přirozenými
rytmy spánku a bdění. Zjistili jsme také, že ženy mají subjektivně horší kvalitu spánku než muži.
Můžeme tedy říci, že se výsledky našeho výzkumu shodují se závěry zahraničních studií. Nový
český překlad dotazníku MEQ se osvědčil jako užitečná výzkumná metoda.
Příspěvek vznikl za podpory SGS IGA v rámci projektu Cirkadiánní preference ve vztahu
k depresivitě a poruchám spánku, registrovaným pod číslem FF_2012_07.
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Nové prístupy v sekundárnej prevencii konzumácie alkoholu u detí
a adolescentov
Alena Kopányiová – Eva Smiková
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychlógie, Bratislava
alena.kopanyiova@vudpap.sk

Abstrakt
Príspevok vychádza z teoretického konceptu Transteoretického modelu zmeny (Prochaska
a DiClemente, 1982), Modelu optimalizácie rizikového správania a modelu vnímania rizika a
reflektovania - Risflecting© (Koller in Einwanger a Schöngruber, 2006). Cieľom príspevku je
informovať o možnostiach nových prístupov v prevencii pri znižovaní konzumácie alkoholu a s ňou
spojenými rizikami u detí a adolescentov. Kľúčové metódy v rámci multiúrovňovej intervencie boli
zamerané na 4 cieľové skupiny: 1. adolescenti/mladí ľudia, 2. rodičia, 3. tzv. kľúčové osoby a 4.
predajcovia alkoholu v danej lokalite.
Výskumný súbor tvoria žiaci ZŠ (N=77; 14,5 rokov), ktorí sa zúčastnili jednej z multiúrovňových
intervencií zameraných na prevenciu konzumácie alkoholu u detí a adolescentov. Cieľom bolo
posilnenie zručností mladých ľudí zvládať rizikové situácie prostredníctvom metód zážitkového
učenia spolu s rovesníckym vzdelávaním a psychoedukáciou. Porovnaním experimentálnej
a kontrolnej skupiny (žiaci, ktorí sa nezúčastnili intervencie) sme zistili rozdiely vo vnímaní rizika,
postojové posuny v sebahodnotení vlastných kompetencii, rozdiely v kopingových stratégiách
a v informovanosti detí o alkohole.
Kľúčové slová: sekundárna prevencia, rizikové správanie, žiaci ZŠ, zvládanie, sebahodnotenie
New approaches in the secondary prevention of alcohol use among children and adolescents
Abstract
The contribution is based on the theoretical concept Transtheoretic model of change (Prochaska and
DiClemente, 1982), Optimalization model of risk behavior and risk perception and reflection Risflecting @ (Koller and in Einwanger Schöngruber, 2006). The aim of this paper is to inform
about new approaches in prevention of reducing alcohol consumption and its associated risks in
children and adolescents. Key methods in multilevel interventions were aimed at four target groups:
1 adolescents / young people, 2 parents, 3 so. key persons and 4. retailers; The sample consists of
school students (N = 85, 14.5 years) who attended one of multilevel interventions aimed at
preventing alcohol use among children and adolescents. The aim was to strengthen the skills of
young people cope with risk situations through experiential learning methods, along with peer
education and psychoeducation. By comparing the experimental and control group (students who
did not attend the intervention), we found differences in risk perception, attitudes in their own selfassessment of competence, differences in coping strategies and awareness of children about alcohol.
Key words: secondary prevention, risk behavior, pupils, coping, self efficacy
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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).
Projekt sekundárnej prevencie
Projekt sekundárnej prevencie s názvom Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu
alkoholu u adolescentov v Európe – Projekt Take Care (pozri www.project-take-care.eu),
ktorého cieľom je znížiť konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u adolescentov a mladých ľudí
v Európe sa realizuje v 10-tich krajinách (DE, SK, BE, IT, IE, SI, P, GR, DK, CY) od marca 2010
do decembra 2012, v Slovenskej republike v mestskej časti Bratislava – Ružinov. Zameriava sa
predovšetkým na mladých vo veku 12 až 21 rokov, u ktorých bola zaznamenaná riziková
konzumácia alkoholu.
Kľúčovými metódami v rámci multiúrovňovej intervencie je posilnenie zručností mladých ľudí
zvládať rizikové situácie prostredníctvom metód zážitkového učenia spolu s rovesníckym
vzdelávaním a psychoedukáciou. Terénni pracovníci a odborníci v rámci prevencie k nim získavajú
prístup na verejných miestach najmä tam, kde je pitie zaznamenané – na kultúrnych podujatiach,
v nemocniciach alebo v rámci iných pohotovostných služieb, tiež b školách a poradenských
zariadeniach. Podporu získajú aj ich rodičia a vzťahujúce sa kľúčové osoby, aby si vytvorili jasný
a reflektujúci postoj ku konzumácii alkoholu. Predajcovia a ich zamestnanci dostávajú informácie
a sú aktérmi tréningu zameraného na každodenné situácie predaja alkoholu.
Teoreticko-metodologické východiská
Východiskom pre zostavenie multiúrovňovej intervencie v rámci selektívnej prevencie rizikovej
konzumácie alkoholu u adolescentov bol transteoretický model zmeny správania autorov Prochasku
a DiClementeho, koncept zvládania rizika Risflecting© autora Geralda Kollera a model
optimalizácie rizikového správania.
Transteoretický model zmeny správania
Transteoretický model zmeny správania bol vytvorený výskumným tímom okolo Prochasku
a DiClementeho (in Rometsch et al., 2011). Dnes sa považuje za východiskový koncept pre
programy včasnej intervencie v rámci prevencie závislosti. Model ponúka intervenčné programy pre
jednotlivcov, ktorí:

nevyjadrujú túžbu po zmene svojho problematického správania,

signalizujú prvé pochybnosti o svojom správaní, ale naďalej zostávajú nerozhodní,

začali sa pripravovať na zmenu.
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Intervencia prispôsobená štádiu zmeny správania sa môže realizovať prostredníctvom:

poskytovania neutrálnych informácií o psychoaktívnych látkach a jedle

posilňovaním motivácie jedinca rozmýšľať/prehodnocovať svoje užívanie alkoholu a iných
návykových látok

poukázaním na vzorce konzumačného správania, zvyky, spúšťače, výhody a nevýhody
užívania alkoholu a iných návykových látok.
Risflecting©/schopnosť zvládať riziko (angl. risk competence)
Tento prístup vytvorený Geraldom Kollerom sa v rámci ro.pe tréningu© aplikuje s cieľom
oboznámiť mladých ľudí s optimálnym zvládaním rizikových situácií a súčasne im priblížiť
alternatívy k tomuto rizikovému správaniu, ktoré je typické pre ich vek. Jedná sa pedagogický
prístup, ktorý sa zaoberá ľudskou potrebou po zážitkoch spojených s opojením a rizikom.
Einwanger a Schöngruber (2006) považujú rizikové správanie za typickú a pravdepodobne
nevyhnutnú súčasť adolescencie – len málo mladých ľudí dokáže fungovať bez psychologickej a
sociálnej, niekedy tiež fyziologickej a hormonálnej reakcie na správanie prinášajúce opojenie a
riziko (angl. risk and rush-inducing behaviour). Prevencia by sa mala preto amerať na zlepšenie
schopnosti vyrovnávať sa so zážitkami opojenia a rizika.
Koncept optimalizácie vnímaného rizika
Rakúska alpská asociácia pre mládež (skr. OEAV-Österreichische Alpenvereinsjugend) vyvinula
troj-pilierový model, ktorý adaptuje prístup risflecting© (vytvorený v rámci snowboardingu a iných
športových aktivít) do praktického modelu (projekt Risk’n Fun). Model optimalizácie vnímaného
rizika (obr. 1) je založený na troch pilieroch, ktoré obsahujú základné kompetencie/schopnosti –
predstavuje spôsob kompetentného zvládania s tzv. prestávkou (break) – (spôsobilosť zastaviť sa
predtým než sa rozhodneme postúpiť riziko alebo ho nepostúpiť a hľadať alternatívu)
•
Schopnosť vnímať – umožňuje pozrieť sa na situáciu pozorne a detekovať ju ako rizikovú
(prostredie/vnútorná pripravenosť, napr. lezenie na útes/strach)
•
Schopnosť zhodnotiť – umožňuje analýzu konkrétnej situácie a identifikovanie čistých
faktov (spôsob zabezpečenia/ochranné prostriedky)
•
Schopnosť rozhodnúť sa – je to schopnosť spojiť všetky aspekty pochádzajúce z vnímania
a rizika a na ich základe urobiť pre seba správne rozhodnutie

Obr. 1: (Manuál Take Care, draft, LWL, Münster 2011)
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Ro.pe tréning©
Ide o 4-denný tréning pre mladých ľudí vo veku 12 až 21 rokov, počas ktorého sa učia, ako
narábať s rizikovými situáciami. Tréning je zostavený na základe uvedených konceptov:
1. Optimalizácia vnímaného rizika (risk optimisation), ktorá sa realizuje
a) prostredníctvom metód zážitkového učenia - absolvovaním kurzu horolezectva, kedy majú
mladí ľudia príležitosť zažiť riskovanie a potom reflektovať na túto situáciu a preniesť ju na ďalšie
rizikové situácie akou je napr. konzumácia návykových látok (alkoholu). Podporuje zručnosti
zvládať rizikové situácie a iné osobné a sociálne zručnosti.
b) interaktívnym cvičením zameraným na vnímanie a tvorivosť – adolescenti sami
fotografujú alebo natáčajú videá, ktoré vzájomne prezentujú na tému: “Veci v mojom okolí, ktoré
majú niečo spoločné s konzumáciou alkoholu.“
2. Psycho-edukácia - 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.
3. 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).
Ciele projektu:
 Znížiť konzumáciu alkoholu a s ňou spojené riziká u adolescentov a mladých ľudí
 Dodržiavať národné zákony týkajúce sa konzumácie alkoholu
 Posilniť zodpovedný prístup k alkoholu u mladých nad 18 rokov
Výskumne hypotézy:
1. Po absolvovaní tréningu ro.pe© dôjde k postojovým posunom v sebahodnotení vlastných
kompetencií.
2. Po absolvovaní tréningu ro.pe© dôjde k zmene posúdenia vlastného vnímania rizika.
Metódy:
 Škála všeobecnej úspešnosti (Rosenberg in Košč et al., 1993).
 Dotazník vnímania rizikových situácii (PHZH, Zürich 2011)
Dotazník adolescenti vypĺňali pred tréningom ro.pe© (T1) a tesne po ňom (T2), ďalšie meranie
sa uskutočnilo 3 mesiace po absolvovaní tréningu (T3).
Výskumná vzorka:
Vzorku tvorili adolescenti, žiaci základných škôl z Bratislava II, 7. – 9. ročníka. Skupinu tvorilo
43 adolescentov z experimentálnej skupiny (N= 43). Priemerný vek bol 14,5 rokov, 27 chlapcov
a 15 dievčat, ktorých vybrali výchovní poradcovia na základných školách. Kontrolnú skupinu
tvorilo 34 žiakov ZŠ, priemerný vek 14,75, 23 chlapcov a 11 dievčat. Vekové rozloženie obidvoch
skupín zobrazuje obrázok 2.
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Obr. 2: Vekové rozloženie (%) ES (N=40) a KS (N=34).
Výsledky intervencie ro.pe tréningu©
Počas 4 tréningových dní sa účastníci zážitkovou formou zoznamovali s témou Riziká alkoholu.
Rôznymi hrami, informačnými kvízmi, postojovými vyjadreniami k danej téme a zážitku
z horolezectva, ako na riziko zameranej aktivity, došlo k nasledujúcim zmenám.
Žiaci, ktorí sa zúčastnili ro.pe tréningu© štatisticky významne skórovali v troch položkách Škály
všeobecnej úspešnosti (Rosenberg in Košč et al., 1993) pri porovnaní pred začiatkom programu
(T1), po skončení programu (T2) a po troch mesiacoch od programu (T3).
V tabuľkách 1, 2 a 3 uvádzame priemerné hodnoty troch položiek v prvom meraní T1 a následne
v ďalších meraniach.
Tab. 1: Porovnanie priemerov T1 a T3 (N=40)
priemer T1
O sebe5 3,31

priemer T3 SD
3,07
0,60

SE
0,09

t-skore
3,19

sign.
0,00

Položka 5: Bez ohľadu na to, čo sa stane, som obvykle v stave sa s tým vysporiadať

Tab. 2: Porovnanie priemerov T1 a T2 (N=42)
priemer T1 priemer T2 SD
SE
t-skore
O sebe7 2,65
2,40
0,77 0,12
2,04
Položka 7: Niekedy si myslím, že nie som dosť dobrý.

sign.
0,05

Tab. 3: Porovnanie priemerov T1 a T2 (N=42)
priemer T1 priemer T2 SD SE
t-skore sign.
O sebe 11 3,05
2,59
0,72 0,15
2,49
0,02
Otázka 11: Občas sa cítim ako neužitočný človek. (*dievčatá)
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Na začiatku tréningu skupina vyjadrovala silný súhlas s tvrdením - Bez ohľadu na to, čo sa stane,
som obvykle v stave sa s tým vysporiadať – po troch mesiacoch od konca tréningu už len súhlas.
V položke: Niekedy si myslím, že nie som dosť dobrý (otázka č.7) – a v položke: Občas sa cítim
ako neužitočný človek (otázka 11) sme zistili štatisticky významný posun súhlasu na nesúhlas.
Keďže uvedené položky sú formulované negatívne, došlo k pozitívnemu postojovému posunu
v sebahodnotení vlastných kompetencii hneď na konci tréningu.
Žiaci, ktorí sa nezúčastnili ro.pe tréningu© (kontrolná skupina) nemali žiadne štatisticky významne
rozdiely v položkách Škály všeobecnej úspešnosti (Rosenberg in Košč et al., 1993) pri porovnaní
pred začiatkom programu (T1) a po troch mesiacoch od programu (T3).
Efektívnosť, resp. dopad intervencie rope tréningu©, sme následne merali porovnávaním údajov
experimentálnej skupiny s kontrolnou skupinou (žiaci, ktorí neabsolvovali rope tréning©)
v celkovom skóre Škály všeobecnej úspešnosti (ŠVÚ) a v celkovom skóre položiek Vnímania rizika
(VR).

Obr. 3.: Porovnanie celkového skóre ŠVÚ medzi ES a KS počas T1, T2 a T3
V oblasti škály všeobecnej úspešnosti, obr.3., sme zistili celkovo zvyšujúce sa skóre v kontrolnej
skupine, kým v experimentálnej skupine dochádza k nárastu skóre po skončení intervencie a
následne mierny pokles po 3 mesiacoch, kým v ES to bol vzostup. Výsledky ale nie sú štatisticky
významné, interpretujeme len ich trend.
Ak sa bližšie pozrieme, ktoré položky zapríčinili rozdiel celkového skóre ŠVÚ medzi ES a KS,
tak sú to tieto tri položky: Niekedy si myslím, že nie som dosť dobrý, Som schopný robiť veci tak
dobre ako väčšina ostatných a Mám k sebe kladný vzťah (pozitívny postoj).
Tabuľka 4: Porovnanie priemerov položiek ŠVÚ medzi ES a KS
O sebe7_3

ES
40
2,4
0,78
KS
25
2,88
0,88
Položka 7: Niekedy si myslím, že nie som dosť dobrý

0,12
0,18

-2,30

0,02

O sebe9_3

ES
15
2,80
0,86
0,22
-2,09 0,05
KS
7
3,43
0,53
0,20
Položka 9: Som schopný robiť veci tak dobre ako väčšina ostatných. (*dievčatá)

O sebe15_3

ES
40
3
0,60
0,09
KS
25
3,4
0,65
0,13
Položka 15: Mám k sebe kladný vzťah (pozitívny postoj).

-2,54

0,01
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Uvedené rozdiely medzi jednotlivými položkami Škály všeobecnej úspešnosti poukazujú na to,
že žiaci z KS vnímajú seba sebavedomejšie a pozitívnejšie ako žiaci z ES.
Vnímanie rizika
Keďže rope tréning© bol v prevažnej miere zameraný na prežívanie rizika a následne jeho reflexiu
v psychologicky bezpečnom prostredí skupiny, predpokladali sme, že žiaci, ktorí sa tréningu
zúčastnia (ES) budú skórovať vyššie v celkovom skóre vnímania rizika.

Obr. 4: Porovnanie celkového skóre VR medzi ES a KS počas T1, T2 a T3
Počas intervencie došlo k významne vyššiemu vnímaniu rizika v ES ako aj v KS,
pravdepodobne horolezeckým zážitkom. Skóre narastalo najmä po skončení tréningu. A aj po 3
mesiacoch bolo vnímanie rizika v ES vyššie ako v kontrolnej skupine.
Štatisticky významné rozdiely sme zistili vo vnímaní rizika pred (T1) a 3 mesiace (T3) po
absolvovaní tréningu (ES). Zvýšilo sa vnímanie v kontexte pozitívneho vnímania rizika (RISK1,
RISK4), smerom nahor sa posunula hranica vnímania zvládnutia rizika (RISK2) (obr.5).

Obrázok 5: Porovnanie priemerov položiek Škály vnímania rizika v ES (T1/T3)
Legenda:
Risk 1: Páčilo sa mi byť v rizikových situáciách, pretože boli pre mňa výzvou.
Risk 2: Podarilo sa mi zvládnuť rizikové situácie.
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Risk 4: Bola to zábava zažiť tieto rizikové situácie.
Risk 7: V rizikových situáciách som dokázal povedať „nie“.
V položke – V rizikových situáciách som dokázal povedať „nie“ – sme zistili signifikantný
štatistický rozdiel. Kým na začiatku intervencie žiaci súhlasili s tvrdením, že dokážu povedať „nie“
v rizikových situáciách, po troch mesiacoch od intervencie ich súhlas už nebol v tejto položke taký
silný. Môže to súvisieť so zmenou vnímania rizika na základe intervencie, ale aj s obdobím
dospievania, kedy sa u mladých mobilizuje zvýšená tendencia k rizikovému správaniu.
Diskusia
Na základe prezentovaných dát konštatujeme, že po absolvovaní ro.pe tréningu©:
1. sme zistili postojové posuny v sebahodnotení vlastných kompetencii v smere pozitívneho
postojového posunu v sebahodnotení vlastných kompetencií hneď na konci tréningu. Aj
v európskom projektovom meraní 10-tich krajín bol potvrdený rovnaký trend posilnenia vlastných
kompetencií účastníkov tréningu (Evaluation Take Care, 2012).
2. sme zistili postojové posuny vo vnímaní rizikových situácií.
Počas intervencie došlo k významne vyššiemu vnímaniu rizika v ES ako v KS, pravdepodobne
horolezeckým zážitkom. Skóre narastalo najmä po skončení tréningu. A aj po 3 mesiacoch bolo
vnímanie rizika v ES vyššie ako v kontrolnej skupine. Aj v európskom projektovom meraní 10-tich
krajín bol potvrdený rovnaký trend posilnenia vlastných kompetencií účastníkov tréningu
(Evaluation Take Care, 2012).
Korelácie medzi týmito dvoma dimenziami ukázala, že čím je vyššie pozitívnejšie sebahodnotenie
vlastných kompetencii, tým je vyššie, resp. citlivejšie vnímanie zvládania vlastného rizika (celkové
skóre ŠVÚ, RISK2, r=0,87).
V ďalšej fáze spracovávame výsledky testovacej batérie psychodiagnostických metód Farby života
(DAPS), HSPQ (Psychodiagnostika), Dotazník CCSC (Children's Coping Checklist. Strategies),
Štandardizované dotazníky k diagnostike výskytu a typických prejavov školského a sociálneho
správania (a BDI – Buss – Durkey Inventory, (uprav. verzia), ktoré nám umožnia komplexnejšiu
psychologickú analýzu na vyvíjajúcu sa osobnosť adolescentov vo vzťahu k ich rizikovému
správaniu.
Konštatujeme, že v sledovanej skupine adolescentov, ktorí sa zúčastnili programu ro.pe©, sa
zvýšila miera informovanosti o rizikách účinku alkoholu. Program má teda aj informačno –
psychoedukačné zameranie.
Zmeny, ktoré nastali vo vnútornom prežívaní účastníkov sme zisťovali Škálou všeobecnej
úspešnosti (angl. self-efficacy). Sebavedomie adolescentov, že si vedia s problémovými situáciami
obvykle dobre poradiť mierne kleslo, čo môže byť dôsledkom zreálnenia ich skutočných možností,
nakoľko každý z účastníkov zažil počas tréningu situáciu, kedy sa približoval alebo prekročil svoje
obvyklé limity (otázka 2 – podarilo sa mi zvládnuť rizikové situácie). Na druhej strane došlo
k pozitívnemu posunu prežívania seba ako úspešného človeka (podarilo sa mi – mám zo seba dobrý
pocit).
Záver
Ideál prevencie je často postavený na jednoduchej predstave, že ak podáme mladým ľuďom
informácie o rizikovom správaní a jeho možných dôsledkoch, oni to pochopia a prestanú sa navždy
rizikovo správať. Tak jednoducho to, žiaľ, nefunguje. Deti a mladí ľudia sa často nesprávajú s
ohľadom na známe riziká.
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Projekt sekundárnej prevencie „Stratégie zamerané na zodpovednú konzumáciu alkoholu
u adolescentov v Európe – Projekt Take care,“ sa radí medzi tie, ktoré majú jasne stanovené ciele,
úlohy, cieľové skupiny, transparentný proces implementácie a po jeho uskutočnení sa prejavili
vedecky signifikantné zmeny v správaní resp. vo vnútornom prežívaní a vedomostiach účastníkov –
žiakov, týkajúce sa (zne)užívania alkoholu. Týmto projekt spĺňa viacero z kritérií efektívnych
drogových programov (Galla, M. et al., 2002). Vzhľadom k tomu, že nami prezentované výsledky
sú vyhodnotené zatiaľ len od jednej z cieľových skupín projektu (vyhodnotenie všetkých údajov je
v štádiu rozpracovania), v súčasnosti neašpirujeme na posúdenie efektívnosti projektu ako celku.
Napriek tomu zahrnutie rodičov, odborníkov, predajcov alkoholu ako ďalších cieľových skupín nás
oprávňuje konštatovať, že projekt sa radí medzi tie, ktoré sú súčasťou tzv. enviromentálnej
prevencie (Burkhart,G., 2011), ktorá je zameraná na zmenu bezprostredného prostredia, v ktorom
ľudia robia svoje rozhodnutia o užití nejakej drogy a je možné realizovať ju aj v menších sociálnych
prostrediach – škola, mestská časť, mesto a i., týka sa zmien noriem, pravidiel a prostredia ako
celku a jej neodmysliteľným doplnkom je selektívna prevencia.
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Porucha sexuálnej identity, alebo : chlapec uväznený v tele dievčaťa

Dagmar Kopčanová
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Abstrakt
Problematika ženskej a mužskej identity je jednou z aktuálnych tém, kde sa prelínajú poznatky
sociálnej psychológie, vývinovej psychológie a psychológie osobnosti. Cieľom autorkinho
príspevku je priniesť krátky teoretický prehľad o špecifikách vývinu genderovo „neštandardných“
detí z domácich i zahraničných literárnych prameňov a doplniť ho krátkou kazuistikou z vlastnej
poradenskej praxe. Nakoľko daná problematika je v poradenských kruhoch pomerne málo
pertraktovaná, veríme, že príspevok môže byť vítaným prínosom pre našu poradenskú prax.
Kľúčové slová: ženská a mužská identita, poruchy sexuálnej identity

Gender identity disorder, or: the boy locked up in a girl’s body
Abstract
Masculine or feminine identity is one of the topical issues, where the knowledge of social,
personality, and developmental psychology overlap. The aim of this text is to provide a brief
theoretical review of the national and foreign literature on specifics of children who experience
gender dysphoria and to present a case study. As this issue has not been discussed enough among
psychological counsellors, we believe that counselling practice can benefit from it.
Keywords: feminine and masculine identity, gender identity disorder (GID)

263

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Sexualita predstavuje jeden zo základných individuálnych motívov v živote každého jedinca.
Človek sa narodí ako tvor sexuálny a pohlavnosť ho sprevádza v podstate po celý život. Ovplyvňuje
jeho osobnosť i medziľudské vzťahy a spätne je nimi ovplyvňovaná. Je špecifickou formou
komunikácie, zdrojom hlbokých emócií, faktorom organizujúcim ľudské správanie a prežívanie.
Sexualita je založená na biologických, psychologických a sociálnych determinantoch prejavujúcich
sa vo vzájomnej súčinnosti. Čo však vtedy, ak sa už v ranom vývine dieťaťa objaví fenomén, ktorý
nazývame„porucha sexuálnej identity“ ?
Na Slovensku ide o diagnózu F64.2 - Porucha sexuálnej identity v detstve. Ide o poruchu,
ktorá sa zvyčajne zjavuje prvý raz v skorom detstve (ešte dávno pred pubertou) charakterizovaná
trvalou a intenzívnou nespokojnosťou s určeným pohlavím a s túžbou byť (alebo trvať na tom, že
je) opačného pohlavia. Stále zamestnávanie odevmi a aktivitami opačného pohlavia a zavrhovanie
vlastného pohlavia. Diagnóza vyžaduje hlbokú poruchu normálnej pohlavnej identity; nestačí na to
iba samopašnosť dievčat alebo dievčenské správanie chlapcov. Poruchy pohlavnej identity u
jednotlivcov v puberte alebo pred vstupom do puberty sa nemôžu zatrieďovať sem, ale pod
diagnózu F66, čo už znamená poruchy psychiky a správania spojené so sexuálnym vývinom
a orientáciou.
Ako sa takéto prípady riešia v iných krajinách, napríklad v USA, kde sa uvedená porucha
klasifikuje ako porucha rodovej (gender) identity (Gender Identity Disorder, GID)?
Americká psychiatrická asociácia povoľuje používať diagnózu porucha sexuálnej identity.
Dôležitou podmienkou je však splnenie štyroch základných kritérií, ktoré sú zakotvené v 4. vydaní
Diagnostického a štatistického manuálu duševných porúch (DSM-IV-TR ):


dlhotrvajúca a silná identifikácia s opačným pohlavím

 dlhotrvajúca nespokojnosť s vlastným pohlavím a pocit nekongruentnosti v rodovej roli
predurčenej svojim pohlavím


diagnóza nie je stanovená ak má jedinec aj fyzické intersexuálne charakteristiky

 signifikantný klinický diskomfort alebo poruchy v práci, sociálnych situáciách, alebo iných
dôležitých životných oblastiach
Neistota vo veciach pohlavnej identity, ktorá spôsobuje úzkosť, alebo stres je diagnostikovaná
ako porucha sexuálneho dozrievania.
S poruchou sexuálnej identity súvisí aj problém transsexuality, teda pretrvávajúca, kompulzívna
snaha identifikovať sa s osobami opačného pohlavia. Medzinárodná klasifikácia chorôb (ICD-10)
uvádza v prípade transsexualizmu (F 64.0) tri nasledujúce kritériá:
 túžba žiť a byť akceptovaný ako člen opačného pohlavia, obyčajne sprevádzaná želaním
dosiahnuť pre svoje telo čo najväčšiu kongruentnosť s preferovaným pohlavím pomocou chirurgie
a hormonálnej liečby


transsexuálna identita bola prezentovaná najmenej dva roky



porucha nie je symptómom inej psychickej poruchy alebo chromozomálnej abnormality

Dievčatá s GID prejavujú intenzívne negatívne reakcie voči rodičovským očakávaniam alebo
pokusom aby nosili dievčenský odev, úpravy vlasov a pod. Mnohí ľudia diagnostikovaní s GID
nepovažujú svoje pocity za poruchu . Iní namietajú, že v súčasnej dobe je ťažké definovať
„normálnu“ rodovú identitu alebo rodovú rolu. Jeden z argumentov je ten, že rodové charakteristiky
sú sociálnym konštruktom a preto sa prirodzene nevzťahujú k biologickému pohlaviu. Tento názor
často zdieľajú aj iné kultúry, najmä v histórii (viď starodávne Grécko), kedy sa homosexualita alebo
trangenderizmus považovali za normálne správanie. Jedinci diagnostikovaní s GID môžu
považovať transgendering za prostriedok dekonštrukcie rodu, avšak nie všetci ľudia
264

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

s transgenderovým správaním si želajú dekonštruovať rod , resp. to tak necítia. Tí, ktorí nesúhlasia
s diagnózou GID, tiež uvádzajú, že liečba ich „choroby“ spočíva predovšetkým vo fyzickej
modifikácii, ktorá má priniesť telu harmóniu s prežívaním jedincovej mentálnej (psychologickej,
emocionálnej) rodovej identity, než naopak. Niektorí kritici klasifikácie GID ako mentálnej poruchy
namietajú, že transsexualizmus by mal byť radšej uvádzaný ako vrodená porucha alebo zriedkavá
choroba, čo potvrdil aj výskum v oblasti skúmania fyziologických príčin tohto javu. Otázka
pokračujúcej inklúzie GIDu medzi mentálne poruchy vzrástla najmä v posledných rokoch. No jeden
z jej oponentov, Darryl B. Hill hovorí, že GID nie je psychická porucha a diagnostické kritéria by sa
skôr mali zamerať na psychologické problémy detí , ktoré sa objavia najmä vtedy, keď rodičia
vnímajú genderový variant u svojho dieťaťa s ťažkosťami (Hill, Rosanski, Carfagnini, 2006).
D. Hill so svojimi kolegami namieta, že v diagnóze GID neexistuje dostatočný dôkaz patológie
a porovnáva liečbu s predpísanou reparatívnou terapiou pri zmenách sexuálnej orientácie. Naopak
iní autori, napr. R. Spitzer, K.J. Zucker a P. Fink s tým nesúhlasia a presadzujú názor, že správanie
a skúsenosti pozorované v transsexualizme sú abnormálne a vytvárajú dysfunkciu. (Zucker, Spitzer,
2005; Fink, 2003). Existuje aj iný názor, ktorý je akousi strednou cestou: Dr. Katherine Wilsonová
navrhuje, aby sa diagnóza odvíjala od rodovej dysfórie, bez dôrazu na rodovú nekonformnosť
(Wilson, 2000).
I keď majú odborníci rozdielne názory, všetci sa zhodujú v tom, aby jedinci s diagnózou GID
mali prístup k náležitej liečbe, vrátane psychologickej, endokrinologickej a chirurgickej pomoci
a poisťovňa by mala tieto služby preplácať.
Je dôležité uviesť, že kým v mnohých krajinách sa zmenená sexuálna orientácia „odtajnila“ a je
považovaná za psychickú poruchu, v ďalších sa o tom stále iba diskutuje, resp. naďalej považuje za
„tabu“. V decembri 2002 publikovali britské úrady vládnu politiku týkajúcu sa ľudí
s transsexuálnymi problémami, kde sa hovorí o tom, že transsexualizmus rozhodne nemožno
pokladať za je psychickú poruchu a v máji 2009 aj vláda Francúzska prehlásila, že transsexuálna
rodová identita už nebude vo Francúzsku považovaná za psychiatrickú záležitosť. Aj najnovšie
aktivity odborníkov v USA svedčia o tom, že treba urobiť výrazný terminologický posun, čím sa aj
výraz „porucha sexuálnej identity“ -doterajšia diagnóza, vyradí z najnovšieho revidovaného
diagnostického manuálu (DSM-V). Na základe tohto kroku sa ľudia s problémami sexuálnej
identity zbavia nálepky mentálnej poruchy a „patologizovania “ svojho problému (Allison, 2009);
Winters, (2010).
Kazuistika - Sandra O.
Na tomto mieste chceme prezentovať prípadovú štúdiu, ktorá ilustruje pertraktovanú tému a je
otvorená aj pre prípadné kontroverznejšie postoje kolegov - profesionálov. Štúdia je založená na
sledovaní dynamiky rodiny a realizovanie terapeutickej intervencie počas niekoľko ročného vývinu
našej klientky dievčenského pohlavia. Jej pravé meno z pochopiteľných, a najmä etických dôvodov
budeme uvádzať inak. Nazveme ju Sandra O.
Osobná a rodinná anamnéza
Na žiadosť matky vzali sme v decembri 2007 do individuálnej psychologickej starostlivosti dieťa
Sandru O. narodenú 1. 7. 2000. Dievčatko bolo ku nám odporúčané medzinárodnou školou, kde
navštevovalo prípravný ročník pred zaradením do 1. ročníka povinnej školskej dochádzky.
Dôvodom psychologickej konzultácie boli symptómy správania dieťaťa - prejavy výraznej
hyperaktivity, agresivity, nesústredenosti, dekoncentrácie pozornosti. Nakoľko pre dieťa bola
angličtina materinský jazyk, naša komunikácia s ňou aj ďalšími členmi rodiny (okrem otca)
prebiehala v anglickom jazyku.
Podrobnejšie údaje z osobnej anamnézy sme nemali k dispozícii, nakoľko dieťa sa do 2,5 roka
svojho veku nachádzalo v ústavnej starostlivosti. Rodičia sa však dozvedeli, že dieťa sa narodilo
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matke, ktorá bola závislá na heroíne a jej bábätko preto museli už pri narodení detoxikovať. Otec
bol neznámy.
RA: po neúspešných niekoľkoročných pokusoch mať vlastné, biologické dieťa, rozhodli sa
manželia pre adopciu. Dieťa bolo adoptované otcom O. (slovenského pôvodu ) a matkou M.
(občianka USA) vo februári 2003. Okrem Sandry si vzali neskôr, v roku 2004 do adopcie aj ďalšie
dieťa - syna P., ktorého si osvojili už v prvých mesiacoch jeho života. Vekový rozdiel medzi
súrodencami je teda presne štyri roky.
„Rodinná idyla“ však netrvala príliš dlho. Od roku 2007 začali mať manželia problémy
a rozhodli sa žiť oddelene. Nezhody vznikali najmä z dôvodu, že kým otec chcel žiť na vidieku,
matka - hlavne kvôli vzdelaniu detí, chcela zostať žiť v meste. Otec sa odsťahoval ku svojej matke
na vidiek, kam ho obe deti chodili navštevovať. Výživné na deti neplatil, ale podieľal sa aspoň na
starostlivosti a opatere detí počas víkendov. Zakrátko sa však vzťahy medzi manželmi vyostrili
natoľko, že M. podala o rozvod . Súd manželov rozviedol v roku 2010 a deti prisúdil do
starostlivosti M. Stretávania detí s otcom boli niekedy dosť problémové, nakoľko 2x si otec syna P.
neoprávnene ponechal aj dlhšiu dobu ako mal prisúdené, čo matka vnímala veľmi citlivo a v rodine
sa často vyskytovali veľmi dramatické scény, ktorých boli deti priamymi svedkami. K oslabeniu
záujmu otca o deti došlo najmä po narodení jeho biologického dieťaťa - nemanželského syna v roku
2010. Maloletá Sandra mala dokonca od novej partnerky otca zákaz navštevovať ich domácnosť,
keďže často reagovala veľmi agresívne a impulzívne.
Psychologické vyšetrenia a intervencie
Už pri prvej návšteve (v decembri 2007) Sandra vykazovala masívne poruchy správania.
Imponovala ako typické instabilné a hyperaktívne dieťa s ťažším sociálnym prispôsobením.
Opakovane sa správala asociálne, agresívne, niekedy až provokujúco a vyzývavo (spontánne si
dávala dole nohavičky a ukazovala zadnú časť tela), akoby chcela cielene spôsobiť problémy
matke, ktorá sa za ňu hanbila. Doma zase išlo o nadmerný nepokoj, bitkárstvo a terorizovanie
mladšieho súrodenca, krutosť voči zvieratám, poškodzovanie majetku - napr. nemala zábrany rozbiť
sklo na dverách, či hodiť vázu o zem, charakterizovali ju nekontrolované výbuchy zlosti
a neposlušnosť, poruchy nálady , časté afektívne správanie . Keď ju doma matka posielala do
vlastnej izby, reagovala kompulzívnou masturbáciou, po ktorej sa skľudnila a bola prístupná
matkinmu dohovoreniu a túleniu. Inak bola na taktilné prejavy veľmi citlivá, až doslova nedotklivá.
V úprave zovňajšku Sandra vždy preferovala chlapčenský odev (podľa údajov matky, iné spodné
prádlo ako chlapčenské slipy zásadne odmietala) a ostrihaná bola vždy celkom nakrátko, preto na
pohľad pre každého vždy imponovala ako chlapec. Aj v mimo-školských aktivitách išlo skôr
o súťaživé športové hry (futbal, hokej, basketbal, atletika a pod.).
Po neľahkých pokusoch uskutočniť objektívne psychologické vyšetrenia sme sa následne
rozhodli pre intervencie v domácom prostredí. Tieto sa ukázali oveľa efektívnejšie ako návštevy na
pôde VÚDPaP a preto sme v rokoch 2008-2009 pravidelne dva až trikrát do mesiaca navštevovali
deti doma a poskytovali celej rodine systemickú rodinnú terapiu. Osobitnú pozornosť
a individuálnu odbornú starostlivosť sme však naďalej venovali najmä Sandre.
Matke sme odporúčali ísť so Sandrou aj na neurologické a endokrinologické vyšetrenie, k čomu
sa však odhodlala až neskôr.
Výsledky psychologického vyšetrenia:
Sandra je dieťa s priemernou inteligenčnou kapacitou a bohatým slovníkom. Rada rieši úlohy
zamerané na logický úsudok a analytické myslenie. Dosť často mávala v škole problém
s koncentráciou pozornosti a vytrvalosťou. Avšak vzhľadom na bystrý úsudok a pozitívnu
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motiváciu časom predsa len prišlo k zlepšeniu výkonov, hoci dosiaľ nemá veku primerane
zvládnuté čítanie a písanie.
Proces učenia jej doposiaľ komplikujú špecifické vývinové poruchy učenia (dyslexia, dysgrafia,
dyskalkúlia). Po návšteve školy a rozhovore s triednou učiteľkou, špeciálnym pedagógom a matkou
bol dohodnutý koordinovaný postup. Matka v tomto smere veľmi účinne a obetavo spolupracovala.
Neskôr v škole začala pôsobiť ako asistent pedagóga a tak sa krok po kroku podarilo Sandre
zvládať predpísané učivo. Brat P. dlhšie nevyžadoval špecifickú odbornú starostlivosť, problémy
nastali až neskôr, v roku 2010, keď sa otcovi narodilo mimomanželské dieťa a tak ako Sandra, aj on
mal pocit, že otec výrazne preferuje svoje biologické dieťa.
Problém sexuálnej identity
Sandra pri našich sedeniach v rokoch 2007-2010 mávala často tendenciu „šokovať“ svojim
vyjadrovaním a grafickými prejavmi. V spontánnych kresbách sa vždy predvádzala vypisovaním
slova „SEX“, ktoré vždy prisudzovala jednotlivým osobám v rodine. Matka musela byť opatrná aj
s počítačom, nakoľko ak sa Sandre podarilo k nemu dostať, vyhľadávala rôzne erotické obrázky
a tešila sa, keď jej to matka zakazovala. Bolo obdobie, keď okrem sexuálnych tém vyhľadávala
rôzne strašidelné a hororové scény. Sandra bežne nemala problémy so začlenením sa do detskej
skupiny, kde prevažne pôsobila ako líder. No od roku 2010 začali určité problémy v škole, keď sa
jej deti začali otvorene spytovať: „ Tak povedz, čo si: chlapec alebo dievča ? “
S prichádzajúcou pubertou sa začala voči mladšiemu bratovi P. správať veľmi agresívne, robilo
jej radosť, keď ho mohla vyprovokovať až do nepríčetnosti. Nazdávame sa, že to bola jej vnútorná
úzkosť a frustrácia, vyvolaná problémom jej sexuálnej identity, nakoľko brat bol chlapec, a ona,
hoci sa takým vnútri tiež cítila, mala ženské pohlavie.
O problémoch svojej identity s nami dlho nebola schopná otvorene hovoriť, informácie sme
získavali prevažne z pozorovania správania, projektívnych testov, prejavov klientky a vyjadrení
matky. V teste rodinnej štruktúry si napríklad sama vybrala mužskú figúrku fialovej farby, s ktorou
sa spontánne identifikovala.
V priebehu roku 2010 sa nám podarilo nadviazať so Sandrou užší kontakt a ona sa priznala, že
má neobyčajne veľký strach z toho, ako jej budú rásť prsia. Keď nakreslila seba po piatich rokoch,
t.j. v roku 2015, nakreslila si farebné vlasy, viac piercingov v uchu, ale na mieste, kde by mali byt
prsia urobila dva výrazné krížiky a slovko“ NO“.
Po návšteve u endokrinologičky sa matka rozhodla pre oddialenie nástupu puberty u Sandry
pomocou tzv. hormón - blokátorov, ktoré v súčasnej dobe už 12ročnej Sandre podávajú.
Dieťa sa skľudnilo a začína si vyberať chlapčenské mená, pretože je presvedčená, že v krátkom
čase si zmení aj meno a bude sa volať Finn alebo Noah. Predpokladáme, že zmena jej sexuálnej
identity bude môcť byť pravdepodobne lepšie realizovaná po odchode na americký kontinent, kam
sa rodina v najbližšom čase presídli a kde otázky vlastnej sexuálnej preferencie nie sú natoľko
morálne a eticky konfrontované, ako na európskom kontinente.
Záver
Problémy sexuálnej identity nie sú síce v poradenskej praxi veľmi frekventované, no v poslednej
dobe rozhodne už nie ojedinelé. Súčasní poradcovia pri práci s takýmito klientmi musia čeliť
rôznym prekážkam - právnym, psychologickým, náboženským, morálnym a etickým.
Na základe príbehu našej klientky sme chceli dokladovať, že otázky GID v našej klinickej
a poradenskej praxi môžu byť oveľa komplikovanejšie, než jednoduché konštatovanie, že ide o
„chorobu“, či mentálnu poruchu, ako to niektorí autori zjednodušene deklarujú.
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Vývin komunikačných zručností detí so sluchovým postihnutím
Ľubica Kročanová
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Abstrakt
Cieľom nášho príspevku je poukázať na osobitosti komunikačných interakcií detí so sluchovým
postihnutím v období ich včasného vývinu. Zameriame sa na charakteristiku primárnych
komunikačných dyád týchto detí s matkou počujúcou aj nepočujúcou. Poukážeme na súvislosť
medzi formovaním komunikačnej interakcie matky a dieťaťa so sluchovým postihnutím s utváraním
jeho neskorších kompetencií v jazykovej, sociálnej aj kognitívnej oblasti.
Kľúčové slová: dieťa so sluchovým postihnutím, včasný vývin, komunikačné dyády

The development of communication skills in children with hearing impairment
Abstract
The aim of this paper is to highlight the specifics of communication interactions of children with
hearing impairment during their early development. We focus on the characteristics of primary
communication dyads of these children with hearing and with deaf mothers. We find a positive
relationship between the formation of the communication interaction of mother and child in shaping
their future competences in the language, social, and cognitive areas.
Key words: child with hearing impairment, early development, communication dyads
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Úvod
Dieťa s rizikovým vývinom si pre slabšiu adjustačnú spôsobilosť vyžaduje zvýšenú starostlivosť zo
strany blízkej osoby (najčastejšie matky). Zároveň prináša do ich vzájomného komunikačného
vzťahu špecifické aspekty. Matka pociťuje opateru o novorodenca, ktorý sa problémovo vyvíja
často ako záťaž, následkom čoho sa môže postupne narúšať stabilita a harmónia vzťahu medzi ňou
a dieťaťom. Ide o tzv. poruchy rytmu medzi nimi, čo v praxi znamená, že tieto deti bývajú
nepokojné a ťažko sa u nich navodzuje akákoľvek pravidelnosť v rámci bežnej dennej opatery.
Obvykle si vytvárajú problematickú až deficitnú emocionálnu a senzomotorickú väzbu smerom
k matke. U matky, ktorá nie je dostatočne adjustovaná na danú situáciu a schopná porozumieť
signálom prichádzajúcim od dieťaťa, ktorá nedokáže primerane reagovať na jeho potreby a
rešpektovať ich, môžeme veľmi skoro pozorovať formovanie maladaptívnych vzorcov ich
vzájomnej interakcie. Matka, ktorá nepodporuje signály smerujúce od dieťaťa, spravidla nie je
schopná vytvárať empatickú interakciu s dieťaťom, v dôsledku čoho ono sociálne živorí. Už v ranej
fáze vývinu bývajú preto u dieťaťa pozorovateľné retardačné znaky v motorickom vývine,
v senzomotorických aktivitách či v sociálnych prejavoch. Tieto môžeme charakterizovať ako
povrchné a príliš stereotypné vzhľadom na ich zníženú variabilitu. U niektorých novorodencov
môžu vyúsťovať až k aktívnemu odmietaniu interakčných situácií a k tzv. fenoménu
„emocionálneho – sociálneho stiahnutia“ s vyhýbaním sa očnému kontaktu, s nezáujmom o vokálny
dialóg aj o spontánne iniciovanie sociálneho kontaktu (Papoušek, Papoušková, l980). Spomínané
prejavy dieťaťa majú nezanedbateľný vplyv na správanie matky. Podľa D. Boomovej (l994) sú
matky rizikových a postihnutých novorodencov vystavené značnému psychickému a sociálnemu
tlaku. Autorka na základe pozorovaní uvádza, že reagujú menej ústretovo oproti matkám zdravých
detí, ktoré naopak hodnotí ako silne vizuálne aj fyzicky zaangažované. Zaznamenala u nich
postupný nárast efektívnej stimulácie dieťaťa aj responzívnosti voči jeho pozitívnym sociálnym
prejavom. Responzívnosť matky veľmi významne súvisí so stupňom komunikačného vývinu
dieťaťa.
Matky rizikových alebo problémových detí ťažko prekonávajú frustráciu súvisiacu s pocitom
nezvládnutia materskej roly. Narušenie vzťahu medzi matkou a dieťaťom môže byť spôsobené
širokou paletou príčin. Väčšinou súvisí s aktuálnym stavom rizikového novorodenca, ktorý do
určitej miery podlieha zmenám v dôsledku zrenia a vývinu. Je však dlhodobo rizikovým faktorom
z hľadiska vývinu sociálnej a komunikačnej interakcie matka - dieťa.
Špecifiká sluchovo postihnutých detí v ranom komunikačnom vzťahu s matkou
Deti narodené so sluchovým postihnutím zaraďujeme do skupiny detí so špecifickým
komunikačným vývinom. Prítomnosť sluchovej vady negatívne intervenuje do ich interakčných
vzťahov s matkou. Vplyv sluchovej nedostatočnosti dieťaťa na komunikáciu s matkou sa prejavuje
problematickými sociálnymi charakteristikami (zvýšená plačlivosť, slabá odozva na podnety
z prostredia, znížená prispôsobivosť, stereotypné, povrchné reakcie, zriedkavý výskyt pozitívneho
sociálneho správania – úsmevy, pohľady). V komunikačnej situácii nie je dieťa so stratou sluchu
schopné reagovať tak ako sa od neho očakáva. Obvykle v 6. až 8.mesiaci veku dieťaťa si rodičia
začínajú uvedomovať nápadnosť jeho neadekvátnych reakcií na sluchové podnety. V tomto období
vývinu vyhasína u dieťaťa, ktoré má sluchové postihnutie, spontánne džavotanie. Pod vplyvom
zistenia sluchového postihnutia často klesá prísun akustických podnetov smerujúcich k dieťaťu od
matky a ono sa dostáva do stavu stimulačnej podvýživy už v ranom veku (Nováková, l995). Na
prejavy nezáujmu zo strany matky reagujú sluchovo postihnuté deti veľmi citlivo už vo veku 6. až
9. mesiacov. L.S.Koester a V.Trimm (l99l) zistili u nich častý výskyt prejavov rezignácie,
neprimeranej kompenzácie a neúčelných motorických reakcií (monotónne pohyby rúk, cmúľanie
prstov, húpanie sa, a i. ). Praxou je však overené a potvrdené, že práve včasným stimulovaním
zvyškov sluchu dieťaťa môžeme dosiahnuť výrazné zlepšenie jeho sluchového vnímania, vzhľadom
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na to, že zrenie sluchového orgánu prebieha až do 12.mesiaca života dieťaťa, pričom plasticita
sluchového systému sa znižuje až po 18. mesiaci jeho veku.
V interakčnej situácii má pre dieťa so sluchovým hendikepom kľúčový význam očný kontakt. Keď
dieťa uprie zrak na matku, obyčajne sa matka s dieťaťom pozerajú na seba navzájom, pretože matky
bývajú veľmi responzívne na pohľady dieťaťa. Sú matky, ktoré sa snažia kompenzovať
nedostatočnú schopnosť sluchovej percepcie svojho dieťaťa vysielaním zvýšeného množstva
vizuálnych podnetov formou prehnanej mimiky tváre, kývaním hlavou, výraznou gestikuláciou,
a pod. Niektoré matky si naopak neuvedomujú potrebu vizuálnosti v komunikácii so svojím
dieťaťom postihnutým stratou sluchu. V očnom kontakte s matkou však majú práve tieto deti dlhšie
a stálejšie pohľady v porovnaní so zdravými (de Leuwe, 1990). U počujúcich detí býva zase vyššia
frekvencia krátkotrvajúcich a menej intenzívnych pohľadov. Matky detí so sluchovým postihnutím
sú vzhľadom na matky detí z bežnej populácie nútené venovať v komunikačných situáciách viac
času usmerňovaniu a koordinovaniu správania aj činností svojho dieťaťa (Koester, Trimm, 1991).
Komunikačná dyáda počujúca matka - nepočujúce dieťa
Počujúce matky sa javia ako direktívnejšie a značne zasahujúce. V komunikácii dieťa príliš vedú
a vystupujú simultánne vizuálno – akustickým spôsobom. Na zaujatie dieťaťa a na získanie jeho
pozornosti najčastejšie využívajú dotyky, hru s rukami, vokalizáciu, spev či imitáciu výrazu tváre
dieťaťa. Komunikačné dyády počujúcich matiek a ich sluchovo postihnutých detí sú nezriedka
poznačené výraznou asymetriou, asynchróniou a zvýšenou závislosťou dieťaťa na materinskom
usmerňovaní počas komunikácie. Táto sa tak stáva menej efektívnou. Niekedy môže byť matkina
direktívnosť v komunikácii so sluchovo postihnutým dieťaťom považovaná za dôkaz jej
emocionálneho zaujatia a responzívnosti. Počujúce matky usmerňujú pozornosť dieťaťa
s narušeným sluchom zvyčajne vizuálne aj verbálne. Dieťa však od nich dostáva iba časť
informácie, a preto môže reagovať nevhodne alebo oneskorene, čo privádza počujúce matky k ešte
väčšej direktívnosti. V komunikačnom vzťahu s matkou, ktorá počuje, sa musí sluchovo postihnuté
dieťa naučiť sledovať náhle a nepredvídateľné zmeny, ktoré sa udejú, čo je preň náročné. Preto im
je v komunikácii bližšie a prirodzenejšie prispôsobenie než iniciatíva.
Komunikačná dyáda nepočujúca matka – nepočujúce dieťa
Sluchovo postihnuté matky svoje rovnako postihnuté dieťa skôr pozorujú, sústreďujú sa na podnety
smerujúce od neho, reagujú na ne a súčasne mu poskytujú priestor pre iniciatívu a voľnosť, na
základe čoho môže vzniknúť vzájomne kvalitnejšia komunikácia. Matky, ktoré majú sluchový
hendikep sa v komunikácii spoliehajú na vizuálne modality, používajú viac vizuálnych prostriedkov
a majú tendenciu komunikovať v sekvencii pohľad na objekt – pohľad na dieťa. Väčšinou
využívajú posunkovú reč aj zvýraznené posunkovanie (klopkanie, mávanie, a pod.). Často
posunkujú spontánne, uvedomujúc si schopnosť periférneho videnia svojho sluchovo postihnutého
dieťaťa. Iné poznatky tvrdia, že si matky pred začatím posunkovania najprv získajú pozornosť
dieťaťa alebo umiestňujú ruky do jeho vizuálneho poľa. Tieto matky sa ukazujú podľa Jamiesona
(1995) v komunikačných situáciách ako aktívnejšie s častejším pozitívnym výrazom tváre. Deti
týchto matiek sa prejavili ako reaktívnejšie.

Zhrnutie
V komunikácii s matkou sa deti so sluchovým postihnutím javia už od narodenia výrazne
pasívnejšie. Ich komunikačná produktivita je evidentne slabšia v porovnaní s intaktnými
rovesníkmi. Pasivitu týchto detí, ktorá zostáva dominantnou a zjavnejšie sa nemení ani s vekom si
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podľa F. G. Nienhuysa a J. Tikotina (1983) môžeme vysvetliť ich značným znevýhodnením
v dôsledku zníženej možnosti simultánne vnímať samotný komunikačný proces a prostredie,
v ktorom prebieha, súčasne s rečovým prejavom osoby komunikujúcej s nimi.
V predjazykovom období komunikujú deti so stratou sluchu prevažne vizuálne. Ak majú už vo veku
2 rokov možnosť komunikovať orálne súčasne s používaním posunkového jazyka, dostávajú
príležitosť k spontánnemu rečovému vývinu s kontinuitou od prelingválneho štádia až k jazykovej
komunikácii. Ak dieťa komunikuje až do predškolského veku len pomocou odzerania (ide väčšinou
o deti žijúce v počujúcom prostredí), dochádza vo vývine ich komunikačnej kompetencie k vážnym
problémom. Sluchovo postihnuté dieťa, ktoré má veľa skúseností s neporozumením, si môže
vytvoriť tzv. stratégiu predstierania, že porozumelo (prikývnutie, úsmev).
Otázka voľby komunikačného kanála býva kritickým momentom v živote sluchovo postihnutého
dieťaťa a jeho matky, ktorá zohráva pri tomto výbere ťažiskovú úlohu. Spravidla je to totiž ona,
ktorá dieťa najlepšie pozná, keďže sa oň stará. V procese rozhodovania o tejto otázke sa odrážajú
postoje matky k postihnutému dieťaťu, ale tiež úroveň jej informovanosti. Rozdielne bývajú aj
reakcie matky v závislosti od toho, či je sama počujúca alebo nie. Rovnako postihnutá matka je totiž
schopná poskytnúť dieťaťu okamžite komunikačný systém. U počujúcej matky je možné chápať
práve faktor včasného osvojenia si posunkového jazyka ako prejav zvládnutia záťažovej situácie
spojenej s narodením sluchovo postihnutého dieťaťa. Matka tak získava konkrétny a dosiahnuteľný
cieľ, prostredníctvom ktorého je schopná za pomerne krátke časové obdobie zvládnuť základy
komunikácie s dieťaťom a vytvoriť mu tak stimulačne bohaté prostredie pre kognitívny vývin
a vývin reči, ktoré sú pre dieťa so sluchovým hendikepom nevyhnutné.
Súhrnne môžeme konštatovať, že komunikácia matky s dieťaťom postihnutým stratou sluchu má
svoje osobitosti, nakoľko tieto deti poskytujú menej dešifrovateľných komunikačných signálov. Sú
tiež komunikačne pasívnejšie oproti bežnej detskej populácii. Zo strany matky je preto náročné
vytvoriť si s nimi úspešnú komunikačnú situáciu. Typické sú časté interakčné problémy medzi
nimi, čo vedie k následnému obmedzovaniu ich vzájomnej komunikácie. V prípade, že matka má
ťažkosti s akceptáciou svojho dieťaťa a prijíma ho ako záťaž, komunikácia sa stáva ešte
náročnejšou. Ak je matka vnímavá voči podnetom dieťaťa a akceptuje jeho spôsob komunikácie,
dochádza postupne k celkovému vývinovému napredovaniu dieťaťa, ktoré má poruchu sluchu.
Úspešná komunikácia medzi matkou a dieťaťom by mala vždy vychádzať zo vzájomnej
senzitívnosti voči potrebám oboch. Vtedy sa medzi nimi utvorí harmonické spojenie so vzájomným
kontaktom vysokej emocionálnej intenzity. Tento proces sa môže narušiť v situácii, keď do
komunikačného vzťahu vstupuje problémová matka či rizikové dieťa. Pre každé dieťa sú však
včasné interakcie základným predpokladom k formovaniu neskoršej sociálnej, jazykovej aj
kognitívnej kompetencie.
Záver
Nakoľko ide o problematiku, ktorej bola v minulosti venovaná skôr okrajová pozornosť,
považujeme ju stále len za čiastočne objasnenú. Súčasné poznatky aj praktické skúsenosti
naznačujú, že otázky týkajúce sa včasnej komunikácie medzi matkou a dieťaťom si budú vyžadovať
ďalšiu teoretickú rozpracovanosť aj intenzívne výskumné úsilie.
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Kognitívny, osobnostný a sociálny vývin dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou
Bronislava Kundrátová – Ľubica Kövérová
Detské centrum, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
bronislava.kundratova@vudpap.sk, lubica.koverova@vudpap.sk

Abstrakt
Deti z nízkou pôrodnou hmotnosťou sú rizikovou skupinou, ktorá si vyžaduje komplexné
sledovanie zamerané na liečbu a prevenciu špecifických následkov, a to nielen zo strany lekárov.
Príspevok sa formou kazuistiky zaoberá dlhoročným sledovaním a následnou psychologickou
intervenciou u dieťaťa z nízkou pôrodnou hmotnosťou. Príspevok mapuje nielen kognitívny vývin
dieťaťa a špecifické komplikácie vyplývajúce z fungovania CNS, ale aj psychoterapeutickú prácu
(muzikoterapiu, dramatoterapiu, neverbálne a skupinové aktivity) a jej vplyv na osobnostný
a sociálny vývin dieťaťa.
Kľúčové slová: nízka pôrodná hmotnosť, kognitívny vývin, osobnostný vývin

Cognitive, personality, and social development of a child with low birth weight
Abstract
Prematurely born children with low birth weight are the risk group that require a complex
monitoring focused on treatment and prevention of specific consequences, not only from
physicians. This case study presents a long – term follow – up and subsequent psychological
intervention to a child with a low birth weight. We map not only the child´s cognitive development
and specific complications arising from the functioning of the CNS, but also psychoterapeutic work
(music, drama therapy, nonverbal and group activities) and its impact on personality and social
development of the child.
Key words: low birth weight, cognitive development, personality development
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Úvod
Psychomotorický vývin predčasne narodených detí je spravidla pomalší, pričom spomalenie
korešponduje s dĺžkou skrátenia tehotnosti. Nedonosené deti môžu mať podľa týždňov tehotenstva:
1) ľahkú nezrelosť
36. – 37. týždeň tehotenstva;
2) strednú nezrelosť
32. – 35. týždeň tehotenstva;
3) ťažkú nezrelosť
28. – 31. týždeň tehotenstva;
4) extrémnu nezrelosť pod 28. týždeň tehotenstva.
Podľa pôrodnej hmotnosti ich môžeme rozdeliť na novorodencov s normálnou hmotnosťou nad
2 500 g, novorodencov s nízkou pôrodnou hmotnosťou 1 500 – 2 500 g, s veľmi nízkou pôrodnou
hmotnosťou 1 000 – 1 500 g a novorodencov s extrémne nízkou pôrodnou hmotnosťou pod 1 000g
(Dokoupilová, Fišárková, Novotná, 2009). Gestačný vek nie je veľmi spoľahlivý ukazovateľ pri
klasifikácii stupňa nezrelosti, preto sa namiesto gestačného veku častejšie používa pôrodná
hmotnosť (Hintz, Kedrick, Vohr, Poole, Higgins, 2005 in Taylor, Espy, Anderson, 2009).
Vďaka intenzívnej neonatálnej starostlivosti sa zvyšuje počet detí, ktoré prežili napriek nízkej
pôrodnej hmotnosti alebo tých, ktoré sa narodili predčasne (Hintz, et al., 2005 in Taylor, et al.,
2009). Tieto deti majú častejší výskyt neurologických a iných zdravotných komplikácií pri
narodení a sú ohrozené celou škálou neurovývinových problémov. Medzi vývinové následky
môžeme zaradiť: DMO (detskú mozgovú obrnu), mentálnu retardáciu až po jemné deficity
v kognitívnych schopnostiach, akademických zručnostiach a v správaní. Deti s extrémne nízkou
pôrodnou hmotnosťou (pod 1 000 g) a extrémne predčasne narodené (pred 28. týždňom) sú od
narodenia vysoko rizikové vzhľadom na výskyt týchto porúch. Deficity v akademických
zručnostiach sa objavujú vo všetkých oblastiach základných zručností a sú evidentné pri nástupe do
školy a často pretrvávajú počas celej školskej dochádzky. Veľa týchto detí má len relatívne
selektívne nedostatky v akademických zručnostiach, ktoré pravdepodobne súvisia
s neuropsychologickými deficitmi (Taylor et al., 2009). Niektoré štúdie predpokladajú, že
predčasné narodenie viac súvisí so všeobecným intelektovým poškodením ako so špecifickými
dysfunkciami (Hoff Esbjorn, Hansen, Greisen, Mortensen, 2006 in Lind, Korkman, Lehtonen et al.,
2011), zatiaľ čo iné predpokladajú u predčasne narodených detí výskyt špecifických dysfunkcií
napriek normálnemu intelektu (Bayless, Stevenson, 2007 in Lind et al., 2011).
V roku 1997 vo Francúzsku sledovali 1503 detí narodených pred 33. týždňom (Beaino,
Khoshnood, Kaminski et al., 2011). Autori zozbierali viaceré perinatálne údaje; kognitívnu úroveň
týchto detí sledovali v piatom roku života Kaufmanovou inteligenčnou škálou pre deti ABC. Po
kontrole cerebrálneho poškodenia a iných medicínskych ako aj sociálnych faktorov zistili, že nízky
socio-ekonomický status rodičov a nedostatok kojenia boli signifikantné prediktory miernych
(IQ 70 – 84) aj závažných (IQ pod 70) kognitívnych deficitov. Na druhej strane prítomnosť
cerebrálnej lézie, malý vzrast vzhľadom na gestačný vek a veľký počet súrodencov boli prediktormi
závažných kognitívnych deficitov. Predčasný pôrod (pred 33. týždňom) je vysokým rizikom pre
kognitívne deficity dieťaťa, ktoré sú prediktormi ďalších problémov v učení a slabých
akademických výkonov. Iné štúdie udávajú, že až okolo 30 % predčasne narodených detí má
kognitívne deficity, čo je viac ako motorické deficity, ktorých je v tejto skupine okolo 10 % (Saigal,
Doyle, 2008 in Beaino et al., 2011).
Kazuistika dieťaťa s nízkou pôrodnou hmotnosťou
K.N. (16,8) je v starostlivosti detského centra osem rokov pre hyperaktívne správanie a výchovné
problémy. Ide o dieťa - dievča z prvého tehotenstva. Dieťa sa narodilo v 27 týždni tehotenstva pre
gestózu matky. Pôrodná hmotnosť dieťaťa bola 600 g a pôrodná dĺžka 37 cm. Dieťa bolo tri
mesiace v inkubátore. V 3,5 mesiaci bolo z nemocnice prepustené do domácej starostlivosti. Raný
psychomotorický vývin dieťaťa bol oneskorený: sedenie v 12 mesiaci, chôdza v 29 mesiaci.
Jednoduché vety začalo tvoriť až ako štvorročné, dovtedy len džavot a pár slov. Dieťa
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v kojeneckom období veľa plakalo, málo spalo. Do šiesteho roku sa veľmi slabo stravovalo
a prijímalo málo tekutín.
Spolupráca s matkou bola od prvého stretnutia komplikovaná. Matka nerešpektovala výchovné
odporúčania psychológov. Dieťa nemalo žiaden systematický režim, dôslednosť vo výchove,
chýbalo stanovenie hraníc. Pre matku boli prioritné problémy vo výkonovej oblasti, správanie sa
v škole, výbuchy zlosti a agresivita namierená voči nej. Pre otca bola prioritná sociálna izolácia
dieťaťa, absencia rovesníckych vzťahov, nesamostatnosť a utiekanie sa do fantazijného sveta.
Rodičia mali rozdielne názory na výchovu dieťaťa čo viedlo k „dvojkoľajnej“ výchove. Otec chcel
viesť dieťa k väčšej samostatnosti, dať mu šancu niečo dokázať. Matka pristupovala k dieťaťu skôr
„ochranársky“. Obidvaja rodičia mali vysokoškolské vzdelanie. Do výchovy zasahovali aj starí
rodičia s matkinej strany, ktorí jej pomáhali s dcérou pri vodení do školy a zo školy. Na sedeniach
so psychológom aktívnejšie vystupoval otec. Chcel pracovať na zlepšení rodinnej klímy a výchove
dieťaťa. Psychológ mu navrhol sedenie u rodinného terapeuta, ktorého sa zúčastnil bez prítomnosti
manželky. Sedenie bolo zamerané na odbúravanie izolácie rodiny od spoločenského života
a socializáciu rodiny (priatelia, výlety, kino, divadlo). Otec po pár sedeniach rezignoval. Odišiel
pracovať do zahraničia.
Okrem neurológa a psychológa bolo dieťa pravidelne sledované pedopsychiatrom,
psychoterapeutom a špeciálnym pedagógom.
Kognitívny vývin dieťaťa
Dieťa bolo zaškolené s ročným odkladom školskej dochádzky. Materskú školu navštevovalo
posledný rok pred školskou dochádzkou na 2 hodiny denne. Prvý až piaty ročník dieťa absolvovalo
v súkromnej ZŠ Montessori. Druhý stupeň navštevovalo v škole pre slabozraké a nevidiace deti pre
menší počet detí v triede, kde nastúpilo opäť do piateho ročníka.
Kognitívny vývin dieťaťa bol pravidelne sledovaný inteligenčnými škálami pre deti (SBIV. revízia, WISC-III, TEKO – test myšlienkových operácií). Prvé psychologické vyšetrenie sme
realizovali, keď dieťa navštevovalo 1. ročník (2004). Intelekt bol v norme, v pásme nižšieho
priemeru, celkový intelektový profil bol disproporčný, v prospech neverbálnych kognitívnych
schopností. Napriek tomu, že matka udávala problémy v matematike, výkony v subteste
kvantitatívneho uvažovania nesignalizovali výraznejšie problémy. Zaujímavé bolo, že v prvých
rokoch školskej dochádzky sme u dieťaťa zaznamenali lepšie výkony v neverbálnych kognitívnych
úlohách ako vo verbálnych. Okolo puberty sa intelektový profil zmenil v prospech verbálnych
kognitívnych schopností. Takýto profil pretrváva dodnes, keď má dieťa 16 rokov.
V prvých dvoch rokoch školskej dochádzky rodičia navštívili v detskom centre hlavne
špeciálneho pedagóga, ktorý dieťaťu diagnostikoval špecifickú vývinovú poruchu učenia –
dyskalkúliu na báze diskrétneho organického poškodenia. Pri opakovanom vyšetrení po necelých
2 rokoch (2005) sme zaznamenali zhoršenie v subtestoch verbálneho usudzovania, v úrovni slovnej
zásoby a v schopnosti flexibilného používania reči. K miernemu zlepšeniu došlo v schopnosti
praktického sociálneho uvažovania. Napriek zlepšeniu v praktickom sociálnom úsudku, dieťa úplne
zlyhávalo v kauzálnom uvažovaní, t.j. v chápaní príčiny a následku a v porozumení logickej
následnosti deja. Schopnosť verbálne usudzovať bola u dieťaťa podpriemerná. Mierne zlepšenie
sme zaznamenali v oblasti abstraktno-vizuálneho uvažovania napriek organicky podmienenej
poruche vizuálno-motorickej koordinácie. Dokonca v úlohách zameraných na sledovanie schopnosti
neverbálneho usudzovania a vyvodzovania vzťahov medzi vizuálnymi podnetmi dosiahlo dieťa
najlepšie výsledky zo všetkých nami sledovaných schopností. Úroveň kvantitatívneho uvažovania
bola bez zmien, dieťa lepšie riešilo taký typ matematických úloh, ktoré boli závislé na
skúsenostiach a v škole nadobudnutých zručnostiach ako úlohy sledujúce úroveň schopností
nachádzať vzťahy medzi kvantitatívnymi symbolmi, ktoré sú menej závislé na školských
vedomostiach. Celkové pracovné a psychomotorické tempo bolo pomalšie. Myslenie stereotypné,
málo flexibilné, prevažovali mechanické naučené odpovede.
Opakovane bolo dieťa vyšetrené po troch rokoch (2008), počas ktorých bola odborná intervencia
zameraná hlavne na špeciálno-pedagogické poradenstvo, stimuláciu jednotlivých kognitívnych
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schopností a psychoterapiu. V škole pretrvávali problémy v matematike, kde dieťa postupovalo
podľa individuálneho vzdelávacieho plánu, v škole malo osobnú asistentku. Celková úroveň
kognitívnych schopností sa nemenila (celkový intelekt zostával v pásme nižšieho priemeru),
zmenilo sa ale rozloženie jednotlivých schopností. Celkový intelektový profil zostal disproporčný,
ale oproti predchádzajúcemu vyšetreniu sme zaznamenali výrazné zlepšenie verbálnych
intelektových schopností, ktoré boli v norme, v pásme priemeru. Dieťa sa zlepšilo hlavne
v schopnostiach, ktoré sú pravdepodobne viac ovplyvnené procesom učenia a sociokultúrnou
úrovňou prostredia. Výrazné zlepšenie sme zaznamenali hlavne v schopnosti verbálneho logického
úsudku a schopnosti zovšeobecňovať. Odpovede pôsobili ako mechanicky naučené, takže sme
administrovali okrem inteligenčného testu aj test kognitívnych operácií, ktorý potvrdil, že dieťa je
schopné nielen zovšeobecňovať, ale aj klasifikovať a pracovať s klasifikačnými triedami rôznej
úrovne (napr. chápe, že trieda zvierat je viac ako trieda zvierat, ktoré vedia lietať a pod.). Dieťaťu sa
výrazne zlepšila slovná zásoba a flexibilné používanie jazyka (vedela pojmy vysvetliť, resp. použiť
správne synonymum). Schopnosti praktického sociálneho uvažovania boli priemerné. Oproti
predchádzajúcemu vyšetreniu, kedy dieťa úplne zlyhalo v kauzálnom uvažovaní, t.j. chápaní príčiny
a následku, chápanie logickej následnosti deja sa výrazne zlepšilo, výkony boli síce podpriemerné,
ale v norme. Deficity v sociálnom úsudku boli v prípade dieťaťa spôsobené výraznou sociálnou
izoláciou a celkovým výchovným prístupom zo strany matky, ktorá nepodporovala samostatnosť
dieťaťa vo všetkých oblastiach bežného života. Výkony v performačných úlohách priestorového
usporiadania (vizuálno-motorická koordinácia, priestorová predstavivosť, vizuálna analýza
a syntéza) boli naďalej ovplyvnené organickým poškodením. Výkony v tomto type rýchlych, často
limitovaných úloh citlivých na organické poškodenie boli podpriemerné, bez výrazného zlepšenia.
Zhoršila sa aj schopnosť neverbálneho usudzovania a vyvodzovania vzťahov medzi vizuálnymi
podnetmi. Rýchlosť spracovania hlavne vizuálnych objektov ostávala na veľmi nízkej úrovni.
Úroveň kvantitatívnych schopností bola bez výrazných zmien. Základné myšlienkové operácie
(zachovanie počtu, zachovanie objemu, zoraďovanie a priraďovanie podľa veľkosti) boli vo veku
12 rokov ešte na konkrétno-názornej úrovni (napr. počet prvkov na obrázku si dieťa prepočítavalo,
aj keď sa počet prvkov nezmenil, iba sa zmenila vizuálna konfigurácia prvkov), čo samozrejme
ovplyvňovalo zvládanie abstraktnejšieho matematického učiva. Pri riešení slovných jednoduchých
úloh dokázalo použiť správnu operáciu, ale výpočet býval nepresný, resp. dieťa zamieňalo
postavenie čísel v operácii (napr. 45-100 namiesto 100-45).
Pri poslednom psychologickom vyšetrení, keď dieťa malo 15 rokov, sme nezaznamenali žiadne
výrazné zmeny v jednotlivých kognitívnych schopnostiach. Zlepšila sa celková spolupráca vo
výkonovej situácii. Dieťa bolo podstatne rýchlejšie, pohotovejšie, namotivovanejšie. Ubudlo
mechanicky naučených odpovedí, zlepšila sa aj sebareflexia vlastných schopností.
Správanie dieťaťa
Matka počas sedení často zdôrazňovala, že dieťa má problém nájsť si kamarátov, ktorých jej
v prvých troch rokoch školskej dochádzky nahrádzali plyšové hračky, hra na psa, ktorého
napodobňovalo, resp. s ktorým sa identifikovalo a imaginárny kamarát Leo, s ktorým sa často
rozprávalo. Dieťa malo od malička problémy v sociálnych kontaktoch. Chýbali mu sociálne
zručnosti. Deti ho neakceptovali lebo bolo „iné“ v správaní, v komunikácii, v prežívaní emócií.
V puberte ako hlavné problémy matka udávala neochotu spolupracovať na vyučovaní, výrazný
negativizmus pri akýchkoľvek požiadavkách na dieťa (v škole aj v domácom prostredí),
nesamostatnosť a úniky do vlastného fantazijného sveta (psí svet naďalej pretrvával). Kontakt
s rovesníkmi okrem školy nemalo dieťa žiadny. Kamarátov nemalo ani v škole. V tomto období
bolo dieťa na sedeniach pasívnejšie, málo nadväzovalo očný kontakt. Na otázky dieťa odpovedalo
bez emocionálnej zaangažovanosti, odpovede o škole a školskom prostredí (spolužiaci, vzťahy
medzi nimi) boli mechanické. Emocionálnu zaangažovanosť prejavilo iba pri rozhovore o psoch
(projekty o psoch, hranie sa so psami, prepisovanie scenára o psoch). S nadšením opisovalo svoj
fantazijný svet. Neuspokojenú potrebu rovesníckych vzťahov saturovalo na fantazijnej úrovni
(hralo sa na spolužiakov, imitovalo ich dialógy, ktoré malo odpozorované). Dieťa bolo ale schopné
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vnímať a posúdiť tento svet ako imaginatívny, chápalo, že je to hra. Keď sa mu vopred určili
hranice, bolo schopné prejsť od fantázie a imaginácie do reality a venovať sa cielenej výkonovej
skúške. Pri dlhšie trvajúcej výkonovej záťaži odbiehalo od témy k „psím témam“, úlohy ho
znervózňovali, pribúdalo neurotických prejavov (chrčanie, grimasy). V adolescencii dieťa upustilo
od psích tém a psieho sveta, v súčasnosti má imaginárneho brata. Na sedeniach už dieťa neodbieha
do svojho sveta fantázie a je schopné viesť relevantný rozhovor aj keď okruh tém je dosť
obmedzený.
Psychoterapeutická práca s dieťaťom
Od začiatku školskej dochádzky dieťa začalo navštevovať psychoterapeutické sedenia v detskom
centre, ktoré boli zamerané na arteterapiu, muzikoterapiu a dramatoterapiu. Sedenia sa
uskutočňovali bez prítomnosti rodičov, nakoľko dieťa nemalo problémy spolupracovať
s terapeutom bez ich prítomnosti. Jednou z tém na prvých sedenia bola kresba rodiny a kresba
začarovanej rodiny. V kresbe rodiny K. ako prvú nakreslila seba. Postava bola zo všetkých
najdominantnejšia, nakreslená červenou farbou, umiestnená v strede papiera. Druhého v poradí
nakreslila otca rovnakou červenou farbou. Otec bol nakreslený po ľavej strane dieťaťa. Tretiu
nakreslila matku, modrou farbou po svojej pravej strane. Rodičia ju držali za rameno, každý
z jednej strany. Matka a dcéra boli nakreslené nohami na zemi „ukotvené“. Otec bol nakreslený vo
vzduchu ako keby chcel uletieť. Zobrazenie samej seba voči rodičom bolo výrazne egocentrické.
Pri kresbe začarovanej rodiny bolo zaujímavé, že dieťa sa nakreslilo dva krát. Prvý krát ako opica
s huňatou kožušinkou a druhý krát ako reálna K., ktorá sedí na koni a drží v ruke popruhy a bič.
Kôň predstavoval otca, ktorého nakreslila ako tretieho v poradí. Opica a kôň boli rovnako veľké
zvieratá nakreslené hnedou farbou. Druhú v poradí nakreslila čiernu vranu s roztvorenými krídlami,
ktorá predstavovala matku. Umiestnila ju do stredu papiera medzi opicu a koňa. V začarovanej
rodine sa objavilo dominantné zobrazenie seba voči otcovi. Otec je kôň, dieťa je jazdec, ktorý vedie
koňa a udáva mu smer.
Z psychoterapeutických sedení ju najviac zaujala dramatoterapia. Hra s bábkami, alebo
maňuškami. Z maňušiek si často vyberala psa, s ktorým sa identifikovala. Chodila po štyroch,
štekala, kňučala, zavíjala a pritom stále verbalizovala, že chce byť pes. Prechod z hry na cielenú
činnosť (vymýšľanie rozprávkového príbehu) zvládla bez problémov. Z bábok si najčastejšie
vyberala: kráľovnú, kráľa, princeznú, princa, ktorých postupne „oživovala“. Kráľa a kráľovnú za
dobrých, lebo nikoho nebili, nekopali, nešťuchali sa. Princa za veľmi usilovného a dobrého.
Princezná bola veselá a tiež dobrá. Dramatoterapeutické sedenia sme realizovali po vyostrení
konfliktov v škole. Išlo o agresívne prejavy v správaní dieťaťa. Verbálne (nadávanie, používanie
vulgarizmov), fyzické (kopanie, sácanie). Počas dramatoterapeutických sedení sa uskutočnilo aj
niekoľko spoločných sedení s dievčaťom rovnakého fyzického veku s diagnózou poruchy
správania. Obidve dievčatá sa dokázali navzájom akceptovať, spontánne komunikovali, kooperovali
(vedeli sa dohodnúť pri výbere maňušiek a zdramatizovať vymyslený príbeh). Prvé sedenia sa K.
dokázala prispôsobiť svojej „novej“ kamarátke. Neskôr sa stala v hre dominantnou, sama určovala
druh hry, rozdávala maňušky. K. dokázala aktívne pracovať aj na muzikoterapeutických sedeniach,
ktoré sa realizovali formou aktívnej zložky (rytmická práca s využitím Orffových hudobných
nástrojov, telová práca, hra na telo s využitím vlastného tela ako hudobného nástroja a vokálna
práca) a pasívnej zložky (počúvanie relaxačnej hudby spojenej s dešifrovaním zvukov prírody –
šum lesa, žblnkot potôčika, spev vtákov...).
Základná umelecká škola – špeciálne hudobná trieda
Pre svoje agresívne správanie voči spolužiakom a utiekanie sa do fantazijného sveta bola K.
vylúčená zo školského klubu. Dieťa tak zostalo izolované od svojich rovesníkov. Psychologička
preto navrhla matke, aby dieťa navštevovalo špeciálnu hudobnú triedu na základnej umeleckej
škole (ZUŠ), ktorú navštevovali deti rovnakého fyzického veku, ktoré boli integrované na
základných školách alebo navštevovali špeciálne základné školy. K. začala navštevovať ZUŠ jeden
krát týždenne v poobedňajších hodinách. Zmiešanú skupinu tvorilo 10 detí, K. sa v skupine detí
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dobre zadaptovala napriek tomu, že ju začala navštevovať až v druhom polroku. Deti ju prijali
medzi seba aj napriek stálemu identifikovaniu sa so psom. K. bola prvé mesiace aktívne zaujatá
činnosťou v rámci hudobnej triedy. Neskôr chcela od detí, aby sa spolu s ňou hrali na psa (štekali,
chodili po štyroch). Napriek tomu, že veľmi túžila po kamarátke, žiadnu si neudržala. Obľubovala
stereotyp v činnosti, z ktorého musela byť aktívne vyvedená. Hudobný pedagóg spolu so
psychológom navrhli matke, aby skrátila dieťaťu skupinové stretnutia z dvoch hodín na jednu
vyučovaciu hodinu. Po tejto zmene bolo dieťa pokojnejšie a dokázalo spolu s ostatným deťmi
nacvičiť hudobné pásmo na interný koncert. K. si prvý krát zažila pocit úspechu a sebarealizácie.
V ďalšom školskom roku muselo dieťa prerušiť výučbu v špeciálnej hudobnej triede pre výraznú
hyperaktivitu, poruchy správania a neustálu identifikáciu so psom (chodenie po štyroch, štekanie,
pes za dieťa odpovedal), z ktorej odmietala vystúpiť. Hudobný pedagóg spolu so psychológom
navrhli matke, aby K. naďalej navštevovala individuálne psychoterapeutické sedenia v detskom
centre. Matka sa však odmlčala.
Do detského centra prišla iba na špeciálno-pedagogickú a psychologickú rediagnostiku. Matka sa
skontaktovala so psychológom skoro po päťročnej pauze. Chcela, aby dieťa začalo opäť
navštevovať psychoterapeutické sedenia. Ako aktuálny problém s dieťaťom uviedla, že dieťa
odmieta ráno chodiť do školy. Otec v tom čase opäť pracoval v cudzine. Kontakt s dcérou mal iba
cez skype. Matke bola odporučená študentka psychológie, ktorá by ju každé ráno vodila do školy
a stala sa jej „veľkou“ kamarátkou, po ktorej vždy túžila. Psychologičky navrhli matke, aby dieťa so
študentkou trávilo viac voľného času. Stretnutia by sa tak zamerali na socializáciu dieťaťa (návšteva
kina, divadla, výstavy, nákupného centra). Počas školského roka sa pri K. vystriedali tri študentky,
ktoré nevideli problém v dieťati, ale skôr v komunikácii s matkou. Psychológ navrhol matke, aby
dieťa opäť začalo navštevovať špeciálnu hudobnú triedu na ZUŠ. K. sa veľmi rýchlo zadaptovala
v skupine rovesníkov, medzi ktorými si postupne nachádzala kamarátov. Hudobný pedagóg
navrhol, aby dieťa navštevovalo aj individuálne hodiny spevu raz týždenne pre dobrý hudobný
sluch. K. za krátky čas napredovania vystupovala na interných, alebo verejných koncertoch ZUŠ.
V súčasnosti jej fantazijný svet tvoria speváci populárnej hudby, chce sa stať speváčkou alebo
prekladateľkou.
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Abstrakt
Technika omezené zevní stimulace (REST) má dvě základní formy realizace: Chamber REST a
Flotation REST. Varianta Chamber REST probíhá v místnosti, která je izolovaná od průniku světla
a do značné míry i hluku. V místnosti je sociální zařízení, postel, k dispozici je jídlo a nápoje dle
potřeby. Člověk v takovémto prostoru setrvá většinou 1 až 3 dny. Je pod terapeutickým dohledem a
v případě tísně může místnost kdykoliv opustit. Důraz je kladen na přípravu k pobytu ve tmě.
Varianta Flotation REST je vázána na vodní prostředí. K dispozici je nádrž s vodou, která má
tělesnou teplotu, ve vodě je rozpuštěná látka, která umožňuje, aby dotyčný byl vodou nadnášen.
Nádrž s vodou se uzavře, čímž se vytvoří konstantní prostředí tmy a ticha. Cílem příspěvku bude
poukázat na možný směr dalšího bádání v této oblasti, který vznikl díky vlastní zkušenosti autora.
Autor strávil v prostoru tmy a ticha celkem 7 dní, což ho inspirovalo pro vytvoření nové hypotézy
o možném terapeutickém působení. To je v současnosti spojováno především s rozvojem
všímavosti. Cílem příspěvku je rovněž seznámit posluchače s dynamikou prožitku – možnými
pozitivy a negativy. Informace se budou týkat působení varianty Chamber REST.
Klíčová slova: sebezkušenost, všímavost, omezená zevní stimulace

