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Abstrakt 

 

Diplomová práce se věnuje změnám akademické self-efficacy v době přechodu na střední 

školu a očekávání žáků, která od tohoto přechodu mají. Akademická self-efficacy je jedním 

z hlavních prediktorů školního úspěchu, ovlivňuje také emoční prožívání a aspirační úroveň 

žáků. 

V rámci výzkumu jsme pracovali se dvěma výzkumnými vzorky, kdy jsme provedli tes-

tování před přestupem v dubnu (N=321) a následně po přestupu v září a v listopadu (N=169). 

Pro měření self-efficacy byly použity dotazníky Myself as a learner scale a Children’s self-

efficacy scale. Dále jsme pro měření očekávání z přechodu na střední školu použili inventář 

Emotions connected with change.  

Výsledky potvrdily vztah akademické self-efficacy a školního prospěchu. Oproti oče-

káváním bylo prokázáno pozitivní vnímání změny ze strany žáků během tohoto přechodu. 

Nejdůležitější oblastí je pro adolescenty jejich budoucí třídní kolektiv. Nepotvrdil se úbytek 

self-efficacy během přestupu na střední školu, zároveň dívky mají vyšší úroveň sebeúčinnosti 

než chlapci. Studenti gymnázií mají signifikantně vyšší míru sebeúčinnosti než studenti střed-

ních odborných škol. 
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Abstract 

 

This diploma thesis focuses on changes of academic self-efficacy at the time of transition to 

high school, as well as students‘ expectation about this transition. Academic self-efficacy is 

one of the main predictors of school success, also affecting emotional experience and aspira-

tional level of pupils. 

There were two groups of participants that were tested before the transition in April 

(N=321) and then after the transition in September and November (N = 169). To measure 

self-efficacy, Myself as a learner scale and Child's self-efficacy scale were used. We also used 

the Emotions connected with change inventory to measure the expectation of transition to 

high school. 

The results confirmed the relationship between academic self-efficacy and school grades. 

Contrary to expectations, a positive perception of change by pupils during this transition was 

demonstrated. The most important area for adolescents are their future classmates. The 

self-efficacy decline during the transition to high school has not been confirmed, while girls 

have a higher level of self-efficacy than boys. Students of grammar schools have a signifi-

cantly higher degree of self-efficacy than secondary technical school students. 
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Úvod 

 
Centrálním tématem této diplomové práce je vědomí vlastní účinnosti (self-efficacy) u adol-

escentů během přechodu ze základní školy na střední a jejich očekávání s tímto přechodem 

spojená. Samotný pojem self-efficacy představený A. Bandurou se stal předmětem řady vý-

zkumných studií, které zkoumaly jeho úlohu v rozličných oblastech lidského života, jako jsou 

mezilidské vztahy, emoční prožívání, výkonová motivace, školní a profesní úspěchy, ale také 

psychické zdraví, politická angažovanost či rizikové chování. Opakovaná zjištění potvrzující 

explanační sílu vědomí vlastní účinnosti postupně způsobila, že v dnešní době není možné 

v psychologické odborné literatuře pojednávat o seberegulačním chování, lidské motivaci, 

učení nebo dosahování cílů a zároveň opomenout pojem vědomí vlastní účinnosti. Všeobec-

ná míra vědomí vlastní účinnosti nebyla pro tyto oblasti dostatečně přesná, proto vznikly 

dílčí podoby, které se váží na úžeji vymezené oblasti. Z toho důvodu i tento výzkum více pra-

cuje se specifickou podobou – akademickou self-efficacy. 

 Závěr povinné školní docházky představuje pro většinu žáků tranzitorní moment 

ovlivňující určujícím způsobem jejich následující životní dráhu. Tento přechod se pak liší od 

jiných tranzitorních momentů v jejich životě tím, že na něm nesou značnou osobní odpověd-

nost, kdy jsou sami aktérem volby. Přesto je výzkum tohoto období relativně méně častý než 

kupříkladu začátek školní docházky či přechod mezi prvním a druhým stupněm základní ško-

ly. Následující výzkum má rozšířit znalosti, které o přechodu na střední školu v českém pro-

středí máme. Odlišuje se přitom od ostatních právě použitím sociálně-kognitivní optiky vy-

cházející z teorie A. Bandury. Tento výzkum byl součástí širšího výzkumného projektu Tranzi-

torní momenty v životní dráze dítěte a dospívajícího (podpořeno Grantovou agenturou České 

republiky, č. projektu 13-28254S). V rámci tohoto projektu byla zkoumána třeba akademická 

self-efficacy během přechodu z prvního do druhého stupně základní školy, kdy bude zajíma-

vé vzájemné porovnání zjištěných dat. 

 Teoretická část je pro větší přehlednost rozdělena do tří tematických oblastí – self-

efficacy, tranzitorní momenty a adolescence, které mají za cíl představit nutný teoretický 

základ pro výzkumnou část. V ní je pak popsán samotný proces výzkumu a zjištěné výsledky 

jsou diskutovány s dosavadními znalostmi v této oblasti.   
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Teoretická část 

1 Self-efficacy 

 

Pojem self-efficacy představuje jeden z klíčových pojmů mého výzkumu, proto mu 

bude také věnována první kapitola teoretické části. Koncept self-efficacy uvedl A. Bandura 

v rámci své sociálně-kognitivní teorie. V české odborné literatuře se běžně termín self-

efficacy ponechává v původním anglickém tvaru. Pro případný překlad není ustálen jeden 

český výraz, ale používá se několik možností – např. osobní zdatnost, osobní účinnost, efekti-

vita, vědomí vlastní účinnosti, sebeuplatnění nebo sebeúčinnost (Smékal, 2004; Blatný, 2010; 

Hoskovcová, 2006; Janoušek, 1992). Pro potřeby této práce budeme používat uvedené ter-

míny jako synonyma. Pro podrobné představení termínu self-efficacy v této kapitole musíme 

nejprve představit zmíněnou sociálně-kognitivní teorii Alberta Bandury. Následně bude vy-

mezen a popsán samotný termín self-efficacy, který bude dále konfrontován s příbuznými 

pojmy a koncepty. Následovat budou specifické projevy self-efficacy a možnosti jejich měře-

ní. Úvodní kapitolu bude uzavírat koncept akademická self-efficacy, jako její specifický projev 

zásadní v rámci našeho výzkumu. 

 

1.1 Sociálně-kognitivní teorie  

 

Albert Bandura ve snaze vystihnout a pochopit lidské chování přišel v druhé polovině 

minulého století s teorií sociálního učení, kterou později nazval sociálně-kognitivní teorii. 

Tato teorie staví na vzájemné interakci jedince a jeho prostředí. Bandura tak odmítá reduk-

cionistické hledisko klasické behaviorální perspektivy, naopak vnímá lidskou mysl jako tvoři-

vou, proaktivní a reflektující, nikoliv pouze reaktivní (Bandura, 2001). Člověk tedy dokáže 

řídit své chování, sám se stává prostředkem své vlastní změny, není proto pouze pasivní by-

tostí ovládanou vlivy ze svého prostředí. Na druhou stranu není na svém okolí bezbřeze ne-

závislý, chování jedince vzniká v interakci s jinými faktory, které ho více či méně ovlivňují. Pro 

tento obousměrný vztah přišel Bandura (1977b) s označením reciproční determinismus. 

V tomto triadickém modelu stojí chování jedince, jeho osobní faktory (afektivní, kognitivní a 

biologické jevy) a vlivy z prostředí ve vzájemném, obousměrném vztahu. Tedy každá z těchto 

tří částí systému zároveň ovlivňuje obě další a je také jimi ovlivňována. 
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Oproti teoriím klasického učení neopomíjí Bandura vnitřní procesy jedince, bez nichž 

není možné vysvětlit komplexní povahu lidského fungování (Bandura, 2008). Bandura přitom 

staví na principu sociálního učení, které se neřídí pouhými mechanismy trestů a odměn, 

resp. pokusů a omylů. Naopak je možné získat nové chování také na základě pouhého pozo-

rování modelu (jiné osoby, ale i symbolických modelů) a jeho následné imitace, tedy zapoje-

ním kognitivních procesů. Toto observační učení učí jedince schopnosti nahlédnout na mož-

né důsledky (očekávané výsledky) svého chování skrze příklad modelu, a tím je chování posi-

lováno skrze zástupné důsledky.  

Lidské chování se dle Bandury (2006a) vyznačuje čtyřmi klíčovými rysy. Prvním je zá-

měrnost, tj. lidé si vytvářejí záměry, které zahrnují akční strategie a plány na jejich realizová-

ní. Dalším je prozíravost do budoucna – lidé si určují budoucí cíle a očekávají potenciální vý-

sledky možných činů, které je anticipačně vedou a motivují. Jako třetí rys byla identifikována 

seberegulace, protože lidé si osvojují osobní standardy, podle nichž poté ovládají své chová-

ní. Preferují tak chování, které jim přináší uspokojení a pocity vlastní hodnoty. A konečně 

čtvrtým rysem je sebekontrola svého vlastního fungování. Skrze introspekci lidé reflektují 

povahu svých myšlenek a činů, svou vlastní efektivitu, záměr svých činů a mohou je v případě 

potřeby zkorigovat. Ostatně právě v uspokojení, respektu a vědomí vlastní hodnoty vidí Ban-

dura hlavní motivace lidského chování, protože udržení si sebeúcty je lidskou specifickou 

schopností (Bandura, 1989).  

Právě v průběhu socializace lidé stále více regulují své chování pomocí vnitřních stan-

dardů a na nich závislých odměn a trestů. Toto seberegulování zahrnuje sebepozorování (ja-

ké strategie člověk používá), sebehodnocení (srovnání svých výsledků s ostatními či standar-

dem) a reakce na vlastní chování (motivační a behaviorální proměnné pramenící z výsledků 

chování) (Bandura, 1989). Zvláště na základě těchto reakcí na vlastní chování mohou být 

v budoucnu modifikována sebepozorování a sebehodnocení. V tomto ohledu existuje vysoká 

intersubjektivní variabilita – zatímco někdo si stanovuje vysoké cíle a odměňuje se pouze při 

jejich dokonalém naplnění, jiný je vůči sobě a svým aspiracím mnohem benevolentnější. Tyto 

rozdíly jsou způsobeny třeba přímým posilováním (odměňování rodiči v dětství při výborných 

známkách) nebo právě skrze modelování (dítě je svědkem, jak se rodič odměňuje pouze za 

vysoký výkon; bere si za vzor své vrstevníky, kterým se může snadněji svými výkony přiblížit 

oproti dospělým). Z toho vyplývá, že jedinec si své ambice stanovuje na základě minulých 

zkušeností, podnětů z okolí a srovnání s ostatními. Nejedná se tedy o určitý neměnný rys 
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(jako například výsledek v inteligenčních testech), ale jde o do značné míry získanou či nau-

čenou vlastnost. Bandura ji ve své teorii identifikoval jako self-efficacy a učinil ji nosným prv-

kem své teorie. Bližšímu představení self-efficacy bude věnována další kapitola. 

 

1.2 Vymezení pojmu self-efficacy 

 

Koncept self-efficacy definuje A. Bandura (1997a) jako osobní přesvědčení jedince o 

tom, že zvládne různé činnosti, přičemž vnímání vlastních kompetencí odkazuje na jeho po-

cit, jak dobrý si myslí, že je v různých aktivitách. Tedy self-efficacy je možné odlišiti od zámě-

rů, protože ty zahrnují ochotu k chování, zatímco self-efficacy obsahuje přesvědčení o poten-

ciálu jedince k danému chování. Podle Bandury (2006a) není mezi mechanismy lidského jed-

nání žádný jiný více ústřední a pervazivní než vědomí vlastní účinnosti. Vidí toto jádrové pře-

svědčení jako základ lidské motivace, well-being pocitů a úspěchů. Pokud si lidé nemyslí, že 

mohou svými činy způsobit kýžený efekt, budou mít malou snahu jednat nebo vytrvat při 

překonávání různých překážek. Přičemž i všechny ostatní faktory sloužící jako vodítka a moti-

vátory jsou zakotveny v tomto jádrovém přesvědčení jedince, že má moc svým jednáním 

způsobit intencionální změny. Vědomí vlastní účinnosti je klíčovým zdrojem vývoje jedince, 

jeho úspěšné adaptace a změny. Projevuje se skrze ovlivňování kognitivních, motivačních, 

afektivních a rozhodovacích procesů. Self-efficacy určuje také, jakým způsobem bude jedinec 

nahlížet na příležitosti a pobídky ze svého prostředí. 

Úroveň self-efficacy se podle Bandury (1997a) zakládá na čtyřech zdrojích informací. 

 

1. Zážitek zvládnutí (Mastery experience) – jde o nejdůležitější a nejvlivnější zdroj. 

Jedinec si posiluje self-efficacy přímým úspěšným zvládnutím určitého úkolu či 

podáním dobrého výkonu. Naopak při opakovaném neúspěchu je self-efficacy 

oslabováno. Takto si jedinec vytváří svou informační základnu, kterou při řešení 

podobného úkolu použije jako referenční zdroj míry self-efficacy. V průběhu živo-

ta se tato self-efficacy stává více robustní a odolné vůči dočasným výkyvům 

v obou směrech. Proto je důležité, aby dítě od mala mělo možnost zažívat úspě-

chy při plnění různých úkolů. 
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2. Zástupná zkušenost (Vicarious experience). Jak jsem již zmínil výše, také pouhé 

zprostředkování zkušenosti se zvládnutím určitého úkolu druhými (modely) může 

posilovat vědomí vlastní účinnosti jedince. Vidí-li jedinec někoho, jak něco zvládl, 

může si říci, že to taky zvládne. Toto přesvědčení je tím silnější, čím více jedinec 

věří v podobnost svých schopností s úspěšným druhým (modelem). Typickým pří-

kladem může být třeba třídní kolektiv, ve kterém se dítě pohybuje řadu let. Skrze 

tyto vrstevnické vztahy může být pozitivně nebo i negativně ovlivněno self-

efficacy dítěte. 

3. Verbální přesvědčování (Verbal persuasion). Také slovní povzbuzování, dodávání 

odvahy druhými a celkově vyjadřovaná důvěra ve schopnosti a ve zdárné splnění 

úkolu jedincem může zvýšit jeho self-efficacy. Větší váhu má samozřejmě taková-

to podpora od druhých, kterým jedinec může věřit (a nejedná se z jeho pohledu 

tak o pouhé chlácholení). V tomto pohledu funguje také vhodně podaná zpětná 

vazba během podávaného výkonu. 

4. Tělesné a afektivní stavy (Physiological and affective states). Tento zdroj poukazu-

je na provázanost fyziologické a psychické stránky člověka, kdy jedinec monitoru-

je tělesných stav svého organismu (únavu, projevy stresu, výkonnost, ospalost, 

bolest apod.) a na základě toho usuzuje o náročnosti úkolu a o budoucím výsledku 

snahy. Zlepšování fyzické kondice tedy většinou vede také k nárůstu self-efficacy. 

Je možné ovšem stejné signály těla interpretovat různě – někdo může třes před 

výkonem brát jako znak úzkosti a stresu (a vyvozovat z toho své nízké šance na 

úspěch), jiný to může brát jako znak vyplavování adrenalinu (a tedy připravenost 

na podání kvalitního výkonu). 

 

Z výše uvedeného je patrné, že vývoj self-efficacy je nelineární a souvisí s celkovým 

vývojem osobnosti, podílejí se při tom vlivy vnější i vnitřní. Self-efficacy tedy neoznačuje pří-

mo schopnosti a dovednosti jedince. Místo toho jedinec při odhadování své self-efficacy mu-

sí nejprve zhodnotit své schopnosti a převést je do činů. Disponování těmito schopnostmi 

pozitivně ovlivňuje self-efficacy, která pro změnu ovlivňuje následné získávání schopností 

(Bandura, 1997a). Svou povahou má koncept vlastní účinnosti blízko také k jiným vlastnos-

tem osobnosti a fenoménům Já. Jejich bližší představení bude v následující kapitole. 
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1.3 Příbuzné pojmy a koncepty 

 

Pro jasnější vysvětlení pojmu self-efficacy jej budu v této kapitole porovnávat 

s obsahově příbuznými pojmy. Ty mohou být někdy přímo za self-efficacy nepřesně zaměňo-

vány, nicméně je potřeba je jednotlivě ohraničit a poukázat si na důležité rozdíly mezi nimi. 

Budu se zde věnovat pojmům sebepojetí, sebedůvěry, očekávaných výsledků, místu kontroly 

a sebevědomí. 

 

Sebepojetí 

 

Na první pohled mezi těmito dvěma koncepty není žádného rozdílu, a přestože si jsou 

patrně z dále zde probíraných termínů nejblíže, nejsou identické. Sebepojetí odkazuje na 

zobecnělé sebehodnocení zahrnující řadu reakcí a přesvědčení člověka vztahujících se 

k němu samému (Bong, & Skaalvik, 2003; Zimmerman, & Cleary, 2006). Toto sebepojetí je 

tedy vícevrstvý, hierarchicky organizovaný celek s vrcholem v podobě obecného sebepojetí, 

pod nímž jsou různé podoblasti - jako je sebedůvěra a sebehodnocení (Schunk, & Usher, 

2011). O empirické rozlišení sebepojetí a self-efficacy se pokusila řada výzkumníků (viz Bong, 

& Skaalvik, 2003; Ferla, Valcke, & Cai, 2009). Ve svých výsledcích se shodují v tom, že sebe-

pojetí představuje spíše do minulosti orientované, normativní, souhrnné a relativně časové 

stálé hodnocení určité schopnosti, zatímco self-efficacy představuje situačně specifický, ko-

gnitivní, proměnlivější a do budoucna směřovaný odhad jedince ohledně důvěry v úspěšně 

podaný výkon. A zatímco se sebepojetí zdá být lepším prediktorem (a mediátorem) pro afek-

tivně-motivační proměnné, zůstává self-efficacy lepším přímým prediktorem (a mediátorem) 

úspěšně vykonané činnosti. 

Dle jiného pohledu je sebepojetí afektivní a kognitivní odpovědí směřující k self jedin-

ce, zatímco self-efficacy se v první řadě zabývá kognitivními úsudky o vlastních schopnostech 

a představuje aktivního předchůdce vývoje sebepojetí (Bong, & Clark, 1999). Sebepojetí zčás-

ti odráží to, jak se jedinec vidí ve vztahu k druhým (Schunk, & Usher, 2011). Proto mohou mít 

žáci z výběrových škol nižší sebepojetí než jiní žáci z méně výběrových škol. Ačkoliv se totiž 

na utváření self-efficacy, stejně jako na sebepojetí, podílí sociální srovnávání se s druhými, 
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v prvním případě má hlavní vliv přímá zkušenost (viz Mastery experience v předchozí kapito-

le). Sebepojetí tedy dává celkový a více neurčitý přehled jedinci o sobě, jak dobrý je celkově 

v něčem, self-efficacy naproti tomu se zaměřuje konkrétněji na úkoly a aktivity, o nichž si 

jedinec myslí, že je dokáže úspěšně zvládnout. 

 

Sebevědomí 

 

Z výše uvedeného vyplývá, že sebevědomí je součástí celkového sebepojetí jedince. 

Konkrétně se jedná o emoční reakci vyjadřující, co si jedinec o sobě myslí, jak dobře se člověk 

cítí být sám sebou (Zimmerman, & Cleary, 2006). Toto vnímání vlastní hodnoty se může při-

tom zakládat jak na celkovém sebepojetí, tak se na něm může podílet celá řada jiných zdrojů 

– např. osobní vlastnosti, které jsou v dané společnosti oceňované (Bandura, 1997a). 

