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ANOTACE 

Práce se zaměřuje na zmapování vztahu mezi časovou perspektivou a self-efficacy 

v pozdní adolescenci. V teoretické části je stručně charakterizováno období pozdní 

adolescence, dále je představen koncept časové perspektivy v pojetí Philipa Zimbarda  

a Johna Boyda a koncept self-efficacy Alberta Bandury. V neposlední řadě je zde 

představeno pojetí negativní časové perspektivy jako samostatného konceptu. V empirické 

části je kladen důraz na prozkoumání vztahu mezi jednotlivými dimenzemi především 

negativní časové perspektivy a self-efficacy v akademické, emoční a sociální oblasti, dále 

na zmapování rozdílů v časové perspektivě a self-efficacy mezi studenty maturitního 

ročníku gymnázia a studenty prvního ročníku vysoké školy a mezi chlapci a dívkami.  

KLÍČOVÁ SLOVA 

Časová perspektiva, self-efficacy, adolescence, negativní časová perspektiva, S-ZTPI, 

SEQ-C 

ANNOTATION 

The thesis is focused on exploring of relationship between Time Perspective and 

Self-Efficacy in late Adolescence. The theoretical part characterise a period of late 

Adolescence, presents Zimbardo’s and Boyd‘s conception of Time Perspective and 

Bandura’s conception of Self-Efficacy. Afterwards, there is also presented a conception of 

Negative Time Perspective as an individual concept. The empirical part emphasizes 

examination of the relationship between the individual dimensions of Negative Time 

Perspective and Self-Efficacy in academic, emotional and social domain. In addition, the 

differences between students in the last year of high school and students in the first year of 

university and gender differences were examined.  
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1 Úvod  

Čas velmi zásadně prostupuje naše životy, pomáhá nám strukturovat naše zážitky, a tím 

nám poskytuje určitou jistotu a lepší porozumění chaotickému světu kolem nás. Západní 

společnost, ve které žijeme, je orientovaná na budoucnost. Jako děti plně žijeme 

v přítomném momentu a minulost ani přítomnost pro nás není tolik důležitá. Postupem 

času se ale začínáme učit z minulých zkušeností a vytvářet si očekávání, představy  

a později i jasné plány a cíle do budoucnosti. Schopnost mentálně se přenést do abstraktně 

vykonstruovaného rámce minulosti nebo budoucnosti je ovlivněna mnoha faktory  

a u různých jedinců je odlišná, stejně jako emoční náboj s tím spojený. Někteří lidé 

vzpomínají na minulost s nostalgií, budoucnost očekávají plní naděje a optimismu  

a přítomný moment si dovedou užít „naplno“; jiní lidé naopak stále vzpomínají na bolestné 

prožitky, křivdy a příkoří, které prožili, na budoucnost nahlíží s obavami a přítomnost jim 

často protéká mezi prsty. Zatímco pozitivní pohled na minulost, přítomnost a budoucnost a 

jeho vliv na různé oblasti života byl již prozkoumán v rámci Zimbardova a Boydova 

konceptu „Vyvážené časové perspektivy“ (především v rámci pozitivní psychologie), 

negativní postoj k minulému, přítomnému a budoucímu časovému rámci jako možný 

jednotný koncept s určitou prediktivní hodnotou nebyl zatím příliš prozkoumán. A právě 

na tuto oblast jsem se rozhodla ve své práci zaměřit. 

V teoretické části se věnuji především stručné charakteristice období pozdní adolescence, 

dále představení konceptu časové perspektivy, především pojetí Philipa Zimbarda a Johna 

Boyda, v neposlední řadě také popisu konceptu self-efficacy, jehož autorem je Albert 

Bandura a které je dále vztaženo k akademické, emoční a sociální oblasti, což jsou domény 

hrající nejen v období adolescence pro jedince významnou roli. Empirická část představuje 

výzkumné šetření, při kterém byla zmapována časová perspektiva a úroveň self-efficacy  

u studentů maturitního ročníku gymnázia a studentů prvního ročníku vysoké školy. Dále 

bylo zjišťováno, zda existuje vztah mezi časovou perspektivou a self-efficacy a statisticky 

významné rozdíly mezi studenty gymnázia a vysoké školy a rozdíly mezi pohlavími. 
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2 Teoretická část  

2.1 Adolescence 

Adolescence je období života, jehož konkrétní časové vymezení se liší u jednotlivých 

autorů, ale obecně řečeno se týká především druhého desetiletí života. Hlavními 

ontogenetickými charakteristikami jsou pohlavní dozrávání, fyzický i duševní rozvoj a  

sociální učení. V tomto období se daleko výrazněji než v dětství rozvíjí schopnost 

symbolizace, anticipace, zástupného učení, sebereflexe a seberegulace. Adolescence je 

v evropské psychologii často oddělována od pubescence, která se datuje od 11 let, přičemž 

mezník mezi těmito obdobími bývá stanovován kolem 15 let, což je věk spojený s plnou 

reprodukční zralostí a ukončením tělesného růstu. Konec období adolescence již tolik 

nesouvisí s biologickými faktory, ale týká se spíše psychologických a sociálních aspektů, 

proto je značně individuální, ale obvykle je datován 20. - 22. rokem života (Macek, 2003). 

Vzhledem k tomu, že ve vyspělých společnostech dochází k prodlužování období 

adolescence z mnoha důvodů (zrychlení pohlavního dospívání, prodlužování „přípravy na 

dospělost“, zřetelnější existence  specifické kultury adolescentů), přiklání se Macek (2003) 

k periodizaci, která označuje pojmem adolescence celé období mezi dětstvím a dospělostí a 

která adolescenci dále diferencuje na časnou adolescenci trvající přibližně od 10 let 

(případně 11 let) do 13 let, střední adolescenci v rozmezí 14-16 let a pozdní adolescenci od 

17 přibližně do 20 let, případně déle.  

Ve své práci jsem se rozhodla využít Mackovu širší periodizaci, která zohledňuje i širší 

socio-kulturní souvislosti, a zaměřit se na období pozdní adolescence dle jeho vymezení.    