Restricted Environmental Stimulation Technique: a personal experience as an inspiration
of research activity
Abstract
REST has two applied forms: Chamber REST and Flotation REST. The Chamber variant proceeds
in a chamber that is isolated from outside light and noise. A sanitary installation, bed, food and
beverage are available. A person usually stays there for 1-3 days. He/she is under therapeutic
supervision and he/she can leave the chamber if needed. The Floatation REST variant is connected
with water environment. There is a water tank with water of body temperature. A substance is
dissolved in water to enable floatation on surface. In the closed tank is constant environment of
darkness and silence. This paper will point out the possible direction of further research in this area
based on author's own experience. The author spent 7 days in total in darkness and silence which
inspired him to create a new hypothesis on possible therapeutic effects. Presently, REST is
primarily associated with the development of mindfulness. The aim of this paper is also to inform
readers about the dynamics of experience – the potential positives and negatives. Information will
cover operation of the variant Chamber REST.
Keywords: self-experience, mindfulness, restricted environmental stimulation
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Úvod
Cílem příspěvku je přiblížit osobní zkušenost autora s týdenním pobytem v prostředí snížené zevní
stimulace, který absolvoval v Beskydském rehabilitačním centru na přelomu září a října v roce
2011. Autor se soustředil na některé zásadní momenty, které podle jeho názoru mohou mít přenosný
terapeutický potenciál. Rovněž referuje o zásadní inspiraci, kterou ve tmě a tichu učinil a která do
jisté míry modifikovala jeho nynější výzkumnou aktivitu této metody.
Prostředí snížené zevní stimulace – tma, ticho a samota – je též nazýváno terapie tmou. Tento
název zavedl v České republice Urbiš (2012), který v Beskydském rehabilitačním centru pracuje
jako terapeut. V zahraničních pramenech se nejčastěji setkáme s termínem Restricted environmental
stimulation technique – REST. Tato metoda vznikla v druhé polovině 70. let 20. století díky
experimentům se senzorickou deprivací (Suedfeld, 1980; Zubek, 1969). Při podrobnějším studiu
literárních zdrojů je možné rovněž objevit názvy Dark Therapy (Phelps, 2008) nebo Dunkeltherapie
(Kalwait, 2006). S kolegou Malůšem se přikláníme k názvu Restricted environmental stimulation
technice, především z toho důvodu, že toto pojmenování je v zahraniční literatuře uváděno
nejčastěji. Pokusili jsme se o český překlad, který je uveden v názvu příspěvku.
Omezení zevní stimulace (Restricted environmental stimulation technique: REST)
Metoda omezené zevní stimulace (REST) má při své realizaci dvě základní podoby. Blíže je
charakterizuje Suedfeld (1980, 1999):
1. CHAMBER REST: člověk přebývá v malé místnosti, která je zařízena velmi jednoduše.
K dispozici je postel, křeslo. Dotyčný se nachází v prostředí snížené stimulace (tma a ticho).
Jídlo a pití jsou člověku poskytovány dle jeho potřeb. V místnosti je rovněž toaleta. Jedinec
zůstává v tomto prostoru zpravidla 24 hodin či déle. Suedfeld (1980) uvádí, že méně než 10 %
jedinců přeruší pobyt na základě nepříjemného prožívání před uplynutím základní doby – tedy
před dosažením 24 hodin. Tato varianta je téměř totožná se službou, kterou poskytuje
Beskydské rehabilitační centrum pod názvem Terapie tmou. Dále v textu bude referováno
právě o ní.
2. FLOTATION REST: je realizována ponořením do nádrže s vodou, která má tělesnou teplotu,
obsahuje určitou koncentraci látky magnesium sulfát, což umožňuje, aby ponořený člověk
mohl ležet bez obav na zádech a být nadnášen. Osoba má v uších ucpávky, které eliminují
zvuk. Flotační tank je uzavřený, což vytváří prostředí totálního zatemnění. V tomto prostoru
setrvá jedinec obvykle 1 hodinu.
Výzkum této metody probíhá především v USA, Kanadě, Švédsku a nyní i v ČR. Ukazuje se, že
není třeba se výrazněji obávat možného psychického poškození, a to ani v případech, kdy osoby
v experimentální izolaci setrvaly mnoho dní. Ve skutečnosti pobyt v takovémto prostředí snížené
stimulace může být zdraví prospěšný tím, že přináší odpočinek od dlouhodobé životní zátěže, může
pomáhat při zvládání stresu a závislostí, snižování hmotnosti, léčbě hypertenze a maximálního
průtoku krve, ulevuje od chronických bolestí, podporuje kreativitu (Bood, Kjellgren, Norlander,
2009; Granqvist, Larsson, 2006; Suedfeld, 1980, 1983, 1999). Metoda není vhodná pro jedince,
kteří se bojí tmy a kteří mohou mít tmu spojenu ve své osobní biografii s traumatickou událostí.
Jedná se především o zážitky týrání a zneužívání v dětství. Rovněž jedinci s klaustrofobickou
úzkostí nebudou vhodnými subjekty pro takto modifikované terapeutické vedení. Dále tato metoda
omezené zevní stimulace není vhodná v okamžiku, kdy k ní jedinec pociťuje silný odpor. Člověk
nemůže být nucen k ničemu, co je zásadně proti jeho vůli a proti jeho pocitům. Metoda není
vhodná, pokud je člověk nemocný, má teplotu, kašel a další přidružené symptomy virové nebo
bakteriální infekce. Rovněž akutní stavy výrazné psychické dekompenzace nejsou kompatibilní
s tímto způsobem práce (Suedfeld, 1980).
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Kontext osobní zkušenosti
Do tmy, ticha a samoty jsem se ponořil na sedm dní. Jedná se o standardní časovou dotaci. Nutno je
upozornit, že existují jedinci, kteří realizují pobyt v mnohem delším časovém horizontu, i na
několik týdnů. Mým průvodcem a opatrovníkem byl kolega Malůš. Mohl mne libovolně navštívit a
já jsem zase jemu mohl přes komunikátor libovolně zatelefonovat.
Na tomto místě bych rád ozřejmil vlastní motivaci k experimentu a jisté obavy, které se u mne
s blížícím se datem příjezdu do Čeladné objevovaly. Na základě dřívějších zkušeností jsem byl
pevně přesvědčen, že dobrovolné vystavení samotě může být pro člověka příznivé, že má
sebezkušenostní či růstový potenciál. Stejný názor je možné nalézt rovněž u Yaloma (2006), který
ve své monografii Existenciální psychoterapie hovoří o tom, že interpersonální osamění může do
terapie přinést důležitý materiál, který by se jinak nemusel v rozhovoru s terapeutem objevit, a
klient může v dobrovolné samotě nalézt tvůrčí vhled k řešení problémů či náhlou inspiraci, která
s jeho životem souvisí. Rovněž příslušníci preliterárních etnik se v rámci rozmanitých iniciačních či
přechodových rituálů dobrovolně sami vydávají do divočiny (Gennep, 1997; Soukup, 2004).
Mou motivací bylo získat sebezkušenost s prostředím, které v současnosti zkoumáme. Byl jsem
toho názoru, že pokud projdu tmou, tichem a samotou, budu lidem, jež podrobujeme řadě
dotazování, lépe rozumět a především kvalitativní analýza jejich dat tím získá větší hloubku.
Co se obav a strachu týče, musím poznamenat, že nebyly nikterak výrazné a byly doprovázeny
zároveň radostí a očekáváním z blížícího se dne vstupu do tmy a ticha. Tedy radostné očekávání
a zároveň strach, který se týkal toho, zda obstojím a pobyt dokončím, jistý mírný stupeň úzkosti
jsem prožíval v souvislosti s možnými vynořujícími se obsahy z mé mysli, které by se mohly
objevit. Jelikož ovšem samotu vítám a mám s ní jisté zkušenosti, byla tato úzkost pouze mírným
stínem v mé mysli.
V Beskydském rehabilitačním centru jsem byl přivítán kolegou Malůšem, který mne zavedl do
speciálně upraveného domu (Vila Mátma). Tento objekt nemá okna a je vybaven předsíní, střední
část představuje pokoj o rozměru cca 6 x 5 m, ve kterém je pohodlná postel a křeslo, bezpečnostní
zařízení pro přivolání pomoci (služba je k dispozici celých 24 hodin), komunikátor s opatrovníkem,
který lze použít v případě potřeby rovněž kdykoli, dále se zde nachází přístroj k tréninku chůze
a břišních svalů. V chodbě je potom šatna a sociální zařízení. Kolega mi vysvětlil vše podstatné
ohledně komunikátoru, přivolání pomoci, dodávání jídla a pití. Celý prostor jsem si mohl pořádně
prohlédnout a zorientovat se v něm a zkusmo si zhasnout a zjistit, jaké to bude celý týden,
a popřípadě se ještě rozmyslet, zda zůstanu či nikoli. Byl čtvrtek. Domluvili jsme se, že mne kolega
navštíví poprvé v neděli, pokud to samozřejmě nebudu potřebovat dříve. Běžná praxe je ta, že
člověk ve tmě je navštěvován denně a s terapeutem rozmlouvá, o čem potřebuje, co je momentálně
naléhavé. Z logistických důvodů toto nemohlo být v mém případě naplněno. Pak jsem sám vypnul
světlo, což je běžný postup, kterým na sebe klient přebírá odpovědnost za následující dění. Kolega
zamkl hlavní vchod – a bylo to.
První hodiny ve tmě a tichu jsem bojoval s usnutím, cítil jsem se unavený a chtělo se mi spát.
Ráno jsem doma vstával před čtvrtou hodinou. Uvědomil jsem si, že dát následujícímu dění
strukturu a řád bude klíčové. Což jsem posléze chápal jako jeden z cenných poznatků o sobě, který
se dotýká i mého běžného života. Zároveň jsem již v prvních minutách a následujících hodinách
prožíval příjemné uvolnění a zároveň vzrušení, že tolik očekávané dění již začalo. Poobědval jsem
a pohodlně se posadil v křesle. Cítil jsem se bezpečně obklopený něčím jakoby laskavým a zároveň
jsem bojoval s usnutím.
Občas jsem vnímal velmi vzdáleně nějaké venkovní zvuky – průjezd auta, projíždějící vlak. Od
kolegy jsem věděl, že poblíž objektu, v němž se nacházím, je kaplička, která může být mým
časovým vodítkem – její cinkání se ozývá vždy v 6, 12 a 18 hodin.
Velmi záhy se začaly objevovat různé zrakové přeludy a iluze. I když jsem byl v úplné tmě, ona
tma nebyla nikdy naprostá právě kvůli těmto iluzím. Většinou se jednalo o stříbrnou záři, stříbřité
světélkování, bílé subtilní záblesky či poblikávání. Tyto efekty jsem vnímal jako příjemné. Činily
totiž prostředí, ve kterém jsem se nacházel, přátelštějším a vstřícnějším. Momenty, kdy v průběhu
celého týdne se na několik minut či třeba hodinu neobjevily, byly rozhodně tíživější a úzkostnější.
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Čas běžel překvapivě rychle. Už první den jsem pochopil to, co plně vykrystalizovalo až
v závěru pobytu. Člověk v naprosté tmě musí být (alespoň já byl) plně koncentrován, musí být plně
přítomný a soustředit se na právě probíhající činnost. Pozornost není většinou ničím rozptylována.
Je buď prakticky zaměřená, nebo koncentrovaná na právě probíhající mentální obsahy, které se
týkají jak myšlení, tak emocí. Je to celkem logické, protože když nedáváte ve tmě pozor
a nesoustředíte se, snadno se vám stane, že do něčeho narazíte, že zapomenete, kde máte hrnek na
čaj či svetr. Udržování pozornosti je tedy velmi praktické a je možné uvažovat, že udržení
pozornosti směrem k vnějšku se přesune i dovnitř – tedy k mentálním obsahům. Z toho důvodu,
domnívám se, běží čas rychle a nuda není (nemusí být) prožívána. Poznámka k tomuto závěru –
řada lidí, kteří zkušenost s pobytem ve tmě nemají, směrují otázku právě k prožívání nudy.
Zvon na kapličce se rozcinkal a já věděl, že je šest hodin večer. Dal jsem si večeři, v klidu vypil
hrnek vynikající horké melty a provedl nezbytnou hygienu. Velmi jsem se těšil na spánek, byl jsem
příjemně unavený. V lehu na zádech jsem nenásilně rekapituloval celý den a posléze usnul. První
noc i noci následující byly plné snů. Výborné bylo to, že obsahy snů z paměti nemizely tak rychle
jako v mém běžném životě. Ráno se probudíte a nikam nespěcháte, nemáte najednou žádné
povinnosti, které rychle překryjí snový materiál. Několik snů jsem považoval za natolik důležitých,
že jsem jejich obsah podrobně popsal do svého terapeutického deníku, který v terapeutickém
výcviku používáme během sebezkušenostních víkendů.
Probudil jsem se a instinktivně poznal, že již určitě nebude noc, cítil jsem se velmi dobře, tělesně
i duševně svěže. Bylo příjemné vědět, že nikam nemusím, nikam nespěchám a nikdo na mne
nečeká. Následovala ranní hygiena a snídaně. Vše s plnou pozorností a s vychutnáním si každého
detailu. Posléze jsem si ještě lehl a nechal svou mysl běžet tam, kam chce. Velmi často jsem se ráno
vracel ke snům, které přišly v noci. Posléze jsem vstal, protáhl se některými uvolňovacími cviky,
zacvičil si vždy několik sérií posilovacích cviků a prošel se na tréninkovém přístroji. Posléze
následoval odpočinek a rozjímání. Následně jsem se věnoval meditační praxi, která se střídala
s různě dlouhými úseky volného rozjímání a spontánní imaginace. Takto až do okamžiku, kdy se
ozval zvonek, který signalizoval, že mi dovezli jídlo na celý další den. Obědval jsem a následně
volně relaxoval v křesle. Posléze jsem opět přešel k meditační praxi a v přestávkách mezi
jednotlivými sezeními se pomalu procházel či seděl v křesle a čekal jsem na to, co se vynoří, co se
objeví v mé mysli. Takto až do zvonění kapličky, jež mne přivedlo k večeři, večernímu klidu
a následnému pomalému usínání v poloze na zádech.
Zde chci poznamenat, že takto jsem si vytvořil onu výše zmiňovanou strukturu, kterou jsem až
na malé detaily v průběhu týdne neměnil. Nechci proto čtenáře unavovat podrobným líčením
každého dne, ve struktuře se jednotlivě od sebe příliš nelišily. Dále se v textu zaměřím na určitá
specifika mého prožívání, vhledy a události, které považuji za léčebné a sebezkušenostní – tedy
růstové.
Spánek a snění
Jsem člověk, kterému se zdají sny, a jejich obsah jsem schopen si občas pamatovat. Někdy
dokonce i s detaily. Vnímám ve svém životě přínos snů. Mám několik cenných zkušeností, ve
kterých mi sen ukázal, co by aktuálně mělo být v mém životě důležité, a to tím, že zrcadlil reálný
život z trochu jiného úhlu pohledu. Totéž se dělo i v prostředí tmy a ticha. Nikdy jsem neměl
a nepamatoval si tolik nočních snů. Každou noc za mnou přicházely a nemizely ihned
s probuzením. Jak jsem již uvedl, snový materiál nemizí tak lehce, protože člověk nikam
nepospíchá a není v takto speciálně upraveném prostoru rozptylován přemírou podnětů. Dva sny
z onoho týdenního přebývání ve tmě a tichu pokládám za zásadní. Týkaly se mého současného
života a vztahů k blízkým. Oba sny prohloubily mou současnou sebezkušenost, která probíhá
v rámci terapeutického výcviku.
Aktivní imaginace
V přestávkách mezi jednotlivými meditačními sezeními prakticky vždy začalo probíhat to, co
bych nazval aktivní imaginací. Jednalo se zpravidla o spontánní proces, který se vztahoval
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k důležitým událostem mého života. Z hlediska časové perspektivy se jednalo o minulost.
Imaginace scén a událostí byla velmi živá, ničím nerušená, detailní. Jednalo se o velmi autentický
„vnitřní film“. Jako jednoznačně nejdůležitější vnímám setkání se zemřelými blízkými lidmi. Jejich
návštěva a rozhovor s nimi o pochopení, odpuštění i přijetí. Tyto imaginace měly velmi silný
emocionální i behaviorální doprovod. Jejich terapeutický či růstový potenciál vnímám jako
jednoznačný.
Vztahová rekapitulace
Veškerý imaginační materiál měl vztahovou komponentu. Byl jsem s udivující detailní přesností
schopen si vybavit tváře a jména spolužáků se základní školy, příběhy z dětských let, zkušenosti
s prvními kamarády v předškolním věku. Vzpomínal jsem na rodinné události a příběhy. Jednalo se
o situace nepříjemné, někdy i zahanbující, úzkostné, tragické a zoufalé, krásné, legrační, inspirující.
Jednotlivé roky mého života plynuly a já si uvědomil, jak je život bohatý, co vše je v něm
uschováno. Napadá mne zde onen Jungův (1994) příměr o ledovci, kdy z každého člověka vidíme
pouze jeho nepatrnou část, kdy každý člověk je vždy víc, než o sobě momentálně ví a dokáže
povědět.
Právě vztahovou rekapitulaci považuji za terapeuticky přínosnou. Yalom (2006) uvádí, že
skutečně podstatná část terapeutických zakázek se primárně dotýká vztahů – minulých, současných
i budoucích. V sekundárních souvislostech jsou to potom intrapsychické konflikty, které se do
vztahové roviny promítají. Ohledně pobytu ve tmě, tichu a samotě mi přijde logické, že právě
samota evokuje potřebu onen prázdný prostor zaplnit lidmi, což lze podle mého názoru v terapii
využít.
Vnímání těla
V rámci jednotlivých imaginací jsem si uvědomil a znovu prožil, jak mé tělo v současnosti
reaguje při stresu především pracovního charakteru. Přijal jsem za své dva tělesné markery, které
doposud vnímám jako varovné signály přepětí, jako varovné signály, které mi dávají zpětnou vazbu,
že je čas na zpomalení. Jedná se o oblast napětí v krční páteři a v oblasti srdeční. Jemnost těchto
signálů mi do té doby unikala. Od pobytu v Beskydském rehabilitačním centru jsou pro mne jasným
indikátorem potenciálního nebezpečí.
Všímavost (mindfulness)
Jak bylo uvedeno již výše, prostředí snížené zevní stimulace (tma, ticho, samota) mě v ryze
praktických oblastech přivedlo k vyšší bdělosti, pozornosti a duchapřítomnosti. Pokud je člověk
ve tmě nepozorný, může se zranit, může se uhodit o otevřené dveře, které nezavřel, pokud nedá
příbor na zapamatovatelné místo, tak se nenají. Výčet podobných drobných nepříjemností by mohl
pokračovat. Rovněž jsem pochopil a vnímal, že mohu vždy dělat pouze jednu věc. Nedocházelo
tedy k distribuci pozornosti. Pozornost se posléze zvnějšku přesunula i dovnitř – k myšlenkám
a emocím. Pochopil jsem, že mám nad myšlenkami svobodu nerozvíjet je, tedy pokud nechci,
nemusím nechat určitou myšlenku rozvinout. Uvědomil jsem si, že mysl se nezastaví nikdy
a neustále bude vytvářet myšlenky a emoce. Nabízí se tady příměr se zahradníkem, který se stará
o to, aby některé rostliny nechal vyklíčit a vyrůst a jiné vytrhává ještě malé. Vytrhává plevel, aby
mu nezničil – nezamořil zahradu. S myšlením, pokud je člověk pozorný, je to podobné. Ohledně
emocionálních reakcí jsem dospěl k vhledu, že na ně nemusím a vlastně ani nemohu reagovat.
Nemuset reagovat na některé emocionální pobídky je osvobozující poznání. Navíc v takto
chráněném prostředí ani není možné okamžitě na emocionální impulz reagovat, protože prostě
běžný svět není aktuálně k dispozici. Toto poznání v současnosti modifikuje naši výzkumnou
aktivitu směrem ke studiu všímavosti. Jsme toho názoru, že pobyt v prostředí snížené zevní
stimulace alespoň krátkodobě všímavost zvyšuje.
Všímavost (angl. mindfulness, někdy též překládáno jako bdělost, bdělá pozornost nebo plné
uvědomování) je specifický způsob pozornosti charakterizovaný záměrným, bdělým
uvědomováním si jevů odehrávajících se v přítomném okamžiku s postojem přijetí a nehodnocení
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(Kabat-Zinn, 1996). Jedná se o zvýšenou pozornost přítomného okamžiku, která se vyznačuje
jasností, bdělostí či živostí (Brown, Ryan, 2003).
Všímavost bývá dávána do protikladu ke stavům, ve kterých je uvědomování si přítomného
okamžiku nějakým způsobem omezeno (například pokud je pozornost rozptylovaná a zahlcená
vzpomínkami, denním sněním, plánováním či starostmi), nebo ke stavům, ve kterých člověk jedná
kompulzivně či automaticky bez uvědomování si toho, co dělá. Tento stav mysli označujeme jako
bezmyšlenkovitost (nevšímavost) – mindlessness (Brown, Ryan, 2003).
V kontextu každodenního života pojem všímavost odkazuje na zaměření pozornosti na
přítomnost, na to, co právě děláme či prožíváme, na otevřenost vůči prožívané zkušenosti a na
snížený vnitřní monolog (Kabat-Zinn, 1996).
Všímavost je tedy nekonceptuální a jasné uvědomování si a pozorování proudu intrapsychických
a senzorických podnětů, toho, co se odehrává v přítomném okamžiku s postojem přijetí,
nehodnocení a otevřenosti. Proto bývá všímavost popisována jako volně plynoucí pozornost, kdy
vynořující se podněty jsou receptivně registrovány bez ulpívání na jakýchkoliv konkrétních jevech
(Martin, 1997).
Výsledkem tohoto stavu mysli je všímavé jednání. Vyznačuje se plným věnováním pozornosti
a ponořením se do jedné činnosti bez rozptylování nesouvisejícími myšlenkami či představami
a zároveň psychickou flexibilitou a otevřeností vůči různým aspektům této činnosti. Jde vlastně
o zaměření se na činnost spíše než na její výsledky (Frýba, 2008).
Stav pozornosti a vědomí charakteristický pro všímavost má za následek řadu psychologických
důsledků působících terapeuticky. Základním principem léčby prostřednictvím nácviku všímavosti
je změna vztahu k intrapsychickým prožitkům namísto změny jejich obsahu (Hayes, 2004).
Klienti se učí vědomě sledovat své aktuální prožitky s odstupem, bez hodnocení či analyzování
a s akceptujícím postojem. Impulzy k jednání jsou pozorovány jako ostatní psychické fenomény,
aniž by na ně klient automaticky a habituálně reagoval. Hlavní terapeuticky účinné faktory
všímavosti jsou následující: vhled do psychických procesů, dezidentifikace či odstup od
intrapsychických jevů („já nejsem mé myšlenky“), deliteralizace („myšlenky nejsou skutečnost“),
deautomatizace (snížení habituálních a automatických vzorců jednání a myšlení), zvýšení tolerance
k nepříjemným psychickým stavům (interoceptivní expozice), relaxace, zlepšení pozornosti
a koncentrace, snížení ruminací a vnitřního dialogu a přijetí jako opak potlačování či vytěsňování
nepříjemných psychických obsahů (Segal, Williams, Teasdale, 2002; Baer, 2003; Hayes, 2004;
Brown, Ryan, Creswell, 2007).
Úzkost a nepříjemné prožitky
Mohu konstatovat, že úzkostné prožívání v mé zkušenosti přítomno bylo. Nejednalo se
o nikterak vážné stavy, které by vyžadovaly terapeutický zásah. Úzkost byla zvládnutelná. Týkala
se většinou různých iracionálních představ ohrožení, kdy určité zvuky byly mylně interpretovány
a posléze v prožívání spojeny právě s potenciálním ohrožením. Tísnivě jsem vnímal stavy, kdy
třeba na několik minut byla kolem mne pouze černá díra okolní tmy bez oněch stříbřitých a blikající
iluzí, které jsem již popisoval. Rovněž noc a soumrak, které jsem instinktivně a vzhledem k časové
orientaci vnímal, byly prožívány tísnivěji než den. I myšlenky a emoce se občas bez zjevného
důvodu vydaly směrem k nelibému prožívání. Vždy jsem ovšem věděl, že se jedná o něco mně
vlastního, s čím mohu pracovat, co mohu kontrolovat. Ani jednou jsem neuvažoval, že bych pobyt
předčasně ukončil.
Spirituální prožitky
V průběhu týdne se u mne nevyskytly žádné složité transpersonální vize. Rovněž změněné stavy
vědomí byly spíše subtilního charakteru. Jako spirituálně přítomné v mé zkušenosti si dovolím
označit hluboké pocity klidu, vděčnosti, míru, smíření, prostého bytí v prázdnotě bez chtění a touhy.
Jednalo se o pocity, které lze dát do souvislosti s imaginačním materiálem. Ovšem i o pocity
a prožitky, které na imaginaci neměly vazbu. V některých okamžicích jsem okolní tmu vnímal jako
něco ženského, mateřského, bezpečného a ochraňujícího. Jako matku, jako dělohu, skrze kterou
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budu narozen, ze které znovu přijdu na svět, na který se velmi těším a vstoupím do něj s otevřeností
a zdravou zvědavostí.
Výstup z prostředí snížené zevní stimulace
Poslední noc jsem spal hůře a do okolního světa jsem se velmi těšil. Kolega Malůš mne do něj
ráno uvedl. Bezprostřední pocity se týkaly krásy okolního světa – stromů, oblohy, ptáků, okolních
domů a lidí. Slyšení běžných zvuků a vnímání vůní mi způsobovalo radost. Chůze byla ze začátku
mírně vratká, připisoval jsem to tomu, že vidění si opět zvyká na vnímání prostoru. Po snídani jsem
se vydal na vlakové nádraží a na cestu domů. Nepříjemné bylo to množství podnětů, které mne
začalo bombardovat – výfukové plyny, hluk, mnohonásobné hlášení nádražního rozhlasu či rychlý
pohyb dopravního prostředku. Prožíval jsem i mírnou žaludeční nevolnost. Celé bych to přirovnal
k situaci, kdy člověk drží půst a nejí několik dnů, posléze půst přeruší a nají se víc, než by měl.
Nicméně cestu domů jsem zvládl, zhruba po 2 hodinách nepříjemné pocity ustaly a již se nevrátily.
To co přetrvávalo, bylo okouzlení a úžas z toho, že vůbec něco existuje, že vůbec existuje svět v té
podobě, jakou má. Příjemné bylo zakotvení v přítomnosti bez potřeby přítomný okamžik něčím
vyplnit – knihou, hudbou, přemýšlením. Měl jsem radost, že jsem pobyt zvládl a že bude zajímavé
věnovat se tomuto výzkumu. Rovněž bez potíží jsem vstoupil do všech společenských, osobních,
pracovních i intimních vazeb.
To, co přetrvává
Minimálně ještě dalších deset dní jsem vnímal intenzivně vliv této zkušenosti. Jednalo se
především o vazbu na přítomnost a schopnost soustředit se. Dokázal jsem prohloubit meditační
praxi, která je pro mne zdrojem radosti a klidu. Do terapeutického výcviku jsem si přinesl zajímavý
materiál, se kterým i nyní pracuji v rámci sebezkušenostních lekcí. Pochopil jsem, jak se v mém
životě objevují určité shodné momenty a situace bez ohledu na věk, které se týkají především
navazování vztahů. Mám dojem, že jsem lépe integroval a pochopil své rodiče. Získal jsem lepší
citlivost k vlastnímu tělu a k signálům, které mi dává, když už toho začíná mít dost.
Shrnutí
Jsme toho názoru, že metoda omezené zevní stimulace (REST – terapie tmou) se jeví jako
účinná při péči o zdraví člověka. Nevnímáme ji jako náhradu tradičních metod psychoterapie,
myslíme si, že pobyt ve tmě, tichu a samotě je kompatibilní s řadou terapeutických škol a přístupů –
jak analytických, tak kognitivně behaviorálních. Myslíme si, že toto prostředí může terapeutické
snahy prohloubit či akcelerovat. Výše popsané prostředí podporuje imaginaci, umožňuje
v ucelenější podobě uchování a znovuvybavení snového materiálu a podporuje vztahovou
rekapitulaci. Jelikož člověk v této situaci nemá vnější podněty, snadněji čerpá z vnitřních zdrojů
a může tak v sobě objevit cestu k dříve potlačeným zkušenostem. Jinak řečeno přinese do
terapeutického procesu nový materiál.
Výše popsané chráněné prostředí umožňuje vznik prostoru pro zklidnění a ztišení, které je v naší
kultuře (v běžné každodennosti) pouze obtížně realizovatelné. Člověk je dnes denně zahlcen
spoustou podnětů, většina lidí běžně rozděluje pozornost mezi několik aktivit najednou, každý den
řešíme různé denní těžkosti a starosti. Jsme intenzivně vystaveni intermitentnímu stresu, který je
z dlouhodobé perspektivy zdraví škodlivý, což běžně dokládají studie řady autorů (Šolcová, Kebza,
1998, 1999; Křivohlavý, 2001; Kebza, 2005).
Myslíme si, že díky zkušenosti s metodou REST, byť jednorázovou, může člověk objevit cestu
k sobě samému, což mu umožní být všímavější k ostatním. Pokud přijmeme konfrontaci se
samotou, může to výrazně změnit náš život k lepšímu. Jedná se především o možnost navazování
autentičtějších mezilidských vztahů a redukci závislého chování. Tento poznatek je kompatibilní
s prací Yaloma (2006). Rovněž Frankl (1997) hovoří o odvaze k samotě, o tvůrčím potenciálu
samoty a o tvůrčím vytváření prostoru pro samotu, kterou chápe jako příležitost k meditaci či
kontemplaci.
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Krátkodobá aplikace této metody může zlepšit schopnost učit se. Podobně jako krátkodobý půst
vede k větší radosti z jídla a větší chuti k jídlu, tak informační, sociální a senzorický půst aktivuje
„hlad“ po informacích a chuť učit se. Rovněž si myslíme, že pobyt v prostoru snížené vnější
stimulace a sociální izolace alespoň krátkodobě zvyšuje schopnost všímavosti, jak bylo uvedeno
výše. Tento předpoklad v současnosti prověřujeme podrobněji na větším vzorku osob.
Na závěr je nutno dodat ještě jednu zásadní skutečnost. Klíčovou roli sehrává pochopitelně
terapeut (opatrovník), který klienta pravidelně navštěvuje. Kolega Malůš mne navštívil po dobu
celého pobytu dvakrát a vždy mi pomocí rozhovoru pomohl utřídit či zvýraznit důležité aspekty
právě probíhající zkušenosti.
Grantová podpora FF_2012_027 (Terapeutické možnosti metody Restricted environmental
stimulation technique) a FPVC2013/07 (Terapeutické možnosti Metody omezené zevní stimulace).
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Vplyv stratégií regulácie ľútosti na vybrané aspekty well-beingu
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Abstrakt
Cieľom výskumu bolo empiricky overiť adaptívnosť teoreticky navrhnutých stratégií regulácie
ľútosti prostredníctvom skúmania ich vplyvu na vybrané aspekty well-beingu (Štúdia II), popritom
zistiť, ktoré z týchto stratégií sú v bežnom živote preferované, ktoré sú považované za ideálne a tiež
identifikovať oblasti najčastejšieho prežívania tejto negatívnej emócie (Štúdia I). Výskumné zámery
sme v rámci štúdie I realizovali dotazníkovou metódou na výskumnej vzorke 146 vysokoškolských
študentiek vo veku 18-25 rokov (M=21.55, SD=1.842) a jej výsledkom bolo zistenie, že ľútosť
vzniká najčastejšie v oblastiach rodinného života, vlastnej osoby a partnerských vzťahov, a že pri
jej regulácii i posudzovaní funkčnosti stratégií na to určených sú preferované aktívne spôsoby
zvládania pred vyhýbavými. V štúdii II sme uskutočnili experiment, ktorého sa zúčastnilo 203
vysokoškolských študentiek vo veku 18-25 rokov (AM= 21.72, SD= 1.758) náhodne rozdelených
do 8 experimentálnych skupín a tým vystavených pôsobeniu rôznych stratégií regulácie ľútosti.
Ukázalo sa, že aktívne spôsoby zvládania ovplyvňujú viac aspektov situačného well-beingu ako
stratégie vyhýbavé. Uvedené zistenia podporujú koncepcie, ktoré chápu emócie ako adaptívne a
funkčné vzhľadom na oblasť motivácie ľudského konania.
Kľúčové slová: rozhodovanie, ľútosť, stratégie regulácie ľútosti, kontrafaktuálne myslenie,
situačný well-being
The influence of regret regulation strategies on selected aspects of well-being
Abstract
The aim of the study was to empirically examine the adaptiveness of theoretically proposed regret
regulation strategies through their influence on selected well-being aspects (Study II) as well as to
find out which of these strategies are commonly preferred, which of them are considered ideal and
also to identify the life domains of the most frequent regret experience (Study I). Study I was
realized by means of questionnaire within the sample of 146 university female students aged 18-25
(M=21.55, SD=1.842), and we discovered that regret is most often present in the area of family, self
and romantic relationship. As to regret regulation and subjective assessment of the ways by which it
is realised, approach-oriented strategies were generally more preferred as compared to those
avoidance-oriented. In Study II we included 203 university female students aged 18-25 (AM=
21.72, SD= 1.758) and randomly assigned to 8 experimental groups, within which they were
induced to use different regret regulation strategies. It has been shown that approach-oriented
strategies influence more aspects of subjective well-being than those avoidant-oriented. These
findings support theories regarding emotions as adaptive and functional in motivation of human
behaviour.
Key words: decision-making, regret, regret regulation strategies, counterfactual thinking, daily
well-being
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Úvod
Ľútosť je averzívna, kognitívne sýtená emócia prežívaná pri predstave alebo uvedomení si, že naše
slobodné rozhodnutia vedú k výsledkom, ktoré sú neuspokojivé, príp. menej uspokojivé
v porovnaní s výsledkami, aké by sme mohli dosiahnuť, ak by sme sa rozhodli inak. Ľutujeme tie
rozhodnutia, za ktoré sa cítime osobne zodpovední a za okolností, ktoré sme mali pod osobnou
kontrolou (Zeelenberg, Pieters, 2007a,b).
Na vzniku emócie ľútosť sa významnou mierou podieľa kontrafaktuálne myslenie orientované
na vlastnú osobu (self-focused) a súčasne smerované nahor (upward), čiže zamerané na
pozitívnejšie alternatívy minulosti (Epstude, Roese, 2008; Zeelenberg et al., 1998). Poznanie tohto
úzkeho vzťahu medzi kontrafaktuálnym myslením a ľútosťou sa odrazilo i v novodobých
definíciách ľútosti. V rámci nich sa ľútosť chápe ako negatívna, z kognície prameniaca
kontrafaktuálna emócia, ktorú prežívame na základe uvedomenia si alebo predstáv o tom, že naša
aktuálna situácia mohla byť lepšia, ak by sme sa rozhodli konať inak (Zeelenberg, 1999).
Autori appraisal teórií tvrdia, že vznik každej špecifickej emócie a jej emočný obsah sú
podmienené jedinečným vzorcom subjektívnych hodnotení a interpretácií, čiže appraisalu určitých
aspektov situácie, v ktorej sa jednotlivec ocitol. Výskum v tejto oblasti sa zameriava najmä na
identifikáciu tých dimenzií appraisalu, na základe ktorých by bolo možné jednotlivé emócie
spoľahlivo odlíšiť (napr. Roseman et al., 1990; Roseman, Evdokas, 2004). Vznikom
a diferenciáciou emócie ľútosť sa osobitne zaoberali W. W. Dijk a M. Zeelenberg (2002), ktorí
potvrdili nielen existenciu ľútosti ako samostatnej emócie, ale stanovili tiež najvýznamnejšie
dimenzie appraisalu vedúce k jej vzniku a jednoznačne ju diferencujúce od ostatných emócií.
Ľútosť je výsledkom hodnotenia situácie ako zvládnuteľnej (dimenzia potenciálu kontroly)
a zapríčinenej vlastnou osobou (dimenzia príčinnosti). To zodpovedá zisteniam ohľadne životných
oblastí, v rámci ktorých je ľútosť prežívaná najintenzívnejšie a najčastejšie. Pre tieto oblasti (najmä
vzdelanie, kariéra, vzťahy, vlastná osoba) je charakteristická vysoká úroveň vnímanej príležitosti
kontrolovať dôsledky vlastných rozhodnutí (Roese, Summerville, 2005).
Zmeny v chápaní a diferenciácii emócií súvisia s funkciami, ktoré sú im v duševnom živote
človeka pripisované. V starších teóriách dominujúci informačný prístup zdôrazňuje sekundárnu
funkciu emócií v prežívaní človeka, ktorá spočíva v informovaní jednotlivca o miere pokroku
dosiahnutého pri sledovaní určitého cieľa. Naopak, pragmatický prístup vyzdvihuje adaptívnu
a primárne motivačnú funkciu emócií, ktorá vyplýva z obsahu ich prežívania a odráža sa
v orientácii jednotlivca na sledovanie a plnenie budúcich cieľov (Zeelenberg et al., 2008).
Ľútosť je jednou z negatívnych emócií, ktorých funkčnosť tkvie nie v prežívaní samotnom, ale
v stratégiách ich regulácie. Uplatňovanie stratégií regulácie ľútosti vedie k viacerým dôsledkom,
ktoré sú adaptívne vzhľadom na budúce rozhodovanie jednotlivca, napr. k poučeniu sa
z nesprávnych rozhodnutí, k úsiliu o nápravu ich negatívnych dôsledkov či ku zvažovaniu alternatív
konania (Zeelenberg, 1999; Zeelenberg, Pieters, 2007a,b).
Reguláciou špecifických emócií resp. ich pôsobením a úlohou v motivácii ľudského správania sa
postupne začali zaoberať aj predstavitelia kognitívne orientovaných prístupov k stresu a copingu,
najmä Robert Lazarus, ktorý vo svojej teórii vychádzal z koncepcie appraisalu a procesuálnej
analýzy copingu. Psychologický stres definoval ako podmnožinu špecifických emócií. Konštatoval,
že voľba copingovej stratégie a tiež jej funkčnosť závisí od jedinečného obsahu prežívanej emócie,
ktorý je výsledkom subjektívneho hodnotenia „toho, čo sa deje, a aké dôsledky to bude mať pre môj
well-being“. Samotný proces copingu potom možno chápať aj ako úsilie o reguláciu negatívnych
emócií, pričom každá emócia, a teda i ľútosť, je regulovaná vlastným špecifickým spôsobom
(Lazarus, 1993b).
I keď sa R. Lazarus emóciou ľútosť osobitne nezaoberal, na jeho novodobú procesuálnu
koncepciu copingu spočívajúcu v regulácii špecifických emócií nadviazali M. Zeelenberg
a R. Pieters (2007a,b). Zhrnuli výsledky početných výskumov a integrovali poznatky viacerých
teórií venovaných problematike ľútosti a na základe nich formulovali tzv. Teóriu regulácie ľútosti
popisujúcu niekoľko stratégií copingu, resp. spôsobov zvládania tejto emócie. V prezentovanom
výskume sme tieto stratégie rozdelili do troch skupín (tab. 1) na základe kombinácie dvoch
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alternatívnych prístupov - ich delenia na behaviorálne verzus kognitívne (Garnefski et al., 2001;
Roese et al., 2007), a aktívne verzus vyhýbavé (Litman, 2006).
Tabuľka 1 Klasifikácia stratégií regulácie ľútosti
Stratégie

AKTÍVNE

BEHAVIORÁLNE

Odstránenie negatívnych dôsledkov (II)
Realizácia alternatív (V)

KOGNITÍVNE

Zdôvodňovanie rozhodnutia (III)
Sebaposilnenie, a získanie vhľadu (VII)

VYHÝBAVÉ

Prispôsobenie cieľov (I)
Odmietanie zodpovednosti (IV)
Znehodnocovanie alternatív (VI)
Popieranie ľútosti (VIII)

Autori Teórie regulácie ľútosti predpokladajú, že voľba a uplatňovanie jednotlivých stratégií
súvisí s ich dostupnosťou a inštrumentálnosťou vzhľadom na plnenie osobne významných cieľov
(Zeelenberg, Pieters, 2007a,b). Tieto tzv. „copingové ciele“, medzi ktoré patrí napr. riešenie práve
prítomného problému, zvládanie emočného distresu, ochrana sebaúcty, sociálna adaptácia a najmä
udržiavanie optimálnej úrovne subjektívneho well-beingu, boli identifikované i výskumne (Zeidner,
Saklofske, 1996). Mieru ich plnenia možno považovať za jeden z najvýznamnejších indikátorov
adaptívnosti danej stratégie zvládania (Lazarus, 1993a; Folkman, Moskowitz, 2004).
V realizovanom výskume sme ako ukazovateľ adaptívnosti jednotlivých druhov stratégií regulácie
ľútosti zvolili ich potenciál pozitívne ovplyvňovať subjektívny well-being (Diener et al., 1999).
Subjektívny well-being je fenoménom, ktorého variabilitu možno skúmať a analyzovať na
viacerých úrovniach, a to na úrovni medzikultúrnej, interindividuálnej i intraindividuálnej. Zatiaľ čo
z interindividuálneho hľadiska sa k nemu pristupuje ako k dispozičnej charakteristike osobnosti,
intraindividuálna analýza vychádza z koncepcie well-beingu ako situačne podmieneného stavu
jednotlivca, ktorý vykazuje každodenné fluktuácie (Reis et al., 2000). Situačné chápanie wellbeingu umožňuje skúmať adaptívnosť copingových stratégií aj v krátkodobom horizonte, čo
zodpovedá cieľom realizovaného výskumu, a preto sa oň vo výskumných východiskách opierame.
Pri zisťovaní vplyvu stratégií regulácie ľútosti na well-being sa prikláňame k jeho
viacdimenzionálnemu ponímaniu, v rámci ktorého ho vymedzujeme na základe 5 charakteristík –
vnímanej sebaúčinnosti, situačnej sebaúcty, situačného optimizmu a aktuálnej pozitívnej
i negatívnej nálady (napr. Ryff, 1989; Litman, Lunsford, 2009).
Na základe integrácie prezentovaných teoretických východísk možno zhrnúť, že vznik emócie
ľútosť je úzko spätý s procesmi rozhodovania, kontrafaktuálneho myslenia a appraisalu, ktoré
formujú jej jedinečný emočný obsah tvorený špecifickými myšlienkami, citovými zážitkami,
motivačnými tendenciami, činmi a želaniami. Tie spúšťajú proces copingu, v rámci ktorého
jednotlivec uplatňuje určité stratégie zvládania slúžiace primárne k regulácii vzniknutej ľútosti a
v dôsledku toho ovplyvňujúce subjektívny well-being.
Výskumné otázky a hypotézy
V prvej štúdii sa zaoberáme riešením výskumného problému spočívajúceho v zistení toho, ktoré
z teoreticky navrhnutých stratégií regulácie ľútosti sú v bežnom živote pri zvládaní ľútosti
preferované, ktoré sú považované za ideálne, a taktiež v identifikovaní oblastí najčastejšieho
prežívania tejto negatívnej emócie.
Problematikou prežívania ľútosti sa zaoberali napr. N. Roese a A. Summerville (2005), ktorí
uskutočnili metaanalýzu výsledkov 11 štúdií pojednávajúcich o frekvencii výskytu tejto negatívnej
emócie v duševnom živote človeka. Experimentálne identifikovali faktor podmieňujúci vzťah
týchto oblastí k prežívaniu ľútosti, ktorým je vnímaná príležitosť na zmenu. Vychádzajúc
z uvedených poznatkov formulujeme hypotézu:
VH1: Predpokladáme, že ľútosť bude významne častejšie prežívaná v oblasti partnerských vzťahov,
priateľstva a v oblasti štúdia.
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Keďže zisťovanie oblastí najčastejšieho prežívania ľútosti bolo realizované v zahraničí, resp. na
vzorkách pochádzajúcich z kultúrne odlišného prostredia, ktoré by mohlo byť jedným z faktorov
podmieňujúcich oblasti prežívania ľútosti, pýtame sa:
VO1: Existujú rozdiely medzi americkými a slovenskými vysokoškolskými študentmi v oblastiach
prežívania ľútosti?
M. Zeelenberg a R. Pieters (2007a,b) sformulovali teóriu regulácie ľútosti len nedávno a jej
empirické overovanie sa doposiaľ neuskutočnilo. Z uvedených dôvodov sme sa rozhodli tieto
súvislosti zistiť a nájsť odpoveď na otázku:
VO2: Existujú rozdiely vo využívaní jednotlivých stratégií regulácie ľútosti?
Napriek tomu, že hodnotenie adaptívnosti stratégií zvládania prostredníctvom posudzovania ich
funkčnosti samotnými respondentmi patrí medzi neobvyklé, avšak príležitostne využívané metódy
skúmania (napr. Folkman et al., 1986) usilovali sme sa tiež zistiť, či:
VO3: Existujú rozdiely v subjektívne posudzovanej adaptívnosti jednotlivých stratégií regulácie
ľútosti?
Cieľom štúdie II bolo empirické overenie adaptívnosti stratégií regulácie ľútosti,
prostredníctvom zistenia ich vplyvu na vybrané aspekty situačného well-beingu, menovite vnímanú
sebaúčinnosť, situačnú sebaúctu, situačný optimizmus, aktuálnu pozitívnu a negatívnu náladu.
V súvislosti s vplyvom jednotlivých stratégií zvládania na well-being sa opakovane dospelo k
záveru, že aktívne stratégie sú vo všeobecnosti adaptívnejšie ako stratégie vyhýbavé (Litman,
2006), a že funkčnosť aktívnych stratégií je vo veľkej miere determinovaná činiteľom vnímanej
osobnej kontroly, resp. vnímanej príležitosti na zmenu (Litman, Lunsford, 2009). Vychádzajúc
z uvedených zistení sme formulovali nasledovné výskumné hypotézy:
VH2: Predpokladáme, že existujú rozdiely vo veľkosti vplyvu jednotlivých stratégií regulácie ľútosti
na vybrané aspekty well-beingu.
VH3: Predpokladáme, že vyhýbavé stratégie regulácie ľútosti nebudú mať vplyv na vybrané aspekty
well-beingu .
VH4: Predpokladáme, že aktívne kognitívne i aktívne behaviorálne stratégie regulácie ľútosti budú
mať vplyv na vybrané aspekty well-beingu
ŠTÚDIA I
METÓDY
Výskumný súbor
Výskumu sa v prvej štúdii zúčastnilo 146 študentiek navštevujúcich FSVaZ UKF v Nitre
z odborov psychológia a sociálna práca vo veku 18-25 rokov (M=21.55, SD=1.842).
Meracie nástroje
Úlohou respondentiek bolo vyplniť nami zostavený Dotazník preferovaných stratégií regulácie
ľútosti a Dotazník posudzovania adaptívnosti stratégií regulácie ľútosti vo vzťahu k vybraným
aspektom well-beingu. Pri konštrukcii položiek sme vychádzali z už existujúcich štandardizovaných
dotazníkov merajúcich copingové zručnosti, konkrétne COPE (Carver et al., 1989), Ways of Coping
(Folkman, Lazarus, 1985), Cognitive Emotion Regulation Questionnaire (CERQ – Garnefski et al.,
2001), Goal Disengagement and Goal Reengagement Scale (Wrosch et al., 2003).
Výskumný plán
Pri realizácii výskumných zámerov sme využili komparačný plán, v rámci ktorého sme
porovnávali jednotlivé stratégie regulácie ľútosti z hľadiska ich preferencie a posudzovanej
adaptívnosti vo vzťahu k vybraným aspektom well-beingu. Výskumná situácia bola teda tvorená
8 premennými v podobe stratégií regulácie ľútosti. Výskumný materiál pozostával z opísaných
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dotazníkov určených k zberu dát potrebných k identifikácii rozdielov medzi jednotlivými
stratégiami. Výskumná situácia pozostávala zo štyroch častí:
V prvej časti bolo úlohou respondentov vybrať z ponúknutých oblastí (štúdium, priateľstvo,
zdravie, rodina, financie, voľný čas, vlastná osoba, rodičovstvo, milostné vzťahy, kariéra,
spiritualita, komunita, iné) tri oblasti, v ktorých prežívajú ľútosť najčastejšie.
V druhej časti boli respondenti požiadaní, aby ku každej predtým zvolenej oblasti uviedli jedno
konkrétne rozhodnutie, ktorého uskutočnenie, resp. neuskutočnenie ľutujú, a tiež jeho negatívny
dôsledok. Aby sme zabezpečili produkciu situácií prežívania ľútosti a nie iných negatívnych
emócií, ktoré by sa mohli s nesprávnym rozhodnutím spájať, uplatnili sme postup, v rámci ktorého
uvádzali respondenti svoje nesprávne rozhodnutia a ich dôsledky formou vetných konštrukcií
„Keby som sa nerozhodol..., tak by...“, resp. „Keby som sa radšej rozhodol..., tak by...“ (Roese et
al., 2006).
V tretej časti tvorenej Dotazníkom preferovaných stratégií regulácie ľútosti mali respondenti za
úlohu pomocou škály (1-4) vyjadriť, v akej miere cítili a konali spôsobom uvedeným v položkách
v situáciách prežívania ľútosti nad rozhodnutiami, ktoré v predchádzajúcej časti opísali.
Obsahom poslednej časti výskumnej situácie bol Dotazník posudzovania adaptívnosti
jednotlivých stratégií regulácie ľútosti vo vzťahu k vybraným aspektom well-beingu. Respondenti
mali pomocou škály (1-4) zaznačiť, v akej miere sú podľa nich uvedené reakcie účinné v situáciách
ľútosti vzhľadom k posilneniu vnímanej sebaúčinnosti, zvýšeniu sebaúcty, zvýšeniu optimistických
očakávaní a zlepšeniu nálady.
VÝSLEDKY
Na základe overovania predpokladu o frekvencii prežívania ľútosti v skúmaných životných
oblastiach sme zistili, že určité oblasti sú z hľadiska výskytu ľútosti štatisticky významnejšie, a že
v iných oblastiach sa ľútosť vyskytuje podstatne zriedkavejšie (χ2= 222.959, p< .001). Konkrétne
sme zistili, že u slovenských študentiek sa ľútosť významne častejšie vyskytuje v oblastiach rodiny,
vlastnej osoby, partnerských vzťahov (p< .001), zdravia (p= .003) priateľstva a štúdia (p= .014)
a naopak najmenej často v oblastiach rodičovstva, spirituality, komunity a kariéry (p< .001).
Skúmané rozdiely v oblastiach prežívania ľútosti medzi populáciou slovenských a amerických
študentiek sa ukázali ako štatisticky významné (χ2= 1475.095, p< .001). Porovnávané súbory sa
líšili vo všetkých oblastiach okrem oblasti rodičovstva. Výsledky analýz sú uvedené v tabuľke 2.
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Tabuľka 2 Chí-kvadrát test frekvencie prežívania ľútosti v daných životných oblastiach v súbore
slovenských študentiek a jeho porovnanie s americkým výberom

Obl nSK
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

51
51
54
74
32
31
67
1
61
6
3
4

ne

R1

14.8
14.8
17.8
37.8
-4.2
-5.2
36.2
30.8
-35.2
24.8
-30.2
-33.2
-32.2

χ2
df
p

SR1

p1

2.45
2.45
2.96
6.28
-.69
-.86
5.12
-5.85
4.12
-5.01
-5.51
-5.35

.014
.014
.003
< .001
.490
.399
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001
< .001

nSK nUS

R2

51
51
54
74
32
31
67
1
61
6
3
4

-21 -2.47
.014
-37 -3.94 < .001
41 11.37 < .001
61 16.90 < .001
31 31.00 < .001
-13 -1.96
.05
23 3.47 < .001
0
0
1
-55 -5.11 < .001
-23 -4.27 < .001
-10 -2.77
.006
3 3.00
.003

72
88
13
13
1
44
44
1
116
29
13
1

222.959
11
< .001

SR2

p2

1475.095
11
< .001

Obl – životná oblasť (1 – štúdium, 2 – priateľstvo, 3 – zdravie, 4 – rodina, 5 – financie, 6 – voľný čas, 7 – vlastná
osoba, 8 – rodičovstvo, 9 – partnerské vzťahy, 10 – kariéra, 11 – spiritualita, 12 – komunita), nSK – početnosti oblastí
v slovenskej vzorke študentiek, ne – očakávané početnosti, nUS – početnosti oblastí v americkej vzorke študentov, R –
reziduály, SR – štandardné reziduály

V súvislosti s otázkou existencie rozdielov vo využívaní jednotlivých stratégií regulácie ľútosti
sme zistili že existujú štatisticky významné rozdiely v uplatňovaní daných stratégií pri regulácii
ľútosti (χ2= 776.377, p< .001). Uvedené výsledky sú zobrazené v tabuľke 3.
Tabuľka 3 Výsledky Friedmanovho testu existencie rozdielov vo využívaní, resp. preferencii
jednotlivých stratégií regulácie ľútosti

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

n

χ2

MR 3.89 5.44 5.32 3.49 6.10 3.18 5.30 3.28
416 776.377
Mdn
2
3
3
2
3
2
3
2

df

p

7

< .001

I-VIII – stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), MR –
priemerné poradie

Možno konštatovať, že aktívne stratégie regulácie ľútosti boli preferované viac ako stratégie
vyhýbavé (Z= 8.921, p< .001). Podstatne najpreferovanejšou bola stratégia V – realizácia
alternatívnych rozhodnutí (Z= 5.801, p< .001), nasledovaná stratégiami II – náprava negatívnych
dôsledkov rozhodnutia, III – zdôvodňovanie rozhodnutia a VII – sebaposilnenie a osobný rast.
Stratégie I – Prispôsobenie cieľov a IV – Odmietanie zodpovednosti možno označiť za využívané
v strednej miere a stratégie VIII – Popieranie ľútosti a VI – Znehodnocovanie alternatívnych
rozhodnutí za signifikantne najmenej často uplatňované (Z= 2.078, p< .038).
Pri zisťovaní existencie rozdielov v subjektívne posudzovanej adaptívnosti jednotlivých stratégií
regulácie ľútosti sme zistili, že existujú štatisticky významné rozdiely v subjektívnom hodnotení
funkčnosti daných stratégií vo vzťahu ku všetkým aspektom well-beingu, konkrétne k aktuálnej
nálade (χ2= 149.861, p< .001); vnímanej sebaúčinnosti (χ2= 281.435, p< .001), situačnej sebaúcte
(χ2= 192.556, p< .001) aj situačnému optimizmu (χ2= 254.020, p< .001) (tabuľka 4).
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Tabuľka 4 Výsledky Friedmanovho testu existencie rozdielov v subjektívne posudzovanej adaptívnosti
jednotlivých stratégií vo vzťahu k aspektom well-beingu

Stratégia
Sef

MR1
Mdn1
Ses MR2
Mdn2
Opt MR3
Mdn3
M MR4
Mdn4

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

4.28
3
3.92
2
4.79
3
4.17
3

5.49
3
5.78
3
5.55
3
5.63
3

4.99
3
5.36
3
4.68
3
4.91
3

2.83
2
3.66
2
2.90
2
3.48
2

5.91
3
4.81
3
5.36
3
4.12
3

3.06
2
3.10
2
3.01
2
3.72
2

5.70
3
5.55
3
5.84
4
5.87
3

3.74
2
3.84
2
3.86
3
4.10
3

n

χ2

df

p

141 281.435

7

< .001

140 192.556

7

< .001

140 254.020

7

< .001

141 149.861

7

< .001

I-VIII – stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), sef –
vnímaná sebaúčinnosť, ses – situačná sebaúcta, opt – situačný optimizmus, m – aktuálna nálada, MR – priemerné
poradie

Konkrétne sme zistili, že vzhľadom na zlepšenie aktuálnej nálady sú hodnotené ako
najadaptívnejšie stratégie VII – sebaposilnenie a osobný rast a II – náprava negatívnych dôsledkov
rozhodnutia (Z= 3.216, p= .001) a ako najmenej adaptívne stratégie IV – odmietanie zodpovednosti
a VI – znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí (Z= 2.486, p= .013). Vzhľadom na posilnenie
vnímanej sebaúčinnosti sú ako najadaptívnejšie hodnotené stratégie V – realizácia alternatívnych
rozhodnutí, VII – sebaposilnenie a osobný rast a II – náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia
(Z= 2.431, p= .015) a ako najmenej adaptívne stratégie VI – znehodnocovanie alternatívnych
rozhodnutí a IV – odmietanie zodpovednosti (Z= 2.785, p= .005). Z hľadiska zvýšenia situačnej
sebaúcty sú ako najadaptívnejšie posudzované stratégie II – náprava negatívnych dôsledkov
rozhodnutia, VII – sebaposilnenie a osobný rast a III – zdôvodňovanie rozhodnutia (Z= 1.932,
p= .053) a ako najmenej adaptívna stratégia VI – znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí
(Z= 2.301, p= .021). V súvislosti so zvýšením miery situačného optimizmu sa za najadaptívnejšie
považujú stratégie VII – sebaposilnenie a osobný rast, II – náprava negatívnych dôsledkov
rozhodnutia a V – realizácia alternatívnych rozhodnutí (Z= 2.318, p= .020) a za najmenej adaptívne
stratégie VI – znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí a IV – odmietanie zodpovednosti
(Z= 3.760, p< .001).
ŠTÚDIA II
METÓDY
Výskumný súbor
Výskumnú vzorku tvorilo 203 študentiek FSVaZ UKF v Nitre z odboru psychológia a sociálna
práca vo veku 18-25 rokov (AM= 21.72, SD= 1.758), ktoré boli technikou znáhodňovania
rozdelené do ôsmych experimentálnych skupín a tým vystavené pôsobeniu rôznych stratégií
regulácie ľútosti.
Meracie nástroje
Úroveň premenných vnímaná sebaúčinnosť v oblasti rozhodovania, situačná sebaúcta, situačný
optimizmus a aktuálna pozitívna a negatívna nálada sme merali prostredníctvom už existujúcich
štandardizovaných dotazníkov, ktorými sú The General Self-Efficacy Scale (GSE – Košč et al.,
1993), The State Self-Esteem Scale (SSES – dotazník poskytnutý autorom; Heatherton, Polivy,
1991b), Educational Expectations (Academic Optimism – dotazník poskytnutý autorom;
Segerstrom et al., 1998b) a Positive and Negative Affect Scale (PANAS – dotazník poskytnutý
autorom; Watson, Clark, Tellegen, 1988b).
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Výskumný plán
Pri realizácii výskumných zámerov sme využili jednoduchý experimentálny plán
s medzisubjektovým dizajnom. Pozostával z 8 experimentálnych situácií, v rámci ktorých sme
s nezávislou premennou manipulovali na 8 úrovniach reprezentovaných jednotlivými stratégiami
regulácie ľútosti a následne sme zaznamenávali vplyv týchto stratégií na 5 závislých premenných
predstavujúcich vybrané aspekty situačného well-beingu, menovite vnímanú sebaúčinnosť, situačnú
sebaúctu, situačný optimizmus a aktuálnu pozitívnu a negatívnu náladu. Úroveň a zmenu závislých
premenných sme opakovane merali pred a po experimentálnej manipulácii pomocou vybraných
dotazníkov. Technikou znáhodňovania uplatnenou za účelom eliminácie vonkajších vplyvov
interindividuálnych rozdielov na získané výsledky sme získali 8 experimentálnych skupín, v rámci
ktorých sa experimentálna manipulácia líšila jednak textom indukujúcim u probantov určitú
stratégiu regulácie ľútosti, jednak výrokmi vo forme nedokončených viet, ktoré mali probanti za
úlohu doplniť, čo ich podnecovalo k aktívnemu využívaniu tejto stratégie. Probanti mali za úlohu
vybaviť si konkrétnu situáciu, ktorá sa spája s ľútosťou nad nejakým osobným rozhodnutím
z poslednej doby, ktoré robiť nemali, ale urobili, alebo ktoré urobiť mali, avšak neurobili. Aby sme
zabezpečili produkciu situácií prežívania ľútosti a nie iných negatívnych emócií, ktoré by sa mohli
s nesprávnym rozhodnutím spájať, uplatnili sme postup, v rámci ktorého uvádzali respondenti svoje
nesprávne rozhodnutia a ich dôsledky formou vetných konštrukcií „Keby som sa nerozhodol..., tak
by...“, resp. „Keby som sa radšej rozhodol..., tak by...“ (Roese et al., 2006).
VÝSLEDKY
Predpoklad o existencii rozdielov vo veľkosti vplyvu jednotlivých stratégií regulácie ľútosti na
vybrané aspekty well-beingu, sme overovali pomocou testu ANOVA pre opakované merania
(GLM). Sledovali sme efekt, resp. existenciu interakcie vnútrosubjektového faktora
(experimentálnej manipulácie) a faktora medzisubjektového (stratégie regulácie ľútosti). Hodnoty
F(7,195)= 2.017, p= .055 (vnímaná sebaúčinnosť), F(7,195)= 1.697, p= .112 (situačná sebaúcta),
F(7,195)= .596, p= .759 (situačný optimizmus), F(7,195)= 2.101, p= .045 (pozitívna nálada),
F(7,195)= 2.166, p= .039 (negatívna nálada) potvrdzujú, že medzi jednotlivými stratégiami existujú
štatisticky významné rozdiely vo veľkosti ich vplyvu na úroveň vnímanej sebaúčinnosti, aktuálnej
pozitívnej a aktuálnej negatívnej nálady (tab.5).
Tabuľka 5 Výsledky testu ANOVA pre opakované merania zisťujúceho celkový vplyv stratégií
regulácie ľútosti na vybrané aspekty situačného well-beingu a tiež existenciu rozdielov medzi
jednotlivými stratégiami vo veľkosti tohto vplyvu
Str.
n

I
25

II
25

III
25

IV
26

V
26

VI
25

VII
26

VIII
25

F

df1

AM1

27.48

26.60

27.60

26.96

27.92

28.28

27.42

28.88

52.574

1

AM2

30.76

30.16

28.36

27.85

29.62

29.28

30.27

30.88

2.017

7

Ses

AM1
AM2

20.44
21.68

18.92
21.00

21.08
21.00

18.96
20.12

20.65
22.50

18.84
19.48

18.88
22.35

19.52
21.36

27.950
1.697

1
7

Opt

AM1
AM2

27.60
29.32

25.72
28.04

26.36
27.76

25.88
26.65

26.42
29.54

25.24
26.52

27.15
29.08

27.00
28.24

25.740
.596

Pm

AM1
AM2

19.68
23.32

18.24
23.16

21.24
23.16

20.35
20.77

19.12
21.77

19.24
20.08

18.65
22.00

20.48
22.76

Nm

AM1
AM2

23.72
18.36

27.68
19.96

25.52
20.4

27.08
23.31

25.54
21.27

26.12
23.88

26.27
20.00

24.76
21.08

Sef

df2
195

p
B

< .001
.055

A*B

195

< .001
.112

B
A*B

1
7

195

< .001
.759

B
A*B

48.078
2.101

1
7

195

< .001
.045

B
A*B

139.217
2.166

1
7

195

< .001
.039

B
A*B

I-VIII – stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), sef –
vnímaná sebaúčinnosť, ses – situačná sebaúcta, opt – situačný optimizmus, pm – aktuálna pozitívna nálada, nm –
aktuálna negatívna nálada, A – medzisubjektový faktor (stratégia), B – vnútrosubjektový faktor (experimentálna
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manipulácia), A*B – interakcia faktorov A a B (experimentálna manipulácia navodená stratégiou). AM1 – priemerná
úroveň premennej pred experimentálnou manipuláciou (v situácii ľútosti), AM 2 – priemerná úroveň premennej po
experimentálnej manipulácii (uplatnení stratégie)

Pri overovaní predpokladu o neexistencii vplyvu vyhýbavých stratégií regulácie ľútosti,
resp. existencii vplyvu aktívnych stratégií na vybrané aspekty well-beingu sme dospeli
k nasledovným zisteniam. Vzhľadom na vnímanú sebaúčinnosť sa preukázal pozitívny vplyv
v prípade stratégie I – prispôsobenie cieľov (t(24)= 3.694, p= .001), II – náprava negatívnych
dôsledkov rozhodnutia (t(24)= 4.472, p< .001), V – realizácia alternatívnych rozhodnutí (t(25)= 2.468,
p= .021), VII – sebaposilnenie a osobný rast (t(25)= 3.046, p= .005) a VIII – popieranie ľútosti
(t(24)= 2.379, p= .026). Vo vzťahu k situačnej sebaúcte sa prejavil pozitívny vplyv iba pri stratégii
II – náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia (t(24)= 3.173, p= .004), V – realizácia
alternatívnych rozhodnutí (t(25)= 3.904, p= .001), VII – sebaposilnenie a osobný rast (t(25)= 3.937,
p= .001) a VIII – popieranie ľútosti (t(24)= 2.170, p= .040). Mieru situačného optimizmu zvyšujú len
stratégie II – náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia (t(24)= 3.984, p= .001) a V – realizácia
alternatívnych rozhodnutí (t(25)= 3.863, p= .001). Aktuálna pozitívna nálada je pozitívne
ovplyvňovaná stratégiami I – prispôsobenie cieľov (t(24)= 3.239, p= .003), II – náprava negatívnych
dôsledkov rozhodnutia (t(24)= 3.870, p= .001), V – realizácia alternatívnych rozhodnutí (t(25)= 3.014,
p= .006), VII – sebaposilnenie a osobný rast (t(25)= 2.798, p= .010) a VIII – popieranie ľútosti
(t(24)= 2.230, p= .035), a k zníženiu negatívnej nálady štatisticky významne prispievajú všetky
stratégie (p< .05). Výsledky sú uvedené v tabuľkách 6-8.
Tabuľka 6 Hodnoty Studentovho testu pre vplyv jednotlivých stratégií regulácie ľútosti na vnímanú
sebaúčinnosť a situačnú sebaúctu

Str.

n

Sef pred
AM1
SD1

Sef po
AM2
SD2

I

25

27.48

3.991

30.76

II

25

26.60

5.694

III
IV
V
VI
VII
VIII

25
26
26
25
26
25

27.60
26.96
27.92
28.28
27.42
28.88

4.233
5.674
3.509
4.238
4.876
3.700

t

df

p

3.218

3.694

24

30.16

4.828

4.472

24

28.36
27.85
29.62
29.28
30.27
30.88

4.112
6.272
4.070
4.686
4.928
3.833

1.385
1.240
2.468
1.295
3.046
2.379

24
25
25
24
25
24

.001
<
.001
.179
.226
.021
.208
.005
.026

Ses pred
AM1
SD1

Ses po
AM2
SD2

20.44

2.830

21.68

18.92

3.639

21.08
18.96
20.65
18.84
18.88
19.52

4.202
4.331
2.432
4.930
4.926
4.043

t

df

p

3.351

1.613

24

.120

21.00

3.452

3.173

24

.004

21.00
20.12
22.50
19.48
22.35
21.36

5.244
3.681
2.470
4.565
3.665
4.122

.068
1.754
3.904
.722
3.937
2.170

24
25
25
24
25
24

.947
.092
.001
.477
.001
.040

I-VIII – stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), sef/ses pred
– hodnoty premennej vnímaná sebaúčinnosť/situačná sebaúcta pred experimentálnou manipuláciou, sef/ses po –
hodnoty premennej vnímaná sebaúčinnosť/situačná sebaúcta po experimentálnej manipulácii
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Tabuľka 7 Hodnoty Studentovho testu pre vplyv jednotlivých stratégií regulácie ľútosti na situačný
optimizmus
opt pred

opt po

Str.

n

AM1

SD1

AM2

SD2

t

df

p

I

25

27.60

4.173

29.32

4.190

1.842

24

.078

II

25

25.72

4.783

28.04

4.920

3.984

24

.001

III

25

26.36

4.872

27.76

7.002

1.060

24

.300

IV

26

25.88

4.811

26.65

4.261

1.131

25

.269

V

26

26.42

4.100

29.54

4.292

3.863

25

.001

VI
VII

25
26

25.24
27.15

5.101
6.130

26.52
29.08

5.124
4.204

1.252
1.565

24
25

.223
.130

VIII

25

27.00

4.143

28.24

5.555

1.434

24

.164

I-VIII – stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), opt pred –
hodnoty premennej situačný optimizmus pred experimentálnou manipuláciou, opt po – hodnoty premennej situačný
optimizmus po experimentálnej manipulácii

Tabuľka 8 Hodnoty Studentovho testu pre vplyv jednotlivých stratégií regulácie ľútosti na aktuálnu
pozitívnu a negatívnu náladu

Str.

n

pm pred
AM1
SD1

pm po
AM2
SD2

I

25

19.68

5.281

23.32

II

25

18.24

4.390

III

25

21.24

IV

26

V

nm pred
AM1
SD1

nm po
AM2
SD2

t

df

p

t

df

6.290

3.239

24

.003

23.72

5.727

18.36

7.023

4.132

24

23.16

5.984

3.870

24

.001

27.68

6.762

19.96

8.183

5.930

24

5.011

23.16

6.408

1.898

24

.070

25.52

7.622

20.40

6.532

4.034

24

20.35

5.091

20.77

5.324

.539

25

.595

27.08

5.321

23.31

7.232

3.536

25

26

19.12

3.861

21.77

5.172

3.014

25

.006

25.54

6.041

21.27

6.937

4.714

25

VI

25

19.24

4.798

20.08

5.522

1.095

24

.285

26.12

6.220

23.88

7.178

2.206

24

VII

26

18.65

4.923

22.00

7.668

2.798

25

.010

26.27

6.891

20.00

7.060

4.808

25

VIII

25

20.48

6.029

22.76

5.555

2.230

24

.035

24.76

6.527

21.08

7.582

3.777

24

p
<
.001
<
.001
<
.001
.002
<
.001
.037
<
.001
.001

I-VIII - stratégie regulácie ľútosti (I – Prispôsobenie cieľov, II – Náprava negatívnych dôsledkov rozhodnutia, III –
Zdôvodňovanie rozhodnutia, IV – Odmietanie zodpovednosti, V – Realizácia alternatívnych rozhodnutí, VI –
Znehodnocovanie alternatívnych rozhodnutí, VII – Sebaposilnenie a osobný rast, VIII – Popieranie ľútosti), pm/nm
pred – hodnoty premennej aktuálna pozitívna/negatívna nálada pred experimentálnou manipuláciou, pm/nm po –
hodnoty premennej aktuálna pozitívna/negatívna nálada po experimentálnej manipulácii

Všeobecná diskusia
Interpretácia výsledkov
Spojením výsledkov týkajúcich sa analýzy stratégií regulácie ľútosti, ku ktorým sme v rámci
oboch štúdií dospeli možno získať komplexnejší pohľad na skúmanú problematiku.
V prvej štúdii sme pri formulácii hypotéz týkajúcich sa oblastí najčastejšieho prežívania ľútosti
vychádzali z výsledkov výskumov uskutočnených v zahraničí, konkrétne v USA (Roese,
Summerville, 2005), ktoré u vysokoškolských študentov zaznamenali najvyššiu frekvenciu výskytu
tejto negatívnej emócie na poli partnerských vzťahov, priateľstva a štúdia. V štúdii I sme na súbore
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slovenských študentiek zistili, že ľútosť vzniká najčastejšie v dôsledku nesprávnych rozhodnutí
súvisiacich s rodinným životom, vlastnou osobou a partnerskými vzťahmi. Pravdepodobným
dôvodom odlišného vzorca prežívania ľútosti môžu byť kultúrnohistorické rozdiely medzi
slovenskou a americkou populáciou. I keď slovenská spoločnosť podlieha v čoraz väčšej miere
vplyvu západnej individualistickej kultúry, jej normy sú ešte stále poznačené duchom kolektivizmu
presadzovaného minulým režimom. Tým možno vysvetliť subjektívne hodnotenú dôležitosť
rozhodnutí uskutočňovaných v oblastiach rodiny, partnerských vzťahov a najmä výraznú prevahu
prežívania ľútosti nad rozhodnutiami týkajúcimi sa vlastnej osoby, ktoré je podmienené väčšou
závislosťou self-konceptu jednotlivca na hodnoteniach jeho prejavov inými osobami. Zvýšená
miera sebareflexie však môže byť tiež dôsledkom špecifík výskumnej vzorky tvorenej študentkami
humanitných odborov, ktoré sú v rámci svojho štúdia podnecované k intenzívnemu sebapoznávaniu
a dôkladnému sebahodnoteniu.
Na základe prvej štúdie sa ďalej ukázalo, že stratégie regulácie ľútosti, ktoré sa z hľadiska
prístupu k zvládaniu emočného distresu chápu ako aktívne, sú v súbore slovenských študentiek
uplatňované významne častejšie ako vyhýbavé spôsoby zvládania. Respondentky totiž uvádzali, že
ľútosť ohľadne dôsledkov ich nesprávnych rozhodnutí zmierňujú predovšetkým pomocou realizácie
alternatívnych rozhodnutí, nápravou negatívnych dôsledkov rozhodnutí, ich zdôvodňovaním
a hľadaním pozitív v negatívnom, ktoré prispieva k sebaposilneniu a osobnému rastu. Všeobecný
poznatok, že aktívne copingové stratégie sa na rozdiel od vyhýbavých považujú za adaptívne
z hľadiska pozitívneho vplyvu na well-being zvádza k predčasnému záveru, že proces regulácie
ľútosti vyúsťuje takmer jednoznačne k adaptívnemu riešeniu následkov nesprávnych rozhodnutí.
Len na základe označenia stratégie za aktívnu, resp. vyhýbavú však nemožno usudzovať na jej
skutočnú adaptívnosť. Uvedené dôvody nás viedli k experimentálnemu overeniu predpokladanej
adaptívnosti aktívnych a neadaptívnosti vyhýbavých stratégií regulácie ľútosti.
Na základe výsledkov štúdie II možno konštatovať, že nie všetky stratégie pokladané za aktívne
sú vo vzťahu k vybraným charakteristikám well-beingu adaptívnymi, a že dve zo stratégií pôvodne
zaraďovaných medzi vyhýbavé majú napriek očakávaniam pozitívny vplyv na niektoré aspekty
well-beingu. Konkrétne sa ukázalo, že aktívna stratégia zdôvodňovania rozhodnutia prispieva len
k znižovaniu negatívnej nálady. Na druhej strane vyhýbavá stratégia prispôsobenia cieľov okrem
účinku na náladu zvyšuje tiež úroveň vnímanej sebaúčinnosti a vplyvom stratégie popierania ľútosti
navyše rastie aj situačná sebaúcta. Z uvedeného vyplýva, že jednotlivec uplatňujúci stratégiu
zdôvodňovania rozhodnutia síce reguluje ľútosť aktívne, avšak neadaptívne, a naopak u osoby,
ktorá prispôsobuje svoje ciele či popiera ľútosť, a teda sa vyhýba priamemu riešeniu dôsledkov
nesprávneho rozhodnutia, sa úroveň skúmaných aspektov well-beingu zvyšuje.
Napriek zisteným rozporom však možno tvrdiť, že frekvencia využívania stratégií, ktorých
adaptívnosť sme výskumne preukázali, menovite realizácie alternatívnych rozhodnutí, nápravy
negatívnych dôsledkov rozhodnutia a sebaposilnenia a osobného rastu, je významne vyššia ako
uplatňovanie spôsobov zvládania, ktoré sa v rámci výskumu ukázali ako neadaptívne
(znehodnocovanie alternatív rozhodnutia, odmietanie zodpovednosti...).
Pri posudzovaní adaptívnosti jednotlivých stratégií regulácie ľútosti hodnotili výskumné osoby
ako najúčinnejšie vo vzťahu ku všetkým skúmaným aspektom well-beingu stratégie nápravy
negatívnych dôsledkov rozhodnutia, sebaposilnenia a osobného rastu a realizácie alternatívnych
rozhodnutí a ako najmenej účinné stratégie znehodnocovania alternatívnych rozhodnutí
a odmietania zodpovednosti. Vo všeobecnosti teda možno tvrdiť, že obsah implicitných teórií
zvládania emočného distresu spojeného s prežívaním ľútosti, ktoré si jednotlivci konštruujú, a ktoré
sú založené prevažne na ich osobnej skúsenosti s redukciou tejto negatívnej emócie, odrážajú
výsledky experimentálneho overovania adaptívnosti jednotlivých stratégií regulácie ľútosti.
Limity výskumu
Za najzávažnejšie limity prezentovaného výskumu z hľadiska spôsobu jeho realizácie aj
interpretácie výsledkov považujeme jednak ohraničenú možnosť generalizácie výskumných zistení,
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jednak retrospektívnosť a subjektívnosť získaných údajov, ktorá súvisí najmä s uplatnením na
osobných výpovediach založených metód zberu dát.
Retrospektívna analýza premenných síce predstavuje jeden z najbežnejších prístupov k bádaniu
na poli psychológie, avšak vyznačuje sa viacerými nedostatkami. Jedným z nich je riziko skreslenia
údajov v dôsledku ich pamäťového spracovania, ktoré je ovplyvnené množstvom
nekontrolovateľných a často nepoznaných osobnostných i situačných faktorov.
Subjektívnosť osobných výpovedí sa pokladá za problematickú najmä z dôvodu tendencie
poskytovať sociálne žiaduce odpovede. Tie mohli skresliť výsledky štúdie I spojené s vyjadreniami
skúmaných osôb ohľadne preferencie i subjektívneho hodnotenia účinnosti jednotlivých stratégií
regulácie ľútosti.
Možnosť zovšeobecnenia výskumných zistení na širšiu populáciu je značne obmedzená
špecifickosťou výskumného súboru tvoreného mladými dospelými ženami, ktoré sú
vysokoškolskými študentkami humanitných odborov. K ich výberu nás však viedli viaceré dôvody
vyplývajúce najmä z existujúcich poznatkov o vekových, pohlavných a kognitívnych aspektoch
prežívania ľútosti. Ženy sme zvolili jednak z dôvodu značnej prevahy ich zastúpenia v humanitných
študijných odboroch, jednak na základe početných zistení, že v oblasti kontrafaktuálneho myslenia
a prežívania ľútosti neboli preukázané žiadne významné medzipohlavné rozdiely (Roese,
Summerville, 2005). Vo vzťahu ku kritériu veku sme zámerne uprednostnili osoby v mladšom
dospelom veku, pretože bolo opakovane potvrdené, že zvyšovaním veku sa znižuje frekvencia
prežívania ľútosti najmä v súvislosti s faktorom vnímanej osobnej kontroly, resp. príležitosti na
zmenu, ktorá vekom preukázateľne klesá (Wrosch, Heckhausen, 2002). Splnenie poslednej
podmienky výberu vzorky požadujúcej, aby ju tvorili osoby študujúce humanitné odbory na vysokej
škole, bolo nevyhnutné najmä z dôvodu požiadaviek kladených v rámci oboch výskumných štúdií
na schopnosť sebareflexie a znalosť obsahu základných psychologických pojmov potrebnú pre
porozumenie inštrukcií k jednotlivým úlohám.
Teoretické a praktické implikácie
Zistenia prispievajú na teoretickej rovine k rozšíreniu poznania v oblasti adaptívneho pôsobenia
špecifických negatívnych emócií na rozhodovanie a správanie. Na príklade stratégií regulácie
ľútosti (Zeelenberg, Pieters, 2007a,b) možno demonštrovať adaptívnu funkciu negatívnych emócií
v duševnom živote človeka. Vedú totiž jednotlivca buď k priamemu aktívnemu riešeniu
nepriaznivej situácie, napr. vzdaním sa nerealistických cieľov a hľadaním ich zmysluplných
alternatív, nápravou negatívnych dôsledkov nesprávnych rozhodnutí či realizáciou alternatívnych
spôsobov konania vedúcich k žiaducim výsledkom, alebo, najmä v prípade obmedzených možností
bezprostredného riešenia negatívnej situácie, k jej kognitívnej rekonštrukcii. Tá umožňuje
vyrovnanie sa s negatívnymi dôsledkami a uvoľnenie mentálnej kapacity pre realizáciu budúcich
rozhodnutí. Môže mať podobu zdôvodňovania nesprávnych rozhodnutí, obviňovania druhých,
hľadania pozitív v negatívnom, znehodnocovania alternatívnych rozhodnutí alebo popierania
ľútosti. Niektoré z uvedených spôsobov regulácie ľútosti, najmä realizácia alternatívnych
rozhodnutí, náprava ich negatívnych dôsledkov, sebaposilnenie a osobný rast a popieranie ľútosti
preukázateľne ovplyvňujú vnímanú sebaúčinnosť, situačnú sebaúctu, situačný optimizmus
a aktuálnu pozitívnu a negatívnu náladu významne prispievajúce k prežívaniu subjektívnej pohody.
Vo vzťahu k praxi zistenia týkajúce sa špecifickej emócie ľútosť implikujú, že poznanie celkovej
adaptívnosti stratégií regulácie jednotlivých negatívnych emócií môže byť východiskom pre
účinnejšiu intervenciu v oblasti optimálneho zvládania emočného distresu a cielenejší nácvik
copingových zručností efektívnych jednak vzhľadom na práve prítomnú situáciu, jednak špecifické
emócie v tejto situácii prežívané. Tiež poznatky ohľadne vplyvu jednotlivých stratégií regulácie
špecifických negatívnych emócií na konkrétne zložky well-beingu môžu poslúžiť ako základ pre
voľbu spôsobu zvládania prežívaných negatívnych emócií optimálneho pre navodenie zmien tých
aspektov well-beingu, ktoré sa u daného jednotlivca v najväčšej miere podieľajú na jeho zníženej
úrovni.
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Poznanie oblastí najčastejšieho prežívania danej negatívnej emócie, resp. pravdepodobnosti jej
výskytu v určitej situácii tak v rámci normálnej populácie, ako aj konkrétnych sociálnych skupín
môže napomôcť k správnej identifikácii vzniknutej emócie nielen zo strany vonkajšieho
pozorovateľa usilujúceho sa porozumieť prežívaniu druhého človeka, ale aj z hľadiska samotného
jednotlivca, ktorého schopnosť sebareflexie a presného rozpoznania emócií vo vlastnom prežívaní
je do určitej miery limitovaná. Adekvátne chápanie emočného prežívania klienta je totiž
nevyhnutným predpokladom k uplatneniu vhodných intervenčných postupov.
Analýza stratégií regulácie špecifických negatívnych emócií z hľadiska ich preferencie,
resp. frekvencie využívania, ako aj na základe ich „ideálnosti“, čiže hodnotenia ich účinnosti
samotným jednotlivcom, či ich skutočnej experimentálne overenej adaptívnosti, by mohla byť
kľúčom k porozumeniu interindividuálnych rozdielov v schopnosti rozpoznať a uplatniť pre danú
situáciu adaptívnu stratégiu regulácie emočného prežívania a byť užitočná v prípadnom nácviku
relevantných copingových zručností.
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Technika omezené zevní stimulace (REST): kazuistické sdělení
Marek Malůš – Martin Kupka – Veronika Kavková
Univerzita Palackého v Olomouci, Filozofická fakulta, katedra psychologie; Olomouc
marek.malus@upol.cz, martin.kupka@upol.cz, veronika.kavkova01@upol.cz

Abstrakt
Výzkumný tým z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci již
druhým rokem zkoumá fenomén tzv. terapie tmou. Tato metoda nemá ve společnosti západního
světa dlouhou historii a její obliba mezi laickou veřejností stoupá. Jedná se o moderní adaptaci
prastarých technik různých národů, které byly využívány šamany, mnichy či jinak připravenými
jedinci. V historii psychologie můžeme nalézt pokusy o výzkumné uchopení této metody bez
návaznosti na tyto tradice. Zprvu se jednalo o výzkumy senzorické deprivace, později pak šlo
o vznik metody se zkratkou REST. Nejobecnější označení je Restricted Environmental Stimulation,
většinou se na konec připojuje slovo Technique (někdy Therapy). Náš tým přeložil název volně
jako Technika omezené zevní stimulace. Cílem příspěvku je seznámit posluchače s převážně kvalitativními daty kazuistického charakteru více do hloubky, aby si mohli udělat co nejkomplexnější
představu o potenciálu využití této metody v životě jedince, který je velmi pestrý a velmi nesnadno
kvantitativně uchopitelný. Zaměříme se na oblast sebezkušenostní, růstovou a terapeutickou.
Příspěvek je podán z pohledu absolventa pobytu, výzkumníka i „opatrovníka-průvodce“
v Beskydském rehabilitačním centru Čeladná.
Klíčová slova: REST, technika omezené zevní stimulace, terapie tmou, kazuistické sdělení,
sebezkušenost

Restricted Environmental Stimulation Technique (REST): the case report
Abstract
The research team from the Department of Psychology, Philosophical Faculty of Palacky University
in Olomouc examines the phenomenon of dark therapy for two years. It is increasingly popular
method among the general public, with short history at the Western world. It is a modern adaptation
of ancient techniques of various nations that were used by shamans, monks or otherwise prepared
individuals. In the history of psychology were attempts to grasp the method without following these
traditions. At first it was the sensory deprivation studies, later a method with the acronym REST
was created. The most common designation of the method is restricted environmental stimulation;
generally, the word technique (sometimes therapy) is added. Our team translated the name loosely
into Czech as „a limited external stimulation technique“. The aim of this paper is to acquaint the
audience with more in-depth qualitative data, mainly from case studies, and present a
comprehensive picture of the potential the method may have in the life of an individual, which is
very rich and very difficult to quantitatively grasp. We will focus on three areas: self-experience,
growth and therapy. The paper will be presented from the perspective of a former participant,
researcher and „guide“ in Beskydské rehabilitační centrum Čeladná.
Keywords: REST, restricted environmental stimulation technique, dark therapy, case report, selfexperience
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Uvedení do tématu
To, co je v dnešní době mezi laickou veřejností známo jako terapie tmou, léčba tmou, pobyt ve tmě
(Brodská, 2008; Krumlová & Hrdličková, 2009; Urbiš, 2012), Dunkeltherapie (Kalweit, 2006),
případně dark therapy (Phelps, 2008), je v odborných zahraničních známo jako tzv. REST:
Restricted Environmental Stimulation Technique/Therapy (Bood, Kjellgren, Norlander, 2009;
Borrie, 1990; Harriso, Arreed, 1991; Kjellgren, Sundequist, Norlander, Archer, 2001; Norlander,
Kjellgren, Archer 2003; Suedfeld, 1980, 1982, 1989, 1999; Suedfeld, Ballard, Murphy, 1983;
Walker, Freeman, Christensen, 1994).
V dřívějších publikacích bychom se mohli dopátrat výzkumů senzorické deprivace, ty už jsou však
dávno kvůli negativním konotacím minulostí – možná zneužití při výslechových praxích,
bezdotykovém mučení (Hebb, 1974; Suedfeld, 1983; Zubek, 1969).
Náš tým přeložil název REST pracovně jako Metoda (technika) omezené zevní stimulace (Kupka,
Malůš, Kavková, Řehan, 2012).
Uvedení do výzkumu
V roce 2010 náš výzkumný tým navázal spolupráci s Beskydským rehabilitačním centrem
v Čeladné, kde A. Urbiš provozuje tzv. terapii tmou nejmodernějším způsobem, s jakým jsme se
doposud setkali. V roce 2011 jsme společně započali pilotní výzkum, od roku 2012 realizujeme
druhou výzkumnou fázi. Tato fáze má za hlavní cíl zmapovat a popsat procesy a změny, ke kterým
dochází v prostředí Chamber REST a které mají přesah i po návratu do každodenního života. Studie
smíšeného designu kombinuje kvantitativní i kvalitativní prvky z důvodů využití výhod obou
přístupů. V kvantitativní části jedinci vyplňují několik testových metod před pobytem, po pobytu a
s delším časovým odstupem. Pro potřeby tohoto článku však použijeme pouze data z kvalitativní
části, která zahrnuje metody:
1. Polostrukturovaná interview před pobytem / po pobytu / s časovým odstupem.
2. Analýza diktafonových nahrávek z průběhu pobytu (jsou-li k dispozici).
3. Analýza dalších materiálů vytvořených v průběhu pobytu / po pobytu (jsou-li k dispozici).
4. Rozhovor s osobou blízkou.
Pro účely tohoto příspěvku využijeme zejména data získaná spontánní tvorbou klientů terapie tmou
v Beskydském rehabilitačním centru v Čeladné. Vložíme autentické ukázky přepisů vzniklých buď
v průběhu pobytu, nebo s několikatýdenním odstupem. Pokud budou v textu chyby, jsou záměrně
ponechány tak, jak byly autory zapsány.
Tři kazuistické střípky
Miloslava, 40 let (týdenní pobyt v roce 2012; strojopis pořízený přímo při pobytu v pondělí, tj. 4.
den pobytu).
„Ještě jsem si vzpomněla, že Urbiš, v pátek, jak byl tady, řekl zajímavou čínskou moudrost, že věc
nemáme očekávat či přivolávat, ony přijdou samy. Jednoduše jak se říká lidově, netlačit moc na
pilu, když něco chceme. Což se mi v životě také potvrdilo – viz má praxe, nebo náš vztah, nebo naše
daleké cesty za poznáním. Možná to tak zafunguje s tvou firmou nebo s nastěhováním mých rodičů
... Ono to asi nějak dopadne. Nebudu na sebe přebírat jejich problémy. Oni si sami musí vyřešit co
chtějí a co ne. Asi i za cenu, že byt bude další zimu neobydlený. Ale proč se tím trápit... Oni si musí
sami přít na to, co je pro ně lepší“.
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Komentář opatrovníka (autor textu): U této paní můžeme sledovat několik zajímavých momentů:
Zaprvé je to uvědomění (ve tmě obvykle silněji propojeno i s emocionálním, případně i
behaviorálním doprovodem), které je potvrzeno jejími životními zkušenostmi. „Což se mi v životě
také potvrdilo“ … ve tmě je dostatek prostoru pro kontemplaci, rozjímání, srovnávání si svého
života v dlouhodobé perspektivě a s možností nebývalého odstupu (chamber REST vytváří jistý
chráněný prostor, který velmi usnadňuje vystoupit z každodenního kolotoče, zastavit se, poodejít a
zpovzdálí jej určitý čas pozorovat v mnohem větší komplexnosti).
Zadruhé: „Nebudu na sebe přebírat jejich problémy … Oni si musí sami přít na to, co je pro ně
lepší.“ Jako frekventant terapeutického výcviku mám možnost často pozorovat (zvlášť u nás, u tzv.
„pomáhajících profesí“) téma přebírání zodpovědnosti, kdy ovšem k tomuto uvědomění „klienta“
dovádí výcvikový terapeut nebo prostě terapeut. U této paní to bylo o to zajímavější, neboť o tomto
tématu se při návštěvách předem nehovořilo – až následně po klientčině spontánním uvědomění.
Jitka, 41 let (týdenní pobyt v roce 2011; napsáno několik týdnů po pobytu).
„Po 5 dnech jsem měla pocit, že by to mohlo stačit, že už se vše vystřídalo, že jsem odpočinutá,
vyspaná, tak co. Jsem ráda, že jsem vydržela dál, protože to nejdůležitější pro mě přišlo až v úterý a
ve středu. Uvědomila jsem si a pochopila spoustu věcí, řekla jsem nahlas to, na co jsem se sama
bála pomyslet. Hodně to bylo o emocích, o mém stavu, to mám v sobě, to se ani nedá na papír
napsat. Nechala jsem ve Tmě ten krunýř, který se dá nazvat – zvládnu to sama, to stihnu, to mě
nepoloží, to vydržím… Cítím se teď taková vyčištěná, křehká, ale ne zranitelná, ne oběť, jsem
vnitřně daleko silnější, usmívám se. Mám pocit, že jsem konečně našla v sobě tu dospělou ženu,
která tam byla zastrčená a čekala až jí dám možnost…
Taky jsem zjistila, že můj syn už není dítě, jak jsem ho pořád viděla, ale kus dospívajícího chlapa,
který se o sebe dokáže týden postarat bez mámy. V zrcadle je taky jiná „ženská“ než před Tmou –
jsem to já Jitka. Hodně jsem zpomalila, chráním víc sama sebe, šetřím energií, víc přemýšlím o
věcech, o tom kam energii a čas investovat, co vynechat.“
Komentář opatrovníka: „Uvědomila jsem si a pochopila spoustu věcí, řekla jsem nahlas to, na co
jsem se sama bála pomyslet.“ Pobyt v podmínkách typu chamber REST nejenže vytváří prostor, ale
dokonce přímo vybízí ke konfrontaci s vnitřními obsahy, které mohou být nepříjemné a
v každodenním shonu je snadné před nimi utíkat, zavírat oči, nepřipouštět si je, směřovat pozornost
jinam. Avšak z hlediska terapeutické praxe asi nemusíme příliš polemizovat o tom, zda k vyřešení
mnohých konfliktů a posunu směrem k lepšímu fungování je často nezbytná přímá konfrontace,
porozumění, prožití – samozřejmě také obvykle s následnou změnou v chování.
Tuto paní jsem provázel jako opatrovník, také jsem u ní „terapeuticky působil“. V průběhu
„opatrovnického“ rozhovoru během šestého dne pobytu paní Jitka vyprávěla o intenzivním snu
z předchozí noci (sny se lidem ve tmě obvykle zdají ve větší míře, jsou živější a lépe si je pamatují).
Použili jsme metodu focusing (tělesně zakotvené prožívání) pro podporu současného zapojení
rozumu, emocionálního i tělesného prožívání, pro snadnější propojení snového emocionálního
obsahu s emocemi prožívanými v situacích v běžném životě (Gendlin, 2003; Hájek 2002, 2012). Při
intenzivních prožitcích došlo u klientky k růstovému uvědomění, které si ještě další den sama
dopracovávala a které především přetrvalo i po návratu do reálného života, reálných vztahů, aniž by
k tomu potřebovala další terapeutickou podporu (stačilo jedno „sezení“ 5. den pobytu chamber
REST): „zvládnu to sama, to stihnu, to mě nepoloží, to vydržím“ … při prožití nesmyslnosti tohoto
jádrového přesvědčení (Praško, Možný, Šlepecký et al., 2007) se paní podařilo nejen se vymanit ze
způsobu života, kterým nechce dál žít, ale také se díky němu cítí silnější a spokojenější („jsem
vnitřně daleko silnější, usmívám se“), ale také integrovanější s nárůstem sebeúcty, sebepřijetí
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(„našla v sobě tu dospělou ženu“, „v zrcadle je taky jiná „ženská“ než před Tmou – jsem to já
Jitka“). A navíc jí pobyt v prostředí tmy, ticha a samoty pomohl pozměnit vidění svého
pubertálního syna, proměnit svůj postoj k němu („Taky jsem zjistila, že můj syn už není dítě, jak
jsem ho pořád viděla, ale kus dospívajícího chlapa, který se o sebe dokáže týden postarat bez
mámy“) – aniž by v rozhovoru téma postoje k synovi zaznělo.
Jaroslav, 44 let, dokumentarista (týdenní pobyt; napsáno několik týdnů po ukončení pobytu)
„Každým dnem stráveným ve tmě narůstala paleta barev, které jsem vnímal a nemohl se jich
nabažit. Ve dne vidíme stovky odstínů pestrých barev a je to pro nás přirozené. Ve tmě byly barvy
tlumené a rychle se proměňovaly a skládaly v obrazce nekonečných tvarů…
Předposlední den mě donašeč nepřinesl mé vytoužené jablka. To mě rozčílilo natolik, že jsem nebyl
schopen nic vnímat. Okamžitě se kolem mne vytvořila hustá tmavá hmota a sedala niž a níž, takže
jsem měl za chvíli dojem, že musím sklopit hlavu, abych nenarazil. Tím, že to bylo až šestý den,
tak jsme hrdě zůstal vzpřímený a očekával, co nastane. Zřejmě jsem i nadával. Potom mě napadlo,
že budu nad věcí, nenechám se rozhodit pro pár jablek a s mým klidem se začalo vše kolem mě
rozjasňovat. Zase jsem viděl úžasné tvary a jejich pohyb. Vzal jsem to jako velké poučení. Nenechat
se rozhodit, být sám sebou a nezabývat se prkotinami. A to je v běžném životě velké umění. …
Na pořádek jsem nikdy nebyl. Mám ve zvyku pokládat věci i předměty na hromádky. Tam je vždy
najdu, když si dám čas a nespěchám. Zřejmě každý zná automatické konání při zamykání auta či
bytu. Stačí pár metrů poodejít a vkrádá se myšlenka Zamkl jsem? Nezamkl? Těch prohřešku máme
víc. Ve tmě jsem si uvědomil, že musím vědět vždy, kam co odložím, jinak nemám šanci to nalézt.
Takže jsem přesně věděl, kde co mám a nikdy jsem nic nehledal. Až na kapesník, který mě vypadl
někde cestou. Musel jsem si přesně vybavit, kudy jsem přesně šel a s rukama na zemi hledal a
posléze našel. Bral jsem to jako … poučení …
A na závěr?
Jedno si ve tmě uvědomíte. Pojem času je relativní. Pár dní vám nic neříkal, nenařizoval, nehonil
vás … nepotřebujete žádné moderní vymoženosti, které vás svým komfortem ubíjí, vy nemusíte ani
jíst vybrané lahůdky, zapíjet je bůhví čím, kouřit, ale spokojíte se s málem. Tak jako před mnoha
lety si pochutnáte na jablku, vodě z vodovodu a na klidu a tichu kolem vás. Zjistíte, že se dá přece
jenom žít trochu jinak, než v neustálém shonu…“
Komentář: Sdělení „To mě rozčílilo natolik, že jsem nebyl schopen nic vnímat.“ odkazuje na běžný
lidský prožitek, se kterým se však v prostředí chamber REST dá snáze vnitřně pracovat (či si
dokonce někdy až pohrát). Ať už je to schopností tohoto prostředí působit jako výborné projekční
plátno nebo jiným mechanismem naší mysli, tak rozhodně není výjimkou, že vnitřní procesy se více
odráží v prožívání tmy kolem nás („Okamžitě se kolem mne vytvořila hustá tmavá hmota a sedala
niž a níž, takže jsem měl za chvíli dojem, že musím sklopit hlavu, abych nenarazil.“), což umožňuje
opět snadnější porozumění vnitřním mechanismům. To dokládá následná změna v prožívání
okolního prostředí chamber REST při změně postoje k situaci („začalo vše kolem mě rozjasňovat“).
Takovýto prožitek, který si jedinec může „osahat, vyzkoušet na vlastní kůži“, je podle našeho
názoru zásadnější pro následnou změnu v prožívání a reagování v životě („Nenechat se rozhodit,
být sám sebou a nezabývat se prkotinami. A to je v běžném životě velké umění.“).
Výpověď „Ve tmě jsem si uvědomil, že musím vědět vždy, kam co odložím, jinak nemám šanci to
nalézt.“ odkazuje k dnes velmi nosnému tématu všímavosti, mindfulness (Baer, 2003; Brown,
Ryan, 2003, 2007; Frýba, 2008; Hayes, 2004; Kabat-Zinn, 1996; Martin, 1997; Segal, Williams,
Teasdale, 2002), k jehož rozvoji podle našeho názoru (i na základě opakované vlastní zkušenosti
s pobytem v prostředí chamber REST v délkách 3, 7 a 14 dnů) nezbytně vede. Proč? Jednoduše
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pokud si člověk nedá pozor, může se zranit nárazem obličeje do otevřených dveří, o umyvadlo při
usedání na záchod, rozlije hrnek s teplým nápojem, nenajde, co nedbale odložil, atd.
A na závěr, sdělení „Tak jako před mnoha lety si pochutnáte na jablku, vodě z vodovodu a na klidu
a tichu kolem vás. Zjistíte, že se dá přece jenom žít trochu jinak, než v neustálém shonu a hlavně ne
tak, jak jste dosud žili a nestíhali.“ odkazuje k naší přesycenosti vším možným, která jenom otupuje
naše smysly a nutí nás často zažívat intenzivnější prožitky a požitky, abychom naše smysly, chutě a
potřeby uspokojili. A zároveň se zde dostáváme ke staré pravdě mudrce Lao-c´ (1997), že „změť
pěti barev oslňuje oko, změť pěti tónů ohlušuje ucho a změť pěti chutí otupuje ústa“.
Závěr
Naším záměrem není vést k askezi, vytvářet umělé podmínky pro život, které by nebyly slučitelné
s dnešním fungováním. Rádi bychom však poukázali na techniku, která u nás není stále mnoho
známá, spíše mnohdy vzbuzuje obavy (vzhledem k dřívějším známým experimentům se
senzorickou deprivací), a přitom má skutečně široký a významný sebezkušenostní, růstový a
terapeutický potenciál. Nejde nám o náhradu terapie, avšak o její možný doplněk pro určité jedince
(jistě ne pro všechny), který může přinést do terapie nový materiál a i samotnému člověku může
umožnit nahlédnout do sebe samého tak, jak se mu běžně nemusí podařit. Obzvláště, pokud je
v tomto snažení podpořen a doprovázen opatrovníkem – terapeutem. Vždyť i Fromm (1996) mluví
o odvaze k samotě jako nezbytném růstovém faktoru a Yalom (2006) považuje pobyt o samotě za
růstový a terapeuticky přínosný.
Zpracování publikace bylo umožněno díky účelové podpoře na specifický vysokoškolský výzkum
udělené roku 2012 Univerzitě Palackého v Olomouci Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy ČR a díky grantové podpoře FPVC2013/07.
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Prokrastinácia v súvislosti s vybranými aspektmi sebaregulácie
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Abstrakt
Skúmaním prokrastinácie (tendencie k odkladaniu úloh na neskôr) v akademických podmienkach sa
zistilo, že ide o určitý druh antimotivácie, ktorá môže súvisieť s nízkou úrovňou sebaregulácie,
vnímanej akademickej zdatnosti a sebaúcty, a zároveň súvisí s vysokou úrovňou úzkosti, stresu
a s poruchami, ktoré sú spojené so stresom. Sebaregulačné procesy sa podieľajú na tempe
približovania sa k zvolenému cieľu. Pokiaľ je toto tempo príliš pomalé, môže u človeka vzniknúť
presvedčenie, že cieľ nenaplní. Výskumným cieľom predkladanej štúdie bolo zistiť, či existuje
negatívny vzťah medzi prokrastináciou na jednej strane a sebaúctou, internalistickou orientáciou
osobnosti a vôľovou reguláciou na strane druhej, a tak podporiť predpoklad o tom, že dané faktory
možno vo vzťahu k prokrastinácii pokladať za protektívne. Výskum bol realizovaný na vzorke
vysokoškolských študentov (N=216) prostredníctvom zostavy dotazníkov zameranej na uvedené
premenné. Zistenia poukázali na relatívne tesný negatívny vzťah vôľovej regulácie so všeobecnou
prokrastináciou a stredne tesný negatívny vzťah s akademickou prokrastináciou. Zistilo sa tiež, že
všeobecná prokrastinácia slabo negatívne koreluje so sebaúctou. Výskumne sa nepodarilo podporiť
predpokladaný vzťah medzi prokrastináciou a internalistickou orientáciou osobnosti.
Kľúčové slová: prokrastinácia, sebaregulácia, sebaúcta, miesto kontroly, vôľová regulácia,
vysokoškolskí študenti
Procrastination in relation to chosen aspect of self-regulation
Abstract
It was found out about procrastination (the tendency to postponing tasks for later) in academic
environment that it is some kind of an antimotivation, which may be associated with a low level of
self-regulation, academic self-efficacy and self-esteem, and it is also associated with high levels of
anxiety, stress and with some stress disorders. Processes of self-regulation participate in the rate of
convergence to the chosen goal. In case this rate is too slow, one can acquire the belief that the goal
will not be achieved. The research aims of this study was to confirm negative relation between
procrastination on the one side and self-esteem, internality orientation and will regulation on the
other side, and thus support the assumption that this factors can be considered as protective in
relation to procrastination. The study was conducted on sample of university students (N=216)
through a set of questionnaires aimed at variables listed above. Findings pointed out relatively
strong negative relation of will regulation to general procrastination and also medium negative
relation to academic procrastination. It was also find out that general procrastination is weakly
related to self-esteem in negative direction. The study did not confirm expected relation between
procrastination and internality orientation.
Key words: procrastination, self-regulation, self-esteem, locus of control, will regulation,
university students
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Úvod
„Nič neprekoná vykonanie činnosti načas. To totiž predstavuje meradlo kvalitného života.“
C. H. Lay
Častý výskyt slov „nestíham“ alebo „nemám čas“ zrejme nemožno pripísať len dnešnej
„uponáhľanej dobe“, ale aj neefektívnemu organizovaniu činností. Od toho sa potom odvíjajú
problémy s využívaním zdrojov nášho psychického uspokojenia a celkovo negatívne prežívanie.
Fenomén prokrastinácie nie je zrovna témou pozitívnej psychológie. Do daného kontextu, naopak,
spadajú tie konštrukty, u ktorých v našom príspevku predpokladáme negatívny vzťah s mierou
prokrastinácie, teda tie, ktoré majú vo vzťahu k prokrastinácii potenciál byť protektívnymi faktormi.
V tomto interpretačnom rámci sme sa v našom príspevku pozreli na výsledky korelačného
výskumu, ktorý predstavíme ďalej, po stručnom teoretickom priblížení premenných, ktoré sme do
daného výskumu zahrnuli.
Prokrastinácia
Prokrastinácia je pojem, ktorý je pre väčšinu laickej verejnosti neznámy. Keď však použijeme
slovenské ekvivalenty ako odkladanie vecí na zajtra, lenivosť, otáľanie, mnohým sa vybaví konkrétna
skúsenosť z ich života. Tento pozoruhodný fenomén nemá doposiaľ univerzálnu definíciu. Väčšina jeho
vymedzení zdôrazňuje jeho negatívne, resp. nepriaznivé aspekty. Prokrastinácia môže byť chápaná
ako nelogický, iracionálny odklad činnosti (Steel, 2007), pričom človek si vyberá tento spôsob
správania napriek tomu, že očakáva negatívne dôsledky odloženia danej úlohy na neskôr. Často je
už samotný tento odklad spojený s prežívaním subjektívneho zážitku nepokoja (Solomon,
Rothblum, 1984).
Prokrastináciu možno chápať aj ako nadmerný časový nesúlad medzi pôvodným zámerom
a výsledným konaním, kedy rozdiel medzi odhodlaním a začiatkom práce na úlohe (resp.
dokončením úlohy) značne presahuje primerané množstvo času, ktoré je potrebné pre úspešné
splnenie tejto úlohy, pričom sa tak deje najmä v počiatočných fázach existencie úlohy (Steel,
Brothen, Wambach, 2001).
Prokrastinovať však v zásade neznamená nerobiť nič. Podľa R. Gabrhelíka (2008) sú
prokrastinátori, naopak veľmi činorodí, hoci vždy na úkor práve tej dôležitej úlohy, na ktorej treba
primárne pracovať. Znamená to teda, že prokrastinátori robia všetko iné, len nie to, čo by mali.
Väčšina autorov zaoberajúcich sa vymedzením prokrastinácie kladie dôraz na tri kritéria
prokrastinácie – ide o správanie, resp. činnosti, ktoré sú: a) odkladné, b) nepotrebné,
c) kontraproduktívne (Gabrhelík, 2008).
Z vyššie uvedeného vyplýva, že pod prokrastináciou sa rozumie určitý typ správania. Pojem
prokrastinácia sa však chápe aj ako osobnostná vlastnosť, resp. črta (Schouwenburg et al., 2004),
teda v zmysle relatívne stálej tendencie k prokrastinačnému správaniu. J. R. Ferrari (podľa:
Schouwenburg et al., 2004) identifikoval tzv. chronických prokrastinátorov disponujúcich črtovou
prokrastináciou (trait procrastination). H. C. Schouwenburg a C. H. Lay (1995) pracovali vo
svojom výskume s prokrastináciou ako črtou osobnosti a definovali ju ako súbor premenných, ktoré
predisponujú jedinca k správaniu smerujúcemu k odkladu. C. H. Lay (1997) črtovú prokrastináciu
charakterizoval opakovaným odkladným správaním.
Niektorí ľudia otáľajú so svojimi povinnosťami iba niekedy, iní zas odkladajú plnenie úloh
takmer vždy a pre niektorých je odklad príznačný len v istých, špecifických súvislostiach,
resp. situáciách. V tomto zmysle možno rozlíšiť tzv. situačnú prokrastináciu ako občasný odklad,
ktorý sa viaže na nejaké konkrétne situácie so špecifickými podmienkami (Knaus, 2000) a
tzv. všeobecnú prokrastináciu, ktorá postihuje v podstate všetky oblasti života.
Za špecifickú formu situačnej prokrastinácie možno považovať akademickú prokrastináciu, ktorá
spôsobuje problémy v školskom prostredí spojenom s plnením a dodržiavaním rôznych termínov.
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E. D. Rothblum, L. J. Solomon a J. Murakami (1986) definovali akademickú prokrastináciu ako
sklon:
a) vždy alebo takmer vždy odložiť akademické úlohy,
b) vždy alebo takmer vždy prežívať úzkosť, ktorá je spojená s týmto odkladom.
L. J. Solomon a E. D. Rothblum (1984) vo svojom výskume zistili, že až 50 % študentov
prokrastinuje pravidelne a približne 38 % prokrastinuje príležitostne. Výsledky iného výskumu
zaoberajúceho sa výskytom akademickej prokrastinácie udávajú dokonca až 95 % prokrastinujúcich
a 70 % často prokrastinujúcich študentov (Ellis, Knaus, podľa: Solomon, Rothblum, 1984).
Za akademickou prokrastináciou však bude pravdepodobne viac ako len nedostatočná organizácia
času alebo nízka úroveň študijných zručností. Boli navrhnuté mnohé iné faktory zapríčiňujúce toto
správanie, napríklad úzkosť, nerozhodnosť, neochota k sebakontrole, nedostatok asertivity, strach
z možného neúspechu, nechuť k úlohám, ktoré treba splniť, ako aj príliš perfekcionistický prístup
(Özer, Demir, Ferrari, 2009).
Vybrané aspekty sebaregulácie v kontexte prokrastinácie
Sebaregulácia zahŕňa procesy, ktorými sa ľudia pokúšajú nahradiť alebo zmeniť nechcené
nutkania, túžby a reakcie organizmu tak, aby nad nimi získali kontrolu a priviesť svoje správanie
alebo iné svoje stavy do línie ideálu (Baumeister, Vohs, 2007). Ľudia, ktorí majú so svojou
sebareguláciou úspech, vedia efektívnejšie vnímať svoje vnútro a tiež okolie, ktoré ich obklopuje.
Na druhej strane ľudia, ktorí v sebaregulácii zlyhávajú, strácajú nad sebou kontrolu a majú
problémy aj s kontrolou svojich sociálnych skúseností. Úspešná sebaregulácia je základnou zložkou
adaptácie vo všetkých oblastiach života (Hoyle, 2006).
Sebaregulačné procesy sa podieľajú na tempe približovania sa k zvolenému cieľu. Pokiaľ je toto
tempo príliš pomalé, môže u človeka vzniknúť presvedčenie, že cieľ nenaplní. P. Steel (2007) metaanalyticky spracoval 691 nezávislých korelácií, ktoré boli predmetom skúmania v rôznych
predchádzajúcich výskumoch. Zistil, že silnými prediktormi prokrastinácie sú okrem charakteru
úlohy, aj nízka vnímaná vlastná účinnosť (self-efficacy) a tendencia k sebaznevýhodňovaniu.
Ďalším výrazným prediktorom prokrastinačného správania sa ukazuje byť nízka svedomitosť
spojená s nízkou sebakontrolou, organizáciou a motiváciou k výkonu, ako aj vysoká impulzivita.
Každý jedinec disponuje určitými sebaregulačnými vlastnosťami, ktoré využíva na
usmerňovanie svojho prežívania a správania. Regulácia je zložitý proces, počas ktorého je človek
často prinútený vzdať sa takých aktivít, ktorých vykonávanie obľubuje, alebo je nútený robiť také
činnosti, ktoré mu nie sú po chuti. Z tohto dôvodu je optimálne, ak jedinec disponuje takými
sebaregulačnými vlastnosťami, ktoré mu tento komplikovaný proces uľahčia. My sme sa zamerali
na nasledujúce aspekty sebaregulácie: sebaúcta, interné miesto kontroly (resp. vnímaná vlastná
účinnosť) a vôľovú reguláciu.
Vymedzenie, ktoré však nájdeme vo väčšine literárnych zdrojov zaoberajúcich sa sebaúctou patrí
M. Rosenbergovi (podľa: Mruk, 2006), ktorý sebaúctu popisuje ako pozitívny postoj k sebe
samému. Miera sebaúcty dozaista môže ovplyvňovať to, ako myslíme a konáme. Optimálnu mieru
sebaúcty môžeme považovať za istý štandard, cieľ alebo ideál, ktorý ovplyvňuje životnú pohodu, je
teda dôležité vedieť regulovať svoje správanie tak, aby nedošlo k jej narušeniu.
Pre prokrastinátorov je charakteristické nedostatočné zapojenie a zotrvanie v činnosti.
S vnútorným konfliktom medzi tým, čo by prokrastinátor chcel spraviť a tým, čo naozaj spraví, sa
spája „difúzna identita“ (Schouwenburg et al., 2004), pri ktorej možno predpokladať nízku mieru
sebaúcty. J. R. Ramsay (2002) tiež upozorňuje na negatívne sebauvedomovanie študentov v rámci
prokrastinácie vo forme prežívaného vlastného zlyhania.
Vnímaná vlastná účinnosť (self-efficacy) a interná lokalizácia kontroly (internal locus of control)
sú presvedčenia o sebe, ktoré vplývajú na jedincove myslenie, správanie, jeho motiváciu a emócie.
Konštrukt vlastnej účinnosti zaviedol do psychológie A. Bandura (1994). Definuje ju ako dôveru
človeka vo vlastné schopnosti dosiahnuť zamýšľanú úroveň výkonu. Príbuzným konštruktom je
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lokalizácia kontroly, ktorá súvisí so subjektívne vnímaným miestom posilnenia vlastného správania
a v závislosti na tom sa rozlišuje interná a externá lokalizácia kontroly. Podľa J. B. Rottera (1990)
vyjadruje interná kontrola také očakávanie jedinca, že odmena a výsledky konania budú
podmienené vlastným správaním alebo osobnostnými charakteristikami. Internalisti veria, že
dokážu zmobilizovať všetky svoje zručnosti, schopnosti a vedomosti na to, aby naplnili svoje
vytýčené ciele a dosiahli tak úspech. Externalisti naopak očakávajú, že odmena a výsledky ich
konania budú závislé na náhode, šťastí, „osude“, na vplyve iných vonkajších „síl“ a iných
nepredvídateľných činiteľov. Práve prokrastinátori majú tendenciu preceňovať náročnosť úlohy
(Lay, 1997), čo poukazuje skôr na externú vnímanú kontrolu.
Model sebaregulácie B. J. Zimmermana (podľa: Capa-Aydin, Sungur, Uzuntiryaki, 2009) zahŕňa
ako svoju dôležitú súčasť procesy vôľového vykonávania počas samotnej činnosti. Konkrétne ide
o procesy sebakontroly a sebapozorovania. Základom týchto procesov je emočná kontrola, ktorá
chráni koncentráciu a úsilie pred rozptýlením. C. H. Lay (podľa: Schouwenburg et al., 2004)
u prokrastinátorov upozorňuje na určitý prejav slabej, resp. nedostatočnej vôle prítomný už
v nesprávnom formulovaní budúcich predstáv ohľadne zamýšľanej činnosti v zmysle „mohol by
som“, resp. „dúfam, že začnem“, namiesto jednoznačnej, sebavedomie a vôľu vyjadrujúcej
formulácie „chcem“, resp. „mám túto povinnosť“.
Pojem vôľa zahŕňa podľa Nakonečného (1997) tak procesy (vôľovú regulácia správania), ako aj
súbor vôľových vlastností osobnosti, pričom tieto tvoria jednotu, nakoľko na vôľovej regulácii
správania sa zároveň zúčastňujú aj vôľové vlastnosti. Ide napríklad o zásadovosť, vytrvalosť,
rozhodnosť, húževnatosť, cieľavedomosť, sebadisciplínu, spoľahlivosť a iné. Všeobecne môžeme
povedať, že vôľové vlastnosti vyjadrujú schopnosť sebakontroly, ktorá sa prejavuje v potláčaní
nežiaducich tendencií, ale aj v úsilí pri prekonávaní prekážok, pri vytyčovaní a dosahovaní
vzdialenejších cieľov (Nakonečný, tamtiež). V kontexte nášho príspevku sme sa zamerali na
rozhodnosť, vytrvalosť a sebadisciplínu.
Výskumný problém
Podstatou prokrastinácie je teda nadmerný časový nesúlad medzi prvotným odhodlaním konať
a výsledným konaním. To znamená, že človek, ktorý prokrastinuje, disponuje istým odhodlaním
začať pracovať na úlohe, ale z rôznych dôvodov na nej začína pracovať oveľa neskôr, ako by mal,
resp. ako plánoval.
Značná výskumná pozornosť zahraničných autorov bola namierená práve na prokrastináciu
v akademických podmienkach. Akademická prokrastinácia sa javí ako akýsi druh „antimotivácie“
súvisiaci s nízkymi úrovňami sebaregulovania, vnímanej akademickej zdatnosti a sebaúcty,
a zároveň s vysokými úrovňami úzkosti, stresu a s chorobami spojenými so stresom (Klassen et al.,
2009).
Na základe teoretických úvah a empirických zistení načrtnutých v predchádzajúcich statiach
možno predpokladať, že odkladanie začatia alebo dokončenia úlohy súvisí s rôznymi aspektmi
sebaregulácie. Výskumným cieľom predkladanej štúdie bolo teda zistiť, či existuje negatívny vzťah
medzi prokrastináciou na jednej strane a sebaúctou, internalistickou orientáciou osobnosti
a vôľovou reguláciou na strane druhej, a tak podporiť predpoklad o tom, že dané faktory možno vo
vzťahu k prokrastinácii pokladať za protektívne.
Metóda výskumu
Výskumnú vzorku tvorilo 216 študentov vysokých škôl, priemerného veku 22,3 roka, so
zastúpením žien v počte 124 a mužov v počte 92. Išlo o 68 študentov učiteľstva, 90 študentov
behaviorálnych, sociálnych a humanitných vied (žurnalistika, lekárstvo, ekonomika, manažment,
sociológia, právo, psychológia) a 58 študentov prírodných a technických vied (matematika, chémia,
biológia, stavebníctvo, IKT, telekomunikácie, spracovanie kovov) študujúcich v mestách Banská
Bystrica, Ružomberok, Bratislava, Žilina, Liptovský Mikuláš, Brno a Trnava. Vzorka bola vybraná
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metódou zámerného výberu v kombinácii s príležitostným. Študenti sa výskumu zúčastnili
dobrovoľne vyplnením anonymnej výskumnej zostavy nasledujúcich sebavýpoveďových metodík.
 Dotazník GPS (General Procrastination Scale) vytvorený v roku 1986 C. H. Layom (podľa:
Ferrari et al., 1995) v slovenskom preklade. Ide o jednodimenzionálny dotazník na
zisťovanie všeobecnej črtovej prokrastinácie pozostávajúci z 20 behaviorálnych tvrdení.
Respondenti sa k tvrdeniam vyjadrujú na päťbodovej škále podľa toho, nakoľko je pre nich
popísané správanie typické. Cronbachov koeficient α ako ukazovateľ vnútornej konzistencie
škály bol na našej vzorke vyčíslený na 0,86. Pre ilustráciu uvádzame príklad pozitívne
skórovanej položky: „Vianočné nákupy obyčajne dokončujem až na poslednú chvíľu“
a negatívne skórovanej položky: „Prácu mám zvyčajne dokončenú v určitom predstihu“.
 Modifikovaný dotazník PASS (Procrastination Assessment Scale for Students), pričom
autormi pôvodného dotazníka sú L. J. Solomon a E. D. Rothblum a rok jeho konštrukcie je
1984. PASS je najčastejšie používaný dotazník na zisťovanie akademickej prokrastinácie.
Autori ho vytvorili so zámerom preskúmať frekvenciu kognitívnych a behaviorálnych
ukazovateľov akademickej prokrastinácie u vysokoškolských študentov (Ferrari et al.,
1995). Modifikovaný dotazník PASS obsahuje 16 položiek, ktoré súvisia so štyrmi
akademickými oblasťami typickými pre naše akademické podmienky: učenie sa na skúšky,
písanie seminárnych prác, plnenie administratívnych úloh a nedochvíľnosť (Ratkovská,
2011). Položky majú formu tvrdení, s ktorými majú respondenti vyjadriť mieru súhlasu,
resp. nesúhlasu na päťstupňovej škále. Cronbachov koeficient α bol na našej vzorke
vyčíslený na 0,83. Pre ilustráciu uvádzame príklad pozitívne skórovanej položky: „Často sa
mi stáva, že sa pripravujem na ústnu prezentáciu seminárnej práce (projektu) cestou
v autobuse, prípadne tesne pred ňou“ a negatívne skórovanej položky: „Ak mi chýba
známka v indexe alebo v AIS-e, snažím sa problém vyriešiť čo najskôr“.
 Dotazník RŠS (Rosenberg Self-Esteem Scale) je zrejme najrozšírenejší dotazník na
zisťovanie úrovne sebaúcty, ktorého autorom je M. Rosenberg a rok konštrukcie 1965
(podľa: Blatný – Osecká, 1994). Dotazník pozostáva z 10 položiek vo forme tvrdení, ktoré
respondenti hodnotia na štvorbodovej škále súhlasu/nesúhlasu. Cronbachovo α vyčíslené na
našej vzorke bolo 0,80. Pre ilustráciu uvádzame príklad pozitívne skórovanej položky: „Som
schopný konať rovnako dobre ako ostatní“ a negatívne skórovanej položky: „Zdá sa mi, že
nemôžem byť na seba príliš pyšný“.
 Dotazník VR (Dotazník vôľovej regulácie) je dotazníkom vlastnej konštrukcie zostavený
autorkami pre potreby tohto výskumu. Obsahuje 18 položiek – tvrdení, ktoré respondenti
hodnotia na päťbodovej škále súhlasu/nesúhlasu. Celkové skóre slúži na odhad úrovne
všeobecnej vôľovej regulácie, pričom Cronbachovo α pre celý nástroj bolo na našej vzorke
0,82. Dotazník možno použiť aj na čiastkové zistenie úrovne nasledujúcich troch vôľových
vlastností, resp. dimenzií vôľovej regulácie. Rozhodnosť je sýtená 5 položkami, napríklad
negatívne skórovanou položkou: „Často pochybujem o správnosti svojich rozhodnutí“
(Cronbachovo α dimenzie: 0,64). Vytrvalosť je sýtená 5 položkami, napríklad pozitívne
skórovanou položkou: „Keď už niečo začnem, tak to aj dokončím“ (Cronbachovo α
dimenzie: 0,53). Sebadisciplína je sýtená 8 položkami, napríklad negatívne skórovanou
položkou: „Mám ťažkosti so zvládaním svojich zlozvykov“ (Cronbachovo α dimenzie: 0,68).
 Škála I-E (Rotter´s Internality-Externality Scale), ktorej autorom je J. B. Rotter a rok
konštrukcie 1966 (podľa: Ruisel, 1981), obsahuje 23 párov tvrdení postihujúcich bipolárnu
dimenziu internalita-externalita. Respondenti vyberajú z každého páru vždy to tvrdenie,
ktoré lepšie vyjadruje ich osobné presvedčenie, resp. ktoré im viac vyhovuje. Pre ilustráciu
uvádzame príklad páru tvrdení: „Názor, že učitelia sú k študentom nespravodliví, je
nezmyselný“ (I), „Väčšina študentov si neuvedomuje, do akej miery sú ich známky
ovplyvnené náhodou“ (E).
Spracovanie údajov sme realizovali prostredníctvom štatistického softvéru SPSS. Nakoľko nám
Kolmogorovov-Smirnovov test normality poukázal u sledovaných premenných na odchýlky od
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normálneho rozdelenia, použili sme na vzťahovú analýzu neparametrický Spearmanov korelačný
koeficient.
Výsledky výskumu
Za účelom vstupnej orientácie uvádzame základné deskriptívne charakteristiky premenných
sledovaných v rámci nášho výskumu (Tabuľky 1 a 2).
Tabuľka 1. Deskriptívne ukazovatele pre akademickú a všeobecnú prokrastináciu, sebaúctu a
internalitu osobnosti (N=216)