V tomto ohledu si může kupříkladu i méně výkonný jedinec udržet vysoké mínění o sobě, 

bude-li se vnímat jako pečující a dobrosrdečný. Z toho důvodu není sebevědomí, na rozdíl od 

self-efficacy, silným faktorem úspěšnosti při zvládání určité činnosti, nedá se na jeho základě 

úspěšně predikovat šance na splnění konkrétního cíle (Mone, Baker, & Jeffries, 1995). Kladné 

sebevědomí přitom zůstává nezbytnou podmínkou pro adaptivní fungování. 

 

Sebedůvěra 

 

Jak již bylo několikrát výše zmíněno, je self-efficacy vždy závislé na kontextu a na kon-

krétním úkolu nebo činnosti. Naproti tomu pojem sebedůvěra odráží obecné přesvědčení o 

sobě a nedá se blíže konkretizovat (Schunk, & Usher, 2011). Nejedná se přitom o psycholo-

gický termín podložený teoretickým systémem. A ačkoliv jedinci s vysokou sebedůvěrou mí-

vají často také vysoké self-efficacy, přímá úměra nebývá vždy automatická. Sám Bandura 

(1997a) vystihuje tento paradoxní vztah situací, kdy jedinec s vysokou jistotou (důvěrou) 

očekává nezvládnutí daného úkolu (má tedy nízké self-efficacy).  

 

Očekávané výsledky 

 

Koncept očekávaných výsledků představují centrální konstrukt v Bandurově teorii 

self-efficacy, kdy očekávané výsledky představují odhad jedince, že dané chování přinese 
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určité zisky (Bandura, 1977a). Zatímco tedy self-efficacy představuje vnímaný potenciál pro 

uskutečnění daného chování, očekávané výsledky představují posouzení pravděpodobnosti 

zisků plynoucích z takového chování (Bandura, 1977a, 1997a). Přitom podle Bandury self-

efficacy přímo ovlivňuje očekávané výsledky, naopak to však neplatí. Z řady pozdějších kritic-

kých studií ovšem vyplývá, že očekávané výsledky mají ve skutečnosti vliv na self-efficacy 

jedince (viz Rhodes, & Blanchard, 2007; Corcoran, & Rutledge, 1989; Baker, & Kirsch, 1991). 

Ukázalo se v nich, že například zvýšení odměny (v podobě peněz) má přímý vliv na zvýšené 

self-efficacy u seberegulačního chování (jako je například odvyknutí kouření, interakce 

s hadem, snášení bolesti apod.). Self-efficacy přitom zůstalo být lepším prediktorem chování 

než očekávané výsledky (Zimmerman, & Cleary, 2006).  

 

 

Místo kontroly 

 

S termínem místo kontroly (locus of control) přišel J. Rotter (1966), odkazuje v něm 

na míru přesvědčení jedince o své schopnosti kontrolovat a ovládat výsledky své činnosti, 

mít vliv na své okolí a aktivně jej ovládat. Dochází přitom k dualistickému pojetí, kdy jedinci 

s tzv. interním locus of control jsou přesvědčeni o svém potenciálu na své okolí působit a 

výsledky činnosti jsou přímo odvislé od míry jejich přičinění. Naproti tomu lidé s externím 

locus of control se cítí být více pod vlivem externích faktorů, které jsou mimo možnosti jejich 

přímého vlivu. Případné úspěchy a neúspěchy nejsou tedy závislé na jejich schopnostech, cítí 

se být spíše bezmocnými obětmi nebo pasivními příjemci ze strany osudu, vůle druhých lidí či 

jiné, je přesahující síly. Zatímco tedy interní locus of control podporuje vnitřně řízené chová-

ní, u externího jsou jedincovy schopnosti jednat inhibovány. Místo kontroly a self-efficacy 

jsou totožné v zaměření se na způsob, jakým se jedinec může aktivně projevovat ve svém 

prostředí. Koncept místo kontroly na rozdíl od self-efficacy nebere v potaz, nakolik si jedinec 

bude při tomto projevování se a plnění úkolů věřit. Ukázalo se také, že (vnitřní) místo kontro-

ly nepredikuje zlepšení se v akademickém výkonu, ani u jedinců nesnižuje úzkost, přičemž 

self-efficacy tato zlepšení predikuje (Smith, 1989).  
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1.4 Projevy self-efficacy a jejich měření 

 

Po představení pojmu self-efficacy a jeho odlišení od příbuzných konceptů bych nyní 

obrátil pozornost k praktickým dopadům míry self-efficacy na lidské chování – jak se lidé 

s vyšší mírou self-efficacy odlišují od lidí s nižší mírou, a jak lze tuto míru kvantifikovat. Před-

ně je důležité zmínit, že míra self-efficacy má dopad na čtyři hlavní skupiny procesů – kogni-

tivní, motivační, afektivní a selektivní. Následující shrnutí vychází z původní obsáhlejší kapito-

ly (Bandura, 1997b). Toto rozdělení má spíše didaktický charakter, jednotlivé dílčí procesy 

totiž spolu úzce souvisí. 

Kognitivní (myšlenkové) procesy jsou používány při zisku, organizaci a aplikaci infor-

mací, ostatně většina vědomého chování má prvotně podobu myšlenky. Dle Bandury (2008) 

je hlavní funkcí myšlenek umožnění předvídání věcí budoucích a kontrolování těch, které 

ovlivňují lidský život. Vědomí vlastní účinnosti ovlivňuje tyto procesy různými způsoby. Čím je 

míra osobní zdatnosti vyšší, tím si jedinci vytvářejí úspěšnější scénáře věcí budoucích. Nao-

pak nízká míra osobní zdatnosti odvádí pozornost jedinců na věci, které se mohou spíše po-

kazit. Místo odhodlání pustit se do výkonu se tak zabývají pochybnostmi o sobě. Stejně tak 

vyšší nároky okolí snadněji rozptýlí jedince s nižší self-efficacy v jejich analytickém myšlení a 

podaném výkonu.  

Motivační procesy ovlivňují směr lidského jednání, výběr cílů, strategií k jejich napl-

nění a kauzální atribuci. Jedinci s vyšší mírou osobní zdatnosti se cítí být schopnější, vybírají si 

patřičnější cíle svého jednání a používají pro jejich zisk vhodnější strategie (Schwarzer, 1992). 

Navíc si (podobně jako u locus of control) případný neúspěch vysvětlují nedostatečnou sna-

hou nebo nevhodnými podmínkami než nedostatkem vlastních schopností. To mění perspek-

tivu jedinců na různé úkoly – spíše je vidí jako výzvy než nepřekonatelné překážky. Vyšší míra 

self-efficacy jedinců se poté projevuje jako jejich odhodlanost a vytrvalost při jejich překoná-

vání. V praxi jsou schopni vybrat si cíle, na které si ostatní netroufají zaměřit, vynaložit pat-

řičné úsilí a tímto systematickým a neúnavným postupem k nim jich i dosáhnout.  

K povaze dosud řečeného je evidentní, že míra self-efficacy ovlivňuje také afektivní 

procesy. Může-li jedinec díky vyšší míře osobní zdatnosti vnímat sebe jako schopnějšího při 

zdárném nakládání se svým životním prostorem, je jeho prožívání klidnější a uvolněnější. 

V opačném případě jsou situace a podněty spíše vnímány jako stresory zvyšující emoční 

arousal a podporující úzkostné prožívání. Lidé s nízkým self-efficacy se více zabývají potenci-
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álními (i nepravděpodobnými) riziky, která je ve výsledku rozptylují od výběru a aplikování 

vhodnějších strategií jednání. Během cesty za svými cíli lidé získávají informace o svém po-

stupu. Tyto informace představují zpětnou vazbu, nezbytnou pro úspěšný zisk cíle. Nicméně 

tyto informace nejsou objektivní konstanty, ale lidé je subjektivně interpretují, opět také na 

základě vlastní úrovně self-efficacy.  

Jedinec je ovlivňován svým prostředím. Výběrem svého prostředí ovlivňuje tedy člo-

věk i svůj život. Lidé mají tendenci se vyhýbat činnostem a prostředím, které přesahují jejich 

schopnosti. A naopak si vybírají ty, u nichž věří v jejich dosažení. Tyto selektivní procesy jsou 

přímo ovlivněny self-efficacy jedince, protože čím je tato úroveň vyšší, tím větší výzvy si je 

schopen vybrat a navíc i déle vytrvat při jejich plnění (Bandura, 1997a). Tato spojitost byla 

předvedena v klasické studii Betze a Hacketta (1986) zabývající se vztahem mezi self-efficacy 

a volbou povolání. Ukázalo se v ní, že vyšší úroveň self-efficacy se u lidí projevuje širší množi-

nou možných povolání, která pro sebe zvažují. O svou zvolenou profesi projevují větší zájem, 

jenž se projevuje i ve vzdělávací přípravě na ni. Klíčové přitom je, že vliv self-efficacy je nad-

řazen nad ostatní proměnné, jako jsou úroveň schopností, minulé úspěchy či zájem o profesi 

(Lent, Brown, & Larkin, 1986).  

Nejčastější metodou při měření vědomí vlastní účinnosti bývá dotazník. Lze přitom 

rozlišit dotazníky měřící specifické projevy self-efficacy pojící se s určitou konkrétní oblastí a 

výkonům, dále nástroje zjišťující obecnou úroveň self-efficacy a nakonec smíšenou podobu 

obojího. O způsobech tvorby nástrojů pro měření vědomí vlastní účinnosti referuje Bandura 

(2006b), kdy je dle něj potřeba dbát na rozlišení self-efficacy od sebevědomí či místa kontro-

ly, stejně jako formulovat položky ve smyslu „dokážu“ než „chtěl/a bych“. První je dle něj 

hodnocení schopností, zatímco druhé je vyjádřením záměru. Dále mimo jiné připomíná do-

statečně širokou škálu pro zhodnocení míry, na jaké respondenti hodnotí své schopnosti, 

neboť se často v odpovědích vyhýbají krajním pozicím a odpovědi by mohly být zkreslené.  

Jako nástroj měřící specifickou oblast self-efficacy je možné uvést například Adelaide 

driving self-efficacy scale (George, Clark, & Crotty, 2007), která se zaměřuje na posouzení 

řidičské self-efficacy podle posouzení 12 činností spojených s řízením auta. Dále kupříkladu 

Mathematics Self-Efficacy Scale (Škála matematické self-efficacy) (Pajares, & Miller, 1997) 

nebo Self-Efficacy for Writing Scale (Škála self-efficacy v psaném projevu) (Bruning, Dempsey, 

Kauffman, McKim, & Zumbrunn, 2013) věnující se sebeúčinnosti v rámci psaného projevu.  
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Mezi nástroji měřící obecnou úroveň vědomí vlastní účinnosti můžeme jmenovat tře-

ba nejrozšířenější metodu General Perceived Self-Efficacy Scale, kterou vytvořili M. Schwar-

zer a R. Jerusalem (1995). Dotazník není dlouhý, obsahuje pouze 10 položek, přesto je znač-

ně rozšířen a přeložen do více než 30 jazyků, včetně češtiny, kdy se o český překlad postaral 

J. Křivohlavý.  

Na děti a mladistvé mířící Children's Self-Efficacy Scale od Bandury (2006b) zkoumá 

celkem devět konkrétních podob self-efficacy - žádání o pomoc z okolí, výkon v určitých 

školních předmětech, schopnost autoregulovaného učení, volnočasové a mimoškolní činnos-

ti, odolávání sociálnímu tlaku v rizikových situacích, asertivní chování, naplňování očekávání, 

udržování sociálních vztahů a získávání podpory z okolí. Upravenou verzi tohoto dotazníku 

jsme použili také v našem výzkumu, viz kapitola 6.1 Metodika výzkumu.  

Jako další bychom mohli uvést Myself as a Learner Scale od Burdena (1998). Tato šká-

la obsahuje 20 položek, které mladiství hodnotí na pětibodové škále. Položky obsahují výroky 

typu: „učení je pro mě složité“, „rozumím významu mnoha různých slova a pojmů“ či „mys-

lím, že řešení složitých úkolů je zábava“. Tento nástroj je použit také v případě naší výzkum-

né studie, proto bude také podrobněji probrán v empirické části, konkrétně v kapitole 6.1 

Metodika výzkumu. 

 

 

1.5 Akademická self-efficacy 

 

Nyní bychom se vzhledem k tématu své práce více věnovali konceptu akademické self-

efficacy (v češtině též jako vnímaná akademická účinnost). Jak již z názvu vyplývá, jedná se 

úžeji vymezené self-efficacy, vztažené přímo na akademickou (školní) oblast. Stručně řečeno, 

lze toto self-efficacy definovat jako přesvědčení jedince, že dokáže úspěšně splnit dané aka-

demické úkoly na požadované úrovni (Schunk, 1991). Sám Bandura se přitom ve své před-

stavě o akademické účinnosti obrací konkrétně na přesvědčení žáků o svých schopnostech 

organizovat a uplatňovat postupy nezbytné k dosažení daných výsledků (Bandura, 1997a). 

Nejen se ukázalo, že studenti s vysokou mírou self-efficacy jsou úspěšnější ve školních čin-

nostech a používají efektivnější strategie učení (Zimmerman, 1995), ale také má úroveň self-

efficacy větší prediktivní váhu na akademické zájmy studentů a jejich dílčí rozhodnutí, než 
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objektivně dosažené úspěchy (Pajares, & Miller, 1997). Empiricky byl vliv akademické self-

efficacy ověřen v řadě výzkumných studií, kdy byl zjištěn nejen pozitivní vztah mezi školním 

prospěchem a dosahovanou mírou akademické self-efficacy, ale byl prokázán přímý prediku-

jící účinek vnímané akademické účinnosti na školní úspěšnost (Diseth et al., 2014; Caprara et 

al., 2011; Putwain et al., 2013).  

 Pro praktičtější ilustraci bych zde uvedl příklad jednoho výzkumu, který se touto pro-

blematikou zabýval. Výzkumníci zde zkoumali akademické self-efficacy adolescentů (15-19 

let) a jejich strategie učení (Bassi et al., 2007). Rozdíl mezi studenty s nízkou a vysokou self-

efficacy byl patrný už v množství času, který věnovali činnostem spojenými s učením. Studen-

ti s nízkou mírou osobní účinnosti věnovali méně času svým domácím úkolům či učením se 

na zkoušky. Analogicky si ani tyto činnosti dobrovolně nevybírali, pokud si mohli svůj volný 

čas upravit podle sebe. Naopak se více věnovali nenáročným aktivitám jako je odpočinek, 

jídlo či zábava. Rozdíl byl také mezi oběma skupinami studentů (s vysokou a nízkou self-

efficacy), pokud se přeci jen domácím úkolům věnovali. Zatímco ti s vysokou úrovní osobní 

účinnosti zažívali při domácích úkolech spíše pozitivní vzrušení (v případě podnětného úkolu) 

či apatičnost (při příliš lehkém), studenti z druhé skupiny žádné vzrušení neprožívali, u leh-

kých úkolů to bylo spíše uvolnění a u těžších úzkost. Studenti s vysokou self-efficacy spojovali 

oproti druhým učení se s dlouhodobějšími cíli a přínosem (přijetí na vysokou školu či ziskem 

dobré práce) a neviděli je tak jako pouhý prostředek ke zvládnutí jednoho testu ve škole.  

 Zatím zde pojednávám o akademické self-efficacy jako o univerzálním pojmu, nicmé-

ně výzkumy naznačují existenci určitých kulturních rozdílů. Tento rozdíl se projevuje zejména 

mezi kulturami akcentující individualistické pojetí (jako jsou oblasti obecně nazývané jako 

tzv. Západ – např. Spojené státy americké, západní a severní Evropa, Austrálie apod.) a kultu-

rami akcentujícími kolektivní pojetí (typicky Afrika, oblasti Blízkého východu, Asie, Jižní Ame-

rika apod.). Jedinci z těchto kolektivistických kultur mají tendenci vykazovat nižší úroveň self-

efficacy právě kvůli důrazu na schopnosti skupiny než na své vlastní (Schunk, & Usher, 2011; 

Yan, & Gaier, 1994). Pro studenty z těchto kultur se zdá být silným prediktorem akademické-

ho výkonu jejich důvěra v rodinné a sociální vazby spolu se sociální oporou od svých rodičů 

(Nyarko, 2011; Wu, Tsang, & Ming, 2014). Nicméně toto pole výzkumu se zdá být zatím ještě 

nedostatečně pokryté. Kupříkladu Scholz spolu s kolegy zjistil ve svém výzkumu pracujícím 

s 20 000 respondenty z 25 zemí platnost akademické self-efficacy jakožto univerzálního 

pojmu, kdy zároveň řada zjištěných mezikulturních rozdílů vyžaduje další výzkumnou činnost 
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(Scholz et al., 2002). Ve shodě s výše uvedenými výzkumy zjistil Scholz s kolegy u asijských 

studentů nižší míru akademické self-efficacy a zároveň lepší výsledky v akademické oblasti 

oproti studentům z individualistického prostředí. Jednou z možných překážek pro větší 

množství výzkumů může být nedostatek měřících nástrojů akademického self-efficacy, které 

byly dostatečně validovány v řadě (rozvojových) zemí.  

 Další oblastí zájmu jsou genderové rozdíly v rámci akademického self-efficacy. Řada 

výzkumů v této oblasti potvrdily, že existují rozdíly mezi muži a ženami (resp. chlapci a dív-

kami) v určitých školních předmětech jako jsou matematika, jazyky a přírodovědecké před-

měty (Britner, & Parajes, 2001; Pajares, 2005; Else-Quest, Hyde, & Linn, 2010; Jacobs et al., 

2002), stejně tak se ovšem našly výzkumy, které nenašly rozdíly mezi dívkami a chlapci (Frie-

del et al., 2007; van der Vleuten et al., 2016; Kenney-Benson et al., 2006). Po zhodnocení 

vědeckých studií o genderových rozdílech v matematické self-efficacy dospěl Pajares (2005) 

ke čtyřem hlavním závěrům. Předně většina studií naznačuje vyšší vědomí vlastní účinnosti u 

chlapců než dívek (jako výjimku s opačnými výsledky uveďme například výzkum Martinota et 

al., 2012). Tyto genderové rozdíly vznikají tradičně v průběhu druhého stupně základní školy 

(middle school v originále) a jsou s přibývajícími léty stále silnější. Naopak na žádném stupni 

vzdělání nemají dívky vyšší vědomí vlastní účinnosti než chlapci. A jako poslední zjištění uvádí 

Pajares skutečnost, že chlapci dosahují vyšších hodnot akademického self-efficacy i 

v situacích, kdy dívky dosahují stejných či dokonce lepších výsledků. Naopak dívky mají oproti 

chlapcům obecně větší sebeúčinnost v psaní v průběhu druhého stupně základní školy, tento 

rozdíl však v průběhu dalších let mizí či se dokonce obrátí (Pajares, 2003). Rozdílnost osobní 

zdatnosti mezi pohlavími potvrdila také metaanalýza Huanga (2013). Autor v ní porovnával 

247 studií zabývající se touto problematikou. Výsledky poukazují na genderové rozdíly ve 

čtyřech hlavních akademických oblastech – jazyková oblast, matematika, práce s počítačem a 

společenské vědy. Zatímco dívky měly vyšší úroveň self-efficacy v jazykové oblasti, chlapci 

měli naproti tomu vyšší self-efficacy ve všech zbylých (nicméně množství studií o společen-

ských vědách není vysoké a je třeba tyto výsledky nepřeceňovat). Všechny tyto rozdíly mo-

hou mít praktické dopady, neboť akademické self-efficacy je klíčovou proměnou při rozho-

dování o kariérním směřování jak u mužů, tak i u žen (Lent et al., 2005). I malý rozdíl tak mů-

že mít následně výrazný dopad na ekonomickou úroveň jedince, zvláště pokud do hry vstu-

pují také například stereotypy a předsudky ohledně jednotlivých genderových rolí. Akade-
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mická self-efficacy jednak tvaruje školní a pracovní aspirace jedince (Bandura, 2001), ale také 

hluboce ovlivňují pocity uspokojení ze zdárně vykonané úkolu (Zimmerman, 1995). 
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2 Tranzitorní momenty 

 

Následující oddíl se bude zabývat tranzitorními momenty, nejprve jejich obecným uvedením 

a představením faktorů ovlivňující adaptaci na změny, které tyto tranzitorní momenty s se-

bou přináší. Následně bude oddíl pokračovat bližším pohledem na tranzitorní moment klíčo-

vý pro náš výzkum, čímž je přestup ze základní na střední školu a jakým způsobem může být 

tento přestup ovlivňován self-efficacy. 