2.1.1 Pozdní adolescence 

Pozdní adolescence je období, kdy většina dospívajících ukončuje střední školu a rozhodují 

se pro další studium nebo hledají pracovní uplatnění. Přijímání „dospělých“ rolí je ale 

velmi individuální, někteří jedinci v tomto období vstupují do manželství a zakládají 

rodiny, jiní se i dlouho po 20. roce života věnují studiu a ekonomicky se osamostatňují až 

mnohem později (Macek, 2003). 

 Macek (2003) uvádí, že v tomto období se dospívající daleko víc než v předchozích fázích 

soustředí na svou budoucnost a zamýšlí se nad svou osobní perspektivou, cíli a plány 
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v oblasti kariéry a partnerských vztahů. Celé období adolescence provází zvýšená 

sebereflexe, zvyšuje se i konzistence a stabilita sebepojetí a prohlubuje se vědomí časové 

kontinuity vlastního já – adolescenti často přehodnocují svou minulost, revidují a záměrně 

restrukturalizují obsahy paměti, a výrazně se orientují na budoucnost, často až 

s nerealisticky optimistickým pohledem. To vše by mohlo souviset s jejich časovou 

perspektivou.  

Díky zdokonalování procesu zpracování informací adolescent dokáže lépe uvažovat o 

aktuálních možnostech, variantách řešení problémů, zvažovat důsledky svého jednání a 

zvyšuje se také vědomí kompetence a efektivnosti řešení problémů. Dále během 

adolescence narůstá množství osvojených copingových strategií, čímž se postupně snižuje 

zranitelnost adolescenta a nekonzistentní chování, a zvyšuje se interní místo kontroly 

(locus of control). Jedinec tedy věří, že může uplatňovat vliv na svět kolem sebe, což má 

velký vliv na cílově zaměřené chování a přijímání závazků (Macek, 2003). 

V emoční oblasti je období pozdní adolescence typické odezníváním náladovosti a vysoké 

lability, která charakterizovala časnou adolescenci. Macek a jeho kolegové (2002, in 

Macek, 2003) zjistili u sedmnáctiletých dívek významně nižší úroveň emoční stability než 

u stejně starých chlapců. To je v souladu s  výsledky Ruttera (1995, in Macek, 2003), který 

zjistil, že dívky kolem sedmnáctého roku života často vykazují nižší úroveň subjektivní 

pohody a mají negativnější emoční ladění než chlapci. Pro toto období je také příznačná 

zvýšená potřeba někam patřit, na něčem se podílet a něco s druhými sdílet, čímž se 

posiluje sociální aspekt identity. 

2.2 Časová perspektiva  

2.2.1 Vymezení pojmu dle různých autorů 

Časová perspektiva je psychologický koncept rozvíjený od 40. let 20. století. Již 

i předtím se ale Kurt Lewin ve své teorii pole zabýval vlivem minulosti i budoucnosti na 

aktuální chování. Podle něj zahrnuje časová perspektiva „pohled jedince na jeho 

psychickou minulost a budoucnost existující v daný čas“ (Lewin, 1951,  

in Zimbardo & Boyd, 1999). V návaznosti na Lewina se výzkumem časové perspektivy 

zabýval Joseph Nuttin, který souhlasil s Lewinovou teorií, ale upřesnil, že míra vlivu 
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minulých a budoucích  událostí na aktuální chování závisí na tom, zda jsou aktuálně 

přítomné na kognitivní úrovni behaviorálního fungování jedince (Nuttin, 1985, 

in Zimbardo & Boyd, 1999). Na Lewinovskou tradici navázal i Philip Zimbardo a John 

Boyd, jejichž pojetím časové perspektivy se budu zabývat níže. V neposlední řadě je třeba 

zmínit Torgrima Gjesmeho, který se od 70. let 20. století zaměřuje především na orientaci 

na budoucnost, která se podle něj po postupném rozvoji stává relativně stabilní osobnostní 

charakteristikou (Pavelková, Purková & Menšíková, 2010). 

Časová perspektiva může být pojímána různými způsoby – např. Nuttin, Gjesme nebo 

Lens ji vnímají jako motivačně-kognitivní proces, Zimbardo a jeho kolegové v návaznosti 

na Lewina považují časovou perspektivu spíše za konstrukt podobný postoji vůči času 

nebo jako kognitivní proces. Kairys podotýká, že se jedná o relativně stabilní 

charakteristiku a vnímá časovou perspektivu jako konstrukt podobný osobnostnímu rysu 

(Kairys, 2010). 

V českém prostředí se výzkumem časové perspektivy zabývá především I. Pavelková 

(2010, 2013), K. Lukavská (2011, 2012, 2018) nebo J. Mareš (2010). 

2.2.2 Pojetí Philipa Zimbarda a Johna Boyda 

Teorie Philipa Zimbarda a Johna Boyda vznikla koncem 20.století a částečně navazuje na 

teorii Nuttinovu, ale kromě motivační a kognitivní roviny je zde kladen důraz i na emoční 

a sociální procesy. Zimbardo a Boyd pojímají časovou perspektivu jako „často nevědomý 

proces, v rámci něhož jsou nepřetržité toky osobních a sociálních zkušeností přiřazovány 

k časovým kategoriím či rámcům, skrze které tyto události získávají řád, soudržnost a 

smysl“ (Zimbardo & Boyd, 1999, str. 1271). 

Zatímco většina autorů zkoumajících časovou perspektivu se soustředí především na 

časové rámce „přítomnost“ a „budoucnost“, Zimbardo a Boyd (1999) ve své teorii 

podtrhují i vliv minulých zkušeností a zážitků na prožívání a chování jedince.  

U jednotlivých časových rámců ještě rozlišují afektivní valenci, a tím vzniká pět dimenzí: 

1) negativní minulost, 2) pozitivní minulost, 3) hédonistická přítomnost, 4) fatalistická 

přítomnost, 5) budoucnost, která je výrazně pozitivně laděna, ale částečně zahrnuje  

i negativní emoční náboj. Na dualitu dimenze budoucnost upozornili Carelli et al. (2011) a 

následně rozšířili Zimbardův a Boydův koncept o šestou dimenzi negativní budoucnost, 
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přičemž z původní škály byly odstraněny některé položky a byla přejmenována na pozitivní 

budoucnost. 