Priemer
Medián
Sm. odchýlka
Minimum
Maximum

Prokrastinácia
akademická všeobecná
42,5
54,9
42
55
10,8
12,5
18
24
73
82

Sebaúcta

Internalita

31,2
32
5,1
16
40

11,4
11
3,7
0
21

Tabuľka 2. Deskriptívne ukazovatele pre všeobecnú vôľovú reguláciu a jej dimenzie (N=216)

Priemer
Medián
Sm. odchýlka
Minimum
Maximum

Všeobecná
vôľová regulácia
60,4
60
9,6
33
86

rozhodnosť

vytrvalosť

sebadisciplína

17,8
18
3,6
7
25

16,6
17
2,9
10
23

25,9
26
4,8
16
40

Náš výskum bol zameraný na zistenie prípadného vzťahu všeobecnej alebo akademickej
prokrastinácie k vyššie prezentovaným aspektom sebaregulácie. Ešte predtým však môžeme uviesť,
že nami zistený vzťah medzi sledovanými dvoma typmi prokrastinácie (všeobecnou
a akademickou) je vysoko štatistiky významný a relatívne silný (R=0,621; p<0,01).
Čo sa týka vzťahu medzi oboma typmi prokrastinácie na jednej strane a sebaúctou na strane
druhej, prezentujeme výsledky korelačnej analýzy v Tabuľke 3.
Tabuľka 3. Výsledky korelačnej analýzy medzi akademickou, resp. všeobecnou prokrastináciou
a sebaúctou (N=216)

Prokrastinácia
akademická
všeobecná

Sebaúcta
R
p
R
p

0,02
0,78
-0,18
0,01

Možno konštatovať, že medzi sebaúctou a akademickou prokrastináciou neexistuje štatisticky
významná korelačná súvislosť. Medzi sebaúctou a všeobecnou prokrastináciou sme zaznamenali
signifikantný negatívny vzťah, ničmenej táto súvislosť je relatívne slabá.
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Korelačnú analýzu prokrastinácie a internality rekapitulujeme v tabuľke 4.
Tabuľka 4. Výsledky korelačnej analýzy medzi akademickou, resp. všeobecnou prokrastináciou
a internalitou (N=216)

Prokrastinácia
akademická
všeobecná

Internalita
R
p
R
p

0,07
0,32
0,04
0,61

Podľa našich zistení neexistuje štatisticky významná súvislosť internalistickej orientácie
osobnosti s akademickou prokrastináciou, ani so všeobecnou prokrastináciou.
Ďalej sme analyzovali vzťahy medzi oboma typmi prokrastinácie na jednej strane a všeobecnou
vôľovou reguláciou, resp. jej dimenziami (rozhodnosť, vytrvalosť, sebadisciplína) na strane druhej.
Výsledky sú prezentované v tabuľke 5.
Tabuľka 5. Výsledky korelačnej analýzy medzi akademickou, resp. všeobecnou prokrastináciou
a všeobecnou vôľovou reguláciou, resp. jej dimenziami (N=216)

Prokrastinácia
akademická
všeobecná

R
p
R
p

Všeob. vôľová
regulácia
-0,24
p<0,01
-0,50
p<0,01

rozhodnosť

vytrvalosť

sebadisciplína

-0,12
0,07
-0,35
p<0,01

-0,24
p<0,01
-0,38
p<0,01

-0,26
p<0,01
-0,53
p<0,01

Ako možno vidieť v Tabuľke 5, všeobecná vôľová regulácia vykazuje s akademickou
prokrastináciou stredne tesný štatisticky významný vzťah a so všeobecnou prokrastináciou dokonca
relatívne tesný signifikantný vzťah. V oboch prípadoch ide o negatívny vzťah, tzn., že s rastom
úrovne vôľovej regulácie sa znižuje tendencia prokrastinovať. Taktiež sme zistili významné
negatívne korelačné vzťahy čiastkových dimenzií vôľovej regulácie s oboma typmi prokrastinácie,
pričom s akademickou prokrastináciou sú tieto vzťahy menej silné, kým so všeobecnou
prokrastináciou sú silnejšie (najtesnejší vzťah sa preukázal pri dimenzii sebadisciplína). Jediný
vzťah, ktorý nedosiahol úroveň štatistickej významnosti na hladine 0,05 je medzi akademickou
prokrastináciou a rozhodnosťou. Vo všetkých prípadoch bol smer zistených vzťahov negatívny.
Diskusia
Naša práca bola výskumne zameraná na sledovanie súvislostí medzi prokrastináciou a aspektmi
sebaregulácie. Aj napriek tomu, že naša vzorka pozostávala výhradne z vysokoškolských študentov,
pozornosť sme upriamili nielen na akademickú, ale aj na všeobecnú prokrastináciu. Tento výber
možno odôvodniť najmä tým, že sme chceli získať komplexnejší pohľad na prokrastináciu a jej
koreláty.
V rámci výskumu nás zaujímala odpoveď na otázku týkajúcu sa súvislosti medzi prokrastináciou
a všeobecnou vôľovou reguláciou, resp. jej dimenziami. Ako sme predpokladali, tak akademická,
ako aj všeobecná prokrastinácia vykázali negatívnu súvislosť s vôľovou reguláciou. Preukazné
negatívne vzťahy sme odhalili aj medzi všeobecnou prokrastináciou a sledovanými dimenziami
vôľovej regulácie. Naše výsledky naznačujú, že pri odkladaní úloh hrá výraznú rolu nízka
sebadisciplína spojená s nižšou ochotou odolávať lákadlám a pohodliu a neschopnosťou stáť si za
svojimi predsavzatiami. Nezanedbateľnými sa však javia byť aj prepojenia nízkej rozhodnosti
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a vytrvalosti s prokrastinačnými tendenciami v rôznych oblastiach života. Aj keď korelačný
výskumom nemožno odhaliť kauzálne súvislosti, naše zistenia svedčia v prospech úvah
o protektívnom potenciáli vôľových vlastností sebadisciplína, vytrvalosť a rozhodnosť,
resp. všeobecne protektívnom potenciáli vysokej úrovne vôľovej regulácie vo vzťahu
k prokrastinácii.
Ďalším z vybraných sebaregulačných aspektov, na ktorý sme upriamili pozornosť v rámci nášho
výskumu, bola sebaúcta. Štatisticky významný vzťah sebaúcty a prokrastinácie sa nám podarilo
potvrdiť len v prípade všeobecnej prokrastinácie. Negatívny smer tohto vzťahu poukazuje na to, že
jednotlivci s vyššou sebaúctou sa uchyľujú k prokrastinovaniu menej ako tí s nižšou sebaúctou. Náš
výsledok korešponduje aj s inými výskumami zameraných na sebaúctu ako korelát všeobecnej
prokrastinácie, ktorých výsledky poukazujú na to, že nízka sebaúcta, resp. znížené sebavedomie sú
charakteristické pre sebaobraz prokrastinátora (Ferrari et al., 1995; Haycock et al., 1998). Toto však
nemusí bezvýhradne platiť v prípade akademickej prokrastinácie – naše zistenia poukazujú skôr na
neexistenciu súvislosti medzi akademickou prokrastináciou a sebaúctou. Ani spomínaný vzťah
všeobecnej prokrastinácie a sebaúcty nie je zase až taký silný, ako sme na základe teoretických
úvah a výskumov realizovaných v zahraničí očakávali. Na základe našich zistení môžeme teda
konštatovať, že sebaúcta má potenciál byť protektívnym faktorom voči prokrastinačnému
správaniu, avšak jej prediktívna hodnota vo vzťahu k miere prokrastinácie je – aspoň čo sa týka
vysokoškolských študentov – relatívne malá.
Na základe teoretického vymedzenia internalistickej orientácie osobnosti sme očakávali, že sa
táto prejaví ako regulujúci činiteľ znižujúci tendenciu prokrastinačného správania. Internalisti sú
totiž ľudia, ktorí sú presvedčení, že výsledky svojho konania môžu ovplyvniť jedine svojou
vlastnou aktivitou. V porovnaní s externalistami sú vytrvalejší, dokážu zmobilizovať všetky svoje
sily na to, aby dosiahli svoj cieľ a zároveň cítia väčšiu zodpovednosť za svoje konanie. Existuje
taktiež výskumné doloženie, že ľudí s internalistickou orientáciou osobnosti by sme mali hľadať
medzi neprokrastinátormi (Powers, 1985, podľa: Ferrari et al., 1995). V rámci nášho výskumu sme
však medzi internalitou a všeobecnou, resp. akademickou prokrastináciou žiadnu súvislosť nezistili.
Na základe toho teda internalitu za protektívny faktor vo vzťahu k prokrastinácii u vysokoškolských
študentov považovať nemôžeme. Empiricky doložiť súvislosť medzi prokrastináciou a interalitou sa
nepodarilo ani iným autorom (Briordy, 1980; Ferrari et al., 1992; Aitken, 1982, podľa: Ferrari et al.,
1995).
Záver
Prokrastinácia ako fenomén, ktorý môže človeku výrazne skomplikovať život, si bezpochyby
vyžaduje odbornú pozornosť. Poznanie špecifík prokrastinácie v súvislosti s pochopením osobnosti,
cieľov a motivácie v kontexte rôznych situácií môže pomôcť odstrániť nedostatky študentov v tejto
oblasti, ako aj zefektívňovať vzdelávacie stratégie, či vytvárať účinné poradenské intervencie. Už
len včasné upriamenie pozornosti na možné riziká prokrastinácie, ako aj na prípadné protektívne
faktory, môže byť dobrou prevenciou tohto nežiadúceho javu.
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Abstrakt
Alexithymie je řazena mezi hraniční koncepce psychosomatické medicíny. Alexithymii můžeme
definovat jako deficit ve zpracování a regulaci emocí vedoucí k malaadaptivním stylům emoční
regulace. V našem příspěvku si přiblížíme segment našeho korelačního výzkumu, který se
zaměřoval na studium vztahu disociace, somatoformní disociace, alexithymie a self konceptu u lidí
závislých na alkoholu. Z celkového výzkumu se zaměříme na přiblížení vztahu alexithymie a self
konceptu. Alexithymie může představovat pro léčbu lidí závislých na alkoholu problém, a ten může
podle dostupných studií vést k porušení abstinence. V našem výzkumu jsme celkem pracovali se
souborem o velikosti N = 95. Jako výzkumné metody jsme použili Toronto Alexithymia Scale
(TAS-20) a Tennesse Self Concept Scale (TSCS-II). Mezi hlavní zjištění patří, že alexithymie je
přítomna u 43 % jedinců v našem výzkumném souboru. Alexithymie má prokazatelné vztahy
k jednotlivým složkám self konceptu. Zajímavé jsou také rozdíly mezi muži a ženami.
Klíčová slova: alexithymie, self koncept, závislost, alkohol

Alexithymia and self in people dependend on alcohol
Abstract
Alexithymia is ranked among the borderline concept of psychosomatic medicine. Alexithymia can
be defined as a deficit in emotion processing and regulation, leading to emotional regulation
maladaptive styles. In our contribution we concentrate on the segment mapping correlation
research, which focused on the study of the relationship of dissociation, somatoform dissociation,
alexithymia and self-concept in alcohol dependent people. As to the overall research approach, we
focus on the relationship of alexithymia and self-concept. Alexithymia may present a problem in
treatment and, according to available studies; it may lead to problems with abstinence. In our
research we worked with a total file size of N = 95. As research methods we used the Toronto
alexithymia Scale (TAS-20) and the Tennessee Self Concept Scale (TSCS-II). The main results
have shown that alexithymia is present in 43 % of individuals in our research file. Further, that
alexithymia has demonstrable relationship to the individual components of the self-concept. The
results have also shown interesting differences between men and women.
Keywords: alexithymia, self concept, addiction, alcohol
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Vymezení alexithymie
Alexithymii můžeme definovat jako deficit ve zpracování a regulací emocí vedoucí
k malaadaptivním stylům jejich regulace. Jde tedy o verbální a neverbální poruchu poznávání
a překladu emocí do slov. Alexithymie představuje také vnitřní potlačení zraňujících negativních
pocitů, ale bez jejich úplného oddělení od vědomí, jako tomu je u disociace. Toto potlačení se
projevuje tím, že jedinec nemá slova pro své pocity, což je spojeno s nedostatečnou schopností
porozumět svým pocitů a se zhoršenou introspektivní funkcí. Zhoršená introspektivní funkce je
kompenzována odvratem od vnitřního života k vnějšímu světu.
Projevy alexithymie u pacientů jsou dle J. Bašteckého (1993, s. 48) následující:
 Nekonečně popisují tělesné příznaky, které se někdy nevztahují k základnímu onemocnění.
 Stěžují si na napětí, podrážděnost, frustraci, bolesti, nudu, prázdnotu, neklid, agitovanost,
nervozitu.
 Nápadně jim chybí fantazie, přitom pečlivě popisují nevýznamné detaily prostředí.
 Mají zřetelné obtíže při hledání vhodných slov pro vyjádření emocí.
 Pláčou málo, někdy hodně – ale pak se pláč nezdá být vztažen k odpovídajícím pocitům, jako
je smutek nebo zlost.
 Vzácně si pamatují sny.
 Jejich afekty bývají nepřiměřené.
 Jejich interpersonální vztahy, jsou obvykle špatné s tendencí k výrazné závislosti nebo dávají
přednost samotě a odmítání lidí.
 Osobnosti mívají narcistické, vzdávající se, pasivně agresivní nebo pasivně závislé či
psychopatické.
 Lékař nebo terapeut je těmito pacienty obvykle znuděn, zdají se mu velmi hloupí.
Poznamenáváme, že v současném stavu poznání je alexithymie mnohem více rozpracována
a vysvětlována z různých vědních přístupů. V našem článku poukazujeme pouze na základní
tradiční pojetí alexithymie bez větších nároků na podrobnější vymezení, které již je nad rámec
tohoto článku. Zájemce o problematiku koncepcí alexithymie odkazujeme např. na článek
R. Procházky (2009). Alexithymii můžeme dělit na primární a sekundární. Primární alexithymie
představuje významný dispoziční faktor vedoucí či udržující somatické onemocnění. Sekundární
alexithymii lze považovat za ochranný faktor vytvořený jedincem vztažně ke svým somatickým
potížím. V následujícím textu se zaměříme na vztah alexithymie a alkoholové závislosti. Podle
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 dále sledoval negativní dopad
alexithymie na jedince závislé na alkoholu i z hlediska komplikací v léčbě ( Loas et al., 1997).
Při zkoumání vztahu alexithymie a závislosti na alkoholu se objevila hypotéza, že alexithymie je
rizikovým faktorem hrajícím důležitou roli v genezi závislosti na alkoholu (De Rick, Vanheule,
2006; de Timary et al., 2008). Vztah alexithymie a závislosti na alkoholu je založen na
předpokladu, že lidé s alexithymií se ve společnosti druhých lidí necítí v optimální psychické
pohodě, a proto využívají alkohol jako copingový mechanismus. Užíváním alkoholu zlepšují
vnímání svého interpersonálního fungování. U jedince závislého na alkoholu s alexithymií může
užívání alkoholu představovat copingový mechanismus emocionální self-regulace, která je
negativně ovlivněna alexithymií, a která je užíváním alkoholu modulována v pozitivním směru
(De Rick, Vanhuele, 2007b; Thorberg, Lyvers, 2006a). O vztahu alexithymie a bažení se uvažuje
tak, že alexithymie představuje psychologický obranný mechanismus sloužící ke zvládání emoční
zátěže, doprovázející bažení. Z výzkumu, který provedl C. Evren et al. (2009), byla potvrzena
existence vztahu mezi alexithymií, disociací a bažením u jedinců závislých na alkoholu. Z diskuse
výzkumů vyplývá, že bažení je zatěžující a stresový negativní emocionální stav a alexithymie může
představovat reakci na něj.
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Vztah self konceptu k závislosti na alkoholu
V etiologii alkoholové závislosti hraje roli mnoho faktorů, tj. faktory genetické, biologické
(zahrnují odpověď metabolismu na přítomnost alkoholu v těle), neurovědní, psychosociální
a enviromentální. V této části se zaměříme na faktor psychosociální – do něhož je zahrnut self
koncept –, který je v tomto směru považován za determinující faktor vedoucí k vzniku závislosti na
alkoholu a také za faktor modifikující proces úzdravy (Colleen, 2007). Podle C. Colleena (2007),
který se ve své studii věnuje vztahu self konceptu a závislosti na alkoholu, není o této problematice
mnoho informací. Spíše se vyskytují izolované studie namísto přímé linie výzkumů. V otázkách
příčin závislosti se v rámci self konceptu zvažuje úloha jeho složek, nejvíce pak úloha
sebehodnocení. Otázku sebehodnocení u lidí závislých na alkoholu výzkumně zkoumal
E. M. Trucco et al. (2007). Ve své studii zkoumali 101 probandů závislých na alkoholu
a zaměřovali se na sebehodnocení měřené Rosenbergovou škálou sebehodnocení. Sledovali, zda je
sebehodnocení spojeno s klinickými a demografickými charakteristikami, s vnímáním vlastní
zdatnosti (self-efficacy) a s procesem změny v léčbě vedoucí k abstinenci. Výsledky vykazovaly, že
se u probandů projevovalo nízké sebehodnocení spojené s depresivními symptomy a dalšími
psychiatrickými poruchami. Po jednom roce výzkumníci provedli srovnání s prvními měřeními
a neprokázali signifikantní vztah sebehodnocení k pohlaví, pití a vnímání vlastní zdatnosti.
Závěry výzkumů jsou interpretovány tak, že věk a psychiatrické poruchy jsou výrazné prediktory
narušení vnímání vlastní sebeúcty s tím, že v rámci alkoholové závislosti a její léčby je důležité
pracovat na vnímání sebe sama jakožto jednoho z klíčových mechanismů, který je potřeba
terapeuticky zpracovat, aby pacient lépe směřoval k úzdravě. Tato studie reagovala na závěry
vzniklé ze srovnávání dvou výzkumných souborů, tj. pacientů se závislostí a bez závislosti.
Srovnání těchto souborů přineslo závěr, že lidé závislí na alkoholu mají oproti kontrolní skupině
nízkou úroveň sebehodnocení (Schlesinger, Susman, Koenigsberg, 1990; Charalampous, Ford,
Skinner, 1976). Další studie se zabývala porovnáním vnímané vlastní zdatnosti u souboru normální
populace a u klinického souboru (lidé závislí na alkoholu) a zaměřovala se na rozlišení vztahu
obecného vnímání vlastní zdatnosti a specifického vnímání vlastní zdatnosti k abúzu alkoholu
a k možné predikci abúzu (Oei, Hasking, Phillips, 2007). Autoři vycházeli z kontrolního souboru
normální populace N = 298 a klinického souboru (jedinci s alkoholovou závislostí) N =2 96.
Z výsledků této studie vyplynul rozdíl mezi zkoumanými soubory. V klinickém vzorku bylo snížení
vnímání vlastní zdatnosti uzavřeno jako významný prediktor k užívání alkoholu. Tato studie
poukázala na potřebu terapeuticky pracovat na změně vnímání vlastní zdatnosti v průběhu léčby.
Toto lze interpretovat tak, že vnímání vlastní zdatnosti hraje důležitou roli ve vývoji problémů
s alkoholem. Tento závěr je založen na studiu konkrétních situací aktivujících vnímání vlastní
zdatnosti založené na specifickém zhodnocení jak situace samotné, tak na vlastním sebehodnocení
(Bandura, 1982). Obecné vnímání vlastní zdatnosti (čili rozšíření pojmu specifického vnímání
vlastní zdatnosti) je založeno na celkovém sebehodnocení vlastních schopností k určitému chování
(Shelton, 1990).
S ohledem na problémy s alkoholem je úkol specifické vnímané vlastní zdatnosti založen na
odmítnutí alkoholu s doprovázející sebedůvěrou jedince, že je schopen zvládat specifické situace,
které jsou provokativní či zatěžující a mohou vést k lapsu či relapsu (Lee, Oei, Greelye, 1999;
Hasking, Oei, 2002). Studium specifických situací (např. nabízení alkoholu) v závislosti na
specifickém vnímání vlastní zdatnosti (odmítnutí alkoholu) je propracováno ve větší míře a méně
opomíjeno než studium obecného vnímání vlastní zdatnosti (Kim, 2001; Lopez-Torrecillas et al.,
2000). Diferenciálně lze odlišit specifické vnímání vlastní zdatnosti od obecného vnímání vlastní
zdatnosti tak, že u specifické vnímání vlastní zdatnosti je jedinec seznámen s možnými
specifickými situacemi např. v rámci kognitivně behaviorální terapie nebo na základě vlastní
zkušenosti, kdežto obecné vnímání vlastní zdatnosti je založeno na chování jedince v situaci pro
něho nové. Z hlediska vývojové psychologie se obecné vnímání vlastní zdatnosti vyskytuje
převážně u mladých jedinců, což je dáno tím, že většinou nemají dostatek specifických zkušeností
s užíváním alkoholu. Další studii mapující vztah self konceptu u závislých na alkoholu a vztah
321

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

k době hospitalizace provedli W. F. White a T. L. Gayer (1996). Tato studie přinesla zajímavý
závěr, že čím déle byl jedinec závislý na alkoholu hospitalizován a dodržoval abstinenci, tím více
u tohoto jedince klesala škála pozitivního sebepojetí, objevovaly se pocity viny a oslabené ego.
Autoři se vyrovnávali s otázkou, jak je možné, že jedinec, který abstinuje déle než 90 dní, se
namísto stabilizace spíše fragmentuje. Tento jev se snažili vysvětlit pomocí pozitivní disintegrace
dle K. Dabrowskeho (1964). Jeho teorie osobnosti je vývojově založena na působení vrozených
instinktů, které se v určitých situacích projevují nespokojeností, až fragmentací dosavadní
psychické struktury. K. Dabrowski (1964) dále zdůrazňuje, že bez rozpadu se nemůže konat růst
a že úzkost či přítomnost psychopatologického procesu je často conditio sine qua non pro další růst
osobnosti. V léčbě závislých na alkoholu jsou často přítomny projevy pozitivní disintegrace
vznikající jako reakce na chráněné prostředí, abstinenci a mohou se projevovat ve sníženém
sebevědomí i po jedenáctiměsíční abstinenci (White, Gayer, 1965).
Studii, která sledovala změny self konceptu v průběhu léčby tj. na počátku a na konci léčby,
provedl W. F. Gross (1971). Sledoval 60 jedinců závislých na alkoholu v průběhu 60tidenní léčby
a pomocí nástroje TSCS (Tennesse self concept scale) zkoumal změny v self konceptu. Závěr této
studie přinesl výsledky, které poukazovaly na zlepšení v měřených složkách self konceptu ke konci
léčby oproti začátku léčby.
Design výzkumu
Metodologie našeho výzkumu byla kvantitativní a sběr dat byl realizován dotazníkovými
metodami. To nám umožnilo získat větší množství dat pro analýzu našeho výzkumného záměru.
Z hlediska pojetí výzkumu jsme zvolili tzv. korelační mapující výzkumný projekt, protože v ČR
není zatím jednoznačně známo, jak námi měřené konstrukty a vztahy jsou přítomny u cílové
skupiny jedinců závislých na alkoholu. Předností korelačního výzkumného projektu je nalézání
směru a uvažování pro další výzkumy či podobně orientované studie (Kerlinger, Lee, 2000).
Z hlediska našeho výzkumu jsme zvolili následující výzkumné otázky:
Výzkumná otázka č. 1:
Vyskytuje se alexithymie u lidí závislých na alkoholu a jaké její faktory jsou nejvíce zastoupeny?
Výzkumná otázka č. 2:
Existují statisticky prokazatelné vztahy alexithymie k self konceptu?
Výzkumný soubor
Výzkumný soubor byl tvořen jedinci závislými na alkoholu. Celkový soubor obsahoval N = 95,
tj. celkem se zúčastnilo výzkumu 23 žen a 72 mužů. Sběr dat probíhal v Psychiatrické léčebně
Šternberk, Psychiatrické léčebně Kosmonosy, ve Fakultní nemocnici Olomouc a v P-centru
v Olomouci. Podmínkou pro účast ve výzkumu byla minimálně jednoměsíční abstinence, resp.
protialkoholní léčba, primární užívanou návykovou látkou byl alkohol, do výzkumu nebyli zařazeni
probandi trpící vážnými tělesnými onemocněními. Průměrný věk celé výzkumné skupiny byl 40,33.
Podle vzdělání jsme získali toto rozvrstvení ZŠ (N = 9), SOU (N = 45), SŠ s maturitou (N = 28),
VŠ (N = 13). Pro stanovení potřebné velikosti souboru pro výzkum jsme použili metodu Power
Analysis a pomocí populační korelace jsme získali následující výsledky. Pro výzkum s uspokojivou
generalizací bylo zapotřebí N = 65 probandů. My jsme však, ve výzkumu disponovali počtem
N = 95, čímž jsme zvýšili určitou zobecnitelnost získaných výsledků, tj. získali jsme upravené
Fisherovo Z = 0,98 při hladině alfa = 0,05. Pro statistické hodnocení dat jsme použili
neparametrické statistické metody, tj. Spearmannovu korelační analýzu a Mann-Whitneyův U-test
a faktorovou analýzu.
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Výzkumné metody
Použili jsme následující dotazníkové metody:
 Toronto Alexithymia Scale (TAS-20) představuje sebeposuzovací dotazník měřící
alexithymii, tj. zjišťuje její přítomnost a míru. TAS-20 byl vytvořen G. J. Taylorem,
R. M. Bagbym a J. D. A. Parkerem v roce 1992 s tím, že vznikl kombinací logických
a empirických metod založených na konstrukci škál (Taylor, 1994). Získané odpovědi lze
analyzovat na 3 faktory, které jsou v dotazníku TAS-20 obsaženy: 1. faktor (TAS-f1)
představuje poruchu identifikace vlastních emocí, jedinec zažívá nediferencované emoční
vzrušení; 2. faktor (TAS-f2) představuje neschopnost deskripce emocí; 3. faktor (TAS-f3)
vychází z externě orientovaného myšlení a představuje omezení fantazijního života.
 Tennesse Self Concept Scale II (TSCS-II): test TSCS-II slouží k mapování struktury self
konceptu a vytvořili jej W. H. Fitts a W. L. Warren v roce 1996. Jeho předchůdce TSCS byl
vytvářen od roku 1960 a TSCS-II je jeho přepracovaná a revidovaná forma.
TSCS-II má dvě varianty tj. pro děti a pro dospělé. Pro výzkum jsme používali variantu pro
dospělé, která má 82 otázek. Na otázky se odpovídá pomocí 5tibodové Likertovy škály. Součet
hrubého skóre se pak převádí na T-skóry. TSCS-II se nám podařilo získat v originální podobě, test
jsme zakoupili v USA přímo u společnosti Western Psychological Servis. Otázky v testu jsme
přeložili do českého jazyka. Celková doba vyplnění dotazníku se pohybuje mezi 15–25 minutami.
Test není standardizován na ČR. Uvědomujeme si tedy rizika a omezení jeho interpretace v našem
výzkumu, budeme proto oblast vztahů self konceptu s jinými proměnnými interpretovat opatrněji
a volněji. TSCS-II měří následující kategorie: celkové skóre self konceptu, fyzické (tělesné) self,
morální self, personální self, rodinné self, sociální self, pracovní (akademické) self, a doplňkové
kategorie: skóre identity, skóre satisfakce, skóre chování.
Hlavní výsledky
Nejprve se zaměříme na statistickou analýzu základních sledovaných parametrů, tj. alexithymie,
(TAS-20) a dotazníku na self koncept (TSCS-II). Při analýze výskytů sledovaných proměnných
jsme došli k závěru, že u výzkumného souboru se alexithymie vyskytuje v 43 %.
Analýza jednotlivých složek self konceptu v TSCS-II je znázorněna v tab. 1.
Tab. 1: Popisná statistika dotazníku TSTC-II a jeho subtestů

Legenda: TOT-skóre – celková hodnota self konceptu, FYZ – fyzické Já (tělesné Já), MOR – morální Já,
PER - personální Já, FAM – rodinné Já, SOC – sociální Já, ACA – akademické Já, IDN – identita, SAT –
satisfakce, BHV – chování.

Na základě popisné statistiky lze v průměru našeho souboru sledovat nižší hodnotu než
40 u celkového skóru self konceptu, morálního Já, personálního Já, rodinného Já
a doplňkového skóru Identita.
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Tato zjištění interpretujeme tak, že u lidí závislých na alkoholu se častěji projevuje snížení
sebehodnocení, prožívání úzkosti při nedostatečné kontrole svého chování se zvýšenou
sebekritikou. Dále lze předpokládat častější projevy určité sebenenávisti či self destruktivního
chování s pocity odcizení od rodiny a se zaujímáním negativního postoje k sobě samému.
Dále v textu se zaměříme na výpočet faktorové analýzy pro jednotlivé faktory alexithymie.
Záměrně ponecháváme i ostatní proměnné, které jsme souběžně zkoumali. Interpretovat však
budeme pouze výsledky v oblasti alexithymie.
Faktor. zátěže, faktor 1 ku faktoru 2
Rotace: Varimax pr.
Extrakce: Hlavní komponenty
1,2

1,0

TAS-f3

Faktor 2
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Graf 1: Vztah analyzovaných proměnných ve dvoufaktorovém řešení

Tab. 2: Faktorová analýza varimax prostá
Extrakce: Hlavní komponenty (označené zátěže jsou >,700000)
Proměnná

Faktor 1

Faktor 2

DES-tot

0,77

0,04

TAS-tot

0,84

0,41

TAS-f1

0,9

0,025

TAS-f2

0,78

-0,01

TAS-f3

0,06

0,99

SDQ-20

0,78

-0,06

Výkl.roz

3,422

1,158

Prp.celk.

0,57

0,19

Komentář ke grafu 1 a tabulce 2:
Z výsledků vyplývají dva silné faktory. 1. faktor je sycen nejsilněji 1. faktorem alexithymie
(0,90), alexithymií (0,84), somatoformní disociací (0,78), psychickou disociací (0,77) a 2. faktorem
alexithymie (0,78). 2. faktor je nejsilněji sycen 3 faktorem alexithymie (0,99). Toto zjištění
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potvrzuje relativní nezávislost měřených konstruktů i subtestů TAS-20. Jako samostatný konstrukt
se objevuje 3. faktor alexithymie (založený na externí orientaci myšlení a oslabení fantazie).
Z výsledků faktorové analýzy tedy vyplývá, že alexithymie sytí významným způsobem předchozí
konstrukty. Z tab. 3 (viz níže) vyplývá, že oba faktory společně vyčerpávají 76 % celkově variance.
Dále si znázorníme doplňující tabulky našich výpočtů.
Tab. 3: Eigenvalue hodnoty – dvoufaktorové řešení
Eigenvalue
3,498
1,085

1
2

Tot
58,312
18,089

Kumul. Eigenvalue
3,498
4,584

Kumul %
58,312
76,402

Tab. 4: Reziduální korelace

Extrakce: Hlavní komponenty (označená rezidua jsou > ,100000)
DES tot
TAS-tot
TAS-f1
TAS-f2
TAS-f3
SDQ-20

DES tot
0,40
-0,11
-0,09
-0,13
0,03
-0,04

TAS-tot
-0,11
0,07
0,04
0,08
-0,03
-0,08

TAS-f1
-0,09
0,04
0,17
-0,12
-0,02
-0,03

TAS-f2
-0,13
0,08
-0,12
0,39
-0,03
-0,21

TAS-f3
0,03
-0,03
-0,02
-0,03
0,01
0,06

SDQ-20
-0,04
-0,08
-0,03
-0,21
0,06
0,38

Vztah alexithymie a self konceptu
V této kapitole si znázorníme výsledky neparametrických korelačních analýz mezi alexithymií
a self konceptem. Dále poukážeme, zda mezi jedinci s alexithymií a bez ní existuje signifikantní
rozdíl ve složkách self konceptu. Získané korelační koeficienty si znázorníme v následujících
tabulkách.
Tab. 5: Korelace mezi TAS-20 self konceptem (TSCS-II) u celkového výzkumného souboru
N = 95, p < ,05000
PHY MOR
PER
FAM
SOC
ACA
IDN
SAT
BHV
TAS-tot -0,26 -0,23
-0,20
-0,27
-0,22
-0,20
-0,21
-0,30
-0,29
TAS-f1
-0,35 -0,30
-0,15
-0,29
-0,28
-0,19
-0,28
-0,34
-0,30
TAS-f2
-0,26 -0,25
-0,16
-0,20
-0,20
-0,26
-0,22
-0,26
-0,18
TAS-f3
-0,00 -0,00
-0,28
-0,20
-0,09
-0,08
-0,11
-0,11
-0,15

Komentář k tab. 5
S ohledem na self koncept poukazujeme na negativní vliv alexithymie na míru pozitivního
uspokojení se svými pocity a sebepřijetím (r = -0,3). Tento výsledek odpovídá teoretickému pojetí
alexithymie. Z této tabulky vyplývají následující korelace: Neschopnost identifikace vlastních
emocí a zažívání nediferencovaného vlastního emoční vzrušení, tj. faktor 1, negativně ovlivňuje
více složek self konceptu než samotná přítomnost alexithymie.
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Tab. 6: Korelace mezi TAS a self konceptem (TSCS-II) – muži, přítomnost alexithymie, p < ,05000
TAS-tot
TAS-f1
TAS-f2
TAS-f3

PHY
0,13
-0,17
0,11
0,16

MOR
0,04
-0,17
-0,16
0,33

PER
0,24
0,26
-0,13
0,03

FAM
0,24
0,08
0,11
-0,02

SOC
0,15
-0,03
0,12
0,11

ACA
0,29
0,05
0,20
-0,03

IDN
0,29
0,08
0,04
0,09

SAT
0,04
-0,07
-0,02
0,10

BHV
0,05
-0,07
0,10
0,11

Komentář k tab. 6
U mužů s alexithymií nalézáme pozitivní vazbu k morálnímu a etickému hodnocení sebe sama
vlivem externě orientovaného myšlení a omezení fantazijního způsobu života (r = 0,33). Jako by
odklon od fantazie a vnitřního prostředí zvyšoval vnímanou míru jejich morálně etického
sebehodnocení.
Tab. 7: Korelace mezi TAS a self konceptem (TSCS-II) – ženy, přítomnost alexithymie, p < ,05000
TAS-tot
TAS-f1
TAS-f2
TAS-f3

PHY
-0,24
-0,42
-0,03
-0,05

MOR
-0,52
-0,39
-0,38
0,19

PER
-0,37
0,08
-0,11
-0,54

FAM
-0,27
-0,29
0,03
0,00

SOC
0,14
0,23
0,15
-0,28

ACA
-0,19
0,27
-0,04
-0,72

IDN
-0,15
-0,16
0,13
-0,20

SAT
-0,40
-0,10
-0,17
-0,42

BHV
-0,48
-0,40
-0,02
-0,11

Komentář k tab. 7
U žen s alexithymií vyplývá při srovnání s muži více negativních vztahů k složkám self
konceptu. Alexithymie negativně ovlivňuje eticko-morální sebehodnocení (r = -0,52) a míru
uspokojení s vlastními pocity (r = -0,40) a chování (r = -0,48). Alexithymie dále negativně
ovlivňuje vnímání osobního Já a schopnost přiměřeného sebehodnocení (r = -0,37). Dále sledujeme
negativní vztahy faktoru 1 a faktoru 3 k určitým složkám self konceptu.
Tab. 8: Rozdíl v jednotlivých složkách self konceptu přítomnosti a nepřítomnosti alexithymie
(Mann-Whitney U-test)

Tot skore
PHY
MOR
PER
FAM
SOC
ACA
IDN
SAT
BHV

Rank Sum
ANO
1758,500
1909,500
1863,500
1907,000
1736,000
1809,000
1876,000
1816,500
1794,500
1938,000

Rank Sum
Ne
2801,500
2650,500
2696,500
2653,000
2824,000
2751,000
2684,000
2743,500
2765,500
2622,000

U
723,500
874,500
828,500
872,000
701,000
774,000
841,000
781,500
759,500
903,000

Z
-2,993
-1,867
-2,210
-1,886
-3,160
-2,616
-2,117
-2,560
-2,724
-1,655

p-level
0,003
0,062
0,027
0,059
0,002
0,009
0,034
0,010
0,006
0,098

Z
-3,000
-1,870
-2,216
-1,889
-3,170
-2,620
-2,119
-2,565
-2,730
-1,657

p-level2
0,003
0,061
0,027
0,059
0,002
0,009
0,034
0,010
0,006
0,098

p
0,003
0,062
0,027
0,060
0,001
0,009
0,034
0,010
0,006
0,099
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Komentář k tab. 8:
Prokazatelně vyplývá rozdíl v jednotlivých složkách self konceptu u jedinců s alexithymií
a u jedinců bez ní. Alexithymie je tedy více spojena s narušením self konceptu a přijatelným
sebehodnocením.
Shrnutí výsledků korelační analýzy alexithymie a self konceptu
V této části si shrneme dosažené výsledky z provedené korelační analýzy a zaměříme se na
odpovědi na výzkumnou otázku č. 1 a 2.
K výzkumné otázce č. 1:
Zjistili jsme pomocí dotazníku TAS-20, že alexithymie se v našem souboru vyskytovala u 43 %
jedinců. Což podporuje výsledky studií mapující její přítomnost u lidí závislých na alkoholu.
Z hlediska faktorů se jako významný faktor projevuje v našem souboru oblast omezení fantazijního
života a externě orientované myšlení. Lze tedy uvažovat o tom, že alexithymie může být
významnou součástí závislosti na alkoholu. Otázkou samozřejmě zůstává, v jakém směru se jedná
o ovlivnění. Zda alexithymie jako osobnostní rys se spolupodílela na vzniku a rozvoji závislosti či
vznikla jako reakce na závislost. Z hlediska faktorů jsme zjistili jejich relativní samostatnost. Jako
samostatný faktor se projevuje 3 faktor představující omezení fantazijního života a externí orientaci.
To zakládá předpoklad, že se u závislých na alkoholu s alexithymií více projevuje odklon do
vnitřního prostředí, které může být zraňující, či se mohou projevovat potíže v jeho emočním
uchopení a příklon k vnějšímu světu, např. v rámci zvýšené potřeby sociální opory apod.
K výzkumné otázce č. 2:
Na základě korelační analýzy jsme dospěli k těmto výsledkům. U celkového souboru nalézáme
negativní korelaci mezi 1. faktorem alexithymie s fyzickým Já (r = -0,35) a satisfakcí (r = -0,34). To
interpretujeme tak, že porucha identifikace emocí negativně ovlivňuje tělesné já a uspokojení se
svými individuálními pocity a vnímaným sebeobrazem. Alexithymie negativně koreluje se
satisfakcí (r = -0,30), což interpretujeme tak, že alexithymie negativně ovlivňuje uspokojení se
svými pocity a uspokojení se svým sebeobrazem.
U mužů s alexithymií nalézáme pozitivní korelaci 3. faktoru s morálním Já (r = 0,33), což lze
interpretovat tak, že existuje pozitivní vztah mezi externě orientovaným myšlením
a sebehodnocením v podobě morálně-etické perspektivy.
U žen s alexithymií nalézáme negativní korelace s morálním Já (r = -0,52), chováním (r = - 0,48)
a satisfakcí (r = -0,40). Přítomnost alexithymie u žen tedy negativně ovlivňuje sebehodnocení
v podobě morálně-etické perspektivy, uspokojení se svými pocity, sebeobrazem a vnímání
funkčnosti vlastního chování. 1. faktor alexithymie negativně koreluje s fyzickým Já (r = - 0,42)
a chováním (r = -0,4). Hodnocení svého image, tělesného Já a hodnocení svého chování jako
funkčního je negativně ovlivňováno poruchou identifikace emocí. 2. faktor alexithymie negativně
koreluje s morálním Já (r = -0,38), čímž nalézáme negativní vztah mezi morálním sebehodnocením
a neschopností popsat vlastní emoce. 3. faktor alexithymie negativně koreluje s pracovním Já
(r = -0,72), personálním Já (r = -0,54) a satisfakcí (r = -0,42). Zajímavý je statisticky vysoký vztah
3. faktoru k pracovnímu Já (r = -0,72). Ten vysvětlujeme tak, že u žen má přítomnost omezení
fantazijního života a externě orientovaného myšlení negativní dopad na vnímání a hodnocení jejich
schopností a důvěry v jejich zkušenosti, což negativně ovlivňuje vnímání se jako adekvátní
osobnosti se schopností přiměřeného sebehodnocení. Z výsledků Mann Whitneyova U testu
poukazujeme na rozdíly uvnitř výzkumného souboru u jedinců s alexithymií a bez ní. Prokazujeme
významné rozdíly v self konceptu. Přítomnost alexithymie je více spojena s negativním
sebeprožíváním a sebehodnocením v určitých složkách self konceptu. V těchto výsledcích jsme
nalezli prokazatelné vztahy alexithymie k self konceptu. Z hlediska povahy výzkumu však nelze
určit, v jakém směru se tyto proměnné ovlivňují.
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Diskuse
Problematika alexithymie je v odborných kruzích často diskutována. Má své zastánce i odpůrce.
Vztah závislosti na alkoholu k alexithymii přináší další možné pohledy na problematiku léčby
závislostí. Na základě našeho výzkumu jsme zjistili, že alexithymie se vyskytuje u lidí závislých na
alkoholu v našem souboru u 43 %. Z tohoto výsledku lze usuzovat, že alexithymie představuje
významný jev, který se u lidí závislých alkoholu může projevovat. Nelze však její přítomnost příliš
generalizovat, protože si uvědomujeme, že námi užitá metoda TAS-20 má spíše screeningový
charakter. Přesto se domníváme, že práce s emocemi je důležitou součástí terapie či poradenství
závislostí. Toto vyplývá i ze zjištění vlivu 3. faktoru alexithymie. Právě odvrat od vnitřního
prostředí a příklon k vnějšímu prostředí může představovat tendenci vyhýbat se či nedostatečně se
zaměřovat na vnitřní psychické pochody, resp. na psychické prožívání.
V našem výzkumu jsme dále sledovali vztah alexithymie k self konceptu. Z hlediska self
konceptu jsou u celkového souboru dosahovány nižší hodnoty oproti střednímu rozsahu T-skóru
v těchto složkách: u celkového skóru self konceptu, morálního Já, personálního Já, rodinného Já
a doplňkového skóru identita. Jedinci závislí na alkoholu se pohybují v pásmu nízkého
sebehodnocení a prožívaných úzkostí s nedostačujícími schopnostmi projevit se ve společnosti.
V kontrastu s výzkumnou studií W. H. Whita a T. L. Thomase (1971) neprokazujeme významné
snížení sociálního Já. Tento rozdíl si vysvětlujeme tak, že lidé závislí na alkoholu v USA zažívají
kvůli své propagované kolektivní národní hrdosti své postavení ve společnosti více negativně
a mohou se více stydět za svou závislost na alkoholu než závislí lidé v České republice. V tomto
pojetí se dostáváme ke vztahu alexithymie k self konceptu. Korelační analýzou jsme získali
u celkového souboru slabé negativní korelace 1. faktoru alexithymie s fyzickým Já r = -0,35
a morálním Já r = -0,30. Přítomnost alexithymie negativně koreluje se satisfakcí představující
uspokojení se svými individuálními pocity a vnímaným sebeobrazem. Tento závěr je logicky
v souladu s projevy alexithymie (Taylor, 1997). U mužů s alexithymií nalézáme slabší pozitivní
korelaci mezi externě orientovaným myšlením a omezením fantazijního života s morálním Já
r = 0,33, což může znamenat, že externí orientace s odklonem od vnitřního prostředí je spojena
s vyšší mírou uspokojení se svým eticko-morálním sebehodnocením.
U žen závislých na alkoholu s přítomností alexithymie nalézáme vyšší negativní korelace
s morálním Já r = -0,57, chováním r = -0,48. To interpretujeme tak, že u žen závislých na alkoholu
s přítomností alexithymie se vyskytuje snížené morálně-etické sebehodnocení a snížená míra
uspokojení se svými pocity a svým sebeobrazem, při nedostatečném pozitivním vnímání funkčnosti
vlastního chování. Z výsledků poukazujeme na fakt, že u žen se více projevují negativní korelační
vztahy ve vztahu alexithymie a self konceptu. Analýzou uvnitř výzkumné skupiny nalézáme
významné rozdíly mezi jedinci s alexithymií a bez ní. Alexithymie tedy souvisí s negativním
sebehodnocením, což odpovídá výzkumným poznatkům (Schlesigner, Susmann, Koenigsberg,
1990). Přítomnost alexithymie u závislých na alkoholu tedy tuto skupinu diferencuje v určitých
složkách self konceptu od skupiny lidí závislých na alkoholu bez přítomnosti alexithymie.
S ohledem na povahu alexithymie nelze určit, zda ji představuje v tomto případě dispoziční rys
v určitém směru vedoucí ke vzniku závislosti, či stav vzniklý jako reakce na vznikající závislost na
alkoholu. Domníváme se, že oba předpoklady se navzájem prolínají. Nelze vyloučit alexithymické
chování jako reakci na stres či zátěž a stejně tak nelze vyloučit, že alexithymické chování jakožto
osobnostní rys může přispět k rozvoji závislosti na alkoholu.
Z hlediska kritického zhodnocení našeho výzkumu lze konstatovat, že zjištěné vztahy se
vyskytují v slabších a středních korelačních koeficientech a neposkytují dostatečně silné zázemí pro
jasné závěry. Závislost na alkoholu a studium vztažných souvislostí je širokou oblastí, lze tedy
namítnout, že náš výzkum se zaměřuje na úzký segment poznání, jehož přínosnost je velmi
specifická. Dalším kritickým bodem výzkumu může být, že jsme nesledovali vývoj proměnných
v čase. Výsledky zachycují stav jedince v daném okamžiku průběhu léčby, nikoliv po ní, čímž
bychom mohli srovnat dané výsledky z časového hlediska a do jisté míry i z hlediska účinnosti
léčby. Také lze namítnout, že probandi vždy nebyli ve stejné fázi léčby, což může zkreslovat
získané výsledky a jejich interpretaci. Dalším důležitým faktem je, že užívaný dotazník TSCS-II
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není standardizován na naší populaci, což omezuje možnost jasnější interpretace a zobecnění
získaných výsledků. Z výzkumných zjištění vyplývají některé zajímavé otázky. Jsou ženy závislé na
alkoholu na tom opravdu hůře v měřených proměnných než muži? Jakou míru závažnosti závislosti
si muži a ženy přisuzují? Využívají muži více než ženy během závislosti sociální oporu? Používají
ženy na rozdíl od mužů více negativní strategie stresu? Jaký by byl posun zkoumaných proměnných
v čase, tj. v ose léčba, ukončení léčby a za delší čas? I přes kritické zamyšlení se domníváme, že
naší prací pootevíráme další pohled na vztah alkoholové závislosti k alexithymii a self konceptu
a poukazujeme na zajímavá zjištění, která mohou být ku prospěchu jak terapeutické či poradenské
práci, tak následujícím výzkumům podobného zaměření.
Závěr
Naším výzkumem jsme zjistili, že ve zkoumaném souboru lidí závislých na alkoholu, se
alexithymie vyskytuje u 43 % jedinců. Z tohoto lze opatrně vyvozovat, že alexithymie představuje
významný jev, se kterým se můžeme u lidí závislých na alkoholu setkat. V oblasti self konceptu
jsme prokázali, že jedinci závislí na alkoholu se pohybují v pásmu nízkého sebehodnocení a
prožívaných úzkostí s nedostačujícími schopnostmi projevit se ve společnosti. Nalezli jsme také
významné vztahy alexithymie k jednotlivým složkám sebepojetí a poukázali na rozdíly mezi ženami
a muži. I přes kritický pohled a výše zmíněná úskalí tohoto výzkumu se domníváme, že výsledky
mohou být prospěšné pro problematiku duálních diagnóz a v neposlední řadě při úvahách
o klientovi v terapeutické či poradenské praxi.
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Abstrakt
Máte rádi tanec a pohyb? Chtěli byste jej využít nejen ke zlepšení koordinace pohybu či postoje
vlastního těla, ale třeba zažít i něco nového? Mohou to být vlastní emoce, uvědomění si hranic
vlastního těla, ale i prostor, který každý ke svému pohybu potřebujeme a spousta dalšího…
V rámci výzkumného terapeutického projektu, realizovaného od února roku 2012, se hýbeme a
tančíme v psychiatrické léčebně ve Šternberku tak trochu jinak a získáváme cenné zkušenosti a
poznání s využitím této doplňkové terapie.
Terapeutický proces v psychiatrické léčebně zahrnuje několik vzájemně provázaných oblastí, které
mají stejný cíl – dosažení integrace jedince, jeho samostatného fungování v životě a zvládání
nejrůznějších životních situací přijatelným způsobem. Jednou z dílčích oblastí může být i netradiční
využití tance za terapeutickým účelem. V zahraničí má tento způsob práce již několikaletou tradici,
zatímco u nás je kouzlo tohoto přístupu v praxi teprve objevováno.
Čtenáři se dozvědí osobní zkušenosti autorů s tímto terapeutickým přístupem. Dále jsou
diskutovány základní principy skupin terapeutického tance a jejich možný vliv na zdraví. Na závěr
je zmíněn posun výzkumného šetření v rámci uvedeného projektu.
Klíčová slova: tanec, pohyb, psychiatrická léčebna, skupiny terapeutického tance

Dance and exercise in psychiatric clinic?
Abstract
Do you like dance and exercise? Would you like to use it not only to improve your movement
coordination or a body posture, but also to experience something new? Our movements are driven
by our own emotions, by an awareness of boundaries of the body as well as by space. And this is
not all.
Since February 2012, we realise a therapeutic research project involving dancing sessions in
Psychiatric clinic in Šternberk. There, using dance as a complementary therapy, we move in a bit
different way which enable us to gain valuable experience and knowledge.
A therapeutic process in a psychiatric clinic includes several interconnected areas that have the
same goal - to achieve an integration, functional independency and satisfactory coping strategies in
daily life. One of the therapeutic ways can be an untraditional use of dance. This kind of therapeutic
work has many years of tradition abroad, while in our culture a mystery of this approach still
attracts us.
Authors present their experiences in the field of therapeutic dance. Moreover, general principles of
therapeutic dance groups and its importance for health are discussed. Finally, advances in the
presented project are described.
Keywords: dance, exercise, psychiatric clinic, groups of therapeutic dance
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Úvod
Je pozdní letní ráno a venku na ulici je zřejmý pohyb lidí, aut a tu a tam i zvířat. Pomalu se
schyluje k podzimu, listí se začíná zbarvovat v široké paletě barev a sluneční paprsky pomalu
slábnou na své intenzitě…Ve slunečním sále v jedné z psychiatrických léčeben však slunce svítí po
celý rok. Je to místo, kam týdně zavítá přibližně 100 klientů za cílem rozpohybovat své tělo,
načerpat novou energii a zatančit si některý z kruhových tanců z celého světa. Šternberská
psychiatrická léčebna23 patří k několika málo zdravotnickým zařízením u nás, které nabízí svým
klientům v rámci psychoterapeutického programu terapeutický tanec. V následujících řádcích
příspěvku bychom rádi poukázali na význam a možnosti využití tohoto přístupu k podpoře
terapeutického efektu komplexní léčby. V zahraničí má využití tance a především taneční pohybové
terapie již mnohaletou tradici, zatímco u nás se tyto způsoby práce v praxi objevují teprve
v několika posledních letech.
Pohyb a tanec je přirozenou součástí našeho života. Pokud se zamyslíme nad důležitostí pohybu
pro zdravý vývoj člověka, tak ještě než začneme mluvit, hýbeme se. J. Piaget nazývá nejranější
období vývoje člověka obdobím senzomotorické inteligence, ve které dominuje motorika a vnímání
(Vágnerová, 2000; Langmeier, Krejčířová, 2000). Prostřednictvím zdokonalujícího se pohybu
postupně naplňujeme své každodenní potřeby, zájmy a cíle, pohyb je také součástí interakce
s ostatními lidmi a je nedílnou součástí tance. Tančit umíme každý a nelze tedy říci, že někdo tančit
neumí. Každý máme své specifické pohyby a disponujeme určitými pohybovými schopnostmi,
kterými se odlišujeme od ostatních a tyto pohyby jsou zdrojem sebevyjádření (Sedláková, 2011).
Pohyb a celá neverbální komunikace mohou být velmi cenným zdrojem při práci s klienty
v psychoterapeutické praxi, jak uvádí F. L. Barre (2004), analytička integrující zkušenosti z tance a
psychoanalýzy. Pohyb a pravidelná tělesná cvičení mají také množství efektů na biologické a
psychologické procesy v lidském těle, včetně vědecky ověřeného preventivního a léčebného vlivu
na depresivní náladu, úzkost a kognitivní výkon (Knöchel et al., 2012).
Pro pochopení současných možností terapeutického využití tanečního pohybu považujeme za
důležité krátce zabrousit do historie tance a také vzniku taneční pohybové terapie. Tanec byl od
dávných dob součástí nejrůznějších rituálů, které měly léčivý charakter. Pomáhal lidem naladit se
na rytmy přírody a zvládnout důležité události a mezníky v životě. Tyto rituály měly velmi
důležitou psychohygienickou funkci a dodnes jsou u přírodních národů spojovány s šamany
(Čížková, 2005; Jůzl et al., 1988; Froemer, 1996). Tanec jako specifická forma pohybu a umění
prošel několikasetletým vývojem od dob pradávných civilizací v podobě rituálních tanců přes
oslavné tance středověku, balet, moderní tanec až do bohatosti mnoha tanečních stylů ke konci 20. a
počátku 21. století. Dnes je tanec s důležitostí jeho estetické složky součástí především komerční a
zábavní sféry. Avšak i v této době bývá přítomným fenoménem u různých oslav a tradic (svatby,
slavnosti, oslavy narozenin, výročí apod.) (Blížkovská, 1999). J. Jebavá (1998) k významu tance
v dnešním hektickém způsobu života uvádí, že má široké spektrum uplatnění a zdůrazňuje jeho
jedinečnost v souvislosti s potřebou člověka vnímat rytmus a harmonizovat sebe sama.
Znovuobjevení léčebné síly tance a pohybu souviselo s rozvojem moderního tance a také
psychologie a psychoterapie na počátku 20. století, kdy většina tanečních terapeutů začala svou
kariéru na poli moderního tance se zkušenostmi využití tance a pohybu jako formy exprese
osobnosti (Levy, 2005). F. Levy (2005) zmiňuje činnost S. Freuda, který podnítil přezkoumání
motivů lidského chování v kontrastu s převažujícím postojem společnosti 19. století, kdy intenzivní
emoce měly zůstat skryté. J. Chodorow (2006) nabízí Jungův zájem o emoce jako spojnici mezi
tělem a psyché, kdy v jedné ze svých přednášek z r. 1916 označil výrazový tělesný pohyb za jednu
z mnoha cest, kterými může nevědomí nabýt konkrétní podoby. Při popisu aktivní imaginace dále
uvedl, že může být realizována mnoha způsoby - hudbou, tancem, kresbou apod. (Chodorow,
2006).

23

http://www.plstbk.cz/
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Vznik taneční pohybové terapie se uvádí kolem 30. až 40. let 20. stol. v USA a je spojován
s činností M. Chace, první prezidentky American Dance Therapy Association (ADTA)24 založené
v r. 1966, která ve své práci využívala komunikační možnosti výrazového tance, dále F. Boas, která
začínala s výukou moderního tance u dětí na psychiatrické klinice (Sandel, Chaiklin, Lohn, 1993;
Stanton-Jones, 1992). K tanečním terapeutkám, které významně přispěly k rozvoji oboru ve 40. 60. letech 20. století v USA, patří dále zejména M. Whitehouse, A. Hawkinson, M. Wigman, L.
Espenak a T. Shoop. Poslední z uvedených terapeutek T. Schoop pracovala s pacienty bez medikace
na uzavřeném psychiatrickém oddělení tak, že jejich chaos a dezorganizaci strukturovala pomocí
choreografií vytvářených na místě z improvizovaného pohybu a její práce tímto spadala spíše do
oblasti terapeutického tance (Čížková in Bič et al., 2011). Od 40. let probíhal rozvoj ve Velké
Británii, který je neodmyslitelně spjat se jménem R. Labana, autora propracovaného systému
analýzy pohybu známého jako „Labanova analýza pohybu“ (LMA). LMA je využívána tanečními
terapeuty při pozorování, diagnostice a hodnocení změn v rámci terapeutického procesu. Od roku
1982 existuje ve Velké Británii Association for Dance Movement Psychotherapy (ADMP UK)25
(ADMP UK, 2012). Od 70. let 20. století se taneční pohybová terapie postupně rozšířila i do
ostatních zemí Evropy. V 90. letech poté vznikla „European Network of DMT“ a následně v roce
2010 byla založena European Association Dance Movement Therapy (EADMT)26, která sdružuje a
zaštiťuje jednotlivé národní profesní asociace taneční pohybové terapie v Evropě (EADMT, 2011).
V České republice byla v roce 2002 založena Česká asociace taneční a pohybové terapie
(TANTER)27, která sdružuje profesionály, studenty a další zainteresované jedince a organizace
z tohoto oboru (Čížková in Bič et al., 2011; TANTER, 2012). Dnes je činná zejména v oblasti
vzdělávání a pořádání workshopů jak s českými, tak i zahraničními terapeuty, supervizích a dalších
aktivitách týkajících se podpory rozvoje taneční terapie i terapeutického tance u nás.
Tanečně-pohybová terapie nebo terapeutický tanec?
Ačkoliv se na první pohled může zdát, že se jedná o hru se slovy, jedná se o dva odlišné způsoby
práce s pohybem a tancem. V následujících řádcích se podíváme na rozdíl mezi oběma způsoby
práce, které bývají mnohdy zahrnovány pod stejný pojem „taneční terapie“.
Tanečně-pohybová terapie (TPT) nebo také používané spojení taneční pohybová terapie je dle
Americké asociace taneční terapie (ADTA) definována jako „psychoterapeutické užití pohybu
v procesu, za cílem dosažení emocionální, kognitivní, tělesné a sociální integrace jedince“ (ADTA,
2012). Slovo tanec pojímá v TPT veškeré neverbální projevy individua, které mají komunikační
potenciál. Tyto neverbální projevy vytvářejí vlastní osobitou „choreografii“ každého jedince s jeho
minulostí, přítomností i záměrem k budoucnosti a kontakt mezi lidmi lze z tohoto úhlu pohledu
chápat jako spontánní improvizaci, během níž se oba subjekty vzájemně ovlivňují (Zedková et al.,
2012). K. Čížková (2005) k vymezení taneční pohybové terapie dodává, že tento přístup umožňuje
člověku lépe poznat své tělo, svůj pohybový styl a jeho souvislost s aktuálním emočním stavem a
s osobnostními rysy. J. Špinarová-Dusbábková (in Vybíral et al., 2010) k tomu dále uvádí, že pohyb
a tanec v tanečně-pohybové terapii nejsou vnímány z estetického či výkonového hlediska, ale jako
prostředek sebevyjádření, interakce a terapeutické intervence. TPT bývá řazena mezi expresivní
formy terapie, neboť pracuje s formou uměleckého vyjádření - tancem, avšak nutno podotknout, že
estetická složka tance zde ustupuje zjevně do pozadí vzhledem k jeho terapeutickému využití. TPT
se zároveň řadí mezi tělově orientované psychoterapeutické přístupy (Zedková et al., 2012).
Naproti tomu terapeutický tanec (TT) nebo také používané spojení kreativní tanec je spíše
záležitostí umění a učení se tanečním krokům s jistým důrazem i na estetickou složku projevu. H.
Payne (2011, s. 18) uvádí, že „tanec jako umění a kreativní tanec mohou mít, podobně jako sport,
terapeutické účinky, a přesto terapií nejsou, protože systematicky nerozvíjejí spojování vědomé a
24

http://www.adta.org/
http://www.admt.org.uk/
26
http://www.eadmt.com/
27
http://www.tanter.cz/
25
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nevědomé zkušenosti“. To však neznamená, že bychom měli podceňovat význam užití TT v praxi a
jak se dozvíme později, existuje několik zahraničních studií, které podtrhují účinnost tohoto
způsobu práce s psychiatrickými klienty. J. Špinarová-Dusbábková (in Vybíral et al., 2010) hovoří
o terapeutickém tanci jako způsobu práce s cílem vitalizace, aktivace, socializace a učení se novým
prvkům či odreagování se. Jedná se tedy o podporu terapeutického procesu v rámci komplexní péče.
B. Meekums (2002) uvádí, že terapeutický tanec je praktikován zkušeným tanečníkem, který
nemusí mít terapeutické vzdělání. Podívejme se na několik rozdílů mezi oběma způsoby - tanečněpohybové terapie (TPT) a terapeutického tance (TT), jak je uvádí B. Meekums (2002, s. 6 - 7):
Tab. 1 Rozdíly TPT a TT

TPT

TT

Struktura setkání bývá flexibilní, respektuje
naladění klienta či skupiny a terapeutické
cíle.
Primárním cílem není tvorba choreografií a
vystoupení, nýbrž terapeutické potřeby
klientské skupiny.

Struktura setkání bývá předem připravená,
flexibilita je možná.

Využívá hojně improvizace.

Využití improvizace je možné.

Počet účastníků bývá 1 - 8/10. Forma je jak
individuální, tak skupinová.
Užívá rytmu ke strukturování a rozvíjení
psychologických/vývojových stavů.
Pracuje převážně se skupinovou dynamikou
a často i s nepříjemnými emocemi.
Verbální sdílení během setkání bývá
obvyklé.
Pracuje hojně s vnitřními představami a
symboly klientů.
Diagnostické/psychologické formulace jsou
založené na pozorování pohybu.

Počet účastníků bývá 4 - 30 a více. Forma
je převážně skupinová.
Užívá rytmu ke strukturování a rozvíjení
schopností.
Přínosem je především relaxace a zábava,
přeladění nepříjemných emocí.

Terapeut absolvuje sebezkušenostní výcvik
v TPT a pracuje pod supervizí.

Tvorba choreografií a vystoupení může být
jedním z cílů. Obecný cíl je podpůrně
terapeutický, vzdělávací/umělecký.

Verbální sdílení lekce je možné.
Práce s vnitřními představami a symboly je
možná.
Nepracuje s diagnostickými/
psychologickými formulacemi založenými
na základě pozorování pohybu.
Sebezkušenostní výcvik ani supervize
lektora není nutností.

Pro ilustraci jsme vybrali několik stěžejních bodů, na kterých je patrné odlišení TPT od TT. Jak
uvádí J. Špinarová-Dusbábková (in Vybíral et al., 2010), rozdíl je především mezi cíli práce a
zaměřením (ostatně jak je patrné i z Tab. 1). B. Meekums (2002) uvádí, že mezi oběma způsoby
práce však existují přesahy, které umožňují jejich vzájemné obohacení. Nicméně odlišení obou
způsobů práce považujeme za důležité. I v případě jejich částečného přesahu by mělo být jasně
dáno, zdali se jedná o TT nebo TPT, a to zejména z důvodů etických a důvodů ochrany klienta.
Zatímco TPT může být využita jako samostatná psychoterapeutická forma, TT má funkci
podpůrnou. Je důležité znát hranice mezi oběma přístupy. Pohyb a tanec jsou silnými prostředky a
mohou prostřednictvím tělové paměti oživit např. raná traumata. Pro lektora TT je však nahlédnutí
do TPT vhodné z toho hlediska, že mu umožní osahat si ony hranice, stejně jako občasné nebo i
pravidelné supervize. Tyto mohou pomoci lektorovi TT nahlédnout vlastní lektorské působení ve
skupinách a také zpracovat a porozumět obtížným situacím, kterým se ani při hodinách TT nelze
nevyhnout.
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Terapeutický tanec jako komplementárlní forma podpory terapeutického procesu v prostředí
psychiatrické léčebny
Terapeutický proces v psychiatrické léčebně zpravidla obsahuje několik dílčích aspektů, jejichž
společným cílem, odrazíme-li se od cílů psychoterapie obecně, jak je uvádí např. S. Kratochvíl
(2002), je uzdravení a integrace osobnosti jedince, jeho samostatného fungování v životě a zvládání
nejrůznějších životních situací přijatelným způsobem. Skupinová a individuální psychoterapie,
farmakoterapie, pracovní terapie, expresivní terapie, sport, jóga, a další zde tvoří širokou paletu
celého terapeutického procesu. Také terapeutický tanec jako komplementární metoda podporující
terapeutický proces zde může zaujmout důležité místo nejen proto, že nabízí další možnost aktivně
tráveného volného času, ale především pro svou specifickou podobou využívající tanec, pohyb,
hudbu, ba co více vlastní kreativitu a často nový zážitek ze sebe sama.
Za nejrozšířenější základnu taneční pohybové terapie ve světě patří především USA a Velká
Británie. Již dříve jsme uvedli jejich asociace ADTA a ADMP UK. Z evropských zemí stojí za
zmínku např. Profesní sdružení tanečních terapeutů v Německu (Berufsverband der
TanztherapeutInnen Deutschlands) a jméno PD. Dr. Sabine Koch, M. A., BC-DMT, taneční
pohybové terapeutky a autorky několika článků a výzkumných studií v oboru, dále např. Polská
asociace pro taneční pohybovou terapii (Polish Association for Dance Movement Psychotherapy) a
další asociace např. v Holandsku, Rusku, Španělsku, Švédsku aj. (EADMT, 2012). Na Slovensku
existuje Slovenská asociácia tanečno-pohybovej terapie, kde můžeme zmínit např. činnost tanečních
pohybových terapeutek Moniky Stehlíkové Leškové, Zuzany Vasičákové Očenášové či Eleny
Kermietové.
Začleňování terapeutického tance a taneční pohybové terapie do terapeutického procesu u nás
nalezneme zatím jen v několika málo klinikách a zdravotnických či nezdravotnických zařízeních
(převážná část z nich se nachází v Praze). S TPT jako takovou se můžeme setkat např. na
Psychosomatické klinice v Praze, kde působí taneční pohybová terapeutka původem z Anglie,
Andrea Malá, M. A., R-DMT, dále při práci MUDr. Terezy Gueye na Klinice rehabilitačního
lékařství 1. LF UK a VFN pracující s lidmi po poranění mozku, Ing. et Mgr. Jany Špinarové
Dusbábkové s lidmi s psychotickým onemocněním při FOKUS o. s. Praha, Mgr. Kláry Čížkové,
pracující s lidmi po poranění mozku ve sdružení CEREBRUM v Praze, činnost tanečně-pohybové
terapeutky a supervizorky MUDr. Radany Syrovátkové, ADTR při terapeutickém centru
THERAPY PIONT, s.r.o. Praha a v neposlední řadě také např. práci Bc. Olgy Škvařilové s klienty
ve vězení a následné péči při PODANÉ RUCE, o. s. Brno. Ve Fakultní nemocnici v Olomouci
působila několik let také MUDr. Iveta Zedková, která se zde věnovala zejména práci s pacienty s
psychotickým onemocněním v rámci Denního stacionáře a s neurotickými a psychosomatickými
onemocněními na psychoterapeutickém oddělení.
Co se týče využívání TT v naší praxi, tak bychom nalezli zastoupení zejména v nestátních
nezdravotnických zařízeních, kde má tanec ponejvíce podobu tanečních kurzů a kroužků a tedy
spíše podobu volnočasové aktivity. Za zmínku stojí např. jméno Mgr. Petra Velety, který využívá
tanec při své práci se seniory v rámci České Alzheimerovské společnosti a Gerontologického centra
v Praze. Dále Erika Landischová pracuje již řadu let s klienty s mentálním a kombinovaným
postižením v organizaci Modrý klíč v Praze. Na FF MU v Brně přednáší o možnostech léčebného
využití tance PhDr. J. Dosedlová, Ph.D., která přinesla do ČR vliv francouzské tanečně terapeutické
scény, zejména primitivní exprese.
Již v úvodu textu jsme zmínili Psychiatrickou léčebnu ve Šternberku, která ve svém
terapeutickém programu nabízí také terapeutický tanec. Tato forma podpůrné terapie zde funguje od
jara roku 2011 pod vedením Mgr. Reginy Valentíkové, zkušené lektorky tanců z celého světa a
dalších tanečních a pohybových aktivit. Skupiny terapeutického tance se postupně rozrostly ze dvou
oddělení na počátku až po dnešních třináct (včetně oddělení gerontopsychiatrického a dětského),
přičemž přibližně 100 klientů navštěvuje hodiny ve slunečním sále a další 50 - 60 mívá hodiny
přímo na odděleních. Zájem o účast na skupinách terapeutického tance neustále roste, tanec se zde
stal také součástí každoročních slavností v léčebně a několikrát ročně se zde pořádají různě
zaměřené taneční workshopy.
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Struktura hodin TT
Zde vycházíme především z praktických zkušeností z hodin TT v PL Šternberk. Na jedné
ukázkové hodině se pokusíme zprostředkovat náhled na to, jak může taková hodina vypadat v praxi.
Jelikož má TT převážně formu skupinového provedení, zmíníme ještě některé důležité aspekty
vycházející ze skupinové práce, které by lektor TT měl mít na paměti. Jedná se o skupinovou
dynamiku a vývoj skupiny.
Skupinovou dynamiku označují Z. Hartl a H. Hartlová (2009) za hybné síly ovlivňující rysy
skupinového chování. Dále ji podrobněji vymezuje např. J. Kožnar (1992, in Kolařík, 2011) jako
souhrn vzájemných a komplexních sil a protisil působcích ve skupině, kdy tento souhrn zahrnuje
veškeré skupinové dění, cíle a normy, strukturaci, role a pozice, skupinové interakce a vývoj
skupinových vztahů i celé skupiny. Důležitými prvky pro hodiny TT jsou zde především strukturace
(každé hodiny), cíle a normy (cíle jsme již uvedli v tab. 1, normy jsou dány pravidly uvedenými
v tab. 2), role a pozice (vedoucí je současně zúčastněným členem, protože se účastní všech aktivit
s klienty), skupinové interakce (součástí hodin TT bývají také aktivity ve dvojicích či menších
skupinách členů).
Tab. 2 Pravidla TT v PL Šternberk

Mám právo si daný pohyb upravit - zvětšit, zmenšit nebo nedělat vůbec.
Pokud je mi daná hudba nepříjemná nebo se ve skupině necítím dobře, oznámím to
lektorce nebo sestřičce a mohu si sednout (či odejít v případě, že mi není dobře).
Mám právo odmítnout dotyk druhé osoby.
Nepřepínám své síly. Poslouchám své tělo. Mohu si kdykoliv odpočinout. Tanec je
moje svobodné rozhodnutí.
Při tanci jsem ohleduplná/ý. Neohrožuji svými pohyby ostatní tanečníky.
Ve vývoji každé skupiny můžeme vnímat určité ohraničené úseky, jak je uvádí např. Rieger
(2007). Nicméně skupiny TT na rozdíl od TPT mohou a často také mají podobu otevřených skupin
s více členy (na rozdíl od TPT, viz tab. 1), čímž mají charakter spíše hromadné práce ve skupině,
než skupinové práce v pravém slova smyslu. S. Kratochvíl (2002) k rozlišení hromadné a skupinové
terapie uvádí, že u hromadné formy terapeut působí na více pacientů současně (což je bližší TT), na
rozdíl od skupinové psychoterapie, která využívá k terapeutickým účelům vzniklé skupinové
dynamiky (typické pro TPT). Důležitým prvkem v rámci práce se skupinou TT je také osobitý
vývoj každého jednotlivce (s čímž se však mnohem více a hlouběji pracuje v TPT) a podobně jako
je tomu např. v psychoterapii či sociálně-psychologickém výcviku, by měly být aktivity a průběh
hodiny uzpůsobeny tak, aby nebyl předběhnut „nejpomalejší“ z nich (Kolařík, 2011).
Co se týče frekvence a délky trvání skupin TT, probíhají tyto v PL Šternberk 1x týdně v délce 60
min. Podívejme se nyní, jak může taková hodina tedy vypadat v praxi:

Tab. 3 Ukázka hodiny TT pro ženy z psychiatrického oddělení

Struktura
Rozehřátí a naladění

Aktivity
Uvítání se skupinou v kruhu vsedě na zemi,
představení nových členů, zopakování pravidel a
seznámení s náplní hodiny.
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Zmapování energie a naladění skupiny.
Společná pohybová rozcvička s hudbou vsedě na zemi
- vedoucí vede pohyb a ostatní jej opakují.
Rozehřátí - např. Řecký tleskací tanec nebo krátká
tanečně-pohybová aktivita spojená s rytmem.
Úvod do tématu
Rozvíjení tématu

Zklidnění a uzavření

Choreografie - Irský kruhový tanec se šátky.
Obměna choreografie a případné zařazení
improvizační části do tance se šátky - vyzkoušení si
pohybových možností šátků - pohyby rychlé, pomalé,
pohyby v prostoru, na místě apod.
Vytvoření společného pohybu ve dvojicích v prostoru,
apod.
Předávání pohybu v kruhu.
Ukončení tématu opět v kruhu se společným tancem či
pohybem. Relaxace při únavě skupiny. Krátká verbální
zpětná vazba.