 

2.1 Charakteristika tranzitorních momentů 
 

Na (lidský) život je možné se podívat jako na neustávající pohyb. Tento pohyb lze 

chápat jak v konkrétní rovině (tedy fyzický pohyb těla nebo jeho částí, činnost vnitřních or-

gánů i jednotlivých buněk) nebo v rovině abstraktní (pohyb v rámci životních vývojových 

etap, zažívání nových situací). Tyto jednotlivé pohyby s sebou přinášejí různě velké změny. 

Něco je jinak po pohybu, než bylo před ním. Rozličné změny zažíváme každý den, ať jsou spí-

še menší či opakující se (vstání z postele, odchod do práce) nebo významnější a jedinečné 

(přestěhování se, první den v nové škole). Řada změn je natolik nepatrných, máme tolik zdro-

jů pro jejich zvládnutí, že si jich ani nemusíme všimnout. Větší vnímavost vůči změnám se 

proto často dostaví až v okamžiku, kdy zdrojů není tolik – ve fyzické či psychické nepohodě či 

nemoci. Jednotlivé změny na nás působí, tlačí. Z původního stavu (homeostatického) vychá-

zíme do změny, kdy jakákoliv nová situace působí jako stresor. Něco je jinak a je třeba se na 

novou situaci navyknout, adaptovat. Buď je potřeba změnit své chování/prožívání nebo 

změnit danou situaci. Úspěšné zvládnutí opět navozuje homeostázi. Přitom každá změna 

s sebou přináší i určité zisky a ztráty (ztráta teplé postele po ránu a zisk nových podnětů 

v práci, potažmo zisk finančních prostředků). Situace s sebou přináší možnost k růstu – ve 

formě rozšiřování palety adaptačních mechanismů. V tomto ohledu okolní stresory ovlivňují 

osobnost jednotlivce v tom nejširším slova smyslu. Stresory a jejich vlivem na osobnost je-

dince se zabývá zejména psychologie zdraví. Právě jednou z raných prací na toto téma je 

snaha jednotlivé stresory kvantifikovat v rámci objektivního posouzení, jak moc jsou závažné 

(Holmes, & Rahe, 1967). Jedná se o výčet rozličných situací (míněno transitorních momentů) 

a jejich seřazení podle vlivu na jedince. Podobně definují také tranzitorní momenty Adams, 
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Hayes a Hopson (1976, podle Hopson, 1982), kdy je spatřují jako nesouvislost (diskontinuitu) 

v lidském životě, přičemž daná diskontinuita je kulturně podmíněná. 

Tranzitorní momenty přitom nemají jednu všeobecně sdílenou definici. Například N. 

Schlossbergová ve svém tranzitorním modelu rozumí tranzicí jakoukoliv událost, která vede 

ke změně vztahů, návyků, předpokladů či rolí (Schlossberg, Waters, & Goodman, 1995). Dů-

raz přitom ve své teorii vkládá na individuální posouzení dané situace, kdy za tranzitorní 

moment pokládá vedle „jasných“ životních mezníků (svatba, zisk práce, změna školy) také 

méně zřetelné okamžiky (např. nenaplněné očekávání povýšení v práci či ztráta záliby). Za 

tranzitorní tedy považuje jakoukoliv změnu, kterou jedinec jako změnu sám vnímá. 

Také Miller (2010) si u tranzitorních momentů postačí s pohledem na lidský život jako 

na sled období dětství, dospívání, dospělosti a stárnutí, kdy tranzice probíhají ve všech zmí-

něných etapách a způsobují stres, protože představují výzvu pro jedince. Více se pak zabývá 

tranzicemi v různých širších oblastech jakými je vzdělávání, práce, manželství, rodinný, kul-

turní a sexuální život, ale také finanční oblast či spiritualita.  

Užší vnímání tranzitorních momentů nabízí D. Williams (2010), kdy vychází 

z perspektivy měnícího se života, rozlišuje však tranzici od změny. Pod tranzicí si představuje 

právě pouze významné životní události v životě člověka, které jej nutí přehodnotit jeho dosa-

vadní pohled na sebe nebo na svět.  

I bez ohledu na jejich subjektivní prožívání jsou jednotlivé tranzitorní momenty signá-

lem vývoje. Jak již bylo řečeno, tento vývoj (změna) s sebou přináší různé ztráty i zisky. Pohy-

bujeme se v prostředí, které není bez hranic. Tyto hranice vymezují prostor, ve kterém se 

můžeme pohybovat. Fungují jako opora, jistota. A zároveň jako zábrana, v krajním případě až 

jako překážka dalšímu pohybu (a tedy životu). Velmi patrné je to u prenatálního vývoje, kdy 

dítě žije v děloze matky, ta je celým životním prostorem pro dítě, které se může v rámci těch-

to hranic bezpečně vyvíjet. Nicméně tato bezpečná hranice se stále více začne stávat překáž-

kou pro další vývoj, je třeba ji odstranit (porodem) a vyjít za ni. V tu chvíli zmizí opory pro 

dítě a ono je konfrontováno s nejistotou. Stejně tak každá další tranzice v budoucím životě 

jedince s sebou přináší i jisté množství nejistoty.  

Podobně průběh tranzitorního momentu vystihuje model od výše zmíněného Willi-

amse (1999, podle Williams, 2010). Ten na časové ose zobrazuje proměny well-beingu, kdy 

po počátečním šoku a dočasném navýšení well-beingu (tzv. líbánky) přichází jeho propad a 

pocity nejistoty, ztráty důvěry, zmatení, deprese a krize. Tato krize v závislosti na způsobu 
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vyřešení přináší obnovení úrovně well-beingu a důvěry, nebo jen částečné uzdravení, prodlu-

žovanou krizi či vzdání se. Zhodnocení úrovně well-beingu tak může pomoci určit fázi zvládá-

ní tranzitorního momentu. 

Z výše uvedeného je patrné, že změny spojené s tranzicí mají vliv na celkovou životní 

pohodu jedince (jeho/její well-being). Tento vliv přitom může být jak negativní, tak i pozitiv-

ní, záleží na konkrétní situaci a okolnosti. Kupříkladu změna, jakou je rozvod rodičů, bývá 

některými dětmi prožívána negativně a pojí se s ní jednak řada negativních pocitů jako hněv, 

vina, zmatení, narušení pocitu bezpečí, tak i změny ve fungování domácnosti. Naproti tomu 

v rodinách, kde se vyskytuje psychické či fyzické zneužívání a týrání, představuje rozvod pro 

potomky změnu naopak pozitivní (Booth, & Amato, 2001). Osobní pohoda (well-being) se 

obecně chápe jako subjektivní reflexe lidského prožívání a hodnocení vztahu k sobě i 

k okolnímu světu a jeho psychologické zpracování (Blatný, Dosedlová, Kebza, & Šolcová, 

2005). Podle některých autorů dochází ke snížení životní spokojenosti v průběhu adolescen-

ce (např. Goldbeck, Schmitz et al., 2007). Podle jiných zdrojů dochází naopak k jejímu navý-

šení (např. Salmela-Aro, & Tuominen-Soini, 2010). Životní spokojenost adolescentů není dů-

ležitá pouze sama o sobě. Naopak výzkumy naznačují, že úroveň životní spokojenosti se pojí 

jak s úrovní agresivního chování namířeného vůči sobě (McKnight et al., 2002), tak i vůči 

svému okolí (Suldo, & Huebner, 2004). Životní spokojenost tak může přímo ukazovat na prů-

běh adaptace v jednotlivých tranzitorních momentech. Blíže se na adolescenty, kteří vykazují 

vyšší úroveň životní spokojenosti oproti svým vrstevníkům, zaměřil výzkum Gilmana a Hueb-

nera (2006). Adolescenti vykazující vyšší míru životní spokojenosti vykazovali také vyšší míru 

fungování v akademické, interpersonální a intrapersonální oblasti oproti méně spokojeným 

vrstevníkům. Celkově hodnotili své vztahy (jak s vrstevníky, tak i s rodiči) jako pozitivnější a 

zažívali méně negativních psychických stavů jako je úzkost a deprese, naopak měli vyšší míru 

osobní kontroly oproti druhé skupině. Vyšší míra životní spokojenosti byla také spojena 

s lepšími školními výsledky a lepším vztahem s učiteli. Tyto výsledky tak dále podporují vztah 

mezi životní spokojeností a adaptací na behaviorální a psychické rovině. Na vztah mezi život-

ní spokojeností a vědomí vlastní účinnosti u adolescentů se zaměřil longitudinální výzkum 

Burgera a Samuela (2017). Ukázalo se, že self-efficacy se přímo (pozitivně) pojí se životní 

spokojeností, nicméně stresující podněty mají silnější (negativní) vliv na životní spokojenost. 

Tento negativní dopad pak může být ovšem opět modulován přímo úrovní self-efficacy, která 
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tak představuje zdroj pro adaptaci na stresor. V další kapitole se blíže podíváme, jaké jiné 

faktory ovlivňují proces adaptace na změny.  

 

 

2.2 Faktory ovlivňující adaptaci na změnu 

 

Kromě životní pohody, popsané v předchozí kapitole, se na schopnosti adaptovat se 

na změny pramenících z tranzitorních momentů podílí řada jiných faktorů, o kterých bude 

následující kapitola. Pro počáteční nastínění je možné tyto faktory rozlišit na vnitřní (interní) 

a vnější (externí) (Bailey, & Baines, 2012). Protože budu mimo jiné mezi interní faktory řadit 

rezilienci (odolnost) a mezi externí vliv rodičů, je třeba zde uvést, že takováto dělení faktorů 

mohou být více či méně teoretická (či didaktická), neboť i na rozvoj rezilience mají vliv kromě 

jiných druh attachmentu a celkové sociální vztahy, tak i obráceně na vztah s rodiči má vliv 

řada osobnostních rysů dítěte a dospívajícího. Nicméně mezi vnitřní faktory, které souvisí 

přímo s osobností jedince, patří výše uvedená rezilience jedince, která je jedním z klíčových 

pojmů. Rezilience odkazuje na schopnost přečkat nepříjemné, stresující období či dokonce 

traumatický zážitek a zdárně se adaptovat na nové podmínky (Luthar et al., 2000). 

V metaforickém jazyce se odolný jedinec pod těžkostmi spíše ohne a následně narovná, aniž 

by byl zlomen. Přičemž rezilience v sobě zahrnuje řadu zdrojů, jakými je sebevědomí, opti-

mismus, seberegulační dovednosti, copingové strategie či podporující sociální vztahy (Con-

dly, 2006). Empiricky byla také prokázána vysoká míra korelace mezi obecnou self-efficacy a 

těmito složkami rezilience (Schwarzer, & Warner, 2013). Ze samotné podstaty rezilience vy-

chází, že osoby mající nízkou úroveň odolnosti se mohou projevovat nepružně, rigidně, po-

případě chaoticky a zmateně. Naproti tomu lidé s vyšší mírou odolnosti si zachovávají i 

v náročných okamžicích pozitivnější emoční ladění a vyšší sebedůvěru ve své schopnosti 

(Prince-Embury, 2013). Odolnost přitom není neměnným rysem, ale v průběhu lidského živo-

ta se vyvíjí a proměňuje i s ohledem na životní etapu a okolnosti. Stejně tak je možné rezi-

lienci u dětí a dospívajících i pozitivně ovlivňovat. Existuje totiž řada vlastností a charakteris-

tik, které se pojí s odolností u dětí a adolescentů, jako je např. pocit být milovaný(á) a přijí-

maný(á), stanovování si realistických cílů, vědomí a přijetí vlastních slabin, stejně jako před-

ností, výzvy jsou nazírány jako výzva a ne jako nepřekonatelná překážka, ochota vyhledat 

v případě potřeby pomoc (od dospělých) nebo upřednostnění na problém zaměřených co-
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pingových strategií před vyhýbavým chováním (Goldstein et al., 2013). Kromě těchto uvede-

ných vlastností s reziliencí a tím i se schopností se adaptovat na nové podmínky také úzce 

souvisí výkonová motivace, smysluplnost života, naděje a spiritualita nebo efektivní vedení 

učiteli (Sapienza et al., 2011). Tyto uvedené faktory mohou pozitivně ovlivňovat přechod do 

jiné životní etapy a usnadňovat adaptaci na nové požadavky. Dalším faktorem může být mís-

to kontroly (locus of control) zmíněné již v kapitole 1.3. Lidé s vnitřním místem kontroly při-

stupují aktivně k okolnímu světu a svým podmínkám, jsou připraveni si je přizpůsobit, aby 

jim více vyhovovaly, oproti lidem s externím místem kontroly se jim věci méně stávají a ne-

čekají na vnější vlivy, až budou pro ně příznivější. Mezi možné další protektivní faktory pře-

stupu je možné jmenovat emoční inteligenci, která žákům při přechodu pomáhá udržovat si 

pozitivní sebepojetí, školní úspěšnost a konstruktivní chování. Žáci s vyšší úrovní emoční inte-

ligence tak budou s menší pravděpodobností vykazovat maladaptivní chování jako je chození 

za školu, zneužívání alkoholu či jiných omamných látek, nebo agresivní projevy vůči svému 

okolí. Případné intervenční programy budou také v jejich případě úspěšnější oproti jejich 

spolužákům s nižší emoční inteligencí (Qualter et al., 2007).  

Mezi vnější faktory ovlivňující způsob adaptace můžeme počítat například rodinnou 

situaci a vliv vlastností rodičů dítěte, resp. adolescenta. Už samotné dosažené vzdělání rodi-

čů ovlivňuje adaptaci a aspirační úrovně jejich potomků. Rodiče, kteří se více zajímají o situa-

ci svého dítěte ve škole, poskytují mu více podnětů, jež se vztahují k učivu a školním předmě-

tům ať už ve formě encyklopedií, her či podporují zájem svého potomka o vědu, navyšují 

také úspěchy a motivační orientaci u svých dětí zvládnout své školní požadavky (Davis-Kean, 

2005). Ve stejné výzkumné práci bylo také zjištěno, že samotné očekávání rodičů, jak dobře 

se bude jejich potomkům dařit ve škole, ovlivnilo také jejich úspěšnost ve zvládání učiva. 

Rodiče tak mohou představovat určité vzory pro zvládání překážek spojených se školní do-

cházkou, stejně jako mohou nastavovat určitou úroveň zvládání jako normu, kterou je možné 

(a vhodné) dosáhnout. Svým vhodným podporujícím chováním pak mohou posilovat tuto 

úroveň jako dosažitelný cíl, u kterého spíše záleží na množství vyloženého úsilí než vnitřních 

předpokladů. Již samotné dosažené vzdělání rodičů tak může snížit neznámost a s ní spoje-

nou úzkost prožívanou jejich potomky, kteří se potýkají se školními povinnostmi (Byrnes, 

2003). Ukazuje se přitom, že zvláště pozitivní vliv na zvládání školních povinností adolescenty 

má nejvyšší dosažené vzdělání otce a celkový zájem o školu ze strany matky (Dotterer et al., 

2009, blíže o tomto výzkumu viz následující kapitola 2.3). Rodiče tak mohou v průběhu tran-
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zice na střední školu vystupovat jako aktivní či pasivní zdroj podpory, a tím usnadňovat adap-

tační proces studenta na novou školu. Podobný vliv mají také vrstevnické vztahy adolescen-

ta, jaké hodnoty jeho/její blízcí lidé vyznávají, jaká je jejich orientace na výkon a školní pro-

středí, jestli poskytují adolescentovi spíše ocenění za jeho školní úspěchy nebo je předmětem 

určitého odmítání a odrazování od případného úsilí. Vliv kamarádství během přechodu byl 

podpořen také výzkumnou studií (Tomada et al., 2005). Pokud žáci mají v třídním kolektivu 

nějakého kamaráda (nějakou kamarádku), zvládají celkově přechod snadněji, s menšími pro-

žitky negativních emocí. Tento/tato kamarád/ka může sloužit také jako vztažná osoba, která 

ukazuje model vyrovnávání se náročnou situací a danému žákovi tak mohou zprostředkovat 

zástupnou pozitivní zkušenost, což posiluje jejich self-efficacy.  

U zvládání náročných situací se pracuje v psychologické literatuře také s pojmy pro-

tektivní a rizikové faktory. Protektivními faktory se rozumí vlastnosti osobnosti nebo pro-

středí, které mohou podporovat pozitivní adaptaci a následné zisky i v přítomnosti rizika, 

zatímco rizikové faktory mají přímý vliv na negativní adaptaci či alespoň její pravděpodob-

nost zvyšují (Compas, 2004). Uvedené riziko pak představuje jistou pravděpodobnost nega-

tivních zisků u určité populace. Jako rizikový faktor můžeme uvést třeba chudobu rodiny, 

která bývá často spojena také s negativními sociálními vlivy, jako jsou méně podnětné pro-

středí, častější rodinné konflikty, sociální patologie v blízkém okolí či přístup na méně kvalitní 

školy. Tyto jednotlivé faktory neurčují přímo, že adaptace na nové školní prostředí nebude 

možná, pouze poukazují na nižší pravděpodobnost hladkého procesu. Záleží však také na 

individuálním přístupu daného mladého člověka, kdy může být nižší sociální postavení jeho 

původní rodiny silným motivačním impulsem a školní výsledky a prostředí cestou pro lepší 

život. V tomto ohledu platí, že určitý rizikový faktor může být pro někoho naopak protektiv-

ním a naopak. Jako příklad mohu uvést například vyšší IQ žáka, který se díky tomu nemusel 

na základní škole příliš připravovat na školní povinnosti a přesto dokázal obsáhnout požado-

vané povinnosti. Ovšem po přestupu na střední školu bývá množství požadavků vyšší a jeho 

absence učících strategií a návyků mu může ztěžovat všechny požadavky naplnit. Ostatně 

právě rozpor mezi úrovní kognitivních dovedností a školními výsledky stojí mimo jiné za vzni-

kem pojmu self-efficacy. To lze zařadit mezi protektivní faktory, stejně jako emoční regulaci, 

sebevědomí nebo absenci psychopatologických rysů (Compas, 2004). Naopak rizikovým fak-

torem může být i příslušnost k jiné kultuře, vyznávající rozdílné hodnoty, uspořádání a oče-

kávání od jejích členů. Tyto rozdílné obsahy pak mohou podporovat u studentů-
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přistěhovalců pocity sebeodcizení a zmatení v normách a společenských očekáváních, i bez 

ohledu na případné jazykové bariéry (Ukasoanya, 2014). Následující kapitola bude blíže po-

jednávat o přechodu ze základní na střední školu.  

 

2.3 Tranzice ze základní na střední školu 

 

Přechod ze základní na střední školu je tzv. normativní tranzice, protože jsou jasně 

vymezené, popsané a právně standardizované (Lackovid-Grgin, & Penezid, 2010). Tento pře-

chod s sebou přináší pro studenty ve většině případů více změn než předchozí přechod 

z prvního stupně na druhý v rámci základní školy. Studenti mění jednak místo, kam chodili do 

školy, nezřídka to znamená také delší dojíždění, tedy nárok na čas a samostatnost studenta. 