2.2.3 Vliv časové perspektivy na rozhodování 

Kognitivní časové rámce jsou využívány nejen při vytváření očekávání, cílů, možností  

a imaginativních scénářů, ale také při kódování, uchovávání a vybavování prožitých 

událostí a reprezentaci přítomnosti. Jedinci s dominantní orientací na minulost vychází při 

rozhodování z rekonstrukce minulých analogických zkušeností, které mohou být ale 

značně ovlivněny afektivním nábojem a zkresleny. Jedinci orientovaní na budoucnost se 

více soustředí na konstruování možných budoucích důsledků rozhodnutí. V obou 

případech se jedná o abstraktní kognitivní procesy, které jedinci umožňují přesáhnout 

omezené rozhodování na základě aktuálně působících stimulů a odolat aktuálním zdrojům 

uspokojení, které by mohly vést k nežádoucím důsledkům. Naopak jedinci orientovaní na 

přítomnost se rozhodují více pod vlivem situačního nátlaku, podle intenzity nebo kvality 

podnětu, převládajícího biologického stavu nebo sociálních aspektů situace a upřednostňují 

rozhodování „zdola – nahoru“ (Zimbardo & Boyd 1999) 

2.2.4 Temporální předpojatost a vyvážená časová perspektiva 

Časová perspektiva je podle Zimbarda a Boyda (1999) situačně determinovaná, ale 

relativně stabilní charakteristika osobnosti. Lidé se liší v míře užívání jednotlivých 

dimenzí, některé mohou nadužívat a jiné používat méně. Tato „temporální předpojatost“ je 

ovlivněna mnoha faktory – rodinnými modely, učením, kulturou, vzděláním, 

náboženstvím, sociálně ekonomickým statusem a v neposlední řadě biologickými faktory  

– konkrétně zráním centrální nervové soustavy. Zjednodušené řečeno se jedinec vyvíjí od 

hédonistické přítomnosti, která trvá v dětství, k rozšiřování časové perspektivy směrem do 

minulosti i do budoucnosti, k čemuž přispívá rozvoj paměti, anticipace a dalších 

kognitivních funkcí (Zimbardo, Boyd, 2008). Jak jsem již zmínila v předchozí kapitole,  

v období adolescence, kterým se ve své práci zabývám, dochází k velkému rozvoji 

orientace na budoucnost, pojící se spíše s optimismem, a může také docházet 

k přehodnocování vlastní minulosti (Macek, 2003). 

Pokud se temporální předpojatost uplatňuje velmi silně v životě jedince, stává se z ní 

dispoziční styl, který má určitou prediktivní hodnotu pro rozhodování a reakce jedince 
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(Boyd & Zimbardo, 2005). Každý z výše zmíněných časových rámců může být výhodné 

použít v určité situaci, ale v jiné situaci může být dysfunkční. Teoretickým opakem 

temporální předpojatosti je tzv. vyvážená časová orientace, což je „optimální mentální 

struktura, která umožňuje jedinci flexibilně přepínat časové rámce v závislosti  na 

požadavcích situace, vyhodnocení zdrojů a sociálních odhadů“ (Zimbardo & Boyd, 1999, 

str.1272). Jedinec s vyváženou časovou orientací „přepíná“ mezi dimenzemi pozitivní 

minulosti, hédonistické přítomnosti a (pozitivní) budoucnosti, jinak řečeno ve svém 

chování zohledňuje vlivy reprezentací minulých zkušeností, současných přání a budoucích 

důsledků, to vše ve vzájemném kompromisu.  

2.2.5 ZTPI a dimenze časové perspektivy 

Zimbardo a Boyd vyvinuli pro testování časové perspektivy testovací škálu 

tzv. Zimbardův dotazník časové perspektivy (dále jen ZTPI), díky které lze kvantifikovat 

míru orientace jedince na jednotlivé výše zmíněné dimenze. Jak jsem již zmínila, původní 

verze byla rozšířená švédskými výzkumníky (Carelli et al., 2011) o šestou škálu negativní 

budoucnost, a tím vznikla nová verze dotazníku tzv. S-ZTPI, kterou jsem se rozhodla pro 

účely své práce použít. Dotazník bude podrobněji popsán v empirické části, v této 

podkapitole bych ráda stručně představila jednotlivé dimenze. 

Pozitivní minulost 

Pozitivní minulost odráží vřelý, často až nostalgický a sentimentální pohled na minulost 

s důrazem na kontinuitu života, tradici, rodinu a vřelé mezilidské vztahy (Zimbardo  

& Boyd, 1999). Jedinci nadužívající tuto dimenzi mají oproti ostatním vyšší sebeúctu 

(self-esteem) a míru prožívaného štěstí, hodně přátel (Boniwell & Zimbardo, 2004), 

konzumují méně alkoholu, méně často se účastní rizikového chování a méně často se  

u nich vyskytuje deprese, úzkost a agrese (Zimbardo & Boyd, 1999). Co se týče 

genderových rozdílů, podle Zimbarda a Boyda (1999) na této škále skórují výše ženy. 

V dotazníku ZTPI zahrnuje tato dimenze např. položku „S nostalgií vzpomínám na své 

dětství (jako by se mi po dětství stýskalo)“ nebo „Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na 

šťastné chvíle“. 
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Boniwellová a Zimbardo (2004) uvádí, že jedinci orientovaní na minulost, ať s pozitivní 

nebo negativní valencí, jsou poměrně konzervativní, vyhýbají se změnám  a nejsou moc 

otevření novým zkušenostem.  

Negativní minulost  

Dimenze negativní minulost je charakteristická negativním a averzivním postojem vůči 

minulosti, který může být způsoben prožitím traumatických událostí v minulosti nebo 

pouze negativní rekonstrukcí neutrálních událostí. Boyd a Zimbardo (2005) dále 

zdůrazňují, že pro časovou perspektivu je mnohem důležitější subjektivní vnímání vlastní 

minulosti, ovlivněné především emocionálními faktory, a postoj k ní, než objektivně 

doložitelné události, což platí i u dimenze pozitivní minulost (Zimbardo & Boyd, 2008). 