Na průběh hodiny můžeme nahlížet jako na „cyklus kreativní energie“, v němž se přechází
od nabití při zahřívací fázi a zaktivování v úvodu do tématu, přes největší vrchol uprostřed hodiny,
kdy se téma rozvíjí, až po závěr se společnou aktivitou a zklidněním (Payne, 2011).
Struktura hodin TT (viz. tab. 3, dle Payne 2011) je svou podobou velmi blízká TPT, jak ji uvádí
např. R. Syrovátková (in Bič et al., 2011). Nicméně zaměření a náplň hodin je již zcela odlišná. U
hodin TT se pracuje více strukturovaně, převážně s hudbou a často také dalšími rekvizitami (šátky,
míčky, kostýmy, prapory apod.). Náplní hodin jsou předem promyšlené tanečně-pohybové aktivity
a tance, které se sice přizpůsobují aktuálnímu naladění a pohybovým možnostem skupiny, avšak
nevychází z pohybových témat a s nimi spojených terapeutických cílů klientů (jak je tomu u TPT).
Co se týče indikace a kontraindikace, tak lze oba způsoby (TT i TPT) využít takřka u všech
duševních či jiných onemocnění, postižení napříč celému věkovému spektru. Za kontraindikaci se
uvádí zejména akutní stavy (ať už v symptomatice duševní či tělesné) (Syrovátková, 2011, in
Sedláková, 2011).
Praktické rady při vedení skupin TT:
 Začátek a konec hodiny v kruhu (na zemi).
 Zmapování energie skupiny na začátku setkání.
 Aktivní zapojení vedoucího do všech aktivit.
 Pokud je to možné, tak aktivní zapojení všech členů skupiny.
 Zdůraznit možnost přizpůsobení si pohybu podle sebe.
 Zařazení krátké relaxace při únavě klientů na konci hodiny.
 Čím těžší je porucha klientů (ať už duševní či tělesná), tím je potřeba větší struktury
hodiny i pohybu po celou dobu setkání.
 Krátká zpětná vazba na konci hodiny (s čím klienti z hodiny odcházejí).
Vliv a účinky tanečně-pohybových aktivit
V odborné literatuře se setkáme s následujícími fenomény, které mohou být přínosem tanečněpohybových aktivit.
H. Payne (2011) uvádí, že tanečně-pohybové aktivity mohou optimalizovat dosažení fyzické a
psychické integrace prostřednictvím několika následujících způsobů:
 posílením pocitu vlastní identity a vytvářením přesnější představy o svém těle;
 vytvářením možnosti pro expresivní zapojení těla a s tím souvisejícím probuzením
zdrojů a rezerv v oblasti emocí a imaginace;
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 zdokonalováním sociálních dovedností, rozvíjením kontaktu, důvěry, spolupráce
s ostatními, spojenými s lepším sebevědomím a schopností rozhodování;
 navozením pocitu úspěchu;
 zlepšováním funkční a dynamické schopnosti těla a s tím spojené lepší nervosvalové
dovednosti při koordinaci pohybu, chůze aj.
K. Stanton-Jones (1992) podobně uvádí následující tři cílové oblasti léčebného vlivu TPT na
jedince:
1. V pohybové oblasti - revitalizace, aktivace, zvýšení motivace, podpora formování zdravého
tělového obrazu, zvýšení sebe-synchronie a podpora organizovanosti v pohybu (či alespoň zmírnění
dezorganizace), rozšíření pohybového repertoáru a zpřístupnění nových, autentických a adaptivních
způsobů interakce s okolím.
2. V interpersonální oblasti - zlepšení fungování v mezilidských vztazích, pocit osobního
významu a autonomie, rozvoj smyslu pro střídání rolí, učení nápodobou či rozvoj pocitu
sounáležitosti ve skupině.
3. V emocionální oblasti - zpřístupnění a vyjádření důležitých emočních témat (případně
zpřístupnění obsahů nevědomí a jejich reintegrace do vědomí).
Dobře vedené lekce TT mohou řadu z těchto cílů naplnit, ačkoliv se nejedná o cílené a
individualizované působení na klienty v tomto smyslu (jako je tomu u TPT, kde terapeut začíná
pohybovou diagnostikou a stanovením konkrétních psychoterapeutických cílů v kontextu procesu
klienta, vztahu, skupinové dynamiky atd.).
V odborných článcích najdeme několik zahraničních studií dokládajících pozitivní vliv tance a
tanečně-pohybových aktivit (TT i TPT) na člověka.
P. T. Alpert et al. (2009) se svými kolegy provedli pilotní studii týkající se zjištění vlivu jazz
dance na rovnováhu, kognici a náladu (míru deprese) u 13 žen s průměrným věkem 68 let. Program
trval 15 týdnů (při jednom setkání týdně). K získání dat byly použity: Senzory Organization Test
(SOT), Folstein Mini Mental Status Examination (MMSE) a Geriatric Depression Scale (GDS).
Data byla porovnávána před začátkem (1.), uprostřed (2.) a na konci (3.) programu. Bylo zjištěno
signifikantní zlepšení skóre rovnováhy při měření 1. - 2., 2. - 3. a 1 - 3. Nebylo zde zjištěno
statisticky signifikantní zlepšení kognice a nálady (míry deprese), nicméně oba aspekty zůstaly
stabilní. Autoři uvádějí, že výsledky z této studie by mohly přispět k možnosti preventivního využití
jazz dance u žen v postmenopauzálním období.
S. Koch et al. (2007) se svými spolupracovníky uvedli velmi zajímavou studii zaměřenou na
aspekty taneční intervence (konkrétně „skákacího rytmu“ kruhového tance) u lidí s depresí.
Výzkumný soubor tvořilo 31 participantů (18 mužů a 13 žen) s průměrným věkem 42,7 let,
náhodně randomizovaných do tří skupin: (1) taneční skupina s izraelským kruhovým tancem, (2)
skupina pouze poslouchající hudbu stejnou jako skupina první, (3) pohybová skupina s rotopedem.
Délka intervence byla 20 - 30 min. v každé skupině. Data byla získána pomocí Heidelberg State
Inventory (HBS) vždy před a po intervenci a následně porovnána. Výsledky ukázaly signifikantní
snížení deprese u skupiny s kruhovým tancem (1), zatímco u ostatních dvou skupin se skóre deprese
nezměnilo. Vitalita a nálada se signifikantně zvýšily napříč všemi skupinami. Dále se u skupiny
s kruhovým tancem (1) ukázalo signifikantní zvýšení vitality oproti skupině s poslechem hudby (2).
Studie byla prvním pokusem o identifikaci specifického vlivu tance na psychiatrické klienty
s depresí, a to srovnáním se dvěma kontrolními skupinami. Užití „stimulačního kruhového tance“
tedy může mít pozitivní efekt na pacienty s depresí a je možné jej využít ať už v rámci TPT jako
takové, či jako součást jiných podpůrných terapií (např. TT).
Jednu z nejvýznamnějších studií týkající se vlivu TPT na klienty s depresí zmiňuje A. Malá et al.
(2012). Jeong et al. (2005) v ní s dalšími autory uvádí zajímavé poznatky ze zkoumání vlivu TPT na
hladinu neurohormonů u adolescentních dívek se střední depresí. Celkem 40 studentek
s průměrným věkem 16 let bylo náhodně rozděleno do experimentální (1) a kontrolní skupiny (2).
Délka a frekvence intervence u experimentální skupiny byla 3x týdně 45 min. po dobu 12 týdnů.
Pro získání dat byly použity: Beck Depression Inventory (BDI), Symptom Check List-90-Revision
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(SCL-90.R) a kapalinová chromatografie s elektrochemickou detekcí ke zjištění koncentrace
serotoninu a dopaminu v plazmě. Výsledky ukazují, že po 12 týdenní intervenci došlo
k signifikantnímu zvýšení hladiny serotoninu a snížení dopaminu v plazmě. Dále bylo zjištěno
zlepšení negativních psychologických symptomů u experimentální skupiny, ke kterému nedošlo
u skupiny kontrolní. Autoři na základě výsledků uvádí, že modulace serotoninové a dopaminové
produkce skrze užití TPT by měla být zodpovědná právě za snížení deprese. A. Malá et al. (2012)
uvádí ještě několik dalších studií týkajících se vlivu tanečně-pohybových aktivit u lidí s depresí.
V jiné studii se dozvídáme o účincích TPT u klientů s chronickým únavovým syndromem (CFS).
A. Blázquez et al. (2010) zkoumali vliv TPT na životní spokojenost a funkční kapacitu 7 žen (ve
věku 35 - 55 let) s CFS. Intervence probíhala 1x týdně po dobu 4 měsíců. Výzkum kombinoval
kvalitativní (psanou zprávu pacientů po každé hodině včetně psané verbální reflexe z každé hodiny;
reflexi terapeuta) a kvantitativní metody (fyzickou zkoušku - maximální fyzický test s užitím
ergometru, doprovázeného monitorováním kardiopulmonální odpovědi ke zhodnocení stavu před a
po 4 měsíčním TPT programu; kontinuální vizuální stupnici psychické a fyzické životní
spokojenosti před a po každé hodině). Výsledky studie ukázaly, že TPT program měl vliv jak
z hlediska kvantitativního, tak i kvalitativního. Co se týče funkční kapacity, tak u fyzické zkoušky
nebyl zjištěn signifikantní rozdíl. Srovnání pohledu před a po každé hodině se zlepšil jak u fyzické,
tak u psychické životní spokojenosti. Autoři uvádějí, že ačkoliv studie nedemonstruje zlepšení
funkční kapacity, ženy s CFS ve svých zprávách uváděly zlepšení jejich pohledu na životní
spokojenost jak fyzickou tak psychickou.
I. Bräuninger (2012) uvádí studii týkající se vlivu 10 týdenního programu TPT na kvalitu života
(QOL) u lidí trpících stresem. Celkem 162 participantů bylo náhodně rozděleno do skupiny
experimentální a kontrolní. Data byla získána pomocí The World Health Organization Quality of
Life Questionnaire 100 (WHOQOL-100) a Munich Life Dimension List před začátkem intervence,
na jejím konci a 6 měsíců po jejím ukončení. Z krátkodobého hlediska došlo k signifikantnímu
zlepšení v oblasti psychologické domény, sociálních vztahů, fyzického zdraví a života obecně.
V rámci dlouhodobého horizontu došlo signifikantně k posílení hodnot u psychologické domény,
spirituality a života obecně. Výsledky studie tedy ukazují, že TPT má vliv na zlepšení QOL jak
z krátkodobého tak i dlouhodobého hlediska.
Studií (se zdokonalujícím se designem výzkumu) deklarujících pozitivní vliv tance a tanečněpohybových aktivit začíná postupně přibývat. Pro ilustraci jsme zvolili alespoň některé z nich a
věříme, že výše uvedené studie podložily naši teoreticko-praktickou koncepci netradičního využití
tance, a to k podpoře terapeutických účinků komplexní léčby. Bohužel doposud nenalezneme
žádnou studii podobného rozsahu a tématu u nás (což je nepochybně podmíněno teprve začínajícím
využíváním tance k terapeutickým účelům v našich podmínkách).
Na závěr této části textu ještě uvedeme několik zpětných vazeb zapsaných ve „vzkazovníku“
terapeutického tance z PL Šternberk, který je všem klientům účastnícím se hodin TT k dispozici:
„Tanec je dokonalé vyjádření souladu těla a mysli, je produktem jejich vzájemné harmonie,
skupinové tance vedené Reginou mě ponořily do říše pohody a nebeské harmonie, vždy když jsem si
to dovolil a oprostil jsem se od všedních starostí“.
„Je to velmi příjemný pohyb, odreagování se, nutnost učit se něco nového - kroky a taky se u
toho soustředit. Líbí se mi, že svoje emoce můžu vyjádřit i jinak, než slovy“.
„V mém případě to nebylo jen o uvolnění na tanečkách, ale posunulo mě to i v psychoterapii,
zatím dvakrát. Když tady řešíme téma mužnosti, hodně mi pomohlo, že při některých tancích jsem se
jako muž cítil…a improvizace…dala mi velké téma do deníku a hodně námětů k přemýšlení. Pro mě
to nebyly jen tanečky“.
„Je to načerpání pozitivní energie“.
„Je to úplně něco nového“.
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Výzkumný projekt TT v PL Šternberk
Jak už jsme uvedli dříve, součástí terapeutického programu v PL Šternberk je i terapeutický
tanec. S Mgr. Reginou Valentíkovou jsem se poprvé setkala na jaře roku 2011 při účasti na několika
seminářích, nabízejících nahlédnutí do principů a metod taneční a pohybové terapie v rámci
projektu Expresivní terapeutické metody - cesta ke změně v institucionální výchově28 a od zimy
2011 začala naše spolupráce. Můj zájem o psychologickou práci, tanec a tanečně-pohybové aktivity
podnítil podání jednoletého projektu („Tanec a pohyb jako součást psychoterapeutického procesu
v prostředí psychiatrické léčebny“, SPP 432100761) společně s PhDr. Markem Kolaříkem, Ph.D.
v rámci Interní grantové agentury (IGA) při Katedře psychologie FF UP v Olomouci, jehož
realizace začala od února roku 2012.
Začala jsem tedy jedenkrát týdně dojíždět na hodiny TT a od března do června jsem pak převzala
vedení dvou skupin - z oddělení ženského gerontopsychiatrického a oddělení ženského
psychiatrického (s poruchami psychotického a afektivního okruhu, s obtížemi osobnostními a
reaktivními). Tato činnost mi dala mnoho nových zkušeností a také osobní přesvědčení
o pozitivním vlivu tance a tanečně-pohybových aktivit u lidí s psychiatrickým onemocněním. Již
dříve jsem vedla několik workshopů a hodin tance, avšak využití těchto dovedností k podpoře
terapeutického procesu pro mne bylo zcela novou zkušeností. Od počátku mého praktického
fungování v projektu jsem také pod odbornou supervizí MUDr. Radany Syrovátkové, ADTR.
V rámci projektu v období červenec - říjen 2012 probíhá realizace výzkumné pilotní studie a sběr
dat týkající se identifikace vlivu TT na klienty s psychiatrickým onemocněním. Hlavními
výzkumnými předpoklady jsou pozitivní vliv na symptomy úzkosti a deprese a dále identifikace
vlivu terapeutického tance na participanty jejich subjektivním pohledem. Výzkumný soubor tvoří
muži a ženy s úzkostně-depresivní symptomatikou a design kombinuje kvantitativní (pre/post test
každého setkání - za užití Heidelbergského inventáře aktuálního psychického stavu HBS) a také
kvalitativní metody (psaní sebereflexního deníku klientů, ohniskové skupiny a rozhovory,
pozorování). Frekvence a délka setkání je 2x týdně 60 min. po dobu 5 týdnů. V současné době jsou
sesbírána data od 9 participantů (v konečném počtu) a v nejbližší době se předpokládá uskutečnění
druhého pěti týdenní běhu (pro navýšení počtu participantů). Původní záměr zařadit alespoň jednu
kontrolní skupinu bohužel nebude s největší pravděpodobností možný z organizačních (nízký počet
možných participantů v PL) a časových důvodů (omezení délkou trvání projektu). Analýza dat a
výsledky šetření budou zpracovány nejpozději v lednu roku 2013 v rámci závěrečné zprávy
projektu a dále v mé diplomové práci na jaře téhož roku.
Diskuse a závěr
Cílem článku bylo seznámit čtenáře s možností využití tanečního pohybu k terapeutickým
účelům. Praktický přesah pro utvoření náhledu na to, co je to terapeutický tanec včetně toho, jaký
může mít přínos, neměl vyzdvihnout tento způsob práce nad ostatními, nýbrž zprostředkovat jeho
přídatnou hodnotu v rámci začlenění do komplexního terapeutického procesu.
Pro poskytnutí vhledu do našeho tématu jsme využili jednak historický původ léčebného
charakteru tance s přesahem do dnešní doby, rozebrali způsob práce při terapeutickém tanci (TT) a
tanečně-pohybové terapii (TPT), demonstrovali strukturu jedné hodiny TT, ilustrovali přínos
tanečně-pohybových aktivit na několika příkladech zahraničních studií s dokreslením subjektivních
výpovědí klientů o hodinách TT a v neposlední řadě krátce informovali o aktuálně probíhajícím
výzkumném šetření.
Zahrnutí práce s tělem (v případě TT a TPT s tělem v pohybu) začíná být trendem v moderní
psychoterapii, jak uvádí E. W. L. Smith (2007), také u nás. V několika posledních letech se rozšířila
nabídka workshopů a výcviků zaměřených na práci s tělem a dochází k postupné integraci tělově
orientovaných přístupů i do primárně verbálně zaměřené psychoterapeutické praxe. Potřebu
zahrnout také tělesnou komponentu do psychoterapeutické práce pramení nepochybně z celostního
přístupu k člověku ke konci 20. století, kdy Světová zdravotnická organizace - WHO přijala v roce
28

http://www.expresivniterapie.cz/

340

6. Klinická psychologie a psychologie zdraví

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

1977 bio-psycho-sociální s pozdějším doplněním některými autory o složku spirituální, a zejména
na počátku 21. století, na rozdíl od dřívějšího dichotomického přístupu západní jednostrannosti, že
duše patří do rukou psychoterapeuta a tělo do rukou somatického lékaře (Smith, 2007).
I přesto se dnes mnohdy setkáváme s nedůvěrou ze stran některých odborníků při diskusích
o účincích přístupů zaměřených na práci s tělem a expresivních terapiích. Tato nedůvěra
nepochybně pramení také z nedostatečného vědeckého zkoumání těchto přístupů a možná i
neochoty začleňovat nové přístupy v našich podmínkách, které v zahraničí fungují již desítky let. I.
Yalom (2007) k tomu výstižně uvádí, že péče o duševní poruchy zůstala v pozadí za lékařskými
obory právě proto, že zde není důsledná výzkumná základna a dnešní psychoterapeuti jsou tak plní
entuziasmu vůči novým terapeutickým metodám. L. Timuľák (2005) dodává, že výzkum
psychoterapie je sice v současnosti neustále se rozvíjejícím odvětvím, ale v Čechách či na
Slovensku to není příliš patrné. Z vlastní zkušenosti si uvědomujeme, že realizace výzkumného
šetření v psychoterapeutickém procesu je nanejvýš obtížná při snaze o dodržení všech podmínek
důležitých při vědeckém bádání. Věříme, že výsledky šetření naší pilotní studie přinesou nové a
zajímavé informace, které přispějí ke zprostředkování náhledu na přínos užití tanečního pohybu a
terapeutického tance pro podporu psychoterapeutického procesu v rámci komplexní péče o klienty s
duševním onemocněním a budou inspirací i pro psychoterapeutickou praxi primárně verbálně
orientovaným odborníkům.
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Abstrakt
Zámerom výskumu bolo zistiť úroveň reziliencie a tvorivosti vysokoškolákov – 96 študentov
v prvých dvoch ročníkoch štúdia humanitného zamerania v Bratislave. Ich priemerný vek bol 20,91
roka, v zložení 69 žien, 27 mužov. Podujali sme sa preskúmať vzťahy medzi rezilienciou
a tvorivosťou jednak ako komplexnými konštruktmi a tiež medzi ich špecifickými komponentmi.
S cieľom porovnať schopnosti tvorivého myslenia s úrovňou aktuálnej tvorivosti prejavenej
v reálnom živote sme použili Urbanov figurálny test tvorivého myslenia a výpoveďovú metódu
Tvorivé životné výtvory. Úroveň reziliencie v oblasti individuálnej, vzťahovej, spoločenskej
a kultúrnej sme zisťovali prostredníctvom škály reziliencie pre deti a mládež (CYRM) autorov
Ungara a Liebenbergovej. Škálou reziliencie autorov Wagnild a Youngovej sme zisťovali úroveň
individuálnej reziliencie v oblasti osobnej kompetencie a akceptácie seba i života. Úroveň rodinnej
reziliencie sme skúmali pomocou Family Hardiness Index (FHI) autorov McCubbinových a
Thompsonovej. Výsledky naznačili, že tvoriví vysokoškoláci sa vyznačujú vyššou úrovňou
reziliencie. Analýze a interpretácii zistených výsledkov sa venujeme v štúdii podrobnejšie.
Kľúčové slová: individuálna, vzťahová, spoločenská, kultúrna, rodinná reziliencia, tvorivé
schopnosti, reálne životné výtvory
Resilience and creativity in university students´ everyday life
Abstract
The aim of the research was to identify the level of resilience and creativity of university students –
96 students of the first two years of the humanity studies in Bratislava. The average age of the
students was 20,91 years, 69 women, 27 men. Our aim was to investigate the relations between
resilience and creativity as the complex constructs, and also between their specific components. We
used Urban´s test of figural creative thinking and method Creative Life Products to compare the
abilities of creative thinking and the level of the actual creativity used in real life. The level of
resilience in the sphere of individual, relationships, community and culture were investigated with
the Child and Youth Resilience Measure (CYRM) of authors Ungar and Liebenberg. Scale of
Resilience of the authors Wagnild and Young were used to investigate the level of the individual
resilience in the sphere of personal competence and the acceptance of self and life. The level of
family resilience was measured with Family Hardiness Index (FHI) of authors M. and H. McCubbin
and A. Thompson. The results showed that the creative university students had a higher resilience
level. Further analysis and the interpretation of gained results follows.
Key words: individual, relationship, community, cultural, family resilience, creative abilities, real
creative products
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Úvod
V odbornej literatúre, ktorá sa zaoberá problematikou oboch ústredných pojmov štúdie –
rezilienciou a tvorivosťou, existuje značná variabilita v ich definíciách. Na tomto mieste
sprostredkujeme tie vymedzenia, ktoré sú z nášho pohľadu najpodstatnejšie.
Pri retrospektívnom pohľade na vymedzenia a prístupy k reziliencii možno vcelku badať 3 vlny
jej výskumu (Richardson, 2002). V prvej sa venovala pozornosť vlastnostiam, typickým znakom
reziliencie a vplyvom prostredia umožňujúcim prekonávať nepriazeň osudu s dôrazom na cielenú
intervenciu a prevenciu zníženia rizík. Druhá vlna sa sústredila na rezilienciu ako proces
prispievajúci k prinavráteniu stratenej rovnováhy a pozitívnej adaptácie jedinca na nepriaznivé
podmienky. Z nášho pohľadu práve tretia vlna výskumu bezprostredne súvisí s tvorivým
vyjadrovaním - venuje sa vrodeným procesom, ktoré podporujú sebarealizáciu jednotlivcov
a skupín, keďže sa zaoberá tvorivými a transformačnými procesmi napomáhajúcimi rastu osobnosti.
Reziliencia ako schopnosť jednotlivca zvládnuť stres a záťaž, rásť a napredovať aj za
nepriaznivých okolností (Connor, 2006) sa spočiatku chápala ako osobnostná charakteristika, ktorá
predisponovala jedinca k pozitívnej adaptácii a odolávaniu nepriazni bez narušenia osobnej
integrity a porúch v správaní (Everall, Altrows, Paulson, 2006; Masten, Obradović, 2006). V tomto
zmysle zaviedol J. Křivohlavý (2009) v súvislosti s rezilienciou pojem „nezdolnosť“ (hardiness),
ktorú charakterizuje ako osobnú nepoddajnosť človeka v záťažovej situácii. Psychická odolnosť
môže prameniť z určitých relatívne stálych charakteristík osobnosti, vrodených dispozícií a tiež
situačne podmienených udalostí z vonkajšieho prostredia (Břicháček, 2002). I. Sobotková (2007),
ktorá skúma rezilienciu rodiny, ju definuje ako schopnosť jednotlivca, skupiny alebo komunity
odolávať a zregenerovať sa z ťažkého stavu, prispôsobovať sa meniacim sa podmienkam
a prosperovať.
Pre označenie reziliencie ako osobnostnej črty sa v angličtine používa pojem „ego-resiliency“,
ktorý nepredpokladá vystavenie sa nepriaznivým podmienkam, nevyžaduje prítomnosť rizika
(Block, 1969; in Kebza, Šolcová, 2008). Predstavuje psychologickú rezilienciu v zmysle flexibilnej
a pohotovej adaptácie na meniace sa situácie a požiadavky prostredia (Eisenberg, et al., 2010). Táto
psychologická reziliencia je komponent self a pomenúva prejavy správania ako dynamický produkt
regulácie medzi self a požiadavkami prostredia, ktorý sa v priebehu času ustálil ako všeobecná črta
(Philippe, Laventure, Beaulieu-Pelletier, Lecours, Lekes, 2011). Aj manželia S. a S. Wolinovci
(Wolin et al., 2000) chápu rezilienciu ako spôsobilosť rozvíjajúcu sa v priebehu vývinu jednotlivca
na základe interakcie jeho vnútorných a vonkajších zdrojov. Vo svojom modeli postulovali sedem
základných komponentov reziliencie: vhľad, nezávislosť, vzťahy, iniciatíva, tvorivosť, humor
a morálka (Wolin, Wolin, 1993). Nazdávajú sa, že tvoriví ľudia často využívajú k vyjadreniu seba
samého, k zvládaniu pocitov a náročných situácií imagináciu, keď uvádzajú: „tvorivosť je
reziliencia, pretože pomáha človeku zvládať neľahké pocity“ (Wolin, et al., 2000, s. 3). Toto
chápanie reziliencie je z hľadiska zamerania nášho výskumu významné, nakoľko v ňom tvorivosť
predstavuje jednu z ústredných zložiek.
Ďalším modelom reziliencie, v ktorom zohráva významnú úlohu tvorivé myslenie a tiež
osobnostné črty vplývajúce na prispôsobenie sa nepriaznivým podmienkam, je model E. Metzlovej
a M. Morrellovej (2008).
Nazeranie na rezilienciu ako dynamický proces zahŕňajúci vzájomné pôsobenie jednotlivca,
udalosti, prostredia a kultúrneho kontextu prináša M. Ungar (2008). V porovnaní s inými autormi
jeho multifaktorový prístup zvlášť akcentuje nevyhnutnosť zohľadniť vplyv kultúry a kontextu aj
pri vymedzení pojmov súvisiacich s rezilienciou. Preto sa so spolupracovníkmi (Ungar, Liebenberg,
2009) zameriava na 4 oblasti reziliencie: individuálnu, vzťahovú, komunitnú - spoločenskú
a kultúrnu, v rámci ktorých vymenúva 32 faktorov prispievajúcich k zdravému vývinu. M. Ungar
(2010) sa nazdáva, že práve interakcia individuálnych, vzťahových, spoločenských, kultúrnych
a ekologických faktorov výrazne ovplyvňuje mentálne zdravie a životnú pohodu mladých ľudí.
Ungarov multidimenziálny model je inovatívny aj v tom, že ukazuje ako môžu ľudia v rôznych
kultúrach a kontextoch rôzne chápať a rôznymi cestami dosahovať rezilienciu. Pritom ju vymedzuje
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ako schopnosť jednotlivca získavať zdroje potrebné k subjektívnej pohode a možnosť sociálneho
prostredia, spoločnosti, kultúry tieto zdroje poskytnúť zmysluplným spôsobom (Ungar, Liebenberg,
2009). Je zrejmé, že tento prístup zo sociálno-ekologickej perspektívy umožňuje skúmať rezilienciu
nielen ako individuálny koncept, ale komplexnejšie a tak prostredníctvom metódy Child and Youth
Resilience Measure (CYRM) upriamiť sa na faktory prispievajúce ku kultúrne zasadenému
konceptu reziliencie. Z vyššie uvedeného vyplýva, že reziliencia zahŕňa ohybnosť, pružnosť a
tvarovateľnosť v odpovedi na dynamické požiadavky situácie a účelné správanie v danom kontexte
(Ungar, 2005).
Ani v nazeraní na tvorivosť neexistuje všeobecná zhoda v prisúdení významu jej hlavným
súčastiam. Preto sa vo vymedzeniach tvorivosti stretávame s dôrazom na schopnosti, proces,
produkt, osobnosť, prostredie, motiváciu, postoje a ďalšie aspekty. Tvorivosť ako proces hľadania
nových jedinečných postupov riešenia problémov a záťažových situácií, ich odhaľovania
a komunikovania získaných výsledkov predstavuje vyplnenie medzery medzi tým, čo je dané a tým,
čo sa požaduje. Tvorivosť umožňuje odhalené problémy zmeniť novým spôsobom, keď preskúšaný
nie je efektívny (Torrance, 1965). Takéto koncipovanie tvorivosti podnietilo uvedeného autora
sformulovať vymedzenie tvorivosti aj „pre prípad prežitia“ (tamtiež) . Vzťahuje sa na situácie, keď
preskúšaný spôsob riešenia nepostačuje a bez uplatnenia nových náhľadov na riešenie problémov
by človek neprežil. Z tohto pohľadu sa chápanie tvorivosti prelína s ponímaním reziliencie,
keďže obe vyžadujú pružné myslenie, schopnosť produkovať alternatívne nápady, akceptáciu
výziev, schopnosť prehodnotiť situáciu z pozitívneho hľadiska. Predstavujú špeciálny typ dispozície
a demonštrovanej kompetencie rozvíjať sa v kontexte zmien života a signifikantných výziev k
adaptácii a vývinu (Masten, Coatsworth, 1998). Výsledky viacerých výskumov (napr. Ungar, 2005;
Komárik, 2009) ukazujú, že rezilientní jednotlivci tvorivo pristupujú k riešeniu problémov, sú
flexibilní v adaptácii na zmenené podmienky, zvládajú záťaž a nové, neobvyklé situácie tvorivým
prístupom
(Sternberg,
1988).
Prepojenie
reziliencie
a tvorivosti
ukazuje
aj
Cziksentmihalyiho termín flow - vyjadruje hlboké zaujatie činnosťou, ktoré vedie až k úplnému
splynutiu s ňou. Predstavuje radosť z objavovania niečoho nového, zvýšenie osobnej pohody
človeka v tvorivom procese (Metzl, 2009). Tvorivosť v tomto kontexte chápeme ako „taký prejav
istého systému osobnostných charakteristík, schopností a motivačných tendencií človeka v
sociálnom kontexte, ktorý je nový, nezvyčajný, akceptabilný a objavný pre subjekt, referenčnú
skupinu alebo spoločnosť“ (Szobiová, 2004, s. 21).
Výskumný problém
Na základe načrtnutých prehľadov výskumov a teoretických koncepcií reziliencie a tvorivosti
sme sa podujali preskúmať vzťahy reziliencie a tvorivosti u vysokoškolákov. Výskumný problém
formulujeme nasledovne: Aká je úroveň tvorivosti vysokoškolákov s vysokou, strednou a nízkou
mierou individuálnej, ekologickej a rodinnej reziliencie?
Cieľ výskumu
V príspevku prezentujeme čiastkové výsledky širšie koncipovaného výskumu „Životný štýl,
tvorivosť a reziliencia slovenských adolescentov v kontexte adlerovskej psychológie“, VEGA č.
1/0392/11. Vybrali sme tie výsledky, ktoré sú relevantné k téme príspevku. V rámci toho
prezentujeme ako cieľ výskumu overenie, či sa vysokoškoláci s rôznou úrovňou reziliencie
(vysokou, strednou, nízkou) budú líšiť v schopnostiach tvorivého myslenia a v úrovni aktuálnej
tvorivosti prejavenej v reálnom živote.
Hypotézy
H1. Vysokoškoláci s rôznou úrovňou individuálnej reziliencie sa budú významne líšiť:
a) vo výkone v Urbanovom teste tvorivého myslenia (TSD-Z);
b) vo fluencii, flexibilite a originalite ich tvorivých životných výtvorov.
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H2. Vysokoškoláci s rôznou úrovňou ekologickej reziliencie sa budú významne líšiť:
a) vo výkone v Urbanovom teste tvorivého myslenia (TSD-Z);
b) vo fluencii, flexibilite a originalite ich tvorivých životných výtvorov.
H3. Vysokoškoláci s rôznou úrovňou rodinnej reziliencie sa budú významne líšiť:
a) vo výkone v Urbanovom teste tvorivého myslenia (TSD-Z);
b) vo fluencii, flexibilite a originalite ich tvorivých životných výtvorov.
Výskumný súbor
Výskumný súbor tvorilo 96 študentov prvých dvoch ročníkov štúdia humanitného zamerania na
Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Ich priemerný vek bol 20,91 roka so
štandardnou odchýlkou 2,29 roka, väčšinu tvoria študenti vo veku 19–21 rokov, v zložení 69 žien
a 27 mužov.
Výskumné metódy
Na zisťovanie reziliencie sme použili:
Škálu reziliencie autorov G. Wagnilda a H. Youngovej, ktorou sme zisťovali úroveň
individuálnej reziliencie v oblasti osobnej kompetencie a akceptácie seba i života. Je určená pre
vekovú kategóriu 16-23 rokov. Škála obsahuje 25 položiek. Respondenti vyjadrujú mieru súhlasu
na 7–bodovej Likertovej škále od 1–silne nesúhlasím po 7–silne súhlasím. Získané skóre sa môže
pohybovať v rozmedzí od 25 do 175, so zvyšujúcim sa skóre stúpa reziliencia (Wagnild, 2009).
Vnútornú konzistenciu škály potvrdili nielen autori nórskej (Waaktaar, Torgersen, 2010)
a holandskej štúdie (Portzky, Wagnild et al., 2010), ale aj výsledky výskumu pod naším vedením
(Boleková, 2012), v ktorom hodnota Cronbachovej alphy dosiahla α= .823.
Child and Youth Resilience Measure (CYRM) autorov A. Ungara a L. Liebenbergovej (2009), ktorá
má 28 položiek. Spoločné črty reziliencie v oblasti individuálnej, vzťahovej, spoločenskej a
kultúrnej zisťuje pomocou 5-bodovej Likertovej škály od 1 – vôbec nie, až po 5 – veľmi. Skóre je
možné v rozmedzí 28 až 140. Hodnoty Cronbachovej alphy pre jednotlivé škály boli v pilotnej
štúdii nasledovné: α=. 84 pre individuálnu rezilienciu, α=.66 pre vzťahovú rezilienciu, α=. 79 pre
spoločenskú rezilienciu a α=. 71 pre kultúrnu rezilienciu (Ungar, Liebenberg, 2009). V slovenskom
výskume 468 maturantov – uchádzačov o štúdium architektúry na STU v Bratislave vo veku 18,6
roka sme zistili α=. 783 pre celý dotazník (Szobiová, Kuklišová, 2012).
Dotazník FHI (Family Hardiness Index) meria odolnosť voči stresu, jej zdroje a schopnosť
adaptácie na zmeny v rodine. Jeho autormi sú H. McCubbin, A. Thompsonová, M. McCubbinová
(1996). Dotazník sleduje tri úrovne:
 spoluprácu (commitment) v rodine, jej súdržnosť, odhodlanosť a schopnosť spoločne riešiť
svoje problémy;
 výzvy (challenges) – odhaľuje snahu rodiny prijímať nové výzvy a poučiť sa z nich,
 kontroly (control) – nakoľko má rodina svoj život pod kontrolou.
Na meranie tvorivých schopností sme použili:
Figurálnu verziu Urbanovho testu tvorivosti (TSD-Z) štandardizovaného pre slovenskú populáciu
(Urban, Jellen, Kováč, 2002). Test zahŕňa možnosť posúdiť aj osobnostné dimenzie tvorivosti
(ochota prekročiť hranice, odvaha riskovať, humor, afektivita, nekonvenčnosť) a zameriava sa na
prekonávanie psychologických i sociálnych bariér tvorivosti. Je založený na princípe
nedokončených tvarov: úlohou participantov bolo dokresliť v priebehu 15 minút 6 figúr. Výskumne
bola overená súbežná reliabilita (α= .62 – 70), inter-rater reliabilita (α= .87) i test-retest reliabilita
(r = .81) hodnotená s časovým odstupom 8-12 týždňov (Urban, 2004, 2005). Metóda má k
dispozícii slovenské a nemecké normy; veľkosť štandardizačného súboru v Slovenskej republike
bola 3519 vyhodnotených protokolov (Urban, Jellen, Kováč, 2002).
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Tvorivé životné výtvory zisťovali úroveň aktuálnej tvorivosti študentov v reálnom živote. Úlohou
participantov bolo v časovom limite 10 minút opísať čo najviac nevšedných, originálnych nápadov
a výtvorov z minulosti alebo zo súčasnosti. V inštrukcii sme zdôraznili, že očakávame vlastné
nápady, teda také, aké pravdepodobne nevymyslel nikto iný. Autori (Bull, Davis, 1981) zistili
pozitívne korelácie s inými testami tvorivosti a dobrú prediktívnu validitu metódy. Zisťovali sme
fluenciu (rozsah produkcie), flexibilitu (schopnosť nájsť viacero smerov v riešení problému)
a originalitu adolescentov (nevšednosť a nezvyčajnosť nápadov). Odpovediam, ktoré boli
výnimočné, vtipné a neočakávané vzhľadom na vek, sme v kategórii originalita pridelili päť bodov;
ostatné odpovede sme hodnotili na základe frekvencie ich výskytu.
Získané údaje sme spracovali pomocou deskriptívnej štatistiky. Následne sme porovnávali výsledky
participantov zaradených do 3 skupín. V prvej skupine boli študenti s najnižším skóre (priemer –
1SD) v sledovanej premennej, druhú skupinu predstavovali študenti, ktorí dosiahli priemerný
výsledok v sledovanej premennej a do tretej skupiny boli zaradení študenti s najvyšším skóre
sledovanej premennej (priemer + 1SD). Rozdiely medzi skupinami sme testovali pomocou metódy
oneway ANOVA podľa premenných reziliencie a tvorivosti: a) individuálna reziliencia, ktorú
zachytáva škála Wagnild a Youngovej, b) ekologická reziliencia podľa CYRM, c) rodinná
reziliencia meraná FHI, d) reálne životné výtvory respondentov e) tvorivé myslenie identifikované
Urbanovým kresbovým testom.
Výsledky
Tab.1 Základné štatistické parametre Škály reziliencie Wagnild a Youngovej (meria individuálnu
rezilienciu) u študentov v našom výskumnom súbore (N=96)

Škála
reziliencie

M
136,49

SD
15,76

Min.
87

Max.
175

Tab. 2 Základné parametre Škály reziliencie uvádzané autormi

Škála
reziliencie

Vysoká
úroveň
 145

Stredná
úroveň
125-145

Nízka
úroveň
 125

Min.

Max.

25

175

Frekvenčnou analýzou výsledkov sme zistili, že naši participanti dosiahli v 25 % prípadov nízku,
v 46 % strednú a v 29 % prípadoch vysokú úroveň reziliencie. Rozmanité zdroje uvádzajú, že
približne 1/3 každej populácie dosahuje vysokú úroveň reziliencie (Tusaie, Puskar, Sereika, 2007).
V našom výskumnom súbore sme zaznamenali výskyt vysokej úrovne reziliencie blížiaci sa
uvedenej hodnote (29 %).
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Obr. 1 Rozloženie skóre 96 študentov v Škále reziliencie

Tab. 3 Základné štatistické parametre Child and Youth Resilience Measure (CYRM) u 96 študentov

CYRM

M
103,52

SD
12,03

Min.
69

Max.
129

Tab. 4 Základné štatistické parametre Child and Youth Resilience Measure (CYRM) u 468
maturantov

CYRM

M
103,98

SD
10,17

Min.
74

Max.
128
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Obr. 2 Rozloženie skóre v metodike Child and Youth Resilience Measure (CYRM) u 96 študentov

Z obrázku je zrejmé, že rozloženie skóre kopíruje normálnu krivku, pričom najčastejšie odpovede
sa kumulujú pri hodnote 112-114 bodov, ktoré dosiahlo 19,8 % adolescentov.
S metodikou CYRM má v našich podmienkach skúsenosti E. Komárik (2009) so spolupracovníkmi;
ich práca je v štádiu overovania, takže zatiaľ nemáme k dispozícii údaje pre porovnanie s našimi
výsledkami. V tejto štúdii prezentované výsledky v metodike CYRM však môžeme porovnať
s našimi nedávnymi zisteniami na súbore 468 maturantov z celého Slovenska uchádzajúcich sa
o štúdium architektúry na STU vo veku 18,63 roka. Ukázalo sa, že priemerná hodnota dosiahnutého
skóre bola 103,98 a štandardná odchýlka 10,17 čo znamená, že výsledky oboch súborov sú takmer
totožné.
Frekvenčná analýza ukázala, že 96 študenti dosiahli v metodike CYRM v 17 % prípadov nízku,
v 72 % strednú (priemernú) a v 11 % prípadov vysokú (nadpriemernú) úroveň reziliencie. Ak by
sme pripočítali k 11 % s vysokou úrovňou aj 19,8 % študentov na hranici nadpriemernej reziliencie,
výsledok by sa výrazne neodlišoval od zistení v odbornej literatúre, ktoré sa zmieňujú o vysokej
úrovni reziliencie u 1/3 populácie.
Tab. 5 Základné parametre dotazníka rodinnej reziliencie FHI

Rodinná
reziliencia
FHI

Spolupráca
M SD
18,3 4,6

Výzvy
M SD
11,57 3,28

Kontrola
M SD
10,99 2,83

Celkove
M SD
40,86 8,82

Z tabuľky 5 je zrejmé, že najvyššie hodnoty dosiahli respondenti pri posudzovaní úrovne
spolupráce v ich rodinách, čo znamená, že v rodine zažívajú pocity súdržnosti, odhodlanosti
a disponovanosti k spoločným riešeniam. Veľmi podobné výsledky zistila pod naším vedením V.
Harazinová (2012) na výskumnom súbore 141 hudobne nadaných adolescentov z piatich
slovenských konzervatórií vo veku 17,6 rokov. Vzťahuje sa to ako na výsledky v jednotlivých
škálach (spolupráca M=18,12; výzvy M=12,35; kontrola M=10,4), tak k celkovému skóre
(M=40,87) pre rodinnú odolnosť v uvedenej výskumnej vzorke.
Výsledky celkovej úrovne vnútornej reliability dotazníka rodinnej reziliencie FHI ukazujú v našom
súbore hodnotu Cronbachovej = .739 (čo sú porovnateľné výsledky uvádzané autormi dotazníka
= .82).
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Tab. 6 Základné štatistické parametre Testu tvorivého myslenia (TSD–Z) študentov (N=96) a úroveň
ich výkonu v percentiloch a hodnotách T

TSD – Z

M
37,41

SD
8,99

Min.
20

Max.
58

PR
50

T
50

Študenti v našom výskumnom súbore dosiahli v porovnaní s normatívnym súborom slovenskej
populácie v ich veku priemernú úroveň tvorivého výkonu (Urban, Jellen, Kováč, 2002). Znamená
to, že dosiahli rovnaké bodové hodnoty ako 50 % probandov ich porovnávacej skupiny. Tento
výsledok vcelku korešponduje s výkonmi v podobných vzorkách vysokoškolákov, s ktorými sme
doteraz pracovali.
Tab. 7 Základné štatistické parametre premenných tvorivosti v metodike Tvorivé životné výtvory

Tvorivé
životné
výtvory

Fluencia
M SD
4,3 2,99

Flexibilita
M SD
3,48 2,49

Originalita
M SD
7,33 7,45

Celkove
M SD
15,11 11,73

Pri analýze výsledkov sebavýpoveďovej metódy Tvorivé životné výtvory sme zistili, že traja
študenti neuviedli žiaden vlastný tvorivý výtvor, deväť ich uviedlo iba jeden výtvor, 16 uviedli dva
svoje výtvory, 18 tri výtvory a 15 štyri výtvory. Je pravdepodobné, že študenti sú pri posudzovaní
vlastnej tvorivosti svojich činov veľmi kritickí, pretože väčšina z nich uvádza 1 - 4 tvorivých
výtvorov.
V nasledujúcej časti sa budeme venovať porovnaniu výsledkov skupín s nízkou, priemernou
a vysokou úrovňou individuálnej reziliencie.
Z výsledkov vyplýva, že študenti s nízkou úrovňou individuálnej reziliencie dosahujú najnižšie
skóre aj metodikách: CYRM, FHI a jej troch škálach. Analogicky to platí aj pre zostávajúce dve
skupiny: študenti s priemerným skóre v individuálnej reziliencii dosahujú priemerné skóre vo vyššie
uvedených metodikách: CYRM, FHI a jej škálach. Vysoká úroveň individuálnej reziliencie sa
prejavuje aj vo vysokej úrovni ostatných reziliencií. Neplatí to však pre výsledky v testoch
tvorivosti.
Tab. 8 Porovnanie výsledkov skupín s nízkou, priemernou a vysokou úrovňou individuálnej reziliencie
(Škála reziliencie) so CYRM, škálami FHI a testami tvorivosti (TŽV, TSD-Z)
Reziliencia
individuálna

Nízka

Stredná

Vysoká

Signifikancia

N
M
Skup.
medián
SD
N
M
Skup.
medián
SD
N
M
Skup.
Medián
SD
Sig.

RZ

CYRM

FHI
com

FHI
chal

FHI
Con

FHI
celk

TŽV
Flue

TŽV
flex

TŽV
orig

TSDZ

13
11,62
114,25

13
97,46
101,00

13
14,77
17,00

13
9,15
10,20

13
10,15
11,00

13
34,07
38,00

13
4,46
3,57

13
3,08
2,50

13
9,00
6,00

13
34,46
32,67

10,90
64
135,52
134,17

14,03
64
103,52
104,57

7,42
64
18,63
18,90

3,78
64
11,92
12,33

3,28
64
10,81
11,20

13,56
64
41,35
42,57

3,50
64
4,20
3,75

2,53
64
3,50
3,00

9,50
64
7,52
5,43

9,27
64
38,14
37,33

8,74
18
157,94
156,60

11,25
18
109,39
110,67

3,49
18
20,17
21,25

2,99
18
12,44
13,13

2,75
18
12,22
12,20

6,94
18
44,83
46,50

2,77
18
4,67
3,75

2,37
18
3,83
2,88

7,69
18
5,61
5,00

9,63
18
37,56
36,80

6,53
,000

9,739
,018

3,71
,003

2,95
,008

2,60
,092

7,80
,002

3,51
,836

2,95
,711

4,61
,446

7,91
,432
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Vysvetlivky: com = spolupráca, chal = výzvy, con = kontrola, celk = celkovo, flue = fluencia, flex = flexibilita, orig =
originalita, platí aj pre tab. 9, 10.

Komplexné nazeranie na rezilienciu zo sociálno-ekologickej perspektívy umožňuje prístup M.
Ungara a L. Liebenbergovej (2009), ktorí prostredníctvom metódy CYRM zachytávajú rezilienciu
ako kultúrne podmienený fenomén v rámci medzinárodného projektu International Resilience
Project. M. Ungar (2008) rozlišuje v štyroch oblastiach reziliencie: individuálnej, vzťahovej,
spoločenskej a kultúrnej, faktory prispievajúce k zdravému vývinu mládeže.
Porovnanie skupín s nízkou, priemernou a vysokou úrovňou ekologickej reziliencie, ako sme
nazvali konštrukt reprezentovaný metodikou CYRM, prinieslo zistenia uvedené v tabuľke 9.
Tab. 9 Porovnanie výsledkov skupín s nízkou, priemernou a vysokou úrovňou ekologickej reziliencie
(CYRM) so Škálou reziliencie, škálami FHI a testami tvorivosti (TŽV, TSD-Z)
Reziliencia
ekologická

Nízka

Stredná

Vysoká

Signifikancia

N
M
Skup.
Medián
SD
N
M
Skup.
medián
SD
N
M
Skup.
Medián
SD
Sig.

RZ

CYRM

FHI
com

FHI
chal

FHI
Con

FHI
celk

TŽV
Flue

TŽV
flex

TŽV
Orig

TSDZ

16
126,94
126,50

17
83,94
84,50

17
12,82
14,00

17
8,71
9,80

17
9,76
9,67

17
31,29
33,33

17
2,94
2,67

17
2,41
2,33

17
5,82
4,00

17
38,53
38,67

15,45
68
137,76
138,33

7,23
68
105,68
106,50

6,62
68
19,28
19,29

3,24
68
11,79
12,35

3,05
68
11,00
11,29

11,74
68
42,07
42,87

1,95
68
4,57
3,80

1,58
68
3,71
2,91

6,60
68
7,53
5,43

10,19
68
37,41
36,57

14,72
11
142,55
144,00

6,39
11
120,45
119,00

2,92
11
20,73
20,33

2,90
11
14,64
14,60

2,41
11
12,82
13,00

6,16
11
48,18
47,00

3,21
11
4,73
4,67

2,72
11
3,73
3,60

7,40
11
8,45
7,67

9,33
11
36,73
36,33

18,118
,017

4,46
,000

2,37
,000

2,16
,000

4,02
,019

6,34
,000

2,41
,116

1,79
,152

9,20
,613

7,55
,866

Z tabuľky 9 vyplýva, že študenti s nízkou úrovňou ekologickej reziliencie dosahujú aj nízke skóre
v individuálnej reziliencii a vnímajú v ich rodinách nižšiu úroveň odhodlanosti a spolupráce pri
riešení problémov. Uvádzajú tiež menšiu snahu v ich rodinách prijímať nové výzvy a poučiť sa
z nich, menej pociťujú, že ich rodiny majú svoj život pod kontrolou. Analogicky v skupinách so
strednou a vysokou úrovňou ekologickej reziliencie je to s ich strednou resp. vysokou úrovňou:
individuálnej reziliencie, vnímaním odhodlanosti a spolupráce ich rodín pri riešení problémov, či
snahou v rodine prijímať nové výzvy a poučiť sa z nich, ako aj s pociťovaním, že ich rodina má
svoj život pod kontrolou. Hoci študenti v skupine s nižšou ekologickou rezilienciou majú rozsah
produkcie tvorivých životných výtvorov menší (fluencia), aj ich schopnosť nájsť viacero smerov
v riešení problému (flexibilita) je nižšia, rovnako aj nevšednosť a nezvyčajnosť nápadov
(originalita) je nižšia v porovnaní so skupinou študentov so strednou a vysokou úrovňou
ekologickej reziliencie, štatistické testovanie nepreukázalo významnosť týchto rozdielov. Výsledky
uvedených skupín sa Urbanovom kresbovom teste tvorivého myslenia sa tiež významne nelíšia.
Tab. 10 Porovnanie výsledkov skupín s nízkou, priemernou a vysokou úrovňou rodinnej reziliencie
(FHI) so Škálou reziliencie, CYRM a testami tvorivosti (TŽV, TSD-Z)
Reziliencia
rodinná

Nízka

N
M
Skup.
medián

RZ

CYRM

FHI
com

FHI
chal

FHI
con

FHI
celk

TŽV
flue

TŽV
flex

TŽV
Orig

TSDZ

10
126,80
121,50

11
88,36
84,67

11
9,36
10,33

11
6,18
5,67

11
7,55
7,67

11
23,09
25,00

11
2,91
2,75

11
2,36
2,33

11
5,09
5,40

11
35,91
34,00
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Vysoká

Signifikancia

SD
N
M
Skup.
medián
SD
N
M
Skup.
Medián
SD
Sig.
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20,96
67
135,46
133,60

11,92
67
103,97
104,86

5,58
67
18,67
18,76

2,67
67
11,61
11,75

1,80
67
10,76
11,15

7,46
67
41,04
42,00

1,98
67
4,39
3,90

1,43
67
3,57
3,05

3,36
67
7,63
5,60

9,22
67
37,49
36,25

13,66
18
145,72
149,50

10,18
18
111,11
111,50

2,57
18
22,39
22,63

2,47
18
14,72
14,43

2,44
18
13,94
13,88

4,58
18
51,05
50,00

2,76
18
4,83
3,71

2,35
18
3,83
2,70

7,52
18
8,61
5,00

9,52
18
38,67
37,67

16,32
,005

10,64
,000

1,50
,000

1,74
,000

1,58
,000

2,53
,000

4,14
,224

3,35
,269

8,94
,575

8,37
,740

Porovnanie skupín s nízkou, strednou a vysokou úrovňou rodinnej reziliencie ukázalo, že sa medzi
sebou štatisticky významne líšia vo všetkých ukazovateľoch reziliencií v tom zmysle, že ich úrovne
korešpondujú s ostatnými typmi reziliencie. Aj keď skupina študentov s nízkou úrovňou rodinnej
reziliencie uvádzala menšie množstvo a menej rôznorodých i originálnych tvorivých životných
výtvorov a dosiahla nižšie skóre v teste tvorivého myslenia v porovnaní s ostatnými skupinami,
rozdiely vo výkonoch medzi nimi sa nepreukázali štatisticky významné.
Diskusia
Problematika vzťahu reziliencie a tvorivosti nie je v zahraničnej literatúre frekventovane skúmaná,
preto chýbajú štúdie, s ktorými by sme mohli naše výsledky porovnať. Podľa našich
predchádzajúcich zistení (Szobiová, 2011) reziliencia adolescentov prakticky nesúvisí s tvorivosťou
zisťovanou Urbanovým testom tvorivého myslenia (TSD-Z). Potvrdili to aj výsledky tohto
výskumu. Je zložité vysvetliť, prečo sa stanovené hypotézy nepotvrdili. Pravdepodobne je vzťah
reziliencie a tvorivosti sofistikovanejší, aby ho súčasné metódy výskumu dokázali odhaliť. Môže
tiež ísť o výber výskumnej vzorky (v zmysle nízkeho počtu probandov a študijného zamerania),
voľbu výskumných metodík na meranie tvorivosti v kvantitatívnom spracovaní získaných
výsledkov. Aj z týchto dôvodov plánujeme v budúcnosti použiť kvalitatívny výskumný dizajn resp.
kombinovaný.
V zahraničnej literatúre možno nájsť štúdie zamerané na využitie tvorivých činností v prístupe
k ľuďom, ktorí prežili náročnú životnú situáciu či traumu. Vcelku konštatujú kladný efekt tvorivej
činnosti na vyrovnávanie sa s nepriazňou osudu. E. Metzlová (2009) považuje tvorivé myslenie za
prediktor reziliencie, keďže predpokladá, že ľudia vysoko skórujúci v testoch tvorivého myslenia
budú lepšie zvládať záťaž v nepriaznivých životných situáciách (hurikán Katrina v New Orleans
v roku 2005). Výsledky však nepotvrdili očakávaný priamy vzťah medzi úrovňou tvorivého
myslenia a životnou spokojnosťou, subjektívnou pohodou. Čiastkové výsledky však potvrdili
významné vzťahy originality ako významného prediktora skóre v škále extraverzie, ktoré bolo
prediktorom životnej spokojnosti a pohody.
Zhrnutie
1. Vysokoškoláci našej výskumnej vzorky dosahujú priemernú úroveň tvorivosti vo svojej vekovej
kategórii; uvádzajú nízky počet vlastných tvorivých výtvorov, v Škále reziliencie dosahujú v 46 %
strednú úroveň, 25 % nízku a 29 % vysokú úroveň reziliencie; V metodike CYRM: 17 % prípadov
dosahuje podpriemernú, 73 % priemernú a 11 % prípadov nadpriemernú úroveň reziliencie (avšak
19,8 % bolo na hranici tejto úrovne).
2. Výsledky porovnania skupín s nízkou, strednou a vysokou úrovňou individuálnej reziliencie síce
ukázali rozdiely v jednotlivých faktoroch tvorivosti a celkovom skóre v Teste tvorivého myslenia
medzi nízko a stredne rezilientnými, no nepotvrdila sa ich štatistická významnosť. Preto H1
v oboch častiach zamietame.
3. Rozdiely medzi skupinami s nízkou, strednou a vysokou úrovňou ekologickej reziliencie sa
nepreukázali štatisticky významné, preto obe časti hypotézy H2 zamietame.
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4. I keď majú rozdiely medzi skupinami s nízkou, strednou a vysokou rodinnou rezilienciou
tendenciu mať výkony korešpondujúce aj s úrovňou ukazovateľov tvorivosti (fluencia, flexibilita,
originalita) tvorivých životných výtvorov a v teste tvorivého myslenia, ich štatistická významnosť
sa nepotvrdila. Preto zamietame aj obe časti H3.
Z výsledkov porovnania nízkej, strednej a vysokej úrovne reziliencie sa črtá trend, že medzi nízkou
a strednou úrovňou je vo fluencii, flexibilite a originalite výraznejší rozdiel medzi probandmi ako
medzi strednou a vysokou úrovňou reziliencie. Naznačuje to, že vzťah reziliencie a tvorivosti
v reálnom živote je zložitejší, nie je priamočiary a smeruje našu pozornosť aj k iným faktorom či
okolnostiam spätých s meraním tvorivosti.
Podporené grantom „ Životný štýl, tvorivosť a reziliencia slovenských adolescentov v kontexte
adlerovskej psychológie“ VEGA č. 1/0392/11.
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Úloha vizuálního vnímání při řízení vozidla a možnosti diagnostiky
Vlasta Rehnová  Dana Černochová
Asociace dopravních psychologů, Praha, vlasta.rehnova@seznam.cz
Hogrefe-Testcentrum, Praha, dana.cernochova@email.cz

Abstrakt
Během řízení vozidla musí řidič přijímat a zpracovávat celou řadu informací produkovaných
dopravním systémem, dopravním prostředím, vozidlem i ostatními účastníky silničního provozu.
Většina těchto informací, pro řidiče důležitých, je vnímána zrakem. Kvalita zrakového vnímání je
tedy rozhodujícím faktorem ovlivňujícím rozsah, rychlost a správnost příjmu informací. Úroveň
vizuálního vnímání závisí na vizuální orientaci, koncentraci a kapacitě pozornosti, aktuálním
rozsahu zorného pole, výběru relevantních informací souvisejícím se selektivní pozorností a dalších
psychických funkcích. Diagnostické zhodnocení kvalit vizuálního vnímání je tedy prvořadou
záležitostí při posouzení psychické způsobilosti k řízení vozidla. Příspěvek poskytuje přehled metod
vhodných pro psychodiagnostiku řidičů.
Klíčová slova: vizuální vnímání, pozornost, psychodiagnostické metody

The role of visual perception when driving a vehicle and diagnostic possibilities
Abstract
When driving, a driver is required to accept and process lots of information produced by traffic
systems, the traffic environment, the vehicle and other road users. Most of this information, which
is important for a driver, is perceived through vision. The quality of visual perception is the
determining factor influencing the extent, speed and correctness of information reception. The level
of visual perception depends on visual orientation, concentration and attention capacity, the actual
range of visual field, the choice of relevant information related to selective attention and other
mental functions. The diagnostic evaluation of visual perception qualities is the most important
matter when considering psychic capability to drive a vehicle. This contribution provides an
overview of techniques suitable for psychological diagnostics of drivers.
Key words: visual perception, attention, psychological diagnostic methods
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Úvod
Zkoumání vizuálního vnímání řidiče je aktuální z několika důvodů. Kromě přímé souvislosti
s nehodovostí, je jedním z nich zvyšující se počet starších řidičů, u kterých je způsobilost k řízení
spojena především se schopností adekvátně zpracovat vizuální informace. Dalším důvodem je stále
vyšší používání inteligentních dopravních systémů v interiéru vozidla. Výzkumy v oblasti rozhraní
člověk/stroj se věnují optimalizaci umístění a úpravy těchto zařízení s ohledem na minimalizaci
zátěže pozornosti a vizuálního vnímání řidiče. Rovněž dopravní prostředí poskytuje stále vyšší
množství vizuálních informací. Nároky na vizuální vnímání klade také zvyšující se hustota a
rychlost dopravního provozu.
Pojem vizuální orientace zahrnuje široké spektrum průběhu kognitivního zpracování informací.
Přitom nejde jen o procesy vnímání, nýbrž také o to, zda jsou přijímané informace centrálně
zpracovány a užity k regulaci chování. J. Štikar (1991) uvádí tyto fáze zpracování informací: 1)
získání informace; 2) hodnocení informace, analýza situace; 3) přijetí rozhodnutí; 4) vykonání
přijatého rozhodnutí. Řízení vozidla tedy vyžaduje procesy příjmu a zpracování informací, na
jejichž začátku stojí – v případě vizuálních informací – zrakové vnímání.
Příjem a zpracování vizuálních informací - teoretické modely
V literatuře je možné najít různé modely zpracování informací, které se zakládají na různých
aspektech. Dříve uznávané teorie zúženého profilu (bottleneckt-theorie), tj. zpracování informací
probíhá omezeně, jakoby tok informací protékal zúženým hrdlem láhve, ustoupily tak teoriím
založených na zdrojích (resource-model). Tyto modely vycházejí z kapacity pro zpracování, která je
celkově omezená a musí být rozdělena na příjem a zpracování podnětů a jednání. Vycházejí z toho,
že snížení výkonu při paralelně vykonávaných činnostech je způsobeno omezenými zdroji pro
zpracování informací. Požadavek dané úlohy na kapacitu zdrojů znamená míru psychické zátěže.
Čím vyšší je náročnost úlohy, tím méně je k dispozici residuálních zdrojů na zpracování sekundární
úlohy. Teorie filtru předpokládaly, že selektivní filtr nechá projít do procesu vnímání jen ty
podněty, které mají výrazné senzorické charakteristiky nebo jsou tak výrazné, že mechanismus
filtrace prorazí (Sternberg, 2002).
Ve druhé skupině teoretických modelů zpracování informací v zátěži jsou kognitivně-energetické
teorie (Ribback, 2003), vycházející z psychofyziologického výzkumu aktivace a zdůrazňující
energetický aspekt procesu zpracování informací. Představují teoretické spojení
psychofyziologických procesů a kognitivního zpracování informací. Zvýšená aktivační úroveň je
přípravou organismu na výkon. Vztah úrovně aktivace (arousal) a úrovně výkonu přitom - podle
Yerkes-Dodsonova zákona - sleduje křivku tvaru písmene U (Machač, Machačová & Hoskovec,
1985).
Obecné koncepce k vysvětlení vnímání se dělí na teorie vzestupné neboli zdola nahoru (bottom-up)
a teorie shora dolů neboli sestupné (top-down). První typ vychází z podnětů, jednotlivých údajů.
Druhý typ směřuje od vyšších kognitivních procesů k percepčním podnětům.
T. Vöhringer-Kuhnt (2010) objasňuje model „SEEV“ autorů Horreye a Wickense, který vyvozuje
zaměření vizuální pozornosti na základě těchto ovlivňujících faktorů: 1) nápadnost podnětu (S salience), 2) úsilí (E - effort), 3) očekávání (E - expectancy), 4) význam (V- value). Tyto 4 faktory
ovlivňují podle Wickense a Horreyho zaměření kapacity pro příjem vizuálních informací na určitá
místa (Areas of Interest) a vysvětlují proč je jednotlivým oblastem vizuálního pole věnována
pozornost. Nápadnost (salience) znamená, že pozornost vzbudí také podněty, které nějakým
způsobem vyčnívají v zorném poli. Za zmínku stojí, že objekty v oblasti foveálního vidění mohou
být vnímány s jinou intenzitou nápadnosti, než když jsou nejdříve vnímány v periferním zorném
poli. Nápadnost podnětů proto může být kromě jiného závislá na tom, ve kterém místě zorného pole
je objekt vnímán.
V souvislosti s procesem zpracování informací se uvádí koncept vhledu do situace „Situation
Awareness“ (Kluwe, 2006; Hladký, 2005). Znamená uvědomění si dané situace, registraci a
356

6. Dopravní psychologie

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

pochopení významu jednotlivých prvků či případné změny jejich postavení. Souvisí s vnímáním a
posouzením rizikových faktorů a následným rozhodnutím a jednáním. Zahrnuje vnímání, distribuci
pozornosti, integraci vnímaných informací, užití obsahů dlouhodobé paměti a zpracování informací
v krátkodobé paměti.
Vizuální vnímání při řízení vozidla
Vnímání je soubor procesů, jejichž prostřednictvím poznáváme a organizujeme podněty z prostředí
a dodáváme jim smysl. Při řízení vozidla se uplatňuje různou měrou zrakové, sluchové a hmatové
vnímání. Ze smyslových orgánů je při řízení vozidla nejdůležitější zrak. Lidské oko je schopno
zaregistrovat velké množství informací, ale jen část se dostane do vědomí pozorovatele. Pro
bezpečnou jízdu není důležité jen dobře vidět, ale také správně rozeznat, co vidíme. Nestačí jen
nepoškozený smyslový orgán, rozhodující je, jakým způsobem řidič relevantní informace zpracuje.
Dobrý zrak je pouhým předpokladem pro dobré zrakové vnímání, které je psychickým procesem.
Morfologickým základem pro vnímání světla je sítnice oka (retina) s vlastními světločivými
buňkami – tyčinkami a čípky. Oblast centrálního vidění tvoří žlutá skvrna (macula lutea). Ta je
uprostřed vkleslá v místě fovea centralis maculae, které je místem nejostřejšího vidění a detekce
barev. K tomu slouží pomalu vedoucí gangliové buňky (parvocellulární). Pohyb a jas jsou
detekovány velkými rychle vedoucími magnocelullárními buňkami, které dominují ostatním
oblastem zorného pole. Zrakový podnět, který vyvolá reakci neuronů, je v mozku „rozpoznán“,
pokud dosáhne určité prahové hodnoty. Tím lze vysvětlit, proč některý předmět „nevidíme“, i když
se na něho díváme (Vajnerová, Bernášková & Černochová, 2008).
Chaloupka-Risser,Risser & Zuzan (2011) popisují tzv. model DFW (Durchfahrtswiderstand), podle
něhož volí řidič rychlost jízdy nejen z hlediska dodržování dopravních předpisů, ale také podle
toho, jak vnímá prvky dopravní situace. Autoři vytvořili 22 indikátorů, které jsou vnímány jako více
či méně relevantní pro posouzení nebezpečí.
K analýze zrakového vnímání řidiče je používán tzv.“Viewpoint-System“, tj. sledování očních
pohybů pomocí oční kamery, která průběžně zaznamená, které objekty byly v daném okamžiku
vnímány. A. C. Cohen (1987, 1998) vytvořil tzv. teorii vizuálního skenování (Theorie des visuellen
Abtasten), která zdůrazňuje aktivní zrakové vyhledávání v celé dopravní situaci a význam periferní
oblasti zorného pole.
Zrakové funkce a jejich vztah k řízení vozidla
Řízení vozidla je komplexní činnost, při které zrak hraje klíčovou roli. Převážnou většinu všech
informací důležitých pro účastníky provozu je vnímáno zrakem a jen menší část připadá na vnímání
jinými smysly. Kvalita zrakového vnímání je tedy rozhodujícím faktorem ovlivňujícím rozsah,
rychlost a správnost příjmu informací. Zrakové funkce, které jsou pro řízení vozidla potřebné, jsou
zraková ostrost (jak statická, tak i dynamická), vidění za snížené viditelnosti, citlivost na oslnění,
schopnost akomodace, barevné a prostorové vidění, pohyblivost očí a zorné pole. Těžkosti při řízení
vozidla mohou být způsobeny také poruchami dalších funkcí, jako je kontrastní citlivost nebo
zpomalení zpracování zrakových informací.
Základním ukazatelem používaným k popisu zrakového aparátu je zraková ostrost. Jedná se
o schopnost oka rozlišit dva body v prostoru. U nepohyblivých bodů jde o statickou zrakovou
ostrost, pokud jsou tyto body v pohybu, jedná se o dynamickou zrakovou ostrost. Z praktického
hlediska mohou být důležitější informace o rozlišovací schopnosti oka při nižších kontrastech.
Zhoršená kontrastní citlivost může způsobovat nižší schopnost rozeznat dopravní značení, může
působit obtíže při řízení vozidla za šera a v noci (Rubin et al., 2001; Owsley et al., 2001). Schopnost
rozlišit dva podněty v čase se označuje jako kritická frekvence splývání. Poznatky o tomto jevu jsou
důležité při konstrukci sdělovačů na palubní desce vozidla či jiných signálů, které by měly svítit
přerušovaně. Tuto schopnost ovlivňují některé choroby, ale také alkohol a některé léky (Kraus,
1997 in Vajnerová et al., 2008).
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Prostorovým viděním se označuje schopnost vytvoření prostorového vjemu. Předpokladem je
správné nastavení obou očí a dobré vidění obou očí. Souvislostí mezi schopností řídit vozidlo a
zhoršeným prostorovým viděním se dosud zabývalo málo studií (Bauer et al., 2001 in Vajnerová et
al., 2008).
Zrakový orgán se vyznačuje velkou schopností přizpůsobit se různé intenzitě světla. Dokáže se
rychle adaptovat na tmu (vidění skotopické) a na světlo (vidění fotopické). Tato schopnost se
výrazně zhoršuje s věkem. Proto starší řidiči sdělují obtíže při řízení vozidla při změně světelných
podmínek (vjezd a výjezd z tunelu, vjezd do stromové aleje apod.). S tím souvisí také nižší odolnost
vůči oslnění při jízdě v noci.
S věkem souvisí také zhoršená schopnost akomodace oka, tj. přizpůsobení oka při pozorování
různě vzdálených bodů. Tato funkce se uplatňuje především při střídavém odečítání informací
z přístrojů na palubní desce a sledování okolní dopravní situace.
Význam při řízení vozidla má také barevné vidění. Barvy souvisí s pasivní bezpečností. Za snížené
viditelnosti jsou lépe viditelné světlé barvy. Na vnímání barev má vliv kombinace barev a jas
předmětu a pozadí. B. Krekelberg, R. J. van Wezel & T. D. Albright (2006 in Vajnerová et al.,
2008) zjistili, že čím je kontrast větší, tím lépe odhadujeme rychlost pohybujícího se předmětu. To
může být příčinou, proč řidiči často podceňují rychlost vozidla v mlze.
Za základní schopnost pro řízení vozidla je pokládána integrita zorného pole, tj. spolupráce mezi
centrálním a periferním viděním. Pro řízení vozidla je rozhodující intaktní oblast centrálního
zorného pole v rozsahu 20-30°. Avšak vyhnutí se nehodě závisí nejen na rychlé reakci, ale také na
anticipaci. Řidič musí přijímat informace z celého rozsahu zorného pole, je nutno orientovat se v
situaci před vozidlem, za ním i po stranách. Zorné pole je oblast, kterou člověk zachytí pohledem
bez pohybů hlavy a bez pohybů očí. Rozsah zorného pole každého oka je asi 90° zevním směrem,
50°do středu, 70°dolů a 50°nahoru. Snížení schopnosti periferního vidění či výpadky zorného pole,
kterých si jedinec nemusí být vědom, se vyskytují u různých patologických stavů oka nebo mozku.
Německé dopravní předpisy (Fahrerlaubnisverordnung, příloha 6) i česká Vyhláška 277/2004 (ve
znění Vyhl. 72/2011) se v nárocích na rozsah horizontální roviny zorného pole řidič shodují.
Stanovují pro řidiče skupiny B rozsah 120°, pro řidiče skupina C a D 70° vpravo i vlevo.
Z psychologického pohledu je důležitý pojem „funkční zorné pole“, něm. nutzbares Sehfeld,
v literatuře pod zkratkou NSF, angl. useful field of view, v literatuře uváděno pod zkratkou UFOV.
První zmínky o tomto konstruktu se objevily již v 60. letech minulého století (Mackworth, 1965;
Sanders, 1970 in Suppan, 2010). Od 90. let tohoto století se tímto jevem začali výzkumníci
podrobněji zabývat. Autoři těchto výzkumů (např. Ball et al., 1993; Sekuler et al., 2000; Goode et
al., 1998) zjistili, že rozsah zorného pole se mění podle množství prezentovaných vizuálních
informací. Je to tedy část zorného pole, ve kterém je jedinec schopen aktuálně vnímat objekty.
Velikost funkčního zorného pole není konstantní, mění se v závislosti na kvantitě informací, které je
nutno zpracovat. Souvisí tedy výrazně s pozorností a informační zátěží.
Zrakové vnímání a reakční čas
V denním životě je vnímání jednotlivých prvků zrakového vjemu spíše výjimkou. Písmena většinou
existují jako části slov. V oblasti periferního vidění je však velmi omezeno rozlišení okolních prvků
stojících kolem daného znaku. Tento jev se označuje jako Crowding efekt (Strasburger, 2003;
Cohen, 1998). V oblasti centrálního vidění je tento efekt velmi malý. Tento efekt přepokládá pro
zachování dobré rozlišitelnosti prvků zvyšování kontrastu nebo větší velikost podnětu směrem
k periferii zorného pole. H. Strasburger (2003) uvádí, že zvyšování reakčního času v závislosti na
excentricitě podnětu v rámci zorného pole bylo popsáno již v roce 1912. Autor tento nález potvrzuje
také ve své studii z roku 2001. Reakční čas je rovněž nižší u pohyblivých podnětů
Čas reakce u osob různého věku se liší také podle typu úlohy. H. Strasburger (2003) uvádí, že
reakce na podnět, která nevyžaduje rozhodování mezi více alternativami (jednoduchý reakční čas)je
velmi málo závislá na věku v rozmezí 15-60 let. Skládá se ze senzorické a motorické části. U těchto
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jednoduchých situací, kdy je na určitý podnět potřeba odpovědět určitou konstantní reakcí, není čas
reakce u starších osob signifikantně delší než u mladších (Yordanova et al. 2004 in Schlag, 2008).
Naproti tomu u disjunktivních reakcí (na podnět následuje nebo nenásleduje odpověď) a volbou
různé reakce (na různé podněty následují různé odpovědi) se u starších osob nalézají skoro vždy
prodloužené reakční doby, které stoupají s větší komplexností úlohy (Falkenstein et. al. 2002, in
Schlag, 2008).
Princip zrakového vnímání při řízení vozidla popisuje B. Lachenmayr (1987, 1995). Objekt se
zpravidla vynořuje v oblasti periferního nebo paracentrálního zorného pole. Následně je přenesen
do oblasti centrálního vidění sakadickými pohyby oka (sakáda je krátký rychlý pohyb oka, trvající
asi 30 ms, který umožňuje posunout obraz objektu tak, aby dopadl do oblasti žluté skvrny). Řidič
posoudí závažnost tohoto podnětu a rozhodne se, jakou zvolí reakci. Často uváděná reakční doba
0,7 s však vychází z předpokladu, že řidič daný signál očekává a tedy zrakem fixuje. V situacích,
kdy se podnět objeví v oblasti periferního zorného pole, překračuje čas reakce 1000 ms. Pokud jsou
v daném okamžiku zvýšené nároky na distribuci pozornosti řidiče, tento čas je ještě delší. Např.
celková doba reakce při amplitudě 20 s očními pohyby bez zatížení foveálního (centrálního) vidění
je 1427 ms, se zvýšeným zatížením pozornosti je 1577 ms. Z toho vyplývá, že rychlost jízdy je
nutno přizpůsobit možnostem vizuálního systému. Řidič zpravidla nereaguje pomalu, ale příliš
rychle jede.
H. Deubel (1994) upřesňuje, že senzorické parametry podnětu (kontrast, světlost, barva, velikost) a
kognitivní procesy ovlivňují nejen čas očních pohybů, ale především délku latence sakadického
pohybu. Významnou roli zde hrají vlastnosti pozornosti a předvídatelnost podnětu.
Zrakové vnímání ve vztahu k věku a řidičským zkušenostem
V oblasti zrakového vnímání vykazují řidiči-začátečníci a zkušení řidiči významné rozdíly. A. C.
Cohen (1984, 1987, 1998), je jedním z autorů, kteří se věnovali výzkumu zrakového vnímání řidičů.
Na základě svých výzkumů se domnívá, že u začátečníků je možno rozvíjet adekvátní způsob
zrakového vnímání nácvikem „Vědět, kam se dívat“, tj. zkrácení doby mezi vynořením
nebezpečného objektu a fixací pohledu. Sledováním očních pohybů v reálném provozu bylo
zjištěno, že zatímco začátečník provádí relativně méně cílené oční pohyby k vyhledávání, zkušený
řidič se naučil nevědomě zacílit vidění na objekty s vyšší mírou rizika. Tato strategie vidění
zkušeného řidiče směřuje k tomu, aby zachytil co nejvíce relevantních informací s použitím co
nejméně očních pohybů. Začátečníkům chybí anticipace, nemají dostatečně zautomatizované
činnosti potřebné k řízení vozidla, potřebují tedy ke zpracování vizuálních podnětů více času.
Řidiči-začátečníci méně využívají periferní vnímání, takže jejich funkční zorné pole je menší než u
zkušených řidičů.
K nejčastějším dopravním nehodám starších řidičů patří chyby v situacích dávání přednosti v jízdě
(např. vjíždění na dálnici), špatný odhad vzdálenosti a rychlosti jízdy ostatních vozidel, chyby při
odbočování a přejíždění v jízdních pruzích, přehlédnutí dopravního značení.
Změny zrakových funkcí podmíněné věkem:

snížená schopnost adaptace na měnící se osvětlení

vysoká citlivost na oslnění

zúžené zorné pole a snížená schopnost prostorového vidění (porucha odhadování
vzdáleností)

snížená citlivost na kontrast

zhoršené rozpoznávání barev

úbytek zrakové ostrosti (statické i dynamické)

pokles akomodační schopnosti, zhoršení vnímání hloubky a prostoru

zhoršené vidění za šera

prodlužování času pro příjem a zpracování vizuálních informací.
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Mezinárodní výzkum COST (2009), který se zabýval vlivem informačních systémů na způsob
řízení vozidla, uvádí mimo jiné tyto hlavní charakteristiky starších řidičů: pokles vizuálních,
kognitivních a motorických schopností, potíže s výběrem relevantních informací a větší potřebu
času pro jejich zpracování, pokles selektivní pozornosti, redukce zorného pole, redukce funkčního
zorného pole v čase v souvislosti se vzrůstající mentální zátěží.
Byly provedeny výzkumy (např. Shinar a Schieber 1991 in Schlag 2008), které zjistily, že
dynamická zraková ostrost, tj. schopnost detailně vnímat pohybující se objekty, klesá s přibývajícím
věkem a je u starších řidičů považována za prediktor zapříčinění dopravní nehody ve větší míře než
deficit statické zrakové ostrosti při denní jízdě. Owsley et al. (1991) provedli výzkum, ze kterého
vyplývá, že funkční zorné pole u starších řidičů vykazuje vztah k dopravním nehodám. Osoby se
zúženým funkčním zorným polem měly přibližně dvakrát tolik nehod než řidiči s normálním
rozsahem funkčního zorného pole.
Zrakové vnímání ve vztahu k dopravním nehodám
K. Schmeidler (2006) sděluje, že 90-95 % silničních nehod je způsobena lidským selháním. Jako
primární příčina minimálně čtvrtiny nehod se uvádí nepozornost (rozptylování, „dívání se, ale
nevidění“, usnutí za volantem). K tomu přispívá:
1) Nízká čitelnost dopravního značení (velké množství symbolů, nízký kontrast mezi značkou a
pozadím).
2) Rozptylování (pozornost řidičů je lákána irelevantními zdroji informace).
3) Přesycení (řidičům je prezentováno mnohem více informací, než mohou za jednotku času
zpracovat. Riziko vzniká nadměrným používáním dalších informačních zdrojů.
M. Štrachová (Štrachová, 2009 in Rehnová et al., 2009) zmiňuje výzkumnou studii, v níž bylo
kamerami zachyceno chování řidičů, kteří zavinili dopravní nehodu (skoronehodu): v 78 % všech
nehod a v 65 % skoronehod se řidiči těsně před nehodou nedívali směrem hrozící srážky, protože se
zabývali jinými věcmi, než bylo řízení: telefonování mobilním telefonem (24 % všech dopravních
nehod), řidiči byli zaměstnáni úkony spojenými s řízením (například obsluha stěračů), které v danou
chvíli nebyly relevantní k nebezpečnosti situace (19 % všech dopravních nehod), řidiči byli unavení
- informace získány například z počtu mrknutí očí (9 % všech nehod), řidiči se z nespecifikovaných
důvodů dívali jiným směrem než byl směr hrozící kolize (7 % všech dopravních nehod).
Podle A. C. Cohena (2008) jsou dopravní nehody způsobeny v podstatě dvěma faktory: opožděné
nebo chybějící vnímání akutního nebezpečí (asi 50 % případů) a chyby v rozhodování (37 %
případů). Společným jmenovatelem obou faktorů je nedostatek času.
Zrakové vnímání ve vztahu k informačním technologiím
Automobily jsou v současné době vybaveny stále častěji novými informačními a komunikačními
technologiemi. Probíhají výzkumy ohledně mentální zátěže, vnímání, vlivu na pozornost řidiče,
distrakce, procesu zpracování informací, případných změn postojů a dopravního chování
v souvislosti se zaváděním dopravních systémů ADAS (Advanced Driver Assistence Systems) a
IVIS (In Vehicle Information Systems).
Vizuální zátěž řidiče může být působena mimo jiné velkým množstvím vizuálních informací.
Náročnost dané situace se zvyšuje nutností výběru a zpracování relevantních vnímaných podnětů
Podle J. Štikara (1991) vytvářejí senzorickou zátěž řidiče např. velký počet zrakových informací,
trvalé sledování jednoho místa zrakem, ztížená viditelnost sledovaných míst, velká náročnost
zrakového rozlišování, velká náročnost sluchového rozlišování, nedostatek zrakových a sluchových
podnětů, velký počet sdělovačů, trvalé sledování jednoho či několika sdělovačů, složité vztahy mezi
údaji na sdělovačích, vysoké nároky na přesnost čtení a rozlišování údajů, složitý způsob kódování,
ztížená viditelnost a identifikace sdělovačů.
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Tvar, rozsah a vlastnosti zorného pole lidského oka by mělo zohledňovat také umístění jednak
dopravního značení a také obslužných ukazatelů na přístrojové desce v interiéru vozidla. Informace
umístěné směrem k periferii zorného pole by měly být větší či výraznější (viz výše Crowding efekt).
To odpovídá výsledkům výzkumu Dukice, Hansona & Falkmera (2006), kteří zjistili, že délka
odvrácení pohledu od zevní dopravní situace se prodlužovala se vyšší excentricitou umístění
ovladače v zorném poli řidiče. Také Doporučení EU (2008) mimo jiné uvádí zásadu, že vizuální
zobrazovací prvky by měly být umístěny co možná nejblíže normální linie pohledu řidiče.
A. C. Cohen (2008) posuzuje kvality zraku ve vztahu k dopravní nehodovosti. Zdůrazňuje, že
snížená schopnost akomodace oka u starších řidičů musí být zohledněna při konstrukci přístrojů na
palubní desce vozu.
Výzkumy, které jsou zaměřeny na náročnost obsluhy palubních přístrojů, často sledují množství a
délku pohledů, potřebných k odečtení informace nebo nutné manipulace s ovladačem. Tuto
metodiku použili např. W. W. Wierwille & L. Tijerina (1995, 1997), kteří sledovali trvání pohledu a
frekvenci pohledů na přístroje a došli k závěru, že pozornost věnovaná přístrojům v interiéru
vozidla je relevantní k bezpečnosti jízdy. K podobným výsledkům dospěli T. Dukic et al. (2006),
kteří se v této práci zabývali také výkonem řidičů různého věku. Starší řidiči odvraceli pohled od
dopravní situace na delší dobu a vykazovali větší odchylku trajektorie jízdy.
Odečítání informací ze sdělovačů palubní desky nebo obsluha palubních přístrojů může působit
jako distraktor primární úlohy řidiče, tj. činnosti, která přímo souvisí s řízením vozidla. Zavádění
informačních technologií do vozidel by tedy mělo zohledňovat fyziologické možnosti člověka pro
zpracování vizuálních informací.
V posledních letech se výzkumníci věnují otázkám ohledně kladných či záporných stránek
informačních technologií ve vozidle. Ch. Chaloupka-Risser et al. (1998) na základě výsledků své
studie poukazují na oblasti, které mohou být ovlivněny interakcí s těmito systémy: snížení
vigilance, snížení citlivosti na nebezpečí, odnaučení se určitým dovednostem. Odborníci proto
upozorňují na nutnou spolupráci dopravních inženýrů a psychologů v této problematice.
Vnímání a pozornost
Vzhledem k tomu, že vnímání a pozornost spolu úzce souvisí, věnujeme se zde zčásti také
problematice pozornosti. Ve vztahu k vnímání znamená pozornost cílenou selekci informací, které
jsou vnímány. Jedná se tedy o systematický proces vyhledávání a řízení s funkcí filtru. Podstatou je,
aby redukce a výběr informací byl orientován podle zájmů či požadavků aktuální situace
(Chaloupka-Risser et al., 2011).
Důležitou charakteristikou je rozsah, tj. počet prvků, které je člověk schopen zachytit v průběhu
jedné zrakové fixace. J. Štikarová (2001) uvádí, že tento rozsah tvoří 6 prvků, avšak ne ve
složitějších podmínkách vnímání. O. Vajnerová et al. (2008) uvádí, že tuto kapacitu tvoří 4 vjemy.
Pokud je více podnětů, musí být blízko u sebe a musí být charakterizovány stejnými vlastnostmi.
Z tohoto poznatku vychází např. umístění dopravního značení. Proto podle Zásad pro dopravní
značení na pozemních komunikacích (2002) nesmí být na jedné nosné konstrukci umístěny více než
dvě dopravní značky, kromě dodatkových a směrových tabulí a nedoporučuje se společně
umisťovat značky různých skupin. Příliš mnoho dopravních značek a informačních tabulí v dané
dopravní situaci přetěžuje schopnost zrakového vnímání řidiče.
Při zkoumání příčin dopravních nehod jsou diskutovány různé fenomény, které souvisí s deficity ve
zrakovém vnímání. Jedním z nich je tzv. nepozornostní slepota (inattentional blindness), kdy není
vnímán relevantní, ale neočekávaný podnět (Chaloupka-Risser et al., 2011). Podobný jev je
označován jako change blindness, který nastane, když člověku sledujícímu vizuální scénu náhle
nepodaří zachytit změny v prostředí. Pro change blindness musí změna v prostředí nastat ve stejném
okamžiku s nějakým vizuálním přerušením, např. sakadickým pohybem oka, mrknutím oka nebo
zakrytí sledovaného obrazu. Dalšími fenomény jsou blindsight (nevědomé, ale korektní zrakové
vnímání) a filling-in (domnělé vnímání podnětů). Blindsight znamená schopnost vnímání podnětů,
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které jsou prezentovány v oblasti výpadku zorného pole. H. Strasburger (2003) se domnívá, že
k tomuto jevu dochází prostřednictvím vhodných očních pohybů. Co vidíme nebo co myslíme, že
vidíme, je konstrukt našeho mozku (Strasburger, 2003).
Procesy vnímání a pozornosti
Při zpracování vizuálních informací se uplatňují dva procesy. První je nazýván předvědomý
(předzáměrný, neúmyslný  preattentive) a slouží ke zpracování nejvýraznějších senzorických
prvků objektu a jeho umístění v zorném poli. Tento děj je automatický, nezávislý na vůli. Má
velkou kapacitu, ale informace, která nepřekoná pozornostní filtr, nevstoupí do vědomí. Bez
vědomé pozornosti jsou vykonávány zautomatizované činnosti. Následně je informován záměrný
(vědomý, úmyslný  attentive) systém o tom, které informace mají být dále zpracovány.
Vnímání a pozornost v zátěži
Řízení vozidla představuje komplexní činnost, která zahrnuje primární úlohu, tj. bezpečné řízení
vozidla, ale také sekundární činnosti, které s řízením vozidla přímo nesouvisí (obsluha informačních
systémů, telefonování, hovor se spolujezdcem apod.) Z hlediska zpracování informací je důležité,
zda sekundární úloha působí interferenci primární úloze nebo se jedná o automaticky prováděnou
činnost, která nepředstavuje významné omezení kognitivní kapacity. Zde hraje významnou roli věk
řidiče a jeho řidičská zkušenost.
Jednotlivé aktuálně vnímané podněty představují vzájemnou informační konkurenci. Při velkém
zatížení tedy může být snížena spolehlivost zpracování informací (Štikarová, 2001).
Nejvýraznějším znakem činnosti v časové tísni je omezená kapacita pro příjem a zpracování
informací a snížená kvalita všech vlastností pozornosti. J. Štikar et al. (2006) uvádí, že v zátěži
dochází k nezáměrným chybám řidiče, kdy je selhání způsobeno tím, že řidič nereaguje na podnět,
protože ho nevnímá. Dalším projevem zátěže je nižší schopnost anticipace a emoční odezva.
Vlastnosti pozornosti
Podle R. J. Sternberga (2002) má pozornost tři hlavní funkce:
1) Detekce signálů: Vigilance znamená schopnost věnovat dlouhou dobu pozornost určitému
podnětovému poli, během níž se kdykoliv může objevit relevantní signál, který vyžaduje okamžitou
reakci. Znamená však pasivní očekávání podnětu. Naproti tomu zrakové vyhledávání je aktivní
proces. Příčinou chybného jednání, ve smyslu tzv. falešného poplachu nebo naopak vynechání
reakce, mohou být distraktory, tedy rušivé podněty. Příkladem zrakového vyhledávání při řízení
vozidla je sledování dopravního značení.
2) Selektivní pozornost: Znamená určit, který podnět je v dané chvíli relevantní, a který je možné
ignorovat. Výběrová pozornost je důležitá funkce, která umožňuje reagovat pouze na ty podněty,
které jsou v dané situaci významné. Výběr informací může probíhat na podvědomé úrovni, která je
spojena s automatickými způsoby chování. Kontrolované procesy vyžadují vědomou kontrolu.
Řízení vozidla je zpočátku zcela kontrolovaný proces, v průběhu řidičské praxe se některé činnosti
stávají automatickými.
3) Dělená pozornost: Tato funkce představuje schopnost rozdělit pozornost na více paralelně
prováděných činností, případně přesouvat pozornost podle aktuální důležitosti činnosti.
Chyby v procesu příjmu a zpracování vizuálních informací ve vztahu k řízení vozidla
R. H. Kluwe (2006) uvádí přehled možných příčin chyb v procesu zpracování informací. Mezi
nejdůležitější řadí např.:
Nápadný podnět může přitáhnout pozornost bez ohledu na jeho aktuální malou informační
hodnotu. Tento jev je typický pro činnost v časové tísni.
362

6. Dopravní psychologie

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Subjektivní hodnocení podnětu může znamenat, že podnět je považován za více (nebo
méně) významný než odpovídá situaci.
Existuje tendence selektivně vnímat podněty, které odpovídají vlastní hypotéze. S tím je
spojeno riziko ostatní podněty ignorovat.
Podrobný přehled teorií chybného chování sestavil A. Hladký (2005). Z hlediska řízení vozidla
považujeme za důležitou teorii detekce signálů (Hladký, 2005; Sternberg, 2002), která popisuje
problém jako diskriminaci mezi dvěma typy podnětů, tj. relevantními podněty – signály a
irelevantními podněty - šumem. Při chybném rozlišení mohou nastat dva druhy chyb: 1) falešný
poplach jako nesprávné přijetí irelevantního podnětu, 2) minutí jako nesprávné odmítnutí
relevantního podnětu. Jako příklad aplikace této teorie do dopravy uvádí Štikar et al.(2006) tmavou
skvrnu v noci na silnici, kterou řidič může, ale nemusí, vyhodnotit jako relevantní signál, např.
chodce.
K bezpečnému řízení vozidla se také vztahuje teorie selhání na základě modelu vhledu do situace
(Situation Awareness), podle které není primární příčinou chyb řidiče v komplexním dopravním
prostředí špatné rozhodování, ale špatné uvědomění si situace (Hladký, 2005).
Další teorií, kterou je možné použít pro taxonomii chyb řidiče je teorie Reasona (Hladký, 2005).
Podle typu chyby je možné posoudit, jaký způsob prevence by byl v daném případě nejúčinnější.
Psychodiagnostické metody
V následující části uvádíme psychodiagnostické metody používané pro diagnostiku vizuálního
vnímání a pozornosti. Výčet není zdaleka úplný. Naší snahou bylo poskytnout přehlednou informaci
o nejčastějších metodách používaných v současné době v oblasti dopravní psychologie, dostupných
v českém jazyce.
Metody zaměřené na posouzení vnímání a pozornosti je možné roztřídit podle různých kriterií.
V tomto přehledu jsme zvolily hledisko vztahu k charakteristikám vizuálního vnímání. Ke každé
skupině je uvedeno několik příkladů metod. Nerozlišujeme, zda má test vytvořené různé způsoby
administrace. Uvádíme testy, u nichž byla publikována reliabilita a validita.
Rychlost reakce a vigilance: Determinační test, Ostravský dispozitiv, soubor CompACT, Reakční
test, VIGIL
Kapacita vnímání: TAVT, Test vizuální paměti
Vizuální vyhledávání: D2, Bourdonův test, NQ-S-Zátěžový test kognitivních procesů, Cognitron,
Disjunktivní reakční čas, TKP-Test koncentrace pozornosti, varianty Číselného čtverce, Číselný
obdélník
Prostorové vnímání: různé testy prostorové představivosti
Funkční zorné pole: PP- Periferní vnímání
Selektivní vnímání: Stroopův test
V minulosti vzniklo v České republice (či v Československu) několik metodik pro zjišťování
psychické způsobilosti řidičů, které obsahovaly některé z uvedených testů pro vyšetření vizuálního
vnímání. V současné době se vývojem metod pro dopravně psychologické vyšetření velmi
podrobně zabývají dopravní psychologové v německy mluvících zemích. Některá vydavatelství
vytvořila metody, případně soubory metod, validizovaných vzhledem k dopravnímu chování. Testy
těchto zahraničních vydavatelství jsou v České republice taktéž dostupné, ale ne všechny byly
převedeny do českého jazyka. Uvádíme několik příkladů výkonových testů (nejsou uvedeny
osobnostní metody).
Driver (SR): měří 18 parametrů, z toho: Inteligence –Test kruhů, Koncentrace a vigilance – TKV,
Disjunktivní reakční čas – RČ
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Vydavatelství Hogrefe (Göttingen, SRN):
FAKT II – Frankfurtský adaptivní test pozornosti,
FAIR-2 – Frankfurtský pozornostní inventář, DTVP-A – Test vizuální percepce, FWIT – Test
interference barvy a slova
Kuratorium pro dopravní bezpečnost (Vídeň):
Systém ART 2020 obsahuje 12 testů: Inteligence a vizuální paměť-MAT,GEMAT3;
Pozornost-Q1,FAT; Kapacita vnímání-LL5,TT15, Rychlost reakce-DR2,RST3,SET3;
Odhad rychlosti a vzdálenosti-DEST; Sensomotorika-SENSO; Periferní vnímání-PVT
Institut für Testentwicklung und –Anwendung (SRN) :
Systém Corporal obsahuje 7 testů: Rychlost reakce, vlastnosti pozornosti-STE1 – STE7
Vydavatelství Schuhfried (Vídeň):
Baterie Standard obsahuje 5 testů: Inteligence-AMT, koncentrace pozornosti-Cognitron,
kapacita vnímání-TAVT, rychlost reakce- DT,RT
Baterie Plus obsahuje 6 testů: : testy baterie Standard + periferní vnímání-PP
Závěr
Vizuální vnímání je důležitá funkce při řízení vozidla. Při jeho deficitech je selhání řidiče velmi
pravděpodobné. Jeho diagnostické posouzení je tedy neopominutelnou částí dopravně
psychologického vyšetření.
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Pětifaktorová teorie osobnosti v dopravně psychologické diagnostice
Jitka Šebová Šafaříková  Dana Černochová
PF JČU, České Budějovice, katedra psychologie jitka.sebova@volny.cz
Hogrefe-Testcentrum, Praha, dana.cernochova@email.cz
Abstrakt
V rámci metodik pro zjišťování psychické způsobilosti k řízení vozidla jsou vyvíjeny metody, které
mají co nejlépe zachytit nejen nízkou výkonnost, ale také osobnostní rysy, které představují riziko
pro bezpečnou účast v silničním provozu. Osobnostní metody jsou koncipovány z hlediska různých
teorií. Příspěvek se zabývá uplatněním pětifaktorové teorie Big Five k diagnostice dopravně
relevantních vlastností. K tomuto účelu byl - se souhlasem autorů - použit osobnostní dotazník
TVP, který dosud nebyl v České republice vydán.
Škály dominance, emoční stability, svědomitosti, přívětivosti, otevřenosti ke zkušenostem,
bagatelizace chyb a sklonu k alkoholu (spíše alkoholismu) tvoří nejen profil osobnosti řidiče
v sociálním prostředí, ale informují také o jeho dopravním chování.
Jsou prezentovány výsledky více než 700 osob, řidičů profesionálů, zkušených i začátečníků, včetně
70 řidičů, kteří získali plný počet bodů v bodovém systému. Získané údaje poskytují také informace
ohledně vztahu osobnostních vlastností v rámci této teorie a charakteristik řidičské praxe.
Využití dotazníku TVP je dále součástí disertační práce PhDr. Jitky Šebové Šafaříkové, na FF UP
Olomouc, školitel PhDr. Matuš Šucha, Ph.D., s názvem „Diagnostika osobnostních faktorů jako
rozhodující proměnné v profilu řidiče z povolání“. Po podrobné statistické analýze získaných
výsledků bude česká adaptace této metody vydána ve vydavatelství Hogrefe-Testcentrum Praha.
Klíčová slova: pětifaktorová teorie osobnosti, Big Five, psychodiagnostické metody, způsobilost
k řízení vozidla

Five-factor personality theory in traffic psychology diagnostics
Abstract
As a part of a methodology set intended for investigating psychical capability for vehicle driving
methods are being developed to find not only low performance but also personal characteristics that
pose a threat for safe participation in road traffic. Personality methods are designed according to
many different theories. The paper focuses on the use of five-factor theory Big-Five for trafficrelevant properties diagnostics. For this purpose the TVP personality questionnaire, not yet
published in the Czech Republic, was used with the permission from authors.
The scales for dominance, emotional stability, diligence, cordiality, open-mindedness to experience,
error belittlement and inclination to alcohol drinking create not only driver personality profile in
social environment but they also inform about his/her driving behaviour.
The results of more than 700 people are presented, professionals, experienced and novice drivers,
including 70 drivers who obtained full number of points in the point system. Gathered data provide
information about the relationship of personal characteristics within this theory and driver praxis
characteristics. Using the TVP questionnaire is also part of a Ph.D. dissertation study of PhDr. Jitka
Šebová Šafaříková, Palacky University Olomouc, trainer PhDr. Matuš Šucha, Ph.D., entitled
„Diagnostics of personality factors as a crucial variable in profile professional drivers“. After the
detailed statistical analysis of obtained results the Czech adaptation of this method will be published
by Hogrefe-Testcentrum Prague publishing company.
Key words: five-factor personality theory, Big Five, psychodiagnostic methods, vehicle driving
capability
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Úvod
Zákon č.361/2000 Sb., ve znění novely Zák. č 411/2005Sb. stanovuje podle § 87a) povinné
dopravně psychologické vyšetření pro řidiče vozidel na 7,5t a podle zákona č.361/2000 Sb. ve znění
zákona č. 133/2011Sb.§ 123d) písm. 3, dopravně psychologické vyšetření pro řidiče, kteří získali
plný počet, tj. 12, bodů v bodovém systému. V rámci tohoto vyšetření je třeba posoudit jednak
aspekty výkonové, ale také hledisko osobnosti řidiče. Diagnostika osobnostních rysů řidiče je
neopominutelnou částí dopravně psychologického vyšetření. Psychologové, kteří pracují v oblasti
dopravní psychologie, používají osvědčené diagnostické postupy. Objevuje se však stále více snaha,
nalézat další metody pro rozšíření dopravně psychologické diagnostiky. V současné době probíhá
standardizační proces dotazníku TVP – Test zur Erfassung verkehrsrelevanter Persönlichkeitsmerkmale (autoři: Benjamin Spicher a Klaus-Dieter Hänsgen). Jedná se o metodu vydanou
vydavatelstvím Hogrefe (Göttingen, SRN) v roce 2003 na žádost švýcarské instituce pro prevenci
dopravní nehodovosti.
Popis metody
Teoretické podklady
Snaha charakterizovat osobnost vedla k vytvoření různých postupů. Dotazník TVP se opírá o
pětifaktorový osobnostní model. Koncept NEO představuje kombinaci tzv. „lexikální hypotézy“ a
faktorové analýzy. Podstatou je vybrat ze slovníku slova používaná pro popis osobnosti a pomocí
faktorové analýzy vlastnosti uspořádat.
V roce 1963 publikoval Norman studii, ve které poprvé použil názvy pěti faktorů tak, jak je
používáme i v současnosti. V 80. letech minulého století bylo o pětifaktorovém modelu
publikováno mnoho článků, jak z hlediska teoretického (Goldberg, 1981), tak z hlediska tvorby
nástrojů (Costa, McCrae,1988) či z hlediska různých kultur (Noller, Law & Comrey, 1987).
Za obecně přijatou se považuje Eysenckova dimenze Extraverze/Introverze (Hakel, 1974; Howarth,
1976; Digman, 1981; John, 1989). Hogan (1986) tuto dimenzi dále dělí na Sebepoznání (Ambition)
a Sociabilitu (Sociability). Druhou dimenzí je Stabilita či Neuroticismus, třetí Přívětivost, čtvrtou
dimenzí pak Svědomitost, která je někdy nazývána jako Konformita či Spolehlivost (Hogan, 1983).
Poslední pátá dimenze se nazývala Intelekt či Intelektualita (Hakel, 1974), McCrae a Costa (1985)
použili termín Otevřenost vůči zkušenosti.
V České republice popsala pětifaktorový model Martina Hřebíčková, která uvádí, že
pětifaktorový model osobnosti se v posledních dvaceti letech stal v psychologii nejvyhledávanějším
rámcem pro popis a výklad osobnosti (2011). Její práce vydalo Hogrefe-Testcentrum v roce 2001
(NEO pětifaktorový osobnostní inventář) a 2004 (NEO osobnostní inventář).
Pět nejdůležitějších dimenzí, které byly odvozeny, tvoří podle této teorie pětifaktorovou
strukturu osobnosti. Goldberg (1993 in Hřebíčková, 2001) zavedl označení těchto pěti faktorů jako
„Big Five – Velká pětka“. Zdůrazňoval, že těchto 5 faktorů popisuje osobnost na nejvyšší úrovni
abstrakce, každá dimenze obsahuje množství dalších specifik. McCrae & John (1992 in Hřebíčková,
2001) navrhli pojmenovat těchto 5 faktorů podle prvních písmen anglických názvů, tím vzniklo
slovo OCEAN – Openness to Experience, Conscientiousness, Extraversion, Agreeableness,
Neuroticism. V češtině byly faktory nazvány: otevřenost ke zkušenosti, svědomitost, extroverze,
přívětivost, emocionální stabilita.
Zvláštností osobnostního dotazníku TVP je paralelní zařazení dopravně specifických a situačně
nezávislých aspektů, založených na pětifaktorové teorii NEO. Odpovídající škály tedy byly
vytvořeny nejen obecně, ale také ve vztahu k dopravě. Dodatečně byly zařazeny škály: bagatelizace,
zdravotní obtíže, užívání alkoholu, reaktance.
Schopnost a ochota hodnotit sebe sama se vyskytuje v různých kombinacích. Vysoké hodnoty
škály bagatelizace svědčí o zkreslení ve smyslu bagatelizace, kdy jsou popírány vysoce
pravděpodobně negativní situace a je vyjadřován souhlas s vysoce nepravděpodobnými pozitivními
situacemi. Škála užívání alkoholu obsahuje položky ohledně frekvence pití alkoholu a příznaků
spojených s vyšší mírou jeho užívání. Škála zdravotních obtíží zjišťuje specifické tělesné,
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specifické psychické a nespecifické potíže. Tyto dodatečné položky byly převzaty z dotazníku
Berliner Verfahren zur Neurosendiagnostik BVND (Hänsgen, 1991). Škála reaktance zjišťuje
tendenci reagovat na omezení pocitu svobody, který může být vyvolán např. pevně stanovenými
pravidly silničního provozu. Osoby s vyšší mírou reaktance se snaží zrušit omezující podmínky
nebo toto omezení kompenzovat. Osoby s nižší mírou reaktance tyto podmínky akceptují.
Struktura škál
Dotazník je možné administrovat ve dvou formách. Forma A má 138 položek. Forma B má navíc
29 položek týkajících se zdravotních obtíží, obsahuje tedy celkem 167 položek. Forma B je tedy
doporučována pouze pro osoby uvádějící zdravotní obtíže.
Struktura škál s počtem položek náležejícím jednotlivým škálám je uvedena v tabulce č. 1. Tři
položky skórují současně ve škále reaktance a přívětivost – dopravně specifická.
Tab. 1 Struktura škál dotazníku TVP
situačně nezávislé
Škála
škály
počet položek
extraverze
11
emoční labilita
12
svědomitost
12
otevřenost
ke zkušenosti
10
přívětivost
10
bagatelizace
12
zdravotní obtíže
užívání alkoholu
reaktance

dopravně specifické škály
počet položek
11
10
9
8
7
10
29
9
10

Popis dopravně specifických škál:
Extraverze: Škála obsahuje položky zaměřené na temperament, dominanci, sociální orientaci.
Zvýšené skóre znamená zvýšenou ochotu riskovat, nerozvážnost, bezstarostnost a může být
příznakem tendence k problematickému dopravnímu chování.
Emoční labilita: Škála obsahuje položky zaměřené na sebejistotu, úzkost, důvěru. Snížené skóre
může být příznakem tendence k problematickému dopravnímu chování. Je možné, že proband
vnímá nedostatečně adekvátně okolní svět (nebezpečí není hodnoceno jako nebezpečné).
Otevřenost ke zkušenosti: Škála obsahuje položky zaměřené na zvídavost, komponenty
prožívání, odborné zájmy, sport. Snížené skóre může být příznakem tendence k problematickému
dopravnímu chování.
Přívětivost: Škála obsahuje položky zaměřené na sociální ohleduplnost, důvěru, přijímání
pravidel. Snížené skóre může být příznakem tendence k problematickému dopravnímu chování.
Osoby se popisují jako nepřizpůsobivé, individualistické, mají výhrady k bezpečnostním opatřením.
Svědomitost: Škála obsahuje položky zaměřené na potřebu plánovat, flexibilitu, ochotu vyvinout
úsilí, přesné dodržování předepsaných norem. Snížené skóre může být příznakem tendence
k problematickému dopravnímu chování.
Užití dotazníku TVP
Dotazník TVP je doporučován všude tam, kde je potřeba poskytnout předpověď případného
problematického dopravního chování, při posuzování psychické způsobilosti k řízení vozidla nebo
při posuzování žadatelů o profesi učitele autoškoly.
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V německy mluvících zemích se používá termín „nápadné“ dopravní chování. U nás je spíše
užívané „problematické“ dopravní chování. Znamená neschopnost vyhovět požadavkům na
bezpečné dopravní chování. Problematický řidič se dopouští nápadně častěji dopravních přestupků,
není schopen své dopravní chování korigovat (Rehnová, 2011). Pokud jde o otázku konkrétního
profilu dotazníku TVP, který by byl „typický“ pro problematického řidiče, autoři metody konstatují,
že takový profil neexistuje. Existují však indikátory nápadnosti, které se vyskytují s různou četností.
Administrace a vyhodnocení
Dotazník může být administrován individuálně nebo skupinově. K dispozici je forma tužka –
papír nebo počítačová verze. Proband může odpovídat záznamem odpovědí v záznamovém listě
nebo odpovídat na položky přímo na monitoru počítače. Vyhodnocení je možné pomocí šablon
nebo prostřednictvím počítačového vyhodnocovacího programu. Výsledkem je testový profil, který
uvádí standardní skóre jednotlivých škál.