Pak také získávají nové učitele, se kterými se musí seznámit, stejně jako nové spolužáky. Sys-

tém vzdělávání na střední škole bývá nastaven méně individualizovaně, protože studenti sice 

mívají svého třídního vyučujícího a kmenovou třídu, nicméně se více přemisťují v rámci bu-

dovy do jiných učeben a také se učí mít na jednotlivé předměty rozličné kantory. Tito vyuču-

jící pak neposkytují takovou míru péče jednotlivým studentům oproti vyučujícím na základní 

škole. Naopak od studentů se očekává vyšší míra samostatnosti a iniciativy co se vedení 

školních sešitů a přípravy na hodinu týče. Vyšší mobilita v rámci školní budovy také s sebou 

nese častější konfrontaci s ostatními (neznámými) studenty školy. V neposlední řadě se stu-

denti po přechodu na střední školu ocitají v jiné pozici také z toho důvodu, že na základní 

škole byli celý poslední rok nejstaršími žáky, znali psaná a nepsaná pravidla školy, měli 

s učiteli vztah. Naopak po přechodu jsou nejmladší, bez bližší znalosti formálního i neformál-

ního kurikula. Studenti se teprve seznamují s požadavky vyučujících na hodnocení jejich stu-

dijního výkonu, se strukturou vyučování, nemohou se přitom opřít o jejich vnímání vyučují-

cími jakožto (ne)úspěšných. Jednotliví kantoři si teprve vytvářejí obrázek o úrovni znalostí 

daného studenta v rámci jejich předmětu. 

Tranzice s sebou přináší také sociální aspekty, kdy adolescenti opouštějí svůj původní 

třídní kolektiv a budují jiný. Třída adolescentů se přitom neliší od jiné malé či střední skupiny. 

Má svou strukturu i dynamiku a platí v ní obecné zákony sociální percepce a skupinového 

vlivu (Forsyth, 2009). Školní třída je formální skupinou, na jejímž základě vznikají neformální 

vztahy mezi členy, implicitně i explicitně vyjádřené cíle skupiny, od toho jsou odvislé normy a 
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neformální role. Sociální status mezi adolescenty je určen mírou sociální prestiže, kterou 

jedinec má pro skupinu, zároveň je tento status spojen s mocí a oblibou (Hrabal, 2002). Ten-

to sociální status se začíná tvořit velmi záhy, často na základě prvotního dojmu, podle impli-

citní teorie osobnosti či jiných fenoménů v rámci sociální percepce. Pro adolescenty tak mů-

že být určující, jak je druhý vtipný, dominantní či submisivní, fyzicky atraktivní, výřečný či 

jaké má na sobě oblečení nebo u sebe mobilní telefon. V sociálním statusu ve skupině jsou 

obsaženy složky, které chce zažívat každý adolescent v různé míře. Jednou složkou je potřeba 

citových vztahů, kdy adolescent potřebuje vytvářet přátelství, cítit pocit přijetí některými 

členy skupiny a mít vliv na jejich prožívání (Hrabal, 2002).  

Přechod ze základní na střední školu je také podrobován výzkumu, proto bych zde 

uvedl některá zjištění. Značná část výzkumného úsilí míří přitom na školní výkon a celkový 

zájem o školu. Velké množství výzkumů se shoduje na obecném trendu zhoršení školního 

prospěchu (např. Benner, & Graham, 2009; Roderick, 2003; Isakson, & Jarvis, 1999; Roeser et 

al., 1999). Na zhoršení prospěchu se může podílet absence předchozích vztahů mezi spolužá-

ky ze základní školy. Čím je nová třída více heterogenní, je více složená ze studentů pocháze-

jících z různých základních škol, tím bývá u nich výraznější zhoršení ve školním prospěchu 

(Alspaugh, 1998). Také ti studenti, kteří měli na konci základní školy lepší známky, zazname-

nali větší zhoršení oproti méně úspěšným spolužákům (Vasquez-Salgado, & Chavira, 2013). 

Podobné zhoršení je pozorováno také v zaujetí školou či školním úsilí (v angl. prostředí 

school engagement), ačkoliv bývá toto zaujetí měřeno různými způsoby (např. výpověď žáků, 

školní záznamy či hodnocení učiteli). Studenti vykazují nižší zaujetí pro školní aktivity nesou-

visející přímo s vyučováním (Barber, & Olsen, 2004), mívají vyšší počet absencí – omluvených 

i neomluvených (Roeser et al., 1999; Gillock, & Reyes, 1996), bývají při hodinách více hádaví 

či různým způsobem rušiví a nezajímající se o učivo (Roderick, 2003; Seidman et al., 1996). 

Jako nejtěžší aspekty studovat střední školu určili studenti po přechodu domácí úkoly a 

známky (Akos, & Galassi, 2004), respektive přijetí vlastní zodpovědnosti za své studijní úspě-

chy v podobě intensivnější přípravy (Newman et al., 2000). 

 Oproti výše uvedeným výsledkům poukazujícím na negativní dopady přechodu mezi 

vzdělávacími stupni, jiné zdroje naznačují i pozitivní přínosy přestupu. Například se zvyšuje 

přesvědčení o přínosu vzdělání jako takového a akademické sebepojetí studentů (Murdock 

et al., 2000; Seidman et al., 1996). Více je možné zde představit longitudinální výzkum, který 

se zaměřil na změnu zájmů o školu (academic interests) během základní školy, přestupem na 



29 

 

střední školu a po zbytek střední školy – pracovalo se tak s intraindividuálním výzkumným 

designem (Dotterer et al., 2009). Kromě toho byl brán zřetel také na vliv rodičů a jejich oče-

kávání od svých potomků na jejich akademické úspěchy. Výzkum probíhal po dobu 9 let a 

zapojilo se do něj 201 rodin, kdy byly s dětmi i rodiči průběžně realizovány rozhovory a vypl-

ňovány polostrukturované dotazníky. Z výsledků vyplývá, že nejvyšší míra zájmů o školu je 

kolem 13 roku života, pak se opět postupně snižuje, aby po 18 roce naopak začal růst. Dívky 

přitom vykazují vyšší míru zájmu než chlapci, u nichž také dochází k rychlejšímu poklesu zá-

jmu. S ohledem na tranzitorní momenty ve školství v dané studii zjistili, že přechod na junior 

high school (v českém prostředí by šlo o přechod na druhý stupeň v rámci základní školy) má 

snižující efekt na zájem žáků o školu, ovšem přechod na high school (přechod na střední ško-

lu) nemělo žádný efekt na zájem o školu. Tento rozdíl výzkumníci vysvětluji větší zralostí star-

ších studentů, jejich schopnějšími strategiemi vyřešit si své problémy a v neposlední řadě 

také již určitou zkušeností s předchozím přestupem. Také se ukázal pozitivní vliv vlastností 

rodičů na zájem dětí o školu – čím byla dosažená úroveň vzdělání rodičů vyšší a/nebo se více 

zajímali o školní výkon dítěte, tím byl i celkově vyšší zájem dítěte o školu vyšší, resp. se snižo-

val pomaleji. Přitom úroveň zájmu o školu koreloval také se školními výsledky, u dívek silněji 

než u chlapců. Tento výzkum tedy vnáší trochu více kontextu do problematiky vlivu přestupu 

na střední školu zohledněním dlouhodobého vývoje a ostatních vlivů na zvládnutí změny 

studenty. 

Nyní bychom se zaměřili na samotné prožívání studentů při přechodu na střední školu 

s ohledem na jejich wellbeing. A zjištěné výsledky mohou být více nejednoznačné. Na jednu 

stranu studenti vykazují zvýšenou míru depresivity v průběhu přestupu na střední školu 

(Barber, & Olsen, 2004; Newman et al., 2007), stejně jako vyšší úzkost a pocity osamělosti, 

které přetrvávaly po dobu 2 let na střední škole (Benner, & Graham, 2009). To by odpovídalo 

také vykročení do nejistoty, které je zmíněno v kapitole 2.1. Vlastní sebehodnota se u mla-

dých lidí po přechodu na střední školu snížit může (Barber, & Olsen, 2004), ale také nemusí 

být přechodem nijak zasažena (Seidman et al., 1996). Na druhou stranu může být tento pře-

chod také vnímán jako příležitost redefinování vztahu k sobě a svému působení v kolektivu. 

Dokládá to retrospektivní výzkum (Kinney, 1993), kde viděli studenti zpětně svůj přestup na 

jinou školu a do jiného kolektivu jako možnost k pozitivnímu posunu ve své identitě a přiblí-

žení se k normalitě. V takovémto případě mohl mít přechod na střední školu pozitivní dopad 

na celkovou životní pohodu jedince, protože dokázal zlepšit své sociální postavení ve třídě. 
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Výše zmíněný výzkum ohledně depresivity studentů po přestupu na střední školu (Newman 

et al., 2007) zjistil souvislost mezi mírou depresivity a sociální oporou, kterou dostávají od 

svých rodičů, resp. během přestupu se snižuje míra sociální opory od rodičů a ta má, kromě 

jiných faktorů, vliv na zvýšenou depresivitu čerstvých středoškoláků. Naproti tomu jiné vý-

zkumy nezjistily snížení poskytované opory od rodičů ani jiné pomoci se zvládáním přestupu 

na jinou školu (Smith et al., 2008; Isakson, & Jarvis, 1999). Podobně rozporuplná jsou i zjiště-

ní ohledně opory od vrstevníků a obecně vztahů s nimi. Je možné najít výzkumy, podle kte-

rých dochází ke zlepšení vztahů (Isakson, & Jarvis, 1999; Seidman et al., 1996), dochází ke 

zhoršení (Roeser et al., 1999) nebo nedochází k žádné změně (Newman et al., 2007; 

Murdock et al., 2000). Právě studenti, kteří vykazovali zhoršení vztahů s vrstevníky, častěji 

střední školu nedokončili (Reyes et al., 2000). Změny se týkají také vztahů s učiteli, kdy stu-

denti vidí své nové středoškolské kantory jako méně podporující a starající se oproti učitelům 

na základní škole (Barber, & Olsen, 2004; Seidman et al., 1996; Smith et al., 2008). Nepře-

kvapivě pak studenti mající horší vztahy s učiteli se chovali po přestupu na střední školu více 

rušivě, agresivně a měli nižší akademickou motivaci (Frey et al., 2009). Naopak studenti mají-

cí lepší vztahy s učiteli netrpěli v takové míře zvýšením depresivity po přestupu na střední 

školu (Barber, & Olsen, 2004).  

 

2.4 Vliv self-efficacy na přechod na střední školu 

 

Jak již bylo výše uvedeno u self-efficacy, ovlivňuje nejen výběr aktivit a copingových 

strategií, ale i očekávání ohledně budoucích úspěchů či neúspěchů. Stejně tak ovlivňuje také 

míru snahy, kterou jsou studenti ochotni vynaložit při zvládání překážek. Pokud věří, že je 

úkol pro ně zvládnutelný, spíše budou s to vytrvat a dále se snažit jej skutečně zvládnout. 

Mají tak větší šanci být za své úsilí skutečně odměněni úspěchem. Tato snaha může být 

ovšem podpořena také pozorováním úspěšného zvládnutí někým druhým (spolužáky), ver-

bálním povzbuzováním a pozitivním hodnocením (od rodičů, vrstevníků/spolužáků či učitelů 

aj.) a zažíváním pozitivních emočních a fyziologických stavů (Zimmerman, & Cleary, 2006). 

Naopak nízká úroveň vlastní účinnosti znejišťuje studenty, že mají dostatečnou míru doved-

ností a znalostí, aby zvládli všechny překážky a nové úkoly. Ti tak očekávají úspěch s nižší 

pravděpodobností, resp. mohou již dopředu anticipovat neúspěch, tedy i nižší angažovanost 
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do úkolu a v konečném důsledku to může vést až k vyhýbavému jednání, protože dané úkoly 

vystupují jako příliš silný a nezměnitelný stresor. Ostatně právě přechod ze základní školy na 

střední s sebou přináší řadu změn, ať již ve vztahu k vyučujícím, k ostatním spolužákům, slo-

žení tříd a způsobu známkování, které mohou změnit úroveň self-efficacy, přičemž důležitý je 

zejména vliv vrstevníků, kteří v adolescenci přispívají vysokou měrou na průběh socializace a 

tvorbu sebepojetí adolescentů (viz následující kapitola) (Schunk, & Meece, 2006).  

Podíváme-li se na vývoj self-efficacy v čase, je možné spatřit její proměnu, kdy dochá-

zí k určitému poklesu v míře (akademického) vědomí vlastní účinnosti, který pokračuje 

v průběhu druhého stupně až k přechodu na střední školu (Jacobs et al., 2002; Huang, 2013; 

Anderman et al., 1999). Jak již bylo zmíněno v kapitole 1.5, ukazuje akademická self-efficacy 

na přesvědčení studentů, že dokáží splnit akademické úkoly, přičemž je přímo vztažená ke 

konkrétní situaci, činnosti nebo úkolu. Studenti s vyšší osobní zdatností se více zapojují do 

akademických činností a jsou v nich úspěšnější, stejně jako mají vyšší ambice a touhu po 

úspěchu v této oblasti (Brown, & Lent, 2006). Výzkumy naznačují snížení zájmu o školu, mo-

tivaci k učivu a zhoršení školních výsledků v době kolem přestupu na střední školu (Eccles, 

2004). Toto může mimo jiné poukazovat na proměny self-efficacy, neboť předchází samotné 

motivaci k určitému chování a množství vynaložené energie do tohoto chování (Zimmerman, 

2000) a následně ovlivňuje aspirační úroveň či případné vnímání překážek bránící dosažení 

výsledku (Bandura, 1997b). Studenti s vyšší mírou self-efficacy dokáží lépe vyhodnotit jed-

notlivé požadavky nového prostředí (nové školy), vnímají jej jako méně ohrožující, resp. se 

cítí být kompetentnější k jejich zvládnutí, jsou efektivnější při jejich zvládání a vynakládají 

více úsilí, kdy případné obtíže nevnímají tolik nepřekonatelně, čímž v konečném důsledku 

snáze dosáhnou vytčeného cíle. 

Výzkumně zatím nejsou proměny self-efficacy v průběhu školní tranzice příliš pokryty. 

Jednou z mála prací na toto téma je studie Lofgrana et al. (2015), kterou zde krátce předsta-

vím. V ní se výzkumníci na vzorku 522 žáků snažili zjistit změny ve vědecké self-efficacy 

(science self-efficacy) před a následně po přestupech v rámci vzdělávacích stupňů – z prvního 

na druhý a z druhého na třetí (střední školu). Vědecká sebeúčinnost odkazuje na přesvědčení 

(studentů), že dokáží uspět ve vědeckých úkolech a aktivitách, stejně jako odhodlání překo-

nat případné překážky (Britner, & Pajares, 2006). Na vědeckou sebeúčinnost je tak možné 

pohlížet jako specifičtější projev akademické self-efficacy. V této studii se potvrdil výše zmí-

něný trend v postupném poklesu self-efficacy – žáci vyššího ročníku vždy vykazovali nižší 
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hodnoty ve vědomí vlastní účinnosti než jejich spolužáci z nižší třídy. Tento trend je pozvolný, 

ovšem je zde výrazný zlom po přestupu na střední školu. Možná vysvětlení pro tento pokles 

jsou nastíněná již v předchozí kapitole. Může to vycházet obecně z velkého rozdílu mezi sys-

témem vzdělávání na základní škole a na střední, stejně jako v kumulaci více změn, se který-

mi se adolescenti musí v době přechodu na střední školu potýkat – na fyzické, emoční, kogni-

tivní, sociální, sexuální a sebevztažné úrovni, viz následující kapitola. Nutno poznamenat, že 

v daném výzkumu byly zjištěny genderové rozdíly, kdy dívky vykazovaly celkově nižší skóre ve 

vědeckém self-efficacy než chlapci.  

Vývoj self-efficacy je v průběhu přechodu na střední školu také ovlivňován změnami 

ve zdrojích self-efficacy (viz kapitoly 1.2 a 3.2). Po přechodu na střední školu získávají studen-

ti nové vyučující, kdy vztahy mezi nimi a studenty nebývají tolik osobní a pečující jako na zá-

kladní škole. To se může také odrážet ve skutečnosti (alespoň zpočátku), kdy nemusí kantoři 

své nové studenty tolik povzbuzovat a oceňovat v jejich snažení (zdroj verbální přesvědčová-

ní). Přechod na střední školu představuje i v určitém směru i opuštění známého prostředí a 

vydání se do neznáma, což s sebou přináší i určité zvýšené prožívání negativních pocitů jako 

je úzkost, smutek, či strach (zdroj tělesné a afektivní stavy). Nové školní prostředí vyžaduje 

také nové studijní postupy a dovednosti. Nedaří-li se je naplnit či je-li zpětně zpochybněna 

úroveň používaných postupů na základní škole, je oslaben hlavní zdroj self-efficacy – zážitek 

zvládnutí. V rámci přestupu mohou nabývat na důležitosti také ostatní (noví) spolužáci, kteří 

slouží jako zdroj srovnávání dovedností daného studenta. Pokud je student vyhodnotí jako 

příliš schopné a bude se v porovnání s nimi cítit jako nedostatečný, nebo pokud také oni ne-

budou schopni zvládnout nové školní povinnosti, a tím i neposkytnou studentovi (zprostřed-

kovaný) návod, jak se se školními požadavky vypořádat, může dojít k oslabení self-efficacy 

(zdroj zprostředkovaná zkušenost).  

Blíže se na zdroje self-efficacy u adolescentů zaměřil výzkum (Chen, & Usher, 2013), 

kdy se dívali, jaké výše uvedené zdroje self-efficacy jsou u adolescentů (N=1225) zastoupeny 

a jaké to má následky na školní výsledky. Ukázalo se, že u přibližně pětiny studentů se na 

jejich self-efficacy podílí více zdrojů, kdy žádný není dominantní. Tito studenti vykazovali nej-

vyšší self-efficacy a také nejlepší školní výsledky. Podobně početná byla i skupina mladých, 

kteří se nejvíce spoléhají na zážitek zvládnutí (mastery experience). Přitom úroveň jejich vě-

domí vlastní účinnosti a dosažených výsledků byla signifikantně nižší oproti předchozí skupi-

ně. Zbylí studenti měli buď celkově střední hodnoty self-efficacy živené konzistentně ze 
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všech zdrojů, nebo vykazovali naopak nízké hodnoty vědomí vlastní účinnosti a vysokou míru 

zažívaných negativních emocí ve škole, čemuž odpovídaly také školní výsledky. Ačkoliv se tak 

ve výzkumu potvrdil zážitek zvládnutí jako nejvíce sytící zdroj self-efficacy, studenti, kteří více 

používají i ostatní zdroje mohou adaptivněji reagovat na konkrétní situace a dosahují lepších 

výkonů. 