Jedinci nadužívající tuto dimenzi vykazují nízkou úroveň prožívaného štěstí, sebeúcty, 

vysokou úroveň agresivity, nejsou motivováni k práci za budoucí odměny, méně cvičí, 

mají sklony ke gamblingu a co se týče sociální oblasti, mají neuspokojivé interpersonální 

vztahy a málo blízkých přátel (Zimbardo & Boyd, 1999). V neposlední řadě jsou  

zranitelnější vůči vzniku deprese nebo úzkosti (Zimbardo & Boyd, 2008), což možná 

souvisí s jejich opatrností a tendencí vyhýbat se změnám a novým zkušenostem 

(Boniwellová & Zimbardo, 2004). Zahrnuje např. položku „V mysli se mi opakují staré 

bolestné prožitky“ nebo „Věci málokdy dopadly tak, jak jsem čekal“. 

Fatalistická přítomnost 

Fatalistická přítomnost má negativní valenci a odráží absenci zaměřené časové 

perspektivy. Jedinci s dominantní orientací na tuto dimenzi nejsou zaměření na budoucí 

cíle, naopak mají pocit, že budoucnost je předurčena a řízena vnějšími silami 

(např. osudem) a nelze ji ovlivnit individuálním jednáním, z čehož plyne rezignace a pocit 

bezmoci. Více než ostatní jsou nespokojení se svým současným životem a nemyslí si, že 

by se mohl zlepšit. Mají nižší průměr známek, nepřejí si mít více času na své přátelé a mají 

více sexuálních partnerů. Fatalistická přítomnost silně koreluje s agresí, úzkostí, depresí  

a negativně se zvažováním budoucích důsledků (Zimbardo & Boyd, 1999). Silný 

fatalismus v dotazníku ZTPI odráží např. položka „Mnohé v mém životě určuje osud“ nebo 

„Nemá smysl si dělat starosti s budoucností, protože ji stejně nemohu nijak ovlivnit“.  
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Hédonistická přítomnost 

Hédonistická přítomnost je dimenze se spíše pozitivní valencí, charakterizovaná orientací 

na přítomné potěšení, požitky a vzrušení bez přílišných ohledů na následky aktuálního 

jednání (Zimbardo & Boyd, 1999). Dominance této dimenze je typická v bytí tady a teď  

a v chování řízeném fyziologickými potřebami, afektivními stavy, situačními vlivy  

a sociálními tlaky (Boniwell & Zimbardo, 2004). Způsob rozhodování jedinců 

s dominantní hédonistickou přítomností ilustruje položka z dotazníku ZTPI: “Rozhoduji se 

bez přemýšlení – tj. dělávám věci, které mne právě napadnou“. Podle případové studie 

Zimbarda a Boyda (1999) jedinci, kteří nadužívají tuto dimenzi, častěji než ostatní pijí 

alkohol, mají nejasné budoucí cíle, nejsou věřící a mají rozvedené rodiče. Tyto jedinci 

bývají energičtí a účastní se mnoha činností a široké škály aktivit, což je vidět např. i 

v položce „Pokládám za důležité vnést do svého života vzrušení“. Boniwellová a Zimbardo 

(2004) upozorňují, že u jedinců výrazně orientovaných na přítomnost – fatalistickou nebo 

hédonistickou, hrozí v západních společnostech selhání především skrze jejich tendence 

podlehnout pokušení, což často vede ke vzniku různých závislostí, nehod nebo školní a 

kariérní neúspěšnosti. 

Budoucnost 

Původní dimenze budoucnost je pozitivně laděna, ale částečně zahrnuje i negativní valenci. 

Je charakteristická zaměřením na dlouhodobé cíle, pro jejichž dosažení je jedinec ochoten 

vyvinout velké úsilí a odolat pokušení možných přítomných potěšení. Jedinci orientovaní 

na budoucnost jsou ambiciózní, organizovaní a výkonní. Mají jasně stanovené cíle, kterých 

dosahují pomocí jasně definovaných plánů, postupů a strategií, a bývají úspěšnější 

v akademické a kariérní oblasti (Zimbardo & Boyd, 1999). Stinnou stránkou zaměření se 

na budoucnost, často značně idealizovanou, je vzdalování se od přítomného okamžiku, 

prožívání stresu, pocit neustálé časové tísně a snižování sociálních kontaktů. Vysoké 

standardy a přísná seberegulace nedovolí jedinci orientovanému na budoucnost chvilku 

požitkářství, péče o sebe nebo zapojení se do komunitních aktivit nebo kulturních tradic 

(Boniwell & Zimbardo, 2004). Přísnou seberegulaci, která k této dimenzi patří, ilustruje 

např. položka „Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen odolat 

pokušením“. 
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Diferenciace negativní a pozitivní budoucnosti 

Carelli a její kolegové (2011) navrhli, že by dimenze budoucnost měla být rozšířena a lépe 

specifikována, neboť zahrnuje negativní i pozitivní položky, zatímco ostatní dimenze jsou 

diferencovány na základě valence. Podle nich může budoucnost vyvolávat širokou škálu 

afektivních i kognitivních postojů jedince, která sahá od pozitivních atributů jako je naděje, 

radost nebo úspěch k negativním atributům jako jsou obavy, úzkost a strach. Vytvořili 

proto novou dimenzi negativní budoucnost, která zahrnuje negativní postoje jedince 

vůči budoucnosti – např. strach, úzkost, obavy, nejistotu, a je tvořena osmi nově 

vytvořenými položkami (např. „Často cítím, že nedokážu splnit své závazky vůči přátelům 

a autoritám.“ nebo „Pomyšlení na moji budoucnost mne často rozesmutní.“) a dvěma 

položkami z původní dimenze budoucnost, které souvisely s negativním afektem. Pozitivní 

budoucnost vznikla ze zbývajících jedenácti položek původní dimenze budoucnost.  