Standardizace
Švýcarský standardizační soubor – normy (staniny) byly vytvořeny pro tyto soubory:
a) celkový soubor: N = 520
b) ženy: N = 266
c) muži: N = 254
d) muži do 24 let: N = 78
e) muži od 25 let: N = 188
f) ženy do 24 let: N = 78
g) ženy od 25 let: N = 176
Český soubor:
V této chvíli jsou k dispozici výsledky dotazníku TVP získaných na souboru, který tvořily 752
osoby (věk 19–90 let, průměr = 39 let, SD = 12,8). Z toho bylo 689 mužů (věk 19–90 let, průměr =
40 let, SD = 15,55) a 63 ženy (věk 19–63 let, průměr = 24 let, SD = 8,91). Jednalo se vždy
o žadatele o posouzení psychické způsobilosti k řízení vozidla. Vytvoření norem pro českou
populaci je plánováno v nejbližší době.
Psychometrické charakteristiky
Reliabilita
Pro stanovení interní konzistence jednotlivých škál byl použit – stejně jako u švýcarského
souboru – výpočet Cronbachovy alfa. Konkrétní výsledky jsou obsaženy v tabulce č. 2. Hodnoty
reliability jsou u některých škál české adaptace dotazníku nižší než v původní zahraniční verzi. Byla
vypočítána faktorová analýza a korelace skóre položky se skórem škály. Ve škálách otevřenost ke
zkušenosti, přívětivost – v dopravě, reaktance byly přeformulovány položky s nejnižšími
hodnotami. V současné době probíhá druhá etapa sběru dat s použitím opraveného znění položek.
Poté bude provedena opětovná položková analýza.
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Tab. 2 Reliabilita škál
Škály
Extraverze
Extraverze – v dopravě
Emoční labilita
Emoční labilita – v dopravě
Svědomitost
Svědomitost – v dopravě
Otevřenost ke zkušenosti
Otevřenost ke zkušenosti –
v dopravě
Přívětivost
Přívětivost – v dopravě
Bagatelizace
Bagatelizace – v dopravě
Reaktance

reliabilita (Cronbachovo alfa)
švýcarský soubor
český soubor
0,79
0,744
0,83
0,781
0,79
0,817
0,77
0,782
0,78
0,804
0,72
0,626
0,74
0,561
0,74

0,677

0,64
0,65
0,73
0,71
0,76

0,657
0,509
0,695
0,668
0,599

Soubor tvořili řidiči, kteří byli dopravně psychologicky vyšetřeni pouze jednorázově. Proto
nebylo možné zjistit stabilitu dotazníku opakovanou administrací. Autoři metody (Spicher,
Hänsgen, 2003) uvádějí stabilitu všech škál v rozmezí 0,68–0,88. Bylo vyšetřeno 52 osob v odstupu
4 týdnů. Jednalo se však o soubor studentů, protože získat opakovaně soubor řidičů považují autoři
za velmi obtížné.
Validita
Korelace s dotazníkem IHAVEZ
Pro zjištění vztahů s metodou, která se v dopravní psychologii často užívá, byl zvolen dotazník
IHAVEZ. Pro výpočet vztahů mezi jednotlivými škálami dotazníku IHAVEZ a dotazníku TVP byla
užita Spearmanova korelace. Soubor tvořilo 28 mužů. Výsledky zobrazují tabulky č. 3 a 4.
Tab. 3 Korelační koeficienty a signifikance – dotazník IHAVEZ a situačně nezávislé škály dotazníku
TVP
IHAVEZ /
TVP
KO
EM
RE
AD
OV
MH
KR

Extraverze
0,405
0,032
-0,386
0,043
0,139
0,481
0,337
0,080
0,568
0,002
0,352
0,066
0,425
0,024

Em.labilita
0,057
0,773
0,479
0,010
0,543
0,003
-0,147
0,457
0,369
0,053
0,243
0,212
-0,020
0,919

Svědomitost
0,450
0,016
-0,145
0,461
-0,465
0,013
0,276
0,155
-0,022
0,911
-0,307
0,112
-0,011
0,954

Otevřenost
ke zkušenosti
0,310
0,108
-0,128
0,517
-0,130
0,508
-0,158
0,421
-0,261
0,179
0,152
0,440
0,233
0,233

Přívětivost
-0,356
0,063
0,173
0,379
-0,507
0,006
-0,220
0,261
-0,408
0,031
-0,677
0,000
-0,447
0,017

Bagatelizace
-0,437
0,020
-0,103
0,603
-0,358
0,061
-0,106
0,592
-0,519
0,005
-0,341
0,076
-0,326
0,091

371

6. Dopravní psychologie
ER
KA
EA
RA
FM
US
EX

0,190
0,334
0,499
0,007
0,546
0,003
-0,029
0,883
0,456
0,015
-0,457
0,015
-0,045
0,820
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0,317
0,100
0,054
0,784
-0,431
0,022
-0,182
0,354
-0,441
0,019
-0,307
0,111
-0,008
0,967

-0,111
0,575
0,306
0,113
0,232
0,235
0,578
0,001
0,401
0,034
0,176
0,369
-0,271
0,162

-0,157
0,425
0,180
0,358
0,049
0,805
0,328
0,089
0,065
0,741
0,176
0,369
-0,093
0,637

-0,343
0,074
-0,245
0,210
-0,260
0,181
-0,152
0,440
0,069
0,729
0,441
0,019
0,203
0,301

-0,254
0,192
-0,615
0,000
0,003
0,987
0,164
0,403
-0,110
0,578
0,455
0,015
0,375
0,049

Tab. 4 Korelační koeficienty a signifikance – dotazník IHAVEZ a dopravně specifické škály a škála
reaktance dotazníku TVP
IHAVEZ
/ TVP
KO
EM
RE
AD
OV
MH
KR
ER
KA
EA
RA
FM
US
EX

Extraverze
–
v dopravě
0,416
0,028
0,190
0,334
0,550
0,002
0,329
0,088
0,740
0,000
0,238
0,222
0,355
0,063
0,500
0,007
0,207
0,291
-0,024
0,905
-0,088
0,656
-0,028
0,888
-0,640
0,000
-0,288
0,138

Em. labilita Svědomitost
Otevřenost
–
–
ke zkušenosti –
v dopravě
v dopravě
v dopravě
-0,234
0,062
-0,297
0,230
0,755
0,125
0,470
-0,055
-0,083
0,012
0,782
0,674
0,306
-0,550
-0,412
0,113
0,002
0,030
-0,019
-0,131
-0,234
0,924
0,506
0,231
0,090
-0,329
-0,592
0,648
0,087
0,001
0,047
-0,286
-0,148
0,810
0,140
0,451
-0,121
-0,014
-0,366
0,539
0,943
0,056
0,203
-0,246
-0,334
0,301
0,207
0,082
-0,024
0,110
-0,144
0,905
0,578
0,464
-0,141
0,084
-0,084
0,474
0,671
0,671
-0,051
0,317
0,167
0,796
0,100
0,397
-0,560
0,062
0,027
0,002
0,752
0,890
0,104
0,429
0,554
0,599
0,023
0,002
-0,120
0,036
0,146
0,543
0,856
0,459

Přívětivost –
v dopravě
-0,161
0,414
-0,112
0,572
-0,577
0,001
-0,306
0,113
-0,511
0,006
0,031
0,875
-0,276
0,155
-0,337
0,080
-0,264
0,174
0,128
0,516
-0,001
0,995
0,154
0,433
0,284
0,143
0,364
0,057

Bagatelizace –
v dopravě
-0,169
0,391
-0,320
0,096
-0,552
0,002
0,105
0,595
-0,383
0,044
-0,228
0,243
-0,111
0,574
-0,297
0,125
-0,198
0,312
0,216
0,269
0,218
0,264
0,413
0,029
0,188
0,338
0,268
0,168

Reaktance
-0,483
0,009
-0,081
0,680
0,000
0,999
-0,007
0,974
-0,218
0,266
0,353
0,066
-0,117
0,554
-0,026
0,895
-0,600
0,001
-0,014
0,946
-0,160
0,417
-0,252
0,195
-0,094
0,636
0,406
0,032
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Nejvíce velmi signifikantních vztahů k dopravně specifickým škálám TVP vykazují dimenze RE
a OV (regulace chování a obecná vzrušivost) dotazníku IHAVEZ. Řidiči, kteří skórují více na pólu
nízkého racionálního sebeovládání, jsou popisováni jako méně svědomití a přívětiví v dopravních
situacích, jsou méně ochotní poučit se ze zkušeností získaných v dopravě, přiznávají více rysů
extravertního chování.
Z hlediska kriteriální validity jsou významné pozitivní vztahy obou metod, které měří emoční
labilitu. Škály extraverze dotazníku TVP také silně korelují s dimenzemi IHAVEZ, obsahujícími
prvky extraverze.
Z další korelační analýzy vyplývá významný negativní korelační vztah věku a extraverze (r = 0,31, N = 752) a extraverze v dopravních situacích (r = -128, N = 752) a pozitivní korelační vztah
věku a svědomitosti v dopravě (r = 0,127, N = 752). To odpovídá poznatku, že starší řidiči méně
riskují, jsou opatrnější, více dbají dodržování pravidel silničního provozu.
Diference podle kritéria problematického dopravního chování
Metody, které jsou používány v oblasti dopravní psychologie, by měly být validizovány ve
vztahu k dopravě. Neměli jsme možnost posuzovat dopravní chování řidičů přímo při praktické
jízdě. Chtěli jsme však použít objektivní údaje, nezávislé na výpovědi řidiče či subjektivním
posouzení psychologa. Abychom tedy mohli zjistit, zda je možné pomocí tohoto dotazníku zachytit
problematického řidiče, zvolili jsme tři kritéria, která představují indikátory problematického
dopravního chování.
Porovnání výsledků řidičů, jimž bylo alespoň jednou / dosud nikdy nebylo odebráno
řidičské oprávnění:
Soubor: Řidiči, kterým bylo alespoň jedenkrát odebráno řidičské oprávnění N = 110, řidiči,
kterým nebylo nikdy odebráno řidičské oprávnění N = 276. Pro zjištění významnosti diferencí byl
použit t-test pro nezávislé soubory. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u škál: extraverze,
emoční labilita, emoční labilita v dopravě, svědomitost v dopravě, bagatelizace v dopravě a
reaktance. Výsledky jsou uvedeny v tabulce č. 5.

Tab. 5 Průměry hrubých skóre jednotlivých škál
TVP
odebrání
ŘP
neodebrání
ŘP
sig.

TVP
odebrání
ŘP
neodebrání
ŘP
sig.

extraverze

em.
labilita

svědomitost

otevřenost
ke zkušenosti

přívětivost

bagatelizace

15,5

12,01

26,31

16,84

17,59

21,73

13,35

12,89

26,54

16,67

18,02

22,57

0,001

0,045

0,613

0,708

0,303

0,078

extraverze
–
v dopravě

em. labilita
–
v dopravě

svědomitost
–
v dopravě

otevřenost
ke zkušenosti –
v dopravě

přívětivost –
v dopravě

bagatelizace
v dopravě

reaktance

9,89

7,22

19,89

9,8

12,65

17,85

10,61

9,88

8,14

21,17

10,42

12,37

18,76

9,45

0,979

0,039

0,001

0,179

0,399

0,047

0,000

373

6. Dopravní psychologie

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Porovnání výsledků řidičů, kteří získali 12 bodů / dosud nemají žádný bod v bodovém
systému
Soubor: Řidiči, kterým nebyl dosud připsán žádný bod bodového systému (N = 199), řidiči,
kteří získali 12 bodů (N = 71). Pro zjištění významnosti diferencí byl použit t-test pro
nezávislé soubory. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u škál: extraverze, emoční
labilita, emoční labilita v dopravě, svědomitost v dopravě a reaktance. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce č. 6.
Tab. 6 Průměry hrubých skóre jednotlivých škál

TVP

extraverze

0
bodů
12
bodů
sig.

TVP
0
bodů
12
bodů
sig.

em. labilita

svědomitost

otevřenost
ke zkušenosti

přívětivost

bagatelizace

13,75

13,54

26,55

16,73

18,02

22,3

15,37

11,49

26,04

16,86

17,62

22,03

0,010

0,003

0,366

0,813

0,445

0,650

extraverze
–
v dopravě

em. labilita
–
v dopravě

svědomitost
–
v dopravě

otevřenost
ke zkušenosti –
v dopravě

přívětivost –
v dopravě

bagatelizace
v dopravě

reaktance

9,89

8,46

21,05

10,68

12,49

18,87

9,31

9,61

6,92

19,65

9,85

12,96

17,93

10,9

0,661

0,009

0,005

0,145

0,274

0,117

0,000

Porovnání výsledků řidičů, kteří již platili 2 a více pokuty / dosud neplatili žádnou pokutu:
Soubor: Řidiči, kteří uvádějí 2 a více pokut za dopravní přestupek (N = 396), a řidiči, kteří
nevykázali žádnou pokutu za dosavadní dopravní přestupek (N = 153). Pro zjištění významnosti
diferencí byl použit t-test pro nezávislé soubory. Statisticky významné rozdíly byly zjištěny u škál:
extraverze, přívětivost, otevřenost ke zkušenosti v dopravě a reaktance Výsledky jsou uvedeny
v tabulce č. 7.
Tab. 7 Průměry hrubých skóre jednotlivých škál
TVP
žádná
pokuta
2 a více
pokut
sig.

TVP
žádná pokuta
2 a více
pokut
sig.

extraverze

em. labilita

svědomitost

otevřenost
ke zkušenosti

přívětivost

bagatelizace

15,23

11,57

27,4

17,09

19,26

22,99

14,01

11,3

26,83

16,75

18,31

22,6

0,001

0,451

0,216

0,389

0,025

0,448

extraverze
–
v dopravě

em. labilita
–
v dopravě

otevřenost
svědomitost –
ke zkušenosti –
v dopravě
v dopravě

přívětivost
–
v dopravě

bagatelizace
v dopravě

reaktance

9,48

7,24

20,94

12,77

13,32

19,27

8,89

9,89

6,68

20,88

11,11

12,72

18,4

9,78

0,871

0,102

0,971

0,000

0,107

0,106

0,002
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Byly tedy vytvořeny tři podsoubory podle konkrétního kritéria, které lze považovat za indikátor
problematického dopravního chování. Z výsledků je patrné, že řidiči se sklonem k problematickému
dopravnímu chování vykazují vyšší míru extroverze (jsou tedy více aktivní, podnikaví,
bezstarostní), vyšší míru reaktance (ve vyšší míře reagují na omezování svobody různými předpisy
a pravidly), jsou méně svědomití a méně se učí ze zkušenosti.
Ve škále emoční lability skórují tito řidiči ať už situačně nezávisle nebo ve specifických
dopravních situacích směrem k nižším hodnotám. Tento nález lze interpretovat tak, že problematičtí
řidiči jsou více sebejistí a rozhodní, netrpí úzkostmi a pochybnostmi, podceňují reálné riziko.
Závěr
Dotazník TVP představuje možnost rozšíření nabídky dotazníkových metod v oblasti dopravní
psychologie. Umožňuje zjistit a vzájemně porovnat situačně nezávislé a dopravně specifické
osobnostní rysy založené na pětifaktorové teorii osobnosti. Při diagnostice, kde není účelem
dopravně psychologické posouzení, je možné zohlednit pouze situačně nespecifické škály.
Výsledky dotazníku lze užít také při zjištěných tendencích ke zvýšené bagatelizaci odpovědí. Slouží
jako podklad k rozhovoru. Stejně jako u jiných metod je třeba dát výsledky do souvislosti s jinými
zdroji dat. Měly by být porovnány s anamnestickými údaji a dosavadním dopravním chováním
probanda.
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Případová studie – práce s trenérem volejbalu pomocí metody VTI
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Abstrakt
Studie se týká oblasti zabývající se vlivem sociálního kontaktu a sociálních dovedností trenéra
volejbalu na efektivitu trénování a vytváření příznivého tréninkového (motivačního) klimatu.
Účastníkem této studie byl trenér (muž, 44 let) mládežnického chlapeckého družstva volejbalu
z Plzně. Práce s ním probíhala přibližně dva měsíce v rozmezí duben – květen 2011. Účelem této
případové studie bylo využití intervenční metody Videotrénink interakcí (VTI) za účelem rozvoje
jeho sociálních dovedností a následné ohodnocení této intervence na základě změn v jeho chování.
Základem metody VTI je proces tří kroků: pořízení videonahrávek běžné tréninkové jednotky –
analýza a editace nahrávek – zpětná vazba a vytvoření pracovních bodů. Tento cyklus se během
spolupráce opakoval čtyřikrát. Za účelem ohodnocení této intervenční metody bylo použito
zúčastněné pozorování, video analýza a polostrukturovaný rozhovor. Výsledky ukazují rozvoj
vybraných dovedností trenéra a naznačují užitečnost a přijatelnost metody VTI pro sportovní
trenéry.
Klíčová slova: videotrénink interakcí, sport, trenér, případová studie, sociální dovednosti
Case study – work with a volleyball coach using VTI method
Abstract

This study investigates the impact of social contact and social skills of volleyball
coaches on the effectiveness of training and creation of favorable training
(motivational) climate. The participant of this study was a youth male team volleyball
coach (male, 44 years) from Pilsen. The work with him lasted for two months from
April to May 2011. The aim of this case study was to use the Video Interaction
Training (VIT) method for working with a coach in order to develop his social skills
and, consequently, to evaluate utility of this method on the basis of behavior changes.
The core of this intervention method is a basic three-step process – making a short
video of a training session – analyzing and editing the video to assess strengths –
feedback and setting of training goals. This cycle was repeated 4 times. In order to
evaluate utility of the VTI method video analysis, participant observation and semistructured interviews were used. The results show progress of selected skills and
indicate that VIT method is useful and acceptable for sport coaches.
Keywords: Video Interaction Training, sport, coach, case study, social skills
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Úvod
Hlavní náplní studia trenérství jsou většinou odborné předměty. Trenéři se učí, jak postupovat při
nácviku konkrétních pohybových (sportovních) činností, jaké jsou zásady sportovního tréninku,
jakou roli v něm hrají např. kompenzační cvičení, regenerace, výživa či jak zvládnout první pomoc
při úrazu. Obsahem jsou však také pedagogické a psychologické aspekty trénování. Málokdy se ale
trenéři setkávají s praktickým tréninkem sociálních (komunikačních) dovedností. Přitom ve většině
případů jsou to právě sociální dovednosti, které jsou sportovními trenéry vnímány jako jedny
z nejdůležitějších. Studie z roku 2011 ukazuje, že trenéři chtějí klást větší důraz právě na sociální
dovednosti v rámci svého vzdělávání (Kovář, 2011).
Sociální dovednosti představují schopnost přirozeného, otevřeného způsobu jednání, schopnost
vcítit se do druhého člověka, dobře vnímat druhé lidi, dobře s nimi komunikovat. Základem
dobrých sociálních 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).
Součástí sociálních dovedností jsou komunikační dovednosti, pod kterými si můžeme představit
takové dovednosti, jakými jsou: efektivně předat informaci či instrukci, poskytnout zpětnou vazbu,
použít konstruktivní kritiku, vytvářet dohodu apod.
Mezi sociální dovednosti ale také řadíme otázku motivace, resp. vytváření motivačního klimatu,
či řešení konfliktů, se kterými se trenéři často setkávají např. při řešení sporných názorů s rodiči
svěřenců či s rozhodčími a dalšími funkcionáři.
Každý trenér (nebo alespoň většina) potřebuje mít mimo jiné i 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 stanov í.
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. Velkou výhodou je, že sociální dovednosti jsou velmi citlivé na zásahy sociálního okolí,
což je výhodné, neboť se dají efektivně záměrně rozvíjet (Slepička, 1988).
Proto by trénink sociálních dovedností měl být nedílnou součástí vzdělávání trenérů. S tímto
závěrem jsem také oslovila trenéry mládežnického volejbalu a nabídla jim spolupráci zaměřenou na
rozvoj jejich sociálních dovedností.
Kazuistika
Tato kazuistika pojednává o spolupráci s mládežnickým trenérem volejbalu. Trenér „Z“ je muž
ve věku 44 let a v Plzni trénuje družstvo starších žáků volejbalu. Jeho tým se skládá z deseti
chlapců ve věku 15–16 let, jedním z nich je také jeho syn.
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Zakázka
Trenérova zakázka nebyla na začátku zcela konkrétní. Zajímalo ho zkrátka, jakým způsobem se
svými svěřenci komunikuje. Když jsme téma komunikace rozebírali hlouběji, trenér upřesnil svou
zakázku. Byl si vědom toho, že své svěřence příliš nechválí. Chtěl tedy vědět, jak to na svěřence
působí a jakým způsobem by je mohl chválit, resp. posilovat jejich chování.
Základní údaje
Trenér „Z“ se své trenérské činnosti věnuje s menšími přestávkami osm let. Dělá ji dobrovolně
ve svém volném čase, vlastní profesí je uznávaný praktický lékař. Pro trenérskou činnost má
odpovídající kvalifikaci, je držitelem 2. trenérské třídy. Trenér „Z“ plní v prostředí plzeňského
volejbalu důležitou úlohu, bez něj by kvůli nedostatku kvalifikovaných trenérů družstvo starších
žáků pravděpodobně zaniklo. Trenér se v době naší spolupráce nacházel v obtížné životní situaci,
probíhalo u něj rozvodové řízení. Syn, který je zapojen v jeho družstvu, mu byl svěřen do péče.
Použité metody
Videotrénink interakcí (VTI; Biemans, 1990)
Pro spolupráci s trenérem „Z“ byla použita intervenční metoda VTI. Metoda VTI se
prostřednictvím rozborů videonahrávek soustřeďuje na zlepšení komunikace, nahledání a rozvíjení
vlastních zdrojů u osoby trenéra a rozvíjení a posilování jeho silných stránek. Při práci s trenéry
v jejich běžném prostředí jsou pomocí videokamery systematicky nahrávány interakce probíhající
mezi trenérem a sportovci, které následně videotrenér s trenérem rozebírá a poskytuje mu zpětnou
vazbu (obr. 1). Videotrénink interakcí se zaměřuje na rozvíjení jak verbálních, tak neverbálních
komunikačních dovedností, které podporují pozitivní interakci. Pozorovatelné kategorie, kterými se
VTI zabývá, nazýváme Principy úspěšné komunikace. Jednotlivé principy, resp. prvky, jsou zde
chápány jako stavební kameny komunikace. Na komunikaci pak nahlížíme jako na stavbu, která se
skládá z jednotlivých podlaží a kterou aktéři komunikace společně budují. Vrcholem této pomyslné
stavby je potom tzv. pozitivně naladěné vedení (positive attuned guidance) (Kennedy, Landor,
Todd, 2011).

Obr. 1 – Cyklus zpětné video-vazby

S trenérem „Z“ jsme spolupracovali v období duben až květen 2011. Cyklus zpětné video-vazby
jsme opakovali čtyřikrát, proběhla tedy 4 natáčení a 4 zpětnovazebné rozhovory. Během
jednotlivých rozhovorů jsme nalézali nové a nové zakázky, na kterých jsme dále pracovali,
např. jak zvládnout efektivně přechod z činnosti do činnosti, jaké jsou výhody individuálního
přístupu ke svěřencům, jak poskytovat zpětnou vazbu a korekci. Zásadní otázkou také bylo, jak
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nastavit přátelskou pracovní atmosféru na tréninku. I když otázek k řešení bylo mnoho, z časových
důvodů (konec sezóny) nebylo umožněno počet natáčení rozšířit.
Zúčastněné pozorování
Zúčastněné pozorování jsem prováděla sama přímo během tréninkových jednotek, které jsem
natáčela. Měla jsem možnost sledovat trenéra od příchodu do tělocvičny a zahájení tréninku až po
jeho ukončení. Mimoto probíhalo mé pozorování také při editaci nahrávek, které jsem připravovala
pro následný zpětnovazebný rozhovor s trenérem. Vždy jsem se zaměřovala na principy úspěšné
komunikace, které korespondovaly s trenérovými zakázkami: věnování pozornosti, získání si
pozornosti, naladění se, projevení zájmu, přijímání iniciativ, využívání výrazných signálů, udržení
očního kontaktu, zaměření se na příjemnou intonaci, výraz v tváři či pozici těla, pojmenování toho,
co dělám, či toho, co vidím, že dělá druhý, využití humoru.
Analýza video-záznamů
Analýzu videozáznamů provedli tři předem zaškolení nezávislí pozorovatelé. Analyzovali dva
videozáznamy – první a poslední nahrávku (na začátku a na konci spolupráce), přičemž nevěděli,
který je který. Videoanalýza probíhala na základě předem stanovených kategorií pozorování, které
vycházely ze systému Coaching Behavior Assessment System (CBAS; Systém hodnocení chování
trenéra; Smith, Smoll, Hunt, 1977) a Videotrénink interakcí (VTI; Biemans, 1990). Na obou
videozáznamech byly zachyceny tři situace: 1. přechod z činnosti do činnosti, 2. vedení družstva
během cvičení, 3. individuální zpětná vazba.
Systém CBAS 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 trenérova chování na dětské sportovce. 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.
Semistrukturovaný rozhovor
Semistrukturovaný rozhovor byl použit na konci spolupráce s trenérem „Z“. Zaměřoval se na
zhodnocení práce s metodou VTI, na její přínosy či nedostatky a také na reflexi vlastních pocitů
a postřehů z celé spolupráce.
Výsledky
Zúčastněné pozorování
Pro trenéra „Z“ bylo před začátkem naší spolupráce typické spíše autoritativní vedení. Od
svěřenců si držel odstup, nebyl schopný vytvořit přátelskou a klidnou pracovní atmosféru. Osobní
odstup byl zjevný také ve velké fyzické vzdálenosti, kterou od chlapců udržoval. Příznačné pro
trenéra bylo, že se příliš po tělocvičně nepohyboval, stál spíše na jednom místě a na chlapce
pokřikoval různé informace. Ty se bohužel často v šumu tělocvičny ztratily a ke svěřencům
nedoputovaly. Chlapci tak často neměli zpětnou vazbu od trenéra, své činnosti nezlepšovali a
přijímali pak následně od trenéra pouze kritiku či kárání. Během rozborů nahrávek ale trenér viděl,
že jeho způsob poskytování zpětné vazby či korekce není efektivní a že výhodnější (jak pro
svěřence, tak i pro něj) je strávit nějaký čas v blízkosti jednoho svěřence – eliminovat tak šum,
získat si jeho pozornost a projevit o něj zájem, následně se pak pohybovat v blízkosti dalšího. Na
začátku spolupráce se trenér obhajoval tím, že nemá tolik času, aby jednotlivé hráče „obcházel“,
posléze se ale přesvědčil, že také z hlediska efektivního využití času je individuální přístup
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výhodnější. Díky přijetí takového přístupu bylo pro něj pak přirozenější využívat v komunikaci se
svěřenci ve větší míře ocenění a povzbuzení, namísto pouhého kontrolování a kárání či trestání.
Trenér „Z“ udělal také velký pokrok v situacích zadávání nového cvičení. Začal mnohem více
využívat organizaci, tedy popisoval, kdo se má kam postavit, jaká je jeho činnost, jak bude dále
cvičení probíhat apod. V jeho projevech se také začalo objevovat pojmenování toho, co dělá, toho,
co vidí, že dělá druhý, či toho, co si myslí. Využíváním prvku organizace a pojmenování začal
eliminovat nepříjemnou a nepřátelskou atmosféru, která vznikala často v důsledku neporozumění
obsahu cvičení či jeho organizaci. V tab. 1 jsou shrnuty konkrétní znaky chování před a po
intervenci
Tab. 1 – Výrazné znaky chování trenéra před a po intervenci

PŘED









PO
Větší fyzická vzdálenost
Absence individuálního přístupu
Absence povzbuzování
Absence ocenění
Přílišné kontrolování
Příkazy a úkoly
Absence aktivace
Kárání a tresty








Redukce fyzické vzdálenosti
Individuální přístup
Povzbuzení
Přátelský
Pojmenování činností
Více organizace

Analýza video-záznamů
Nejzřetelnější výsledky byly zaznamenány v situaci č. 3, tj. při poskytování individuální zpětné
vazby. Tabulky ukazují nejdůležitější kategorie vycházející jak z CBAS, tak z VTI.
Tab. 2 – Změny chování trenéra vyjádřené kategoriemi vycházejícími z CBAS

2
PO
Celkem

2

2,8%

10
Organizac
e

5

9

Obecné
technické
instrukce
Obecné
povzbuzen
í

Trest

1

četnost
0
výskytu
% času ,0%
četnost
2
výskytu
% času 5,0%
četnost
2
výskytu
% času 2,6%

8

Ignorován
í chyb

3

Kárající
instrukce

2

Technická
instrukce po chybě

1
PŘED

1

Absence
zpevnění

TRENÉR "Z"

Kategorie chování
4
5
6

Zpevnění

SITUACE 3

3

1

1

3

0

2,8%

2,8%

8,3%

,0%

13,9% 5,6% 8,3%

1

7

0

0

0

2

0

3

2,5%

17,5%

,0%

,0%

,0%

5,0%

,0%

7,5%

2

12

2

3

1

3

3

3

1,3%

3,9%

3,9%

3,9%

2,6%

15,8% 2,6% 3,9%

Výsledky v tab. 2 ukazují, že trenér začal především využívat více zpevnění (ocenění), technické
instrukce následující po chybě, organizaci, naopak snížil výskyt trestů a kárajících instrukcí.
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Tab. 3 – Změny chování trenéra vyjádřené kategoriemi vycházejícími z VTI

SITUACE 3
TRENÉR "Z"
1 PŘED

2 PO

Celkem

četnost
výskytu
% času
četnost
výskytu
% času
četnost
výskytu
% času

14
Stojí
daleko

Kategorie chování
15
16
17
Stojí
Jde od
Jde k
blízko
hráče
hráči

Celkem

8

3

5

3

19

42,1%

15,8%

26,3%

15,8%

100,0%

3

10

1

4

18

16,7%

55,6%

5,6%

22,2%

100,0%

11

13

6

7

37

29,7%

35,1%

16,2%

18,9%

100,0%

Tab. 3 jasně ukazuje, že trenér „Z“ začal používat více individuální přístup, což je zřejmé ze
vzdálenosti, která mezi ním a vybraným jedincem byla ve chvíli, kdy k němu hovořil. Výsledky
ukazují, že trenér stál ke svěřenci ve vzdálenosti do 3 metrů mnohem častěji, také se ke svěřenci
častěji přibližoval.
Tab. 4 – Čas trenéra strávený pozorováním jedince po jeho korekci

SITUACE 3
Čas
TRENÉR "Z"
kategorie
N
průměr
chování
1 PŘED
18
4
1,6649
2 PO
18
5
2,2167
Celkem
18
9
1,9714
Pozn.: Kat. 18 – Sledování hráče po korekci

součet
6,66
11,08
17,74

Tab. 4 znázorňuje, že trenér po intervenci trávil mnohem více času pozorováním se zájmem
vybraného svěřence poté, co provedl korekci jeho činnosti (v tomto případě herní činnost
jednotlivce). Tato kategorie vychází také z VTI.
Semistrukturovaný rozhovor
 Trenér „Z“ hodnotil velmi pozitivně možnost vidět a slyšet sebe na videu a společně
s pozitivním a podporujícím videotrenérem rozebírat jednotlivé situace.
 Velmi přínosnou pro něj byla skutečnost, že mohl na nahrávkách sledovat reakce svěřenců
na jeho chování. Často to byla drobná gesta či mimické projevy, které v reálném čase
v tělocvičně nedokázal postřehnout. Zpomalování, vracení či zastavování nahrávek mu to
umožnilo.
 Něčím zcela novým byl pro trenéra pozitivní přístup, kterým byly vedeny zpětnovazebné
rozhovory. Mohl pozorovat, jaký vliv to má na něj samotného a vyvodit si tak závěr, jak by
tento přístup mohl využít při své trenérské činnosti.
 Trenér „Z“ byl také rád, že jeho mírné obavy ohledně narušení chodu tréninku vlivem
přítomnosti kamery nebyly naplněny a že tato intervence nijak nerušila průběh tréninkových
jednotek a tréninkových plánů.
 V závěrečném shrnutí vyslovil trenér doporučení, aby se takovýto videotrénink interakcí stal
nedílnou součástí vzdělávání trenérů volejbalu, což v současné době není běžné.
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Závěr
Průběh i výsledky z této případové studie ukazují, že metoda videotrénink interakcí je použitelná
ve sportovním prostředí, že může být využívána při práci s trenéry a že může být pro ně osobně i
profesně velmi přínosná.
I když se na první pohled změny v chování trenéra „Z“ nezdají být tak signifikantní, výsledky
z videoanalýzy ukazují zlepšení a pokrok.
Vzhledem k velkým nárokům na nejrůznější dovednosti v trenérské profesi a také k potřebě
skutečně si nově získané prvky chování zažít a zvnitřnit, je zde potřeba dobu trvání spolupráce
prodloužit a zvýšit tak počet natáčení i zpětnovazebných rozhovorů. U trenéra „Z“ byl zřetelně
vidět progres v jeho chování, i přesto ještě zbylo velké množství prvků chování, které bylo potřeba
zlepšit, případně zařadit do projevu trenéra.
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Využití relaxačních technik v moderní psychologii sportu
Daniela Stackeová
FTVS UK, Praha
stackeova@volny.cz

Abstrakt
Relaxační techniky jsou v psychologii sportu tradičně užívány s cílem regulace aktuálního
psychického stavu před závodem či soutěží. Neméně účelné je jejich využití jako prostředku
regeneračního. Konečné benefity jejich aplikace jsou však daleko širší, přispívají k celkovému
sebepoznání, širšímu rozvoji autoregulačních schopností a prevenci psychosomatických obtíží.
Většina z relaxačních technik má původ v psychoterapii, existují i postupy vytvořené cíleně pro
sportovce (u nás nejznámější RAM manželů Machačových). Jejich využití ve sportu má svá
specifika daná jak situací, ve které se sportovec nachází, včetně technických podmínek, tak
osobnostními dispozicemi, obzvláště v oblasti tělesného sebepojetí (tělo jako prostředek výkonu a
seberealizace), a charakterem dané sportovní disciplíny. Příspěvek přináší přehled nejužívanějších
relaxačních technik v současné psychologii sportu s popisem mechanismu jejich účinku, popisu
jejich benefitů, možných kontraindikací a zásad jejich aplikace v praxi.
Klíčová slova: relaxační techniky, psychologie sportu, autoregulace

Relaxation Techniques in Contemporary Sport Psychology
Abstract
In sport psychology, relaxation techniques are traditionally used as means for regulation of actual
psychical state before competition and also for regeneration. Their final benefits are much wider:
they help to improve self-knowledge and self-regulation and to prevent psychosomatic symptoms.
Most of them originate in psychotherapy, however, there are also specific methods developed
directly for athletes (the RAM-method authored by Machač is the most known in the Czech
Republic). Their application in sport psychology has some specifics given by situation of an athlete,
including technical conditions, personality traits, especially in the area of physical self (body as a
mean of performance and self-realization), and by a character of sport event/discipline. This article
offers an overview of relaxation techniques used in contemporary sport psychology with description
of their effect, benefits, possible contraindications and principles of their practical application.
Key words: relaxation technique, sport psychology, self-regulation
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Úvod
Relaxační techniky jsou postupy využívané ve více oborech aplikované psychologie,
psychologie sportu je jedním z nich. Cílem jejich aplikace je nejčastěji regulace aktuálního
psychického stavu (dále APS) před soutěží, popř. i před tréninkem. Kromě toho se relaxační
techniky řadí k psychologickým prostředkům regenerace. Použití relaxačních technik však není
univerzální. Úkolem sportovního psychologa je v ideálním případě pomoci sportovci na základě
dlouhodobé spolupráce najít individuálně optimální postup seberegulace. Dvěma základními
faktory ovlivňujícími tuto volbu jsou osobnost sportovce a charakter jeho sportovního výkonu.
Relaxační techniky vycházejí z poznatků o vzájemné souvislosti mezi třemi faktory: psychickou
tenzí, funkčním stavem vegetativní nervové soustavy a svalovým napětím. Svalové napětí můžeme
měnit jak vůlí, tak cílenou pohybovou aktivitou, a tím je dána možnost využití řízené svalové
relaxace k dosažení psychického uvolnění a k ovlivnění orgánových funkcí řízených vegetativní
nervovou soustavou.
Stav relaxace
Stav relaxace je opakem stresového stavu, je to stav uvolnění, a to somatického i psychického.
Stejně jako má své psychologické koreláty obecný adaptační syndrom, provází relaxaci psychickou
relaxace tělesná a tomu odpovídají i fyziologické změny, ke kterým dochází ve stavu relaxace:
pokles svalového napětí a snížení prokrvení svalů, snížení dechové a tepové frekvence, snížení
krevního tlaku, změny v metabolismu – převaha anabolických dějů, nižší sekrece některých
hormonů nadledvin a štítné žlázy, vyšší kožní galvanický odpor a změny elektrické aktivity mozku
sledovatelné na EEG. Relaxace je pro průběh regeneračních dějů nezbytná. K hluboké relaxaci
dochází přirozeně ve spánku.
Schopnost relaxovat je individuálně velmi rozdílná a je dána jak osobnostními, tak situačními
vlivy. K relaxaci dochází buď přirozenou cestou, nebo můžeme volit cílené postupy, jak relaxaci
navodit či prohloubit.
U svalové relaxace rozlišujeme relaxaci celkovou a diferencovanou – schopnost relaxovat určitý
sval či svalovou skupinu, která je velmi důležitá ve sportu i v klinické praxi pro ideální, tedy
uvolněné a ekonomické provádění určitých pohybů, tzv. pohybové stereotypy. Do tělovýchovné
praxe zavedla vědomou relaxaci svalstva počátkem minulého století americká lékařka Bess
Mensendiecková, zakladatelka ženské zdravotní gymnastiky, a nazývala ji „odenergizováním“
(Knížetová, Kos, 1989).
Působení relaxačních technik
Relaxační techniky zahrnují tři typy zásahů. Prvním je relaxace kosterního svalstva, kterou lze
navodit vůlí nebo i cílenou pohybovou aktivitou a dechovými cvičeními. Napomáhá ke klidovému
funkčnímu vyladění vegetativní nervové soustavy a zároveň přispívá k psychickému uvolnění.
Tento typ autoregulačního zásahu představuje metoda progresivní relaxace podle Jacobsona a lze ho
zařadit mezi tzv. „somatorelaxační techniky“.
Druhým typem autoregulačního zásahu je autosugestivní ovlivňování tělové percepce
a vegetativních funkcí, jako například u prvního stupně Schulzova autogenního tréninku.
Třetí typ autoregulačního zásahu představuje vyšší stupeň autogenního tréninku, který má
meditativně-kontemplativní ráz. Relaxační techniky využívající k navození stavu relaxace práci
s psychickými fenomény (imaginace, vizualizace) řadíme mezi tzv. „psychorelaxační techniky“.
Kontraindikace relaxačních technik
Přestože patří relaxační cvičení k poměrně bezpečným způsobům intervence, existují skupiny
lidí, pro které jsou tyto postupy kontraindikovány. Kontraindikací relaxačních technik jsou obtíže
pacientů, kteří trpí psychotickými poruchami, nutkavými příznaky nebo hypochondrií (obecně
jakákoliv akutní fáze psychických onemocnění). Pro pacienty s epilepsií se nedoporučují dlouhé
relaxace. U diabetiků se během relaxačních cvičení doporučuje kontrolovat látkovou výměnu
(Křivohlavý, 1994; Nešpor, 1998).
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Existují i částečné kontraindikace relaxačních technik, např. jedinci trpící problémy se srdeční
činností neprovádí cvičení zaměřená na vnímání činnosti srdce apod.
Využití relaxačních technik v regulaci APS
Teoretickým východiskem regulace aktuálních psychických stavů jsou poznatky o dynamice
aktivační úrovně sportovce. Aktivační úroveň vypovídá o aktuálním psychickém stavu člověka,
především z hlediska kvantitativního, tj. z hlediska intenzity napětí, které člověk prožívá. Můžeme
si ji představit jako úroveň bdělosti či „nabuzení“ organismu centrální nervovou soustavou, která je
podmíněna osobnostně i náročností prováděné činnosti (Dovalil, 2002).
Náročný program sportovní činnosti vede ke zvyšování aktivační úrovně. Nejvýhodnější –
nejenom pro sportovní činnost – je optimálně zvýšená aktivační úroveň pozitivního směru, která je
jako mobilizační pohotovost (bojová připravenost) cílem regulace aktuálního psychického stavu ve
sportu (Dovalil, 2002). Zhruba platí, že optimální výkon souvisí se střední úrovní aktivace. Jedná se
o známou hypotézu převrácené U-křivky, tzv. Yerkes-Dodsonův zákon: výkon se se stoupající
aktivační úrovní zvyšuje pouze do určitého okamžiku, pak už dochází ke snižování výkonu.
U zkušených sportovců či cvičenců je prokázána v případě očekávání tréninku či soutěže
odpovídající fyziologická reakce (ve smyslu GAS) spolu s účelným zvýšením aktivace a přípravou
na výkon. Spuštění této reakce probíhá nevědomě a u takových jedinců není zpravidla třeba
psychologické intervence, svou hladinu aktivace dovedou spontánně dobře korigovat sami.
V posledním období byla hypotéza převrácené U-křivky ve sportu i předmětem kritiky. Uvažuje
příliš obecné jednodimenzionální vzrušení a tím málo reaguje na kvalitativní pestrost sportovních
situací. Výsledkem těchto kritických úvah je alternativní katastrofická teorie emocí ve sportu. Podle
ní výkon po dosažení optima vzrušení neklesá symetricky po křivce, ale náhle a dramaticky na nižší
hladinu výkonnosti (Slepička, Hošek & Hátlová, 2006). Navíc teorie U-křivky se dá úspěšně
aplikovat jen na některé sportovní disciplíny a podle struktury výkonu mívá U-křivka také různý
tvar (například u vytrvalostních výkonů platí, že čím větší je aktivace, tím vyšší je výkon, zatímco
u senzomotorických sportů je výška U-křivky daleko menší a při vysoké aktivaci je výkon naopak
horší).
Špičkové sportovní výkony představují pro sportovce krajní psychickou zátěž, protože jsou
spojeny s úsilím o maximální výkon v obtížných podmínkách sportovní soutěže. Aktivační úroveň,
která je jevem velmi labilním, v důsledku velkých psychických zátěží a emocí značně kolísá od
častých afektů dolů, někdy až k projevům apatie, a zpět. Těmito oscilacemi aktivační úrovně lze
vysvětlit časté kolísání špičkových sportovních výkonů, které jsou na emoční vlivy velmi citlivé,
relativně citlivější než např. výkony pracovní (Slepička, Hošek & Hátlová, 2006).
K specifickým regulačním a autoregulačním postupům nejčastěji užívaným ve sportovní praxi
můžeme řadit:
 mentální trénink,
 ideomotorický trénink,
 autogenní trénink,
 RAM (relaxačně aktivační metoda),
 biologická zpětná vazba (biofeedback),
 dechová cvičení,
 koncentrační a meditační techniky,
 technika „vnitřní řeči“,
 hypnóza.
Výše zmíněné metody se snaží určitými prostředky a procesy navodit optimální stav organismu
sportovce vzhledem k očekávané, vykonávané nebo skončené sportovní činnosti. Stanovení
vhodného individuálního postupu by mělo být výsledkem spolupráce trenéra, jeho svěřence
a sportovního psychologa, popř. dalšího odborníka, např. fyzioterapeuta.
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Relaxační techniky lze kombinovat s pohybovými prostředky (např. protahovací a uvolňovací
cvičení, hathajóga) a dalšími psychologickými prostředky, v neposlední řadě také s prostředky
farmakologickými a fyziatrickými (masáže apod.).
Tělesné sebepojetí sportovců má svoje specifika, na jednu stranu mívají sportovci
diferencovanější vnímání tělesných pocitů díky lepší propriocepci (záleží na sportovní disciplíně),
na druhou stranu také často mívají specifický vztah ke svému tělu, které jim slouží jako prostředek
sportovního výkonu, trpí strachem ze selhání těla, často nejsou schopni vnímat signály únavy, mají
sklon k přetěžování a trpí vysokým psychickým napětím, a to vše musíme brát v úvahu při hledání
optimálních regulačních a autoregulačních postupů.
Machač, Machačová (1991) uvádí, že vyladění aktuálního psychofyziologického stavu by mělo
být dosaženo v prvé řadě „přirozenými“ cestami, jsou-li pro to vhodné podmínky, tedy vhodnou
životosprávou apod. Specifické regulační a autoregulační metody by měly být použity tam, kde
přirozené způsoby regenerace sil neplní svoji funkci a nestačí na udržení psychofyziologické
rovnováhy.
Můžeme se zde ale setkat s mnoha úskalími. Zpravidla ti sportovci, kteří opakovaně selhávají
v soutěži, mívají problém v okamžicích napětí před soutěží relaxační techniku sami aplikovat, i přes
dlouhodobý nácvik. V některých případech pomáhá přítomnost jiné osoby – psychologa,
erudovaného trenéra či fyzioterapeuta, který sportovce instruuje. U některých jedinců, typicky
zpravidla u osobností s melancholickým typem temperamentu, se stává, že aplikace technik
určených pro změnu aktuálního psychického stavu ještě více potencuje psychické napětí (je
otázkou, zda pro takové jedince je z dlouhodobého hlediska vhodné věnovat se výkonnostnímu
sportu). Mnoho sportovců vyhledává pomoc psychologa až v situaci, kdy se blíží soutěž, sami
vnímají svůj stav jako výkon ohrožující a relaxační techniku chápou jako intervenci, kterou provádí
psycholog. Je otázkou profesní etiky, jaký postup psycholog v takové situaci zvolí. Relaxační
techniky by měly být v ideálním případě součástí psychologické přípravy sportovce a jejich nácviku
by se měl věnovat dlouhodobě.
Relaxační techniky jako prostředek regenerace
Využití relaxačních technik jako prostředku regenerace je relativně méně komplikované. Jeho
cílem je především přeladění vegetativní nervové soustavy. Danou relaxační techniku tedy
aplikujeme po tréninku nebo i před spaním. Výhodná je kombinace s protahovacím cvičením.
Benefitů aplikace relaxačních technik je více, nejen nácvik relaxace jako takové, ať je využíváme
s jakýmkoliv cílem. Především je to rozvoj sebevnímání v somatické i psychické oblasti, který je
základem zvládání jakýchkoliv seberegulačních postupů jako základu rozvoje osobnosti.
Nejčastěji užívané relaxační postupy a metody
RAM (relaxačně aktivační metoda)
Tato metoda byla cíleně vytvořena pro sportovce, proto ji uvádím na prvním místě. Není jen
čistě relaxační technikou, ale cílí přímo k vyladění APS před výkonem. První informace o této
metodě publikovali manželé Machačovi začátkem šedesátých let minulého století. Od té doby
ověřovali účinnost této metody oni i jejich následovníci na vrcholových sportovcích, pacientech
trpících psychosomatickými onemocněními i dalších osobách.
Jako největší výhodu této metody její autoři uvádí možnost její objektivizace pomocí
vegetativních ukazatelů. To může pomoci jednak usměrnit nácvik žádoucím směrem, jednak je to
zárukou toho, že cvičenec provádí nácvik správně. Pro objektivizaci je ovšem nutné laboratorní
vybavení a pravidelné kontroly v laboratoři, což omezuje možnost využití metody v praxi. Její
nácvik je vázán na odborné vedení. Vedoucím výcviku by měl být psycholog nebo psychiatr, který
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RAM prakticky zvládl a prošel laboratorní kontrolou, teoretickou znalost metody nepovažují její
autoři pro vedení jejího nácviku za dostatečnou (Machač, Machačová, 1991).
Relaxačně aktivační metoda se skládá z relaxačních a aktivačních fází, které se během každého
cvičení pravidelně střídají. Každá relaxace se skládá z relaxace svalové a psychické. Svalová
relaxace vede ke snížení aktivační úrovně, což je subjektivně vnímáno jako snížení pocitu napětí
umožňující detekci všech spontánních psychických vztahů a vazeb, které jsou překážkou dalšího
snižování aktivační hladiny. Svalová relaxace je nezbytná pro transformaci negativního napětí
v napětí pozitivně zabarvené. Vede k určitému „zlhostejnění“, ke zvýšení odstupu vůči nepříznivým
vnějším vlivům. Psychická relaxace vede ke změně silových vztahů v psychickém poli, neboli
ke snížení významu určitých oblastí zvětšením emočního odstupu. Konečným cílem relaxace je
odstranění všech vztahů neboli vyprázdnění psychického pole. Zrušením vztahů dojde k uzavření
psychofyziologického systému vůči vlivům z vnějšího prostředí. Znamená to zrušit myšlenky
a vztahy, které nás s vnějším světem spojují jako jeho odrazy a konzervují psychofyziologický stav,
který má být měněn. Zůstává jen prožitek přítomné existence, citově pozitivně zabarvený. Tento
uměle vytvořený stav je třeba zafixovat, a to umožňuje aktivační fáze RAM. Je protikladem
relaxace, má obecný energetizační účinek a umožňuje delší přetrvávání změn dosažených v průběhu
přeřaďovacích operací. Autorelaxace vytváří předpoklady pro zrušení psychických vztahů a zesílení
somatické složky v zážitkové sféře. Tím vzniká nová uzavřená psychická situace, která se zafixuje
aktivací (Machač, Machačová, 1991).
Relaxační a aktivační fáze se během cvičení střídají. Většinou se jedná o tři relaxační fáze
a o stejný počet fází aktivačních. Pouze u pokročilých cvičenců lze zkrátit počet fází na dvě a dvě.
Je-li cílem pouze zrušení negativního citového napětí, přechod ke spánku, klidu a odpočinku, lze
aplikovat pouze relaxační fázi. Relaxační fáze však představuje v rámci celého autoregulačního
cvičení přípravu na fázi aktivační. Nácvik autoregulačního zásahu trvá tři až pět měsíců. Každé
autoregulační cvičení začíná relaxační fází a aktivační fází končí. Relaxační fáze jsou delší, trvají
několik minut, zatímco aktivační fáze trvají zhruba deset až třicet sekund. Během každého cvičení
se relaxační fáze zkracují (třetí je nejkratší) a naopak aktivační fáze se prodlužují (třetí je nejdelší)
(Machač, Machačová, 1991).
Efekt dobře provedeného cvičení trvá u pokročilých jedinců jeden až tři dny. Nedoporučuje se
cvičit každý den, ale pouze v době, kdy člověk cítí potřebu změnit či přeladit svůj duševní stav.
Cvičení opakujeme dvakrát až třikrát týdně v lehu na zádech, na rovné a pevné podložce.
Nacvičovat samotnou relaxaci je možné vícekrát, třeba i několikrát denně. Součástí nácviku je
přístrojová kontrola efektu domácího cvičení.
Zvládnutí RAM má čtyři etapy:
 nácvik svalové autorelaxace,
 psychická autoregulace,
 nácvik aktivační fáze,
 aktivační fáze.
Pro potřeby nácviku RAM se jako zpětná vazba úspěšnosti nácviku využívá sledování dechové
křivky, kožně galvanické reakce, případně kardiotachogramu (křivka sledující změny tepové
frekvence). Měření se provádí po ukončení cvičení – tzv. zpětná vazba zpožděná. Kvalitní cvičení
se nemusí projevit bezprostřední změnou psychofyziologického stavu, u některých jedinců změny
narůstají pozvolna a maxima dosahují až druhý den (Machač, Machačová, 1991).
Machač, Machačová (1991) popisují aplikaci této metody u vrcholových sportovců, kde
experimentálně ověřili účinnost metody jako efektivního prostředku pro zvyšování spolehlivosti
výkonu a odstranění diskrepance mezi výkonem faktickým a potencionálním. Schopnost spolehlivě
provádět cvičení však v okamžiku před startem, typickém silnou negativní tenzí, slábne a sportovci,
pokud zůstávají sami, se zpravidla vrací ke starým vzorcům předstartovní emoční dynamiky, proto
autoři metody trvají v této situaci na přístrojové kontrole všech relaxačně aktivačních zásahů.
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Metoda biologické zpětné vazby ve sportu
Biofeedback (BF), biologická zpětná vazba, se rozvíjí od konce šedesátých let minulého století
v USA (původci myšlenky aplikace této metody byli N. Miller a B. Brown) a slouží
k autoregulačním zásahům jak v oblasti somatické (zlepšení propriocepce), tak v oblasti
autonomních funkcí. Významné je její využití k nácviku lokální a celkové relaxace.
Biofeedback vychází z předpokladu, že se člověk naučí zasahovat do řízení fyziologických
funkcí, které se obvykle realizují bez jeho vědomé, volní účasti, jestliže po určitou dobu dostává
o jejich dynamice objektivní průběžné informace, jež vědomě registruje – neboli zpětnou vazbu.
Funkce, kterou se má jedinec naučit ovlivňovat, je zpravidla monitorována pomocí přístrojů
a posuny v jejích hodnotách jsou transformovány nejčastěji na akustické nebo optické signály.
Takto se dozvídá, jak se mění jeho svalové napětí, kožní galvanická vodivost, tepová frekvence,
povrchová teplota atd. Průběžně se tedy dozvídá, co z jeho snahy o ovlivnění funkce
(např. ovlivnění svalového napětí) má účinek a co ne.
Metoda má v porovnání s jinými autoregulačními prostředky výhody:
 v ekonomickém zvládnutí,
 v objektivní kontrole,
 v možnosti sebekontroly,
 ve standardizaci podmínek.
Nevýhodou je její nemožnost uplatnění těsně před soutěží nebo v jejím průběhu. Metodu lze
použít v modelované přípravě či v modelovaně navozených podmínkách zatížení.
Křivohlavý (1994) a Nešpor (1998) uvádí, že se metody biofeedbacku používá také tam, kde
klienti pochybují o efektivitě relaxačních technik, nevidí zřetelně účinek relaxace a na základě
těchto pocitů odmítají další cvičení. Za této situace a za pomoci „objektivních ukazatelů“ může
metoda biofeedbacku dát klientovi ujištění, že vše probíhá podle očekávání. Ke zvýšení účinku
a snazšímu obnovení rovnováhy mezi tělesnými a psychickými funkcemi může vést vhodná
kombinace biofeedbacku s jinými relaxačními metodami.
Dechová cvičení
První záznamy o využití dechových cvičení jsou staré 3500 let. Respirace má úzký vztah k celé
motorice, protože ovlivňuje iritabilitu motoneuronů a zároveň vlivem dýchacích pohybů formuje
i tvar hrudníku a tím i páteře a celého osového orgánu (Véle, 1997). Dýchání samo je zdrojem
určitých pocitů a emocionální vlivy mění dýchací rytmus i hloubku dýchání. Při různých stavech
mysli se dech zkracuje nebo prodlužuje. Při stresu se dýchání stává mělké, povrchní s převažujícím
horním typem dýchání. To způsobí zapojení svalů v oblasti krku, šíje a ramen do dýchání, čímž se
zvyšuje jejich napětí a to je pak zdrojem dalších nepříjemných prožitků (Stackeová, 2005).
Pomocí dechových cvičení tedy můžeme ovlivňovat jak motorické, tak i psychické funkce.
Optimálním dýcháním lze lépe dosáhnout relaxace a tím účinněji kontrolovat úzkost a svalové
napětí. Práce s dechem spočívá ve zpomalení dýchání, ovlivnění dechové vlny ve smyslu převahy
břišního typu dýchání a prodloužení expiria.
Jacobsonova progresivní svalová relaxace
Tvůrcem této techniky byl Edmund Jacobson, který ji používal od roku 1914 a poprvé ji
publikoval v roce 1924. Dnes se používá Jacobsonova progresivní relaxace u nás nejčastěji podle
vzoru, který vypracovala v roce 1975 dvojice autorů Bernstein a Borkovec.
Jacobson vycházel ze vztahu mezi svalovým a psychickým napětím a byl přesvědčen, že
každému druhu emočního vzrušení odpovídá přesně lokalizované zvýšení svalového napětí.
V této technice jde o aktivní navozování svalové kontrakce s využitím následné indukce. Provádí
se izometrická kontrakce určité skupiny svalů, po které následuje relaxace, kterou si cvičící musí
uvědomit. Takto pokračuje zvolna po jednotlivých skupinách svalů, až zvládne relaxaci i velkých
svalových skupin. Jacobson používal pro kontrolu svalové relaxace jako zpětnou vazbu kontrolu
pomocí EMG.
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Zásady pro provádění progresivní svalové relaxace:
 nácvik vnímání rozdílu mezi uvolněním a napětím,
 uvědomění si, že napětí a uvolnění se vzájemně vylučují,
 systematický nácvik kontrakce jednotlivých svalových skupin a jejich uvolnění,
 procítění vlivu tělesné relaxace na psychické uvolnění.
Schultzův autogenní trénink
Autogenní trénink je nejrozšířenější autoregulační metodou v evropských zemích. Jeho autorem
je německý neurolog a psychiatr Johann Heinrich Schultz (1884–1970). Pro vytvoření této techniky
využil znalostí a zkušeností nabytých při používání autosugestivních postupů a tradiční hypnózy,
dále vycházel z jógy, z techniky progresivní svalové relaxace a ze zkušeností racionální
psychoterapie. Jeho cílem bylo vytvořit takovou metodu, kterou by mohl člověk na sobě aplikovat
sám. Nejedná se jen o nácvik relaxace, ale o metodu nácviku sebeprožívání a sebeovládání, která
může mít cíle jak terapeutické, tak v oblasti osobnostního rozvoje. Schultz sám techniku
charakterizoval jako metodu přispívající k rychlému obnovení sil a k odstranění příznaků napětí
a neklidu.
Metoda staví na nácviku vnitřního pohroužení, stavu, který má jak složku relaxace, tak složku
koncentrace, a člověk v něm může působit sám na sebe – autosugestivně (Vojáček, 1988). Princip
metody spočívá v tom, že pomocí nacvičeného sledu představ a slovních formulí vyvoláme takový
stav a projevy, které odpovídají stavům známým u pokusů s hypnózou. Je tedy možné
autosugestivně ovlivňovat některé tělesné funkce a také lze tímto způsobem pomoci i při
odstraňování nevhodných návyků nebo při dosahování žádoucích vlastností. Působí se na příznaky,
není však touto metodou možné odstranit příčiny organických nebo neurotických poruch (Machač,
Machačová, 1991).
Metoda má tři stupně. V prvním neboli základním stupni jde o nácvik ovládání tělesných pocitů
v pořadí: pocit tíže, tepla, pravidelného a klidného tepu, klidného a volného dechu, vnitřního tepla
a chladu na čele (který souvisí s klidem mysli a vnitřním pohroužením). Ve středním stupni jde
o použití individuálně vytvořených formulí směřujících k harmonizaci osobnosti a ke zdokonalení
schopnosti sebeprožívání a sebeovládání. Ve třetím stupni se provádí nácvik schopnosti vizualizace
a imaginace a dochází k dalšímu rozvoji schopnosti sebeprožívání. Konečným cílem je dle Schultze
stále dokonalejší vnitřní uvolňování a ponoření do sebe, vnitřní změny, které posílí to, co je zdravé,
a zmírní to, co je nezdravé.
Dílčími cíli provádění autogenního tréninku jsou:
 nácvik dokonalého uvolnění, a tím intenzivního tělesného i psychického odpočinku, navození
rychlého usnutí a dosažení vydatného spánku,
 dosažení zklidnění a uvolnění ve stresových situacích, snížení rušivých emocí (strach, tréma,
zlost apod.), výkyvů nálad, tlumení nutkavých pocitů i nežádoucího chování (důležité při
závislostech), podpora pozitivních emocí a rozvoj citového života,
 zklidnění a harmonizace vegetativních funkcí nejen ve stresových situacích, ale
i v každodenním životě,
 schopnost lepšího soustředění, lepší mobilizace tělesných i psychických sil, zvýšení odolnosti,
zlepšení paměti a schopnosti rozhodování,
 při déletrvajícím pravidelném cvičení se dostavuje duševní klid, vyrovnanost a dobrá pohoda,
zlepšuje se schopnost soustředění, celková výkonnost, vytrvalost, zlepšuje se sebeovládání,
sebejistota, tím vším i sociální přizpůsobivost a zralost osobnosti,
 zlepšuje se sebekontrola a sebekritika, zlepšuje se porozumění vlastním motivacím, je možné
„vést dialog se svým nitrem“,
 konečným cílem je dosažení harmonie, „pevného bodu v sobě“, vnitřní jistoty a opory
a vyrovnanosti.
Změny dosažené aplikací autogenního tréninku je možno objektivizovat – např. dochází
ke změně povrchové teploty těla často o více než 1 °C, změny srdeční činnosti a dechu lze
monitorovat přístroji a změnu aktivity centrální nervové soustavy lze zachytit na EEG.
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Zvládání autogenního tréninku je ovšem velmi individuální, záleží na osobnostních dispozicích
a na motivaci. Důležité je správné provádění, nesprávným postupem při provádění prvního stupně
lze dosáhnout navození naopak nepříjemných pocitů, např. srdeční arytmie či migrény. Ještě horší
jsou dopady nesprávného provádění vyššího stupně, kdy nesprávná práce s navozováním představ,
vizí může způsobit jejich přetrvávání či vracení a tyto problémy je třeba řešit s erudovaným
odborníkem, jinak může vést k úniku od reality, popř. až k patologické disociaci.
Klasické Schultzovo schéma předpokládá trojí krátké praktikování každý den (ráno, odpoledne
a večer) po dobu tří měsíců, a to vždy ve stejnou dobu, ve stejném prostředí a stejným způsobem.
Schultz doporučuje provádět cvičení minimálně dvakrát denně. Obecně platí zásada cvičit denně asi
deset minut, a to buď třikrát po třech minutách, nebo dvakrát po pěti minutách, popř. jednou deset
minut vcelku. Trénink lze provádět jak individuálně, tak kolektivně, kdy každý z těchto postupů má
své výhody. První stupeň je základem autogenního tréninku. Už samotný nácvik pocitu tíhy může
být pro každého v dosažení relaxace velmi přínosný. Cvičení se navozuje vyvoláním klidu
v relaxační poloze a končí se zvláštní technikou odvoláním, ukončením tohoto stavu. Délka jednoho
cvičení je průměrně tři minuty, zpočátku v případě špatné koncentrace je možné cvičit kratší dobu
a častěji. Po několika týdnech tréninku se cvičení prodlužuje na pět, popř. později až na patnáct
minut. Jednotlivé cviky se nacvičují v průměru dva týdny s možností zkrácení či prodloužení o pár
dní podle individuální potřeby. Celý nácvik trvá přibližně tři měsíce, poté se ještě devět měsíců
cvičení zdokonaluje. Nenacvičuje se ovládání každého pocitu zvlášť, vždy se začíná od pocitu tíhy
a postupně se přidávají další.
Nižší stupeň autogenního tréninku spočívá v navození šesti pocitů:
1. Pocitu tíže – ta nastává spontánně během relaxace (zřejmě oslabením proprioceptivní
aference), autosugestivní formulka, např. „pravá ruka je těžká“, pak relaxaci prohlubuje, vždy
se začíná u dominantní horní končetiny, pocit tíže se později rozšiřuje i do druhé paže a do
zbytku těla.
2. Pocitu tepla v končetinách – v závislosti na míře imaginačních schopností dané osoby
vyvolávají formulky tepla vazodilataci a následné větší prokrvení a zvýšení teploty končetin.
Později má být na signál „teplo“ dosaženo zřetelného oteplení celého těla.
3. Koncentrace na dech s myšlenkou „dech je zcela klidný“, aniž by docházelo k volní
manipulaci s dechem.
4. Pocitu pravidelné srdeční činnosti s myšlenkou „srdce tluče klidně a silně“.
5. Pocitu tepla v oblasti břicha (solar plexus) – dochází k normalizaci činnosti trávicího systému
(zlepšení motoriky žaludku a střev, žaludeční sekrece atd.).
6. Pocitu chladného čela – formulka „čelo je příjemně chladné“ provokuje vazokonstrikci
v oblasti čela a je účinná např. při zvládání cefalgií.
Zpočátku se tyto pocity navozují pod vedením terapeuta, vlastní autogenní trénink se provádí
autosugestivními formulkami, které mají být jasné, srozumitelné a kladné. Formulky při šesti
standardních cvičeních i formulky individuální usnadňují zaměřenou komunikaci s vlastním tělem.
Nejde tolik o direktivní autoregulační zásahy do tělesných funkcí, nýbrž spíše o jejich nepřímé
ovlivnění facilitací homeostatických procesů.
Jógová relaxace
Jóga je jednou z nejstarších technik, jak dosáhnout změny aktuálního psychofyziologického
stavu. Dnes se využívá jógy k překonávání stresu, únavy, ke snížení úzkosti a deprese
v každodenním životě. Různé relaxační a jógové postupy je také možné využívat pro zmírnění řady
obtíží, jako jsou například bolesti hlavy, páteře a svalů, a rovněž k regulaci psychického stavu
v různých oblastech lidské činnosti, typicky právě ve sportovní psychologii. O relaxaci v józe
přehledně píše Nešpor (1998).
Za nejvýznamnější část hathajógy byla vždy považována pránájáma, jógická cvičení dechová,
sestávající z předepsaných kontrolovaných prvků vdechu, zádrže dechu a výdechu. Velmi
významné je především prodloužení výdechu, během něhož je úroveň dráždivosti organismu nižší,
a relaxace je tedy dokonalejší.
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Základní jógová relaxace je šavásana, což se někdy překládá jako „relaxační pozice“, doslovný
překlad je „pozice mrtvoly“. Pokud je šavásana dokonale zvládnuta, tělo je naprosto pasivní
a bezvládné. Při relaxaci bychom se měli soustředit dovnitř sami sebe, tomu napomáhají zavřené
oči, čímž snížíme množství podnětů přicházejících do mozku a napomůžeme tím uvolnění.
Postupy užívanými v józe byli inspirováni tvůrci moderních relaxačních technik, které jsou
popisovány v tomto textu, jako třeba autogenní trénink či progresivní svalová relaxace.
Relaxace na signál a diferencovaná relaxace
U některých relaxačních technik a také v józe bývá používán prvek zvaný relaxace na signál
a bývá nacvičována diferencovaná (částečná) relaxace. Princip relaxace na signál znamená, že si
člověk relaxaci spojí s určitým signálem. Signálem může být gesto, prostředí, kde se relaxace
odehrává, podložka na cvičení, obvyklá poloha či doba, ve které člověk relaxaci pravidelně cvičí.
Použití signálu pak navodí stav uvolnění téměř okamžitě. Diferencovaná relaxace znamená, že
člověk uvolní určité části těla, zatímco jiné svalové skupiny pracují. Právě diferencovaná relaxace
je nutnou podmínkou správného cvičení jógových pozic (ásan) a obecně působí pozitivně na kvalitu
všech prováděných pohybů neboli pohybových stereotypů. Nácvik schopnosti diferencované
relaxace je základem Feldenkraisovy metody.
Feldenkraisova metoda
Feldenkraisova metoda je již několik desetiletí praktikována v celém západním světě a zaměřuje
se na rozvíjení všech důležitých životních funkcí, tělesných i duševních. Nepatří sice mezi primárně
psychologické postupy, ale její prvky lze ve sportovní psychologii dobře využít. Jedná se
o originální cvičení, které vychází z předpokladu, že promyšlené zkvalitňování pohybu je tou
nejlepší cestou ke komplexnímu rozvoji celé lidské bytosti.
„Tělo, které je seřízeno tak, aby se pohybovalo s minimálním úsilím a maximální účinností“ –
pod tímto mottem vytvořil Dr. Moshé Feldenkrais (1904–1984) metodu, která učí člověka
promyšlenému zkvalitňování pohybu, které má vliv i na psychiku. Při cvičení je kladen důraz na
soustředění a vnímání celého těla. Člověk se učí vnímat, jak se pohybuje, kde vydává příliš mnoho
zbytečné energie na udržení nepřirozených poloh, a učí se uvolňovat nadměrné napětí v těle a zažít
jiné nenaučené varianty jinak běžných automatických pohybů (Feldenkrais, 1996).
Předností této metody je její jednoduchost, kdy je cvičenec plně aktivní a sám poznává, které
pohyby mu přináší úlevu. Feldekraisova metoda má dvě základní části: jednak individuální terapii,
nazývanou funkční integrace, kdy lektor v rámci individuální lekce učí klienta správnému způsobu,
jak si uvědomit sám sebe prostřednictvím jemných, nedirektivních a nenásilných dotyků a pohybů,
jednak skupinové cvičení nazývané „Awareness Through Movement“ (Pohyb k sebeuvědomění),
v oficiálně používané zkratce ATM, jehož náplní je soustřeďování se na to, jak se pohybujeme.
Výuka Pohybu k sebeuvědomění vychází z předpokladu, že funkční pohyb je pohyb s minimální
námahou a že se většina lidí naučila nesprávným pohybům tím, že je při různých činnostech provádí
s mnohem větším úsilím, než je nezbytně nutné. Struktura hodin je proto uspořádána tak, aby bylo
vyvoláno vědomí základních návyků při pohybech, které způsobují námahu, a tím se tělo
systematicky uvolnilo a začalo daný pohyb provádět s menším úsilím.
Hypnóza
K možným postupům navození relaxace a popř. i k dalším regulačním cílům, které bývají
aktuální u sportovců, patří také hypnóza. Hypnotický stav vyvolává významné tělesné změny,
dochází k vagotonii, kterou by některých u jedinců vystavených stresu či s psychosomatickými
obtížemi bylo možné navodit jiným postupem jen velmi těžko.
O využití hypnózy ve sportu píše Zíka (1992). Popisuje ji jako možnou techniku pro lepší
zvládnutí předsoutěžních a startovních stavů, obzvláště u senzomotorických sportů, jako je střelba,
lukostřelba, technické disciplíny gymnastiky nebo některé atletické disciplíny, a u těch sportovců,
kde je psychika sportovce slabým článkem. Uvádí jako příklad vlastní spolupráci s atletickou
reprezentací, konkrétně např. s diskařkou Zdeňkou Šilhavou. Kromě užití posthypnotické sugesce
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uvádí i užití sugestivních prostředků na podporu regenerace v období přípravy na soutěž. Dále
uvádí možnost využít hypnózu při nácviku správné techniky určitého pohybu, např. v gymnastice,
a také v případě nespavosti, kdy sportovci hypnotizér vsugeruje, že přejde z hypnózy přímo do
přirozeného spánku a ráno se probudí tehdy, až to bude potřebovat. Při nemožnosti přítomnosti
hypnotizéra doporučuje nácvik autohypnózy či relaxace.
Využití hypnózy ke korekci pohybových stereotypů a odstranění emočních blokád, které
způsobují tzv. výkonnostní strop, zmiňují i Machač, Machačová (1991). Výhodou hypnózy je to, že
je jí možné použít jako intervenci v náhle vzniklých situacích, není třeba žádného dlouhodobého
nácviku.
Machač, Machačová (1991) uvádí, že hypnosugestivní působení je ve sportovní psychologii
zaměřeno buď na ovlivnění úrovně aktivace, nebo na kvalitativní změnu emočního ladění.
Doporučují zaměřit sugesce nespecificky, tj. nevázat je na situaci závodu.
Tito autoři rovněž zmiňují předspánkovou hypnotickou přípravu, kdy navozenou relaxaci
pomocí sugescí necháme přejít v hypnotický spánek. Osobní přítomnost hypnotizéra lze postupně
nahradit užitím nahrávky nebo autosugescí. Kadence řeči u nahrávky by měla být dvacet až třicet
slov za minutu.
Relaxační účinky fyzikální terapie
Jak již bylo zmíněno, u sportovců se osvědčila kombinace popsaných relaxačních technik
s dalšími možnostmi navození svalové relaxace, především fyzikálními procedurami.
Nejobecnějším účinkem všech druhů fyzikálních podnětů je ovlivnění aferentního nervového
systému a aktivace autoreparačních mechanismů organismu.
Pro zmíněné účely jsou vhodné procedury, u nichž můžeme využít účinků analgetických
a myorelaxačních. Fyzikální terapií chceme docílit relaxačního účinku na svaly v hypertonu
a ovlivnění emocí (tedy limbického systému), především úzkosti.
Procedury fyzikální terapie vhodné ve sportu k navození relaxace:
 hydroterapie – koupele celkové, perličkové – teploty od 34°C do 38°C, popř. koupele
s rostlinnými přísadami, které mají uvolňující účinek,
 celkové prostředky termoterapie – sauna (nikoliv však klasické saunování s celkovým
ochlazením, pouze kratší prohřátí a krátké zchlazení), celkový zábal suchý,
 lokální aplikace termoterapie na hypertonní svalové skupiny, svaly s trigger pointy
a hyperalgické kožní zóny: lokální aplikace parafínu, fango-sáčků, soluxu, peloidů (Capko,
1998; Poděbradský, Vařeka, 1998).
Zvláštní význam v podpoře relaxace mají masáže. Kromě jejich účinku na krevní oběh, oběh
lymfy, snížení svalového tonu atd. je nedoceněný jejich účinek na psychiku. Bolesti pohybového
aparátu mohou být nevědomou žádostí organismu o podporu bez ohledu na konkrétní nález. Dotek
při masáži je zároveň i jedním z nejintimnějších způsobů komunikace a sám o sobě má uklidňující
účinek (Chvála, Trapková, 1996; Hnízdil, Šavlík & Beránková, 2005).
Podobně jako masáže je možno využít akupunkturu a akupresuru. Ačkoliv akupunktura spadá do
kompetence lékařů či speciálně školených odborníků, její využití je široké a možné i ve sportovní
praxi, a to pro možné ovlivnění bolesti (analgetický účinek) a úzkosti. Chvála a Trapková (1996)
považují akupunkturu za jednu z důležitých součástí komplexní terapie pacientů s chronickou
bolestí a psychosomatickými onemocněními, tedy onemocněními, v jejichž vzniku hraje
významnou roli stres. Hodně z překvapivě mohutných analgetických účinků akupunktury lze
pochopit na základě faktu, že mnohé z tzv. akupunkturních bodů koincidují s přítomností
tzv. trigger pointů (Baštecký, Šavlík & Šimek et al., 1993). Při stimulaci jehlou se v analgezii na
míšní úrovni uplatňují mechanismy vrátkové teorie a vliv sekrece enforfinů (Hnízdil, Šavlík
& Beránková, 2005).
Aplikace akupunktury může mimo jiné vyvolat ovlivnění těch oblastí emočního mozku, které
kontrolují prožívání úzkosti a bolesti. Stimulací bodu, který se nachází na hřbetu ruky mezi palcem
a ukazováčkem, může vyvolat částečné znecitlivění okruhů bolesti a strachu. Tento bod označovaný
„tlusté střevo 4“, zkr. TS4, patří k nejstarším a používají ho akupunkturisté na celém světě. Je
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proslulý právě tím, že jím lze kontrolovat bolest a úzkost (Servan-Schreiber, 2005). Je možné jej
stimulovat i akupresurou.
Závěr
Potenciál relaxačních technik ve sportovní praxi se zdá být ne plně využit, což může mít více
důvodů, především relativní časovou náročnost, nároky na erudici a u některých technik i na
přístrojové vybavení. Při využití relaxačních technik jako prostředku regenerace nejsou nároky na
erudici tak vysoké jako při jejich použití jako prostředku regulace aktuálního psychického stavu.
Nácvik dechových cvičení, jógové relaxace, prvků Feldenkraisovy metody či progresivní svalové
relaxace může pomoci zvládnout i erudovaný trenér, fyzioterapeut apod. Nácvik autogenního
tréninku, jehož benefity jsou širší než u zmiňovaných technik, by měl však vždy vést erudovaný
psycholog. Využití relaxačních technik jako prostředku regulace aktuálního psychického stavu by
pak mělo být vždy řízeno psychologem. Je možné použít všechny zmiňované postupy a metody.
Výběr individuálně optimálního postupu, kdy je možné kombinovat prvky více technik, by měl
psycholog určit na základě dlouhodobé spolupráce. Riziko aplikace relaxačních technik před soutěží
spočívá především v nepředvídatelné intenzitě změny psychického stavu směrem k inhibici, což se
ve své metodě RAM, určené cíleně pro regulaci aktuálního psychického stavu před výkonem,
snažili eliminovat manželé Machačovi. Jejich metoda, podobně jako autogenní trénink či metoda
biologické zpětné vazby, vyžaduje dlouhodobý nácvik a vysokou míru motivace sportovce, jejich
psychologické benefity v oblasti sebepoznání a seberegulace jsou však širší než u jednoduchých
postupů pracujících pouze se svalovým napětím či s dechem. Aplikace hypnózy ve sportovní praxi
bývá často efektivní, ovšem z hlediska psychologických benefitů může být její vliv i záporný
ve smyslu spoléhání se na vnější zásah, nikoliv na vlastní schopnosti seberegulace.
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Možnosti diagnostického užití testu NQ-S
Petr Brichcín  Dana Černochová
Brain Point, Praha, petr.brichcin@brainpoint.cz
Hogrefe-Testcentrum, Praha, dana.cernochova@email.cz

Abstrakt
Test NQ-S je modelem vyhledávání zadaných cílů v členitém zorném poli. Administrace i
vyhodnocení testu probíhá výhradně prostřednictvím počítačové techniky. Metoda slouží
k diagnostice regulace kognitivních procesů v různě náročných podmínkách. Výkon je ovlivněn
individuálními charakteristikami vizuálního vnímání, pozornosti, paměti a schopností odolávat
zátěži. Test je koncipován tak, aby bylo možno porovnat výkon v situaci s časovou zátěží a v situaci
bez časové zátěže.
Aktuální zpracování výsledků souboru 9 378 osob poskytuje informace z hlediska výkonu ve
vztahu k věku a k některým osobnostním charakteristikám a nabízí možnosti užití testu
v diagnostické praxi, kde je potřeba posoudit úroveň psychické výkonnosti, např. v oblasti dopravní
psychologie, psychologie práce a organizace.
Klíčová slova: kognitivní funkce, pozornost, vizuální orientace, odolnost vůči zátěži

The possibilities of diagnostic use for NQ-S test
Abstract
The NQ-S test is a model of searching a given target in a rugged visual field. The test
administration and evaluation is processed solely by computer. The method serves for diagnostics
of cognitive processes regulation in differently difficult conditions. The performance is influenced
by individual characteristics of visual perception, attention, memory and load resistance ability. The
test is built in such a way to make it possible to compare the performance in situations with and
without time pressure.
Current results from the set of 9378 people provide information about performance in relation to
age and several personal characteristics and offer possibilities for using the test in diagnostics,
where it is necessary to evaluate the level of psychical performance, for example in traffic
psychology, psychology of work and organization.
Key words: cognitive functions, attention, visual orientation, load resistance
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Úvod
Metoda NQ-S: Zátěžový test regulace kognitivních funkcí vyšla ve vydavatelství HogrefeTestcentrum v Praze v roce 2002. Jejími autory jsou M. Brichcín, J.Klose a K.Vacíř. Byla
využívána především na psychologických pracovištích, která se zabývají výběrem osob pro určité
profese a posuzováním způsobilosti k výkonu psychicky náročnějších činností vyžadujících
odolnost vůči zátěži. Od té doby se tedy podařilo získat velké množství výsledků, které bylo možno
použít k aktualizaci norem a zšíření zkušeností s touto metodou.

Popis metody
Pro vznik a vývoj testu NQ-S má zásadní význam práce PhDr. Karla Vacíře, který se začal
zabývat sestavováním stomístného čtverce již v 80. letech minulého století. Vytvořil originální
podnětovou plochu 10x10 polí a sestavil posloupnost 40 dvojciferných čísel. Zadal zpracování
počítačového programu pro administraci a vyhodnocování tohoto testu a shromáždil výsledky
prvního souboru osob.
Druhou významnou osobou, která se podílela na vývoji tohoto testu, byl Doc. PhDr. Milan
Brichcín, CSc. V úzké spolupráci s PhDr. K. Vacířem vytvořil upravenou variantu původní metody
začleněním časové zátěže. Po předčasném úmrtí PhDr. K. Vacíře celou práci dokončil. Nově
koncipovaná metoda zachovala původní strukturu číselného čtverce i posloupnost prezentovaných
čísel, byla však doplněna zavedením různých podmínek testování.
Test NQ-S je modelem vyhledávání zadaných cílů v členitém zorném poli. Tzv. vyhledávací
úlohy jsou často využívány při diagnostice vlastností pozornosti. Pozornost není izolovanou
psychickou funkcí, úzce souvisí s vnímáním a pamětí, záměrná pozornost je podmíněna vůlí. Test
neměří konstrukt, ale umožňuje zaznamenat účinky regulace kognitivních procesů v situaci zátěže.
Metoda byla výzkumně využita mj. k „psychodiagnostickému experimentu“.
Test je možné administrovat pouze prostřednictvím počítačové techniky. Na monitoru se zobrazí
číselný čtverec 10x10 polí obsahujících jednociferná a dvojciferná čísla. Uprostřed čtverce je
plocha užívaná k nácviku. V okrajových liniích jsou rozmístěna 64 čísla, z nichž 24 slouží je
k rozptýlení pozornosti (viz obr. č. 1).
Zbývajících 40 čísel představuje podněty určené
k vyhledávání. V levé části obrazovky se objevuje číslo, které
má proband vyhledat. Test se skládá z 5 subtestů, každý
subtest trvá 6 minut. Je prezentovány série 40 čísel. Pokud je
během stanovené doby vyčerpána, řada se automaticky
opakuje. Proband má určit polohu každého podnětu zadáním
horizontální a vertikální souřadnice příslušného pole. V I., III.
a V. subtestu závisí doba prezentace podnětů na rychlosti
jedince, který pracuje spontánním tempem.
Obr. 1: Podnětová plocha NQ-S

Každý další podnět se objeví až po nalezení předchozího podnětu. V subtestech II. a IV. je doba
prezentace podnětu limitována. Na základě časů odpovědí souboru z předvýzkumu byly podněty
rozděleny hodnotou mediánu na 20 obtížněji nalezitelných (delších) a 20 snadněji nalezitelných
(kratších). Doba expozice náročnějších podnětů je programem zkrácena o 20% zjištěného průměru.
Pokud není podnět nalezen v daném limitu, je na monitoru signalizován neúspěch a je prezentován
další podnět. Rozčlenění do 5 subtestů dává možnost vyhodnotit vliv časové zátěže. Je možné
vyhodnotit výkonnost v situaci se zátěží a bez zátěže, případně před zátěží a po ní.
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Popis standardizačního souboru
K současnému zpracování byly použity výsledky souboru 9 587 osob ve věku 18 – 90 let., z toho
747 žen a 8 840 mužů. Porovnání výsledků pomocí t-testu neprokázalo významné rozdíly mezi
výkony mužů a žen. Jednalo se o osoby, které se účastnily psychologického vyšetření buď v rámci
profesionálního výběru, nebo byly posuzovány z hlediska psychické způsobilosti pro výkon určité
činnosti. Starší osoby většinou žádaly o posudek k řízení vozidla. Lze tedy předpokládat dostačující
motivaci podat co nejlepší výkon. Vždy se jednalo o první vyšetření.
Pro výpočet standardních skórů byl soubor rozdělen do těchto věkových skupin:
1) 18-30 let N = 4 750,
2) 31-40 let N = 3 457,
3) 41-50 let N = 877,
4) 51-60 let N = 398,
5) 61-90let N = 105
Pro stanovení reliability a validity byly použity soubory s různým počtem osob. Tyto údaje jsou
uvedeny v následující kapitole.
Výsledky statistické analýzy
Na základě zkušeností získaných v průběhu let jsme provedli redukci měřených ukazatelů.
Rezignovali jsme na hůře interpretovatelné intraindividuální indexy a upřednostnili jsme pouze –
podle našeho mínění – nejdůležitější informace.
Test je koncipován tak, aby se projevila změna výkonu, vyvolaná zvýšením kognitivní zátěže.
Výkonové testy jsou většinou vyhodnocovány z hlediska kvantity (rychlosti) a z hlediska kvality
(přesnosti). V testu NQ-S je chybovost velmi malá, protože proband potvrzuje svoji odpověď,
případně může svoji chybu opravit. Ve výsledném záznamu jsou chyby vyčísleny, ale nejsou
zahrnuty do výpočtu standardních skórů.
Podobně jako u jiných výkonových testů je také u NQ-S relevantní informace počet nalezených
podnětů. Proto jsme do normativních výpočtů zahrnuli počty nalezených podnětů v jednotlivých
subtestech. Ukazatelem pro porovnání výkonu v situaci bez časové zátěže a s časovou zátěží jsou
průměrné hodnoty subtestu I, III, V a subtestů II, IV. Diference těchto průměrů byla také zahrnuta
do výpočtu standardních skórů. Tyto údaje informují o kvalitách pozornosti a operační paměti,
vizuální orientaci v málo přehledném zorném poli, schopnosti mobilizovat volní úsilí v podmínkách
časové tísně, schopnosti adaptovat se na zátěž.
Z hlediska interpretace časových údajů jsme považovali za relevantní informaci o variabilitě
časů hledání v situaci bez časových limitů, tedy v subtestech I, III a V. Tato charakteristika může
svědčit o vyrovnanosti výkonu a vlivu emocí na výkonnost.
Psychometrické údaje
Pro validizaci testu z hlediska konstruktové validity byly použity výsledky testu TOPP. Jedná se
o test pozornosti a operační paměti, založený na vizuálním vyhledávání číselně-písmenných znaků
v málo přehledném podnětovém poli diktovaných v krátkých časových limitech. Test se opakuje
třikrát za sebou, lze tedy získat tři skóry (TOPP I, TOPP II, TOPP III). Hodnoty Pearsonova
korelačního koeficientu, které jsou obsaženy v tab. 1, dokazují silné vzájemné vztahy obou testů.
Tyto metody jsou tedy založeny na stejném konstruktu.
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Tab. 1: Korelace NQ-S a TOPP
počet
nalezených
podnětů I.
subtest

TOPP / NQ-S

Pearson
Correlation

TOP
PI

Sig. (2-tailed)
N
Pearson
Correlation

TOP
Sig. (2-tailed)
P II
N
Pearson
Correlation

TOP
P III

Sig. (2-tailed)
N

počet
nalezených
podnětů II.
subtest

počet
nalezených
podnětů III.
subtest

počet
nalezených
podnětů IV.
subtest

počet
nalezených
podnětů V.
subtest

variabilita
časů sub. I, III,
V

0,504

0,496

0,495

0,502

0,483

-0,469

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

0,499

0,487

0,490

0,499

0,481

-0,470

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

0,494

0,484

0,485

0,499

0,477

-0,474

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

6 522

Pro ověření vztahu s inteligencí jsme použili nonverbální Vídeňský maticový test. Signifikantní
hodnoty korelačních koeficientů znamenají těsné vztahy proměnných měřených těmito testy. Výkon
v obou testech je tedy z části ovlivňován stejnými schopnostmi. Výsledky obsahuje tab. 2. Nejedná
se jen o schopnosti vnímání, ale tak záleží na intelektových předpokladech, tedy jakou strategii
vyhledávání jedinec zvolí.
Tab. 2: Korelace VMT a NQ-S
počet
nalezených
podnětů I.
subtest

VMT / NQ-S

V
MT

počet
nalezených
podnětů II.
subtest

počet
nalezených
podnětů III.
subtest

počet
nalezených
podnětů IV.
subtest

počet
nalezených
podnětů V.
.subtest

diference
mezi situací se
zátěží a bez
zátěže

Pearson
Correlation

0,373

0,338

0,336

0,344

0,350

-0,036

Sig. (2-tailed)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,001

N

5 324

5 324

5 324

5 324

5 324

5 324

Reliabilita byla vypočítána postupem test-retest. Pro výpočet byly použity výsledky osob, které
byly opakovaně testovány v různých časových odstupech. Hodnoty korelačního koeficientu
uvedené v tab. 3 svědčí pro vysokou stabilitu výsledků. Nižší hodnoty časové variability znamenají
působení aktuálních situačních vlivů při testování.
Tab. 3: Retestová reliabilita
1. a 2. testování
doba mezi 1. a 2.
testováním

počet
počet osob
nalezených
podnětů I. subtest

počet
nalezených
podnětů II.
subtest

reliabilita
počet
počet
nalezených
nalezených
podnětů III. podnětů IV.
subtest
subtest

počet
nalezených
podnětů V.
subtest

variabilita
časů sub. I.,
III., V.

do 4 měsíců

N= 58

0,779

0,800

0,818

0,819

0,776

0,294

4 - 8 měsíců

N = 43

0,634

0,598

0,726

0,715

0,751

0,522

8 - 12 měsíců

N = 73

0,608

0,603

0,735

0,705

0,666

0,430

1 - 2 roky

N = 582

0,682

0,684

0,759

0,747

0,755

0,680

2 - 3 roky

N = 687

0,599

0,635

0,664

0,694

0,709

0,387

3 a více let

N = 693

0,624

0,679

0,664

0,742

0,691

0,421
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Výsledky z hlediska věku
Podle údajů obsažených v tab. 4 je patrné, že výkon v testu klesá se zvyšujícím se věkem.
Analýza rozptylu prokázala významné rozdíly mezi věkovými skupinami, je tedy opodstatněné
hodnotit výkon podle norem stanovených pro konkrétní věkovou skupinu. Osoby v nejstarší věkové
skupině nalézají v subtestech bez časové zátěže v průměru o 34 % – 36 % podnětů méně než osoby
ve skupině s nejnižším věkem. V subtestech s časovou zátěží je tento rozdíl ještě větší. Nejstarší
osoby mají vůči nejmladším osobám pokles výkonu o 45 %. S věkem také vzrůstá průměrná
hodnota časové variability o 35 %. Výkonnost starších osob je tedy méně vyrovnaná, podléhající
více zevním či vnitřním vlivům.
Tab. 4: Údaje popisné statistiky podle věkových skupin
počet
nalezených
podnětů I.
subtest

Věková
skupina / NQ-S
Věk

N

počet
nalezených
podnětů II.
subtest

průměr

st.
odch.

průměr

33,2

8,261

počet
nalezených
podnětů III.
subtest

počet
nalezených
podnětů IV.
subtest

počet
nalezených
podnětů V.
subtest

variabilita
časů sub. I., III.,
V.

st.
průměr
odch.

st.
odch.

průměr

st.
odch.

průměr

st.
odch.

průměr

st.
odch.

34,35

9,624

37,26

9,534

36,29

9,561

39,8

10,63

5,46

1,98

18 - 30

4750

31 - 40

3457

32,2

8,04

32,96

9,435

36,05

9,00

36,27

10,42

37,81

9,94

5,62

2,06

41 - 50

877

30,26

8,017

30,27

9,131

34,14

8,395

33,24

9,838

36,17

9,303

5,86

2,21

51 - 60

398

24,96

7,269

23,54

8,632

28,53

7,655

26,87

8,916

30,28

8,04

7,42

2,87

61 - 90

105

21,24

6,468

18,74

6,299

24,54

6,595

19,89

6,02

25,86

6,444

8,36

3,16

Jak už bylo zmíněno, nejstarší osoby byly nejčastěji vyšetřeny na základě žádosti o posouzení
psychické způsobilosti k řízení vozidla. Se zvyšujícím se počtem starších řidičů v dopravním
provozu nabývá tato problematika stále více na významu. Různé dopravní statistiky uvádějí
zvýšenou dopravní nehodovost řidičů starších 70-75 let. Proto byla ze souboru vybrána skupina
osob ve věku 70-90 let (N=49). Výsledky svědčí pro klesající úroveň výkonu v situaci s časovou
tísní, ale i bez časových limitů ve vtahu k věku.
Tab. 5: Popisné údaje osob ve věku 70-90 let
nalezené
podněty subtest I.

nalezené
podněty subtest II.

nalezené
podněty subtest III.

nalezené
podněty subtest IV.

nalezené
podněty subtest V.

časová
variabilita sub. I,
III, V

průměr
19,20

průměr
16,35

průměr
21,65

průměr
18,45

průměr
23,04

průměr
9,501

st. odch.
5,891

st. odch.
5,487

st. odch.
5,797

st. odch.
6,481

st. odch.
5,272

st. odch.
3,446

Interpretace a oblasti aplikace testu
Předpokládáme, že časová variabilita nalezení jednotlivých podnětů je ovlivňována
emocionálními činiteli – prožíváním časové tísně, uvědomování si neúspěchu, úzkostí. K zachycení
těchto vztahů jsme použili dotazník N-70, který obsahuje dimenze anxiozita, depresivita, fobie,
hypochondrie, hysterie, vegetativní labilita a psychastenie. Nejvyšších hodnot dosahuje korelační
koeficient ve vztahu časové variability s dimenzemi depresivita a psychastenie (r = 0,120 až 0,166,
sig.0,000, N= 7 253). Podobné výsledky jsme zjistili také ve výpočtu korelační analýzy tohoto
dotazníku a výkonu v testu NQ-S. Nejvyšších hodnot korelačního koeficientu bylo opět dosaženo
ve vztahu k dimenzi depresivita a psychastenie (r = -0,126 až -0,176, sig.0,000, N= 7 253). Vztah
těchto osobnostních charakteristik a časové variability byl vždy pozitivní, tzn. osoby s vyššími
hodnotami časové variability NQ-S dosahovaly vyšších skóre depresivity a psychatenie. Naopak
vztah výkonových ukazatelů NQ-S a skóre depresivity a psychastenie byl vždy negativní. Osoby,
které v daném čase nalezly více podnětů, a jejich výkon byl tedy vyšší, vykazovaly nižší skóre
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v těchto osobnostních rysech. Jedinci s depresivními a psychastenickými symptomy mají nejen
nižší výkon, ale jejich výkonnost je poznamenána nižší vyrovnaností.
Domníváme se, že test NQ-S je možné použít ke všem diagnostickým účelům, kde je potřeba
měřit výkon pozornosti a vizuálního vnímání. Všech pět subtestů trvá 30 minut. Je tedy možné
sledovat výkonnost z hlediska únavy, volního úsilí a adaptace na zátěž. Vzhledem k tomu, že se
podněty v jednotlivých subtestech opakují, je možné usuzovat na uplatnění krátkodobé paměti.
Vyhledávání relevantních podnětů v členitém, málo přehledném poli nelze tedy interpretovat jen
jako jednoduchou reakci na podněty. Test NQ-S tedy zjišťuje proměnné, které se uplatňují např.
v operátorských profesích, kde pracovníci sledují monitory a displaye přístrojů a musí vyhledat a
adekvátně reagovat na poskytované informace. Uplatnění může také nalézt v dopravní psychologii,
kde je vyšetření pozornosti a vizuálního vnímání prvořadou záležitostí při zjišťování psychické
způsobilosti pro řízení vozidla. Vzhledem k podrobnému rozlišení standardních skórů podle
věkových skupin lze tento test použít při vyšetření starších řidičů.
Zavedení rozdílných podmínek testové situace, tedy s časovými limity a bez časových limitů,
umožňuje zjistit a porovnat výkonnost v zátěži a bez zátěže. Tyto parametry bývají sledovány při
výběru žadatelů pro náročnější profese. NQ-S je tedy metoda vhodná také k užití v oblasti
psychologie práce a organizace.
Závěr
Test NQ-s je metodou k posouzení vyhledávání a zpracování vizuálních informací. Statistické
výsledky svědčí pro vícefaktorovou podmíněnost výkonu. Výkonnost ovlivňuje pozornost, paměť,
inteligence, vůle, ale také emoce. Test NQ-S je vhodným diagnostickým nástrojem pro komplexní
zhodnocení výkonu v situaci časové zátěže v porovnání se situací se spontánním tempem.