V českém prostředí jsou velmi rozšířené adaptační programy, které mají za cíl ulehčit 

přechod studentů na další stupeň školy. Původně se v rámci adaptačních programů pracova-

lo na řadě cílů v oblasti sebepojetí jedince, vztahů ve skupině ale i rodinných vztahů. Postup-

ně přecházela do popředí složka skupinové dynamiky v rámci nově vznikajícího třídního ko-

lektivu. Spolu s tím se zkracovala také délka adaptačních programů, kdy z původních 10-14 

dní bývají současné době nejčastěji tři dny dlouhé (Žák, 2010). Výzkumy zabývající se adap-

tačními programy jsou většinou závěrečnými pracemi studentů vysokých škol. Cíle těchto 

výzkumů bývají ohraničeny právě výše zmíněnou akcentací skupinové dynamiky, kdy výsled-

ky naznačují trend v akceleraci skupinové dynamiky díky adaptačním kurzům, ovšem 

s diskutabilním dlouhotrvajícím (tři a více měsíců) efektem (viz Krčálová, 2014; Střípek 2017; 

Pytlíková, 2012). V zahraničním prostředí se vyskytují programy zaměřené na posilování self-

efficacy u adolescentů, neváží se však přímo na přechod ze základní na střední školu, proto 

více o nich v kapitole 3.2 Ovlivňování self-efficacy. 
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3 Adolescence 

 

Z důvodu zaměření výzkumu na adolescenty a na jejich přechod ze základní na střední školu, 

je třeba přiblížit toto vývojové období z hlediska sociálních a kognitivních aspektů, které mo-

hou vstupovat do procesu tranzice a vyrovnávání se s ní. I když se adolescencí obecně ozna-

čuje období mezi dětstvím a dospělostí, samotné věkové vymezení tohoto období není na-

příč odborným světem konsenzuální. Zatímco Světová zdravotnická organizace ohraničuje 

adolescenci 10-19 lety věku („Child and adolescent health and development“, 2017), (nejen) 

v českém prostředí se odlišuje adolescence (15-22 let) od pubescence (11-15 let) (Langmeier, 

& Krejčířová, 2006), nebo je možné se setkat s dělením na adolescenci časnou (10-13 let), 

střední (14-16 let) a pozdní (17-22 let) (Macek, 2003). Právě poslední jmenované dělení se 

nejvíce blíží také období přechodu ze základní na střední školu a tím i věku respondentu 

v našem výzkumu. Z toho důvodu se bude následující text vztahovat k tomuto období.  

 

3.1 Charakteristiky adolescence 

 

Na adolescenci je možné se dívat jako na období přechodu od závislosti v dětství 

k nezávislosti v dospělosti, kdy se mladý člověk postupně vyvazuje ze své původní rodiny a 

plněji se začleňuje do společnosti. Dochází k oslabování externě dodaných hodnot a pravidel 

dospělými a stále více se narůstá potřeba přicházet s vlastními pravidly a objevovat vlastní 

postoje a hodnoty. Adolescent aktivně zkouší a zažívá si různé sociální role, jsou na něj kla-

deny vyšší požadavky, experimentuje sám se sebou a testuje své dovednosti a hranice (viz 

psychosociální moratorium u E. Eriksona). Díky svým zvyšujícím se kognitivním schopnostem 

a sociálním zkušenostem začínají adolescenti brát v potaz společenská očekávání a sociální 

normy svého chování. Během rané a střední adolescence bývají dospívající zvýšeně citliví 

vůči těmto standardům chování a snadno ovlivnitelní různými kulturními stereotypy (San-

trock, 2010).  

Školní zkušenost pomáhá utvářet self-efficacy adolescentů, kteří jsou díky kognitivní 

zralosti schopnější nejen vyhodnotit své silné a slabé stránky, ale také je mnohem diferenci-

ovaněji posoudit. Přitom se stávají v tomto období více citliví na zpětnou vazbu, která může 

mít větší vliv na přesvědčení o vlastních dovednostech než u mladších žáků (Schunk, & Mee-
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ce, 2006). To se může projevovat také potřebou vnějších stimulů, bez nichž prožívají adol-

escenti nemotivovanost a nudu (Bandura, 2006a).  

Díky kognitivnímu zrání dokáží lépe interpretovat a následně integrovat různé zdroje 

informací o svých kompetencích a mají mnohem diferencovanější pohled na své schopnosti 

(Eccles, 2007). V emocionální rovině se však vyznačují větší impulzivitou oproti dospělým, 

stejně jako větším sklonem k častějším a náhlejším změnám nálady (Macek, 2003). Proces 

utváření identity podporuje srovnávání adolescentů s ostatními, aby si našel svou pozici ve 

skupině vrstevníků. Ostatně na základě vzájemného porovnávání se s vrstevníky se snaží ado-

lescenti najít a zaujmout své postavení ve skupině. Z toho vyplývá, že při neposkytování žá-

doucích výkonů, může mít (sebe)hodnocení adolescenta nežádoucí vliv na jeho celkové self-

efficacy zejména v případě, kdy je tato konkrétní oblast hodnocena jako vysoce žádoucí 

ostatními, pro něj/ní důležitými osobami – vrstevníky, rodiči či učiteli. 

Adolescenti již nechtějí nekriticky přijímat hodnoty a postoje svých rodičů, chtějí je 

také spoluutvářet (Janošová, 2008). Pro adolescenty je hodnotné zažít pocit odlišnosti, který 

je velmi důležitý, přispívá k postupné separaci od rodiny. Dospívající jsou k rodičům kritičtí, 

na druhou stranu mohou až naivně nekriticky přijímat nové proudy, které sdílí se svými vrs-

tevníky a svými idoly (Langmeier, & Krejčířová, 2006). Adolescent stále potřebuje citlivé 

vnější vedení od rodičů, vyvážený dostatek svobody a příležitost dělat vlastní rozhodnutí a 

nést následky. Ideálním stavem, kterého adolescent s rodiči může docílit je dozrání dítěte do 

dospělého, který je vlastní autonomní jednotkou, se zdravou sociální průbojností a začleně-

ností, bez ztráty vztahů s původní rodinou. 

Z výše uvedeného je patrné posilování důležitosti vrstevníků, které se stávají nejdůle-

žitějším zdrojem zpětné vazby pro adolescenty. Socializace jedince probíhá ve skupině, adol-

escenti se učí velmi snadno imitací svých vzorů a identifikací. Imitací je míněno zkoušení na-

podobování svých vzorů, přátel, kteří jsou v něčem úspěšní, hezcí, umí vystupovat a komuni-

kovat. V souvislosti se vztahy v adolescenci se také hovoří o vrstevnické aréně (Seltzerová, 

1989), kdy setkávání se s vrstevníky a navazování vztahů nemusí být cílem samo o sobě, ale 

také nástrojem, jak poznat sám sebe a zjistit svou hodnotu. Dalším motivem pro nabývání 

důležitosti vztahů s vrstevníky je potřeba zvyšování autonomie a oslabování vztahu s rodiči. 

Vrstevnické vztahy v adolescenci se i z toho důvodu stávají intenzivnější, rozmanitější a adol-

escenti jich udržují více než dříve (Brown, 2004). Pro adolescenty se objevuje potřeba umět 

vyvážit prožitek vlastní výjimečnosti a jedinečnosti, který bude doplňován přijetím skupinou. 
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Kromě přátelských vztahů se objevuje také jiná kvalita – romantické vztahy. Navázat partner-

ský vztah je často puzeno potřebou po uznání ostatních, sociální prestiže ve skupině a vlast-

ním pocitem sebehodnoty (Shaffer, & Kipp, 2010).  

Mezi adolescenty se ukazuje být nejvyšší míra prožívaného stresu spojena se školní 

oblastí (Persike, & Seiffge-Krenke, 2012). Školní výsledky přitom mají jasnou spojitost 

s budoucím povoláním a uplatněním na pracovním trhu, dá se tudíž předpokládat, že školní 

stres prožívaný adolescenty má vliv na jejich životní spokojenost. Jedním z vývojových úkolů 

v adolescenci je volba povolání. Jedinec si volí směřování ke svému budoucímu povolání na 

základě svých zájmů, predispozic ale i přímé zkušenosti s představiteli dané profese nebo 

podle představy (stereotypu) o dané profesi. V neposlední řadě hrají roli také zisky (předpo-

kládaný plat), který jedinec za svou budoucí práci očekává. Někteří adolescenti jsou vše-

stranně orientování a jejich profilace začíná až v pozdějším věku, jiní ovšem tápou, nemají 

představu o tom, co by je bavilo a v čem jsou dobří. Má-li být tento vývojový úkol zdárně 

splněn, musí jedinec nejen navázat vztah se sebou (a dojít k určité úrovni sebepoznání), ale 

také se orientovat na budoucí plány a hodnoty. Macek (2003) mluví o potřebě získání vhledu 

do budoucích plánů priorit či cílů, vytvoření si hierarchie hodnot, stejně jako utvoření a podr-

žení vztahu se světem a životem. Tento proces probíhá při konfrontaci jedince s požadavky 

okolí a svých vlastních tužeb a přání.  

 

3.2 Ovlivňování self-efficacy 

 

Z doposud řečeného je patrná důležitost self-efficacy ve výkonech (nejen) adolescentů na 

jejich akademickou výkonnost (viz kapitola 1.5). Je proto důležité dále tuto self-efficacy posi-

lovat a rozvíjet. Zdrojům vědomí vlastní účinnosti jsem se věnoval již v kapitole 1.2, z těchto 

zdrojů lze také vycházet při ovlivňování self-efficacy. Podle Bandury (1997a) je vnímání vlast-

ní účinnosti jedince ovlivněno jeho/jejími dřívějšími úspěchy (mastery experience), zástup-

nou zkušenosti (vicarious experience), verbálním přesvědčováním (verbal persuasion) a fy-

ziologickými stavy (physiological reactions).  

 Vlastní zkušenost s úspěšně vykonaným úkolem je nejsilnějším zdrojem navýšení také 

vědomí vlastní účinnosti (Schunk, 2003). Podle této optiky platí, že čím je vyšší míra úspěchů 

v určité aktivitě, tím bývá zvyšováno také self-efficacy v dané aktivitě, stejně jako časté neú-
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spěchy mají snižující vliv na self-efficacy. Nicméně do tohoto procesu bývá zahrnuta ještě 

řada jiných proměnných, jako jsou sebehodnocení, atribuce, stanovování cíle apod. (Schunk, 

& Usher, 2011). Případné úspěchy nebo selhání nemají tedy vliv na vnímání vlastní účinnosti 

přímý, ale záleží na okolnostech, které výkon doprovázely. Například neúspěch v podaném 

výkonu, je-li vysvětlen podle externích atributů (nedostatek času se naučit na zkoušku), ne-

má vliv na snížení vědomí vlastní účinnosti. A naopak i úspěšné zvládnutí zkoušky nemá valný 

vliv na self-efficacy, pokud získaná známka je horší, než jakou si student předtím stanovil.  

 Bandura ve své sociálně kognitivní teorii předpokládá, že prostředí jedince je hlavním 

determinantem pro jeho fungování, postoje a přesvědčení (Bandura, 2001). Z tohoto pohle-

du zohledňuje také zprostředkované zkušenosti, které jedinci získávají pozorováním výkonu 

jiné osoby – sociálním modelováním. To je definováno jako změny na behaviorální, kognitivní 

nebo afektivní úrovni, které vznikají pozorováním jiné osoby vykonávající určité chová-

ní/podávající výkon (Schunk, 2003). Vliv takovéhoto modelu na self-efficacy pozorovatele 

bude o to vyšší, čím více se dokáže daný pozorující identifikovat se vzorem (věkem, schop-

nostmi, pohlavím) nebo i čím vyšší bude jeho přesvědčení, že i on(a) dosáhne úspěchu, bude-

li postupovat podle vzorového chování (Schunk, Hanson, & Cox, 1987). Nicméně roli hraje 

také druh modelování, které jedinci pozorují – zda pozorují bezchybný model (mastery mo-

del) nebo model překonávající chyby (coping model). Zatímco u prvně jmenovaného je výkon 

modelu bezchybný, a tedy konzistentní, u druhého jsou přítomné chyby. Nicméně model se 

postupně snaží dané chyby překonávat volbou vhodnějších strategií a postupů, čímž poskytu-

je pozorovateli také více návodných informací, jak si s nimi počít, stejně jako je svou nedoko-

nalostí snáze dostupnější pro identifikaci. Výzkumně se na tuto problematiku zaměřili např. 

Kitsantas, Zimmerman a Cleary (2000), kdy porovnávali u středoškolaček zlepšování jejich 

dovedností v házení šipek pomocí modelu překonávajícího chyby, bezchybného modelu a 

žádného modelu. Právě skupina dívek, která mohla sledovat model, který nejprve velmi chy-

boval, ale postupně se mu dařilo chyby eliminovat pomocí vhodnějších strategií, vykazovala 

nejen největší zlepšení ve svém výkonu, ale také udávala nejvyšší hodnoty self-efficacy, 

vlastní spokojenosti a zaujetí pro danou činnost. Případný neúspěšný hod pak měly tendenci 

si vysvětlovat právě špatně zvolenou strategií. Oproti tomu skupina dívek, která pozorovala 

bezchybný model, si své neúspěšné pokusy vykládala spíše nedostatkem schopností a nižším 

vnitřním zaujetím. Nicméně i hodnoty u této skupiny, stejně jako zlepšení se ve výkonu, byly 
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vyšší než u skupiny, jež nemohla sledovat žádný model. Výsledky této studie byly potvrzeny 

také u nácviku psaní (Zimmerman, & Kitsantas, 2002).  

 Dalším zdrojem informací, jež adolescenti mohou využít pro posilování svého vnímání 

vlastní účinnosti, je verbální přesvědčování. Jedná se o nejrůznější zpětné vazby ve formě 

pozitivního nebo negativního hodnocení. Opět je tento proces modifikován různými pro-

měnnými, jako jsou blízkost vztahu, osobnost a kompetence toho, kdo zpětnou vazbu posky-

tuje. Jednoduché povzbuzující a ujišťující výroky přitom mohou posílit spíše krátkodobou 

motivaci a to zejména v případě, pokud z dlouhodobější perspektivy neodpovídají podávané 

výkony daným ujištěním. Z hlediska dlouhodobějšího vlivu na vnímání vlastní účinnosti se 

proto ukazuje být vhodnější zpětná vazba poukazující na spojitost výkonu a zvolené strate-

gie. Cleary a Zimmerman (2004) testovali tento předpoklad na žácích druhého a třetího 

stupně (středoškoláků). Vytvořili program pro učitele, školní poradce a psychology podporu-

jící vnitřní motivaci studentů, jejich self-efficacy a seberegulaci v učení. Klíčovým prvkem 

v tomto programu je zpětnovazebná smyčka mezi přesvědčeními o vlastních schopnostech a 

zvolenými strategiemi k požadovanému cíli. Studenti se tak učí adaptivní sebereflexi, kdy 

hodnotí svůj výkon na základě zvoleného cíle a mohou vnímat neúspěch jako spíše zapříči-

něný špatně zvolenou strategií (tedy změnitelnou podmínkou) než nedostatkem schopností 

(tedy neměnnou proměnou). 

 Konečně fyziologický stav také ovlivňuje úroveň self-efficacy. Zažívá-li jedinec ve spo-

jitosti s podáváním výkonu tělesné projevy pojící se stresem (mělké dýchání, zrychlený sr-

deční tep, potící se dlaně, tělesný třes apod.), má tendenci se vnímat jako spíše neefektivní. 

Naopak daří-li se mu s těmito projevy pracovat, aby byly mírnější, může sebe zažívat při po-

dávání výkonu jako klidnějšího a s vyšším self-efficacy.  

 Jak již bylo zmíněno v kapitole 2.4, výzkumně se potvrzuje být jako nejvýznamnějším 

zdrojem self-efficacy zážitek zvládnutí. Nicméně je-li vědomí vlastní účinnosti syceno z vícero 

zdrojů, dosahuje vyšších hodnot, bývá přizpůsobivější a odolnější i za nepříznivých podmínek 

a jedinci s takovýmto self-efficacy dosahují lepších výkonů v činnostech, na které se dané 

self-efficacy váže (Chen, & Usher, 2013; Usher, & Pajares, 2008).  

 V tuzemské i zahraniční scéně funguje řada objektů nabízející rozvoj osobnostních 

vlastností u dětí a adolescentů. Operují s různými přístupy, podmínkami a cíli. Společnou 

výzvou pro dané programy však bývá otázka ověřitelnosti účinků těchto programů. Podob-

nou otázku si ve své metaanalýze kladli také Morton a Montgomery (2011). Ti nalezli 68 stu-
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dií zabývajících se posilováním self-efficacy u adolescentů, nicméně do samotné metaanalýzy 

byly zahrnuty pouze tři studie, které splňovaly podmínky systematického posilování self-

efficacy, zaměření se na adolescenty a experimentálního či kvaziexperimentálního výzkum-

ného designu. Průměrný věk respondentů byl 15-16 let, nicméně i tyto tři studie se vzájemně 

lišily v délce programů (7 týdnů vs. 4 měsíce vs. 2 roky), v počtu participantů (40 vs. 127 vs. 

316) nebo v cílech programů (obecná self-efficacy vs. self-efficacy v drogové a sexuální pro-

blematice). Také samotné programy měly různou podobu, jednalo se například o letní tábor 

nebo program v rámci komunitního centra. Žádná ze tří studií nevykázala signifikantně pozi-

tivní vliv na zkoumané proměnné, pouze nesignifikantní či pozitivní vliv v rámci sekundárních 

proměnných jako je asertivita, užívání drog, sociální dovednosti či sociální opora. 

  

3.3 Očekávání žáků od střední školy 

 

Před žáky v devátém ročníku základní školy je postavena nutnost volby ohledně jejich dalšího 

směřování. Toto rozhodování je jedním z klíčových v jejich životě, protože bude mít zásadní 

dopad na jejich další uplatnění na pracovním trhu, socioekonomický status či životní styl. 

Ačkoliv se tato volba týká většiny českých adolescentů, jmenujme pro úplnost i zbylé skupi-

ny. Jedná se o studenty víceletých gymnázií či různých uměleckých škol, kam přestoupili 

v mladším věku, nebo naopak o žáky nejevící zájem o další školní docházku, kde může roli 

hrát slabší sociokulturní zázemí, resp. nedokončení povinné školní docházky. Samotný proces 

přechodu ze základní na střední školu nebývá v odborné literatuře tolik prozkoumán jako 

například začátek školní docházky či nástup na vysokou školu. Většina výzkumných studií 

pokrývající fenomén přestupu cílí na zmapování školní úspěšnosti, riziko nedokončení střední 

školy či vztahy s vrstevníky (Benner, 2011). 

Proces rozhodování se o výběru střední školy má déletrvající charakter, kdy od jeho 

počátku po vyvrcholení v podobě podané přihlášky na střední školu uplyne kolem jednoho 

roku (Smetáčková, 2009). Na výsledném rozhodnutí se podílí řada proměnných – mezi zájmy 

žáků, představami jejich rodičů či vlivu jejich blízkého okolí je to právě očekávání žáků ohled-

ně střední školy. Tato očekávání můžeme vztáhnout k představě dlouhodobé budoucnosti či 

konkrétní střední školy. Výzkumný projekt vedený I. Smetáčkovou (2009) pracoval se 1423 

respondenty – žáky základních škol, kdy hlavními cíli výzkumné studie bylo jednak popsat 
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způsob výběru střední školy, ale také zjistit představy a očekávání těchto mladých lidí vzhle-

dem k jejich vzdělávací a pracovní dráze. Přitom se ukazuje, že volba střední školy je úzce 

svázaná s širší představou žáků o jejich budoucnosti, resp. s představou o jejich budoucím 

zaměstnání. Přes 80 % respondentů zahrnovalo do svých plánů oblasti jako je potřeba vyso-

kého výdělku, dostatek volného času, získání zajímavého zaměstnání či optimálního vzdělání. 

Jako hlavní důvod volby konkrétní střední školy žáci uváděli zájem o daný obor (přes 80 %), 

kvality školy vzhledem k výuce či možnost uplatnění po škole (přes 60 %) či šance přijetí na 

VŠ (přes 60 %). Snadné přijetí na školu uvádělo přes 40 % chlapců a pouhých 30 % dívek. 

V této výzkumné studii byly uskutečněny také rozhovory s žáky po jejich přestupu na střední 

školu. Při nich převládala spokojenost s výběrem střední školy, která se pojila zejména 

s jejich novým třídním kolektivem a učivem. Svou střední školu viděli jako kvalitní kvůli zna-

lostem, které jim poskytuje. I když náročnost učiva pro studující nemusí být příjemná, vidí ji 

jako nutnou podmínku pro další úspěšný život. 