2.2.6 Souvislost časové perspektivy a osobnostních rysů 

Ve svém výzkumu uvádí Kairys (2010), že časová perspektiva je relativně stabilní 

fenomén, a proto by možná mohla být vnímána spíše jako osobnostní rys, tedy jako 

individuální proměnná v tendencích vykazovat konzistentní vzorce myšlení, emočního 

prožívání a jednání než jako postoj nebo kognitivně-motivační proces. Podle něj dotazník 

ZTPI měří nejen časovou perspektivu, ale částečně i některé osobnostní rysy. Dále uvádí 

souvislost jednotlivých dimenzí časové perspektivy osobnostních rysů patřících do modelu 

osobnosti Big five. Negativní minulost a fatalistická přítomnost korelovaly 

s neuroticismem, který zahrnuje emoční nestabilitu, inklinaci jedince ke stresu, apod., 

hédonistická přítomnost korelovala s otevřeností ke zkušenostem a extraverzí, která se týká 

frekvence a intenzity interpersonálních vztahů, úrovně aktivity, potřeby stimulace, apod. a 

nejsilnější korelace se objevila mezi původní škálou budoucnost a svědomitostí zahrnující 

organizovanost, vytrvalost a motivaci k záměrnému chování (Kairys, 2010, Zimbardo & 

Boyd, 1999). Kairys (2010) dále uvádí rozdíly v časové perspektivě v závislosti na věku 

respondentů. Starší respondenti vykazovali vyšší skóre na škálách budoucnost, fatalistická 

přítomnost, negativní minulost a nižší skóre na škále hédonistická přítomnost.  
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Zimbardo & Boyd (1999) k této problematice dodávají, že časová perspektiva je více 

ovlivněná naučenými faktory (kulturou, vzděláváním, modely v rodině, apod.) než 

standartní osobnostních rysy. 

2.2.7 Souvislost časové perspektivy a jiných konceptů 

V této kapitole bych ráda zmínila několik výzkumů, které se zabývaly vztahem časové 

perspektivy a jiných konceptů a které by mohly nějak souviset s dále zkoumanou oblastí. 

Studie Stolarskiho a jeho kolegů (2014) přinesla zjištění, že časová perspektiva predikuje 

kvalitu a intenzitu afektivních prožitků. Vliv časové perspektivy může být zprostředkován 

různými kognitivními procesy, např. regulací vlastního afektivního stavu (vylepšením 

nepříjemné nálady vyvoláním hezké vzpomínky). Můžeme rozlišovat mezi aktuální, 

vybavenou a očekávanou náladou – to zrcadlí  přítomnou, minulou a budoucí časovou 

perspektivu. Časová perspektiva může ovlivňovat způsob, jakým jsou vybavovány nálady 

prožité v minulosti, a může tyto vybavené nálady asimilovat se zobecněným pohledem na 

minulost. Negativní minulost a fatalistická přítomnost mají tendenci souviset s horšími 

náladami, negativní minulost se ukázala být nejsilnějším prediktorem špatné nálady a 

souvisela s nadhodnocováním očekávání tenze a podhodnocováním očekáváné příjemné 

nálady. Pozitivní minulost a hédonistická přítomnost naopak souvisely s pozitivními 

náladami a u škály budoucnost nebyly zjištěny žádné korelace s náladou, možná proto, že 

souvisí spíše se racionálními strategiemi než s emocionalitou (Stolarski, 2014). 

Dále časová perspektiva souvisí například se stylem humoru. Negativní minulost negativně 

korelovala se sebe-povzbuzujícím a afiliativním humorem a pozitivně se sebe-shazujícím 

humorem (Hampes, 2013). 

Korelace byla prokázána také se stylem rozhodování. Carelli a její kolegové (2011) zjistili, 

že jedinci s dominantní negativní časovou perspektivou mají tendenci vyhýbat se 

rozhodování, nechávají za sebe  rozhodovat ostatní nebo alespoň vyžadují rady a pomoc od 

okolí. Jedinci orientovaní na přítomnost mají tendenci k užívání intuitivního a spontánního 

stylu rozhodování a jedinci s dominantní pozitivní budoucností se rozhodují racionálně 

pomocí vyhledávání dostatečného množství informací a jejich logického vyhodnocení. 
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Bernstein a Benfield (2013) zjistili, že dimenze negativní minulost souvisí s vysokou 

citlivostí k odmítnutí, což je osobnostní rys, který může ovlivňovat kvalitu sociálních 

vztahů. Jedinci vysoce citliví vůči odmítnutí často hodnotí mnohoznačné nebo neutrální 

situace jako odmítnutí, objevují se u nich intenzivní emoční reakce na odmítnutí, 

neadaptivní behaviorální vzorce ve vztahu. Pozitivní minulost naopak souvisela s nižší 

mírou citlivosti vůči odmítnutí. 

King a Gaerlan (2013) navazují na předchozí výzkumy (Zimbardo & Boyd, 1999, 2008), 

které zjistily, že časová perspektiva koreluje s akademickou úspěšností, a nabízí model, ve 

kterém časová perspektiva ovlivňuje akademickou úspěšnost skrze motivační interferenci  

– tedy kognitivní, afektivní i behaviorální oslabení aktuálně zvolené činnosti jako výsledek 

motivačních vlastností nevybrané alternativy, která se náhle jeví jedinci atraktivnější. 

Prokázali, že původní dimenze budoucnost negativně koreluje s motivační interferencí 

během procesu učení a pozitivně koreluje s motivační interferencí během volného času, 

(kdy jedinec například přemýšlí o tom, zda by se místo volnočasové aktivity neměl 

věnovat učení). Fatalistická přítomnost naopak souvisí s motivační interferencí během 

procesu učení (jedinec se tedy plně nesoustředí na učení) a hédonistická přítomnost naopak 

negativně souvisí s motivační interferencí během volného času (jedinec se věnuje aktivitě 

„naplno“). Negativní minulost predikovala motivační interferenci během procesu učení. 