Literatura
Brichcín M. (2002). NQ-S: Zátěžový test regulace kognitivních procesů. Zdůvodnění koncepce
testu. Praha: Testcentrum.
Brichcín, M., & Brichcín, P. (2003). Poznatkový přínos "psychodiagnostického experimentu".
Československá psychologie, 47, 230-243.
Černochová D., Brichcín M., Klose J., & Vacíř K. (2002). NQ-S:Zátěžový test regulace
kognitivních procesů, uživatelská příručka. Praha: Testcentrum.

400

8. Psychologická diagnostika

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Možno pomocou I-S-T merať praktickú inteligenciu?
Vladimír Dočkal – Bibiana Filípková
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava
vladimir.dockal@vudpap.sk, bibiana.filipkova@vudpap.sk

Abstrakt
Rudolf Amthauer predpokladal, že z tvaru profilu získaného v teste I-S-T možno usúdiť, či je
nadanie testovanej osoby „viac praktické“ alebo „viac teoretické“. V najnovšom vydaní jeho testu
sa už táto úvaha nespomína; autori poslednej verzie – I-S-T 2000 R – možnosť takejto interpretácie
získaných výsledkov priamo odmietajú. Autori slovenskej štandardizácie testu sa k pôvodnej
Amthauerovej myšlienke vracajú. V časti štandardizačného súboru, ktorý je zložený zo žiakov
všetkých typov stredných škôl z celého územia Slovenskej republiky, sa pokúšajú overiť užitočnosť
interpretácie testového profilu v zmysle praktického vs. teoretického myslenia a tiež rigídneho vs.
flexibilného myslenia. Predbežné výsledky ukazujú, že oba druhy údajov môžu mať isté
opodstatnenie. Nemožno jednoznačne posúdiť ich obsahovú validitu, preukazuje sa však ich
diskriminačná validita vo vzťahu k rôznym odborom štúdia. To by mohlo mať praktické dôsledky
pre využitie v kariérovom poradenstve.
Klíčová slova: štruktúra inteligencie, praktické vs. teoretické myslenie, rigídne vs. flexibilné
myslenie, I-S-T 2000 R, kariérové poradenstvo

Can we measure practical intelligence with I-S-T?
Abstract
Rudolf Amthauer assumed that from the shape of the profile obtained in the I-S-T we can conclude
whether giftedness of a tested person is "more practical" or "more theoretical". In the latest edition
of his test, this consideration is not mentioned anymore; the authors of current version of the test –
I-S-T 2000-R – directly refuse the possibility of such interpretation of the obtained results. The
authors of the Slovak test standardization return to the original Amthauer's idea. In the part of the
standardization sample, which is composed of pupils of all types of secondary schools from the
whole territory of the Slovak Republic, we try to verify the usefulness of the interpretation of the
test profile in terms of practical vs. theoretical thinking and also rigid vs. flexible thinking. The
preliminary results show that both types of the data may have some justification. We cannot
unambiguously assess their content validity; however, their discrimination validity is demonstrated
in relation to various fields of the study. This could have practical implications for use in career
counseling.
Key words: structure of intelligence, practical vs. theoretical thinking, rigid vs. flexible thinking,
I-S-T 2000 R, career guidance
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Test štruktúry inteligencie (I-S-T) zostrojil nemecký psychológ Rudolf Amthauer v roku 1953,
jeho druhé vydanie pripravil v roku 1955. Česká a slovenská verzia vyšla po prvýkrát v roku 1968
a potom ešte v dvoch ďalších vydaniach. Všetky veľmi svedomito pripravil Vladimír Hrabal
(Amthauer, 1973). Test sa úspešne používal najmä pri profesijnej orientácii a poradenstve.
V roku 1970 R. Amthauer svoj test čiastočne revidoval (I-S-T 70). Slovenský preklad tejto verzie
upravený Jánom Vonkomerom vydala Psychodiagnostika v roku 1993 – žiaľ bez adaptácie,
štandardizácie a slovenských noriem. Napriek tomu sa dodnes používa. Údaje, ktoré publikovala K.
Chrenová (2002), však svedčia o výraznej nespoľahlivosti jeho verbálnych subtestov.
Rudolf Amthauer zomrel v roku 1989. O desať rokov neskôr pripravili B. Brocke, D. Liepman a A.
Beauducel novú, zásadne prepracovanú verziu I-S-T 2000 a v roku 2001 jej revíziu I-S-T 2000 R.
V úprave Aleny Plhákovej a s českými normami ju majú českí kolegovia k dispozícii od roku 2005
(Amthauer et al., 2005). Už niekoľko rokov pracujeme na slovenskej adaptácii tohto testu (pozri
napr. Dočkal, Filípková, 2011). V príspevku z Psychologických dní 2009 možno nájsť aj podrobnú
analýzu rozdielov medzi pôvodným Amthauerovým konceptom testu a verziou I-S-T 2000, resp.
2000 R (Dočkal, 2010). Na tomto mieste sa budeme venovať iba tej časti testu, ktorá je zameraná na
odhad úrovne a štruktúry schopností myslieť, resp. usudzovať. V pôvodnom I-S-T ju
diagnostikovalo osem subtestov, v I-S-T 2000 deväť subtestov (jeden bol vylúčený, dva nové
pridané). Prehľadne to ukazuje tabuľka 1.
Cieľ práce
Rudolf Amthauer (1973, 1993) zdôrazňoval potrebu spájať pri testovaní exaktnú empirickú prácu
s psychologickou intuíciou. Vladimír Hrabal sa posunul viac k využitiu faktorovej teórie intelektu
(Amthauer, 1973). Autori I-S-T 2000 už jednoznačne preferujú faktorovoanalytický prístup
(Amthauer et al., 2005). To sa premieta aj do odlišných odporúčaní ako interpretovať testom
získané výsledky.
Tabuľka 1 Rozdiely v mierach usudzovania medzi I-S-T (I-S-T 70) a I-S-T 2000 (2000 R)
Faktor

I-S-T

I-S-T 2000

Verbálny

Dopĺňanie viet (IN)
Analógie (AN)
Eliminácie (EL)
Generalizácie (GE)

Dopĺňanie viet (IN)
Analógie (AN)
–
Generalizácie (GE)

Numerický

Aritmetika (AR)
Číselné rady (NU)
–

Aritmetika (AR)
Číselné rady (NU)
Matematické znamienka (MZ)

Skladanie tvarov (PL)
Otáčanie kociek (SP)
–

Skladanie tvarov (PL)
Otáčanie kociek (SP)
Matice (MA)

Figurálny

R. Amthauer zameriaval pozornosť na celkovú kapacitu inteligencie a jej štruktúru v zmysle profilu
výsledkov v jednotlivých subtestoch, pričom rôzne typy profilov dával do súvislosti s rôznymi
typmi povolaní (Amthauer, 1993). V. Hrabal odporúčal sústrediť sa predovšetkým na skupiny
„faktorovo blízkych“ subtestov, no možnosť interpretovať celý intelektový profil v zásade
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neodmietol (Amthauer, 1973). B. Brocke, D. Liepman a A. Beauducel už interpretáciu založenú na
výsledkoch jednotlivých subtestov pokladajú za neprípustnú a odporúčajú opierať sa iba o skóre
troch intelektových faktorov – verbálneho, numerického a figurálneho (Amthauer et al., 2005).
Tento prístup vychádza z nesporne väčšej spoľahlivosti (reliability) globálnych ukazovateľov, ktorú
možno matematicky overiť. Pre konkrétnu prácu v kariérovom poradenstve však prináša omnoho
menej podkladov než „intuitívny“ prístup R. Amthauera.
Rozhodli sme sa preto vrátiť k pôvodnej Amthauerovej myšlienke. Pokúsime sa nájsť vzťah
medzi intelektovým profilom, ktorý možno zostrojiť z výsledkov získaných pomocou I-S-T
2000 R, a profesijným (študijným) zameraním žiakov stredných škôl. Zaujímajú nás najmä
údaje, na základe ktorých R. Amthauer (1973, 1993) hodnotil
 „viac praktické“ a „viac teoretické“ (jazykovo-teoretické) nadanie,
 dimenziu rigidita–flexibilita myslenia (pozn.: Amthauerove, 1961, termíny „Festigung–
Flexibilität“ prekladal V. Hrabal ako „rigidita–flexibilita“, J. Vonkomer ako „ustálenosť–
flexibilita“).
Výskumý súbor
Slovenský štandardizačný súbor tvorí 750 žiakov od 8. ročníka základnej po maturitný ročník
strednej školy. Zastúpené sú v ňom všetky typy stredných škôl, žiaci pochádzajú z rozlične veľkých
obcí z celého Slovenska. Výpočet reprezentatívnych slovenských noriem však v tomto okamihu
ešte nie je ukončený.
Pre účely tejto predbežnej štúdie sme zo štandardizačného súboru vybrali 448 žiakov štyroch
študijných zameraní – bližšie pozri v tabuľke 2.
Tabuľka 2 Počty žiakov v skupinách sledovanej vzorky a ich vek

N

Vek – AM

Vek – SD

Štvorročné gymnáziá
Elektrotechnické odbory maturitné
Ekonomické odbory maturitné
Ekonomické odbory nematuritné

218
93
95
42

17,21
17,35
17,48
17,55

1,029
1,277
1,087
1,123

Spolu

448

17,33

1,117

Skupina

Spracovanie údajov
Aby bolo možné zostrojiť intelektové profily, previedli sme hrubé skóre získané vo všetkých
sledovaných premenných I-S-T (deväť subtestov, tri faktory a celkové skóre) pomocou ztransformácie na štandardné skóre s priemerom 100 a smerodajnou odchýlkou 15. Vzhľadom na
vybrané skupiny samozrejme nejde o reprezentatívne IQ, pre účely tejto štúdie však postačuje.
S použitím štandardných skóre sme zostrojili intelektové profily, počítali indexy a realizovali
porovnávacie výpočty pomocou neparametrických štatistických metód.
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Výsledky
a) Globálne ukazovatele

Obr. 1 Porovnanie sledovaných skupín žiakov SŠ v globálnom skóre inteligencie

Obr. 2 Porovnanie sledovaných skupín žiakov SŠ v troch intelektových faktoroch

Údaje na obrázkoch 1 a 2 umožňujú interpretáciu preferovanú autormi poslednej revízie I-S-T 2000
R (Amthauer, 2005). Vidíme, že gymnazisti podávajú výrazne vyšší výkon než žiaci iných
stredných škôl s maturitou a tí sú zasa výrazne lepší než žiaci nematuritných odborov. Tieto
rozdiely sú aj štatisticky signifikantné a týkajú sa rovnako globálneho skóre, ako aj všetkých troch
intelektových faktorov.
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Ak by sme krivky na obrázku 2 interpretovali ako trojbodové intelektové profily, naznačujú
relatívne slabšie výsledky gymnazistov vo figurálnych úlohách, vyrovnané výkony
elektrotechnikov a relatívne vyššie figurálne skóre v oboch skupinách ekonómov. Tú vyššiu
figurálnu inteligenciu ekonómov však treba interpretovať opatrne – pravdepodobne ide skôr
o menšie rozvinutie tých zložiek inteligencie, ktoré sú viac ovplyvňované kultúrou (verbálna
a numerická), než o osobitný rozvoj figurálnych schopností (ich úroveň za gymnazistami stále
výrazne zaostáva).
Ideu R. Amthauera (1993), ktorú sme v minulosti potvrdili aj v našich výskumoch (Dočkal, 1978,
1979), však potvrdzuje temer zhodný priebeh trojbodového profilu študentov maturitných
a nematuritných odborov podobného zamerania – v našom prípade ekonómie.

b) Profily inteligencie
Z obrázku 3 možno odčítať údaje o priemerných výkonoch sledovaných skupín vo všetkých
usudzovacích subtestoch I-S-T 2000 R. Predpoklad R. Amthauera (1993), že probandi podobných
profesií ale rôznej vzdelanostnej úrovne budú mať síce iné IQ, ale podobné intelektové profily, však
na základe optického porovnania potvrdiť nemožno. Pre exaktné posúdenie podobnosti
intelektových profilov sme počítali súčinové korelácie medzi nimi. Výsledky (tabuľka 3) dávajú
Amthauerovi za pravdu. Výrazne odlišný od ostatných profilov (najviac sa líši od profilu učňov) je
profil žiakov gymnázií. Profil elektrotechnikov vykazuje nulovú až strednú mieru podobnosti
s profilmi ekonómov, avšak vzájomná podobnosť profilov oboch skupín ekonómov je relatívne
vysoká (r = ,673).

Obr. 3 Intelektové profily sledovaných skupín žiakov SŠ
Tabuľka 3 Podobnosť intelektových profilov sledovaných skupín žiakov SŠ

Elektrotechnické odbory maturitné
Ekonomické odbory maturitné
Ekonomické odbory nematuritné

Gymnáziá

Elektro

–,561
–,767
–,928

–,039
,430

Ekon-mat.

,673
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c) Praktické myslenie
Na viac praktické alebo naopak viac teoretické zameranie intelektu sa podľa R. Amthauera (1973,
1993) dalo usudzovať z profilu štyroch verbálnych subtestov I-S-T. Ak prevažujú výkony
v Dopĺňaní slov a Analógiách (tzv. W-profil), svedčí to o praktickom myslení, ak prevažujú výkony
v subtestoch Eliminácie a Generalizácie (tzv. M-profil), naznačuje to rozvoj jazykovo-teoretického
nadania. Keďže subtest Eliminácie z I-S-T 2000 R vypadol, nie je už možné W alebo M-profily
vizuálne identifikovať. Dichotómiu praktické vs. teoretické verbálne myslenie budeme posudzovať
iba na základe troch verbálnych subtestov (IN a AN ako reprezentanti praktického a GE ako
reprezentant teoretického myslenia).
Na obrázku 4 vidíme, že väčšina skupín podala lepší výkon v subteste Generalizácie (teoretické
myslenie), než v subtestoch Dopĺňanie viet a Analógie (praktické myslenie). V nich boli relatívne
lepší žiaci elektrotechnických odborov stredných škôl. Rozdiel medzi priemerným výkonom
v IN+AN a výkonom v GE sme nazvali index praktickosti a vypočítali ho pre každého žiaka.
Vzájomné porovnanie skupín žiakov maturitných odborov, ako aj porovnanie žiakov maturitných
a nematuritných ekonomických odborov uvádzame v tabuľke 4. Vidíme, že žiaci
elektrotechnických odborov SŠ sa od ostatných sledovaných žiakov signifikantne líšia mierou
praktickosti myslenia (ak prijmeme interpretáciu R. Amthauera). Maturanti a učni z príbuzných
(ekonomických) odborov sa v indexe praktickosti nelíšia.

Obr. 4 Priemerný výkon sledovaných skupín žiakov SŠ v „praktických“ a „teoretických“ subtestoch
I-S-T 2000 R
Tabuľka 4 Porovnanie sledovaných skupín v indexe praktickosti (Kruskalov-Wallisov test)

χ2

p

Všetky skupiny navzájom

6,86

,032

Gymnazisti x Elektrotechnici

6,37

,012

Gymnazisti x Ekonómovia

0,00

,978

Elektrotechnici x Ekonómovia

4,27

maturanti x učni

0,58

,039
,445

Porovnávané skupiny

Maturitné odbory

Ekonomické odbory
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d) Produktívne myslenie
V referáte prednesenom na kongrese Nemeckej psychologickej spoločnosti sa R. Amthauer (1961)
zaoberal možnosťou diagnostikovať pomocou svojho testu spôsob myslenia, ktorý M. Wertheimer
s W. Metzgerom nazvali produktívnym a ktorý súvisí s Meiliho faktorom plasticity myslenia
(tamže). Empiricky doložil, že produktivitu myslenia možno posudzovať podľa rozdielnych
výkonov v subtestoch Generalizácie a Aritmetika, ktoré reprezentujú skôr ustálené myslenie,
a v subtestoch Analógie a Číselné rady, ktoré indikujú flexibilitu myslenia. Priemerné výkony nami
sledovaných skupín v týchto subtestoch dokumentujeme na obrázku 5.
Aj v tomto prípade sa od ostatných skupín líšia žiaci elektrotechnických odborov, a to v smere
vyššej flexibility. Porovnanie indexov rigidity počítaných ako rozdiel medzi priemerným výkonom
v GE+AR a priemerným výkonom v AN+NU prináša tabuľka 5. Elektrotechnici sú signifikantne
flexibilnejší než žiaci ostatných škôl, maturanti a učni príbuzných ekonomických odborov sa
v indexe rigidity nelíšia.

Obr. 5 Priemerný výkon sledovaných skupín žiakov SŠ v subtestoch indikujúcich „rigidné“ a
„flexibilné“ myslenie

Tabuľka 5 Porovnanie sledovaných skupín v indexe rigidity (Kruskalov-Wallisov test)

χ2

p

Všetky skupiny navzájom

8,21

,017

Gymnazisti x Elektrotechnici

8,06

,005

Gymnazisti x Ekonómovia

0,07

,787

Elektrotechnici x Ekonómovia

4,26

maturanti x učni

0,03

,039
,863

Porovnávané skupiny

Maturitné odbory

Ekonomické odbory
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e) Faktický význam a použiteľnosť zistení
Dokumentovaná štatistická významnosť rozdielov medzi skupinami neznamená, že zisťovanie
indexov praktickosti a rigidity má faktický význam aj v individuálnej psychodiagnostike. Rozdiely,
ktoré vidíme na obrázku 4, nie sú veľké. Je pravdepodobné, že väčšina žiakov dosahuje priemerné
hodnoty indexov a iba niektorí budú vykazovať tie charakteristiky myslenia, na ktoré sme sa
zamerali. Zmysluplná interpretácia rozdielnych subtestových výkonov v individuálnom profile
schopností vyžaduje najmenej desaťbodový rozdiel v štandardnom skóre. Preto sme žiakov podľa
vypočítaných indexov rozdelili do troch skupín, pričom všetci, ktorých skóre „praktického“
a „teoretického“, resp. „rigidného“ a „flexibilného“ myslenia sa líšilo o menej ako 10 bodov, boli
zaradení do neutrálneho pásma. Výsledky uvádzame na obrázkoch 6 a 7.
Vidíme, že praktické, teoretické, rigidné či flexibilné myslenie, ako sa ich pokúšal
operacionalizovať R. Amthauer, môžeme diagnostikovať iba u malého percenta testovaných osôb.
Frekvenčné údaje sme vyhodnotili testom chí-kvadrát. Pre index praktickosti sme nezískali žiaden
signifikantný výsledok. Hoci je evidentné, že v skupine žiakov elektrotechnických maturitných
odborov je najvyšší podiel tých s vysokým indexom praktickosti, od ostatných skupín sa tento
podiel významne nelíši. Príklad žiakov nematuritných ekonomických odborov ukazuje, že
posudzovanie typu myslenia nie je možné robiť iba na základe indexov bez zohľadnenia celého
profilu – to zdôrazňoval už R. Amthauer (1973, 1993). Vyšší podiel učňov so záporným indexom
praktickosti (zelený stĺpček na obr. 6) neznamená, že títo žiaci majú jazykovo-teoretické nadanie –
ich výkon vo verbálnych subtestoch je výrazne podpriemerný (pozri obr. 3).

Obr. 6 Relatívne počty (%) žiakov sledovaných skupín s rôznou hodnotou
indexu praktickosti

408

8. Psychologická diagnostika

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Obr. 7 Relatívne počty (%) žiakov sledovaných skupín s rôznou hodnotou indexu rigidity

Vyhodnotenie rozložení zobrazených na obr. 7 pomocou testu chí-kvadrát dáva podobné výsledky
ako použitie Kruskalovho-Wallisovho testu. Od ostatných skupín sa výrazne odlišujú študenti
elektrotechniky, ktorých väčšie percento vykázalo flexibilné a menšie percento rigidné myslenie.
Údaj o rigidite-flexibilite teda môže byť vo vzťahu k tomuto typu štúdia zaujímavý aj pri
individuálnej diagnostike, aj keď takto podchytíme len necelých 30 percent mladých
elektrotechnikov.
Závery
Realizovaná predbežná analýza potvrdzuje, že údaje o štruktúre inteligencie, ktoré poskytuje test IS-T 2000 R, ponúkajú viac užitočných informácií, než iba globálne skóre intelektových faktorov
a celkovej inteligencie:
 Najvyššie globálne výkony dosahujú gymnazisti, nižšie žiaci maturitných odborov stredných
škôl, najnižšie žiaci nematuritných stredoškolských odborov.
 Žiaci rôznych stredoškolských odborov majú rôznu štruktúru intelektu. Pri hodnotení celého
intelektového profilu sme našli významné rozdiely medzi gymnazistami a ostatnými skupinami,
pri hodnotení indexov praktickosti a rigidity medzi elektrotechnikmi a ostatnými skupinami.
 Žiaci príbuzných odborov v maturitnom a nematuritnom štúdiu (v našom prípade išlo
o ekonomické odbory) sa líšia úrovňou schopností, štruktúra ich intelektu je však podobná.
 Hodnotiteľnými ukazovateľmi intelektovej štruktúry môžu byť aj index praktickosti a index
rigidity, ktoré v našej sonde vykázali diskriminačnú validitu (diskriminovali medzi skupinami
žiakov rôznych odborov). Mladých elektrotechnikov vymedzujú ako praktickejších
a flexibilnejších než sú žiaci všeobecných a ekonomických odborov, čo je akceptovateľné.
Predbežné zistenia však neumožňujú obsahovú či konštruktovú validitu oboch indexov potvrdiť.
Nižšia výpovedná hodnota indexu praktickosti môže súvisieť s tým, že na „jazykovo-teoretické“
myslenie sa v I-S-T 2000 R dá usudzovať iba z jediného subtestu (GE).
 Praktická inteligencia ako ju definoval R. J. Sternberg (2001) sa pomocou Amthauerovho testu
samozrejme diagnostikovať nedá. Istú tendenciu k „viac praktickému“ či „viac teoretickému“
verbálnemu mysleniu však azda zachytiť umožňuje.
 Tieto náznaky bude potrebné overiť výskumom vo viacerých študijných, učebných
a profesijných skupinách, samozrejme s použitím reprezentatívnych noriem (budú k dispozícii
ešte v tomto roku).
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Možnosti využitia diagnostiky dimenzií a faktorov motivácie k výkonu
dotazníkom LMI
Eva Letovancová
Ústav aplikovanej psychológie, FSEV UK v Bratislave
eva.letovancova@fses.uniba.sk
Abstrakt
Motivácia k výkonu hrá dôležitú úlohu v pracovnom živote. Pre pracovníkov aj zamestnávateľov je
užitočné poznanie jej úrovne a využitie v prospech jedinca aj organizácie. Jedným z nástrojov na
diagnostiku motivácie k výkonu je dotazník LMI, ktorý v slovenskej mutácii vydalo Hogrefe –
Testcentrum Praha v roku 2011.Dotazník umožňuje poznávanie štruktúry motivácie k výkonu
z hľadiska jej 17 dimenzií a troch faktorov. Príspevok sa zaoberá možnosťami využitia dotazníka
LMI v oblasti diagnostiky dimenzií a faktorov motivácie výkonu v dvoch súvislostiach. Prvou je
zisťovanie vzťahu motivácie k výkonu a kritérií výberu budúceho zamestnávateľa
u vysokoškolských študentov, pričom boli potvrdené vzťahy faktorov motivácie k výkonu a
faktorov práce, významných pri rozhodovaní sa o budúcom zamestnávateľovi. Druhou v príspevku
uvádzanou možnosťou využitia je hľadanie súvislostí medzi faktormi LMI a špecificky
vymedzenými pracovnými činnosťami – podnikatelia; pracovníci v pozíciách, ktoré sa spájajú
s kariérovým rastom; a výkonní pracovníci. V uvádzanom výskume sa tieto súvislosti potvrdili.
Kľúčové slová: motivácia k výkonu, dotazník LMI, výber zamestnávateľa, pracovná činnosť

Possibilities of using diagnostic dimensions and factors of achievement motivation by LMI
inventory

Abstract
The paper relates to the LMI inventory by the authors Schuler and Prochaska, one of the tools for
the diagnosis of achievement motivation, which was published in a Slovak mutation by HogrefeTestcentrum in Prague (2011). The inventory provides tool for exploring the structure of
achievement motivation in terms of its three dimensions and 17 factors (ambition, independence
and self-control). Other methods are the NEO FFI and the questionnaire Factors used by students to
differentiate future employers. The paper deals with the possibilities for using the inventory in the
diagnostic of LMI dimensions and factors achievement motivation in two contexts. The first finding
is related to achievement motivation and criteria for selecting future employer by college students,
relationships were confirmed by factors of achievement motivation and work factors, important in
deciding about the future employer. Another finding refers to the possibility of using the search for
links between LMI factors and specifically defined activities   entrepreneurs, employees in
positions that are associated with career growth, and executives. As presented in the context of this
research it was confirmed that LMI inventory is an appropriate tool of personal cognition in career
counselling, both in choosing an employer and employment.
Key words: achievement motivation, LMI inventory, future employer selection, work activity
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Úvod
Pre činnosť a existenciu organizácií je nevyhnutné, aby ľudia podávali požadovaný výkon.
Teoretikov aj praktikov v oblasti práce s ľuďmi zaujíma v tejto súvislosti aj motivácia ľudí – teda
to, prečo robia to čo robia tak ako to robia, zaujímajú ich príčiny rozdielov v správaní a výkone
človeka. Odpovede na tieto otázky sú užitočné pri výbere uchádzačov na určité pozície a konkrétnu
prácu, pri rozvoji pracovníkov, pri kariérovom poradenstve. V súčasnosti organizácie hľadajú
spôsoby, ako viac zaangažovať svojich pracovníkov do práce a diania v organizácii, pri čom by im
ich lepšie poznanie mohlo pomôcť urobiť kvalitné strategické rozhodnutia a vhodne nastaviť
procesy. Aj pre jednotlivca, ktorý hľadá svoje miesto na trhu práce a uvažuje o prípadnom rozvoji,
je užitočné mať jasnú predstavu o tom, čo by mal brať do úvahy, aké sú jeho silné miesta a rezervy,
na čom môže stavať, s čím by mal pracovať.
Medzi základné predpoklady úspešnosti a efektívnej výkonnosti ľudí patrí motivácia ako ochota
vynaložiť úsilie na dosahovanie cieľov. Jedným z konceptov, ktoré slúžia na vysvetlenie rozdielov
v individuálnom správaní, je motivácia k výkonu. Motiváciu k výkonu môžeme považovať za jeden
zo základných faktorov úspešnej kariéry. Dominujúce klasické teórie motiváciu k výkonu ju chápu
ako relatívne úzky a ohraničený znak, vymedzený z určitého pohľadu. Z autorov spomenieme
mená J. W. Atkinson, T. Cassidy, H. Heckhausen, J. Kuhl, R. Lynn, D. C. McClelland, A.
Mehrabian, H. A. Murray, B. Weiner. Najčastejšie používanými pojmami v súvislosti s konceptom
motivácie k výkonu sú (bez určenia poradia) úspech, riziko, stanovenie a dosahovanie cieľa,
obťažnosť úlohy, aktivita, pracovitosť, nezávislosť, prekonávanie seba a druhých, hrdosť na výkon,
vytrvalosť. Ďalšie, čo treba brať do úvahy, je to, že výkon, ako výsledok činnosti, sa vždy realizuje
v určitých podmienkach. Preto sa ako súvislosť motivácie k výkonu objavuje aj sociálny kontext –
moc, status, súťaživosť, dominancia, ovplyvňovanie druhých ľudí.
Celostnú koncepciu a aj metódu merania motivácie k výkonu ponúkajú autori Heinz Schuler
a Michael Prochaska, ktorí „chápu motiváciu k výkonu ako orientáciu na tému výkon veľkej časti
(keď už nie „celej“) osobnosti“ (Schuler, H., Prochaska, M., 2003, s.5). Zaujímavá a v praxi
použiteľná je z dôvodu, že integruje poznatky o motivácii k výkonu, zisťuje mieru motivácie k
dosahovaniu osobných a profesijných cieľov a jej aplikácia je smerovaná práve do pracovnej
oblasti.
Podľa autorov je miera motivácie ovplyvňovaná troma faktormi:
1. tendenciou klásť si náročné ciele a prácou na ich dosiahnutí (ctižiadostivosť),
2. sebadôverou v úspešné dosahovanie cieľov bez ohľadu na vonkajšie vplyvy a podmienky
(nezávislosť/sebadôvera),
3. schopnosťou vynaložiť úsilie smerujúce k úspešnému dosiahnutiu stanovených cieľov
(motivácia vzťahujúca sa k úlohám/sebakontrola).
Každý z týchto faktorov je ovplyvňovaný množstvom aspektov, ktoré znižujú alebo zvyšujú
celkovú motiváciu k výkonu.
Schuler a Prochaska vytvorili a v roku 2001 vydali vo vydavateľstve Hogrefe-Verlag GmbH & Co.
KG, Göttingen, nemecký originál „Leistungmotivationsinventar - LMI“. Je to osobnostný dotazník,
ktorý poníma motiváciu k výkonu ako koncept, ktorý môže poslúžiť na vysvetlenie individuálnych
rozdielov v správaní v rôznych oblastiach života. Použiť ho možno pri personálnom výbere
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a rozvoji, v poradenstve v škole, pri štúdiu a voľbe povolania, v psychológii športu, v oblasti
diferenciálnej psychológie, ako aj v iných oblastiach, ktoré sú spojené s očakávaným výkonom.
Dotazník LMI má už od roku 2003 štandardizovanú českú mutáciu – preložila a upravila ho Simona
Hoskovcová, a od roku 2011 aj v slovenskú verziu - preklad a úprava Eva Letovancová, Elena Lisá,
Katarína Hennelová. Obidve vyšli vo vydavateľstve Hogrefe – Testcentrum Praha.
Dotazník je možné administrovať individuálne aj skupinovo. Nie je časovo limitovaný, priemerne
jeho vyplnenie trvá 30 – 40 minút. K dispozícii je verzia ceruzka – papier alebo počítačová verzia.
V papierovej podobe je možné ho vyhodnocovať pomocou šablón alebo programom na
vyhodnotenie na PC.
Dotazník je tvorený 170 výrokmi, ku ktorým sa respondenti vyjadrujú podľa toho, do akej miery
výrok zodpovedá ich osobe, nakoľko s ním súhlasia, zakrúžkovaním príslušnej hodnoty na sedem
stupňovej škále od „1 - vôbec nesúhlasí“ po „7 - úplne súhlasí“.
Získať môžeme celkové skóre, ktoré vyjadruje globálnu mieru motivácie k výkonu v profesijnom
kontexte. Pre získanie globálneho skóre, ktoré nie je členené na faktory a škály, existuje v nemeckej
verzii aj krátka forma, ktorá má 30 položiek a vyplnenie trvá 10 minút (pozri napr. LMI Handbuch).
U nás zatiaľ nie je k dispozícii štandardizovaná krátka verzia.
Ako vyplýva z vyššie uvedenej koncepcie, celková motivácia k výkonu/celkové skóre sa skladá
z troch faktorov, do ktorých sa grupuje 17 škál. Každú škálu sýti 10 výrokov. Podľa manuálu do
jednotlivých faktorov patria nasledujúce škály:
- Ctižiadostivosť: Cieľavedomosť, Ochota učiť sa, Súťaživosť, Kompenzačné úsilie,
Angažovanosť, Hrdosť na výkon, Orientácia na status, Flow,
- Nezávislosť/ Sebadôvera: Nebojácnosť, Flexibilita, Samostatnosť, Preferencia obťažnosti,
Dôvera v úspech, Dominancia,
- Motivácia vzťahujúca sa k úlohám / Sebakontrola: Internalita, Vytrvalosť, Sebakontrola.
Stručne by sme mohli jednotlivé škály postupne, ako sú uvedené v rámci faktorov, charakterizovať
nasledovne (podľa Schuler, Prochaska, 2011, s. 13 – 16):
Cieľavedomosť – je vzťah k budúcnosti, predstava o nej.
Ochota učiť sa – ochota prijímať nové poznatky, rozširovať si vedomosti.
Súťaživosť – tendencia prežívať konkurenciu ako povzbudenie a motiváciu pre profesijný výkon.
Kompenzačné úsilie – úsilie, ktoré vyplýva z obavy z neúspechu, zlyhania. Ide o konštruktívne
zvládanie strachu z neúspechu.
Angažovanosť – vyjadruje osobnú ochotu podať výkon, vyjadruje mieru námahy a množstvo
odvedenej práce.
Hrdosť na výkon – odráža prežívanie pozitívnych pocitov po úspešnom vykonaní úlohy.
Orientácia na status – ide o snahu, úsilie dosiahnuť dôležitú rolu v sociálnom prostredí a popredné
miesto v sociálnej hierarchii.
Flow – naznačuje tendenciu venovať sa problémom veľmi intenzívne, sústredene a s vylúčením
všetkých rušivých podnetov.
Nebojácnosť – tendencia robiť veci, úlohy, bez strachu z negatívneho hodnotenia a možného
zlyhania.
Flexibilita – spôsob akým sa človek vyrovnáva s novými situáciami, úlohami.
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Samostatnosť – charakterizuje sklon k autonómnemu správaniu.
Preferencia obťažnosti – je voľba úrovne nárokov a rizík pri plnení úlohy.
Dôvera v úspech – úspech je predpokladaným výsledkom správania. Je spojená s celkovým
sebavedomím.
Dominancia – tendencia prejavovať moc, ovplyvňovať druhých a viesť ich. Obsahuje tiež výraznú
zložku vitality.
Internalita – generalizované presvedčenie, že výsledky činnosti sú prežívané skôr ako spôsobené
vlastnou osobou a je za ne vnímaná vlastná zodpovednosť, miesto aby boli priraďované vonkajším
príčinám.
Vytrvalosť – výdrž a nasadenie síl pre zvládnutie úloh.
Sebakontrola – vzťahuje sa na spôsob organizácie a realizácie úloh.
Používanie dotazníka LMI sa v Čechách a na Slovensku od vydania štandardizovaných verzií veľmi
rozšírilo. Výskumy sa robia v rôznych kontextoch nie len v rámci bakalárskych a diplomových prác
na vysokých školách v Prahe, Brne (napr. Krška, 2008, Matiašková, 2010, Trochanová, 2010),
Zlíne (napr. Přikrylová, 2011), Olomouci (napr. Splítková, 2008), Bratislave (napr. Sabová, 2012,
Šnegoňová, 2012). Použitie metódy uvádzajú výskumy určené pre hospodársku prax (napr.
Birknerová, Litavcová, 2010; Bariaková, Birknerová, Palková, 2012). Odkazy na úspešné
používanie pri výberoch pracovníkov môžeme nájsť aj na stránkach komerčných spoločností (napr.
Čižmárik, 2012) či v rámci návrhov výberov v rôznych projektoch (napr. Koncept výběrového
řízení.., 2007). Poznávanie prostredníctvom LMI sa začína využívať aj v rámci kariérového
poradenstva stredoškolákov (napr. Hennelová, Zápražná, 2010.)

Súvislosť motivácie k výkonu a osobnostných charakteristík zisťovaných metódou NEO-FFI.
Štúdium motivácie k výkonu, používanie konceptu v praxi, sa často stretáva s otázkou, či ide
o niečo samostatné, alebo je možné ju vysvetliť pomocou všeobecných vlastností osobnosti. Je
možné sa pýtať: Aké sú súvislosti osobnostných vlastností a motivácie k výkonu? Autori dotazníka
LMI uvádzajú hľadanie súvislostí s „veľkou päťkou“, merané pomocou NEO-FFI. Identifikovaných
päť osobnostných vlastností: neurotizmus, extraverzia, otvorenosť voči zážitkom, svedomitosť
a prívetivosť, je možné považovať za významné aj vo vzťahu k odlišnostiam vo výkone a správaní
v práci, profesii.
Schuler, H., Prochaska, M. (2003) na základe výsledkov zisťovania konštruktovej validity
konštatujú, že motivácia k výkonu ide svojim spôsobom „naprieč“ veľkými vlastnosťami, pričom
prípadne vyzdvihuje rysy zvlášť relevantné v kontexte profesie. Osobnostné charakteristiky by sme
mohli označiť ako tie znaky, ktoré ovplyvňujú orientáciu správania. „Vzťah motivácie k výkonu je
najužší k faktorom neurotizmu a svedomitosti“(s. 49).
V našom výskume (Letovancová, 2010) sme na vzorke 19 IT študentov tiež skúmali vzťah faktorov
LMI a NEO-FFI. Naše výsledky potvrdili zistenia Schulera a Prochasku. Pri hlbšom pohľade sa
ukázalo, že Svedomitosť má pozitívny vzťah s 11 zo 17 škál LMI (vytrvalosť, dominancia,
angažovanosť, dôvera v úspech, nebojácnosť, internalita, ochota učiť sa, preferencia obťažnosti,
samostatnosť, sebakontrola, cieľavedomosť). Najvýraznejší vzťah sa ukázal s faktorom LMI
Motivácia k úlohám/sebakontrola, najmenej výrazný s ctižiadostivosťou. Zistili sme aj vzťah
s osobnostným faktorom Extraverzia, a to v prípade faktora LMI Nezávislosť/sebadôvera.
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Motivácia k výkonu a kritériá výberu zamestnávateľa
Zamestnanie/práca je príležitosť k naplneniu potrieb, z ktorých mnohé sú aktualizované už pri jeho
výbere a budúci zamestnanec hľadá ich uspokojenie. Prečo chce budúci pracovník robiť na
konkrétnom pracovisku, môže súvisieť s jeho charakteristikami v rámci motivácie k výkonu.
Aspekty práce, ktoré ho môžu zaujímať, môžeme rozdeliť do troch skupín (Shim, Goldsberry 1999,
in Letovancová, 2008, 2010, 2011): vnútorné „intrinsic“ aspekty práce, vonkajšie „extrinsic“
aspekty práce a životný štýl „lifestyle“ – aspekty, ktoré sa týkajú osobného života jednotlivca. Ako
je možné sa dočítať v našich prácach, na zisťovanie týchto charakteristík sme vytvorili dotazník,
ktorý prechádzal postupnými úpravami, aby sme zvýšili jeho reliabilitu.
Vnútorné „intrinsic“ – aspekty práce
- r. 2008 - povaha samotnej práce, rôznorodosť úloh, kreativita práce, miera sebarealizácie, celkové
potešenie z práce, intelektuálna stimulácia a výzva, príjemné pracovné prostredie, súlad práce
a osobnosti)
- r. 2011 - Intelektuálne stimulujúca, náročná práca, ktorá je výzvou; Rôznorodosť pracovných úloh
a aktivít; Možnosť pracovať v tíme; Samostatnosť, nezávislosť v práci; Tvorivá práca; Možnosť
uplatniť vlastné myšlienky, sebarealizácia a Práca je prínosom pre iných ľudí. Zmenou
a doplnením týchto aspektov práce sme zvýšili reliabilitu (Cronbach Alpha 0,69).
Vonkajšie „extrinsic“ – aspekty práce
- r. 2008 - výška platu, benefity, stabilita a bezpečnosť práce, príležitosť a priestor pre povýšenie,
prestíž
- r. 2011 - Príležitosť pre povýšenie a kariérový postup; Benefity poskytované zamestnávateľom
(zabezpečenie pri odchode do dôchodku zdravotné pripoistenie, príplatok na nemocenskú , životné
poistenie); Dobrý plat; Dobrá povesť, imidž firmy; Pracovný status - vysoké spoločenské
hodnotenie práce v hierarchii organizácie; Dobré pracovné prostredie a podmienky; Možnosť
zdokonaľovať sa v profesii a rozvíjať sa/ ďalšie vzdelávanie; Bonusy za výkon – možnosť zvýšiť si
základný plat (Cronbach Alpha 0,68).
Životný štýl „lifestyle“
- r. 2008 - rovnováha práca – mimopracovný život, flexibilný pracovný čas, možnosť zosúladiť
rodinný a pracovný život, dostatočný priestor na voľnočasové aktivity, geografická poloha –
faktory, ktoré sú v nepriamom vzťahu k práci, týkajú sa osobného života jednotlivca)
- r. 2011 - Lokalita pracoviska; Blízkosť pracoviska k domu; Platené osobné voľno; Vykonávanie
práce v mieste pracoviska; Flexibilná pracovná doba; Ústretovosť firmy k rodine; Presne
vymedzený pracovný čas/čas na osobný život (Cronbach Alpha 0,78)
Vzhľadom k poznaniu v psychológii práce môžeme predpokladať, že existuje prepojenie medzi
motiváciou k výkonu a preferenciou požadovaných charakteristík budúceho pracoviska.
Birknerová, Litavcová (2010) napr. uvádzajú, že zamestnanca (podľa Kucharčíkovej a kol., 2009)
najčastejšie motivuje okrem iného istota zamestnania, možnosť mzdového príplatku, odbúranie
príčin pracovnej nespokojnosti. Mala by sa tým zvyšovať jeho individuálna výkonnosť, ktorú je
možné chápať ako určitý vnútorný predpoklad, resp. vnútornú energiu a schopnosť dosahovať
výkon v požadovanej kvantite a kvalite.
Zaujímalo nás, či nájdeme súvislosti medzi charakteristikami človeka z hľadiska štruktúry
motivácie k výkonu a tým, čo je pre neho dôležité pri výbere zamestnávateľa.
Výsledky sme získali od viacerých vzoriek respondentov.
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U študentov 3. ročníka študujúcich informačné technológie na univerzite Komenského v Bratislave
(Letovancová, 2010) najviac preferované pri výbere zamestnanca boli charakteristiky z oblasti
vonkajších a menej z oblasti vnútorných charakteristík práce, charakteristiky vzťahujúce sa k
životnému štýlu patrili medzi najmenej dôležité. Významné vzťahy sme našli medzi faktormi LMI
Nezávislosť/sebadôvera a Motivácia k úlohám/sebakontrola s vnútornými aspektmi práce. Vzťah
faktorov LMI s vonkajšími aspektmi práce nebol významný, ale smerovanie mal skôr negatívne. So
životným štýlom sme tiež nezistili významný vzťah u žiadneho faktora LMI, korelácia faktora
ctižiadostivosť však naznačovala pozitívny smer v súvislosti so životným štýlom. Z hľadiska
jednotlivých charakteristík práce, s Ctižiadostivosťou ukazuje pozitívny vzťah charakteristika dobrá
organizačná klíma, charakteristiky náročná práca, ktorá je výzvou a autonómnosť práce vykázali
pozitívny vzťah s Nezávislosťou/sebadôverou a Motiváciou k úlohám/sebakontrolou. Naopak
charakteristiky životné poistenie a príplatok na nemocenskú vykázali s uvedenými faktormi LMI
negatívny vzťah.
U študentov 5. ročníka Ekonomickej univerzity v Bratislave (Sabová, 2012) sa ukázal významný
vzťah celkového skóre motivácie k výkonu a vonkajších a vnútorných faktorov práce. Nezistil sa
žiaden významný vzťah s faktormi životného štýlu. Významný pozitívny vzťah sa zistil medzi
vnútornými aj vonkajšími faktormi práce a faktormi LMI Ctižiadostivosť a Nezávislosť/sebadôvera.
S faktorom LMI Motivácia k úlohám/sebakontrola sa neukázal významný vzťah.
Mohli by sme teda predpokladať, že pre adeptov na prácu, ktorí majú vyššie hodnoty vo faktoroch
Nezávislosť/sebadôvera a Motivácia k úlohám/sebakontrola, budú zaujímavé vnútorné aspekty
práce. Zároveň by sme mohli uvažovať aj o tom, že pre mladých ľudí, ktorí vykazujú vyššie
hodnoty Ctižiadostivosti, budú do určitej miery zaujímavé aj charakteristiky práce, ktoré súvisia
s organizačnou klímou a umožňujú im zabezpečiť si určitý životný štýl.
Nakoľko je možné vidieť v jednotlivých súboroch určité rozdiely vo výsledkoch, tieto vzťahy by si
žiadali ďalšie skúmanie, ktoré môže byť veľmi užitočné.

Motivácia k výkonu a špecifické činnosti
Väčšina výskumov, ktoré sa s uvedenou koncepciou a dotazníkom motivácie k výkonu robili
a robia, bola a je na úrovni celkového skóre alebo jednotlivých škál. Dotazník však ponúka, ako
sme už uviedli, aj možnosť pracovať s troma faktormi. Nie všetky výskumy zamerané týmto
smerom identifikovali úplne rovnaké saturovanie faktorov škálami (Šnegoňová, 2012, s. 21),
Jedným z podnetov pre skúmanie boli úvahy autorov koncepcie a dotazníka LMI o ďalších
možnostiach využitia zistení o faktoroch, že „predmetom výskumu môže byť aj vzťah skóre testu na
faktorovej úrovni k rôznym povolaniam“ (Schuler, Prochaska, 2011, s. 60), že „s ich pomocou by sa
mohla definovať typológia osôb a hrubo vymedzené pracovné činnosti. Týmto spôsobom by „typ
ctižiadosť“ mohol byť príbuzný pozíciám, kde sa robí kariéra, „typ nezávislosť“ by patril
samostatným pozíciám obchodníkov alebo podnikateľov, a typ „motivácia vzťahujúca sa k úlohám“
k hospodárskym a ďalším pozíciám, ktoré vyžadujú dôkladnú a kvalifikovanú prácu.“ (s.55). To
nás inšpirovalo k vypísaniu diplomovej práce, ktorú spracovala J. Šnegoňová (2012). Túto prácu
považujeme za pilotnú v tejto oblasti aplikácie dotazníka LMI, prináša zaujímavé a podnetné
výsledky.
Vo svojej práci autorka vymedzila špecifické skupiny pracovníkov z hľadiska ich zamerania.
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Na kariérový postup sú zameraní manažéri a pracovníci na pozíciách osobných a odborných
asistentov. Sú aktívni, činnostiam sa venujú dlhodobo a s vysokým nasadením, kladú si dlhodobé
ciele, ľahko sa nevzdávajú, sú disciplinovaní. Majú tendenciu získavať nové poznatky a túžia sa
zdokonaľovať.
Samostatnosť a nezávislosť sú typickými pre podnikateľov, ktorí očakávajú úspech, radi preberajú
iniciatívu, prispôsobujú sa zmenám, dobrovoľne volia určité riziko, veria v úspech zabezpečený
tvrdou prácou.
Trvalé nasadenie síl, disciplinovanosť, sústredenosť, zodpovednosť, sú charakteristiky, ktoré by
mali mať výkonní pracovníci v organizáciách na pozíciách, ktoré vyžadujú dôkladnú
a kvalifikovanú prácu.
Pri uvedených charakteristikách je možné nájsť súvislosti s jednotlivými škálami. Okrem rozdielu v
úrovni dosahovanej motivácie k výkonu v jednotlivých faktoroch môžu byť odlišnosti aj v úrovni
celkovej motivácie k výkonu.
Do výskumu bolo zahrnutých 97 participantov, z toho 35 podnikateľov, 33 manažérova asistentov
a 29 výkonných pracovníkov.
Celkovo možno konštatovať, aj napriek určitým limitom práce, že vzťah medzi vymedzenými
pracovnými činnosťami a faktormi LMI sa potvrdil a že je vhodné uvažovať o hlbšej analýze
dimenzií a faktorov LMI vo vzťahu ku konkrétnym pracovným činnostiam. Tým sa rozšíria
interpretačné možnosti výsledkov dotazníka LMI.
Záver
Na základe uvedených zistení môžeme konštatovať, že vďaka komplexnému uchopeniu
problematiky motivácie k výkonu, poskytnutiu množstva podrobných údajov o štruktúre, silných
a brzdiacich charakteristík človeka, má dotazník LMI veľký potenciál byť vhodným nástrojom
poznávania pre kariérové poradenstvo pri výbere vhodnej pracovnej činnosti aj konkrétneho
zamestnávateľa, ako aj pre personálne účely pri výbere zamestnancov pre organizáciu. Zistené
výsledky môžu skvalitniť rozhodovanie jednotlivca o jeho budúcnosti, a do určitej miery aj
strategické rozhodovanie organizácie o výbere a štruktúre svojich zamestnancov aj z hľadiska ich
motivácie k výkonu. Ako zaujímavé sa ukazuje využitie aj v oblasti engagementu a retencie
pracovníkov.

Príspevok je súčasťou riešenia výskumného projektu VEGA MŠ SR 1/0547/12 Motivácia
k výkonu, teória, empíria, diagnostika a výskumného projektu Centra excelentnosti SAV „Centrum
strategických analýz“ (CESTA).
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Metoda BRIEF v diagnostice exekutivních funkcí u dětí
Radek Ptáček – Hana Kuželová – Petra Uhlíková
Psychiatrická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
ptacek@neuro.cz

Abstrakt
Metoda BRIEF (Behavior Rating Inventory of Executive Function) je dotazník pro rodiče a učitele
dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce chování dětí v
domácím i školním prostředí. Metoda slouží pro hodnocení dětí v širokém věkovém rozpětí 5–18 let
a je vhodná i pro děti s poruchami učení, poruchami pozornosti, traumatickými poraněními mozku,
pervazivními vývojovými poruchami, depresí a dalšími vývojovými, neurologickými,
psychiatrickými a jinými obtížemi. Dotazník zahrnuje 86 položek v osmi škálách, které hodnotí
různé aspekty exekutivních funkcí: Inhibice, Přesun pozornosti, Emoční kontrola, Iniciativa,
Pracovní paměť, Plánování a organizace, Organizace pomůcek, Kontrola chování. Proces převodu a
standardizace české verze metody BRIEF probíhal na Psychiatrické klinice 1. lékařské fakulty UK a
VFN v Praze a dále ve Fakultní Thomayerově nemocnici – Oddělení dětské psychiatrie.
Standardizační vzorek (n = 358 pro verzi rodič i učitel) byl získán z náhodného vzorku základních
škol v České republice. Pro skupinu dětí ve věku 14–18 byl získán vzorek prostřednictvím
spolupracujících středních škol. Paralelně byla získána klinická skupina dětí s diagnostikovaným
hyperkinetickým syndromem n = 52 pro ověření shody české verze BRIEF u klinických skupin.
Dotazník byl dále používán na Psychiatrické klinice a Klinice dětí a dorostu 1. LF UK a VFN. Na
základě psychometrické studie i klinických zkušeností lze metodu hodnotit jako velice přínosnou v
oblasti diagnostiky exekutivních funkcí u dětí.
Klíčová slova: exekutivní funkce, psychodiagnostika
BRIEF method in diagnostics of executive functions in children

Abstract
BRIEF ("Behavior Rating Inventory of Executive Function") is a questionnaire for parents and
teachers of school-age children for evaluation of executive functions in children at home and school
environment. The method is used for assessment of children in a wide age range 5–18 years. The
method is suitable for children with learning disabilities, attention deficit disorder, traumatic brain
injury, pervasive developmental disorders, depression and other developmental, neurological,
psychiatric and other difficulties. The questionnaire includes 86 items in eight scales that assess
different aspects of executive functions: inhibition, shift attention, emotional control, initiative,
working memory, planning and organization of the equipment, control behavior. The conversion
process and standardization of the method for the Czech version was conducted by Psychiatric
Clinic of the First Medical Faculty, Charles University in Prague and in the Thomayer University
Hospital with Polyclinic, Department of Child and Adolescent Psychiatry. The standardization
sample (n = 358 for parent and teacher version) was obtained from a random sample of primary
schools in the Czech Republic. For a group of children aged 14 to 18, the sample was obtained from
cooperating secondary schools. Simultaneously, a clinical group of children diagnosed with
hyperkinetic syndrome n = 52 was acquired for verification of validity in clinical groups. Based on
psychometric studies and clinical experiences, we can state that the method can be very beneficial
in the diagnosis of executive functions in children.
Key words: executive functions, psychodiagnostics
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Úvod
Metoda BRIEF („Behavior Rating Inventory of Executive Function“) je dotazník pro rodiče
a učitele dětí ve školním věku, který umožňuje zhodnotit a posoudit exekutivní funkce chování dětí
v domácím i školním prostředí.
Slouží pro hodnocení dětí v širokém věkovém rozpětí 5-18 let, a je vhodná i pro děti s poruchami
učení, poruchami pozornosti, traumatickými poraněními mozku, pervazivními vývojovými
poruchami, depresí a dalšími vývojovými, neurologickými, psychiatrickými a jinými obtížemi.

Obsah BRIEF
Každá z verzí dotazníku - pro rodiče i pro učitele, zahrnuje 86 položek v osmi škálách, které
hodnotí různé aspekty exekutivních funkcí. Dotazník obsahuje klinické a validizační škály.
Klinické škály
Mezi Klinické škály patří Inhibice, Přesun pozornosti, Emoční kontrola, Iniciativa, Pracovní
paměť, Plánování a organizace, Organizace pomůcek, Kontrola chování.
Tyto škály dotazníku BRIEF hodnotí rozsah, ve kterém respondent vyjadřuje problémy různého
charakteru s chováním dítěte, které se vztahují k osmi oblastem exekutivních funkcí. Následující
části popisují obsah a interpretaci klinických škál.
Dvě klinické škály dále tvoří Indexy – Regulace chování a Metakognice, a Globální exekutivní
kompozit. Dvě ze škál – Pracovní paměť a Inhibice, jsou klinicky užitečné v rozlišení podtypů
ADHD (Attention deficit hyperactivity disorder).
Validizační škály
Před interpretací skórů, získaných v dotazníkové formě pro rodiče či učitele, je nezbytné pečlivé
zvážení validity poskytnutých informací. Metoda BRIEF obsahuje dvě škály, které poskytují
informace o validitě: Škálu inkonzistence a Škálu negativity. Skóry ve škále inkonsistence
informují o tom, do jaké míry respondent odpovídá na podobné položky dotazníku BRIEF
rozporuplným způsobem. Škála Negativity hodnotí rozsah, ve kterém respondent odpovídá na
vyčleněné položky dotazníku BRIEF neobvyklým, negativistickým způsobem, ve srovnání
s kontrolní skupinou. Jako v případě jiných diagnostických metod, je zásadní, aby examinátor
zvažoval výsledky BRIEF v kontextu informací z dalších vyšetření dítěte. Pozorování dítěte
vyšetřujícím, anamnestické údaje od rodičů, sdělení učitelů, jiné testové výsledky a základní znalost
terapeutické historie včetně užívání medikace jsou další důležité informace, které poskytují
podstatné kontextové informace.
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Tabulka č. 1: Popis klinických škál a škál validity v dotaznících pro rodiče a učitele
Škála

Počet položek
Rodič
Učitel

Popis chování

Klinické škály
Inhibice

10

10

Přesun pozornosti

8

10

Emoční kontrola
Iniciativa
Pracovní paměť

10
8
10

9
7
10

Plánování a organizace

12

10

Organizace pomůcek

6

7

Kontrola chování

8

10

Kontrola impulzů; zastavení svého jednání ve vhodný
čas.
Přesunout pozornost se z jedné situace, aktivity nebo
podnětu na problém tak, jak vyžaduje situace; změna,
flexibilní řešení problémů.
Přiměřená kontrola emoční odpovědi.
Začít úkol či aktivitu; nezávisle vymýšlet nápady.
Udržet v paměti informace potřebné k dokončení
úkolu; vydržet, zůstat u aktivity.
Předvídat budoucí události; stanovovat si cíle, vyvíjet
přiměřené kroky k dokončení úkolu, systematická
realizace úkolů, porozumění hlavním myšlenkám nebo
klíčovým konceptům.
Udržování pracovního místa, pomůcek a prostoru na
hraní v pořádku.
Kontrola práce; hodnocení výkonnosti během nebo po
skončení úkolů a vyhodnocení dosažení cílů; sledování
vlivu vlastního chování na okolí.

Validizační škály
Konzistence
Negativita

19
9

17
9

Škála hodnotící konzistenci odpovědí.
Škála hodnotící negativní styl odpovědí.

Administrace
Při administraci metody je nutné mít některý z dotazníků BRIEF pro rodiče či učitele, psací potřeby
a podmínky pro vyplňování dotazníku. Verze BRIEF pro rodiče je určená pro vyplňování
biologickým rodičem dítěte, nebo jeho opatrovníkem. Je žádoucí získat hodnocení dítěte od obou
rodičů, pokud je to možné. To poskytne více informací o chování dítěte a odhalí oblasti, ve kterých
se rodiče neshodují, což může mít význam pro posouzení a zvolení terapeutických strategií. Když je
nutné vybrat pouze jednoho z rodičů, upřednostňujeme toho rodiče, který je s dítětem aktuálně
v intenzivnějším kontaktu. Verze BRIEF pro učitele je určená pro vyplňování dospělým, který má
dlouhodobý kontakt s dítětem v rámci vzdělávacího zařízení. Takovou osobou bývá třídní učitel,
nebo učitel některého z předmětů, ale může to být i jiná osoba, která dítě zná, pokud je to nezbytné.
Respondenti odpovídají na jednotlivé položky dle frekvence výskytu:
„Nikdy“ – „N“ – 1 bod
„Občas“ - „O“ - 2 body
„Často“ - „Č“ - 3 body
Vyplňování dotazníku BRIEF by mělo trvat přibližně kolem 10 – 15 minut. Měly by být zajištěné
vhodné podmínky pro vyplňování dotazníku, hodnotící by neměl být rušen.

Interpretace
Vzhledem k přijatelné spolehlivosti jednotlivých škál a indexů není vhodné přikládat nadměrnou
významnost interpretaci jednotlivých položek dotazníku. Pečlivé posouzení jednotlivých položek,
stejně jako celkový kontext hodnocení, nicméně mohou poskytnout důležité informace pro
pochopení chování dítěte a vedení odpovídajících intervencí.
Pro interpretaci úrovně exekutivních funkcí dítěte na základě hodnocení rodiči anebo učiteli
v dotazníku BRIEF jsou používané T-skóry. T-skóry poskytují informace o výsledcích jednotlivců
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vzhledem k výsledkům respondentů ve standardizované skupině. Při interpretaci BRIEF je vhodné
přepočítání výsledků na T-skóry i na percentily. Vyšší hrubé skóry, percentily a T-skóry poukazují
na vyšší úroveň exekutivních funkcí. Pro všechny klinické škály a indexy u testu BRIEF, v případě,
že T-skór je roven nebo vyšší než 65, je třeba zvažovat potenciální klinický význam.
Vývoj metody
Metoda BRIEF byla vyvinutá s důrazem na validitu jak každé škály, tak i jednotlivých položek.
Každá škála byla vytvořená z položek, jejichž obsah postihuje vyšetřovanou oblast a tímto se
zvyšuje validita této škály. Pro podpoření konstruktové validity byly identifikované a definované
oblasti exekutivních funkcí na základě teorie, klinické praxe a výzkumných závěrů uvedených
v literatuře.
Literatura zaměřená na exekutivní funkce se především soustředí na teorie vývoje exekutivních
funkcí u dětí. Tento přehled přináší ty oblasti exekutivních funkcí, které jsou prezentované
v literatuře (např. Ylvisaker, Szekeres, Hartwick, 1992). Následně odborníci z oboru
neuropsychologie definovali pojem „exekutivní funkce“. Devět oblastí exekutivních funkcí, jež
byly původně obsažené v metodě BRIEF, tak bylo definováno: iniciativa, vytrvalost, inhibice,
přesun pozornosti (flexibilita), organizace, plánování, sebekontrola, pracovní paměť a emoční
kontrola.
Data k metodě BRIEF byla sebrána dvěma způsoby: z klinické a kontrolní skupiny školních dětí,
s použitím 129 položkové verze dotazníku pro rodiče a 127 položkové verze pro učitele.
212 dotazníků pro rodiče a 120 pro učitele byly sebráno v klinické skupině a 120 od rodičů i učitelů
z kontrolní skupiny. Získané výsledky byly použité pro zhodnocení škál.
Pro obě verze dotazníku (pro rodiče a učitele) byly porovnány párové položky s nejsilnějšími
korelacemi. Byla vybrána skupina 10 párů vět pro každou z verzí dotazníku BRIEF a byla
vytvořena Škála inkonsistence. Škála negativity byla sestavena tak, že byla klinická data získaná
z verzí pro rodiče a učitele zhodnocena z hlediska výskytu posouzení: „často“ (skór pro větu = 3).
Hrubé skóry Škály negativity jsou získané sečtením počtu odpovědí „často“ v devíti daných
položkách. Rozložení odpovědí „často“ u uvedených 9 vět ukazuje, že více než 4 taková hodnocení
jsou vzácná a více než 6 velice vzácná.
Pro normativní skupinu byla získána reprezentativní populace Spojených Států Amerických podle
klíčových demografických faktorů: pohlaví, socio-ekonomického stavu (SES), etnika, věku
a hustoty obydlení. Celkem 1 419 dotazníkových archů pro rodiče bylo sebráno pro skupinu dětí od
5 do 18 let, u 815 děvčat (57%) a 604 chlapců (43%). Celkem 720 posuzujících učitelů vyplňovalo
verze dotazníku pro učitele, u 403 dívek (56% skupiny) a 317 chlapců (44%).
Reliabilita a validita
Škály metody BRIEF vykazují dobrou spolehlivost: vnitřní spojitost je vysoká, hodnocení je
stabilní v čase – s odstupem 2 až 6 týdnů, posuzování rodiči a učiteli mírně koreluje. Ve verzi pro
rodiče průměrné korelace škál při test-retestovém vyšetření v normativní skupině činily
0,82, v rozpětí od 0,76 do 0,85 během období 2 týdnů po prvním testování. Ve verzi pro rodiče
v klinické skupině byla průměrná korelace 0,80, v rozpětí od 0,72 do 0,84 během období 3 týdnů.
Ve verzi pro učitele test-retestové korelace byly pro normativní skupinu vysoké (M=0,88, rozptyl
0,88 – 0,92) během období 3,5 týdne. Korelační analýzy s jinými škálami, posuzujícími chování
dítěte (CBCL, TRF, BASK: PRS a TRS, ADHD-IV a CRS) poukázaly na konvergentní
a divergentní validitu pro obě verze metody BRIEF. Exekutivní funkce, hodnocené metodou
BRIEF, korelovaly očekávaným způsobem s jinými technikami, hodnotícími chování a pozornost.
Téměř vůbec nebo minimálně korelovaly s metodami hodnotícími emoční fungování dítěte (Gioia
et al.).
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Česká verze
Proces převodu a standardizace české verze metody BRIEF probíhala jednak v Centrum
psychodiagnostiky a psychometrie Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty UK a VFN v Praze a ve
Fakultní Thomayerově nemocnici – Odděleni dětské psychiatrie. Vzorek (n = 358 pro verzi rodič
i učitel) byl získán v rámci grantového výzkumu MPSV ZVZ 237 – 2010. Pro skupinu děti ve věku
14–18 byl získán vzorek prostřednictvím spolupracujících středních škol. Paralelně byla získána
klinická skupina dětí s diagnostikovaným hyperkinetickým syndromem n = 52 pro ověření shody
české verze BRIEF u klinických skupin. Zjištěné skóry v jednotlivých škálách, indexech i celkovém
skóru rámcově odpovídají americkému standardizačnímu vzorku.
Metoda BRIEF ve verzi pro rodiče i učitele vykazuje v oblasti reliability i validity poměrně shodné
výsledky s původní americkou verzí. Z hlediska reliability byla hodnocena reliablita mezi
testujícími (n = 32) zde bylo rozpětí korelačního koeficientu 0,81–0,92, u původní verze 0,76–0,86.
Průměrné rozdíly skórů při retestu v intervalu 2–3 týdny byly 0–4 bodů, v původní verzi 0–3 bodů.
Cronbachovo alpha se pro jednotlivé škály a faktory pohybuje v rozpětí od 0,81 do 0,92, což jsou
velice uspokojivé výsledky. Souběžná validita byla vzhledem ke stávající absenci obdobných metod
posuzována v souvislosti s posuzovací škálou Conners – 3 (Ptáček, 2011).
Role BRIEF v diagnostickém procesu
Pochopení vztahu mezi exekutivními funkcemi a diagnostickou klasifikací poruch pozornosti
poskytuje příležitost ke zhodnocení diagnostické užitečnosti metody BRIEF. Protože se
předpokládá, že některé aspekty exekutivních funkcí tvoří základ ADHD, metoda BRIEF by mohla
být užitečná pro rozlišení jednotlivých podtypů ADHD. Škála Pracovní paměti by měla být
nápomocná při stanovení diagnózy ADHD s převažující poruchou pozornosti a Škála Inhibice by
mohla být užitečná při rozlišování dvou typů syndromu ADHD: formy převážně hyperaktivníimpulzivní a kombinované formy ADHD (Barkley, 1997).
Vyšetření využívající obě formy dotazníků BRIEF v různých klinických skupinách ilustrovalo
možnost využití metody BRIEF v rozlišení klinických diagnostických skupin. Na závěr byla
vyšetřena prediktivní validita a klinická užitečnost škál Pracovní paměť a Inhibice, a to zejména
s ohledem na možnost rozpoznávat diagnózu ADHD. Obě škály v obou verzích dotazníku BRIEF
projevují dobrou prediktivní validitu, citlivost a specificitu pro rozpoznávání diagnózy ADHD
(s převahou poruch pozornosti a kombinovaného typu nebo vyloučení této diagnózy).
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Abstrakt
MMPI-A- Minnesotské multidimenzionálne osobnostné inventórium patrí v súčasnosti k jednej
z najpoužívanejších psychodiagnostických metód k hodnoteniu osobnosti adolescentov v USA.
V roku 2011 začala jeho štandardizácia pre slovenskú populáciu a aktuálne prebieha overovanie
jeho psychometrických charakteristík. Predkladaná štúdia sa zameriava na analýzu reliabilityvnútornej konzistencie validizačných, štandardných klinických, obsahových a doplnkových škál
slovenskej verzie MMPI-A. Analýze bol podrobený normatívny súbor slovenskej populácie tvorený
361 dievčatami a 258 chlapcami a kriteriálny súbor 53 dievčat a 44 chlapcov, pričom súbor spĺňal
podmienku reprezentatívnosti pre slovenskú populáciu z hľadiska veku, typu školy a kraja. Pre
posúdenie vnútornej konzistencie skúmaných škál autori vypočítali Cronbachov koeficient alfa,
ktorý vypovedá o vzájomnej súvislosti medzi položkami daných škál. Hodnoty koeficientu boli
porovnané s hodnotami koeficientu amerického súboru. Výsledky poukázali na vnútornú
konzistenciu všetkých skúmaných škál.
Kľúčové slová: reliabilita, vnútorná konzistencia, MMPI-A

Analysis of internal consistency of Slovak version MMPI-A scales
Abstract
Minnesota-multidimensional personality inventory (MMPI-A) is currently one of the most widely
used psychological methods to assess the personality of adolescents in the USA. In 2011 its
standardization for the Slovak population has started and the verification of its psychometric
characteristics is still going on. This study focuses on the analysis of reliability- internal consistency
of the validity, standard clinical, content and supplementary scales of the Slovak version of MMPIA. The analysis has been subjected to a normative sample of the Slovak population consisted of 361
girls and 258 boys and criteria sample of 53 girls and 44 boys with the requirement of
representativeness of the Slovak population in terms of age, school type and region. To assess the
internal consistency of the scales authors calculated the Cronbach coefficient alpha, giving evidence
of a link between the items of the scales. The values of the coefficient were compared with the
values of the coefficient of American sample. The results showed internal consistency of all
examined scales.
Key words: reliability, internal consistency, MMPI-A
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Úvod
Reliabilita predstavuje základný psychometrický predpoklad použitia psychodiagnostickej metódy
v praxi spolu s validitou a objektivitou. Reliabilita znamená zisťovanie relatívnej neprítomnosti
náhodných chýb v meraní. Reliabilitu môžeme označiť ako presnosť, spoľahlivosť merania.
Jedným z aspektov reliability testu je stabilita výsledkov merania v čase, ktorú zisťujeme
prostredníctvom opakovanej administrácie tej istej verzie testu, tzv. test-retest s časovým
odstupom, ktorý sa môže líšiť (Urbánek, 2002; Halama, 2005).
Ďalším aspektom reliability je vnútorná konzistencia testu. Ako uvádza Halama (2005, p.
100): “súvis a vzájomný vzťah položiek je dôležitá vlastnosť testu, ktorá reflektuje, že
položky sú kauzálne spôsobované jednou latentnou premennou. Ak potom položky nemerajú
tú istú latentnú premennú môžeme ich označiť ako chybové“. Vnútorná konzistencia testu
teda vypovedá o tom, ako položky vzájomne súvisia, a teda sú konzistentné vzhľadom
k meranému konštruktu. Pri vytváraní novej testovej metódy alebo adaptácii zahraničnej
metódy je nevyhnutné realizovať analýzu psychometrických charakteristík nového nástroja.
Validita a reliabilita tvoria pritom dva základné piliere psychometrickej kvality (Hogan,
Agnello, 2004).
V procese štandardizácie MMPI-A pre slovenskú adolescentnú populáciu predstavuje
overenie reliability rovnako základný krok pred jeho zavedením do praxe. Slovenská verzia
MMPI-A vznikla v roku 2011. Následne bola overená validita prekladu s cieľom zabezpečiť,
že i po preklade jednotlivé položky inventória merajú rovnaký konštrukt ako originál
inventória. Predkladaná štúdia sa zaoberá analýzou vnútornej konzistencie slovenskej verzie
MMPI-A, konkrétne štandardných validizačných, klinických, obsahových a doplnkových škál.
V prípade meracieho nástroja ako MMPI-A je potrebné brať do úvahy, že niektoré škály
zachytávajú rôzne symptómy tej istej poruchy, a teda nie všetky jej položky spolu súvisia,
z čoho vyplýva nižšia hodnota koeficientu vnútornej konzistencie - Cronbachovho koeficientu
alfa. Jeho hodnota by mala dosahovať hodnotu najmenej .70, ideálna je hodnota .80 až .90
(Halama, 2005).
Ako objektívne kritérium na posúdenie, či je dosiahnutá hodnota Cronbachovho koeficientu
alfa jednotlivých škál dostatočná, resp. vypovedajúca o dostatočnej vnútornej konzistencii
meranej škály, sme získané hodnoty porovnali s hodnotami Cronbachovho koeficientu alfa
amerického normatívneho súboru. Rovnaký postup bol zvolený i pri štandardizácii MMPI-2.
Napr. hodnota koeficientu škály Paranoja (Pa) MMPI-2 dosahovala v americkom
normatívnom súbore hodnotu len .34 (Butcher et al., 1996). Hodnoty amerického
normatívneho súboru sa pohybovali v rozmedzí od .43 do .90 u chlapcov a od .40 až do .89
u dievčat. Najvyššiu vnútornú konzistenciu pritom dosiahli škály Hypochondria (Hs)
a Schizofrénia (Sc) a najnižšiu škály Paranoja (Pa) a Maskulinita-feminita (Mf). Pre obsahové
škály sa hodnoty pohybovali v rozmedzí od .55 do .81 v súbore chlapcov a od .59 do .83
u dievčat, u doplnkových škál od .50 do .87 u chlapcov a od .45 do .81 u dievčat (Butcher et
al., 1992). Pri analýze vnútornej konzistencie škál slovenskej verzie MMPI-2 (Vavrová, 2010)
boli zistené hodnoty Cronbachovho koeficientu alfa v rozmedzí .55 až .88 pri štandardných
klinických škálach a v rozmedzí .43 až .83 pri obsahových škálach. Analýza však poukázala i na to,
že vynechaním položky 299 by sa hodnota koeficientu zvýšila v škále Úzkosť (ANX) z hodnoty .43
na .78 a v škále Poruchy pracovného výkonu (WRK) z .56 na .79, na základe čoho bol zvážený
preklad danej položky. Podrobná analýza vnútornej konzistencie meracieho nástroja teda umožňuje
odhaliť nesprávny preklad niektorých položiek a prispieť ku skvalitneniu nového nástroja v zmysle
jeho psychometrických charakteristík.
Metódy
S cieľom posúdiť vnútornú konzistenciu škál slovenskej verzie MMPI-A sme vypočítali pre
jednotlivé skúmané škály Cronbachov koeficient alfa, ktorý vypovedá o vzájomnej súvislosti medzi
položkami daných škál. Za dolnú hranicu vnútornej konzistencie sa považuje hodnota koeficientu
.70 a viac (Halama, 2005). V prípade MMPI-A, kde jedna škála zachytáva rôzne symptómy jedného
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ochorenia resp. rôzne prejavy jednej premennej, je hodnota koeficientu niektorých škál nižšia. Preto
sme ako objektívne kritérium použili hodnoty Cronbachovho koeficientu alfa amerického
normatívneho súboru. Zamerali sme sa na štandardné validizačné, klinické, obsahové
a doplnkové škály.
Analýze sme podrobili reprezentatívny súbor slovenskej adolescentnej populácie z hľadiska
veku, typu navštevovanej školy a kraja. Súbor tvorilo spolu 361 dievčat a 258 chlapcov
normatívneho a 53 dievčat a 44 chlapcov kriteriálneho súboru vo veku od 14 do 18 rokov.
Normatívny súbor zahŕňal adolescentov bez psychiatrickej diagnózy a kriteriálny súbor tvorili
adolescenti
s psychiatrickou
diagnózou
aktuálne
hospitalizovaní
v niektorom
z psychiatrických zariadení na Slovensku. Údaje amerického súbore sme čerpali z Manuálu
MMPI-A (Butcher et al., 1992). Americký normatívny súbor pritom pozostával z 815 dievčat
a 805 chlapcov a kriteriálny súbor z 293 dievčat a 420 chlapcov.
Výsledky
Pre jednotlivé škály sme vypočítali Cronbachov koeficient alfa, pričom analýzu sme realizovali pre
normatívny a kriteriálny súbor, a to zvlášť pre súbor dievčat a súbor chlapcov. Tabuľka 1 prezentuje
výsledky analýzy pre normatívny a kriteriálny súbor dievčat a tabuľka 2 pre súbor chlapcov.
Tabuľka 1 Vnútorná konzistencia validizačných škál slovenského a amerického súboru adolescentiek

Validizačné
škály

Počet
položiek

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=361
n=815
Normatívny súbor

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=53
n=293
Kriteriálny súbor

L

14

.52

.58

.47

.53

F

66

.81

.82

.73

.81

K

30

.65

.70

.77

.72

Legenda: L- Lži skóre, F- F škála, K- K škála

Hodnoty Cronbachovho koeficientu α (tabuľka 1) skúmaných škál sa pohybovali v normatívnom
súbore dievčat v rozmedzí od .52 do .81 a v kriteriálnom súbore od .47 do 77.
Tabuľka 2 Vnútorná konzistencia validizačných škál slovenského a amerického súboru adolescentov

Validizačné
škály

Počet
položiek

α- slovenský
súbor
n=258

α- americký
súbor
n=805

Normatívny súbor

α- slovenský
súbor
n=44

α- americký
súbor
n=420

Kriteriálny súbor

L

14

.48

.64

.59

.54

F

66

.83

.90

.67

.83

K

30

.63

.72

.82

.73

Legenda: L- Lži skóre, F- F škála, K- K škála

Hodnoty Cronbachovho koeficientu α skúmaných škál (tabuľka 2) sa pohybovali v normatívnom
súbore chlapcov v rozmedzí od .48 do .83 a v kriteriálnom súbore od .59 do 82.
Analýze sme podrobili i štandardné klinické škály. Tabuľky 3 a 4 zobrazujú zistené hodnoty
Cronbachovho koeficentu alfa.
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Tabuľka 3 Vnútorná konzistencia štandardných klinických škál slovenského a amerického súboru
adolescentiek

Štandardné
klinické
škály

Počet
položiek

α- slovenský
súbor
n=361

α- americký
súbor
n=815

Normatívny súbor

α- slovenský
súbor
n=53

α- americký
súbor
n=293

Kriteriálny súbor

Hs

32

.76

.79

.75

.84

D

57

.63

.66

.72

.75

Hy

60

.57

.55

.70

.60

Pd

49

.69

.68

.62

.64

Mf

44

.21

.40

.25

.35

Pa

40

.61

.59

.53

.61

Pt

48

.89

.86

.82

.91

Sc

77

.88

.89

.81

.91

Ma

46

.67

.61

.64

.67

Si

62

.80

.80

.74

.84

Legenda: Hs- Hypochondria, D- Depresia, Hy- Hystéria, Pd- Psychopatická odchýlka, MfMaskulinita-feminita, Pa- Paranoja, Pt- Psychasténia, Sc- Schizofrénia, Ma- Hypománia, Si- Sociálna
introverzia

Hodnoty Cronbachovho koeficientu α analyzovaných škál (tabuľka 3) sa pohybovali
v normatívnom slovenskom súbore dievčat v rozmedzí od .21 do .88 a v kriteriálnom súbore od .25
do 82.
Tabuľka 4 Vnútorná konzistencia štandardných klinických škál slovenského a amerického súboru
adolescentov

Štandardné
klinické
škály

Počet
položiek

α- slovenský
súbor
n=258

α- americký
súbor
n=805

Normatívny súbor

α- slovenský
súbor
n=44

α- americký
súbor
n=420

Kriteriálny súbor

Hs

32

.77

.78

.67

.76

D

57

.64

.65

.47

.57

Hy

60

.64

.63

.77

.55

Pd

49

.59

.63

.54

.53

Mf

44

.34

.43

.34

.44

Pa

40

.59

.57

.45

.55

Pt

48

.85

.84

.84

.88

Sc

77

.86

.88

.82

.88

Ma

46

.69

.61

.59

.59

Si

62

.73

.79

.69

.79

Legenda: Hs- Hypochondria, D- Depresia, Hy- Hystéria, Pd- Psychopatická odchýlka, MfMaskulinita-feminita, Pa- Paranoja, Pt- Psychasténia, Sc- Schizofrénia, Ma- Hypománia, Si- Sociálna
introverzia
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Zistené hodnoty Cronbachovho koeficientu α skúmaných škál (tabuľka 4) sa pohybovali
v normatívnom súbore chlapcov slovenskej populácie v rozmedzí od .34 do .86 a v kriteriálnom
súbore od .34 do 84.
Tabuľka 5 a 6 zobrazuje hodnoty Cronbachovho koeficientu alfa obsahových škál a Tabuľky 7 a 8
hodnoty pre doplnkové škály pre všetky skúmané súbory.
Tabuľka 5 Vnútorná konzistencia obsahových škál slovenského a amerického súboru adolescentiek

Obsahové
škály

Počet
položiek

α- slovenský
súbor
n=361

α- americký
súbor
n=815

Normatívny súbor

α- slovenský
súbor
n=53

α- americký
súbor
n=293

Kriteriálny súbor

A-anx

21

.84

.80

.76

.86

A-obs

15

.77

.72

.77

.80

A-dep

26

.82

.83

.76

.89

A-hea

37

.77

.82

.64

.85

A-aln

20

.70

.75

.77

.75

A-biz

19

.76

.75

.77

.76

A-ang

17

.70

.66

.82

.79

A-cyn

22

.73

.81

.79

.83

A-con

23

.74

.72

.81

.79

A-lse

18

.76

.75

.71

.80

A-las

16

.51

.59

.34

.63

A-sod

24

.80

.78

.81

.85

A-fam

35

.82

.82

.76

.82

A-sch

20

.68

.69

.71

.74

A-trt

26

.76

.75

.72

.80

Legenda: A-anx- Úzkosť, A-obs- Nutkavosť, A-dep- Depresia, A-hea- Záujem o vlastné zdravie, A-alnOdcudzenie, A-biz- Bizarné psychické aktivity, A-ang - Zloba, A-cyn- Cynizmus, A-con- Problémové
správanie, A-lse- Nízka sebaúcta, A-las- Nízka ašpirácia, A-sod- Sociálna nepohoda, A-famProblémy v rodine, A-sch- Školské problémy, A-trt- Negatívny postoj k terapii

V slovenskom normatívnom súbore dievčat sa hodnoty Cronbachovho koeficientu α (Tabuľka
5) pohybovali rozmedzí od .48 do .84 a v kriteriálnom súbore od .34 do 82.
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Tabuľka 6 Vnútorná konzistencia obsahových škál slovenského a amerického súboru adolescentov

Obsahové
škály

Počet
položiek

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=258
n=805
Normatívny súbor

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=44
n=420
Kriteriálny súbor

A-anx

21

.77

.76

.69

.80

A-obs

15

.71

.72

.67

.76

A-dep

26

.76

.80

.67

.83

A-hea

37

.74

.81

.58

.78

A-aln

20

.62

.69

.67

.72

A-biz

19

.74

.75

.64

.73

A-ang

17

.69

.69

.71

.75

A-cyn

22

.65

.79

.82

.78

A-con

23

.75

.72

.70

.74

A-lse

18

.68

.71

.49

.73

A-las

16

.44

.55

.26

.63

A-sod

24

.73

.77

.55

.78

A-fam

35

.75

.81

.64

.82

A-sch

20

.66

.69

.58

.70

A-trt

26

.67

.72

.67

.77

Legenda: A-anx- Úzkosť, A-obs- Nutkavosť, A-dep- Depresia, A-hea- Záujem o vlastné zdravie, A-alnOdcudzenie, A-biz- Bizarné psychické aktivity, A-ang - Zloba, A-cyn- Cynizmus, A-con- Problémové
správanie, A-lse- Nízka sebaúcta, A-las- Nízka ašpirácia, A-sod- Sociálna nepohoda, A-famProblémy v rodine, A-sch- Školské problémy, A-trt- Negatívny postoj k terapii

V slovenskom normatívnom súbore chlapcov sa hodnoty Cronbachovho koeficientu α (tabuľka
6) pohybovali rozmedzí od .48 do .84 a v kriteriálnom súbore od .34 do 82.
Tabuľka 7 Vnútorná konzistencia doplnkových škál slovenského a amerického súboru adolescentiek

Doplnkové
škály

Počet
položiek

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=361
n=815
Normatívny súbor

α- slovenský
α- americký
súbor
súbor
n=53
n=293
Kriteriálny súbor

A

35

.88

.89

.84

.92

R

33

.53

.52

.69

.47

MAC-R

49

.48

.45

.55

.55

ACK

13

.64

.66

.71

.73

PRO

36

.54

.61

.73

.76

IMM

43

.79

.82

.72

.83

Legenda: A- Úzkosť, R- Potlačenie, MAC-R- MacAdrewová škála alkoholizmu, ACK- Problémy
s užívaním alkoholu, PRO- Sklon k užívaniu alkoholu a drog, IMM- Nezrelosť
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Hodnoty Cronbachovho koeficientu α analyzovaných škál (tabuľka 7) sa pohybovali
v normatívnom slovenskom súbore dievčat v rozmedzí od .53 do .88 a v kriteriálnom súbore od .55
do 84.
Tabuľka 8 Vnútorná konzistencia doplnkových škál slovenského a amerického súboru adolescentov

Doplnkové
škály

Počet
položiek

α- slovenský
súbor
n=258

α- americký
súbor
n=805

Normatívny súbor

α- slovenský
súbor
n=44

α- americký
súbor
n=420

Kriteriálny súbor

A

35

.85

.87

.84

.89

R

33

.65

.65

.71

.54

MAC-R

49

.51

.50

.62

.44

ACK

13

.68

.64

.61

.66

PRO

36

.57

.63

.41

.75

IMM

43

.73

.80

.72

.82

Legenda: A- Úzkosť, R- Potlačenie, MAC-R- MacAdrewová škála alkoholizmu, ACK- Problémy
s užívaním alkoholu, PRO- Sklon k užívaniu alkoholu a drog, IMM- Nezrelosť

Hodnoty Cronbachovho koeficientu α skúmaných škál (tabuľka 8) sa pohybovali v normatívnom
slovenskom súbore chlapcov v rozmedzí od .51 do .85 a v kriteriálnom súbore od .41 do 84.
Diskusia a záver
Validita a reliabilita predstavujú základné psychometrické vlastnosti psychodiagnostickej
metódy. V rámci štandardizácie MMPI-A pre slovenskú adolescentnú populáciu bola
slovenská verzia inventória podrobená overeniu reliability ako vnútornej konzistencie testu.
Vnútorná konzistencia škály vypovedá o tom, ako jednotlivé položky škály vzájomne súvisia.
Pri určitých premenných je vysoká vnútorná konzistencia žiaduca, pretože vypovedá o tom, že
položky škály zachytávajú tú istú latentnú premennú. V prípade MMPI-A však niektoré škály
zachytávajú rôzne aspekty tej istej premennej, napr. rôzne symptómy jedného ochore nia,
alebo rôzne formy problémového správania. Napr. škála Rodinné problémy (A -fam)
zachytáva konflikty v rodine, pocity medzi rodinnými príslušníkmi, komunikáciu, vzájomnú
súdržnosť a ďalšie, preto nie je možné očakávať vysoký koeficient vnútornej konzist encieCronbachov koeficient alfa. K posúdeniu hodnôt vnútornej konzistencie sme preto porovnali
hodnoty Cronbachovho koeficientu alfa škál slovenskej verzie MMPI-A s hodnotami koeficientu
amerického súboru. Takéto porovnanie umožňuje zistiť prípadnú diskrepanciu v položkách medzi
novou verziou a originálom inventória, čo vedie k následnej korekcii prekladu škál. Zamerali sme
sa na analýzu vnútornej konzistencie štandardných validizačných, klinických, obsahových
a doplnkových škál.
Analýze sme podrobili reprezentatívny súbor adolescentov s a bez psychiatrickej diagnózy.
Pre validizačné škály normatívneho i kriteriálneho súboru sme zistili rozdiel pri porovnaní hodnôt
slovenského a amerického súboru na škále L v normatívnom súbore chlapcov, kde sa hodnota
koeficientu rovnala 48 v slovenskom, ale až .64 v americkom súbore. V kriteriálnom súbore bola
hodnota koeficientu v slovenskom súbore vyššia (.59) ako v americkom súbore (.54), na základe
čoho usudzujeme na vnútornú konzistenciu škály L v porovnaní s americkým súborom, rovnako
ako i u ostatných validizačných škál. Pri skúmaní vnútornej konzistencie štandardných klinických
škál sme zistili nižšie hodnoty Cronbachovho koeficientu α v niekoľkých škálach, ale rozdiely
neboli väčšie ako .10, okrem škály Maskulinita-feminita (Mf) v normatívnom súbore, kde sa
hodnota koeficientu rovnala v slovenskom súbore .21 a v americkom .40.
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Už v procese štandardizácie MMPI-2 pre slovenskú populáciu bolo zistené, že škála Maskulinitafeminita (Mf) je náročná na preklad, keďže zachytáva záujmy, voľnočasové preferencie, aktivity,
ktoré možno označiť ako typicky ženské či mužské. Vzhľadom k tomu, že MMPI vzniklo v inej
kultúre, to čo je v našich podmienkach považované za mužskú či ženskú aktivitu, v americkej
kultúre môže byť ponímané inak. Napr. v Taliansku museli pristúpiť k úplnej modifikácii
položky „Rád/ varím, ktorá je v origináli testu chápaná, ako zachytávajúca typicky ženský
záujem (Pancheri, 1996 podľa Butcher, 1996). V talianskej populácii nie je varenie ponímané
rovnako, čo viedlo k tomu, že by položka neskórovala v takom smere ako má. V súbore
chlapcov sme pri žiadnej zo škál nezistili väčšie rozdiely ako .10 tak v normatívnom ako ani
kriteriálnom súbore pri porovnaní s americkými súbormi a v niektorých škálach boli hodnoty
koeficientu v slovenskom súbore vyššie ako v americkom súbore. Preto hodnotíme položky
tejto ako i ostatných štandardných klinických škál pre súbor dievčat i chlapcov ako vnútorne
konzistentné.
Ďalej sme sledovali vnútornú konzistenciu obsahových škál. V normatívnom súbore dievčat
sme nezistili významné rozdiely medzi hodnotami Cronbachovho koeficientu α, a však
v kriteriálnom súbore na škála Nízka ašpirácia (A-las) sme zistili hodnotu .34 kým hodnota
koeficientu v americkom súbore dosahovala .63. Rovnaké výsledky sme získali i pre súbor
chlapcov. V normatívnom súbore sme významné rozdiely nezistili, ale v kriteriálnom súbore bola
hodnota koeficientu .26 v slovenskom a .63 v americkom súbore. Hodnoty Cronbachovho
koeficientu α v normatívnom súbore boli zhodné s hodnotami v americkom súbore. Štatistická
analýza taktiež nepoukázala ani na položky škály, ktorých zmenou alebo vynechaním by sa hodnota
koeficientu zvýšila. Napr. pri overovaní slovenskej verzie MMPI-2 analýza poukázala na nízke
hodnoty v škále Úzkosť (ANX)- .43 a Poruchy pracovného výkonu (WRK)- .56. Pri bližšej analýze
týchto položiek sme zistili, že hodnota je spôsobená jedinou a v prípade oboch škál tou istou
položkou, pričom štatistická analýza tiež ukázala, že jej vynechaním by sa hodnota koeficientu
zvýšila v škále Úzkosť (ANX) na .78 a v škále Poruchy pracovného výkonu (WRK) na .79
(Vavrová, 2010). Preklad položky bol upravený. V prípade škály Nízka ašpirácia (A-las) sa však
žiadna položka pri overovaní obsahovej validity nejavila ako problematická, a v normatívnom
súbore sa vnútorná konzistencia položiek potvrdila. Vzhľadom na uvedené je potrebné overiť
vnútornú konzistenciu škály na novej vzorke adolescentov s psychiatrickou diagnózou.
Vo všetkých skúmaných doplnkových škálach, tak v súbore dievčat ako i v súbore chlapcov sme
nezistili rozdiely väčšie ako .10 Cronbachovho koeficientu α a u niektorých škál hodnota
koeficientu bola vyššia v slovenskom súbore ako v americkom.
Analýza vnútornej konzistencie slovenskej verzie MMPI-A poukázala, že jednotlivé položky
skúmaných škál vykazovali vnútornú konzistenciu pri porovnaní s americkým súborom, okrem
škály Nízka ašpirácia (A-las). Pre túto škálu je vhodné analýzu zopakovať na novom kriteriálnom
súbore.
Tento výskum bol podporený projektom VEGA 1/0352/11.
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Modrobiely svet - je naozaj taký ružový? Vplyv virtuálnych interakcií
na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti
Jana Lišková – Michaela Dragulová  Mária Bratská
Katedra psychológie FiF UK, Bratislava
mirabelka24@azet.sk; michaela.dragulova@gmail.com; bratska@fphil.uniba.sk
Abstrakt
Práca sa zaoberá vplyvom virtuálnych interakcií prostredníctvom sociálnej siete Facebook na
partnerské vzťahy vo vynárajúcej sa dospelosti. Objasňuje vplyv komunikácie na danej sieti na
vytváranie, udržiavanie a upevňovanie potenciálnych, ale aj aktuálnych partnerských vzťahov.
Ďalej sa sústreďuje na frekvenciu komunikácie partnerského vzťahu tvárou v tvár v porovnaní s
interakciou prostredníctvom sociálnej siete, najmä v otázkach partnerských vzťahov. Práca sa
podrobnejšie venuje sociálnej sieti Facebook a jej základným charakteristikám, histórii a motivácii
jej používania. Dáta boli zbierané prostredníctvom online ankety od 322 participantov v období
vynárajúcej sa dospelosti. Anketa bola rozdelená na dve časti, podľa toho či participanti mali alebo
nemali partnerský vzťah v čase výskumu. Výsledky výskumu ukázali, že najčastejším dôvodom
účasti participantov na sociálnej sieti Facebook je komunikácia (70,82 %). Väčšina participantov
(37,2 % zadaných, 51,4 % nezadaných) nepripisovala Facebooku nijaký významný vplyv na ich
súčasný alebo predchádzajúci vzťah. Avšak 70,9 % participantov chatuje so svojím partnerom, 20
% z nich dokonca denne. Iba 1,1 % participantov rieši problémy partnerských vzťahov v prostredí
sociálnej siete Facebook. Ukázalo sa, že až 75,7 % nezadaných participantov nevyužíva Facebook
na komunikáciu s potenciálnymi partnermi. 55,7 % nezadaných participantov tiež uviedlo, že
Facebook im nepomáha pri nadväzovaní nových partnerských vzťahov. Facebook je teda skôr
rozšírením komunikácie tvárou v tvár, než jej náhradou.
Kľúčové slová: Sociálna sieť, Facebook, partnerské vzťahy, obdobie vynárajúcej sa dospelosti,
sociálna interakcia
Blue-white world – is it really so great? The impact of virtual interactions on partner
relationships during emerging adulthood
Abstract
This work deals with virtual interactions through the social network Facebook and their impact on
partner relationships in emerging adulthood. We focus on the effect of communication through
Facebook especially on creating, maintaining and strenghtening potential and current partner
relationships. Then we compare the frequency of face to face communication versus social network
interaction, mainly in relationships. General characteristics, history and examples of social networks
are reviewed. We concentrate on Facebook and its main features, history and motivation towards its
using. The data were collected through an online inquiry from 322 participants in their emerging
adulthood. The inquiry was divided into two parts, dependig on relationship status during the
survey. The results show that the most common reason for using Facebook is communication, 70,82
%. Most of the participants (37,2 % in relationship, 51,4 % single) didn’t feel any significant effect
of Facebook on their current or former relationship. 70,9 % of participants chats with their partner,
20% of them on daily basis. Only 1,1 % of participants discuss their relationship problems on
Facebook. 75,7 % single participants don’t use Facebook for communication with potential
partners. 55,7 % of single participants also noted, that Facebook did not help them to create new
relationships. Facebook is rather an expansion of communication than its replacement.
Key words: Social network, Facebook, partner relationships, emerging adulthood, social
interactions
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Úvod
Fenoménom dnešnej doby je internet. V čase keď internet „hýbe svetom“, hýbe často aj našimi
osobnými svetmi – našimi vzťahmi – priateľskými, partnerskými, rodinnými ale aj pracovnými
a obchodnými. „Život“ v neobmedzenom svete „www“ nadobúda pre nás nesmierny, pre mnohých
až existenčný význam. Internet a sociálne siete už nevyužívame iba denne, ale pripájame sa
dokonca viackrát za deň, alebo sme online niekoľko hodín. Naša „www“ realita sa pomaly môže
stávať určujúcou, smerodajnou. Svedčí o tom aj fakt, že hoci od vzniku prvých sociálnych sietí
ubehlo sotva 15 rokov, už dnes majú stovky miliónov užívateľov (Boyd, Ellison, 2007).
Veľká časť sociálnej interakcie prebieha práve prostredníctvom internetu. Otázkou však je, do
akej miery sú naše sociálne interakcie najmä v oblasti partnerských vzťahov osobné a v akej miere
sa realizujú cez internet. Najmä mladí ľudia, ktorí sa v prostredí internetu pohybujú „ako doma“,
využívajú tento prostriedok na rýchlu, pohodlnú, efektívnu a lacnú komunikáciu oveľa častejšie,
ako to býva u iných generácií a ako to bývalo kedysi.
Problematika sociálnych sietí a ich vplyvu je v súčasnosti veľmi aktuálnou a čoraz viac
skúmanou témou. Čoraz viac odborníkov z oblasti psychológie, sociológie, ale aj marketingu
a reklamy zameriava pozornosť na najpopulárnejšiu, najpoužívanejšiu a najrozšírenejšiu sociálnu
sieť Facebook.
Táto sociálna sieť je súčasťou života 955 000 000 ľudí na Zemi. 955 000 000 ľudí je aktívnymi
užívateľmi jednej sociálnej siete. Tých istých 955 000 000 ľudí trávi čas podobnými aktivitami
v rovnakom prostredí, komunikuje medzi sebou, „žije“ v spoločnom „svete“. Ich sociálne interakcie
z veľkej časti prebiehajú práve v tomto prostredí. Napr. „... dohodneme sa na Facebooku.“, „Príď na
Facebook.“, „ .... tieto fotky musíme dať na Facebook!“, „Vytvorím udalosť na Facebooku.“, „ ...
videl si môj status?“, „Zuzka je vo vzťahu s Majom!“, „ ... už to bolo na Facebooku?“, „Kto nie je
na Facebooku, nežije“ – naozaj? Čím je teda Facebook taký výnimočný, čím nás dokáže tak
ovplyvniť? Ako je možné, že jedna sociálna sieť dokáže vplývať na naše vzťahy?
Špecifiká sociálnych sietí a najmä Facebooku však zatiaľ na Slovensku nie sú v centre
vedeckého a odborného skúmania. Z tohto dôvodu cieľom našej štúdie je priblížiť tento
fenomén, podstatu jeho fungovania, základné charakteristiky, motivácie k jeho využívaniu
a najmä jeho možný negatívny alebo pozitívny vplyv na formovanie a udržiavanie
partnerských vzťahov mladých ľudí v období vynárajúcej sa dospelosti.
Obdobie vynárajúcej sa dospelosti a partnerské vzťahy
Langmeier a Krejčířová (2006) považujú obdobie medzi 20. a 25. rokom života za obdobie
prechodu medzi adolescentnou a úplnou dospelosťou. Predpokladajú, že človek si v tomto období
upresňuje svoje osobné ciele, identifikuje sa s rolou dospelého a hľadá si partnera.
Arnett (2004) prináša nový koncept tohto tranzitného, hraničného obdobia, ktoré nazýva obdobie
vynárajúcej sa dospelosti (emerging adulthood). Za spodnú hranicu vynárajúcej sa dospelosti
považuje 18. rok života a za hornú hranicu považuje vek 25 rokov. Podotýka však, že táto horná
hranica je pohyblivá. Arnett (2004) považuje toto obdobie za vek skúmania/ objavovania vlastnej
identity (preskúmanie možností v oblasti svojho budúceho povolania, lásky a pod.), nestability
(preskúmanie možností zmeny partnerov, práce a pod.), cítenia sa „niekde medzi“, zamerania sa
na seba (mladí ľudia zažívajú menej sociálnej kontroly a väčšiu slobodu), možností (optimistické
predstavy a vízie do budúcnosti). Vandová (2011) pripája k piatim Arnettovým znakom vynárajúcej
sa dospelosti ešte jeden – tento vek označuje ako vek veľkých nádejí – dnešní mladí ľudia si podľa
Arnetta (2004) myslia, že ich život bude lepší ako život ich rodičov. Napr. nesnažia sa nájsť si len
vhodného partnera, ale veria v to, že stretnú spriaznenú dušu, s ktorou prežijú celý život.
Toto obdobie býva označované aj ako fáza intimity. Jej úlohou je vytvorenie dôverného,
spoľahlivého a stabilného vzťahu, ktorý by mohol slúžiť ako zdroj citovej istoty a bezpečia a v tejto
podobe by sa mohol stať základom budúceho manželstva a rodiny. Intimita tu znamená opak
povrchných, krátkodobých vzťahov a predstavuje prechod na kvalitatívne inú úroveň vzťahu
s druhým človekom (Cimermanová, 2007).
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Partnerstvo má pre obdobie mladej dospelosti väčší význam ako priateľstvo (Vágnerová, 2008).
Je najdôležitejším variantom intímneho života, v ňom sa človek dokáže vzdať časti svojej identity.
V tomto období sa mladí ľudia snažia budovať už stabilnejšie, vážnejšie vzťahy s perspektívou,
upúšťajú od krátkodobých známostí založených na fyzickej príťažlivosti častejších v adolescencii,
túžia po vzťahu s partnerom založenom na otvorenej komunikácii, vzájomnej úcte a láske.
Človek pri výbere partnera a pred začatím vážnejšieho vzťahu s ním zvažuje, či bude pre neho
vzťah výhodný, tzn. snaží sa maximalizovať zisky a minimalizovať straty. Už pri prvom stretnutí
(osobnom, alebo prostredníctvom internetu) zisťujeme dôležité informácie: sociálny status, pôvod,
informácie o predošlých (prípadne súčasných) vzťahoch, vzťah k pôvodnej rodine, či má
potenciálny partner deti, plány do budúcnosti a v zamestnaní. Zvlášť dôležitý je intuitívny odhad,
ako sa potenciálny partner k nám hodí (Willi, 2011, s. 110). Človek sa pri výbere partnera
nezaujíma len o silné stránky potenciálneho partnera, ale aj o slabosti a skryté neistoty.
Podobnosť osobnostných vlastností, názorov, vierovyznania, veku, sociálnej triedy, ale aj
geografická vzdialenosť medzi partnermi, či fyzická atraktivita sa môžu javiť ako veľmi dôležité pri
hľadaní vhodného partnera. Myslíme si, že uvedené aspekty majú svoje miesto aj v nadväzovaní
a udržiavaní partnerských vzťahov cez internet. Prostredníctvom chatovania a údajov zverejnených
v profile si teda ľudia o sebe vymieňajú najrôznejšie informácie. Podľa nich usúdia, či v chatovaní
a ďalších online interakciách budú pokračovať alebo nie.
Sociálne siete
Sociálne siete (napr. Facebook, Twitter, Myspace, Google+, LinkedIn atď.) sú určite jedným
z mnohých fenoménov súčasnosti. Mladá generácia ich používa bežne, dokonca denne. Sú zdrojom
informácií, zábavy, umožňujú „spoznávanie“ nových ľudí a udržiavanie kontaktov s tými starými.
Stali sa najnovším propagátorom reklamy, obchodu. Posúvajú komunikáciu na inú úroveň, no
prinášajú zároveň mnohé riziká. Strata súkromia, zneužívanie, prenasledovanie, či uzavretie sa len
do vlastného virtuálneho sveta.
Sociálna sieť predstavuje podľa Boyd a Ellison (2007) službu podmienenú internetovým
pripojením, ktorá umožňuje jednotlivcom vytváranie profilov (či už verejných alebo prístupných len
istým užívateľom) v rámci istého ohraničeného systému a prezeranie zoznamu ďalších užívateľov,
s ktorými sú v kontakte a komunikovať s nimi. Takýmto vzájomným prepájaním užívateľov
a rôznych skupín vznikajú postupne sociálne siete.
Facebook
Fenomén menom Facebook vznikol v roku 2004 a o 8 rokov sa stalo jeho súčasťou vyše 13 %
všetkých ľudí na Zemi, teda 955 miliónov aktívnych užívateľov29. Za zakladateľa Facebooku
sa považuje Mark Zuckerberg.
Na Facebooku, ako aj na iných sociálnych sieťach, si užívatelia vytvárajú vlastný profil. Profil
môže obsahovať osobné údaje ako meno, vek, dátum narodenia, rodisko, pohlavie, zamestnanie,
školu, vierovyznanie, obľúbené mottá, kontaktné údaje atď.
Jednou zo súčastí profilu je aj kolónka „stav“ (relationship). Avšak tieto kolónky nemusia byť
pravdivo vyplnené a tak si mnoho ľudí buď zo žartu alebo z recesie do stavu dopĺňa všetko iné, len
nie skutočnosť. Môže sa zdať, že táto kolónka je v podstate len nepodstatná súčasť profilu, avšak
pre mnohých môže naberať až neprimeraný význam. Napr. ak sa pár rozhodne „dať sa do vzťahu na
Facebooku“ je to akési „verejné“ potvrdenie toho, že sú spolu, naopak ak sa ich stav zmení na
„nezadaný /á“, je to ako potvrdenie rozchodu. Nehovoriac o tom, že práve takéto zmeny stavu sú
sprevádzané mnohým komentármi od „priateľov“. Pre niekoho môže byť táto kolónka natoľko
dôležitá, že ovplyvňuje, či danému užívateľovi napíše a čo mu napíše.
Chat a správy sú samozrejme neodmysliteľnou súčasťou tejto sociálnej siete. Dnes už nie je
výnimka, že mnohí študenti vytvárajú skupiny, aby na nich informovali ostatných spolužiakov
o najdôležitejších aktualitách v škole.
29