Důraz na zapadnutí do nové skupiny vrstevníků ve třídě se objevuje také v zahraniční 

literatuře. Jejich myšlenky o budoucí třídním kolektivu jsou podle některých zdrojů pro adol-

escenty ještě důležitější než akademická očekávání (Eccles, & Roesser, 2011; Walton, & 

Cohen, 2007). Nicméně se ukazuje existence spojitosti mezi očekáváním od třídního kolekti-

vu a akademickými úspěchy. Žáci s podprůměrnými školními výsledky očekávají lepší školní 

výsledky na střední škole, pokud s nimi nepřestupují jejich spolužáci ze základní školy a mo-

hou tak snáze budovat nově svou pozici. Naopak žáci s nadprůměrnými výsledky mohou oče-

kávat stejné úspěchy i na střední škole a budou usilovat o udržení si obrazu u spolužáků, kteří 

s nimi na střední školu přestoupili (Langenkamp, 2009). Celkově se však studenti na novou 

školu těší a nemají negativní očekávání ohledně svých školních výsledků, možná i v očekávání 

samotné změny, která může snížit jejich pocity nudy (Benner, & Graham, 2007). Výsledky 

výzkumu Smithe et al. (2008) potvrzují pozitivní očekávání žáků vůči přestupu, navíc krátce 

po přestupu dochází k dalšímu snížení obav ohledně zvládání učiva a splnění svých školních 

povinností. Při interpretaci výzkumů zabývajících se vzdělávacím procesem je potřeba mít na 

paměti jistá omezení plynoucí z rozdílných uspořádání školních systémů u různých států či 

zohledňování etnických témat (viz např. Benner, & Graham, 2007). Na druhou stranu střední 

školy vykazují napříč různými státy řadu podobných rysů (kupříkladu náročnější učivo, zisk 

nových spolužáků a vyučujících či anonymnější prostředí), které tato srovnání umožňují. 
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Výzkumná část 

 

V teoretické části byl představen pojem vědomí vlastní účinnosti, jeho specifická podoba –

akademická self-efficacy, jak se utváří, jaké jsou jeho zdroje a jak ovlivňuje školní výsledky 

žáků a studentů. Také zde byla nastíněna problematika tranzice, konkrétně přechod ze zá-

kladní na střední školu a jakou roli zde hraje právě vědomí vlastní účinnosti. V neposlední 

řadě byly popsány také charakteristické rysy populace, které se tento přechod týká, tj. adol-

escentů. V následující empirické části pak bude představen výzkum, který se na změny self-

efficacy po přechodu na střední školu přímo zaměřil.  

Tento výzkum byl součástí širšího výzkumného projektu Tranzitorní momenty v život-

ní dráze dítěte a dospívajícího (podpořeno Grantovou agenturou České republiky, č. projektu 

13-28254S). Tento projekt si klade za cíl zmapovat širší souvislosti vývoje akademické self-

efficacy v prostředí českých škol.  

 

4 Cíle výzkumu 

 

Jaká jsou očekávání žáků devátých tříd od přestupu na střední školu? 

 

Jak se mění úroveň akademické self-efficacy adolescentů během jejich přechodu ze základní 

školy na střední? 

 

5 Výzkumné hypotézy 

 

V následujících hypotézách pracujeme s „obdobím po přestupu“ a s „obdobím po adaptaci“. 

Pro jednodušší orientaci je třeba zde uvést jasné vymezení těchto pojmů. Zatímco první ob-

dobí odkazuje na dobu těsně po přestupu na střední školu (tedy na sběr dotazníků v září), 

druhé období se zabývá studenty mající za sebou dobu adaptace na prostředí střední školy 

(sběr proběhl v listopadu). S ohledem na představené poznatky v teoretické části stanovuje-

me následující hypotézy: 

 

H1: Studenti po přestupu na střední školu mají oproti studentům po době adaptace signifi-

kantně nižší úroveň akademické self-efficacy. 
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H10: Studenti po přestupu na střední školu mají se studenty po době adaptace stejnou úro-

veň akademické self-efficacy. 

 

H2: Studenti po přestupu na střední školu mají oproti studentům po době adaptace signifi-

kantně nižší úroveň emocionálního prožívání. 

H20: Studenti po přestupu na střední školu mají se studenty po době adaptace stejnou úro-

veň emočního prožívání. 

 

H3: Studenti s lepším prospěchem si drží signifikantně vyšší úroveň akademické self-efficacy 

během přestupu. 

H30: Studenti s lepším prospěchem mají signifikantně vyšší úroveň akademické self-efficacy 

během přestup. 

 

H4:: Existují genderové rozdíly v úrovni akademické self-efficacy (v rámci jednotlivých období 

sběru dat – duben, září a listopad). 

H40: Neexistují genderové rozdíly v úrovni akademické self-efficacy  (v rámci jednotlivých 

období sběru dat – duben, září a listopad). 

 

H5: Studenti, kteří prošli adaptačním kurzem, mají po přechodu signifikantně vyšší úroveň 

akademické self-efficacy (ASE) oproti spolužákům bez adaptačního kurzu. 

H50: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty absolvující adaptační kurz a mezi studenty bez kurzu. 

 

H6: Existuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi studen-

ty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu. 

H60: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu. 

 

H7: Existuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi studen-

ty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu a v době po adaptaci. 

H70: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu a v době po adaptaci.  
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6 Metodika a výběrový soubor 

 

6.1 Metodika výzkumu 

 

Pro tuto výzkumnou studii byl zvolen kvantitativní design, kdy byl vytvořen dotazník, který se 

skládá z několika částí. Tyto části byly vybrány, aby zmapovaly jednotlivé důležité proměnné 

ve výzkumu. Kromě nich byla v dotazníku také úvodní část, která se zaměřovala na demogra-

fické údaje studentů, jako je například věk, účast na adaptačním kurzu na začátku školního 

roku, prospěch či hodnocení chování ve škole.  

 Další částí byl přeložený standardizovaný dotazník Myself as a learner scale (MALS) 

od autora Burdena (1998). Dotazník se zaměřuje na vnímání nároků, které škola na studenty 

má, a jejich schopnost učit se. Přitom se jeho autor snažil o vysokou míru srozumitelnosti, 

stejně jako rychlou a snadnou administraci. Tento dotazník má 20 položek – výroků, které 

respondent hodnotí na pětibodové škále podle jejich subjektivně vnímané pravdivosti „od 

zcela nepravdivé“ po „zcela pravdivé“. Odpovědi jsou poté hodnoceny analogicky jedním až 

pěti body (resp. obráceně u položek, které jsou formulovány významově se záporem – jsou 

to položky č. 6, 8, 12, 16 a 20). Student tak může získat počet bodů v rozmezí 20 až 100. Ten-

to dotazník byl přeložen do češtiny Krejčovou (2011) pod názvem Jak se učím a byly k němu 

vytvořeny také normy pro žáky pátých tříd základní školy (Kučerová, 2014). V rámci výzkumu 

byla také ověřena reliabilita a provedena položková analýza dotazníku. Split-half reliabilita 

činila r=0,87 (Kučerová, 2015). Burden (1998) provedl ve Velké Británii standardizaci u žáků 

ve věku 11 až 16 let, kdy udává průměrné hodnoty kolem 60-80 bodů se standardní odchyl-

kou 10,5. 

 Následující část dotazníku zjišťuje míru přesvědčení studentů, jak zvládnou povinnosti 

spojené se školou a školní přípravou. Pro tyto účely byla použita upravená verze dotazníku 

Children‘s self-efficacy scale – ChSE od A. Bandury (2006b). Oproti původní verzi byl počet 

položek zredukován z 55 na výsledných 17 s tím, že byly použity výroky zaměřující se na se-

beregulaci v učení, asertivitě a rizikovém chování. Tyto výroky pak studenti hodnotili opět na 

pětibodové škále od „nedokážu to udělat“ až po „určitě to dokážu udělat“. Tato škála vznikla 

převedením procentuálního vyjádření míry sebedůvěry v původní verzi. Český překlad vý-

sledného dotazníku zajistila Draberová (2012) a výsledný hrubý skór se pohybuje v rozmezí 

17-85 bodů. Split-half reliabilita je r=0,89 (Kučerová, 2015). 
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 Poslední použitou částí dotazníku představoval oddíl věnující se očekávání studentů 

od přestupu (self-efficacy pro danou oblast – SE %) a jejich prožívání změny školy (ECh – 

Emotions connected with change). Pro potřeby výzkumu Tranzitorní momenty v životě dítěte 

a dospívajícího byla tato část vytvořena spoluřešitelkou výzkumného projektu PhDr. L. Krej-

čovou, PhD. Konkrétněji jsou v této části předmětem zájmu tři oblasti - budování postavení 

v novém třídním kolektivu, zvládání nových předmětů či většího objemu učiva a samostat-

nost v přípravě. Každou oblast uvádělo zhodnocení, na kolik procent ji student/ka zvládá 

(procentuální vyjádření míry self-efficacy). Toto procentuální ohodnocení je ve výsledcích 

prezentováno jednotlivě, ale také i celkově, kdy byla procenta převedena na desetibodovou 

škálu a sečtena (žáci tak mohli získat 0-30 bodů). Následovalo deset výroků o emočních pro-

jevech (např. těším se z toho, cítím stres, cítím jistotu aj.) a čtyři možnosti vyjádření intenzity 

těchto prožitků (vůbec-trochu-dost-hodně). Minimální hrubý skór tedy činí 30 bodů, maxi-

mální 120 bodů. Split-half reliabilita činí r=0,83 (Kučerová, 2015). Dané okruhy byly použity 

s odkazem na samotný konstrukt self-efficacy, který (jak již bylo představeno v teoretické 

části) pracuje také s fyziologickými a emocionálními reakcemi. Prožívání negativních emoč-

ních stavů při hodnocení vlastních schopností může totiž snížit self-efficacy (Schunk, & 

Pajares, 2009).  

 Původně byl součástí dotazníku také oddíl zaměřující se na domácí přípravu studentů 

do školy a zvládání domácích úkolů. Tuto část jsem se rozhodl nezahrnout do výsledků, vy-

cházím přitom z výsledků Kučerové (2015), která odhalila po položkové analýze slabou kore-

laci položek s hrubým skóre a celkově nízkou reliabilitu tohoto testu. Split-half reliabilita čini-

la u této části 0,42. Pro úplnost doplníme také změřené split-half reliability zbylých částí do-

tazníku – u MALS byla r=0,87; u ChSE byla r=0,89 a u ECh byla r=0,83. 

 Ze skórů MALS a ChSE byl jejich součtem získan celkový skór akademické self-efficacy 

(ASE). Ten tak mohl nabývat hodnot v rozmezí 37 až 185 bodů. 

6.2 Výběrový soubor 

 

Respondenti vzešli z namátkového výběru, kdy byla jednotlivým školám nabídnuta spoluprá-

ce na výzkumném projektu. Školy byly vybírány podle několika kritérií. Zejména se jednalo o 

školy pro většinovou společnost populaci (tedy ne např. praktické školy). Také bylo cílem 

získat školy z různých regionů, aby data nebyla zatížena možnými interferujícími proměnný-
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mi. Ve výsledku tak data pochází ze škol ze severních, středních, jižních a západních Čech, 

stejně jako hlavního města Prahy. Podmínkou pro zařazení respondenta byl také podepsaný 

informovaný souhlas zákonného zástupce mladistvého. Bylo osloveno poměrně velké množ-

ství škol, z nichž se do výzkumu nakonec zapojilo 40 základních, 5 středních a 4 gymnázia. 

Ve výzkumu pracujeme se dvěma výzkumnými soubory. První představují žáci devá-

tých tříd základních škol (N=321) a druhým jsou studenti středních škol (N=169). První sběr 

probíhal v dubnu v rámci přijímacího řízení na střední školy, kdy byly uchazečům poslány 

spolu s pozvánkou k přijímacímu řízení také bližší informace o chystaném výzkumu a infor-

movaný souhlas. Do výzkumu pak byli zařazeni ti, kteří na přijímací řízení přinesli vyplněný 

informovaný souhlas zákonným zástupcem. Na školách probíhal sběr dat následně v září (1. 

kolo) a listopadu (2. kolo). Blíže o sběru viz následující kapitola. V tabulkách č. 1 a 2 jsou uve-

deny základní údaje o obou výzkumných souborech.  

 

Tabulka č. 1 Deskriptivní údaje o žácích devátých tříd 

Žáci 9. tříd Chlapci (%) Dívky (%) Celkový počet (%) 

Pohlaví 138 (43,0) 183 (57,0)  321 (100) 

Průměrný věk (směr. odchylka) 14,87 (0,52) 14,79 (0,50)  14,82 (0,51) 

Věkové rozložení     

14 let 29 (21,0) 46 (25,1)  75 (23,4) 

15 let 98 (71,0) 130 (71,0)  228 (71,0) 

16 let 11 (8,0) 7 (3,8)  18 (5,6) 

 

Tabulka č. 2 Deskriptivní údaje o studentech středních škol 

 

Studenti středních škol Chlapci (%) Dívky (%) Celkový počet (%) 

Pohlaví 101 (59,8) 68 (40,2)  169 (100) 

Průměrný věk (směr. odchylka) 15,45 (0,61) 15,26 (0,44)  15,37 (0,55) 

Věkové rozložení     

15 let 61 (60,4) 50 (73,5)  111 (65,6) 

16 let 36 (35,6) 18 (26,5)  54 (32,0) 

17 let 3 (3,0) 0 (0)  3 (1,8) 

18 let 1 (1,0) 0 (0)  1 (0,6) 

Typ střední školy 

Střední průmyslová škola 

Gymnázium 

 

76 (45,0) 

25 (14,8) 

 

8 (4,7) 

60 (35,5) 

  

84 (49,7) 

85 (50,3) 
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6.3 Proces sběru dat 

 

Z výše napsaného je patrné, že sběr dat probíhal ve třech obdobích – nejprve v dubnu 

v rámci přijímacího řízení na střední školy a poté v září a listopadu u již přijatých studentů na 

středních školách. Respondenti obdrželi v rámci pro to určené vyučovací hodiny vytištěný 

dotazník, který vyplnili. Tomu předcházelo vybrání si vyplněných informovaných souhlasů, 

které doma nechali podepsat svými rodiči. Mladiství bez tohoto souhlasu nebyli dotazováni 

(informovaný souhlas je součástí přílohy). Následně jim byl opět zopakován smysl výzkumu a 

byly jim představeny jednotlivé části dotazníku. Po instruktáži, jak mají dotazník vyplňovat, 

byl také prostor na případné dotazy. Stejně tak byli respondenti vyzýváni k dotazům, nebu-

de-li jim cokoliv jasného, i v průběhu celého vyplňování dotazníku. Pro dosažení anonymity 

v rámci výzkumu byl vytvořen systém identifikace respondentů pomocí unikátního kódu, 

který se skládal z počátečních písmen příjmení a číslic z data narození respondenta. Po vy-

brání si vyplněných dotazníků probíhala s žáky diskuze, jak se jim dotazník vyplňoval, co jim 

přišlo obtížné či zajímavé. Ze zpětných vazeb bylo patrné, že je výzkum zajímal. Během sběru 

dat jsme se ovšem potýkali s redukcí našeho původního vzorku. Důvodem bylo nesložení 

přijímacích zkoušek na danou střední školu, proto se řada respondentů po testování v dubnu 

nemohla zúčastnit v září. Abychom doplnili velikost vzorku pro testování v září a listopadu, 

dohodli jsme se středními školami možné testování i těch studentů, kteří se v dubnu neú-

častnili. Z toho důvodu máme dva výzkumné soubory (podle testování v dubnu a zá-

ří/listopadu), kdy pouze část respondentů se účastnila všech třech termínů. I když jsou to 

soubory podobné, nevnímáme je jako identické a nebudou satisticky porovnávány.  

 

6.4 Zpracování dat 

 

Sebraná data ze všech třech měření byla převedena do elektronické podoby, kdy byla 

na stránce www.mojeanketa.cz vytvořena totožná verze dotazníku. Následně byla data 

z této databáze stažena a dále zpracována ve statistickém programu SPSS. Vyplněné papíro-

vé dotazníky spolu s informovanými souhlasy jsou uschovány u výzkumníků.  
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7 Výsledky 

 

7.1 Očekávání žáků devátých tříd od přechodu na střední školu 

Nejprve se zaměřím na soubor žáků devátých tříd, kteří byli testováni ještě před samotným 

přechodem na střední školy. Celková míra akademické self-efficacy (ASE) měla průměrnou 

hodnotu 137,46 bodů, kdy medián byl 138 bodů, směrodatná odchylka 17,64, minimální 

hodnota byla 86 bodů a maximální 184 bodů. Přitom u dívek byla hodnota průměru akade-

mické self-efficacy 140,26 bodů (se směrodatnou odchylkou 15,20) a u chlapců 133,76 bodů 

(se směrodatnou odchylkou 19,89). Je tedy patrné, že dívky vykazovaly vyšší míru akademic-

ké self-efficacy. Tento rozdíl 6,5 bodů se ukázal být statisticky významný (t-test: t(319)=-3,32, 

p=0,001, d=0,037).  

U žáků byl zjišťován také jejich školní prospěch. Pro potřeby testování byly vytvořeny 

4 kategorie školního prospěchu podle průměru známek: výborný (1-1,5), dobrý (1,6-2,0), 

slabý (2,1-2,5) a špatný (2,6 a více). Jednotlivé skupiny byly zastoupeny různým množstvím 

žáků, konkrétně v první bylo 201 žáků, ve druhé 48, ve třetí 38 a čtvrté 34. Nyní ještě dopl-

ním průměrné hodnoty akademického self-efficacy pro dané skupiny podle prospěchu: vý-

borný 143 bodů, dobrý 134 bodů, slabý 125 bodů a špatný 119 bodů (viz graf č. 1). Vztaženo 

do kontextu, získali průměrně žáci s nejlepším prospěchem 77 % z maximálního počtu bodů, 

oproti 64 % bodů, jež průměrně získali žáci s nejhorším prospěchem.  

 

Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné (ANOVA: F (3, 317)=3,617, p=0,014, 

ηp
2=0,03). Pomocí post hoc LSD testu byly zjištěny statistické významnosti rozdílů mezi těmi-
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Graf č. 1 Akademická self-efficacy podle prospěchu 
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to skupinami: mezi první a druhou skupinou (p=0,002), shodně pak mezi první a třetí i čtvr-

tou (p<0,001). Dále byly statisticky významné rozdíly také mezi druhou a třetí (p=0,003), 

resp. mezi druhou a čtvrtou skupinou (p<0,001). Rozdíly mezi třetí a čtvrtou skupinou nebyly 

statisticky významné (p=0,098). 

Nyní se zaměřím na očekávání žáků na změnu třídy a navazování vztahů s novými 

spolužáky. Zde si žáci průměrně věřili na 74 %, že tento aspekt zvládnou (směr. odchylka 

2,22), kdy celá polovina žáků věřila na 80 % a více. Chlapci si přitom věřili na 76 % oproti dív-

kám, které si věřily na 73 %, statisticky se ovšem tyto skupiny od sebe nelišily (t-test, t(318)= 

-1,38, p=0,19, d=0,02). Rozdíl také nebyl zjištěn mezi žáky bez výchovných potíží a 

s výchovnými potížemi (t-test, t(318)=0,84, p=0,93, d=0,002). Do druhé skupiny byli zahrnuti 

žáci, kteří dostali třídní či ředitelskou důtku, nebo měli snížený stupeň z chování. V našem 

souboru bylo 17 takovýchto žáků. Emoční prožívání žáků ohledně budování nového třídního 

kolektivu je zachyceno v grafech č. 2 a 3. V grafech jsou pro větší přehlednost spojeny pů-

vodní kategorie výskytu dané emoce „vůbec“ a „trochu“ do „spíše neprožívané“, analogicky 

pak kategorie „hodně“ a „dost“ do „spíše prožívané“. 