Negativní pohled na minulost může souviset s relativně nižší úrovní well-beingu, který má 

neblahý vliv na akademické usilování a fungování ve škole (King & Gaerlan, 2013). 

2.2.8 Negativní časová perspektiva jako koncept 

Předchozí studie prokázaly, že nejsilnější interkorelace v rámci dotazníku ZTPI jsou mezi 

negativní minulostí, fatalistickou přítomností a negativní budoucností (Košťál, 

Klicperová-Baker, Lukavská & Lukavský, 2016). Na základě těchto zjištění, formulovala 

Lukavská (2018) negativní časovou perspektivu jako samostatný faktor, který je průměrem 

skórů tří výše zmíněných rámců a u kterého byla prokázána přijatelná míra vnitřní 

konzistence (α = 0,71). Negativní časová perspektiva zahrnuje averzivní postoj 

k minulosti, fatalistické a beznadějné vnímání přítomnosti a pohled na budoucnost plný 

obav a úzkosti (Lukavská, 2018). 
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Zimbardo a jeho kolegové podrobně popsali koncept vyvážené časové perspektivy 

zahrnující dominanci dimenzí s pozitivní valencí, které jedinec dokáže flexibilně přepínat 

podle potřeb situace  (Zimbardo & Boyd, 1999, Boniwellová & Zimbardo, 2004). Ale 

trojici dimenzí s negativní valencí – negativní minulost, fatalistická přítomnost a negativní 

budoucnost, jako možného celku, který by mohl vykazovat určitou koherenci, zatím nebyla 

věnována velká pozornost.  

Na základě rešerše literatury se domnívám, že negativní časová perspektiva jako koncept 

by mohla souviset či dokonce predikovat určité psychopatologické jevy či různé fenomény 

v oblasti akademické úspěšnosti a motivace. 

2.3 Self-efficacy 

2.3.1 Vymezení pojmu 

Koncept self-efficacy uvedl v rámci své sociálně kognitivní teorie v 70. letech 

Albert Bandura, který definuje vnímané self-efficacy jako přesvědčení jedince o jeho 

vlastních schopnostech, které jsou nutné k dosažení určitých výkonů. Toto přesvědčení 

ovlivňuje události v jeho životě skrze vliv na chování, myšlení, emoce a motivaci 

(Bandura, 1994). 

Self-efficacy není vnímaná dovednost či soubor dovedností, ale je to vlastní přesvědčení 

jedince o tom,  co dokáže udělat za určitých okolností a v určitých situacích díky 

vhodnému využití svých dovedností (Maddux, 2000). 

Můžeme se setkat s různými překlady termínu self-efficacy do českého jazyka – například 

vnímaná vlastní účinnost (Gillernová, Kebza, Rymeš a kol., 2011), vědomí vlastní 

účinnosti (Blatný a kol., 2010), vnímaná osobní zdatnost (Mareš a Gavora, 1999 dle Mareš, 

2013), osobní zdatnost (Smékal, 2009), vnímané sebeuplatnění (Výrost a Slaměník, 2008) 

a další, ale překlad tohoto termínu je značně problematický a ztotožňuji se s názorem 

Říčana (2007), že adekvátní český překlad neexistuje, a proto jsem se rozhodla ve své práci 

používat původní anglický termín self-efficacy. 

Albert Bandura (1977, 1993, 1994, 1999) používá pro popis konceptu i jiné termíny  

– například efficacy beliefs („přesvědčení o účinnosti“), perceived efficacy („vnímaná 

účinnost“) nebo pouze efficacy („účinnost“), přičemž význam zůstává stejný. Zamýšlela 
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jsem se, zda by nebylo vhodné používat termín vnímané či pociťované self-efficacy, ale 

domnívám se, že po úvodní definici je jasné, že se jedná o vlastní přesvědčení jedince, 

nikoliv o objektivně posuzovanou „účinnost“, a upřesňující přívlastek již není nutný.   

2.3.2 Sociálně kognitivní teorie 

Pro správné pochopení konceptu self-efficacy pokládám za důležité alespoň stručně 

představit sociálně kognitivní teorii (neboli teorii sociálního učení), jejíž autorem je také 

Albert Bandura.  

Důležitým pilířem teorie je tzv. reciproční triáda determinant lidského fungování, což je 

vzájemná interakce vnitřních osobních faktorů (kognitivních, afektivních a biologických), 

vzorců chování a vlivů prostředí  (Bandura, 2001). 

Tato teorie vnímá jedince jako bytost schopnou sebereflexe, seberegulace  

a sebeorganizace, tedy jako proaktivního a autonomního činitele, který si určuje své životní 

cíle. Dochází tedy ke vzájemnému ovlivňování člověka a prostředí, ve kterém žije. Self  

a osobnost jsou vytvářeny v sociálních interakcích s prostředím a mění se prostřednictvím 

těchto interakcí (Bandura, 1999). 

Dále tato teorie popisuje, že díky kognitivním schopnostem dokážeme vytvářet modely 

zkušeností a hypoteticky testovat inovativní akční postupy prostřednictvím predikce 

možných výsledků činností. Můžeme také analyzovat a hodnotit vlastní chování, myšlenky 

a emoce a pomocí této sebereflexe vytvářet prostor pro seberegulaci, na kterou je v teorii 

kladen důraz. Jedinec si stanovuje cíle a řídí své chování tak, aby cílů dosáhl. Jádrem 

seberegulace je naše schopnost předvídat nebo rozvíjet očekávání - využívat znalosti  

a zkušenosti z minulosti k formování přesvědčení o budoucích událostech a stavech  

a přesvědčeních o našich schopnostech a chování (Maddux, 2000). 

Self-efficacy figuruje v této teorii jako významná determinanta chování, a to jak situační 

 – neboť je proměnlivá v závislosti na kontextu, tak i dlouhodobá – neboť self-efficacy 

v jednotlivých oblastech se v průběhu času příliš nemění (Bandura, 1999). 