URL: http://newsroom.fb.com/content/default.aspx?NewsAreaId=22
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Používatelia cez statusy, odkazy môžu „zdieľať“ informácie, články, videá, odkazy atď., čím na
ne upozorní ostatných „priateľov“ a tým aj „priateľov priateľov“.
Prečo práve Facebook? Ako uvádzajú Kim a Lee (2011, s. 359) „Facebook by nedosiahol takú
popularitu, keby naozaj užívateľom neponúkal určité benefity alebo zábavu“. Táto sociálna sieť
ponúka nesmierne veľa možností a spôsobov komunikácie, ale aj zábavy, či informácií. Mladí ľudia
Facebook využívajú rôzne. Motivácii k využívaniu Facebooku sa venovali aj Doğruer, Menevis,
a Eyyam (2011). Z ich výskumu (N = 302) vyplýva, že mladí ľudia využívajú Facebook aj na
zakladanie a budovanie romantických vzťahov (66,2 %), a že Facebook im poskytuje príležitosti
upevňovať vzťahy aj s ľuďmi, na ktorých „zabudli“ (58,9 %).
Vzťah sociálnych sietí a sociálnych vzťahov
Sociálne siete môžu uľahčovať vytváranie sociálnych väzieb, najmä tým, že odstraňujú bariéru
fyzického vzhľadu a umožňujú kontrolu nad komunikáciu, takže aj plachší jednotlivci si môžu
dopredu premyslieť smer komunikácie, nemusia sa obávať verejného odmietnutia, čo môže byť
motiváciu pre takýto spôsob hľadania nových vzťahov.
Sociálne siete umožňujú socializáciu aj bez kontaktu v reálnom svete. Umožňujú nám udržiavať
kontakty s tými, s ktorými sa nemôžeme osobne stretnúť, no chceme s nimi zostať v kontakte
a udržať vzájomné väzby.
Tento aspekt sociálnych sietí potvrdzujú aj mnohé výskumy. Napr. Ellison, Steinfield, Lampe
(2007) vo svojej štúdii (N = 800) uvádzajú, že sociálne siete podporujú udržiavanie už
nadviazaných vzťahov, ale aj formovanie nových sociálnych väzieb. Podľa Kujatha (2011)
používanie Facebooku a MySpace na udržiavanie sociálnych kontaktov má tendenciu prevažovať
pri už existujúcich sociálnych väzbách (72 %), než pri hľadaní nových (53 %, N = 183).
Výskumný projekt
Náš výskumný projekt je zameraný na skúmanie vplyvu komunikácie na Facebooku na
partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti. Vychádza najmä z teoretických aj
výskumných poznatkov Ellison, Steinfielda, a Lampeho (2007) a Kujatha (2011). Keďže sme aj my
dlhoročnými aktívnymi členkami sociálnych sietí, vo veľkej miere vychádzame aj z vlastných
skúseností a poznatkov.
Ciele výskumného projektu
Cieľom výskumného projektu bolo preskúmať a objasniť vplyv komunikácie prostredníctvom
sociálnej siete Facebook (ďalej len FB) na vytváranie, udržiavanie a upevňovanie potenciálnych
alebo aktuálnych partnerských vzťahov. Cieľom nášho výskumného projektu bolo tiež zistiť, či
respondenti využívajú FB na riešenie problémov ich partnerského vzťahu alebo prevláda
komunikácia tvárou v tvár pri riešení týchto problémov.
Výskumné metódy
Výskum sme uskutočňovali prostredníctvom online ankety, ktorú sme vytvorili podľa vzoru
viacerých štúdií v danej problematike. Primárny spôsob distribúcie bol uskutočnený priamo
v prostredí FB pomocou zasielania správ, zdieľania statusov, zasielania oznamov na nástenky. Ako
ďalší nástroj distribúcie sme použili ročníkové maily rôznych fakúlt, katedier aj univerzít v rámci
Slovenska a domovskú stránku gymnázia, kde bola anketa uverejnená (aby naša vzorka obsahovala
aj stredoškolských študentov a predišli sme tak istej homogénnosti vzorky). Súčasťou ankety bol
informovaný súhlas.
Anketa VFB – Vplyv Facebooku na partnerské vzťahy obsahovala otvorené otázky, otázky
s možnosťou výberu („buď – alebo“) a otázky s ponukou viacerých možností, z ktorých si mal
respondent vybrať všetky, ktoré pre neho platia. Anketa bola rozdelená na tri skupiny otázok: prvá
skupina otázok bola zameraná na frekvenciu a účel používania sociálnej siete Facebook, druhá
skupina bola rozdelená na dve časti podľa toho, či boli respondenti aktuálne „zadaní“ alebo
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„nezadaní“. Tretia skupina otázok sa zameriavala na demografické a základné informácie
o respondentoch. Počet, rozsah a formulácia jednotlivých otázok bola prispôsobená cieľovej
skupine tak, aby čas vyplnenia nepresahoval viac ako 10 minút (aby dĺžka ankety respondenta
neodradila od účasti vo výskume).
Metódy spracovania dát
Po vyplnení boli odpovede respondentov automaticky odoslané na e-mail vytvorený špeciálne
pre potreby výskumu (automatické odosielanie zabezpečovala služba google.doc., prostredníctvom
ktorej bol dotazník vytvorený aj distribuovaný). Výsledky boli spracované pomocou štatistického
programu SPSS.
Skúmaný výber
Skúmavý výber pozostával z 322 participantov v rozpätí 18 - 27 rokov (M = 20,29; SD = 2,043),
83 mužov a 235 žien (4 respondenti pohlavie neuviedli).
Priebeh výskumu
Výskum bol realizovaný v časovom rozmedzí od 11. 8. 2011 do 24. 10. 2011 pomocou online
ankety. Počet vyplnených dotazníkov sa počas jednotlivých dní výrazne líšil. Rozdiely v ich počte
boli niekoľkonásobné. E–mail s anketou a informovaným súhlasom bol sprevádzaný oslovením,
vymedzením vekovej skupiny a prosbou o anonymnú participáciu vo výskume a zároveň
poďakovaním za účasť. Výskum sa stretol s pozitívnym ohlasom a ochotou. Za vyplnenie dotazníka
nebola skúmaným osobám sľúbená žiadna odmena, účasť bola úplne dobrovoľná.
Výsledky
V rámci nášho výskumu sme získali mnoho dát o dôvodoch účasti participantov na Facebooku,
ich aktivitách, zisťovali sme aj množstvo a charakter osobných informácií zverejnených v profile
a odlišnosti v nich v rámci kategórií zadaných a nezadaných, mužov a žien. Vzhľadom k rozsahu
tohto príspevku sa však zameriame iba na najdôležitejšie výsledky z oblasti vplyvu komunikácie na
Facebooku (ďalej len FB) na partnerské vzťahy, na otázku, či takáto komunikácia medzi partnermi
prevláda viac ako komunikácia tvárou v tvár, čo je obsahom správ respondentov a akú úlohu
zohráva FB pri nadväzovaní nových partnerských vzťahov.
Vplyv komunikácie prostredníctvom sociálnej siete FB na partnerské vzťahy
Otázka týkajúca sa vplyvu FB na partnerské vzťahy bola uvedená osobitne podľa toho, či
respondenti mali v čase výskumu partnerský vzťah, alebo nie.
Najviac respondentov (37,2 %, n = 65, z celkového počtu N = 175), ktorí v čase vypĺňania
ankety mali partnerský vzťah, nepripisovali FB nijaký významný vplyv na ich partnerský vzťah.
12 % (n = 21) priznalo, že sa kvôli FB častejšie háda, avšak 11,4 % (n = 20) uviedlo, že FB zlepšil
ich komunikáciu. Podľa 2,3 % participantov FB spôsobuje nedorozumenia. 1,1 % respondentov
potvrdilo, že Facebook posilnil ich vzťah, pre 0,6 % respondentov bol FB dôvodom na rozchod.
Poznámka: „N“ – celkový počet participantov, ktorí odpovedali na konkrétnu otázku; „n“ – počet
participantov, ktorí sa v rámci konkrétnej otázky priklonili k danej odpovedi.
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Obr. 1. Vplyv FB na respondentov, ktorí mali v čase výskumu partnerský vzťah

Respondenti, ktorí v čase vypĺňania ankety nemali partnerský vzťah (N = 140) uviedli, že FB na
ich predchádzajúci partnerský vzťah nemal žiadny významný vplyv (51, 4 %, n = 72).
5 % (n = 7) týchto respondentov uviedlo, že sa kvôli FB častejšie hádalo a 4,3 % (n = 6)
respondentov uviedlo, že sa FB bol dôvodom na ich rozchod. Avšak FB zlepšil komunikáciu 3,6 %
(n = 5) respondentov v ich minulom vzťahu.

Obr. 2. Vplyv FB na respondentov, ktorí nemali v čase výskumu partnerský vzťah

Využívajú respondenti sociálnu sieť FB na riešenie otázok ich partnerského vzťahu
alebo prevláda komunikácia tvárou v tvár pri riešení problémov vo vzťahoch?
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Pre mnohých z nás je oveľa ľahšie niektoré veci povedať cez internet než tvárou v tvár. Práve
vďaka tejto našej slabosti často vznikajú nedorozumenia, ktoré môžu produkovať ešte väčšie
problémy, ako tie, o ktorých nechceme hovoriť osobne ale radšej prostredníctvom chatu alebo správ
na internete.
Zaujímalo nás, či respondenti so svojím partnerom chatujú, ako často, čo je obsahom ich správ,
či medzi nimi prebiehajú aj iné interakcie v rámci sociálnej siete – či si navzájom komentujú,
„like-ujú“ statusy apod.
V tejto výskumnej otázke sme sa zamerali len na dáta od respondentov, ktorí mali v čase
výskumu partnerský vzťah (N = 175).
93,2 % (n = 163) uviedlo, že ich partner má tiež konto na FB a len 6,9 % (n = 12) bolo
respondentov, ktorých partneri na FB nie sú. Preto sme sa ďalej spýtali, či naši respondenti so
svojím partnerom chatujú a ako často. 70,9 % (n = 123) z nich chatuje so svojím partnerom, kým
29,1 % (n = 52) nie. Zaujímavé však je, že 24,5 % (n = 40) nekomunikuje so svojimi partnermi
prostredníctvom FB, hoci na ňom majú obaja konto.
Participanti sa ďalej vyjadrili, že s ich partnerom komunikujú prostredníctvom FB denne – 20 %,
17,7 % participantov si so svojím partnerom chatuje viackrát do týždňa, kým 24 % iba občas, 2,3 %
odpovedalo, že s partnerom chatuje len v prípade, že spolu nemôžu byť osobne.
V ďalšej časti sme sa zamerali na aktivitu respondentov a ich partnerov – či respondenti
uverejňujú detaily o ich vzťahu prostredníctvom statusov, komentárov a pod.
Väčšina respondentov – 84 % (n = 147) takéto informácie do svojich statusov neuverejňuje,
avšak uverejňuje ich 16 % (n = 28). 54,9 % z opýtaných reaguje na partnerove príspevky, kým
41,7 % nie (3,4 % sa nevyjadrili).
Pýtali sme sa na vzájomnú aktivitu partnerov – komentovanie, „like–ovanie“ statusov atď.
V otázke, na aké statusy primárne respondenti reagujú, odpovedali takto: 27,4 % reaguje iba na
významné statusy / príspevky, 60 % respondentov reaguje iba občas. Na každý partnerov status /
príspevok reaguje len 0,6 %, na druhej strane na žiadny partnerov status / príspevok nereaguje
7,4 %.
Obsahy komunikácie na FB
Respondentom bola tiež položená otázka, čo je obsahom komunikácie s ich partnerom na FB.
38,9 % (N= 175) z opýtaných využíva FB na komunikáciu len o bežných udalostiach dňa. 20,6 % si
prostredníctvom FB vymieňa informácie o tom, kde, kedy a ako stretnúť. 14,9 % respondentov
priznalo, že obsahom správ s ich partnerom nie je nič dôležité. Len 1,1 % respondentov rieši
v prostredí FB otázky ich partnerského vzťahu.
Respondentov sme sa preto ďalej pýtali, či trávia viac času s ich partnerom osobne, alebo
v prostredí sociálnej siete FB. 95,4 % (n = 167) participantov uviedlo, že viac času s partnerom
trávi v osobnom styku, než v internetovom. K tejto možnosti sa priklonilo iba 4,6 % participantov
(N = 175).
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Obr. 3. Početné zastúpenie respondentov podľa toho, čo je obsahom ich komunikáte
s partnerom v prostredí Facebooku

Úloha FB pri nadväzovaní nových partnerských vzťahov
V rámci tejto výskumnej otázky sme brali do úvahy iba respondentov, ktorí v čase vypĺňania
ankety neboli v partnerskom vzťahu (N = 140).
Na otázku, či podľa nich FB pomáha v nadväzovaní nových potenciálnych vzťahov, títo
respondenti odpovedali v 42,9 % (n = 60) pozitívne a v 55,7 % (n = 78) negatívne (2 osoby sa
nevyjadrili).
Až 75,7 % respondentov sa vyjadrilo, že na FB u nich neprevažuje komunikácia s potenciálnym
partnermi. Len 21,4 % respondentov v rámci komunikácie na FB komunikuje s potenciálnymi
partnermi (ostatní sa nevyjadrili). 89,3 % (n = 125) respondentov sa tiež vyjadrilo, že nevstúpilo do
partnerského vzťahu s nikým, koho poznali len cez sociálnu sieť FB. Len 9,3 % respondentov
uviedlo, že sa prostredníctvom FB zoznámili s niekým neznámym a po čase s ním vstúpili do
partnerského vzťahu (2 sa nevyjadrili).
Rozhodujúcim podnetom, ktorí môže ovplyvňovať, či používatelia napíšu, alebo pošlú žiadosť
o priateľstvo tým, s ktorými sa chcú zoznámiť, môže byť aj uvedený „stav“. Zaujímalo nás preto, či
participanti pri takomto rozhodnutí berú do úvahy túto informáciu. Len 2,9 % (n = 4) uviedlo, že je
pre nich táto informácia rozhodujúca a riadia sa ňou. 13,6 % (n = 19) túto informáciu neberie vážne.
Len 12,9 % (n = 18) respondentov si pravdivosť tejto informácie overuje. 1,4 % participantom „je
to jedno“, 3,6 % jej dokonca neverí. Väčšina respondentov (52,1 %, n = 73) túto informáciu zvažuje
podľa toho, o akú osobu ide.
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Obr. 4. Zastúpenie mužov a žien v otázke prikladania významu informácii o „stave“ na Facebooku

Diskusia
Facebook ako komunikačný prostriedok plní mnoho úloh od zábavy cez získavanie potrebných
informácií až po masové prieskumy. Pre mnoho z nás je bežné „facebookovaním“ stráviť celé
hodiny. FB je dôležitou súčasťou života respondentov, mladých ľudí v období vynárajúcej sa
dospelosti. Toto potvrdzuje aj fakt, že až 97,8 % (n = 315) z celkového počtu 322 respondentov má
účet na tejto sociálnej sieti, a iba 24,5 % partnerov medzi sebou na FB nekomunikovalo.
Keďže FB často využívame najviac spomedzi iných komunikačných prostriedkov
(napr. telefóny, e-maily), je potrebné zaoberať sa týmto fenoménom a jeho prípadným vplyvom na
naše partnerské vzťahy a sociálne interakcie.
Celkovo väčšina participantov (37,2 % zadaných a 51,4 % nezadaných) nepripisovala FB nejaký
významný vplyv na ich súčasný alebo predchádzajúci vzťah. Tento fakt môže byť interpretovaný
tým, že náš výskum bol zameraný na participantov v období vynárajúcej sa dospelosti. V tomto
období mladý človek už k vzťahom pristupuje s väčšou vážnosťou, „s rozumom“ a celkovo iným
náhľadom, ako tomu býva v období adolescencie. Väčšina hľadá a pracuje na stabilnejších
intímnejších vzťahoch s perspektívou, ktoré by už nemali byť v takej miere ovplyvňované
klebetami „kto, kde, s kým a kedy“. Na vzťahoch založených na otvorenej komunikácii tvárou
v tvár, nie na komunikácii prostredníctvom iných komunikačných prostriedkov. Tento predpoklad
do určitej miery potvrdzuje aj to, že len 4,9 % percenta participantov sa kvôli FB rozišlo.
Participanti v oboch skupinách tiež približne rovnako uvádzali, že FB ich komunikáciu zlepšuje,
no zároveň sa častejšie hádajú. Tento fakt môže byť vysvetlený skôr tým, že FB je primárne
prostriedok komunikácie a záleží na partneroch akým smerom sa bude ich komunikácia uberať, než
by bol za smer komunikácie zodpovedný priamo FB.
Obsahom správ respondentov sú najmä informácie o plánovaných stretnutiach (38,9 %, n = 38),
20,6 % (n = 36) respondentov v rámci komunikácie na FB rozoberá bežné udalosti dňa, len 1,1 %
(n = 2) respondentov rozoberalo otázky ich partnerského vzťahu prostredníctvom FB. Toto nízke
percento súhlasí s predpokladom, že mladí ľudia v období vynárajúcej sa dospelosti uprednostňujú
komunikáciu tvárou v tvár (95,4 %, n = 315). Z uvedených výsledkov vyplýva, že FB nepredstavuje
náhradu komunikácie našich respondentov, je skôr jej rozšírením. Tieto tvrdenia sú v súlade
s predpokladmi Kujatha (2011) že týmto rozšírením komunikačných prostriedkov môže Facebook
dopomáhať k potenciálnemu zvyšovaniu sociálneho kapitálu.
Nadväzovanie nových partnerských vzťahov je ťažké samo o sebe, preto nás zaujímala otázka, či
má FB v tejto oblasti pre respondentov nejaký prínos, alebo je takýto spôsob zoznamovania sa na
príťaž. Participanti, ktorí v čas vypĺňania dotazníka neboli v žiadnom partnerskom vzťahu
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(N = 140), sa však v tejto otázke vyjadrili pomerne nejednoznačne: 42,9 % (n = 60) si myslelo, že
FB im pomáha pri nadväzovaní nových vzťahov, no 55,7 % (n = 78) s týmto tvrdením nesúhlasilo.
U väčšiny (75,7 %) z týchto participantov v prostredí FB neprevažuje komunikácia s potenciálnymi
partnermi, čoho dôsledkom môže byť, že iba 9,3 % vstúpilo do reálneho vzťahu s partnerom, len na
základe zoznámenia sa v rámci sociálnej siete (tento fakt môže súvisieť s prednostným pridávaním
si ľudí do priateľov len spomedzi tých žiadateľov, ktorých respondenti osobne poznali). Podľa
našich participantov možná výhoda prípravy a kontroly komunikácie ako aj odstránenie strachu
z verejného odmietnutia či fyzického vzhľadu teda neprevyšuje výhody osobného zoznámenia.
Ukázalo sa teda, že participanti skôr nepovažujú FB za užitočný pri nadväzovaní nových
partnerských vzťahov a ani ho na tento účel primárne nepoužívajú. Potvrdzuje to tiež nízka
produkcia nových vzťahov len na základe komunikácie cez túto sociálnu sieť. Tieto tendencie
potvrdzujú aj už spomínané výsledky Kujatha (2011), kde respondenti nevyužívali Facebook alebo
Myspace, aby sa zoznámili s novými ľuďmi, ale aby komunikovali so známymi ľuďmi.
Limitom nášho výskumu môže byť veková homogénnosť vzorky. Náš výber pozostával najmä
zo študentov v období vynárajúcej sa dospelosti, ktorých hodnoty sa odrazili aj v ich odpovediach.
Tieto odpovede by však mohli byť iné, ak by sa jednalo napr. o vzorku adolescentov, alebo
mladých dospelých, ktorí už pracujú. Zaujímavým by bolo porovnanie týchto vzoriek.
Aby sme mohli výsledky zovšeobecniť, bolo by treba skúmať väčší reprezentatívny výskumný
výber.
Výhodou online ankety môže byť jej vnímaná väčšia anonymita. Respondenti netušia nič
o osobe výskumníka, keďže pri vypĺňaní ankety nie je prítomný, nemôžu byť ovplyvnený jeho
osobnosťou a sympatiami, čo im môže dodávať väčší pocit anonymity. I tento pocit anonymity
mohol byť jedným z dôvodov, prečo boli respondenti ochotní anketu vyplniť, napriek tomu, že
v spätnej väzbe sa viackrát vyjadrili, že otázky boli podľa nich príliš osobné.
Na druhej strane, určitý limit vidíme v technickej stránke online ankety, keďže dve otázky sa
omylom vyskytli dvakrát a na respondentov mohli pôsobiť mätúco.
Metóda anketového výskumu je do istej miery limitom sama o sebe. Preto by sme navrhovali
pokračovať vo výskume prostredníctvom metódy interview. Avšak postihnúť dostatočne veľkú
vzorku participantov, aby sa dali údaje zovšeobecniť pomocou interview je prinajmenšom veľmi
náročné, nákladné finančne aj časovo.
Ďalší priestor pre výskum vidíme v možnosti kvalitatívneho výskumu prostredníctvom osobného
interview s participantmi a ich partnermi, ktorý môže ísť väčšmi do hĺbky vo viacerých otázkach.
Sú názory na dopad vplyvu sociálnej siete FB na vzťah oboch partnerov rovnaké? V čom sa líšia
a prečo? V čom sa líši aktivita oboch partnerov na sociálnej sieti? Čomu sa v nej primárne venujú
a čo je dôvodom jej používania? K akým interakciám došlo v prostredí FB, že táto sociálna sieť
spôsobila rozchod partnerov?
Našu prácu považujeme za prínosné zameranie pozornosti na celosvetový trend sociálnych sietí
a najmä Facebooku, vzhľadom na ich predpokladaný ďalší rast a rozšírenie. Predstavuje začiatok
zisťovania trendov v danej oblasti, zmapovanie základných vplyvov na partnerské vzťahy
užívateľov v období vynárajúcej sa dospelosti a poskytuje základňu poznatkov pre ďalšie
rozpracovanie v budúcnosti. Práca konkrétne prináša základný prehľad o aktivitách, čase strávenom
v danom prostredí, o jeho vplyve, ale aj o predmete komunikácie mladých dospelých na Facebooku.
O význame, aký sociálna sieť nadobúda nepriamo, informuje i to, že partneri 93,2 %
respondentov majú tiež konto na FB. Hoci participanti vo väčšine prípadov nepripisujú účasti na FB
veľký vplyv na ich partnerský vzťah, 70,9 % s partnermi chatuje, 20 % z nich dokonca denne,
54,9 % reaguje na partnerove statusy / príspevky. 16 % zverejňuje detaily o ich vzťahu.
FB teda do určitej miery zasahuje do ich každodennej interakcie s partnerom (či už virtuálnej,
alebo nie). Je prostriedkom ich komunikácie a aj častým predmetom tejto komunikácie. Teda
prostredie FB v určitej miere má vplyv na sociálne vzťahy, je skôr rozšírením komunikácie tvárou
v tvár, než jej náhradou. Tento predpoklad potvrdzuje aj názor jedného respondenta:
„FB je super vec ako prostriedok komunikácie s ľuďmi, ktorých nemáte možnosť stretávať
osobne, poprípade ak sa nachádzajú v zahraničí, ale nikdy to nebude mať to čaro ako face to face.“
442

9. Varia

PSYCHOLOGICKÉ DNY 2012

Záver
Cieľom našej práce bolo preskúmanie vplyvu virtuálnych interakcií prostredníctvom sociálnej
siete Facebook na partnerské vzťahy v období vynárajúcej sa dospelosti. Výsledky nášho výskumu
však nepotvrdili významný vplyv na kvalitu partnerského vzťahu. Skúmaní respondenti taktiež
nevyužívajú FB na riešenie problémov ich partnerských vzťahov. V týchto otázkach stále prevláda
komunikácia tvárou v tvár. Facebook je využívaný teda najmä ako prostriedok komunikácie, nie
ako jej náhrada, ani ako pomôcka pri nadväzovaní nových partnerských vzťahov.
Hoci si uvedomujeme riziká a straty, ktoré so sebou prináša, viackrát máme FB zapnutý celý
deň, často aj bezúčelne. Len tak prezeráme, kto má čo nové, bez nejakého zmysluplného cieľa.
Prečo je teda pre nás Facebook tak dôležitý? Hoci sme si túto otázku položili už v úvode našej
práce, ani po jej ukončení nie je jednoduché na ňu odpovedať. Pre každého má táto sociálna sieť iný
význam. S určitosťou však môžeme povedať, že táto sociálna sieť za pár rokov svojej existencie
získala ohromujúci význam v živote obyčajného človeka. O FB počúvame všade. V rozhlase,
televízii, dočítame sa o ňom v novinách, vo večerných správach nás moderátori upozorňujú, aby
sme si viac detailov o danej udalosti prečítali práve na ich FB stránke. „Kto nie je na Facebooku,
nežije“.
Myslíme si, že celú myšlienku, dôležitosť ale aj zámer venovať sa tejto problematike, vystihuje
a dokonale podčiarkuje vyjadrenie jedného respondenta, ktoré je veľmi trefné, výstižné a hovorí za
všetko:
„Facebook je populárna sociálna sieť, ktorá ničí vzťahy, zabíja čas a oberá ľudí o krásne chvíle
prežité spolu, no aj tak sa pri každej príležitosti prihlásim“.
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Abstrakt
Jedným zo základných faktorov optimálneho pôsobenia a rozvoja skupiny je kvalita jej sociálneho
prostredia. Medzi najvýznamnejších autorov v tejto oblasti možno zaradiť Rudolfa H. Mossa, ktorý
zostavil rozsiahlu diagnostickú batériu na monitorovanie sociálnej klímy v rôznych typoch
prostredí. Cieľom príspevku je identifikácia signifikantných vzťahov a vplyvov medzi dimenziami
rôznych typov sociálnych prostredí a markermi interpersonálnej diagnózy jednotlivcov, ktorí v nich
žijú. Výskum bol realizovaný u vysokoškolských študentov (n=150). Súčasťou výskumných zistení
je aj detailná psychometrická analýza použitých výskumných nástrojov: Škála rodinného prostredia
(Moos), Škála skupinovej atmosféry (Fiedler), Škála sociálnej atmosféry v skupine (Kollárik), Škála
vnímaného zážitku komunity (Chertok), Škála komunitných deskriptorov - Reálna a Ideálna
skupina (Sadovská, Naništová) a Dotazník interpersonálnej diagnózy (Leary et al.). Výsledky
poukazujú na významné vzťahy medzi premennými sociálneho prostredia a interpersonálnymi
charakteristikami osoby. Závery naznačujú vplyv sociálnych prostredí na kvalitu interpersonálnych
charakteristík jednotlivcov. Dokumentujú i možnosť používania škál ako diagnostického nástroja na
mapovanie kvality vzťahov v skupine a indikovanie úrovne rozvoja komunitných atribútov skupiny.
Kľúčové slová: diagnostika v sociálnej psychológii, sociálne prostredie, sociálna atmosféra, zážitok
komunity

Social environment and interpersonal diagnosis
Abstract
Quality of social environment is one of the basic factors of optimal functioning and group
development. Rudolf Moss is one of the most considerable authors in the area of various group and
social climate diagnosis. The purpose of this paper is to identify significant relationships and
influences between dimensions of different types of social environment and markers of
interpersonal diagnosis of individuals, living in them. The study sample consisted of university
students (n=150). The findings include detailed psychometric analysis of following research tools:
Scale of group atmosphere (Fiedler), Scale of social atmosphere in group (Kollárik), Scale of
perceived sense of community (Chertok), Scale of community descriptors version for ideal and real
group (Sadovská,Naništová), Scale of family environment (Moss), and Interpersonal checklist
(Leary et al.). Results show significant relationships between social environment variables and
interpersonal features of person and also convergent validity of diagnostic tools. Conclusions of the
research study suggest strong influence of social environments towards quality of interpersonal
characteristics. According to the findings it could be recommended to exploit the diagnostic scales
also for mapping quality of relationship in group and for indicating an extent of community
attributes in group.
Key words: diagnostics in social psychology, social environment, social climate, sense of
community
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Teoreticko-metodologické východiská
Jedným zo základných faktorov optimálneho pôsobenia a rozvoja skupiny je kvalita sociálneho
prostredia, v ktorom daná skupina pôsobí. A. Etzioni (1993) v tejto súvislosti zdôrazňuje, že
podobne, ako musí byť chránené a udržiavané prírodné prostredie, malo by byť udržiavané a
ochraňované aj prostredie sociálne. Väčšina autorov sa zhoduje v názore, že v rámci taxonómie
tohto prostredia môžeme definovať sociálne prostredie (a) mikrosociálne (tj. najbližší sociálny
priestor jednotlivca s osobnými interakciami); (b) mezosociálne (vymedzené väčšou skupinou osôb
v definovanom priestore); (c) makrosociálne (v zmysle veľkých a viacúrovňovo štruktúrovaných
skupín v regióne resp. spoločnosti); a napokon (d) societu (t.z. spoločnosť v zmysle
sociokulturálnych väzieb) (porovnaj Řezáč, 1998).
Analogicky úvahám D. McMillana a D. Chavisa (1986) možno konštatovať, že kvalita, zrelosť a
„zdravie“ spoločne zdieľaného sociálneho prostredia významne súvisia s tým, do akej miery
komunita resp. skupina ponúkajú svojim členom pozitívne spôsoby interakcie, spoločne prežívané
udalosti, stratégie konštruktívneho riešenia konfliktov, príležitosti na obohatenie skupinové života
o spirituálnu dimenziu a pokojný rytmus resp. spomalenie príliš dynamického životného štýlu.
V sociálno-psychologickom prístupe k tejto problematike je teoreticko-metodologický i výskumný
potenciál orientovaný predovšetkým na rôzne typy sociálneho prostredia (rodinné, školské,
pracovné, záujmové, ai.), a tiež na jeho atribúty a kvality (napr. kohézia, dynamika, štruktúra,
kvalita interakcie, interiorizácia skupinových cieľov, výkon, atmosféra, apod.). Vzhľadom na to, že
naším cieľom bolo mapovanie kvality rôznych typov sociálneho prostredia a ich vplyv na
interpersonálne charakteristiky jednotlivcov, zamerali sme sa na prostredie v primárnej (rodinnej)
a sekundárnej (študijnej) skupine a prežívanie komunitných atribútov týchto skupín.
T. Kollárik (1993) konštatuje, že na kvalitu sociálneho prostredia skupiny poukazuje atmosféra
skupiny ako „vnútorný globálny znak, vlastnosť skupiny, ktorá vyjadruje jej náladu, ovzdušie,
emocionálnu stránku a sociálne väzby“ (Kollárik, 1993, str. 148). Sociálna atmosféra je
viacdimenzionálnym javom a vzniká spontánne, bez ohľadu na veľkosť skupiny alebo jej cieľové
zameranie (porovnaj Kollárik, 1990). V anglicky písanej literatúre sa používa v súvislosti
s atmosférou v skupine pojem ´climate´ alebo ´psycho-social climate´ (Pargament et al., 1983).
V našej odbornej literatúre sa však pojem ´sociálna atmosféra´ (najmä v edukačnom procese)
terminologicky odlišuje od pojmu ´sociálna klíma´. Pri rozlišovaní sa berie do úvahy faktor času
(atmosféra ako krátkodobé sociálne a emočné naladenie skupiny) a faktor premenlivosti vzťahov
(atmosféra viac flexibilná). V psychologickom význame však T. Kollárik (1990, 2004)
charakterizuje sociálnu atmosféru ako multidimenzionálny, integrálny a relatívne stabilný fenomén,
vyjadrujúci úroveň vzťahov k práci a medzi členmi skupiny.
Pojmovo blízkym k atmosfére skupiny je koncept psychologického zážitku komunity. Vo
všeobecnosti sa vzťahuje k tomu, ako jednotlivec vníma svoju príslušnosť ku skupine a intenzitu
väzby voči svojej komunite (Doolitle, MacDonald, 1978). Zážitok komunity býva tiež popísaný ako
základné povedomie príslušnosti ku kolektivite (Bishop, Chertok, Jason, 1997). Pojem zážitok
komunity je náročné operacionalizovať. Napriek tejto limitácii T. J. Glynn (1981, str. 790)
upresňuje, že psychologický zážitok komunity je „...vedomie, asociované s prítomnosťou alebo
vytváraním spoločného puta s druhými ľuďmi. Jeho strata alebo úpadok môže byť spojená
s trvalým pocitom anómie, odcudzenia, izolácie a osamelosti, stratou osobného zaangažovania do
komunity, a snáď najdôležitejšie s rastúcou neschopnosťou pestovať vzájomne obohacujúcu sieť
vzťahov.”
Na rozdiel od viacdimenzionálne definovanej sociálnej atmosféry je psychologický zážitok
komunity jednodimenzionálny a zachytáva iba jeden - a to pozitívny pól. Okrem toho, zážitok
komunity na rozdiel od sociálnej atmosféry nie je prítomný v každej skupine a nevzniká za bežných
okolností spontánne. Je skôr výsledkom cieleného úsilia, záväzku a vynaloženej energie. Podľa S.
B. Sarasona (1974 in Hill, 1996) spoločenstvo, ktoré je štruktúrované tak, že podporuje silný
psychologický zážitok komunity, bude zároveň aj spoločenstvom, ktoré zvyšuje pravdepodobnosť
najoptimálnejších vplyvov na jeho členov. Domnieva sa tiež, že to platí aj naopak, totiž že redukcia
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a absencia zážitku komunity je najdeštruktívnejšou silou v životoch súčasných ľudí (Sarason 1974
in Glynn, 1981).
V súčasnosti sú základné diagnostické metódy na mapovanie skupiny orientované predovšetkým
na identifikáciu skupinovej atmosféry, ktorá súvisí s vnútornou štruktúrou skupiny, jej cieľmi,
kvalitou vzťahov i sociálneho prostredia v skupine. Medzi najvýznamnejších autorov v tejto oblasti
možno zaradiť amerického psychiatra Rudolfa H. Mossa (2011), ktorý zostavil rozsiahlu
diagnostickú batériu na monitorovanie sociálnej klímy v rôznych typoch prostredí – rodinnom,
skupinovom, pracovnom, školskom, univerzitnom, liečebnom, vojenskom. V našich podmienkach
sú najčastejšie používané Škála na meranie rodinného prostredia (FES) a preklad Dotazníka CES určený pre žiakov základných a stredných škôl. K ďalším metódam na mapovanie sociálnej
atmosféry v skupine patrí Škála skupinovej atmosféry (SA, autor F. E. Fiedler) a pôvodná slovenská
Škála sociálnej atmosféry v triede (ŠSAT, autor T. Kollárik). Ojedinele a skôr na výskumné účely
sa používa slovenská verzia Škály vnímaného zážitku komunity od F. Chertoka (PSCS; upravila
Halamová, 2001).
Podľa D. R. Forsytha (1999) sú základnými elementami skupiny vzájomná závislosť a
interakcia, a ak sú prítomné v styku niekoľkých ľudí, je možné predpokladať prítomnosť alebo
sformovanie aj ostatných prvkov skupiny. V rodinnom prostredí možno interakčné charakteristiky
vzťahov mapovať cez atmosféru rodiny, vyjadrenú vzťahovými dimenziami rastu a udržiavania
rodinného systému. Kvalita interakcie, ktorú jednotlivec prežíva v sociálnom prostredí, môže
výrazne ovplyvniť formovanie jeho interpersonálnych charakteristík a interpersonálneho správania.
V uplynulých dekádach sa v tomto kontexte stala veľmi populárnou koncepcia mapovania
interpersonálnych dispozícií. Jedná sa o tzv. IPC modely (Interpersonal Circumplex), mapujúce
pomocou diagnostických nástrojov nielen globálne dispozície interpersonálnych charakteristík
jednotlivca, ale aj jeho dispozície v špecifických situáciách, špecifických vzťahoch a v špecifických
podmienkach (porovnaj Locke, 2009). Prvým diagnostickým nástrojom v tejto oblasti bol Dotazník
interpersonálnej diagnózy (Interpersonal Check List - ICL), mapujúci graficky 16 segmentov
interpersonálneho kruhu od maladaptívnych prejavov po optimálne. Parciálne výsledky mohli
pritom naznačovať špecifické psychické poruchy, predovšetkým poruchy osobnosti. V našom
spoločensko-kultúrnom diapazóne sa však diagnostické nástroje, mapujúce kvalitu typov sociálneho
prostredia v súvislosti s interpersonálnou diagnostikou, používajú skôr izolovane. Psychometricky
orientované výskumné štúdie, orientované na konvergentnú validizáciu a analýzu výpovednej
hodnoty viacerých metód súčasne, možno objaviť tiež len ojedinele (napr. Cano, 1998; Zaťková &
Popelková, 2005; Halamová & Naništová, 2011; Naništová & Halamová, 2011).
Vzhľadom na špecifiká diagnostiky skupín sme ako základný cieľ nášho výskumného projektu
stanovili identifikáciu vzťahov medzi dimenziami kvality sociálneho prostredia a interpersonálnymi charakteristikami. Účastníkmi výskumu boli vysokoškolskí študenti, u ktorých je typická
oscilácia medzi rodinným prostredím a prostredím študijnej skupiny. Administrované diagnostické
nástroje mapovali rôzne úrovne kvality sociálneho prostredia, interpersonálnych vzťahov, sociálnej
atmosféry a prežívania zážitku komunity v skupine.
Výskumné otázky
V1: Aké sú základné psychometrické vlastnosti použitých diagnostických nástrojov ?
V2: Ktoré atribúty sociálneho prostredia a interpersonálnych charakteristík jednotlivcov
vykazujú signifikantné vzťahy ?
V3: Je možné identifikovať prediktory sociálneho prostredia, ktoré signifikantne vplývajú
na interpersonálne charakteristiky ?
Metódy
Škála rodinného prostredia (ŠRP), autorom originálnej škály FES je R. M. Moss (slovenskú
verziu adaptovali Hargašová a Kollárik,1986). Pozostáva z 90 položiek a má tri dimenzie:
Dimenziu vzťahovú (subškály Súdržnosť, Expresívnosť a Konfliktovosť), Dimenziu osobnostného
rastu (Nezávislosť, Orientácia na úspech, Intelektuálno-kultúrna orientácia, Aktívna rekreačná
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orientácia, Morálno-svetonázorová orientácia) a Dimenziu udržiavania rodinného systému
(Organizácia a Kontrola).
Škála skupinovej atmosféry (SA), autor F. E. Fiedler (adaptoval Kollárik, 1992). Škála zostavená
na princípe sémantického diferenciálu tvorí doplnok ku škále na meranie štýlu vedenia. Mapuje
atmosféru skupiny pomocou 10 bipolárnych adjektív.
Škála sociálnej atmosféry v skupine (ŠSAS), autor T. Kollárik a kol. (1989). Škála obsahujúca
100 položiek s dichotomicky kategorizovanými odpoveďami, diagnostikuje sociálnu atmosféru vo
faktore emocionálne-sociálnom (psychologická atmosféra, medziľudské vzťahy, rozvoj skupiny,
sociálna začlenenosť, spokojnosť) a vo faktore činnostne-morálnom (kooperácia, komunikácia, štýl
vedenia, vzťah k práci, zameranosť na úspech).
Škála komunitných deskriptorov (SCD), autorky J. Sadovská a E. Naništová (2000). Ide o semiprojektívnu metódu vytvorenú na báze sémantického diferenciálu. Pozostáva z 23 bipolárnych
adjektív, zostavených v súlade s teoretickou koncepciou komunity podľa Scotta Pecka. Škála meria,
do akej miery je skupina komunitou, t.j. do akej miery umožňuje prežiť psychologický zážitok
komunity bez ohľadu na druh a kontext skupiny – verzia pre reálnu a ideálnu skupinu.
Škála vnímaného zážitku komunity (PSCS), autor F. Chertok. Slovenská verzia škály (overovala
Halamová, 2001) pozostáva z 30 položiek posudzovaných na 5-stupňovej škále Likertovho typu,
ktoré monitorujú prežívanie príslušnosti ku skupine a pripútanosť k nej v dimenziách Poslanie,
Vzájomná spoluzodpovednosť a Harmónia.
Dotazník interpersonálnej diagnózy (ICL) T. Leary, R. L. Suczek, R. F. Laforge (slovenskú
verziu upravili J. Kožený & P. Ganický, 1976). Dotazník je určený na sledovanie interpersonálneho
správania dospelých ľudí. Osobnosť je tu definovaná ako viacúrovňový systém pozorovateľných,
vedomých či skrytých interpersonálnych prejavov jednotlivca, ktoré sú zamerané na redukciu
úzkosti. Samotný interpersonálny systém je konštruovaný tak, aby na jednom kontinuu bolo možné
zisťovať normálne, adaptívne aspekty správania, ako aj abnormálne, maladaptívne extrémy. Cieľom
interpersonálnej diagnózy je určenie typu a súčasne tiež intenzity mechanizmov, ktoré osoba
používa v styku so svojím interpersonálnym okolím, s cieľom zabezpečiť pre seba čo
najoptimálnejšie podmienky života. Diagnostika identifikuje interpersonálne charakteristiky v 8
oktantoch (AP – moc a sila, BC – sebestačné sebapresadzovanie, DE – agresivita a hostilita, FG –
nedôverčivá rezistencia, HI – submisivita, JK – slabošská závislosť, LM – afiliácia, NO –
protektívnosť).
Výskumný výber
Výskumný výber pozostával zo 150 študentov vysokých škôl s humanitnou profiláciou
(priemerný vek 20,82 roka; SD 1,871).
Výsledky
Výskumné dáta sme analyzovali pomocou štatistického programu SPSS 16.0 for Windows,
s použitím výpočtov frekvencií a základných deskriptívnych charakteristík, koeficientov reliability,
korelačných koeficientov a viacnásobnej regresnej analýzy.
(1) Základné psychometrické parametre diagnostických metód
Vnútorná konzistentnosť škál poukazuje na ich optimálnu reliabilitu (pozri v tabuľkách 1 až 3).
Výrazne nižšie hodnoty pri mapovaní kvality rodinného prostredia vykazujú škály Nezávislosť
(Alpha=0,376) a Morálno-svetonázorová orientácia (Alpha=0,303), umiestnené
v dimenzii
osobnostného rastu (Tab. 1). V porovnaní s ostatnými výsledkami sme relatívne nižšiu reliabilitu
zistili aj pri mapovaní psychometrických parametrov u Škály sociálnej atmosféry v skupine, a to pri
Činnostne-morálnom faktore (Alpha=0,721 v Tab. 2). Detailnejšia analýza jednotlivých subškál
v rámci tohto faktora naznačuje, že k zníženiu reliability faktora výrazne prispieva subškála
Komunikácia (Alpha=0,144). Analýzou vnútornej konzistencie Škály vnímaného zážitku komunity
(PSCS) sa opätovne potvrdila nižšia reliabilita subškály Harmónia (Alpha=0,566 v Tab. 2). Rozptyl
v hodnotách vnútornej konzistentnosti dimenzií Dotazníka interpersonálnej diagnózy sa pohybuje
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od hodnoty Alpha=0,582 (Hyperkonformná osobnosť) po hodnotu Alpha=0,794 (Ponížená
osobnosť).
Tab 1 Základné psychometrické vlastnosti diagnostických nástrojov na mapovanie kvality
rodinného prostredia (ŠRP)

Mean

SD

Škála rodinného prostredia

51,070

9,331

(A) Vzťahová dimenzia

16,387

3,753

Súdržnosť

6,486

Expresívnosť

Min

Max

Alpha1 Alpha2

70

0,798

4

25

0,641

2,467

0

9

0,799

0,746

6,220

2,396

0

9

0,763

0,636

Konfliktovosť

3,704

2,375

0

9

0,770

0,769

(B) Dim. osobnostn. rastu

25,069

5,929

7

36

0,753

Nezávislosť

6,026

1,614

2

9

0,376

0,389

Orientácia na úspech

5,101

1,821

1

9

0,519

0,421

Intelektuálnokultúrna orientácia

4,684

2,257

0

9

0,672

0,560

Aktívna rekreačná
orientácia

4,610

2,198

0

9

0,656

0,581

Morálno-svetonázor.
orientácia

4,664

1,531

1

8

0,303

0,394

(C) Dimenzia udržiavania
rodinného systému

9,500

3,527

0

17

0,753

Organizácia

5,684

2,168

0

9

0,676

0,775

Kontrola

3,818

2,419

0

9

0,757

0,440

25

Legenda: Alpha1 = vnútorná konzistentnosť škál overovaná vo výskumnej štúdii (n=150),
Alpha2 = vnútorná konzistentnosť škál, overovaná autormi slovenskej verzie
škály, M. Hargašovou a T. Kollárikom (1986) (n=160)
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Tab 2 Základné psychometrické vlastnosti diagnostických nástrojov na mapovanie kvality
sociálneho prostredia v sekundárnej skupine (SA, ŠSAS, SCD, PSCS)

Diagnostický nástroj

Mean

SD

Min

Max

Alpha1 Alpha2

Škála skupinovej atmosféry (SA)

58,4

9,62

36

78

0,909

Škála sociálnej atmosféry v skupine
(ŠSAS)

63,2331

14,9560

24

101

0,910

0,943

Emocionálny a
sociálny faktor

32,4317

9,8812

9

60

0,900

0,923

Činnostne-morálny
faktor

30,5664

6,0695

14

44

0,721

0,900

SCD-Reálna skupina

111,73

15,961

72

141

0,864

0,750

SCD-Ideálna skupina

134,80

11,744

92

155

0,792

0,792

Škála vnímaného zážitku komunity (PSCS)

104,992

15,946

59

140

0,900

0,950

Poslanie

41,8582

6,6640

23

57

0,763

0,930

Vzájomná
spoluzodpovednosť

42,1533

7,8308

21

58

0,867

0,690

Harmónia

20,3699

3,8129

8

29

0,566

0,760

Legenda: Alpha1 = vnútorná konzistentnosť škál overovaná v našom výskume (n=150)
Alpha2 = vnútorná konzistentnosť škál, uvádzaná autormi pôvodných škál

Tab 3 Základné psychometrické vlastnosti škály na mapovanie interpersonálnej diagnózy (ICL)

ICL

Mean

SD

Min

Max

Alpha

Autokratická osobnosť

8,0135

3,3237

1

16

0,776

Egocentrická osobnosť

7,1973

3,0400

1

19

0,638

Agresívna osobnosť

7,0405

2,8853

1

14

0,681

Podozrievavá osobnosť

7,7905

3,0976

1

15

0,714

Ponížená osobnosť

7,7862

3,5769

1

15

0,794

Hyperkonformná osobnosť

9,0685

2,5343

2

15

0,582

Hyperafiliatívna osobnosť

9,7329

2,7070

4

16

0,673

Hyperprotektívna osobnosť

9,1918

2,8703

2

16

0,706

(2) Súvislosti medzi kvalitou sociálneho prostredia a interpersonálnymi charakteristikami
Pri druhej výskumnej otázke sme zisťovali, ktoré atribúty sociálneho prostredia a
interpersonálnych charakteristík jednotlivcov vykazujú vzájomné signifikantné vzťahy. Výsledky
naznačujú (detailnejšie v tabuľke 4), že z hľadiska interpersonálnych prejavov môžeme
diferencovať typy škál, ktoré vykazujú signifikantné súvislosti (a) len s kvalitami rodinného
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prostredia – škály AP, BC, HI a JK; (b) len s kvalitami prostredia sekundárnej skupiny – škály LM
a NO; (c) s kvalitami prostredia primárnej i sekundárnej skupiny – škála FG; resp. (d) nevykazujú
signifikantné korelácie so žiadnym typom prostredia – škála DE. Zaujímavým je i zistenie, že
pokiaľ ide o škály kvality sociálneho prostredia, štatisticky významné súvislosti so škálami ICL
neboli zistené u subškály Kontrola z dimenzie udržiavania rodinného systému ŠRP; s dimenziou
Poslanie u Škály vnímaného zážitku komunity; a u SCD – Ideálna skupina.
Porovnanie pomeru signifikantných korelácií medzi dimenziami ICL a škálami mapujúcimi
kvalitu sociálneho prostredia rodiny a skupiny prehľadne približuje graf 1. Najviac signifikantých
korelácií sme zistili medzi škálou HI (submisivita, ponížená osobnosť) so škálami mapujúcimi
kvality rodinného prostredia (11 signifikantných korelácií). Na druhej strane, ani jednu
signifikantnú koreláciu medzi ICL a diagnostickými nástrojmi na mapovanie kvality sociálneho
prostredia nevykazuje škála DE (agresivita a hostilita, agresívna osobnosť). Najcitlivejšou na oba
typy sociálnych prostredí (primárnu i sekundárnu skupinu) sa ukázala škála FG (nedôverčivá
rezistencia, podozrievavá osobnosť).
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ICL
Graf 1 Počet signifikantných korelácií medzi dimenziami ICL a škálami mapujúcimi kvalitu
sociálneho prostredia rodiny a skupiny
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Tab 4 Interkorelácie medzi diagnostickými nástrojmi mapujúcimi sociálne prostredie
a interpersonálnu diagnózu (n=150)

Škála rodinného prostredia
(A) Vzťahová dimenzia

AP

BC

0,194*
0,021
0,176*
0,034

0,232**
0,006

DE FG
-0,233**
0,006

0,245**
0,003
-0,198*
0,016
0,271*
0,001
0,272**
0,001
0,191*
0,021

-0,178*
0,033

Súdržnosť
Expresívnosť
Konfliktovosť
(B) Dimenzia osobnostného rastu

0,024*
0,015

Nezávislosť
Orientácia na úspech
Intelektuálna a kultúrna orientácia
Aktívna rekreačná orientácia

0,164*
0,048
0,185*
0,025

-0,268**
0,001

Morálno-svetonázorová orientácia
(C) Dimenzia udržiavania
rodinného systému
Organizácia

-0,182*
0,028
-0,208*
0,011

HI

JK

LM

-0,172*
0,039
-0,300**
0,000
-0,234**
0,005

-0,220**
0,008

-0,243**
0,003

Kontrola
Škála skupinovej atmosféry
Škála sociálnej atmosféry
v skupine
Emocionálny a sociálny faktor

0,179*
0,043

Činnostne-morálny faktor
SCD - Reálna skupina

-0,204*
0,015

SCD - Ideálna skupina
Škála vnímaného zážitku komunity
Poslanie
Vzájomná spoluzodpovednosť
Harmónia

NO

-0,296**
0,000
-0,188*
0,025
-0,222**
0,008
-0,261**
0,001
0,179*
0,031
-0,307**
0,000
-0,215**
0,010

0,199*
0,019

0,266**
0,001
0,215*
0,015
0,191*
0,026
0,185*
0,029
0,255**
0,003

0,177*
0,050
-0,189*
0,028
-0,168*
0,044

0,221*
0,011

Legenda: AP – Autokratická osobnosť (dominantný-autokratický); BC – Egocentrická osobnosť
(kompetitívny-egocentrický); DE – Agresívna osobnosť (rázny-agresívny); FG – Podozrievavá osobnosť
(kritický-podozrievavý); HI – Ponížená osobnosť (skromný-submisívny); JK – Hyperkonformná osobnosť
(konformný-hyperkonformný); LM – Hyperafiliatívna osobnosť (kooperatívny-hyperafiliatívny); NO –
Hyperprotektívna osobnosť (zodpovedný-hyperprotektívny).

(3) Identifikácia regresných modelov
S cieľom doplniť jednoduché lineárne korelácie (pozri tab. 4) o detailnejšiu analýzu a preskúmať
modusy kvality sociálneho prostredia ako prediktory každej dimenzie interpersonálnych
charakteristík, realizovali sme viacnásobnú regresnú analýzu. Vzhľadom na fakt, že problematika
uvedených vektorov predikcie nie je teoreticky dostatočne rozpracovaná a v našom výskume sme
identifikovali väčšie množstvo potenciálnych prediktorov, použili sme metódu Stepwise. Výhodou
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tejto metódy je, že kombinujúc procesy metódy Forward a Backward, overuje regresné modely pri
väčšom počte nezávislých premenných, a to postupným výberom silne predikujúcich premenných
až po štatisticky nevýznamné. Výsledkom je identifikácia najoptimálnejšieho modelu tých
prediktorov, ktoré vysvetľujú mieru variability kritéria (v našom prípade každej z charakteristík
interpersonálnej diagnózy). Medzi prediktívne (nezávislé) premenné kvality sociálneho prostredia
sme zaradili (a) dimenzie škály rodinného prostredia; (b) dimenzie škál na mapovanie atmosféry
členskej a referenčnej skupiny (SA, ŠSAS, SCD); a taktiež (c) dimenzie škály mapujúcej
psychologický zážitok komunity, bez ohľadu na typ skupiny (PSCS). Vzhľadom na rozsah
príspevku uvádzame v tabuľkách len výsledné signifikantné regresné modely a koeficienty pre tieto
modely (tab. 5 a 6).
Tab 5 Signifikantné regresné modely vplyvu psychologických faktorov sociálneho prostredia
na kvalitu interpersonálnych charakteristík jednotlivca

Kritérium
HI

Ponížená
osobnosť

DE Agresívna
osobnosť

R2

Prediktory

R

F

Sig.

ŠRP: Aktívne rekreačná orientácia
ŠRP: Organizácia

0,425 0,180 10,568 0,000

ŠRP: Súdržnosť; ŠSAS: Medziľudské vzťahy
PSCS: Poslanie, Spoluzodpovednosť
0,425 0,180 5,334

BC Egocentrická ŠSAS: Štýl vedenia, Kooperácia,
osobnosť
Vzťah k práci; PSCS: Harmónia

0,422 0,178 5,144

0,001

0,001

Tab 6 Koeficienty pre jednotlivé regresné modely

Kritérium
HI

Ponížená
osobnosť

DE Agresívna
osobnosť

Prediktory

B

β

t

Sig.

ŠRP: Aktívne rekreačná orientácia -0,577 -0,342 -3,684 0,000
ŠRP: Organizácia
-0,379 -0,226 -2,435 0,017
ŠRP: Súdržnosť
PSCS: Poslanie
ŠSAS: Medziľudské vzťahy
PSCS: Spoluzodpovednosť

BC Egocentrická ŠSAS: Štýl vedenia
osobnosť
PSCS: Harmónia
ŠSAS: Kooperácia
ŠSAS: Vzťah k práci

-0,206
0,092
-0,442
0,104

-0,190
0,223
-0,408
0,292

-2,049
1,850
-3,211
2,028

0,043
0,067
0,002
0,045

-0,293
0,236
-0,490
0,319

-0,212
0,316
-0,370
0,236

-2,200
2,984
-3,002
2,170

0,030
0,004
0,003
0,032

Metódou viacnásobnej regresnej analýzy sme identifikovali tri signifikantné regresné modely, ktoré
sa na vysvetlení variability jednotlivých škál ICL podieľali cca 18 % (tab. 5; koeficient
determinácie pre škálu HI a pre škálu DE bol R2=0,180; pre škálu BC bol R2=0,178). Na základe
štatistických výsledkov môžeme uvažovať o tom, že:
(a) Nízke hodnoty premenných kvality rodinného prostredia Aktívna rekreačná orientácia a
Organizácia predikujú 18 % variability maladaptívneho prejavu interpersonálnej tendencie
submisivita, ponížená osobnosť (HI). Najvyššou váhou prispieva k tomuto vplyvu nízke skóre
v škále Aktívna rekreačná orientácia (Beta= -0,342);
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(b) Nízke hodnoty premenných Súdržnosť (ŠRP) a Medziľudské vzťahy (ŠSAS) a súčasne vysoké
hodnoty premenných Poslanie a Spoluzodpovednosť (PSCS) vysvetľujú 18 % variability
maladaptívneho prejavu interpersonálnej tendencie agresivita a hostilita, agresívna osobnosť
(DE). Najvyššou váhou prispieva k tomuto vplyvu nízke skóre v škále Medziľudské vzťahy
(Beta= -0,408);
(c) Nízke hodnoty premenných Štýl vedenia a Kooperácia (ŠSAS) a súčasne vysoké hodnoty
premenných Harmónia (PSCS) a Vzťah k práci (ŠSAS) predikujú 17,8 % variability
interpersonálnej tendencie sebestačné sebapresadzovanie, egocentrická osobnosť (BC).
Najvyššou váhou prispieva k tomuto vplyvu nízke skóre v škále Kooperácia (Beta= -0,370).
Diskusia a záver
Výsledky nášho výskumu naznačujú opodstatnenosť ďalšieho výskumného bádania v oblasti
skupinovej diagnostiky. V nadväznosti na prvú výskumnú otázku môžeme konštatovať, že
overované diagnostické nástroje na mapovanie kvality sociálneho prostredia vykazujú optimálnu
vnútornú konzistentnosť. Škála rodinného prostredia (v originálnej verzii FES-R) mapuje rodinu
ako systém, pričom sa sústreďuje najmä na interpersonálne vzťahy, vektory osobnostného rastu
a bazálnu organizačnú štruktúru tohto systému. V pôvodnej verzii R. Mossa (in Hargašová,
Kollárik, 1986) vykazovala škála pozitívne psychometrické údaje. Vnútorná konzistencia,
zisťovaná metódou Kunder-Richardsona (KR20), bola vo všetkých subškálach významná
a položkovo-subškálové korelácie variovali od 0,45 pre Nezávislosť po 0,58 pre Súdržnosť.
V slovenskej verzii škály autori použili na overenie vnútornej konzistentnosti výpočet
Cronbachovho Alpha (pri n=160), s výškou koeficientov v jednotlivých subškálach od 0,389
(Nezávislosť) po 0,775 (Organizácia). V našom výskumnom súbore (n=150) sa výška koeficientov
Alpha pre subškály ŠRP pohybovala od 0,303 (Morálno-svetonázorová orientácia) po 0,799
(Súdržnosť). Rozdiely v porovnaní s údajmi v literatúre neboli výrazné, s výnimkou subškály
Kontrola (Alpha1=0,757; Alpha2=0,440), ktorá zisťuje, do akej miery je rodina organizovaná
hierarchicky a aký stupeň kontroly voči sebe prejavujú členova rodiny. Najnižšiu vnútornú
konzistentnosť vykazovala v našom výskume subškála Morálno-svetonázorová orientácia
(Alpha=0,303), v origináli nazvaná „Moral-religious emphasis“. Vzhľadom na nízku reliabilitu
slovenskej verzie tejto subškály by bolo vhodné porovnať obsahové rozloženie položiek
s originálnou verziou testu, pretože zatiaľ čo v našich podmienkach táto subškála zisťuje, do akej
miery sa v rodine venuje pozornosť etickým a svetonázorovým problémom, pôvodná subškála
hodnotí úroveň, do akej sa v rodine kladie dôraz na otázky etické, náboženské a hodnotové.
Domnievame sa tiež, že na výpočet vnútornej konzistentnosti subškál by bolo vhodnejšie použiť
koeficient KR20 resp. KR21.
Vnútorná konzistentnosť škál diagnostických nástrojov na mapovanie kvality sekundárnej
skupiny (SA, ŠSAS, SCD, PSCS) vykazovala podobnú úroveň ako v našich predchádzajúcich
výskumoch a pilotných sondách (Halamová, 2001; Halamová & Naništová, 2011; Naništová &
Halamová, 2011). Pri Škále sociálnej atmosféry v skupine sme však zistili nižšiu reliabilitu
Činnostne-morálneho faktora (Alpha=0,721) v porovnaní s údajmi, ktoré uvádzajú autori škály, T.
Kollárik a kol. (1989), kde Alpha=0,864. Detailnejšiou analýzou jednotlivých subškál v rámci
tohto faktora sme došli k záveru, že k zníženiu reliability výrazným podielom prispieva subškála
Komunikácia. Autori metodiky uvádzajú pre vekový súbor od 20 do 30 rokov (n=419) veľmi
vysokú reliabilitu subškály Komunikácia (Alpha=0,939), zatiaľ čo v našom súbore podobného
vekového zloženia bol koeficient spoľahlivosti veľmi nízky (Alpha=0,1440). Analýza týchto
výrazných rozdielov bude predmetom ďalších výskumných overovaní, vrátane detailnej položkovej
analýzy a validity škály v inom sociokultúrnom a generačnom kontexte.
Pokiaľ ide o Škálu vnímaného zážitku komunity, opätovne sa v našich podmienkach potvrdila
nižšia vnútorná konzistentnosť subškály (dis)Harmónia (Alpha=0,566), hoci autori v originálnom
dotazníku pre (dis)Harmóniu uvádzajú koeficient Alfa 0,76. Otázkou je, do akej miery položky tejto
škály mapujú úroveň harmónie v skupine na kontinuu disharmónia - harmónia, resp. či možno
v týchto súvislostiach uvažovať o dvojdimenzionálnom konštrukte. Pôvodný názov subškály je totiž
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Disharmónia, ale pri výpočte parciálnych skóre je potrebné rekódovať položky. Výsledné skóre teda
nepoukazuje na stupeň disharmónie v skupine, ale na jej nízku úroveň, čo nemusí (analogicky)
naznačovať mieru harmónie, teda opačný pól.
Formuláciou druhej výskumnej otázky sme načrtli náš zámer identifikovať významné súvislosti
medzi kvalitami sociálneho prostredia a interpersonálnymi prejavmi v správaní jednotlivcov.
Výsledky poukazujú diferenciáciu interpersonálnych prejavov vo vzťahu k typu prostredia. Len
s kvalitami rodinného prostredia významne korelovali škály, ktoré naznačujú polaritnú tendenciu
Dominancia a sebapresadenie (AP, BC) vs. Submisivita a konformita (HI, JK). V tejto súvislosti
môžeme uvažovať o výskumných zisteniach S. Hvozdíka a T. Rosíkovej (2004), ktorí zistili, že čím
nižšia je naplnenosť existencie zmyslom života, tým významnejšie sú práve uvedené črty
interpersonálneho správania (škály HI, JK) polarizované v zápornom smere. U škály HI (ponížená
osobnosť) okrem toho vystupuje do popredia signifikantná súvislosť s emocionalitou (Chalupa,
2005). S oboma typmi prostredí (rodina a skupina) významne korelovala jediná škála ICL, merajúca
nedôverčivú rezistenciu a podozrievavosť vo vzťahoch (škála FG). D. Chalupa (2005) uvádza, že
práve táto škála (podozrievavá osobnosť) je významne zaťažená neuroticizmom.
Pokiaľ ide o zistenia k tretej výskumnej otázke, môžeme konštatovať, že sme identifikovali tie
premenné kvality sociálneho prostredia, ktoré môžu mať prediktívnu hodnotu pri formovaní
interpersonálnych tendencií a prejavov správania jednotlivca. Viacnásobnou regresnou analýzou
boli vygenerované tri signifikantné modely, ktoré sa na predikovaní kritérií podieľali cca 18%
variability (kritérium HI, DE, BC). V porovnaní s našimi výsledkami vyznieva zaujímavo zistenie
M. Pohánku (2007), ktorý po skupinovej intervencii v rámci výcviku potvrdil u respondentov
signifikantnú zmenu v škále DE (ráznosť - agresívnosť), a to v smere vyššieho sebapresadzovania.
V našom výskume sme u tejto škály nezistili žiadnu významnú súvislosť s premennými kvality
sociálneho prostredia rodiny i sekundárnej skupiny, avšak regresný model poukázal na významný
vplyv premenných Poslanie+ a Spoluzodpovednosť+ (PSCS) na variabilitu interpersonálnej
tendencie smerom k ráznemu až agresívnemu správaniu. V interpretácii výsledkov sme neuvádzali
tie regresné modely, ktoré síce vysvetľovali variabilitu ostatných škál ICL, ale mali nižší koeficient
determinácie. Uvedomujeme si však, že v ďalších výskumných bádaniach môžeme zvyšovanie
hodnoty docieliť zaraďovaním ďalších vysvetľujúcich premenných do regresného modelu.
Záverom môžme konštatovať, že analyzované výsledky poukazujú na významné vzťahy medzi
premennými sociálneho prostredia a interpersonálnymi charakteristikami osoby. Naznačujú tiež
prediktívny vplyv typov a kvality sociálnych prostredí na základné tendencie v interpersonálnych
charakteristikách a správaní jednotlivcov. Dokumentujú i možnosť používania týchto
diagnostických nástrojov na mapovanie kvality vzťahov v skupine a na indikovanie úrovne rozvoja
komunitných atribútov skupiny.
Grantová podpora: VEGA 1/0252/10
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Abstrakt
Práca sa zaoberá skúmaním adaptačných mechanizmov pre zabíjanie prostredníctvom
homicidálnych myšlienok. Základným cieľom výskumného projektu je zistiť, či študenti
slovenských vysokých škôl disponujú určitou kognitívnou simuláciou vrážd. Použitou metódou bol
dotazník, obsahujúci desať otvorených otázok a dve uzatvorené, rozposielaný prostredníctvom
internetu. Kľúčové zistenia nášho výskumu súhlasia s niektorými zahraničnými výskumami.
Nadpolovičná väčšina študentov potvrdila prítomnosť homicidálnych fantázií a väčšina z nich
označilo kľúčovú obeť ich predstáv ako neznámu osobu. Najčastejším spôsobom zabitia je použitie
strelnej zbrane a noža v rámci výskumnej vzorky. Nadpolovičná väčšina participantov zastáva
názor, že za určitých podmienok by dokázal každý človek zabiť. Náš výskum predkladáme ako
úvod do hlbšieho skúmanie tejto problematiky.
Kľúčové slová : evolučná psychológia, homicídium, homicidálne fantázie, evolúcia

The Killer Inside Us. An Evolutionary Psychological Perspective on Homicide.
Abstract
The project concerns the functioning of adaptation mechanisms in relation to homicidal thoughts.
The aim of our research is to determine whether Slovak university students are capable of certain
cognitive simulation of murder. We used questionnaire containing ten open questions and two
closed questions. The questionnaire was sent via Internet. The key findings of our research are in
accord with some of the foreign researches. More than half of the students confirmed presence of
homicidal fantasies and most of them indicated their imaginary victim as an unknown person. The
predominant means of homicide were firearm and knife. More than 50 % of the respondents believe
that anyone could kill if necessary. Our research is presented as an introduction to a deeper
understanding of this issue.
Key words: evolutionary psychology, homicide, homicidal fantasies, evolution
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Úvod
Problematika zabíjania je predmetom mnohých výskumov. Vzniklo množstvo teórií, ktoré sa
snažia vysvetliť podstatu takéhoto deštruktívneho správania. Avšak žiadna nebola doteraz
postačujúca pre ozrejmenie pôvodu a významu homicídia pre ľudí. Nedávno sformulovaná
a dostatočným množstvom dôkazov podložená teória priniesla svojim spôsobom revolúciu
v ponímaní významu vrážd. Adaptačná teória homicídia je evolučnou teóriou, ktorej podstata
pramení vo vyvinutých adaptačných mechanizmoch pre zabíjanie, ktoré vznikli pre úspešný boj
s adaptačnými problémami počas evolúcie. Homicídium je teda stratégiou pre skvalitnenie
vlastného fitness na úkor strát obeti.
V teoretickej časti sa venujeme charakteristike samotnej evolučnej psychológie a definovaniu
základných východísk adaptačnej teórie vrážd.
Cieľom nášho empirického výskumu je prostredníctvom homicidálnych fantázií preskúmať
prítomnosť adaptačných mechanizmov u študentov slovenských vysokých škôl. Zistiť aké
antihomicidálne obrany používajú vo svojich predstavách, resp. aj v skutočnosti. A taktiež zistiť,
aký postoj majú študenti našej výskumnej vzorky k jednej z kľúčových myšlienok adaptačnej teórie
– v každom z nás sa skrýva vrah.
Nové myšlienky, ktoré prichádzajú s touto teóriou, sú hodné bližšej pozornosti, nakoľko nám
výrazne môžu pomôcť pochopiť ďalší aspekt našich individuálnych osobností. Na Slovensku táto
teória doteraz nenašla priestor pre hlbšie skúmanie tejto problematiky. Preto predkladáme náš
výskum, ktorý by sa mohol v budúcnosti stať inšpiratívnym zdrojom pre odborníkov v danej
oblasti.
Na poli evolučnej psychológie
„Evoluce není teorie, ale fakt – to je první věc, kterou je třeba jasně říci“ (Barrett, Dunbar,
Lycett, 2007, s. 29)
Evolučná psychológia je mladá veda, ktorá prináša nové prevratné pohľady na ľudské správania
a logické odpovede na mnohé otázky. Jej cieľom je identifikovať selekčné tlaky, ktoré formovali
ľudské psyché v priebehu evolúcie a následne testovať, či naše psychologické mechanizmy vôbec
boli vytvorené konkrétne pre úspešné riešenie adaptívnych problémov (Barrett, Dunbar, Lycett,
2007).
Buss a Duntley (2008) uvádzajú niekoľko základných predpokladov podstatných pre tento smer:
 moderná evolučná teória zohráva dôležitú úlohu v porozumení pôvodu a vzhľadu (design)
našej mysle;
 rozmanitosť adaptívnych problémov, ktorým ľudstvo čelí mnoho rokov, sformulovali
množstvo špecifických psychologických adaptácií;
 tieto adaptácie môžu byť popisované na kognitívnej úrovni mechanizmu spracovávania
informácií;
 mechanizmy spracovávania informácií sú začlenené do ľudského mozgu;
 interakcie s prostredím sú podstatné v každom kroku príčinných sledov udalostí – od
počiatku adaptácií, cez ich rozvíjanie sa počas vývinu až po ich vyjadrenie v prejavenom
správaní.
Vyvinuté psychologické adaptácie (altruizmus, tvorenie dohôd, priateľstvo, sebaobetovanie atď.)
prispievajú nášmu správaniu. Jednou z nich je tá, ktorá nás za určitých podmienok poháňa
k zabíjaniu. Rodíme sa s mysľou, ktorá je určená na to, aby úspešne riešila množstvo adaptívnych
problémov, s ktorými sa aj naši predkovia pasovali počas histórie. Táto „myseľ“ s jej vybavením
nám pomáha prejsť úlohami v živote, akými sú reprodukcia a boj o prežitie. Tieto adaptácie sú
formované počas života a objavujú sa v správnom čase nášho vývoja pripravené pomôcť nám v boji
(Buss, 2009).
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Za našu prítomnosť môžeme otvorene ďakovať našim predchodcom, ktorí úspešne zdolali
a prežili „ Darwinove sily prírody“ (Buss, 2009, s. 46). Evolučný boj značí pre nás „ prežitie tých
najlepších„, ako aj vo svete zvierat tak aj medzi ľuďmi. Lenže chýba tu doplnok, že víťazmi nie sú
len tí, ktorí prežijú, ale tí, čo zanechajú po sebe potomstvo s ich vlastnými génmi. Reprodukčný boj
je to, čo predurčuje úspešnosť jedinca. „Očividne sme potomkovia tých, ktorým sa podarilo vyhrať
tento boj o prežitie. My, moderní ľudia, ako potomkovia tých, ktorým sa podarilo vyhrať, si so
sebou nosíme významne užitočné súčasti tela a takú výbavu mysle, ktoré naším predkom pomohli
zvíťaziť“ (Buss, 2009, s. 47).
V súvislosti s evolučným bojom práve vražda hrala účinnú rolu v získavaní úspechu. Dlhé roky
bolo zabíjanie úspešnou stratégiou na zdolanie svojho soka, aby sme zabezpečili, že nami vybratý
partner odovzdá potomkovi len naše gény. Buss (2009, s. 47) upresňuje: „Možno to vyznie tvrdo,
keď hovoríme o zabíjaní ako o niečom adaptívnom a o vražde ako o výhodnej, ale ak sa zamyslíme
nad povahou reprodukčného boja, pred ktorým stáli ľudia po veľmi dlhý čas svojej evolúcie, potom
si môžeme uvedomiť, akú hranicu by v tomto evolučnom boji mohlo zabíjanie predstavovať.
V evolučnom zmysle slova musia byť výhody zabíjania významné a mnohonásobné, pretože na
druhej strane sú ďalekosiahle negatívne reprodukčné následky toho, že nás niekto zavraždí.“
Homicídium ako adaptácia
Ľudia zabíjajú druhých ľudí v každej kultúre sveta. Otázkou je pre nás, prečo sa to deje. Nová
teória vrážd (Homicide Adaptation Theory) predpokladá, že ľudia majú vyvinuté adaptácie pre
zabíjanie. Buss a Duntley (2004) predkladajú hypotézu, že kombinácia súbežne relevantných
faktorov z prostredia, ktoré pôsobia ako selektívne tlaky, formulujú psychologické adaptácie pre
zabíjanie. Každý súbor podnetov vyvolávajúci nejaký adaptívny problém riešiteľný vraždou je
zostavený z mnohých faktorov. Závažnosť faktorov ako aj ich prítomnosť resp. neprítomnosť, ktoré
preukázateľne prispievajú k aktivácií homicidálnych adaptácií, nám môžu pomôcť pri predikcii
možného výskytu vraždy. Tieto aktivácie homicidálnych okruhov v našej mysli nefungujú ako
jednoduchý spínač „ on/off “ , ktorý prepína jeden samostatný faktor resp. podnet z prostredia.
Aktiváciu psychologických mechanizmov spúšťa množstvo spolu-operujúcich súborov okolností
a faktory, akými sú:
 stupeň genetickej príbuznosti medzi vrahom a obeťou
 relatívny stav páchateľa a obete
 pohlavie vraha a obete
 rozsah a sila rodiny a blízkych vraha a obete
 relatívna reprodukčná hodnota vraha a obete ( Buss, Duntley, 2004).
Adaptívne problémy riešiteľné vraždou
Zabíjanie nie je všeobecne vrodeným mechanizmom. Vyvinutou stratégiou sa však stáva
v situáciách, ktoré si vyžadujú úspech spojený s reprodukciou a súperením. Vo väčšine prípadov
cena za spáchanie vraždy vyváži zisk, ktorý sme chceli dosiahnuť. Buss a Duntley však tvrdia, že v
zriedkavých situáciách, objavujúcich sa hlavne v našej histórií, zisk z vraždy prevažuje stratu. Táto
charakteristika strát a ziskov z vraždy, ktoré sprevádzajú vývin našich adaptačných mechanizmov,
sa líši od tvrdenia, že v súčasnosti sa ľudia rozhodujú či zabiť alebo nezabiť na základe aktívneho
zvažovania ziskov a strát z tohto činu. Diferenciácia spočíva v celkových efektoch ziskov a strát
vražednej stratégie, ktoré sa generáciami menia. Dôležitý je fakt, že nie pre každý adaptačný
problém je homicidálna stratégia vhodným a správnym riešením. Zdôrazňujú, že iba za určitých
špecifických podmienok bola vražda jednou z najúčinnejších riešení (Buss, Duntley, 2004).
Buss (2009) uvádza pár špecifických benefitov:
 odstránenie hlavného protivníka
 získanie prístupu k nepriateľovmu teritóriu a k jeho potrave
 sexuálny prístup k sokovej partnerke resp. partnerovi
 ochrana samého seba, partnera, potomka pred usmrtením alebo zranením
 istota, že protivník nezíska ich partnerku/partnera
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vytváranie povesti „ukrutníka“ na odstrašenie nepriateľov
vyhnutie sa investovaniu do detí, ktoré neboli nosičmi ich génu
ochrana zdrojov, ktoré boli nevyhnutné pre reprodukciu
zneškodnenie reprodukčných konkurentov

Pre ilustráciu si uvedieme aj niekoľko špecifických strát:
 strata reprodukcie v budúcnosti - obeť sa už naďalej nemôže rozmnožovať, čo je väčšou
stratou pre mladších jedincov ako pre starších
 poškodenie existencie potomstva - pozostalé deti sú ohrozené menším príjmom zdrojov na
prežitie, sú viac náchylné na využívanie druhými ľuďmi. Slobodný rodič, ktorý nemá takú
možnosť investovať do dieťaťa ako dvaja rodičia. Deti zavraždených rodičov sa môžu stať
nevlastnými deťmi druhých ľudí, čo však pre nich znamená niekoľkonásobne väčšie riziko
spojené s týraním, znásilňovaním či dokonca zavraždením (Daly, Wilson, 1988)
 poškodenie príbuzenstva - obeť už viac nemôže chrániť a zaobstarávať svoje príbuzenstvo.
Smrťou člena rodiny sa stanú zraniteľnejšími.
 straty obete sa stanú ziskami vraha (Buss, Duntley, 2011).
Postupom času ako sa ľudstvo stávalo civilizovanejším, vznikli kultúry a zákony, rozvíjali sa aj
odstrašujúce prostriedky proti zabíjaniu. Preto je dnes menej pravdepodobné, že sa ocitneme blízko
toho, aby sme vykonali vraždu. Tak ako sa vyvíjala motivácia k vražde, tak sa v nás zakorenili aj
opačné sklony. Tým ako zlé je byť obeťou vraždy, byť mŕtvym, evolúcia vytvorila aj obranné
stratégie. Preto aj samotná obeť sa môže stať nebezpečnou hrozbou, tým, že samú seba chce
ochrániť pred zabitím (Buss, 2009, s.49-50).
Antihomicidálne obranné mechanizmy
Evolúcia adaptácií na vraždu postupne vyvíjala selekčné tlaky pre koevolúciu adaptácií vyhnutia
sa stratám ako obeť. Antihomicidálne adaptácie chránia jedinca pred tým, aby bol zavraždený.
Vyvinuli sa proti zabitiu, na potrestanie dotyčného zo straty fitness obete a ako aj fitness jeho
genetických príbuzných a blízkych, na eliminovanie nemohúcich jedincov, ktorí permanentne
ohrozujú ostatných, poškodením ich kvality života v budúcnosti (psychopati, hostilní členovia
spoločnosti) (Duntley, Shackelford, 2008).
Je dôležité uvedomiť si rozdiel medzi antihomicidálnymi adaptáciami na základe toho, kedy sú
vyvolané, resp. kedy je nutné ich použiť:
 preventívne antihomicidálne adaptácie – ľudia disponujú s vyvinutými psychologickými
mechanizmami, ktoré im umožňujú predikovať nebezpečie a na základe toho môžu spraviť
opatrenia, ktorými predídu stratám svojho fitness. Ako príklad môžeme uviesť strach, ktorý
pociťujeme, keď kráčame tmavou uličkou v noci alebo strach z cudzincov, ktorý majú
dojčatá prirodzene vyvinutý pre privolanie rodičovskej ochrany (Buss, 2009).
 „ In flagrante“ antihomicidálne adaptácie – vytvorené boli obrany, ktoré počas útoku by
mali zminimalizovať straty resp. následky činu. Príkladom je sebaobranný postoj, verbálne
pokusy zmanipulovať útočníka, hľadanie pomoci, ukrytie sa, útek či boj.
 „post“ antihomicidálne adaptácie – obranné mechanizmy, ktoré subjektu pomôžu
zminimalizovať dopad útoku na jeho kvalitu života a taktiež mu slúžia na prevencie ďalších
činov. Napríklad predstieranie, že zranenie nie je tak oslabujúce, akoby útočník očakával
alebo slovné urážanie útočníka, ktoré zníži jeho sebavedomie (Duntley, Shackelford, 2011).
„Vďaka evolúcií našich antihomicidálnych obrán a mentálnym kalkuláciam potencionálnych
vrahov o riziku zabitia - či už sa to deje vedome alebo podvedome - nie je vraždenie častejšie“
(Buss, 2009, s. 23).
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Kognitívne simulovanie vraždy
„Vražda má elementárnu logiku – nemilosrdnú, ale racionálnu – neprebýva iba v mysli ľudí, ktorí
sa naozaj stanú vrahmi, ale v mysli nás všetkých“ ( Buss, 2009, s. 15).
Buss (2009) realizoval sedemročný výskum zameraný na homicidálne fantázie. Tejto
medzinárodnej štúdie sa zúčastnilo viac ako päťtisíc účastníkov. Metódou výskumu bolo intenzívne
interview. Podľa získaných výsledkov 91% mužov a 84% žien malo aspoň raz v živote predstavu,
že niekoho zabijú. Homicidálne myšlienky participantov sa často po nejakom období (dní, mesiacov
aj rokov) vracali a zahŕňali detailné scenáre spôsobu, motívu a možnosti vraždy.
Homicidálne predstavy sa medzi mužmi a ženami líšili. Muži si častejšie predstavovali zabitie
soka, ktorý mal pohlavný styk s jeho partnerkou, rivala, ktorý ho zosmiešnil na verejnosti alebo
útočníka, ktorý ho fyzicky napadol. Predmetom ženských homicidálnych fantázií bola žena fyzicky
atraktívnejšia, obzvlášť ak sa vyskytla možnosť, že by jej partner mohol prechovávať sympatie
k tejto žene. Spoločne sa často vyskytujúca predstava bola zabitie svojho partnera/manžela/milenca.
Ďalšou predstavou, jednou z tých frekventovanejších, bola predstava usmrtenia nevlastných
rodičov (Buss, Duntley, 2002). Tieto závery priviedli Bussa k presvedčeniu, že „ľudská myseľ si
vyvinula adaptácie pre zabíjanie hlboko zakorenené vzorce myslenia, často sprevádzané vnútorným
dialógom, zakotvené v mocných emóciách, ktoré nás motivujú k vražde“ (Buss, 2009,s.18).
Výskum zameraný na zistenie výskytu u študentov vysokých škôl
Evolučná psychológia, tak ako mnohé iné odvetvia psychológie, upriamuje pozornosť na
problematiku vrážd. Posledné roky sa na americkom kontinente realizovalo mnoho výskumov,
ktoré by presvedčivo definovali, prečo ľudia majú sklony vraždiť. Duševne chorí či zdraví,
s anomáliami mozgu či bez, z chudobnej či bohatej rodiny, z rozvrátenej či šťastnej a usporiadanej
rodiny, alkoholici či abstinenti. Mnohé prípady sólových vrážd sú dych vyrážajúce a my sa len
pýtame - prečo? Konkrétne David Buss definuje zabíjanie ako jednu zo stratégií prežitia. Podľa
neho je to vrodený mechanizmus, hlboko zakorenený v nás ľuďoch (Buss, 2004). Evolúciou
a prispôsobovaním sa prostrediu sa vytvorili aj obranné mechanizmy proti tejto stratégií prežitia.
Svoje myšlienky podporil výskumom homicidálnych fantázií. Závery tohto výskumu boli pre
mnohých až šokujúce, keďže aj obyčajní, duševne zdraví ľudia z dobrých rodín v rôznom vekovom
rozpätí, sa priznalo k predstavám, v ktorých kruto vraždili v sebaobrane ale aj ako samotní útočníci.
Adaptačná teória vrážd považuje homicidálne fantázie ako jeden z dôkazov, že pohnútky vraždiť sú
hlboko v každom z nás.
My sa pýtame: Je výskyt homicidálnych fantázií prítomný aj v našom prostredí? Aké okolnosti
by v našom prípade, študentov dokázali prinútiť zabiť? Vnímajú túto možnosť ako znak niečoho, čo
je v nás vrodené? Ako by sa najčastejšie bránili, keby je ich život ohrozený? Je kognitívna
simulácia vraždy určitým potvrdením, že ľudia majú vrodené mechanizmy určené pre zabíjanie?
Cieľ výskumu
Cieľom nášho výskumu bolo zistiť výskyt a rozsah homicidálnych predstáv medzi študentmi
vysokých škôl, čo bráni študentom zrealizovať ich predstavu a čo naopak by ich podnietilo
k tomuto skutku. Aký postoj študenti zastávajú voči tvrdeniu, že v každom z nás sa skrýva vrah
a aké sú najčastejšie antihomicidálne obranné mechanizmy v ich predstavách.
Čiastkovým cieľom je následná komparácia údajov medzi mužmi a ženami pre doplnenie nášho
porozumenia analýzy.
Výskumné otázky

O1 Sú v našom výskumnom výbere prítomné homicidálne predstavy?

O2 Čo študentom z výskumného výberu zabránilo tieto predstavy zrealizovať?

O3 Za aký podmienok by tieto predstavy zrealizovali?
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O4 Aké sú najčastejšie antihomicidálne tendencie v predstavách nášho výskumného
výberu?
O5 Súhlasí resp. nesúhlasí výskumná vzorka s výrokom: „V každom z nás sa skrýva
vrah“?
O6 Na základe akého vysvetlenia participanti súhlasia s daným výrokom?

Výskumný výber
Výsledný výskumný výber spolu tvorilo 186 študentov slovenských vysokých škôl. Zastúpenie
študijných odborov bolo rôznorodé. Priemerný vek respondentov bol 20,7 (SD= 1,45). Vekové
rozpätie sa pohybovalo od 18 do 25 rokov (obr. 1).
Z celej výskumnej vzorky ženy tvorili 53,2 % (N=98) a muži 46,8 % (N=88).

Obr. 1. Prehľad počtu respondentov jednotlivých vekových kategórií

Metóda výskumu
Hlavnou metódou, ktorou sme získavali materiál pre štatistické spracovanie, bol dotazník.
Dotazník sme skonštruovali na základe podkladov, ktoré sa nachádzajú v knihe Davida Bussa
(2009). Dotazník tvorilo 10 otvorených otázok, v ktorých mohli uviesť viac početné odpovede
a 2 uzavreté otázky (Áno/Nie). V prvej časti otvorených otázok respondenti mali uviesť, či sa u nich
vyskytli homicidálne fantázie, koho si v nich predstavovali resp. či to bola pre nich známa ale
neznáma osoba alebo rodina, aký spôsob usmrtenia osoby si predstavovali, čo im zabránilo čin
zrealizovať a za akých podmienok by boli schopní túto predstavu vykonať.
Druhú časť dotazníka opäť tvorili otvorené otázky, ktorými sme zisťovali, aké obranné
mechanizmy proti zavraždeniu najčastejšie študenti použili, ak sa ocitli v reálnej situácií ohrozenia
života. Pýtali sme sa aj, prečo urobili práve to, čo spravili. Respondenti sa mali zamyslieť nad tým,
čo ich prinútilo uskutočniť daný čin.
Ďalšie otázky druhej časti dotazníka sa týkali opäť predstáv. Avšak tu sme sa pýtali, či si niekedy
predstavili situáciu, že oni sa vyskytli v ohrození života inou osobou. Nadväzujúce otázky sa týkali
obsahu predstáv, resp. čo v predstave spravili, aby ich iná osoba nezabila. Následne sa mali
zamyslieť nad tým, prečo vo svojej predstave použili práve ten daný obranný mechanizmus.
Tretiu časť tvorila otázka či študenti súhlasia/nesúhlasia s výrokom „V každom z nás sa skrýva
vrah“ a otvorená otázka, resp. možnosť, kde mali odôvodniť ich postoj k predpísanej myšlienke.
Cieľom tohto dotazníka bolo zistiť, či študenti disponujú s kognitívnymi simuláciami vrážd, aké
sú ich hlavné antihomicidálne obranné mechanizmy. Zároveň sme skúmali aj ich postoj k relatívne
novej myšlienke, týkajúcej sa páchateľov vrážd, ktorá je jedna z kľúčových ideí Bussovej
adaptačnej teórie vrážd.
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Dotazník bol anonymný a jediné informácie, ktoré o sebe prezradili respondenti, bol vek,
pohlavie a ich súčasný študijný odbor. Samotným vyplnením dotazníka študenti vyjadrili súhlas
s účasťou na výskume a s použitím získaných údajov podľa uvedených podmienok.
Priebeh výskumu
Výskum a zber dát sa uskutočnil v priebehu novembra 2011. Postupne sme dotazník odosielali
prostredníctvom emailu a sociálnej siete Facebook participantom, ktorí vyhovovali naším
podmienkam. Tento spôsob sme uprednostnili z dôvodu poskytnutia probandom čo najväčší pocit
anonymity, ktorí by bol v rámci hromadného rozdávania (napr. počas prednášok) narušený. Ďalším
dôvodom bolo časové obmedzenie.
Spracovanie výsledkov
Po zozbieraní dotazníkov sme vytriedili tie, ktoré boli chybne alebo neúplne vyplnené (N=14).
Následne sme údaje zo zostávajúcich dotazníkov vyhodnotili v štatistickom programe Statistical
Package for Social Science (SPSS.19) pre Windows. Treba upozorniť na fakt, že otázky
v dotazníku boli otvorené a teda respondenti mali možnosť uviesť viacero možností v jednej
odpovedi, čo sme zohľadňovali pri vyhodnocovaní výsledkov. Pomocou tohto programu sme
deskriptívne analyzovali dáta a následne dospeli k záverom. Pre vytvorenie doplňujúcich grafov
a tabuliek sme použili Microsoft Excel (2010).
Výsledky a ich interpretácia
Postupnou deskriptívnou analýzou sme prichádzali k odpovediam na jednotlivé výskumné
otázky.
Na základe vyhodnotených dát sme zistili, že nadpolovičná väčšina našej výskumnej vzorky
disponuje s kognitívnou simuláciou vrážd. Na otázku, či si už niekedy predstavovali, že by zabili
člověka, odpovedalo kladne 56,5 % respondentov (N=105) a záporne 43,5 % (N=81) (obr. 2).