Je patrné, že nejčastěji je prožíván zájem (76 % žáků) a výzva (68 %). Následují radost 

(57 %) a vzrušení (56 %). Nejméně žáků prožívá jistotu (31 %). Negativní emoce nejsou spíše 

prožívané, kdy nervozitu prožívá 32 % žáků, dále strach 24 % a stres 23 %. Pouze 3 % žáků 

pak spíše prožívá naštvání či zoufalství. 
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Graf č. 2  Třídní kolektiv  
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Dalším bodem je zvládání nových předmětů a náročnějšího učiva. Zde byla průměrná 

míra self-efficacy 69 % (směr. odchylka 1,99), polovina žáků si pociťovala důvěru ve zvládnutí 

této oblasti na 70 % a více. Opět zde nebyla zjištěna statisticky významná rozdílnost mezi 

dívkami a chlapci (t-test: t(319)=-0,140, p=0,89, d=0,0002). Průměrné hodnoty pro jednotlivé 

skupiny žáků podle školního prospěchu byly následující: žáci s výborným průměrem 71 %, 

s dobrým 70 %, slabým 63 % a špatným 61 %. Tedy čím dosahoval žák v dosavadní školní do-

cházce lepších výsledků, tím spíše si věřil i ve zvládnutí dalších úkolů. Rozdíly mezi skupinami 

byly statisticky významné (ANOVA: F (3, 317)=4,103, p=0,007, ηp
2 = 0,037). Pomocí LSD post 

hoc testu byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi žáky s výborným prospěchem a žáky se slabým 

(p=0,018) a špatným průměrem (p=0,004), respektive mezi žáky s dobrým prospěchem a 

špatným (p=0,039). Následující grafy č. 4 a 5 ukazují opět prožívané emoce pozitivní a nega-

tivní ohledně zvládnutí náročného učiva po přestupu na střední školu.  
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Rozložení prožívaných pozitivních emocí vcelku kopíruje rozložení emocí u nového 

třídního kolektivu v grafu č. 1. Značný rozdíl je zde pouze u radosti, kdy ji u náročnějšího uči-

va spíše prožívá 25 % žáků (oproti 57 % v předchozím případě). Nižší množství žáků také pro-

žívá zájem (65 %), vzrušení (49 %) a jistotu (26 %). Naopak výzvu vnímá více žáků (76 %). 

 

Také distribuce negativních emocí následuje trend nastíněný předchozím grafem. 

Opět nejvíce žáků reflektuje prožívání nervozity (32 %), následuje strach (27 %) a stres (24 

%). Zdvojnásobilo se množství žáků, které prožívá zoufalství (ze 3 % na 6 %), naštvání přitom 

zůstává na 3 %. 

Třetí oblastí, kterou měli žáci posoudit, bylo zvládnutí samostatné přípravy a učení se. 

Průměrná míra self-efficacy byla 74 % (směr. odchylka 2,09). Opět polovina žáků pociťovala 

důvěru ve zvládnutí této oblasti na minimálně 80 %. Dívky (75 %) se nelišily od chlapců (73 

%) statisticky významně (t-test: t(319)=0,479, p=0,632, d=35,16). Jednotlivé výsledky pro 

žáky podle jejich studijního průměru byly následující: výborný 76 %, dobrý 75 %, slabý 68 % a 

špatný 67 %. Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné (ANOVA: F (3, 317)=2,886, 

p=0,036, ηp
2 = 0,027). Pomocí post hoc testu LSD byly zjištěny rozdíly mezi skupinou žáků 

s výborným prospěchem a skupinou se slabým (p=0,039) a špatným (p=0,02) prospěchem. 

V následujících grafech č. 6 a 7 je zobrazeno rozložení pozitivních a negativních emocí, které 

žáci ohledně samostatné přípravy a učení se prožívají.  
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Nejčastěji prožívaná byla výzva (61 %) a zájem (52 %). Zbývající pocity byly prakticky vyrov-

nané: vzrušení (37 %), jistota (33 %) a radost (32 %). 

U negativních emocí zůstává nejčastěji prožívaná nervozita (25%), stres (21 %) a 

strach (19 %). Naopak zoufalství a naštvání jsou prožívány shodně ve 3 % případů. 

Celkové self-efficacy (SE %) mělo průměrnou hodnotu 21,7 bodů (ze 30 možných), 

směr. odchylka 5,34 a medián 22. Jak naznačovala absence rozdílu mezi dívkami a chlapci u 

dílčích self-efficacy, tak ani u celkového není statisticky významný rozdíl (t-test: t(319)=0,316, 

p=0,752, d=0,0035). Rozdíly přitom existují mezi žáky s různými školními průměry (ANOVA: F 

(3, 317)=3,617, p=0,014, ηp
2 = 0,033). Jednotlivé hodnoty přitom byly následující: výborný 

prospěch 22 bodů, dobrý 23 bodů, slabý 20 bodů a špatný 20 bodů. Statisticky významný 
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rozdíl (post hoc LSD test) byl zjištěn mezi první a čtvrtou skupinou (p=0,012), dále mezi dru-

hou a třetí (p=0,037) a také čtvrtou (p=0,007). 

Je třeba ještě uvést hodnoty  ECh, tedy emocí spojených s přestupem. Průměrná hod-

nota byla 87 bodů (stejnou hodnotu měl také medián, směr. odchylka byla 11,4). 

 

7.2 Proměna akademického self-efficacy během přechodu na střední školu 

H1: Studenti po přestupu na střední školu mají oproti studentům po době adaptace signifi-

kantně nižší úroveň akademické self-efficacy. 

H10: Studenti po přestupu na střední školu mají se studenty po době adaptace stejnou úro-

veň akademické self-efficacy. 

 Pro otestování této hypotézy je potřeba použít t-test pro párovaná data, kdy se sle-

doval rozdíl mezi zjištěnou akademickou self-efficacy v září a v listopadu. Průměrná hodnota 

akademické self-efficacy v září byla 129,8 a v listopadu 128,7. Hodnoty t-testu (t(168)=1,280, 

p=0,101, d=0,007) ukazují, že rozdíl tedy není statisticky významný a není možné zamítnout 

nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů mezi jednotlivými akademickými self-efficacy. 

 

H2: Studenti po přestupu na střední školu mají oproti studentům po době adaptace signifi-

kantně nižší úroveň emocionálního prožívání. 

H20: Studenti po přestupu na střední školu mají se studenty po době adaptace stejnou úro-

veň emočního prožívání. 

Pro otestování této hypotézy byl opět použit t-test pro párovaná data, kdy se sledoval 

rozdíl mezi emočním prožíváním v září a listopadu. Průměrná hodnota sledované proměnné 

v září byla 83,9 a v listopadu 84,8. Hodnota t-testu (t(168)=-1,159, p=0,124, d=0,007) ukazu-

je, že rozdíl tedy není statisticky významný a není možné zamítnout nulovou hypotézu o nee-

xistenci rozdílů mezi emocionálním prožíváním žáků v září a v listopadu.  

 

H3: Studenti s lepším prospěchem si drží signifikantně vyšší úroveň akademické self-efficacy 

během přechodu. 

H30: Studenti s lepším prospěchem mají signifikantně vyšší úroveň akademické self-efficacy 

během přechodu. 
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Pro otestování této hypotézy byl použit test ANOVA, kdy byly porovnávány průměrné 

hodnoty akademické self-efficacy u jednotlivých skupin podle školního prospěchu (již výše 

zmíněný výborný-dobrý-slabý-špatný). Rozdíly mezi skupinami byly statisticky významné 

(ANOVA: F (3, 165)=13,889, p<0,001, ηp
2 = 0,20). Výsledky pro jednotlivé skupiny jsou zobra-

zeny v grafu č. 8. Pomocí post hoc testu LSD byly zjištěny rozdíly mezi skupinou žáků 

s výborným a dobrým prospěchem (p=0,012), shodně pak mezi první a třetí i čtvrtou 

(p<0,001). Mezi druhou a čtvrtou (p=0,012). Zbylé rozdíly nebyly statisticky významné. 

 

H4:: Existují genderové rozdíly v úrovni akademické self-efficacy (v rámci jednotlivých období 

sběru dat – duben, září a listopad). 

H40: Neexistují genderové rozdíly v úrovni akademické self-efficacy  (v rámci jednotlivých 

období sběru dat – duben, září a listopad). 

Tuto hypotézu je potřeba rozdělit na tři podskupiny podle třech termínů testování – 

před přestupem (duben), po přestupu (září) a po adaptaci (listopad). První situace (duben) 

byla již uvedena ve výsledcích výše, přesto pro sjednocení je zde uvedu znovu. U dívek byla 

hodnota průměru akademické self-efficacy 140,3 bodů (se směrodatnou odchylkou 15,20) a 

u chlapců 133,8 bodů (se směrodatnou odchylkou 19,89). Je tedy patrné, že dívky vykazovaly 

vyšší míru akademické self-efficacy. Tento rozdíl 6,496 bodů se ukázal být statisticky vý-

znamný (t-test: t(319)=-3,32, p=0,001, d=0,037).  

U druhého testování (září) byly výsledky akademické self-efficacy následující: u dívek 

byla hodnota průměru akademické self-efficacy 133,9 bodů (se směrodatnou odchylkou 

15,56) a u chlapců 127,0 bodů (se směrodatnou odchylkou 16,35). Je tedy patrné, že dívky 
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Graf č. 8 Akademická self-efficacy podle prospěchu v září 
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vykazovaly vyšší míru akademické self-efficacy. Tento rozdíl 6,94 bodů se ukázal být statistic-

ky významný (t-test: t(167)=-2,759, p=0,003, d=0,043).  

Konečně u třetího testování (listopad) byly výsledky akademické self-efficacy následu-

jící: u dívek byla hodnota průměru akademické self-efficacy 132,4 bodů (se směrodatnou 

odchylkou 14,55) a u chlapců 126,2 bodů (se směrodatnou odchylkou 17,89). Je tedy patrné, 

že dívky vykazovaly vyšší míru akademické self-efficacy. Tento rozdíl 6,17 bodů se ukázal být 

statisticky významný (t-test: t(167)=-2,367, p=0,010, d=0,038). U všech třech případů je tedy 

možné zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů a přijmout hypotézu, že existuje 

rozdíl mezi pohlavím v akademické self-efficacy. Respektive z výsledků vyplývá, že dívky mají 

vyšší akademickou self-efficacy než chlapci. Vizuální podobu výsledků představuje graf č. 9. 

 

H5: Studenti, kteří prošli adaptačním kurzem, mají po přechodu signifikantně vyšší úroveň 

akademické self-efficacy (ASE) oproti spolužákům bez adaptačního kurzu. 

H50: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty absolvující adaptační kurz a mezi studenty bez kurzu. 

Pro otestování této hypotézy byl použit t-test pro nezávislé vzorky. Studenti bez ab-

solvovaného adaptačního kurzu 131,5 bodů v akademické self-efficacy, zatímco studenti 

z druhé skupiny získali 131,8 bodů (t(166)=0,346, p=0,730 a d=0,01). T-test tak nebyl statis-

ticky významný a není možné zamítnout nulovou hypotézu o neexistenci rozdílů. 

 

H6: Existuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi studen-

ty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu. 
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H60: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu. 

Pro otestování hypotézy 6 byl použit t-test pro nezávislé vzorky. Studenti na gymná-

ziu získali v září průměrně 138,2 bodů (směr. odchylka=14,7), zatímco studenti středních 

průmyslových škol získali 123,2 bodů (směr. odchylka=15,7). Rozdíl mezi těmito dvěma sku-

pinami (t(166)=-6,806, p<0,001, d=0,10) byl statisticky významný a je možné zamítnout s více 

než 99% jistotou nulovou hypotézu. 

 

H7: Existuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi studen-

ty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu a v době po adaptaci. 

H70: Neexistuje statisticky významný rozdíl u úrovně akademické self-efficacy (ASE) mezi 

studenty gymnázií a průmyslových škol v době po přestupu a v době po adaptaci. 

Pro otestování hypotézy 7 byl opět použit t-test pro nezávislé vzorky. Studenti na 

gymnáziu získali v listopadu průměrně 136,6 bodů (směr. odchylka=16,4), zatímco studenti 

středních průmyslových škol získali 123,5 bodů (směr. odchylka=16,3). Rozdíl mezi těmito 

dvěma skupinami (t(166)=-5,526, p<0,001, d=0,08) byl statisticky významný a je možné za-

mítnout s více než 99% jistotou nulovou hypotézu. Souhrnné výsledky pro obě období jsou 

zobrazeny v grafu č. 10.  
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8 Diskuze 

 

Nyní se zaměříme na interpretaci zjištěných výsledků a jejich porovnání s jinými výzkumy. 

Pro přehlednost bude tato kapitola kopírovat linku výsledků, jak jsou uvedeny v předchozí 

kapitole. V neposlední řadě se budeme věnovat možným omezením a limitům, které se 

v naší výzkumné studii mohly objevit.  

 U žáků devátých tříd byla celková míra akademické self-efficacy v dubnu 137,5 bodů. 

Pro rozšíření kontextu je na místě doplnit také výsledky z testování po přestupu studentů na 

střední školu, kdy byla akademická self-efficacy v září změřena na 129,8 bodu a v listopadu 

128,7 bodu. Předešlé výzkumy na vývoj akademické self-efficacy v čase naznačují její po-

stupný pokles (Jacobs et al., 2002; Huang, 2013). Podobné závěry zjistila také studie Lofgrana 

et al. (2015) zkoumající vývoj vědecké self-efficacy. Kromě postupného snižování úrovně vě-

domí vlastní účinnosti dochází podle této studie také k jejímu skokovému snížení po přestu-

pu na střední školu. Tento trend vykazují i naše data, přitom ovšem není možné opominout, 

že se v našem případě jedná ve skutečnosti o dva různé výběrové soubory. Část žáků 

z dubnového testování se sice účastnila také zkoumání po svém přestupu na střední školu, 

není je ovšem možné porovnávat na hladině statistické významnosti. To je možné u měření 

v září a v listopadu (viz hypotéza č. 1 dále). Pro porovnání je možné použít i jiné výzkumy, 

které byly realizovány v rámci stejného výzkumného projektu Tranzitorní momenty v životní 

dráze dítěte a dospívajícího (podpořeno Grantovou agenturou České republiky, č. projektu 

13-28254S). Předně jde o studii Lávičkové (2016), která při zkoumání proměny akademické 

self-efficacy po přechodu na střední školu pracovala s jedním výzkumným souborem, ten byl 

však omezen ve své velikosti. Nebyl zde zjištěn statisticky významný rozdíl v poklesu akade-

mické self-efficacy mezi jednotlivými etapami měření. Druhým výzkumem je práce Kučerové 

(2015), která se zaměřovala na přechod z prvního na druhý stupeň základní školy. Ani zde 

nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly. Tento výzkum také používal stejné výzkumné 

metody pro měření akademické self-efficacy, míra akademického vědomí vlastní účinnosti se 

pohybovala v rozmezí 130,76 bodů (září) a 132,25 bodů (červen), což je méně, než u našeho 

měření v dubnu (137,46 bodů). Tento rozdíl je možné vysvětlit právě zráním u adolescentů, 

kdy dovedou oproti žákům mladšího školního věku diferencovaněji nahlížet na své schopnos-

ti, mají větší úroveň introspekce a měli více příležitostí pro posilování vlastního self-efficacy 
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pomocí zážitku zvládnutí (Eccles, 2007; Cleary, & Zimmerman, 2004). Nicméně by bylo zají-

mavé provést výzkum vývoje (akademické) self-efficacy u reprezentativního vzorku 

v průběhu povinné školní docházky a s přesahem na střední školu v českém prostředí se spe-

cifiky zdejšího školního systému. Výzkumy ze zahraničí nám nedávají ohledně jejího vývoje 

konzistentní výsledky, kdy byl zjištěn její trvalý pokles po 12 roku věku (Caprara et al., 2008), 

pokles mezi pátou a osmou třídou a její následný opětovný nárůst (Hunter et al., 2005) či 

nebyly zjištěny žádné změny v její úrovni (Lloyd et al., 2005). 

 Dále jsme zkoumali souvislost mezi akademickou self-efficacy a školním prospěchem, 

kdy jsme zjistili přímou úměru mezi těmito dvěma proměnnými – čím vyššího skóre 

v akademickém vědomí vlastní účinnosti žáci dosáhli, tím lepších známek také ve škole dosa-

hovali. Tyto výsledky korespondují se samotným chápáním akademické self-efficacy, kdy 

jedinci s vyšší mírou dokáží zdárněji plnit školní povinnosti, používají efektivnější strategie 

učení a jsou celkově motivovanější v jejich dosahování (Bandura, 1997a; Zimmerman, 1995). 

Výzkumně došlo již v řadě studií k potvrzení akademické self-efficacy jakožto prediktoru 

školní úspěšnosti (např. Diseth et al., 2014; Caprara et al., 2011; Putwain et al., 2013). 

Nicméně tento vztah nemusí být pouze jednostranný, ale dosahování dobrých školních vý-

sledků pomáhá posilovat akademickou self-efficacy zejména na druhém stupni základní ško-

ly, aby se na střední škole tento vztah spíše obrátil a akademická self-efficacy pomáhá dosa-

hovat dobrých školních výsledků (Caprara et al., 2011). V tomto ohledu může self-efficacy 

sloužit jako jeden z protektivních faktorů při tranzici, umožňující zdárnou adaptaci na jiné 

prostředí. Pozitivní vztah mezi akademickou self-efficacy a školními výsledky byl potvrzen 

také v době přechodu žáků na druhý stupeň (Kučerová, 2015).  

 Nyní se zaměříme na očekávání, která žáci od střední školy mají. První oblastí je nový 

třídní kolektiv, do kterého se budou žáci zapojovat a navazovat zde nové vztahy. Chlapci se 

ve své self-efficacy statisticky nelišili od dívek. Tato oblast je pro adolescenty velmi důležitá, 

kdy 76 % z nich prožívá zájem či výzvu (68 %). To ostatně koresponduje s výzkumy na toto 

téma, kdy oblast třídních vztahů jsou pro adolescenty nejdůležitější (Eccles, & Roesser, 2011; 

Walton, & Cohen, 2007). Radost z nových spolužáků spíše zažívá zhruba polovina žáků (57 

%). Je možné si představit, že pro některé žáky bude přechod do nového třídního kolektivu 

vítanou změnou (Isakson, & Jarvis, 1999; Kinney, 1993), pro jiné spíše negativní změnou (Ro-

eser et al., 1999) a pro zbylé se v prožívání nic nezmění (Newman et al., 2007). Z našich vý-

sledků vyplývá, že nadpoloviční většina adolescentů se těší na své nové spolužáky, na svůj 
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nový třídní kolektiv, tedy to prožívají jako vítanou změnu. To je ve shodě s charakteristikami 

tohoto vývojového období, kdy adolescenti více navazují a udržují vztahy s vrstevníky 

(Brown, 2004). Třídní kolektiv je významnou skupinou, která slouží k (sebe)poznání, posilo-

vání identity a prožitku patření do skupiny (či naopak vymezování se a odmítání nechtěné-

ho). I když se většina adolescentů na své spolužáky těší, prožívá při tom jistotu pouze 31 %. 

To je poněkud v rozporu s původním ohodnocením této oblasti, kdy více než polovina re-

spondentů uvedla 80% důvěru ve zvládnutí této oblasti. Možné vysvětlení může ležet 

v atribuci, kdy self-efficacy představuje právě vědomí vlastní účinnosti, tedy žáci důvěřují 

sami sobě. Ale protože své nové spolužáky ještě neznají a neví, jací budou, z toho důvodu 

nemohou prožívat vysokou míru jistoty. Tato skutečnost odkazuje na prožívání tranzitorního 

momentu, kdy se jedná o vykročení do nejistoty. Celková míra negativních emocí spojených 

s novým třídním kolektivem je relativně nízká a odpovídá vysoké self-efficacy žáků v této 

oblasti (Chen, & Usher, 2013).  