Lidé s vyšší důvěrou ve své schopnosti vnímají těžké úkoly jako výzvy spíš než jako 

hrozby, kterým by se měli vyhnout.  Stanovují si vyzývavé cíle a vytrvávají v jejich plnění 

i navzdory překážkám. Po neúspěchu se jim rychle navrací zpět jejich pocit vlastní 
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účinnosti. Neúspěch připisují nedostatečnému úsilí nebo nedostatečným znalostem, které si 

lze osvojit. Přistupují k hrozivým situacím se sebedůvěrou, že nad nimi mohou získat 

kontrolu. Takovýto přístup zvyšuje pravděpodobnost osobního úspěchu, redukuje stres  

a snižuje vulnerabilitu k depresi (Bandura, 1994). 

Naopak lidé pochybující o svých schopnostech se vyhýbají těžkým úkolům, které vnímají 

jako hrozby. Mají nízké aspirace a slabé odhodlání k plnění cílů, které si stanoví. Při plnění 

těžkého úkolu se soustředí na své vlastní nedostatky a na překážky spíše než na strategie, 

jak jej zvládnout. Nevydrží čelit překážkám a rychle se vzdávají.  Po neúspěchu jim trvá 

dlouho než opět získají pocit vlastní účinnosti, protože nedostatečný výkon vnímají jako 

nedostatek vloh. Snadno se poddají stresu a depresi (Bandura, 1994). 

2.3.3 Vymezení pojmu vůči jiným konstruktům 

Self-efficacy úzce souvisí s jinými psychologickými konstrukty, spojenými s vnímáním 

sebe, svých výkonů, dovedností, apod. A protože s nimi bývá občas zaměňováno, ráda 

bych některé z nich zmínila a uvedla, co je odlišuje od self-efficacy. 

Jedním z takových konstruktů je self-concept, česky překládáno jako sebepojetí, 

definováno jako jedincovo vnímání sama sebe formované skrze zkušenosti s prostředím  

a jejich interpretace a ovlivňované hodnocením druhých osob, které jsou pro něj důležité. 

Sebepojetí je mnohem širším konstruktem než self-efficacy a  zahrnuje různé oblasti. 

Evaluační složkou self-conceptu je self-esteem, překládáno jako vědomí vlastní hodnoty 

nebo sebeúcta. To, co self-esteem odlišuje od self-efficacy je především emoční náboj, 

který zahrnuje self-esteem, nikoliv self-efficacy. Self-efficacy se na self-esteem podílí, ale 

pouze do té míry jak důležitá je pro jedince oblast, které se self-efficacy týká 

(Maddux, 2000). 

Dalším souvisejícím konstruktem je místo kontroly (locus of control), které vyjadřuje jaký 

vztah vnímá jedinec mezi svým chováním a jeho následky (Zimmerman, 2000). Podle 

toho, zda jedinec vnímá důsledky svého jednání za nezávislé na své vlastní aktivitě, tedy 

jako výsledek vnějších sil, nebo zda je vnímá závislé na vlastní aktivitě, rozlišujeme místo 

kontroly interní a externí (Rotter, 1966). Místo kontroly se tedy netýká vnímaných 

vlastních schopností, ale v souhře se self-efficacy tvoří prediktory např. afektivních stavů, 

což Bandura (2006) ukazuje na příkladu kombinace silně  interního místa kontroly  
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a nízkým self-efficacy, která může vést k pocitům zoufalství. Další výzkumy ukázaly, že 

externí místo kontroly negativně souvisí se zapojením se a úspěchem v akademické oblasti 

(Findley & Cooper, 1983). Aby byl student motivován ve škole uspět a následně se mu to 

podařilo, musí věřit, že má kontrolu nad svým životem a svými akademickými výsledky. 

Je třeba také odlišovat self-efficacy od očekávání výsledku (Bandura, 1977) – tedy 

přesvědčení jedince o tom, že dané chování povede k určitým výsledkům, zatímco 

self-efficacy je přesvědčení jedince, že zvládne chování, které by za daných okolností 

k žádoucímu výsledku vedlo. Motivační vliv očekávání výsledku je také závislý na tom, 

jak vysoké self-efficacy v daném kontextu jedinec má (Bandura, 2006, 1994). 

Na závěr bych ráda zmínila výraznou odlišnost self-efficacy od kauzálních atribucí. 

Kauzálními atribucemi si jedinec vysvětluje okolní dění včetně vlastního chování a jeho 

důsledků, ale self-efficacy je přesvědčení o tom, co za daných okolností zvládne. 

Vyhodnocení self-efficacy ale částečně záleží na atribučních faktorech (Schunk, 1991). 

2.3.4 Zdroje self-efficacy 

Bandura (1994) uvádí, že self-efficacy může být rozvinuto čtyřmi hlavními zdroji: 

Nejúčinnějším způsobem vytvoření silného pocitu self-efficacy je skrze „mastery 

experience“ – tedy autentickou zkušenost úspěchu. Bandura (1994) dále dodává, že proto 

aby self-efficacy bylo opravdu resilientní, nestačí jen snadno dosažený úspěch, ale  spíše 

zkušenost s úspěšným překonáním překážek a obtíží díky vytrvalému úsilí. Na 

self-efficacy může mít pozitivní vliv i imaginární prožitek úspěšného zvládnutí hypotetické 

situace, což může být efektivně využito v terapii (Wiliams 1995, in Maddux, 2000). 

Další determinantou self-efficacy, která viditelně vychází z hlavních principů teorie 

sociálního učení, je zprostředkovaná zkušenost poskytovaná sociálními modely. Pokud 

jedinec pozoruje model, který je úspěšný díky vytrvalému úsilí, zvyšuje to jeho 

přesvědčení, že také disponuje schopnostmi potřebnými k plnění podobného úkolu a že by 

tedy úkol také zvládl.  Čím víc podobnosti pozorovatel nalézá mezi sebou a modelem, tím 

více stoupá jeho self-efficacy. Tento princip funguje i opačně, pokud pozorovatel vidí 

neúspěch modelu, jeho přesvědčení, že by stejný úkol zvládl, se snižuje (Bandura, 1994). 
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Sociální přesvědčování (persuaze) je další cestou, jak zesílit přesvědčení jedince o tom, že 

mají potřebné dispozice pro úspěšné zvládnutí činnosti. Jedinci, kteří jsou verbálně 

přesvědčováni, vynakládají větší úsilí a vytrvávají v něm, než ti, kteří podléhají pochybám 

o sobě. Je třeba podotknout, že vyvolat vysoké self-efficacy pouhým sociálním 

přesvědčováním je těžší než ho oslabit. Jedinci přesvědčovaní o nedostatku schopností 

mají tendenci se vyhýbat náročným činnostem a výzvám a rychle s vzdávají, když se 

objeví překážka (Bandura, 1994). 