Obr. 2. Grafické zobrazenie rozsahu kladne a záporne odpovedajúcich

V súvislosti s existenciou homicidálnych fantázií sme zistili, že kľúčovou osobou týchto
predstáv je často neznáma osoba, ktorá ohrozuje samotného tvorcu predstáv a jeho blízkych.
Neznámu osobu uviedlo 74,2 % respondentov (N=78), známu osobu doplnilo 19 % odpovedajúcich
(N=20) a členov rodiny (otec, sestra, nevlastná mama, nevlastná teta apod.) si predstavuje 8,5 %
respondentov (N=9).
V rámci obsahu homicidálnych fantázií sme sa pýtali aj na spôsob zabitia postavy v predstave.
Napriek rôznorodým výsledkom najčastejšie uvedený spôsob usmrtenia človeka je strelnou
zbraňou. Použitie zbrane sa objavuje vo fantáziách 33,3 % participantov (N=35). Nožom vo svojich
predstavách zabíja 30,4 % (N=32) respondentov. Nôž teda môžeme považovať za druhý najčastejší
spôsob páchania homicídia v kognitívnych simuláciách vrážd. Zbitie na smrť preferuje
v predstavách 16,19 % probandov (N=17). Ďalšími spôsobmi zabíjania sú zaškrtenie (8,5 %, N=9),
zhodenie z výšky (5,7 %, N=6), mučenie (4,7 %, N=5). Do skupiny „Iné“ sme zahrnuli menej
frekventované odpovede: rýchlym (N=1), bolestivým (N=1), utajeným (N=1), drastickým
spôsobom (N=1), sekerou (N=1), zlomením väzu (N=1), odseknutie hlavy (N=2), zrazenie autom
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(N=2), otravou liekmi (N=3). Tieto odpovede tvorili spolu 12,38 % (N=13). Žiadny spôsob
neuviedlo 4,7 % respondentov (N=5). Len 0,5 % (N=1) nevedelo na túto otázku odpovedať.
Čo študentom z výskumného výberu zabránilo tieto predstavy zrealizovať?
Zistili sme, že 24,7 % respondentov (N=26) považuje ich fantázie za obyčajnú imagináciu
a v realite by sa zachovali iným spôsobom. Hrozba väzenia odradila 21,9 % kladne odpovedajúcich
(N=23). Respondentov, ktorí uviedli ako dôvod „zdravý rozum“, bolo 18,09 % (N=19). Presnejšie,
sem sme zahrnuli odpovede, ktoré vypovedali, že daný čin by nespáchali, pretože „mám rozum“,
„zdravá myseľ“, „zmýšľam reálne“, najčastejšou formuláciou však bolo práve slovné spojenie
„zdravý rozum“. 18,09 % probandov (N=19) zatiaľ neuskutočnilo predstavovaný čin, nakoľko sa
v ich doterajšom živote podobná situácia nevyskytla. Svedomie je dôvodom „nečinnosti“ u 13,33 %
probandov (N=14). Morálne zásady, pod ktoré sme zahrnuli aj etické alebo náboženské zásady či
presvedčenia, bránia vykonať tento čin 5,71 % respondentom (N=6). Odpoveď „neviem“ uviedlo
0,95 % (N=1) a 2,85 % participantov (N=3) neodpovedalo. Na obrázku 3 uvádzame prehľad zábran
a ich rozsah zastúpenia (aj percentuálneho).

Obr. 3. Prehľad preferencií jednotlivých zábran

Za akých podmienok by študenti tieto predstavy zrealizovali?
Pre porovnanie uvádzame frekvenciu rôznych odpovedí na otázku, za akých podmienok by boli
schopní respondenti simulovaný čin spáchať (obr. 4). Za žiadnych podmienok by nedokázalo zabiť
21 % participantov (N=22). Keby daná situácia nastala, bola by to postačujúca okolnosť vykonať
čin pre 17,1 % respondentov (N=18). V ohrození života by zabíjalo14,3 % odpovedajúcich (N=15)
a v ohrození života svojich blízkych by bolo schopných tento čin spáchať 13,3 % probandov
(N=14). Ak by bola možnosť vyhnúť sa trestu, 13,3 % odpovedajúcich študentov (N=14) by možno
nabralo odvahu zabiť. Opäť sme vytvorili kategóriu „Iné“, do ktorej sme zahrnuli menej
vyskytujúce sa odpovede. Do tejto kategórie spadá 7,6 % respondentov (N=8), ktorý pripúšťajú
možnosť usmrtiť človeka v prípade vojny (N=4), v opitosti (N=1) a keby mali zbraň (N=3). 5,7 %
participantov (N=6) pripúšťa, že v afekte by kognitívne simulovaný skutok vykonali a 7,6 % (N=8)
odpovedajúcich nevedelo uviesť, pri akej podmienke by boli schopní usmrtiť človeka.
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Obr. 4. Grafický prehľad počtu respondentov zastupujúcich jednotlivé podmienky

Aké sú najčastejšie antihomicidálne tendencie v predstavách nášho výskumného výberu?
V druhej časti dotazníka, ako sme už spomínali, sme sa pýtali na antihomicidálne tendencie
participantov. Spracované dáta nás vedú k rozsahu výskytu predstáv, v ktorých dominuje ohrozenie
života samotného tvorcu fantázie. Prítomnosť takéhoto typu homicidálnych fantázií potvrdzuje 33,5
% respondentov (N=66) a absenciu udáva 64,5 % (N=120). Aj keď probandov, ktorí majú
skúsenosti so spomínanými fantáziami ,je o nepresnú polovicu menej, venovali sme im pozornosť.
Analyzovali sme ďalej údaje a sledovali obranné mechanizmy proti homicídiu v ich predstavách.
Dospeli sme k záverom, že útek je najčastejšou obranou proti hroziacemu nebezpečenstvu
zámerného usmrtenia druhou osobou. 26,8 % (N=19) participantov použilo útek vo svojich
predstavách ako obranu. Fyzická bitka v sebaobrane a dokonca zabitie útočníka sa v predstavách
objavuje u 21,1 % respondentov (N=15). Rovnako frekventovaná antihomicidálna tendencia je aj
verbálna manipulácia (kričanie na útočníka, prehováranie, prosenie, klamanie alebo urážanie).
Vyskytuje sa v predstavách taktiež u 21,1 % respondentov (N=15). Volanie o pomoc uviedlo 2,8 %
kladne odpovedajúcich (N=2). Konkrétne verbalizovať obrannú tendenciu vo svojich predstavách
nevie 7 % participantov (N=5).
Na porovnanie sme deskriptívnou analýzou zosumarizovali dáta antihomicidálnych tendencií,
ktoré respondenti použili v reálnej situácií. Napriek tomu, že v situácií ohrozenia života sa vyskytlo
len 19,9 % (N=37) a 80,1 % (N=149) nikdy takúto situáciu v doterajšom živote nezažilo, venovali
sme pozornosť prítomným obranným mechanizmom proti vražde. Útek pred útočníkom realizovalo
45,9 % odpovedajúcich študentov (N=17), bitkou v sebaobrane sa bránilo 18,9 % respondentov
(N=7) a verbálnu manipuláciu použilo 13,5 % participantov (N=5). Volaním o pomoc sa zachránilo
taktiež 13,5 % respondentov (N=5) a naopak tzv. nečinnosť uviedlo 8,1 % (N=3).
Spätnou úvahou 35,1 % probandov (N=13) tvrdí, že to, čo v konkrétnej život ohrozujúcej situácií
spravili, bolo najlepším a najvýhodnejším správaním. Zo strachu tak konalo 27 % respondentov
(N=10). 18,9 % participantov (N=7) ozrejmuje svoj čin ako spôsob záchrany života a 13,5%
probandov (N=5) tvrdí, že sa v nich prebudil pud sebazáchovy. 5,4 % (N=2) neuviedlo žiadne
vysvetlenie pre ich konanie.
Súhlasí resp. nesúhlasí výskumná vzorka s výrokom: „V každom z nás sa skrýva vrah“?
Podľa našich zistení 61,8 % respondentov (N=115) má kladný postoj k spomínanému výroku.
Naopak negatívny postoj prejavuje 38,2 % odpovedajúcich (N=71).
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Na základe akého vysvetlenia participanti súhlasia s daným výrokom?
Po spracovaní odpovedí na otvorené otázky sme dospeli k zjednocujúcim záverom. Výrokom
„Za určitých podmienok by dokázal zabiť každý z nás“ sme zahrnuli rozsiahli počet odpovedí a to
na základe podobnosti opisu postoja k prezentovanému výroku. Táto kategória zahŕňa 63,5 %
respondentov (N=73). 14,8 % probandov (N=17) tvrdí, že vysvetlením pre zabíjanie je vrodený pud
sebazáchovy v každom z nás. Názor, že vražedné pohnútky sú v nás zakorenené a každý by vraždil,
keby mohol, uviedlo 12,2 % participantov (N=14). Podľa tvrdení 9,6% probandov (N=11) každý
človek je vo svojej podstate zviera a zabíjanie je prejav živočíšneho pudu, ktorý je toho súčasťou.
Diskusia
Úvod do našej diskusie by sme radi venovali výsledkom vyhodnotených dát, ktoré sme získali
prostredníctvom dotazníka. Deskriptívnou analýzou sme zosumarizovali dáta a dospeli
k nasledujúcim záverom.
Zistili sme, že nadpolovičná väčšina (56,5 %) všetkých respondentov disponuje s kognitívnou
simuláciou vrážd vo svojom doterajšom živote. Z toho je 65,9 % mužov a 52,0 % žien. V súvislosti
s obsahom týchto fantázií u 74,2 % z kladne odpovedajúcich participantov je obeťou v ich
predstavách neznáma osoba. Zahrnuli sme do tejto kategórie odpovede, ktoré jasne napovedali, že
obeťou je neznámy útočník, ktorý ohrozuje život samotného tvorcu predstáv alebo jeho blízkych
a rodiny. Kenrick a Sheets (1993) realizovali výskum prítomnosti homicidálnych predstáv v rámci
bežnej populácie. Prišli k výsledkom, že 76 % mužov a 62 % žien potvrdilo fantazírovanie tohto
typu. Väčšina z nich taktiež uviedla, že pred ich vnútorným zrakom sa zobrazuje častejšie neznáma
osoba ako známa. Tieto zistenia korešpondujú aj s tvrdeniami Daly a Wilsona (1988), ktorí na
základe nimi realizovaných výskumov zistili, že ľudia všeobecne majú tendenciu vraždiť neznáme
osoby resp. tie, ktoré nie sú s nimi v pokrvnom vzťahu. Buss (2009) potvrdzuje, na základe jeho
primárneho výskumu, že napr. deti sú vo väčšom nebezpečenstve, ak majú aspoň jedného rodiča
nevlastného a tak isto je väčšia šanca, že nevlastné dieťa zaútočí s úmyslom zabiť, na rodiča.
Vysvetlením tejto skutočnosti by bolo tvrdenie, že vo vzťahu rodičov k nevlastnému dieťaťu je pre
nich zbytočné investovať do výchovy a celkového fitness dieťaťa, keďže nie je nosičom ich génov.
Svoju energiu a možnosti si nechávajú pre svoje vlastné deti.
Použitie strelnej zbrane je najčastejším spôsobom vraždenia v predstavách nášho výskumného
súboru (33,3 %), hneď po nej nasleduje nôž (30,4 %). Crab (2000) realizoval výskum
s 295 študentmi psychológie, ktorí si mali spomenúť na svoju nedávnu vražednú predstavu a opísať
ju vo forme príbehu. Nadpolovičná väčšina (57 %) uviedla použitie strelnej zbrane a noža ako
najľahšie použiteľné, najúčinnejšie a najmenej vystopovateľné zbrane. Taktiež na základe
spracovania dát dospeli k záveru, že participanti si všeobecne frekventovanejšie vo svojich
fantáziách predstavujú typ zbrane, ktorá je aktuálne buď najviac medializovaná alebo sa s ňou
respondent častejšie stretol v reálnej situácií. Vonkajšie prostredie, na základe týchto výsledkov,
ovplyvňuje výber zbrane v homicidálnych predstavách.
V súvislosti s evolúciou sa formovali aj zisky a straty zo zabíjania. V dávnych rokoch, kedy
zabíjanie bola prirodzenou súčasťou prírodného výberu, sa nikto nezamýšľal nad správnosťou
takéhoto správania. Práve naopak bolo to pre ľudí tej doby bežným riešením resp. stratégiou
riešenia určitých konfliktov. Buss uvádza: „Ľudia sa nevyvíjali v modernom prostredí, kde platí
trestné právo. Naša psychológia sa tvarovala v peci evolučného prostredia, v ktorej agresia úžasne
veľa znamenala“ (Buss, 2009, s. 73). V súčasnosti už veľmi dôkladne prehodnocujeme použitie
podobných stratégií, nakoľko dnes už zabíjanie vo väčšine prípadov nie je tak úspešná stratégia ako
v minulosti. Dôvodom je práve spomínané trestné stíhanie za usmrtenie druhej osoby, tým pádom
vrah, ktorý sa dostane do väzenia, nebude môcť investovať do svojho potomstva a tým jeho rodina
utrpí straty, ktoré prevážia relatívne zisky zo zabíjania. 21,9 % kladne odpovedajúcich probandov
uviedlo ako dôvod ich neuskutočnenia fantázií práve hrozbu väzenia. Táto odpoveď bola druhou
najčastejšou z pomedzi ostatných. Najčastejšie sa vyskytujúce vysvetlenie (24,7 %) znie, že takéto
konkrétne fantazírovanie je len obyčajnou imagináciou a v realite by sa zachovali vhodnejším
spôsobom. Podobne na otázku – za akých podmienok by boli schopní spáchať tento čin – bola
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najčastejšia odpoveď za žiadnych podmienok (21 %), ktorú ponímali väčšinou v slovách ako
napríklad: „nechcem to v skutočnosti nikdy spraviť“ (žena, 21), „žiadne podmienky by ma
nedonútili rozhodnúť o tom, že by som mal niekomu vziať život“ (muž, 22), „je to čisto len moja
predstava a nikdy by som nechcel, aby sa to stalo v skutočnosti“ (muž, 22). Keby sa simulovaná
situácia v predstavách odohrala v realite, tak by niektorí probandi (17,1 %) boli ochotní zabíjať tak,
ako si to predstavujú. Ak by bola možnosť vyhnúť sa trestu, 13,3 % probandov by bolo schopných
zabiť resp. uskutočniť svoje predstavy. Tu vidíme spomínané zhodnotenie rozsahu ziskov a strát,
ktoré si naši probandi skutočne vedia uvedomiť.
Dôvodom diferenciácie ponímania zabíjania v minulosti a dnes je koevolúcia pohnútok vraždiť a
antihomicidálnych adaptácií. Usmrtenie prinášalo resp. stále prináša obrovskú stratu pre obeť a jeho
rodinu. V dôsledku zabrániť týmto stratám si ľudia vytvorili antihomicidálne adaptácie, ktoré
znižujú riziko ich usmrtenia. Najfrekventovanejším obranným mechanizmom proti vražde
v homicidálnych predstavách je, v rámci nášho výskumného súboru, útek (26,8 %).
Výrok, ktorý vystihuje takmer celú podstatu tejto adaptačnej teórie, sme použili v jednej z otázok
dotazníka – „V každom z nás je vrah“. S týmto tvrdením súhlasí nadpolovičná väčšina (61,8 %)
výskumnej vzorky. Z toho je 65,9 % mužov a 58,2 % žien. V nasledujúcej otázke odôvodňovali
svoj postoj k tomuto výroku. Po spracovaní rozsiahlych odpovedí a úvahách ako správne
zgeneralizovať tieto vysvetlenia sme prišli k výsledkom, že 63,5 % respondentov zastáva názor, že
za určitých podmienok by dokázal zabiť každý človek. Najčastejšie uvedené situácie boli keď
útočník ohrozoval život buď samotného probanda, alebo jeho blízkych čiže kritické situácie, ktoré
aktivizujú homicidálne okruhy a človek stráca zábrany. Objavili sa vysvetlenia (12,2 %), ktorých
podstatou bolo, že homicidálne mechanizmy sú jednoducho v nás zakorenené a záleží od výchovy
a situačných faktorov, ako sa prejavia. Títo probandi, ako môžeme vidieť, uviedli odôvodnenie,
ktoré podporuje adaptačnú teóriu vrážd. Doslovné prepisy niektorých odpovedí, ktoré by nemali
ostať nepovšimnuté, uvádzame v Prílohe A. Pravdu povediac podnietili nás zamyslieť sa ešte hlbšie
nad danou problematikou.
Napriek zodpovedaniu všetkých výskumných otázok, ktoré sme si určili, nedovoľujeme si
k záveru vysloviť jednoznačné a príliš zovšeobecňujúce tvrdenia vyplývajúce z našich výsledkov.
V tejto oblasti je potrebných ešte mnoho výskumov, ktoré by mohli priniesť relevantné
a zovšeobecniteľné závery a implikácie. V našom výskume sú prítomné mnohé, hlavne štatistické,
limity, ktoré nám bránia aplikovať naše výsledky na širšiu populáciu. Preto sme opatrní vo
vyjadrovaní sa v interpretácií našich výsledkov. Výlučne neprekračujeme hranice výskumného
výberu. Chceli by sme len upriamiť pozornosť, že rozobratá problematika je prítomná aj v našom
prostredí a malo by jej zasluhovať viacej pozornosti, hlavne v empirickom skúmaní.
Náš výskum považujeme ako prvý krok hlbšieho skúmania adaptačných mechanizmov pre
homicídium a v budúcnosti by sme sa im aj naďalej radi aktívne venovali. Uvedomovaním si
limitov nášho súčasného výskumu by sme chceli skvalitniť budúce výskumy a to určitými
zmenami. Jedným z nich je absencia sprievodného listu k dotazníku, ktorý by o niečo bližšie
vysvetlil účel dotazníka a spôsob jeho vypĺňania. Myslíme si, že sa u niektorých participantov
vyskytli nejasnosti ohľadom otázok resp. spôsobu odpovedí a tým sme spätne dostali väčšie
množstvo dotazníkov, ktoré sme museli vylúčiť. Hlavným obmedzením nášho výskumu je samotný
dotazník. Táto problematika si vyžaduje doplnenie o osobný rozhovor s participantmi, ktorý by
mohol byť pre nich viac podnetný. Navrhujeme teda v budúcnosti použiť pološtruktúrovaný
rozhovor s probandmi. Dôvodom je potrebné hlbšie sa zamyslenie nad podstatou problematiky
a vytvorenie úprimného vzťahu medzi výskumníkom a participantom. Výskumnú vzorku by sme
v budúcnosti chceli rozšíriť a upraviť v prospech jej reprezentatívnosti. Chceli by sme sa vyhnúť
obmedzeniu sa len na vekové rozpätie prislúchajúce vysokoškolským študentom.
Naším výskumom chceme otvoriť priestor na vytvorenie pôdy pre výskumy adaptačnej teórie
vrážd na Slovensku, pretože vo svete je táto problematika predmetom mnohých diskusií či
výskumov. Zaslúži si preto aj u nás bližšiu pozornosť.
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Záver
Kľúčovou otázkou našej práce bolo, prečo ľudia zabíjajú. Problematika vrážd púta pozornosť už
od dávnej histórie ľudstva. Napriek tomu vznikali teórie, ktoré neboli schopné vysvetliť dôvod
vrážd ale len jednotlivo pomenúvali konkrétne deje. Nová teória, ktorá sa hlási k rozpracovanému
vysvetleniu pôvodu a zmyslu vrážd, našla svoje útočisko v evolučnej psychológií. David Buss sa
pred siedmimi rokmi začal venovať podrobnému multikulturálnemu výskumu homicidálnych
fantázií, na základe ktorých priniesol prevratné poznatky, ktoré jednoznačne spochybnili množstvo
doteraz uznaných teórií.
Výsledky zo získaných odpovedí respondentov nás presvedčili v dôveru tejto teórie.
Nadpolovičná väčšina probandov uviedla, že súhlasia s vystihujúcou myšlienkou – „ V každom
z nás je vrah“. S odôvodnení, prečo participanti súhlasia s takýmto vyjadrením, sme získali
množstvo podnetov, ktoré nás nútili sa hlbšie zamyslieť nad potrebou objasnenia dôvodu, prečo sa
ľudia schyľujú k takému nezvratnému riešeniu, ako je vražda. Zisky a straty sa evolúciou
vyrovnávajú. Avšak keď sa ocitneme v situácií, v ktorej sa odkryje pôvod našej osobnosti,
dokážeme sa vrátiť o tisícky rokov späť, kedy záležalo hlavne na prežití.
Napriek limitom spomínaných v diskusii považujeme náš výskum za inšpiratívny v rámci
utvorenia podnetu pre ďalšie skúmania, ktoré môžu priniesť pevné dôkazy, od ktorých sa bude
odvíjať platnosť adaptačnej teórie vrážd.
Pre nás hlbším zmyslom tejto práce je odovzdať posolstvo, aby ľudia verili svojej intuícií, keď sa
budú cítiť v ohrození života. Treba byť obozretný a pozorný voči svojmu okoliu.
„Vrahovia čakajú, sledujú, sú všade okolo nás.“ (Buss, 2009, s. 244).
Poďakovanie
Ďakujem prof. PhDr. Antonovi Heretikovi, CSc., že sa podujal úlohy školiteľa a poskytol mi cenné rady a
usmernenia počas tvorby práce.
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Príloha A:
Prepisy odpovedí respondentov:
„Je to relatívne tvrdenie. Každý má zvieraciu vrstvu, ktorá v čase odfiltrovania tých ostatných,
kultivačných vrstiev môže fungovať. Človek prirodzene ma zabraný zabiť iného človeka, ale
v extrémnom prípade, k tomu môže dôjsť. Sebaobrana, vojna, ohrozenie potomstva.“ (žena)
„Myslim si, ze v pripade ked by doslo k ohrozeniu mojho zivota, by som nevahal pouzit nasilie
aj za cenu zabitia cloveka. V takychto situaciach prezije len silnejsi. Odjakziva ludia medzi sebou
bojovali a aj budu, aj vojny tu boli odkedy sa ludia narodili, takze tuto vlastnost mame vsetci v sebe
zakodovanu.“ (muž)
„Pretože sa NIKTO nemôže na 100 % za seba zaručiť. Viac vrahov je náhodných ako úkladných,
v podstate normálni, ide len o skrat, niekedy nie sme schopní sa ovládať, trebárs pod vplyvom
určitých drog, resp. alkoholu.“ (žena)
„Nikdy nevieme do akej situacie sa v zivote mozme dostat. Nieco sa moze stat v amoku, nieco
v sebaobrane, ziarlivost je tiez dalsi faktor, ktory moze cloveka ovladnut velmi lahko. Clovek nikdy
nevie“ (muž)
„Je to v nás“ (muž)
„Keby vieme, čo sa v nás skrýva, bola ľudská civilizácia na inom stupni vývoja..“ (muž)
„...lebo moze aj najslusnejsi clovek sa dostat do situacie, ked uz nebude vladat sa udrzat a bude
konat v afekte, myslim si to hlavne preto, lebo aj ked to sami casto krat nevnimame, mame
myslienky vraha... pre priklad uvediem trest smrti. Uz len samotne schvalenie alebo podielanie sa
na schvaleni tohto bezcitneho trestu nas robi vrahmi, hoci nie z praktickeho ale teoretickeho
hladiska.“ (žena)
„V každém je jistá míra zla. Jde jen o to, jestli se naplní spouštecí mechanismy pro to, aby se to
zlo nějak navenek projevilo a i jisté speciální okolnosti, aby se to projevilo ve formě vraždy.“ (muž)
„Schopnosť zabiť je v nás ešte ako pozostatok našich zvieracích pudov, sme schopní zabíjať aj
kvôli majetku alebo hlúpostiam, okrem toho aj v rámci pudu sebazáchovy. Akokoľvek, tento náš
zabijácky pud, pozostatok po predkoch, je potlačovaný tým ľudským v nás: naším rozumom
a hlavne svedomím, vedomím, že je to niečo zlé. Napriek tomu v nás podla mňa stále zostáva tento
zabijácky pud, ale je chvalabohu potlačovaný.“ (muž)
„Súhlasím s výrokom, pretože aj keď sa človek nejak extra agresívne neprejavuje podmienky
a okolnosti môžu aj inak citlivého, tichého a správneho človeka donútiť k vražde.“ (žena)
„Pretože vždy može nastat krajná situácia, v ktorej zabitie nejakeho človeka predstavuje
optimálne riešenie. Napr. v sebeobrane, alebo v obrane svojej rodiny. Alebo ak by udajny vrah drzal
rukojemnikov, tak je urcite spravne zakrocit aj jeho zabitim, aby nenastali vacsie skody na zivotoch
danych nevinnych.“ (žena)
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Spolupráce IZS při psychologické podpoře obětem mimořádných událostí
Martina Velikovská
Policie České republiky – Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje, Olomouc
Martina.Velikovska@seznam.cz
Abstrakt
Mimořádné události představují výjimečné stavy, při kterých dochází k ohrožení života, zdraví,
majetku nebo životního prostředí škodlivým působením sil a jevů vyvolaných činností člověka,
přírodními vlivy, či haváriemi. Svým rozsahem a počtem postižených osob představují rizikové
situace, při kterých je nutný opatrný, ale rychlý a koordinovaný postup složek Integrovaného
záchranného systému - IZS (Hasičský záchranný sbor ČR, Policie ČR, zdravotnická záchranná
služba), který provádí příslušné záchranné a likvidační práce, tj. odvrací nebo omezuje
bezprostřední působení rizik mimořádných událostí a odstraňuje jejich následky. Tyto aktivity a
součinnost jednotlivých složek IZS je pravidelně ověřována a trénována prostřednictvím speciálních
cvičení.
Při mimořádných událostech se často vyskytuje větší množství osob, které jsou různě zasažené a
otřesené. V těchto situacích se osvědčuje přítomnost psychologů, či speciálně vyškolených
pracovníků – krizových interventů, kteří poskytují nejen akutní psychologickou podporu
bezprostředně po tragédii, ale případně i následně poté a zprostředkovávají odbornou péči.
U Policie ČR vznikly pro překonání takto náročných situací a eliminaci případných následků
u poškozených na většině krajských ředitelství tzv. týmy krizové intervence, které zasahují na
místech tragických událostí (tzn. i trestných činů) a ve spolupráci s dalšími složkami IZS,
neziskovými organizacemi apod. se snaží oběti stabilizovat, uspokojovat jejich potřeby a snížit
rizika jejich traumatizace. Příspěvek přibližuje tuto službu širší veřejnosti s využitím případu
tragédie školní třídy při výletu za raftováním.
Klíčová slova: krizová intervence, mimořádné události, integrovaný záchranný systém

IRS cooperation in psychological support for disaster victims
Abstract
Disasters and crises are understood as states of emergency when life, health, property or
environment are at risk due to human activity, environment or accidents. For the extent of these
situations and the number of people affected they are high-risk situations that demand a careful but
fast and coordinated response of the Integrated Rescue System - IRS (Fire Rescue Service of the
Czech Republic, Police of the Czech Republic, medical rescue services) that provides appropriate
rescue and disposal work, i.e. to avert or limit immediate risks caused by emergencies and reduce
their effects (these activities and cooperation among individual components of the IRS are regularly
verified and practiced by special training).
Because of the fact there is a big amount of people hit by disasters and/or variously traumatized; the
presence of psychologists or specially trained people has been proven useful. The crisis workers
provide not only acute psychological support immediately after the disasters but, if needed, also
afterwards and mediate appropriate professional care. Specifically, teams of crisis intervention have
been established by the Police of the Czech Republic (at the majority of regional police
headquarters) to overcome these difficult situations and eliminate potential harm effects. These
teams provide intervention in the field, during critical events (i.e. also crimes) and in collaboration
with other parts of the IRS. They also cooperate with nonprofit organizations in order to stabilize
victims, satisfy their needs and eliminate their traumatization. The aim of the paper is to
demonstrate this service to the public on a case study - a school tragedy during a rafting trip.
Keywords: crisis intervention, disasters, crisis, emergencies, the Integrated Rescue System
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Úvod
Jak již sám název napovídá, mimořádné události představují spíše ojedinělé situace, a to nejen
frekvencí svého výskytu, ale i množstvím poškozených osob a prostředků, které jsou na eliminaci
jejích dopadů mobilizovány. Člověk je při nich vystaven extrémní zátěži (viz živelné katastrofy,
havárie, hromadné dopravní nehody, neštěstí, teroristické a jiné násilné útoky apod.), a to často
náhle a v krátkém časovém okamžiku. Tyto zpravidla nepředvídatelné situace jsou pro všechny
zúčastněné osoby děsivé a z hlediska jejich následné kvality života i předělové. Nároky kladené na
jejich vyrovnání se s nimi a na opětovné zapojení do života jsou vysoké. Do jaké míry se člověk
s takto nadlimitní zátěží vypořádá, záleží nejen na jeho psychické odolnosti, ale také na tom, jaký
význam dané situaci přisuzuje a jaké možnosti sociální opory má. Některé situace jsou natolik
intenzivní a neuchopitelné, že vyvolají nějakou traumatickou odpověď v každém zúčastněném.
Zkušenosti osob zasahujících při mimořádných událostech jednoznačně poukazují na skutečnost, že
je důležité postarat se u poškozených osob nejen o jejich fyzická zranění a zmírňovat následky škod
na jejich hmotném majetku, ale věnovat se i jejich psychospirituálnímu stavu a potřebám z něj
vyplývajícím. První psychologická pomoc, resp. krizová intervence posttraumatická nebo šířeji
psychosociální péče apod. je přitom významná pro všechny zasažené osoby, včetně odborného
personálu.
Rozvoj krizové intervence v podmínkách Ministerstva vnitra ČR
Integrovaný záchranný systém (dále IZS) byl zřízen v roce 2001 zákonem č. 239/2000 Sb.,
o integrovaném záchranném systému jako reakce na povodně v roce 1997. Problematice
mimořádných událostí začala být věnována intenzivnější pozornost, vznikala řada nejrůznějších
forem krizové práce, organizací poskytujících psychosociální pomoc a byly realizovány výzkumy
na toto téma. Mezinárodní spolupráce a výměna zkušeností započala členstvím České republiky
ve stálé komisi pro psychologii krizí a neštěstí, která vznikla pod Evropskou federací
psychologických asociací, tvořila evropské obsahové standardy pro poskytování psychosociální
pomoci a podávala návrhy Radě Evropy v dané problematice. Stejně tak významné je členství
České republiky v pracovní skupině Světové asociace pro urgentní medicínu a medicínu katastrof,
spolupráce s organizací Israel Trauma Coalition, nizozemskou nadací IMPACT apod.
Vzhledem k tomu, že v podmínkách České republiky dochází k mimořádným událostem velkého
charakteru spíše zřídka, je nutné udržovat profesionalitu složek IZS a trénovat nejrůznější formy
zásahu a spolupráci na místě události. Pro tento účel slouží mnohá cvičení IZS, na kterých se
detailně simulují velké dopravní nehody, hromadná neštěstí apod. a ověřuje se dostupnost a kvalita
poskytovaných služeb, včetně psychologických. Ačkoli je obecně primárním úkolem Policie České
republiky (dále PČR) ochrana života, zdraví a majetku osob a má v tomto směru přijímat adekvátní
opatření, v případě mimořádných událostí (ale i v jiných případech) poskytuje poškozeným
i psychosociální podporu. Rozvoj psychosociální pomoci prostřednictvím policejních složek
započal v rezortu Ministerstva vnitra ČR. Od roku 1998 byl vytvářen systém posttraumatické
intervenční péče pro zaměstnance PČR a jejich rodinné příslušníky, ten vstoupil do praxe roku
2001 (v současnosti je platný Závazný pokyn policejního prezidenta č. 21/2009). Ve stejné podobě
byl později aplikován i do Hasičského záchranného systému (dále HZS), kde je plně funkční od
roku 2003. Posttraumatická intervenční péče je zde bezplatně garantována rezortními psychology
a příslušnými vyškolenými pracovníky (policisty a hasiči), přičemž v případě potřeby lze tento
systém využít i ve vztahu k zasažené veřejnosti, např. při mimořádných událostech. Vzhledem
k tomu, že je však tento systém v podmínkách PČR zastoupen omezeným počtem osob a není
garantovaný plnou dostupností těchto pracovníků kdykoli mimo pracovní dobu, vznikla potřeba
zaplnit tato prázdná místa, a to nejen směrem k obětem mimořádných událostí, ale i k obětem
taxativně vymezených trestných činů, kde hrozí zvýšené riziko jejich sekundární viktimizace, resp.
prohloubení traumatizace po prožité události. V souvislosti se spuštěním tzv. Systému
psychologické pomoci obětem trestné činnosti a dalších mimořádných událostí se tak na
jednotlivých krajských ředitelstvích PČR začaly od roku 2010 formovat tzv. týmy krizové
intervence (dále týmy KI), které poskytují poškozeným osobám první psychickou (laickou) pomoc,
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resp. krizovou intervenci, a to především v etapě krátkodobé a bezprostřední pomoci (Závazný
pokyn policejní prezidenta č. 97/2010).
Činnost týmů krizové intervence Policie ČR
Každý krajský tým krizové intervence řídí zpravidla příslušný krajský policejní psycholog, který si
členy týmu vybral, proškolil, zajišťuje jim následné vzdělávání a vedle své vlastní pracovní náplně
je v systému plně zaangažován a koordinuje jej po stránce metodické i organizační, zajišťuje týmu
materiálně-technické vybavení apod. Význam této služby spočívá v dlouho očekávaném
systematickém zaměření PČR na poškozené osoby, které byly orgány činnými v trestním řízení
obecně mnohdy opomíjeny. Pracovníci týmu se tak snaží usnadnit první okamžiky poškozených
osob bezprostředně po tragické události / trestném činu, reagovat na jejich potřeby, poskytovat jim
potřebné informace, případně jim zprostředkovávat další odbornou pomoc, provázet je
nadcházejícím trestním řízením apod. Systémově nemá obvykle možnost zajistit tuto pomoc nikdo
jiný než policejní psycholog / policejní krizoví interventi, nicméně v případě mimořádných událostí,
kde se vyskytuje větší množství zasažených osob, dochází k zapojení celého IZS, tj. mimo jiné
k aktivizaci všech rezortních krizových interventů, popřípadě dalších mezioborově působících
subjektů poskytujících psychosociální služby.
Systém funguje u PČR tak, že policejní psycholog, resp. policejní krizoví interventi jsou
povoláni na místo události prostřednictvím operačního střediska. Svou přítomnost ohlašují veliteli
zásahu složek IZS a veliteli policejního opatření. Koordinování IZS a psychosociální pomoci
každého regionu spadá do gesce HZS, který pro tyto účely vyrozumívá pracovníky a dobrovolníky
neziskových organizací apod. (pokud na místě neštěstí zasahuje více složek IZS, velitelem zásahu
se stává vedoucí člen složky, jejíž činnost je na místě převažující). Aby byl postup poskytované
psychologické pomoci systematický, spojí se dále psycholog PČR s psychologem HZS a jeho
spolupracovníky, rozdělí si s nimi role a průběžně se informují o probíhající situaci. Spolu s dalšími
krizovými pracovníky aktivně pracují s obyvateli, a to buď plošně, nebo cíleně tam, kde se objevují
potíže osob se zvládáním nastalé situace. Jejich pomoc přichází bezprostředně po události
a v některých případech i nějakou dobu poté, nicméně postupně je přebírána místními
organizacemi. Práce policejních krizových interventů vyplňuje, tak jako u ostatních krizových
pracovníků povolaných na místo mimořádné události, první šokovou fázi u poškozených a pomáhá
překlenout jejich první těžké chvíle, nicméně díky své působnosti u PČR jim mohou být nápomocni
i u následných ryze policejních činností, případně mohou být využiti při vyrozumívání pozůstalých
o úmrtí jejich blízkých apod. Psycholog či vyškolení policisté (krizoví interventi) tak provádí
následující činnosti:
 poskytují poškozeným podporu přímo na místě události, popřípadě ve zdravotnických
zařízeních (jakmile to zdravotní stav osob umožní) – snaží se je stabilizovat tím, že
uspokojují jejich základních potřeby, dodávají jim pocit bezpečí, chrání je před médii,
zvědavým okolím, umožňují expresi jejich pocitů a normalizují toto prožívání, zpřehledňují
situaci poskytováním informací a strukturováním dění, zodpovídají otázky;
 zprostředkovávají poškozeným kontakt s jejich rodinnými příslušníky a ve spolupráci
s dalšími subjekty i vhodnou následnou pomoc (psychologickou, sociální, právní);
 instruují a usměrňují okolí, ale i blízké osoby v tom, jak se mají k osobě chovat, případně
otevřeně zkritizují nevhodné chování okolí, které poškozený registruje;
 poučí poškozené o jejich možnostech a právech formou, která je přizpůsobena jejich stavu
a situaci;
 postupně aktivizují poškozené a povzbuzují jejich vlastní energetické zdroje;
 účastní se jednotlivých policejních úkonů (asistují u výslechu, rekonstrukce, rekognice,
identifikace těla apod.);
 provázejí poškozené v průběhu případného trestního řízení (jsou jim oporou, vysvětlují jim
dílčí postupy apod.);
 vyškolení krizoví interventi provádějí u zasažených jedinců/kolektivů (včetně profesionálů)
defusing a debriefing;
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pomáhají řešit pozůstalým jejich sociální situaci (např. poskytují informace k vypravení
pohřbu, zařízení sociálních dávek, sirotčích důchodů, řeší s nimi způsob sdělení události
v rodině, v práci apod.) a otázky ryze technického charakteru (např. sanace prostoru po
násilném útoku, obstarání náhradního oblečení po jeho zajištění coby důkazního materiálu)
apod.

Tím, že jsou mimořádné události provázeny často větším počtem zasažených osob, je potřeba
umět zvládat jejich paniku a předcházet především neočekávaným reakcím. Prevencí vzniku
hromadné paniky je velení a jasné strukturování dění prostřednictvím smysluplných činností.
Povelového automatismu se využívá u některých jedinců ve stavu šoku. Psychická odolnost
postižených osob zpravidla kolísá, tj. po tragické události nejprve klesá, poté narůstá, přičemž do
24 hodin opět klesá. Při přílišném neklidu osob se využívá často popisovaného postupu 5T, technik
uzemnění (tzv. grounding), navracení do svého psychického středu (tzv. centering) apod. (Baštecká
et al., 2005; Vodáčková, 2007). Pozornosti však nesmí uniknout zvláště na první pohled příliš
klidné osoby, jejichž pasivní obranná reakce je chrání před přívalem neúnosných emocí. Tyto osoby
mohou uniknout pozornosti krizových pracovníků, přitom jejich nulová reakce má tendenci zvrátit
se do aktivní, kde hrozí sebepoškození či poškození někoho jiného jejich nenadálou aktivitou.
Neustálá obezřetnost je nutností, a to nejen ve vztahu k poškozeným osobám, ale i k sobě sama
a vlastnímu bezpečí. Stejně tak jsou ohroženy osoby, které jsou zaklíněné, neschopné pohybu, nebo
naopak jedinci, kteří hbitě pomáhají ostatním a nehledí na vlastní potřeby. To se týká nejen
samotných krizových pracovníků, ale i záchranářů, jejichž primární představa o zachraňování lidí
může být rychle vystřídána realitou některých událostí, při kterých dochází především
k vyprošťování mrtvých těl a jejich transportu.
Pro úspěšnou stabilizaci na místě se vyskytujících zasažených osob je důležité poskytování
bezpečí a informací, které umožňují snazší orientaci v situaci a dále pak reagování na aktuální
potřeby poškozených. Pro jednodušší spolupráci větší skupiny osob je výhodou, pokud se podaří
mezi zúčastněnými nalézt vůdčí jedince, kteří jsou schopni zachovat klid a pomoci krizovým
pracovníkům např. rychle přesunout skupinu z traumatizujícího prostředí, uklidnit ji apod.
Vzhledem k tomu, že přístup k jednotlivcům je ve větších skupinách značně znesnadněn, nehledě na
negativní vlivy vzniknuvšího davového chování, je vhodné si tyto spontánně vytvořené celky včas
rozdělit a podobně pak rozdělit i zasahující interventy v místě mimořádné události. Pro úspěšnost
jejich urgentní psychologické pomoci je pak nutné řídit se tzv. pravidlem BICEPS (B – briefness,
brevity – krátkost, stručnost, I – immediacy – okamžitost, C – centre control – centrální řízení, E –
empathy – lidský přístup, P – proximity – blízkost a pospolitost členů rodiny a známých, S –
stately, solemnity – zachování lidské důstojnosti) (Sotolářová, 2010). Metod, jakým způsobem
k těmto osobám přistupovat, čeho se vyvarovat apod., je mnoho. Vycházejí ze zkušeností
zasahujících osob a všechny staví zásadním způsobem na jejich lidskosti, ať už se to zdá jakkoli
zjednodušující, a senzitivitě (a to nejen ve vztahu k tragičnosti události, ale i k věku, pohlaví,
zdravotnímu stavu, kulturní a etnické odlišnosti zasažených osob apod.). V závislosti na jejich
odolnosti a měnící se situaci na místě (přetrvávání nebezpečí, dostupnosti potřebné péče) mohou
příznaky stresových reakcí na jednu stranu mizet již během hodiny, na stranu druhou přetrvávat po
dobu několika dní a plynule přecházet do symptomatologie posttraumatické stresové poruchy.
Graf 1, který vychází ze statistiky Policejního prezidia České republiky, ukazuje, že za jeden rok
fungování systému psychologické pomoci obětem trestné činnosti a mimořádných událostí u PČR
(tj. v průběhu roku 2011) bylo poskytnuto 1270 krizových intervencí 2157 osobám, a to v rámci
1013 událostí – 367krát opakovaná intervence, tj. celkem 2524 kontaktů s poškozenými (Systém
pomoci obětem, 2012). V celkovém kontextu výjezdů všech týmů se v tomto roce mimořádné
události objevovaly spíše ojediněle.
Konkrétně v Olomouckém kraji byl však povolán policejní tým krizové intervence již v červnu
roku 2011, jen několik málo dnů po jeho samotném vzniku. Situace, kdy během školního výletu s
raftováním utonuly 3 osoby, si vyžádala zásah pro 25 osob z řad přímých účastníků, ale i
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pozůstalých, přičemž u několika dalších osob zasahoval ještě policejní tým krizové intervence
Moravskoslezského kraje. Tato událost byla jednou z mála, kdy se tým krizové intervence
Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje angažoval nejen v akutní fázi celé tragédie, ale i
následně poté v příslušné škole, v místě bydliště poškozených, při pietních akcích apod., a to
s postupnou účastí dalších profesionálů a svépomocných organizací, kteří zasažené osoby následně
zařadily do své péče.

Graf č. 1 – Vyžívání služeb týmů krizové intervence PČR v průběhu roku 2011
Pozn.: Pokles událostí koncem roku 2011 je pouze zdánlivý kvůli časově zpětnému nahlašování krizových
událostí, které statistika v době svého vzniku nemohla zohlednit.

U Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje funguje tým krizové intervence od 18. května
2011, přičemž v lednu 2012 došlo k jeho personálnímu rozšíření (Rozkaz ředitele Krajského
ředitelství policie Olomouckého kraje č. 40/2011). V současné době tak poskytuje výše zmiňované
služby 18 krizových interventů (policistů) a služební psycholog (policista-koordinátor), a to
dobrovolně, nad rámec svých služebních povinností. Olomoucký kraj je pro tyto účely rozdělen do
několika oblastí podle místa služebního zařazení policistů, přičemž v jednotlivých teritoriích se tito
policisté střídají v držení týdenních služeb. Pro poskytování krizové intervence má každý z policistů
vestu s označením „PSYCHOLOG“30 a s kolegy v dané oblasti si předává materiální vybavení,
tj. výjezdovou tašku, jejíž součástí jsou deky, voda (v zimních měsících termoska na teplý nápoj),
čokoláda, mobilní telefon, svítilna, deštník, propagační materiály neziskových organizací a další
úřední dokumenty. Pro snazší navázání kontaktu s malými dětmi nebo pro odvedení jejich
pozornosti od scény, která se před nimi odehrává, či od některých nepříjemných úkonů (např.
vyprošťování) se užívá i hraček, které jsou pro děti důvěrně známé, uklidňují je a představují pro ně
střípky bezpečí. Tým krizové intervence Krajského ředitelství policie Olomouckého kraje užívá pro
tyto účely např. policejního plyšového pejska Fleka, ale i mnoho jiných hraček, omalovánek aj. Za
roční působení tohoto týmu vyjeli jeho členové k 71 událostem, poskytli 98 krizových intervencí,
a to celkově 161 osobám, přičemž nejvíce zasažených osob se vyskytlo při již zmiňované tragédii
při raftování.

Vesty se užívají především při mimořádných událostí, kde se vyskytuje velké množství lidí a je potřeba
mít rychlý přehled a tom, kdo kam patří a co nabízí. V případě krizových interventů bylo voleno trochu
zavádějící označení „PSYCHOLOG“ s ohledem na častý zmatek při takto rozsáhlých akcích, kdy poškození
nejsou schopni rozlišovat mezi podobně nazývanými pracovníky jednotlivých týmů, přitom z různých složek
a organizací (např. krizový intervent, pracovník PIP, KIP, PIT, atd.).
30
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Závěrečné zhodnocení
V souvislosti s mimořádnými událostmi se neustále uvažuje o možnostech, jak zlepšit činnost
jednotlivých složek IZS a jejich vzájemnou spolupráci. Konkrétně v Olomouckém kraji se zvažuje
zapojení krizových interventů v informačním centru IZS, které by se při takových situacích zřídilo.
Informační centrum by mělo za úkol eliminovat zatížení tísňových linek složek IZS, které vzniká
v souvislosti s rozsáhlou mimořádnou událostí a jehož obsahem nejsou tísňová volání, ale žádosti
občanů, právnických osob, orgánů veřejné správy a samosprávy o informace související s touto
rozsáhlou mimořádnou událostí. Dále by mělo přijímat a evidovat informace z místa události
a poskytovat je veřejnosti, zjišťovat telefonní čísla informačních center zdravotních zařízení a tato
sdělovat veřejnosti.
Využití krizových pracovníků při mimořádných událostech je široké a psychosociální pomoc má
v celém svém rozsahu výrazný vliv na opětovné zvýšení kvality života zasažených osob a jejich
plný návrat do společnosti, tj. posílení jejich soběstačnosti, zpracování traumatizujícího zážitku
a otevření se novému životu, své budoucnosti. Psychologická podpora z řad IZS se vyskytuje
především v akutní fázi krizové události, kdy se vyjevuje v celé své syrovosti a je třeba dostat
zúčastněné rychle do bezpečí. Pomoc krizových interventů IZS bývá spíše krátkodobá (až na
výjimky) a vždy automatická. Tato její samozřejmost má své opodstatnění. Ptát se předem
zasažených osob, zda chtějí přivolat psychologa nebo krizového interventa, je zbytečné, neboť
schopnost těchto lidí v šoku kriticky myslet a říci si, co potřebuji, je omezená, nehledě na to, že
člověk na možnost přivolání psychologa málokdy odpoví ano, neboť „přece není blázen“. Tím
ovšem dochází i k eliminaci hodnocení stavu poškozených na místě zasahujícími neškolenými
pracovníky, kteří mohou nevědomě uplatňovat své laické představy o tom, jak vypadá člověk
v šoku, a nevhodně rozhodovat o tom, zda dotyčný vůbec pomoc potřebuje.
Z výzkumných šetření týkajících se obětí povodní vyplývá, že psychosociální pomoc nabývá
zpravidla největšího významu až nějakou dobu po události, kdy se lidé po obnově svého bydlení
a uspořádání svých životů konečně mohou zabývat sami sebou a začínají si více uvědomovat své
psychické obtíže. Bývá to období cca 1 roku po povodni (Kohoutek, 2009). Tento předpoklad však
nelze použít na všechny typy mimořádných událostí a na všechny osoby, neboť jsou nejenže
různým způsobem poškozeny, od čehož se odvíjí priority v následném postupu (např. zda došlo
kromě psychické újmy i k újmě fyzické či materiální, které ohrožují jejich samotnou existenci),
ale mají i různou osobnostní výbavu a sociální zázemí ovlivňující vypořádání se s tragédií.
Systém péče o osoby dotčené mimořádnými událostmi není zcela jistě samospasitelný a bez
rezerv. Kriticky se lze vyjádřit k tomu, že zastoupení organizací spolupodílejících se na
psychosociální pomoci zasaženým občanům je v každém kraji odlišné, nicméně tato situace se
každým rokem zlepšuje. Pro pracovníky IZS je tak nutné neustále mapovat síť využitelných
poskytovatelů psychosociální pomoci a udržovat s nimi vzájemnou spolupráci. Co se týká
Zdravotnické záchranné služby, je (až na výjimky) stále ještě nedostatečně zastoupená krizovými
pracovníky, kteří by svými službami saturovali potřeby traumatizovaných osob, a to nejen z řad
veřejnosti na místě události, či v průběhu jejich hospitalizace, ale i vlastního rezortu a přispívali tak
i k dalšímu vzdělávání zdravotnického personálu v oblasti krizové intervence a komunikace
s poškozenými obecně.
Zdá se, že význam krizové intervence není stále ještě plně doceněn, což mrzí zvláště od
odborného personálu, který s poškozenými vstupuje do kontaktu. Ať už je jejich laxní, či dokonce
skeptický přístup způsoben nedůvěrou vůči čemukoli neuchopitelnému (i přes jednoznačné
výsledky těchto služeb), profesním vyhořením nebo obyčejnou neznalostí problematiky
psychotraumatu, v konečném důsledku může vést k dalšímu poškozování zasažených osob
a přispívat k jejich nedůvěře či ostychu využít odbornou pomoc. Přitom by si stačilo alespoň
představit, že kdyby se dostal do silně traumatizující situace např. někdo z našich nejbližších, byli
bychom také rádi, kdyby po jeho boku stála osoba, která se mu bude citlivě věnovat, poskytne mu
bezpečí a oporu, bude mu naslouchat a pomůže mu saturovat jeho potřeby nejen aktuálního, ale
i dlouhodobého charakteru. Pokud pomineme složitější formy práce s poškozenými osobami, pro
které je třeba mít nejen mnoho zkušeností, ale i odborné vzdělání, jsem toho názoru, že tzv. první
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psychickou pomoc na místě události dokáže s trochou vůle, odvahy a popřípadě lehkého instruování
poskytnout téměř každý člověk. Na to je dobré pamatovat, nepodceňovat se a dokázat přijmout
odpovědnost za naše jednání v situaci, která si žádá naši pomoc a občanskou solidaritu.
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Sociální inteligence ve vztahu k šesti dimenzím osobnosti
Tereza Záškodná – Alena Plháková
Katedra psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci
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Abstrakt
Podle šestifaktorového osobnostního modelu HEXACO vystihuje osobnost nejlépe šest dimenzí,
které mohou sehrávat zásadní roli ve formování interpersonálního chování a na jejichž základě lze
odhadovat budoucí chování dané osoby. Kladli jsme si za cíl určit typické osobnostní vlastnosti
(měřeno HEXACO-PI-R) a sociální dovednosti (měřeno Inventářem sociálních dovedností)
u vzorku 144 studentů Univerzity Palackého v Olomouci a stanovit, ve kterých aspektech sociální
inteligence a dimenzích osobnosti se liší studenti a studentky. Dále jsme usilovali o zjištění těsnosti
vztahů mezi šesti dimenzemi osobnosti a komponentami sociální inteligence. Ukázalo se, že
v celkové výši sociální inteligence sice studenti obou pohlaví skórují přibližně stejně, ale existují
signifikantní rozdíly v její struktuře. Diference mezi pohlavími se týkaly jak míry, tak struktury
měřených proměnných. Zjistili jsme také signifikantní korelace mezi faktory HEXACO a škálami
sociální inteligence. Šlo zejména o faktor emocionalita ve vztahu ke škálám sociální vnímavost
a emoční kontrola a o faktor extraverze ve vztahu k sociálnímu vyjadřování a kontrole.
Klíčová slova: sociální inteligence, sociální dovednosti, osobnostní rysy, šestifaktorový model
osobnosti, poctivost-pokora

Social intelligence in relation to the six dimensions of personality
Abstract
According to the HEXACO six-factor personality model, the personality is best described by the
six dimensions that can play essential role in shaping the interpersonal behaviour and constitute the
base for estimating the person's future behaviour. Our goal was to determine typical personality
traits (as measured by the HEXACO-PI-R) and social skills (as measured by the Social Skills
Inventory) at a sample of 144 students of the Palacký University in Olomouc and to define in which
aspects of social intelligence and personality dimensions male and female students differ. Further,
we aimed to find a degree of closeness of the relationships among the six personality dimensions
and the social intelligence components. We found that students of both sexes scored approximately
identically in a total score of the social intelligence but there were significant differences in its
structure. The sex differences concerned both the degree and the structure of the measured
variables. We also revealed significant correlations between the HEXACO factors and the social
intelligence scales. It concerns particularly the factor of emotionality in relation to the scales of
social sensitivity and emotional control and the factor of extraversion in relation to social
expressivity and control.
Keywords: social intelligence, social skills, personality traits, six-factor personality model,
honesty-humility
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Úvod
Touha člověka po poznání sebe sama se odráží ve snaze zmapovat rysy osobnosti. Moderní
pojetí osobnostních struktur líčí rysy jako relativně stabilní a trvalé charakteristiky, které zásadním
způsobem ovlivňují prožívání a chování daného jedince. Lidské jednání je však determinováno také
situačním kontextem, aktuálním psychickým stavem nebo sociálními dovednostmi, které lze
považovat za ukazatele sociální inteligence. Osobnostní rysy stejně jako sociální dovednosti do
značné míry určují, jak efektivně sami sobě rozumíme, jak se projevujeme a jak vycházíme
s druhými lidmi.
Jedna z prvních typologií osobnosti vznikla už v 5. století před naším letopočtem ve starém
Řecku, kde Hippokrates rozlišil čtyři temperamenty podle převažujících tělesných tekutin. Od té
doby se v literatuře objevila celá řada dalších typologií. Mezi hlavní představitele moderních pojetí
rysových struktur osobnosti patří Raymond B. Cattell nebo Hans J. Eysenck. V současnosti
psychologové vcelku konsenzuálně akceptují pětifaktorový model osobnosti, pro který se vžilo
označení „velká pětka“ (Big Five). Díky propracovaným diagnostickým nástrojům (různé varianty
NEO inventářů) je v současnosti zřejmě nejrozšířenějším, celosvětově uznávaným modelem
osobnosti. Obsahem jednotlivých dimenzí se v České republice zabývá především Martina
Hřebíčková (2010; 2011). Existují však alternativy k pětifaktorovému řešení. Jednu z nich
reprezentuje šestifaktorový model osobnosti Michaela C. Ashtona, Kibeoma Lee a Chongnaka Sona
(2000; Ashton et al., 2004b), kteří na základě neanglických lexikálních studií identifikovali šestý
faktor poctivost-pokora (Honesty-Humility). Jeho existence byla ověřena v anglické lexikální studii
vycházející ze seznamu 1710 osobnostně relevantních přídavných jmen (Ashton, Lee, Goldberg,
2004a).
Zdá se tedy, že pětifaktorový model osobnosti vyžaduje revizi. Autorská dvojice Ashton a Lee
(2001) navrhla nový šestifaktorový model struktury osobnosti známý pod názvem HEXACO.
Osobnostní inventáře, vycházející z tohoto modelu, by mohly mít oproti dotazníkům NEO jisté
prediktivní výhody. S pomocí dimenze poctivost-pokora v šestifaktorovém modelu lze
pravděpodobně vysvětlit více odchylek v podvodném a vykořisťovatelském chování než na základě
„velké pětky“. V několika studiích (např. Lee, Gizzarone, Ashton, 2003) se potvrdilo, že faktor
poctivost-pokora popisuje tendenci k sexuálnímu obtěžování a asociálnímu chování na pracovišti
přesněji než kterákoliv dimenze pětifaktorového modelu.
Pojem sociální inteligence se používá již od 20. let minulého století, kdy byl definován
americkým psychologem Edwardem L. Thorndikem jako schopnost rozumět ostatním a moudře
jednat v interpersonálních vztazích (Kangová, Dayová, Mearaová, 2007). Přestože dosud neexistuje
jednoznačná, všeobecně akceptovaná definice sociální inteligence, předpokládá se, že se její úroveň
podílí na úspěšném budování kariéry či udržování vztahů a je významným ukazatelem kvality
interpersonálního kontaktu. Pozoruhodnou strukturu sociální inteligence navrhl v 80. letech
minulého století Ronald E. Riggio, který ji chápe jako soubor tří základních komunikačních
dovedností, projevujících se ve verbální i neverbální oblasti. Jsou jimi vyjadřování (expresivita),
vnímavost (senzitivita) a kontrola (řízení) (Riggio, 1986). V odborné literatuře lze najít
charakteristiky kulturní, machiavelistické, morální, praktické a zejména emoční inteligence, které se
v určitých aspektech sociální inteligenci podobají (viz například Mayer, Salovey, 1997; Výrost,
1998; Hass 1999; Ruisel, 2004; Crown, 2009).
Dosavadní výzkumy nasvědčují tomu, že některé rysy osobnosti souvisí se složkami sociální
inteligence. Ze základních dimenzí v pětifaktorovém modelu osobnosti mají přímý vztah
k sociálním dovednostem především rysy přívětivost a extraverze (Hřebíčková, Urbánek, 2001).
Některé studie potvrzují, že přívětiví lidé projevují v sociálních interakcích větší míru
kooperativnosti, ochoty, důvěry, spolehlivosti a idealismu a také častěji dobrovolně pomáhají
druhým. Přívětivost představuje dimenzi, která zahrnuje mnoho společensky pozitivně oceňovaných
aspektů osobnosti, jako jsou altruismus a soucit. Rys extraverze s typickou hovorností, živostí
a afiliativností vytváří vhodné podmínky k tomu, že jedinci s vyšší úrovní této proměnné inklinují
k sociálním situacím, orientují se na druhé lidi a vyhledávají vřelé a pozitivní sociální interakce.
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Jejich sociabilita a aktivita je podněcuje k členství ve skupinách, kde se jejich společenské
dovednosti mohou účinně rozvíjet (Ashton, Paunonen, Helmes et al., 1998).
Domníváme se, že struktura sociálních dovedností (sociální inteligence) do značné míry podléhá
uspořádání stěžejních vlastností osobnosti daného jedince. V našem výzkumu proto usilujeme
o postižení struktury pramenných osobnostních rysů podle šestifaktorového modelu a o identifikaci
souběžně se vyskytujících komponent sociální inteligence. Dále si klademe za cíl zjistit
intersexuální odlišnosti ve složkách sociální inteligence a ve faktorech osobnosti. Vzhledem k tomu,
že se jedná o první sondu do dané problematiky realizovanou na malém, nereprezentativním
souboru vysokoškolských studentů, nelze její výsledky příliš široce zobecňovat.
Výzkumný soubor
Zkoumaný vzorek tvoří 144 studentů Univerzity Palackého v Olomouci, z toho 60 mužů
(41,7 %) a 84 žen (58,3 %). Respondenti byli vybráni metodou příležitostného výběru.
Nejpočetnější část zkoumaného vzorku tvořili jedinci ve věku dvaadvacet let (celkem 30 osob, což
je 20,8 % všech účastníků). Deskriptivní charakteristiky zkoumaného vzorku uvádíme v tabulce
č. 1.
Tab. 1 Složení výzkumného souboru studentů z hlediska pohlaví a věku
Parametry souboru
Věkové minimum
Věkové maximum
Průměr
Směrodatná odchylka

Muži (N = 60)
19
28
22,32
1,99

Ženy (N = 84)
19
26
21,42
1,86

Celý soubor (N = 144)
19
28
21,79
1,96

Sledovali jsme také studijní obor účastníků výzkumu. Vzhledem k velkému počtu různých
oborů jsme je rozdělili na humanitní (muži N = 30; ženy N = 83) a přírodovědné (muži N = 30;
ženy N = 1). Nejčastěji uváděným humanitním oborem byla psychologie, potom anglická filologie
a sociologie-andragogika. Nejpočetněji zastoupené obory s přírodovědným zaměřením byly
geoinformatika, informatika a aplikované pohybové aktivity.
Výzkumný soubor je poměrně vyvážený z hlediska pohlaví: mírnou početní převahu v něm mají
ženy. Skupina studentů a studentek je vyrovnaná z věkového hlediska. Nejzřetelněji se liší
v zaměření studia: ženy v našem souboru studují především humanitní obory, zatímco u mužů je
jejich početní zastoupení v humanitních a přírodovědných oborech vyvážené. Lze předpokládat, že
tyto rozdíly mohou ovlivňovat výsledné profily sociální inteligence i zjištěnou strukturu
osobnostních rysů našich respondentů.
Použité metody
Výběr použitých testových metod vyplývá z cílů našeho výzkumu. Pro měření sociální
inteligence jsme zvolili Inventář sociálních dovedností, který se v posledních letech osvědčil
v několika výzkumech realizovaných v našich sociokulturních podmínkách (viz Plháková,
Reiterová, 2010; Dostál, Plháková, 2011). Ke zjišťování osobnostních rysů jsme použili český
překlad inventáře HEXACO, který od začátku 21. století získává na popularitě především v Kanadě
a USA, ale postupně proniká i do různých zemí Evropy a Asie. Není nám známo, že by tato metoda
byla někdy použita v České republice; její výzkumné ověření proto považujeme za přínosné.
Inventář sociálních dovedností (SSI) Ronalda E. Riggia a Dany R. Carney je sebeposuzovací
metoda, určená k měření dílčích sociálních dovedností a celkové úrovně sociální inteligence. Do
čestiny ho přeložila Lenka Krejčová. Podle autorů inventáře se tři komunikační dovednosti, kterými
jsou vyjadřování, vnímavost a kontrola, projevují v oblasti verbálního společenského dorozumívání
i v neverbální emoční sféře. SSI sestává z 90 položek rozdělených do šesti dílčích škál, jež
korespondují s výše uvedenými komunikačními dovednostmi. Pro každého testovaného jedince lze
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získat skóre ze tří emočních škál (emoční vyjadřování, emoční vnímavost a emoční kontrola) a ze
tří sociálních škál (sociální vyjadřování, sociální vnímavost a sociální kontrola). Sečtením výsledků
v šesti dílčích škálách zjistíme souhrnné skóre SSI, které je ukazatelem toho, jak jedinec posuzuje
svou sociální inteligenci (Riggio, Carney, 2007).
Osobnostní inventář HEXACO-PI-R slouží ke zmapování šesti širokých osobnostních dimenzí,
kterými jsou poctivost-pokora, emocionalita, extraverze, přívětivost, svědomitost a otevřenost vůči
zkušenosti. V našem výzkumu jsme uveřejnili revidovanou verzi této metody (Ashton, Lee, 2009),
kterou přeložila do českého jazyka Tereza Záškodná pod supervizí Aleny Plhákové. Česká verze
byla zpětně přeložena do angličtiny a odsouhlasena autory inventáře Michael C. Ashtonem
a Kibeom Lee. Test má celkem 100 položek rozdělených po 16 do šesti škál. Kromě toho obsahuje
doplňkovou škálu altruismu, sycenou 4 položkami. Šest hlavních škál je rozděleno do čtyř dílčích
subškál, kterých je celkem 24 (viz tab. 2). Respondenti vyjadřují míru svého souhlasu/nesouhlasu
s jednotlivými položkami prostřednictvím pětibodové Likertovy škály.
Tab. 2 Přehled škál a subškál HEXACO osobnostního inventáře (HEXACO-PI-R)
Značení
H
H1
H2
H3
H4
E
E1
E2
E3
E4
X
X1
X2
X3
X4
A
A1
A2
A3
A4
C
C1
C2
C3
C4
O
O1
O2
O3
O4
Alt

Název škál a subškál v češtině
Poctivost – pokora
Opravdovost
Čestnost
Vyhýbání se chamtivosti
Skromnost
Emocionalita
Bázlivost
Úzkostnost
Závislost
Citlivost
Extraverze
Sociální sebeúcta
Sociální smělost
Společenskost
Nadšení
Přívětivost
Ochota promíjet
Shovívavost
Přizpůsobivost
Trpělivost
Svědomitost
Organizace
Pracovitost
Perfekcionismus
Rozvážnost
Otevřenost vůči zkušenosti
Estetické prožívání
Zvídavost
Tvořivost
Nekonvenčnost
Altruismus

Název škál a subškál v angličtině
Honesty – Humility
Sincerity
Fairness
Greed Avoidance
Modesty
Emotionality
Fearfulness
Anxiety
Dependence
Sentimentality
Extraversion
Social Self-Esteem
Social Boldness
Sociability
Liveliness
Agreeableness
Forgiveness
Gentleness
Flexibility
Patience
Conscientiousness
Organization
Diligence
Perfectionism
Prudence
Openness to Experience
Aesthetic Appreciation
Inquisitiveness
Creativity
Unconventionality
Altruism

Ke zpracování získaných dat jsme (kromě deskriptivní statistiky) použili párový t-test. Normalitu
jejich rozložení jsme určovali s pomocí Kolmogorov-Smirnovova testu pro jeden výběr. Na základě
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výsledků tohoto testu jsme zjišťovali těsnost vztahů mezi proměnnými buď prostřednictvím
Pearsonova korelačního koeficientu (u proměnných s normálním rozložením), nebo s pomocí
Spearmanova korelačního koeficientu (u komponent, které zcela normální distribuci nevykazují).
Podrobné výsledky jsou prezentovány v diplomové práci Terezy Záškodné (2012).
Výsledky
Identifikování profilu sociální inteligence a faktorů osobnosti
Prvním cílem našeho výzkumu bylo zjištění struktury sociální inteligence a faktorů osobnosti
u studentů a studentek Univerzity Palackého. Naměřené průměrné hodnoty prezentujeme zvlášt pro
muže a ženy s pomocí čtyř následujících grafů.
52
50
48
46
44
42
40
38

Průměrné hodnoty škál

EE

ES

EC

SE

SS

SC

Legenda: EE = emoční vyjadřování; ES = emoční vnímavost; EC = emoční kontrola; SE = sociální vyjadřování; SS = sociální
vnímavost; SC = sociální kontrola.

Graf 1 Struktura sociální inteligence u skupiny studentů (N = 60)

S pomocí Inventáře sociálních dovedností (SSI) byla u skupiny mužů zjištěna nejnižší hodnota
na škále sociální vyjadřování (SE) a nejvyšší na škále sociální kontrola (SC) (viz graf 1). Celkově
muži nejvýše skórují v dovednosti kontrola (EC, SC), tedy v regulaci sdílených emočních
i sociálních informací, a nejníže v dovednosti expresivita (EE, SE), tj. ve vyjadřování svých emocí
i sociálních sdělení. Vysoké průměrné skóre na škále sociální kontrola (SC) v kombinaci s nižší
průměrnou hodnotou na škále emočního a zejména sociálního vyjadřování (EE a SE) indikuje, že
sebepojetí studentů zahrnuje dovednost orientovat se v různých sociálních situacích a zhodnotit své
chování. Určité potíže mohou mít v komunikaci, protože nedokáží vhodně vyjadřovat verbální a
neverbální informace.

3,4
3,2
Průměrné hodnoty škál
3
2,8
H

E

X

A

C

O

Alt

Legenda: H = poctivost-pokora; E = emocionalita; X = extraverze; A = přívětivost; C = svědomitost; O = otevřenost vůči zkušenosti;
Alt = altruismus.

Graf 2 Struktura šesti obecných rysů osobnosti u souboru studentů (N = 60)
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Skóre šesti osobnostních dimenzí, měřených inventářem HEXACO-PI-R, jsou u skupiny mužů
značně nerovnoměrná (viz graf 2). Největší výkyv k nízkému skóre jsme zaznamenali u faktoru
emocionalita (E) a přívětivost (A), zatímco nejvyšších skóre dosahují studenti u doplňkové škály
altruismus (Alt), otevřenost vůči zkušenosti (O) a poctivost-pokora (H). Lze tedy říci, že studenty,
respektive jejich sebepojetí, charakterizuje především otevřenost vůči přírodnímu a lidskému světu
spojená se zvídavostí a ochotou experimentovat s novým a nepoznaným, s produktivností
a nekonvenčností. Do popředí vystupují také rysy odpovídající běžným morálním hodnotám, jako
jsou čestnost, slušnost, skromnost, opravdovost a poctivost. Dále se zdá, že se studenti chovají
poměrně sebevědomě a pokud se dostanou do nesnází, jsou nezávislí na emoční opoře. Ke svému
okolí se však neprojevují příliš shovívavě.

Legenda: EE = emoční vyjadřování; ES = emoční vnímavost; EC = emoční kontrola; SE = sociální vyjadřování; SS = sociální
vnímavost; SC = sociální kontrola.

Graf 3 Struktura sociální inteligence u skupiny studentek (N = 84)
Z grafu 3 je zřejmé, že struktura sociální inteligence, měřená inventářem SSI, je u souboru žen
poměrně nevyrovnaná. Nejnižších hodnot dosahují na škále emoční kontrola (EC), nejvyšších na
škále sociální kontrola (SC) a sociální vnímavost (SS). Ze tří komunikačních dovedností skórují
studentky nejvýše ve vnímavosti (ES, SS). Pokládají se tedy za velmi senzitivní, schopné správně
interpretovat verbální i neverbální sdělení druhých osob, přiměřeně vyjádřovat prožívané emoční
stavy a reflektovat své chování v sociálních situacích. Mají však určité potíže s regulováním
a skrýváním svých emocí.

Legenda: H = poctivost-pokora; E = emocionalita; X = extraverze; A = přívětivost; C = svědomitost; O = otevřenost vůči zkušenosti;
Alt = altruismus.

Graf 4 Struktura šesti obecných rysů osobnosti u souboru studentek (N = 84)

Hladina skóre jednotlivých osobnostních rysů, měřených inventářem HEXACO-PI-R, je u žen
značně nevyrovnaná (viz graf 4). Nejnižších hodnot dosahují na škále přívětivost (A). Vysoké skóre
se naproti tomu objevilo u faktorů poctivost-pokora (H), svědomitost (C), extraverze (X)
a emocionalita (E). Studentky (stejně jako studenti) mají velmi vysoké skóre na škále altruismus
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(Alt), zatímco u faktoru otevřenost vůči zkušenosti (O) dosahují průměrných hodnot. Sebepojetí
studentek tedy zahrnuje vlastnosti, jako jsou autentičnost v interpersonálních vztazích, čestnost,
zdvořilost a skromnost. V sociálních situacích vystupují sebevědomě, energicky a odvážně.
Disponují řadou pozitivních výkonnových vlastností, jako jsou pracovitost, schopnost plánovat
a organizovat. Dívky dále charakterizuje možnost snadného narušení vnitřní rovnováhy stresujícími
událostmi i jistá ustaranost a úzkostnost. Poněkud překvapující je nízké skóre na škále přívětivost
i průměrné skóre na škále otevřenost vůči zkušenosti, která měří zvídavost, tvořivost,
nekonvenčnost a estetické cítění.
Intersexuální odlišnosti v komponentách sociální inteligence a v šesti osobnostních faktorech
Pro statistické ověření rozdílů mezi studenty a studentkami ve sledovaných proměnných jsme
použili párový t-test. Hodnoty testového kritéria t jsme porovnávali s kritickou hodnotou
t0,05 = 1,977 na hladině významnosti α = 0,05. V grafu číslo 5 jsou znázorněny rozdíly
v průměrných hodnotách škál Inventáře sociálních dovedností (SSI) mezi studenty a studentkami.

50
45

40
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Legenda: EE = emoční vyjadřování; ES = emoční vnímavost; EC = emoční kontrola; SE = sociální vyjadřování; SS = sociální
vnímavost; SC = sociální kontrola.

Graf 5 Diference v šesti škálách sociální inteligence mezi studenty (N = 60) a studentkami (N = 84)

Statistické zpracování potvrdilo existenci signifikantní rozdílů ve čtyřech škálách SSI. Ve třech
z nich získaly studentky významně vyšší skóre než studenti. Patří k nim škála emoční vyjadřování
(EE) (t = |-3,46| > t0,05 = 1,977), emoční vnímavost (ES) (t = |-2,69| > t0,05 = 1,977) a sociální
vnímavost (SS) (t = |-2,95| > t0,05 = 1,977). Na škále emoční kontrola (EC) (t = 3,84 > t0,05 = 1,977)
naproti tomu dosahují studenti signifikantně vyššího skóre než studentky.
Výsledky nasvědčují tomu, že v našem souboru se ženy oproti mužům posuzují jako vnímavější
vůči sobě i svému okolí, dovedou lépe vyjadřovat prožívané emoce, ale někdy jim činí potíže mít
své emoce pod kontrolou. Studenti naopak nedávají své city příliš najevo, dovedou je skrývat
a kontrolovat. Nenechají se tolik ovlivnit emocemi ostatních a ve srovnání s dívkami pro ně může
být obtížnější správně porozumět svým emočním stavům a vyjádřit je.
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Legenda: H = poctivost-pokora; E = emocionalita; X = extraverze; A = přívětivost; C = svědomitost; O = otevřenost vůči zkušenosti;
Alt = altruismus.

Graf 6 Diference v šesti rysech osobnosti mezi studenty (N = 60) a studentkami (N = 84)
Studenti oproti studentkám skórují signifikantně níže na třech škálách HEXACO-PI-R ze sedmi.
Patří k nim škála emocionality (E) (t = |-8,239| > t0,05 = 1,977), svědomitosti (C) (t = |-2,660| > t0,05 =
1,977) a altruismu (Alt) (t = |-2,466) > t0,05 = 1,977). Statisticky významně vyšší skóre mají pouze
na škále otevřenost vůči zkušenosti (O) (t = 2,139 > t0,05 = 1,977).
Největší rozdíly mezi studentkami a studenty jsme zjistili u faktoru emocionalita (E), kde
studentky získaly podstatně vyšší skóre. Zdá se tedy, že dívky jsou bázlivější a úzkostnější než
jejich mužské protějšky. Zřejmě jsou též méně odolné vůči stresu, což může vést k ustaranosti,
bezradnosti a většímu zapojování okolí do osobních problémů. Studenti pravděpodobně projevují ve
srovnání se studentkami větší houževnatost, odvážnost a necitlivost k fyzické bolesti. Posuzují se
také jako odolnější vůči stresu, bez sklonu dělat si starosti. Při řešení zátěžových situací spoléhají
více sami na sebe než na pomoc druhých. Oproti studentkám mohou být méně citliví a empatičtí
k prožitkům druhých lidí. Dále se ukázalo, že studentky jsou signifikantně více svědomité (C) než
studenti, což by se mělo projevovat větší snahou vyhledávat v okolním prostředí řád, organizovat
a strukturovat své povinnosti. Dívky jsou také ochotné vynakládat značné úsilí pro zvládání úkolů,
vykazují silnou pracovní morálku a sebedisciplínu. Studenti ve srovnání se studentkami projevují
větší nedbalost, o něco menší pracovitost a snahu dokončovat pracovní úkoly. Třetím faktorem,
který je u studentů signifikantně vyšší, je otevřenost vůči zkušenosti (O). Sebepojetí mužské části
zkoumaného vzorku tedy zahrnuje větší tvořivost, zálibu v inovaci a experimentování, originálnější
myšlení a aktivnější vyhledávání nových způsobů řešení problémů než je tomu u dívek. Studentky
ve srovnání se studenty v menší míře vyhledávají informace o dění kolem sebe a projevují větší
sklon ke konvenčnosti. Posledním faktorem, v němž jsou intersexuální rozdíly signifikantní, je
altruismus (Alt). Studenti, dosahující nižší úrovně altruismu, jsou tedy oproti dívkám méně
solidární a dobrosrdeční k ostatním.
Závěrem lze konstatovat, že mezi studenty a studentkami Univerzity Palackého existují
statisticky významné rozdíly v některých faktorech osobnosti a dílčích komponentách sociální
inteligence. V celkové úrovni sociální inteligence však skórují příslušníci obou pohlaví přibližně
stejně; určité rozdíly existují pouze v její struktuře.
Korelace mezi šesti osobnostními dimenzemi a škálami sociální inteligence
Výsledky Kolmogorov-Smirnovova testu ukázaly, že všechny sledované proměnné vyjma
doplňkové škály altruismu (Alt) vykazují normální rozložení. Pro výpočet vztahů mezi sledovanými
proměnnými jsme tedy použili Pearsonův korelační koeficient. Stupeň závislosti mezi skóre na
škále altruismu a komponentami sociální inteligence jsme stanovili s pomocí Spearmanova
korelačního koeficientu. Výsledky statistického zpracování jsou shrnuty v tabulce 3.
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Tab. 3 Korelace mezi šesti dimenzemi osobnosti (HEXACO-PI-R) a škálami sociální inteligence (SSI)
u celého souboru respondentů (N = 144)
Proměnné
H
E
X
A
C
O
Alt

EE
-0,024
0,423(**)
0,431(**)
-0,180(*)
0,087
0,285(**)
0,247(**)

ES
-0,004
0,346(**)
0,263(**)
0,088
0,078
0,348(**)
0,287(**)

EC
-0,304(**)
-0,520(**)
-0,107
0,103
-0,043
0,067
-0,197(*)

SE
-0,036
0,184(*)
0,709(**)
-0,002
-0,049
0,292(**)
0,262(**)

SS
-0,209(*)
0,579(**)
-0,023
-0,190(*)
0,157
0,037
0,162

SC
0,107
-0,078
0,688(**)
0,135
0,125
0,413(**)
0,142

Legenda: H = poctivost-pokora; E = emocionalita; X = extraverze; A = přívětivost; C = svědomitost; O = otevřenost vůči zkušenosti;
Alt = altruismus; EE = emoční vyjadřování; ES = emoční vnímavost; EC = emoční kontrola; SE = sociální vyjadřování; SS = sociální
vnímavost; SC = sociální kontrola; ** 0,01, * 0,05 hladina významnosti.

Z tabulky je zřejmé, že mezi šesti osobnostními faktory, měřenými inventářem HEXACO-PI-R,
a škálami sociální inteligence (SSI) existují četné statisticky významné souvislosti, z nichž pro
podrobnější popis vybereme jen ty nejvýznamnější. Jedná se zejména o korelace faktoru
emocionalita (E) se škálou sociální vnímavost (SS) a emoční kontrola (EC), které nabývají hodnoty
0,579 a -0,520. Zdá se tedy, že čím vyšší je skóre emocionality (úzkostnosti, ustaranosti
a závislosti), tím vyšší je úroveň sociální senzitivity. Vysoce emocionální jedinci se snáze nechávají
ovlivnit prožíváním druhých lidí a dovedou vhodně vyjadřovat své prožitky. Jsou také velmi družní
a společenští. S rostoucím skóre emocionality se však snižuje schopnost regulovat své emoční
projevy v interpersonálním kontextu. Studenti s nízkou hladinou emocionality, které lze
charakterizovat jako sebevědomé, odvážné a schopné vypořádat se s problémy, jsou naproti tomu
schopni mít své emoce a jejich vnější projevy pod kontrolou. Mohou však mít potíže s empatickým
pochopením emočních stavů u druhých lidí i u sebe sama.
Dále se ukázalo, že faktor extraverze (X) signifikantně koreluje se sociálním vyjadřováním (SE)
a sociální kontrolou (SC). Příslušné korelace nabývají hodnoty 0,709 a 0,688. Zdá se tedy, že
extravertovaní studenti se vyznačují vysokou úrovní verbálních dovedností: snadno dokáží zahájit
a vést rozhovor s cizími lidmi, v sociálních situacích jsou klidní a sebevědomí. U studentů s nízkým
skóre extraverze lze naopak očekávat menší komunikační zdatnost a také nižší vyhledávání
sociálních interakcí. Introverze podle očekávání těsně souvisí s menší orientací a obratností
v různých interpersonálních situacích.
Zajímaly nás také korelace mezi faktorem poctivost-pokora a různými komponentami sociálními
inteligence. Ukázalo se, že tato osobnostní proměnná záporně koreluje s emoční kontrolou (-0,304)
a sociální senzitivitou (-0,209). Jediný faktor HEXACA, nevykazující žádné statisticky významné
korelace s komunikačními dovednostmi, je svědomitost (C), z čehož vyplývá, že tato dimenze je na
sociální inteligenci vcelku nezávislá.
Diskuse
Sestavené profily sociální inteligence a faktorů osobnosti u skupiny studentů a studentek
Univerzity Palackého jsou v některých aspektech překvapující. Mezi dominanty profilu se
u skupiny studentek nedostaly faktory přívětivost (A) a otevřenost vůči zkušenosti (O). Vzhledem
ke skladbě souboru respondentů, který z velké části tvoří studenti preferovaných studijních oborů,
je průměrné skóre u vlastností, jako jsou zvídavost, tvořivost či citlivost k estetickým podnětům,
spíše neočekávané. Rovněž u faktoru přívětivost (A), který zahrnuje ochotu promíjet, shovívavost
a trpělivost, jsme předpokládali vyšší nebo alespoň průměrné hodnoty. Naše zjištění lze částečně
vysvětlit tím, že se obsah faktoru přívětivost v modelu HEXACO liší od pětifaktorového modelu,
ve kterém je jeho komponentou altruismus (např. Ashton, 2004b; Hřebíčková, 2011). Ženská část
zkoumaného souboru skutečně získala na škále altruismu (Alt) poměrně vysoké skóre. Určitou roli
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v tom může hrát jejich studijní obor. Velká část studentek studuje psychologii, takže u nich lze
předpokládat vyšší míru altruistického chování. Je také třeba připomenout, že pro český překlad
HEXACA-PI-R neexistují žádné normy, takže naše závěry mají omezenou platnost.
V další části výzkumu jsme v souboru našich respondentů zjišťovali intersexuálními rozdíly
v komponentách sociální inteligence a v šesti obecných osobnostních rysech. Autoři Inventáře
sociálních dovedností Riggio a Carney (2007) upozorňují na to, že mezi muži a ženami existují
v sociálních dovednostech určité rozdíly, které vysvětlují odlišnou socializací chlapců a děvčat
a odlišnými normami chování mužů a žen. Výsledky naší studie tato stanoviska vcelku potvrzují.
Ukázalo se, že ženy skórují signifikantně výše než muži ve škálách expresivity a senzitivity,
zatímco muži se lépe kontrolují, a to zejména v emoční oblasti.
Zjištěné rozdíly mezi muži a ženami korespondují se závěry evolučních psychologů, založených
na předpokladu, že lidské sociální chování se začalo formovat před přibližně 2,6 milióny let. Stěží
lze pochybovat o tom, že tato doba, která zahrnuje asi 95 % lidské historie, neovlivnila
antropogenezi i v sociální oblasti. Spolupráce při lovu, dělení kořisti a společné obraně před
nepřáteli patří z evolučního pohledu mezi fundamentální faktory přispívající k utváření mužských
rysů, zatímco péče o děti a starost o druhé pravděpodobně formovala charakteristické ženské
vlastnosti. Jinak řečeno, během dvou až tří miliónů let se u mužů a žen vyvinuly poněkud odlišné
způsoby adaptace, myšlení a vyrovnávání se se sociálními problémy (Barrett, Dunbar, Lyccett,
2007).
Ze sociálněpsychologického hlediska je ovšem maskulinita a feminita pokládána spíše za velmi
proměnlivý, kulturně podmíněný fenomén. Např. Brannon (1996) chápe maskulinitu a femininitu
jako systém genderových stereotypů, tj. kulturně sdílených přesvědčení o tom, jaké psychické
vlastnosti a chování jsou vhodné pro muže, nebo pro ženy. Příslušníci určité kultury se jen stěží
mohou ubránit tomu, aby se s nimi alespoň částečně neztotožnili. Do našich výsledků se tak mohl
promítnout soubor genderových identit, např. subjektivní přesvědčení některých žen o jejich ochotě
(či povinnosti) pomáhat druhým a představy mužů o vlastní výkonnosti.
Studentky dále skórovaly signifikantně výše než studenti ve škále svědomitosti HEXACO-PI-R,
což koresponduje s výsledky výzkumů, které k měření této proměnné používaly inventář NEO-FFI
(Hřebíčková, Urbánek, 2001). Srovnání s pětifaktorovým modelem je zcela opodstatněné, protože
vymezení otevřenosti vůči zkušenosti, extraverze i svědomitosti je v šestifaktorovém modelu
HEXACO velmi podobné (Lee, Ashton, 2006). Zakladatel psychologie vědy Gregory Feist (2006)
uvádí, že se vysoce kreativní vědci se od méně kreativních liší menší svědomitostí. Tento fakt
interpretuje tak, že svědomitost a tvořivost (obsažená v rysu otevřenosti vůči zkušenosti)
nevytvářejí v osobnosti jednotu, ale působí proti sobě. Tento předpoklad vcelku koresponduje
s výsledky naší studie.
Ukázalo se, že ze šesti faktorů v modelu HEXACO koreluje se sociální inteligencí především
emocionalita (E), extraverze (X) a otevřenost vůči zkušenosti (O). Další tři faktory, tj. poctivostpokora (H), přívětivost (A) a altruismus (Alt) sice s různými sociálními dovednostmi také souvisejí,
ale v malé míře. Jediný faktor HEXACA, u kterého se objevila žádná signifikantní korelace se
škálami SSI, je svědomitost (C). Zdá se tedy, že tato osobnostní dimenze se sociální inteligencí
vůbec nesouvisí.
Osobnostní dimenze emocionalita (E) pozitivně koreluje s emoční i sociální expresivitou
a senzitivitou, a záporně s emoční kontrolou. Zdá se tedy, že čím vyšší je bázlivost, ustaranost
a citlivost účastníků výzkumu (především studentek), tím lépe dovedou vyjadřovat své pocity
i sdělovat ostatním sociálně relevantní informace. Zvýšenou emocionalitu ovšem provází nižší
sebeovládání v emoční oblasti. Lidem s vyšším skóre ve faktoru E záleží na tom, jak působí na
druhé, takže věnují velkou pozornost svému chování a jeho adekvátnosti v dané sociální situaci.
Zjištěná souvislost je v souladu s mnoha popisy interpersonálních projevů úzkostných osob, které
mají sklon k sebepozorování a napjatému sledování sociální odezvy. Také se předpokládá, že
úzkostní jedinci mají vysokou potřebu afiliace, která vede k aktivizaci specifické interpersonální
strategie, spočívající v přátelském, emočně zbarveném vztahování se k druhým lidem (Schachter,
1959, in Řehan, 2008). Je třeba zdůraznit, že rys emocionalita (E) v modelu HEXACO není
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obsahově totožný s rysem neuroticismus (N) pětifaktorového modelu osobnosti, protože vedle
úzkosti obsahuje i sentimentalitu, která v pětifaktorovém modelu obsahově spadá do rysu
přívětivost. Zdaleka ne všichni respondenti mají vysokou míru emocionality. Studenti s nízkou
hladinou tohoto faktoru (častěji muži) se posuzují jako sebevědomí, odvážní a schopní samostatně
se vypořádat se svými problémy. Dokáží mít své emoce a jejich vnější projevy pod kontrolou.
Mohou však mít určité potíže s empatickým pochopením emočních stavů druhých lidí i svých
vlastních, což pravděpodobně souvisí s nižší úrovní jejich vyjadřování.
Faktor extraverze (X) pozitivně koreluje se škálami emoční vyjadřování, emoční vnímavost,
sociální vyjadřování a sociální kontrola. Heidi R. Riggio a Ronald R. Riggio (2002) upozorňují na
skutečnost, že faktor extraverze je úzce spjatý s vyjadřováním emocí. Expresivní lidé bývají často
označováni jako extraverti. Zdá se tedy, že studenti s vysokou úrovní extraverze snadno dokáží
zahájit a vést rozhovor s cizími lidmi, jsou sociálně obratní a sebevědomí. V komunikaci používají
živé expresivní projevy a disponují velkou mírou emoční empatie. Někteří autoři považují za jádro
extraverze tendenci chovat se způsobem, který přitahuje sociální pozornost (Ashton, Lee,
Paunonen, 2002). Introvertní studenti mají naproti tomu nižší hladinu emoční i sociální expresivity,
emoční citlivosti i sociální kontroly, což znamená, že se někdy hůře orientují v různých
interpersonálních situacích. Autoři Inventáře sociálních dovedností Riggio a Carney (2007) však
poukazují na to, že nižší hladina sociálního vyjadřování nemusí souviset se zhoršenou schopností
adekvátně se vyjadřovat. Tato složka sociální inteligence se totiž částečně váže na sociální
iniciativu, která je u extravertů podstatně vyšší než u introvertů.
Faktor přívětivost (A) záporně koreluje s emočním vyjadřováním a sociální vnímavostí. Zdá se
tedy, že studenti s vyšší úrovní přívětivosti, k níž se váží vlastnosti jako stálost, shovívavost,
kooperativnost nebo trpělivost, nedovedou být dostatečně expresivní při vyjadřování vlastních
citových prožitků. Mívají také určité problémy s interpretováním verbálních sdělení druhých lidí.
Naopak studenti, kteří jsou „nepřívětiví“, tj. kritičtí v hodnocení jiných, tvrdohlaví a hádaví, dokáží
vyjadřovat své emoce velmi expresivně a mají dobrý vhled do interpersonálních situací. Hodnoty
obou korelačních koeficientů jsou však nízké, takže je nutné považovat interpretaci spíše za
selektivní ve vztahu ke konkrétním studentům a situačním podmínkám, které s velkou
pravděpodobností mohou zjištěné interpersonální tendence modifikovat. Očekávali jsme, že faktor
přívětivost, který mimo jiné zahrnuje ochotu člověku promíjet a vlídné jednání s ostatními, bude
korelovat s jednotlivými faktory sociální inteligence mnohem výrazněji. Riggio a Carney chápou
sociální inteligenci především jako schopnost obratného jednání s ostatními, které je založeno na
dobrém porozumění sociálním situacím ve verbální i neverbální rovině. Tyto sociální dovednosti
nemusí příliš souviset s nesobeckou přívětivostí.
Poslední faktor, u kterého jsme zaznamenali čtyři pozitivní signifikantní korelace
s komponentami sociální inteligence, je otevřenost vůči zkušenosti (O). Výše korelačních
koeficientů se však pohybuje pouze v pásmu průměru (v rozmezí 0,285 až 0,413). Nejvyšší korelaci
jsme zaznamenali u škály sociální kontrola, za níž následuje emoční vnímavost, sociální
vyjadřování a emoční vyjadřování. Pro studenty s vyšší mírou otevřenosti tedy platí, že se dokáží
dobře orientovat v sociálních situacích a přiměřeně v nich jednat. Zřetelně vyjadřují své emoční
prožitky, mohou být verbálně zdatní. Dobře také chápou a interpretují jemné neverbální signály
druhých a přiměřeně na ně reagují. Nižší úroveň otevřenosti vůči zkušenosti naproti tomu může
provázet slabší porozumění sociálním situacím na verbální i neverbální rovině, s dobrovodnými
jevy jako jsou sociální netaktnost a neobratnost.
Model HEXACO se liší od „velké pětky“ především tím, že obsahuje faktor poctivost-pokora
(H), který v naší studii záporně koreluje s emoční kontrolou a sociální senzitivitou. Zdá se tedy, že
upřímní, čestní, skromní a štědří lidé hůře ovládají své emoce a někdy postrádají vhled do různých
interpersonálních situací. M. Hřebíčková (2011) uvádí, že dosavadní lexikální studie existenci
faktoru poctivost-pokora v českém jazyce nepotvrdily. V naší studii, založené na překladu
anglického inventáře, tato hypotetická osobnostní proměnná vcelku smysluplně koreluje se dvěma
komponentami sociální inteligence. Zjištěné korelace jsou ovšem poměrně nízké, takže nelze
vyloučit, že se jedná o artefakt, který by se v dalších výzkumech nemusel objevit.
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Další kritická připomínka se týká překladu inventáře HEXACO-PI-R. Ačkoli byl při něm
dodržen stanovený postup, předpokládáme, že použitá verze překladu není finální a některé položky
budou podle výsledků tohoto výzkumu revidovány. Z této skutečnosti vyplývají jistá omezení při
formulování závěrů. Interpretaci výsledků našeho výzkumu omezuje také malá diferencovanost
zkoumaného souboru z hlediska oborového zaměření studentů. Plháková a Reiterová (2006)
s pomocí inventáře NEO-FFI zjistily, že mezi studenty humanitních a přírodovědných oborů
existují některé osobnostní rozdíly. Naše výzkumné poznatky se tedy týkají především humanitně
orientovaných jedinců a nelze je zobecnit na celou studentskou populaci.
Z hledání souvislostí mezi vlastnostmi osobnosti a sociálními dovednostmi plyne celá řada
podnětů pro praktické využití. Kupříkladu v klinické praxi je možné aplikovat znalosti
o osobnostním profilu klienta na volbu vhodných terapeutických postupů. U osob s neurotickou
poruchou lze – vzhledem k jejich obtížím v sociálním kontaktu – očekávat zvláštnosti v emoční
i sociální inteligenci, které by snad bylo možné korigovat nácvikem sociálních dovedností.
Poznatky o struktuře osobnosti a interpersonálních dovednostech lze využít při výběru pracovníků
a jejich umisťování na pracovní pozice. Obecně se soudí, že sociální inteligence ovlivňuje míru
životní spokojenosti a úspěšnosti ve stejném, ne-li větším rozsahu než inteligence obecná. Její
zkoumání a kultivace by tudíž mohly být přínosné zejména u studentů, kteří budou v rámci své
profese pracovat s lidmi.
Závěr
Výsledky našeho výzkumu realizovaného u souboru 144 studentů a studentek Univerzity
Palackého v Olomouci nasvědčují tomu, že faktory emocionalita a extraverze šestifaktorového
osobnostního modelu HEXACO korelují s některými komponentami sociální inteligence, zejména
s emoční a sociální expresivitou a emoční vnímavosti. Faktor poctivost-pokora, kterým se
šestifaktorový model nejvíce liší od „velké pětky“, v naší studii záporně koreluje s emoční
kontrolou a sociální senzitivitou. Mezi studenty a studentkami se objevila řada signifikantních
diferencí v sociálních dovednostech i širších osobnostních dimenzích. Dívky se jeví jako
emocionálnější, expresivnější, senzitivnější, svědomitější a také více altruistické než studenti, kteří
jsou zase otevřenější vůči zkušenosti. Za důležité pokládáme rozšíření povědomí o šestidimenzionálním modelu osobnosti. Český překlad osobnostního inventáře HEXACO-PI-R se jeví jako slibná
metoda, vhodná pro další ověřování i využití ve výzkumu.
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Psychologické dny 2012: Prostor v nás a mezi námi - respekt, vzájemnost, sdílení
Sborník z konference
Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.)

Souhrn
Sbornik příspěvků z konference XXX. Psychologické dny obsahuje tištěné abstrakty ústních sdělení
i posterů, které byly prezentovány na této konferenci v Olomouci ve dnech 12. - 14. září 2012. Na
přiloženém CD se ve formátu PDF nacházejí plné texty všech příspěvků a abstrakty v českém a
anglickém jazyce. Všechny příspěvky prošly recenzním řízením.
Sborník je určen pro odbornou psychologickou veřejnost a studenty psychologie. Přináší nejnovější
výzkumná zjištění, teoretické koncepty i zkušenosti z praxe a je tak přehledem aktuálního dění
v oboru.

Psychology Days 2012: The Space Within Ourselves and Between Us - Respect,
Mutuality, and Sharing
Conference proceedings
Heller, D., Kotrlová, J., Sobotková, I. (Eds.)

Summary
Conference Proceedings from the XXX. Psychology Days contain abstracts of oral presentations
and posters presented at the conference in Olomouc on September 12-14, 2012. Proceedings with
full texts of oral and poster presentations and abstracts in Czech and English may be found in PDF
format on the enclosed CD. All published papers were reviewed.
The Proceedings are intended for psychology professionals and students. Presenting latest scientific
findings, theoretical concepts and also experiences from practice, the Proceedings offer an overview
of current happenings in the field.
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