 Další zkoumanou kategorií bylo očekávání ohledně nových předmětů, větší náročnos-

ti i celkového objemu učiva. V konzistenci se sociálně kognitivní teorií zažívali žáci s lepším 

prospěchem statisticky významně také větší míru vědomí vlastní účinnosti (průměrná míra 

self-efficacy byla 71 % s výborným prospěchem vs. 61 % se špatným). Celkově se snížil počet 

žáků, kteří pociťovali zájem o tuto oblast (67 % vs. 76 % u třídního kolektivu). To pouze dopl-

ňuji závěry uvedené v předchozím odstavci, kdy náročnější učivo není pro adolescenty tak 

zajímavé jako vztahy s vrstevníky (Eccles, & Roesser, 2011; Walton, & Cohen, 2007). Přesto si 

tato oblast uchovala relativní významnost, což je možné vysvětlit očekáváními žáků o jejich 

profesní dráze. Z výzkumu Smetáčkové (2009) vyplývá, že žáci při volbě střední školy přemýš-

lí o budoucím zaměstnání a snaží se dostat optimální vzdělání, jež jim pomůže danou profesi 

získat, či umožní nastoupit na vysokou školu. Také více než 80 % žáků si střední školu vybírá 

právě kvůli zájmu o daný obor, zároveň pouze 25 % žáků prožívá zároveň radost z budoucí-

ho náročnějšího učiva. Jedním z možných vysvětlení pro takto nízké procento je neochota 

věnovat se náročnějšímu učivu na úkor svého volného času. Ten adolescenti vnímají jako 

velmi důležitý (Smetáčková, 2009; Macek, 2003). Celkové prožívání negativních emocí se drží 

na nízkých hodnotách – nervozita (32 %), následuje strach (27 %), stres (24 %), zoufalství (6 

%) a naštvání (3 %). Právě oblast školy bývá pro adolescenty v mezinárodním hledisku nejvíce 

stresující (Persike, & Seiffge-Krenke, 2012).  
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 Poslední zkoumanou oblastí byla větší samostatnost v přípravě do školy, kdy průměr-

ná míra self-efficacy u žáků byla 74 %. Také zde žáci s lepším průměrem udávali zároveň i 

vyšší míru vědomí vlastní účinnosti (76 % u žáků s výborným prospěchem oproti 67 % u žáků 

se špatným prospěchem). Ze všech třech zkoumaných oblastí, o samostatnou přípravu pro-

jevovalo zájem nejmenší množství žáků (52 %). Ovšem další prožívané emoce, jako je radost, 

vzrušení a jistota, byly častěji prožívané. Tato ambivalence může být výrazem chuti dělat si 

věci podle sebe a zkoušet si je, zároveň je to možné prožívat jako nepříjemný nárok, který na 

žáky vyučující mají a nechuť přijmout za svou přípravu zodpovědnost, což by odpovídalo také 

výsledkům z jiných výzkumů (Newman et al., 2000; Akos, & Galassi, 2004). Celkově však 

emoční prožívání spojené se změnou školy bylo pozitivní a žáci se o změny zajímají. Spíše než 

přítomnost pozitivních emocí u většiny žáků se projevovala absence prožívaných negativních 

emocí. Podporuje to zjištění, že žáci nemívají většinou negativní očekávání směrem 

k přestupu na střední školu, naopak to může být vítanou změnou (Benner, & Graham, 2007; 

Smith et al., 2008; Smetáčková, 2009). 

Nyní bychom se více věnovali proměně akademické self-efficacy během přechodu na 

střední školu a námi zjištěné výsledky porovnali s jinými výzkumy v této oblasti. Naším prv-

ním předpokladem byla nižší úroveň akademické self-efficacy po přestupu na střední školu 

oproti době po adaptaci. Tento předpoklad se ovšem nepotvrdil na statisticky významné ro-

vině, což nepotvrzují výsledky zahraničních studií ohledně přechodu na střední školu (Jacobs 

et al., 2002; Lofgran et al., 2015) či na druhý stupeň základní školy (Rudolph et al., 2001; Bru 

et al., 2010; West et al., 2010). Pro možné vysvětlení je třeba se podívat blíže na výsledná 

data. Studenti, kteří přešli na střední školu, si uchovávají relativně neměnnou úroveň aka-

demické self-efficacy i po uplynutí adaptivní fáze. Na počátku diskuze byly uvedeny také úda-

je měření z dubna, kdy skupina získala v měření akademické self-efficacy 137,5 bodů, oproti 

výsledkům druhé skupiny 129,8 bodů v září, resp. 128,7 bodů v listopadu. Ani jeden z našich 

vzorků není reprezentativní, není možné je tedy přímo porovnávat. Přesto ukazují možnou 

tendenci, jež potvrzuje trvalý pokles v průběhu školní docházky (Caprara et al., 2008). Bylo by 

zajímavé provést ještě další etapu měření po delší době studia na střední škole, kdy by toto 

případné měření mohlo pomoci odhalit další vývoj vědomí vlastní účinnosti. Zároveň jsou 

výsledky našeho výzkumu ve shodě s předchozími výsledky pocházejícími z českého prostředí 

(Lávičková 2016; Kučerová, 2015), které také nezjistily statisticky významné změny 

v akademické self-efficacy po přechodu. Možným vysvětlením je, že přestup na střední školu 
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nakonec nemusí představovat pro žáky takovou zátěž, než jak se předpokládá. Ostatně ani 

druhá hypotéza našeho výzkumu nemohla být přijata, protože se nezjistil statisticky význam-

ný rozdíl v emočním prožívání studentů po přechodu. Studenti v září dosahovali 83,9 bodů a 

v listopadu 84,8 bodů ze 120 možných. Pro doplnění uveďme také výsledky měření z dubna, 

kdy žáci dosáhli 86,5 bodů. Čím studenti prožívají více pozitivních emocí, tím je jejich skóre 

vyšší. Z výsledků je patrné, že studenti prožívají převážně pozitivní pocity, což se doplňuje 

také s relativně stabilní úrovní akademické self-efficacy, kterou si po přechodu na střední 

školu ponechávají. Tato zjištění nejsou ve shodě s jinými výzkumy, které uvádějí zvýšenou 

úzkostnost a jiné negativní emoce během přechodu (Benner, & Graham, 2009; Newman et 

al., 2007). Důvodem pro naše výsledky může být dostatečná úroveň vnímání vlastní účinnos-

ti, kdy vyšší úroveň self-efficacy se projevuje také v prožívání pozitivních emocí (Bandura, 

1997b). V potaz je také možné vzít případné protektivní faktory, jako jsou vrstevnické vztahy 

a podpora vyučujících na nové škole (Barber, & Olsen, 2004), které mohou v českém pro-

středí fungovat efektivněji. Tato data by naznačovala nepřítomnost poklesu životní spokoje-

nosti adolescentů během přechodu na střední školu (ve shodě s výsledky studie Salmela-Aro, 

& Tuominen-Soini, 2010). 

Naopak se v našem výzkumu potvrdil vztah mezi úrovní akademické self-efficacy a 

školním prospěchem, kdy studenti s vyššími hodnotami v první proměnné si udržovali také 

lepší studijní průměr. Tento vztah byl již probrán v předchozí části diskuze. Další zkoumanou 

dimenzí byly genderové rozdíly v úrovni akademické self-efficacy, kdy si v našem výzkumu 

držely dívky vyšší úroveň oproti chlapcům ve všech třech etapách (duben-září-listopad). Jed-

nalo se přitom o rozdíl 6-7 bodů. Výzkumy na poli genderových rozdílů v akademické self-

efficacy nepřinášejí konzistentní závěry. Je možné najít takové, které nenašly rozdíl v úrovni 

akademické self-efficacy podle rozdílného pohlaví (van der Vleuten et al., 2016; Friedel et al., 

2007; Kenney-Benson et al., 2006), i studie s opačnými výsledky, které na genderové rozdíly 

poukazují (Britner, & Parajes, 2001; Pajares, 2005; Else-Quest, Hyde, & Linn, 2010; Lloyd et 

al., 2005). Většina těchto výzkumů přitom v jednotlivých oblastech přisuzuje vyšší úroveň 

vědomí vlastní účinnosti chlapcům oproti dívkám – jedná se o oblasti matematiky, práce 

s počítači a společenských věd (Pajares, 2005). V našem výzkumu jsme ovšem pracovali 

s celkovou akademickou self-efficacy a tyto výsledky jsou ve shodě s výsledky studií Martino-

ta et al. (2012) a Lávičkové (2016), kde se také zjistila vyšší úroveň self-efficacy u dívek. 

V tomto pohledu se ukazují být dívky odolnější vůči zátěži spojené s přechodem. Vliv může 
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mít také kulturní prostředí a školní systém, bylo by proto zajímavé se věnovat této oblasti a 

podrobněji zkoumat také jednotlivé podoby akademické self-efficacy. 

Nepotvrdila se hypotéza o pozitivním vlivu adaptačních kurzů na oblast akademické 

self-efficacy. Přitom by tyto kurzy měly sloužit k urychlení tvorby skupiny (třídního kolektivu) 

a snížení negativních emocí (Krčálová, 2014; Střípek 2017; Pytlíková, 2012). Možné vysvětlení 

může být ve variabilitě podob těchto adaptačních kurzů, které se mohou lišit v délce, místě 

konání i samotném průběhu, akcentovaném tématu a tedy i výsledné kvalitě. Nicméně ani 

adaptační programy zaměřené na self-efficacy nepřináší zcela průkazně pozitivní vliv (Mor-

ton, & Montgomery, 2011).  

Jako poslední oblastí bylo porovnání studentů gymnázií a středních odborných škol 

z hlediska jejich akademické self-efficacy. Zde se ukázal rozdíl mezi těmito dvěma skupinami, 

kdy studenti gymnázií dosahovali v září i listopadu signifikantně vyšší akademickou self-

efficacy v porovnání se studenty středních odborných škol. Rozdíl byl přitom 15, resp. 13 

bodů. Samotná výuka na gymnáziích bývá rozmanitější co do témat, kterým se studenti učí, 

což má za cíl připravit studenty na široký okruh možných vysokých škol, resp. na různá povo-

lání. Naproti tomu studenti středních odborných škol bývají již více zaměřeni a úzce vymeze-

ni ve svém budoucím profesním směřování. V tomto ohledu jsou naše výsledky v rozdílu 

akademické osobní zdatnosti ve shodě s výsledky Betze a Hacketta (1986) zabývající se vzta-

hem mezi self-efficacy a volbou povolání, kdy vyšší úroveň self-efficacy se u lidí projevuje 

širší množinou možných povolání, která pro sebe zvažují. V našem případě se jedná o stu-

denty gymnázií.  

Nyní bude následovat oddíl věnující se limitům tohoto výzkumu. Jako první je možné 

se podívat na výzkumný vzorek a jeho velikost. Naším záměrem bylo získat dostatečný počet 

respondentů z rozličných lokalit, abychom maximalizovali externí validitu této studie. I přes 

naši snahu se nám nepodařilo mít přísně vyvážené dílčí podskupiny výzkumného vzorku, kde 

by byli dívky a chlapci zastoupeni rovným poměrem. Data jsme sbírali na gymnáziích a střed-

ních odborných (průmyslových) školách, kdy relativní četnosti dívek a chlapců ve třídách 

těchto dvou typů škol jsou navzájem diametrálně odlišné. Toto omezení nám neumožňovalo 

kupříkladu přímé srovnání dívek z gymnázií a středních škol.  

V původním výzkumném designu jsme uvažovali o longitudinálním výzkumu, který by 

mapoval očekávání a vývoj akademické self-efficacy u jednotlivců v čase. Ovšem vzhledem k 

relativně vysoké mortalitě vzorku po prvním testování jsme tuto myšlenku opustili a rozhodli 
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se výzkum tematicky rozdělit na dvé období – před nástupem a po nástupu na střední školu. 

Respondenty z dubnového testování jsme v září nemohli otestovat zejména z toho důvodu, 

že nesplnili přijímací zkoušky a na střední školu se nedostali. Dalším důvodem byla jejich ab-

sence ve škole v den testování v září či listopadu. 

Je otázkou, zda limitující není také relativně krátké rozmezí mezi druhým a třetím 

termínem testování, kdy nebylo možné zamítnout některé nulové hypotézy. V rámci dalších 

šetření v této oblasti by bylo záhodno zkusit delší časové rozmezí (např. 6-9 měsíců). Zároveň 

by to kladlo je vyšší nároky na udržení dostatečné velikosti zkoumaného vzorku a vyřešení 

jeho mortality. 

V neposlední řadě je limitující také samotný způsob sběru dat pomocí dotazníku. Ač-

koliv umožňuje sbírat data od více respondentů zároveň za konstantních podmínek a tato 

data relativně snadno zpracovávat, je také limitující v možné neporozumění některých polo-

žek respondenty, nutnost přizpůsobovat svou odpověď předem daným škálám či pracování 

pouze se subjektivní výpovědí respondentů. V rámci snahy o snížení možných limitů jsme tak 

předem jednotlivé položky testovali v rámci pilotní studie. 
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Závěr 

 

Diplomová práce se věnuje změnám akademické self-efficacy v době přechodu na střední 

školu a očekávání žáků, která od tohoto přechodu mají. Akademická self-efficacy je jedním 

z hlavních prediktorů školního úspěchu, ovlivňuje také emoční prožívání, motivaci a aspirační 

úroveň žáků. Zároveň výzkumy ukazují postupné snižování úrovně self-efficacy v průběhu 

druhého stupně základní školy. Přechod na střední školu je jedním z tranzitorních momentů. 

Specifický je pro adolescenty z toho důvodu, protože ve většině případů poprvé musí sami 

volit ohledně svého budoucího směřování a nést si za volbu zodpovědnost. Adolescence je 

mimo jiné období utváření identity, prohlubování introspekce, objevování vlastních hodnot a 

vzestupu důležitosti vrstevnických vztahů.  

V rámci výzkumu jsme pracovali se dvěma výzkumnými vzorky, kdy jsme provedli tes-

tování před přestupem v dubnu (N=321) a následně po přestupu v září a v listopadu (N=169). 

První měření proběhlo v rámci přijímacího řízení na střední školy. Druhý výzkumný vzorek se 

od prvního odlišuje z toho důvodu, protože část respondentů se na střední školy nedostala a 

bylo třeba doplnit výzkumný soubor o další participanty. Tento výzkumný soubor testovaný 

v září (po přestupu na střední školu) potom zůstal identický i pro testování v listopadu (po 

adaptaci). 

Pro měření očekávání spojených s přechodem na střední školu jsme použili inventář 

Emotions connected with change a procentuální vyjádření míry osobní zdatnosti, nakolik žáci 

tento přestup zvládnou. Blíže jsme se věnovali očekávání ohledně těchto oblastí: změna tříd-

ního kolektivu, navýšení množství učiva a samostatnost ve školní přípravě. Dále jsme pro 

měření akademické self-efficacy použili dotazníky Myself as a learner scale a Children’s self-

efficacy scale. 

Výsledky oproti očekávání prokázaly pozitivní vnímání změny ze strany žáků během 

přechodu na střední školu, kdy pouze v malém množství případů byl tento přechod spojován 

s negativními emocemi. Dále se potvrdila důležitost třídního kolektivu, na který se nadpolo-

viční většina žáků těší. Neukázaly se genderové rozdíly v míře vlastní účinnosti v žádné ze 

zkoumaných oblastí (třídní kolektiv, množství učiva ani samostatnost přípravy). Výsledky také 

potvrdily vztah akademické self-efficacy a školního prospěchu. Žáci s lepším studijním prů-

měrem dosahují také vyššího skóre v akademické self-efficacy. Podle sociálně kognitivní teo-
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rie A. Bandury, ze které self-efficacy vychází, se obě proměnné vzájemně ovlivňují. Jedna 

proměnná není pouhou příčinou druhé, ale uplatňuje se reciproční determinismus. V našem 

výzkumu se nepotvrdil úbytek self-efficacy během přestupu na střední školu, zároveň dívky 

mají vyšší úroveň akademické sebeúčinnosti než chlapci. Neprokázal se vliv adaptačních pro-

gramů na úroveň self-efficacy. Studenti gymnázií mají signifikantně vyšší míru sebeúčinnosti 

než studenti středních odborných škol. To je ve shodě s chápním self-efficacy, kdy lidé s její 

vyšší mírou mají také větší množinu možných povolání, o kterých uvažují. 

Tento výzkum se zaměřil na méně zkoumané období v rámci vzdělávání mladistvých – 

na přechod na střední školu. Výzkum pomohl nejen blížeji zmapovat emoční ladění adol-

escentů v tomto období, ale také pomohl zjišťovat specifické projevy českého školního sys-

tému ve vztahu k self-efficacy. Z výše uvedeného je patrné, že se přitom nejedná o konstan-

tu, ale koncept vnímané akademické účinnosti je možné pozitivně ovlivňovat. Ve výsledku je 

tak možné předcházet školní neúspěšnosti a posilovat schopnost řešit problémy i do bu-

doucna. V rámci lepšího porozumění akademické self-efficacy v českém školním prostředí by 

bylo vhodné tento koncept zkoumat dlouhodoběji i v následujícím období střední školy. 
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Příloha  
 

Informovaný souhlas 

 

 

Vážení rodiče, 

prosím o souhlas, aby Vaše dcera/ Váš syn vyplnili dotazník o délce 50 otázek. Otázky se bu-

dou týkat toho, jak dítě přemýšlí o nárocích spojených se školní docházkou a jak vnímá 

nadcházející změnu související s přestupem na  novou školu. Vyplnění dotazníku trvá cca    20 

minut a uskuteční se  v závěru příjímacího  řízení,  resp. prostřednictvím  online sběru dat z 

domova (v případě žáků přijatých bez přijímacího řízení). 

Sběr  dat   se   děje   v rámci   projektu   „Tranzitorní   momenty   v životní   dráze   dítěte  a 

dospívajícího“, který je podpořen Grantovou agenturou České republiky (13-28254S). Zajímá 

nás, jak se v průběhu života vyvíjejí charakteristiky dětí, jako jsou subjektivní důvěra v 

možnost řídit svůj život a sebekontrola. Chceme získat informace, jak tyto vlastnosti ovlivňují 

zvládání přechodu dítěte mezi jednotlivými stupni vzdělávacího systému. V této chvíli se 

zaměřujeme na přestup mezi základní a střední školou. 

Dotazník bude opatřen kódem, který se skládá z prvních tří písmen příjmení a prvních tří čísel 

data narození Vašeho potomka, takže při zpracování dat bude zaručena anonymita. Znovu 

požádáme Vašeho syna/ Vaší dceru o vyplnění dotazníku na podzim následujícího školního 

roku (bude již po přechodu na SŠ), abychom získali možnost zmapovat vývoj jejich prožívání i 

přemýšlení o škole. Informované souhlasy budou uloženy u hlavní řešitelky projektu, která 

uvedené kontakty nikomu neposkytne. Nebudou pořizovány ani kopie těchto souhlasů. 

V případě Vašeho zájmu můžeme poskytnout stručnou zpětnou vazbu o individuálním 

výsledku Vašeho dítěte. 

Za řešitelský tým 

 

PhDr. Simona Hoskovcová, PhD. 

 

 

Souhlasím s tím, aby moje dcera/ syn vyplnil/a dotazník v rámci projektu „Tranzitorní 

momenty v životní dráze dítěte a dospívajícího“ 

 

Napište prosím tři písmena z příjmení dítěte a první tři čísla z jeho data narození 

 

_ _ _ _ _ _ 

 

Datum:  Podpis rodiče:    Kontaktní e-mail: 

 

 

 