Při posuzování svých schopností se lidé také částečně opírají o aktuální  fyziologický stav. 

Spíše než samotná intenzita emoční a fyzické reakce je důležité vnímání a  interpretace 

daného stavu. Například tenze a stresová reakce může být interpretována jako znak 

zranitelnosti a tudíž může snižovat self-efficacy v dané situaci. Nálada a somatický stav 

může ovlivnit self-efficacy v obou směrech, ale zároveň self-efficacy ovlivňuje interpretaci 

těchto stavů. Například jedinci s vysokým self-efficacy vnímají afektivní vzrušení 

(arousal) spíše jako energizující facilitátor, který je připravuje na výkon, naopak jedinci 

s nízkým self-efficacy stejný stav vnímají jako oslabující a vedoucí k nižšímu výkonu 

(Bandura, 1994). 

2.3.5 Vývoj self-efficacy během života 

U dítěte se vytváří základy pro rozvoj self-efficacy pomocí prvních zkušeností, při kterých 

prozkoumává své okolí a vnímá, že jeho jednání vyvolává určité následky. Právě rozvoj 

symbolického myšlení a pochopení vztahu příčin a následků je pro vývoj self-efficacy 

zásadní. Pokud se dítěti daří určitým způsobem ovládat své okolí, začne být pozornější 

k vlastnímu chování a čím dál zdatnější v učení nových reakcí. K rozvinutí self-efficacy je 

ale třeba, aby učiněné aktivity dítě vnímalo jako součást sebe a diferenciovalo sebe od 

okolí. Postupný rozvoj jazyka nabízí dítěti symbolické prostředky pro reflexi jeho vlastní 

zkušenosti a sebepoznání, co dokáže a co nedokáže. Sociální svět dítěte se s věkem rapidně 

rozrůstá a pro sebepoznání vlastních schopností dítěte začíná být důležitá vrstevnická 

skupina, kde do hry vstupuje sociální porovnávání. Nejzkušenější a nejkompetentnější děti 

se stávají modely účinných stylů myšlení a chování pro ostatní a dochází k sociálnímu 

učení. Děti si vybírají vrstevníky se stejnými zájmy a hodnotami, což také přispívá ke 

zvýšení self-efficacy v daných oblastech (Bandura, 1994). 
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Vývoj self-efficacy také ovlivňuje školní docházka, kde dochází k rozvoji kognitivních 

dovedností, sociálnímu srovnávání s výkony vrstevníků, motivaci prostřednictvím 

dlouhodobějších cílů nebo třeba interpretaci úspěchů a neúspěchů učitelem. 

Období adolescence přináší mnoho změn a jedinec za sebe pomalu přebírá zodpovědnost 

skoro ve všech oblastech života. To vyžaduje zvládnutí mnoha nových dovedností a 

způsobů dospělé společnosti. V tomto věku je důležité naučit se, jak se vyrovnat 

s pubertálními změnami, milostnými vztahy, se sexualitou, volbou školy nebo zaměstnání. 

Není výjimečné, že v tomto věku adolescenti experimentují s rizikovým chováním. Posilují 

self-efficacy tím, že se učí jak se úspěšně vyrovnat s potencionálními potížemi, se kterými 

si neví rady. Jestli se adolescent poddá riskantnímu chování nebo odolá je determinováno 

souhrou osobních kompetencí, sebe-regulačního efficacy a převažujícími vlivy v jeho 

životě. Adolescenti, kteří vstupují do tohoto období s nízkým self-efficacy si přenáší svou 

zranitelnost ke stresu a slabost do nároků nového prostředí (Bandura, 1994). 

2.3.6 Důsledky pro psychické fungování 

Self-efficacy ovlivňuje fungování jedince skrze čtyři hlavní psychologické procesy: 

kognitivní, motivační, afektivní a rozhodovací. 

2.3.6.1 Kognitivní procesy 

Self-efficacy ovlivňuje záměrné chování jedince skrze kognitivní procesy – konkrétně 

pomocí stanovování cílů, které následně chování regulují. Čím výše jedinec hodnotí své 

schopnosti k vykonání konkrétní činnosti, tedy čím  vyšší je jeho self-efficacy, tím vyšší 

cíle si klade a tím pevnější je jeho závazek k nim (Bandura, 1993). 

Další z kognitivních procesů, které self-efficacy ovlivňuje, je vytváření anticipačních 

scénářů, ve kterých si jedinec představuje situace, která by mohly nastat a své potenciální 

chování v nich. Schopnost anticipace je pro člověka velmi důležitá, protože nám umožňuje 

predikovat situace, které mohou nastat a rozvinout způsoby, jak mít nad důležitými 

událostmi kontrolu. Lidé s vysokým self-efficacy si představují scénáře úspěchu, což 

následně podporuje jejich výkon, naopak lidé s nízký self-efficacy, mají tendenci 

k vizualizaci neúspěšných scénářů a překážek, které by se mohly objevit (Bandura, 1994). 
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2.3.6.2 Motivační procesy 

Self-efficacy se podílí na motivaci několika způsoby: determinuje cíle, které si lidé 

stanovují, množství úsilí, které vynaloží při dosahování cíle, dobu, po kterou vydrží čelit 

překážce, a odolnost vůči neúspěchu. Cíle ovlivňují motivaci především skrze 

seberegulující procesy. Jedinec předpokládá, že najde uspokojení v dosažení cíle, a proto 

reguluje své chování a vynakládá úsilí, aby cíle a tím i uspokojení dosáhl (Bandura, 1993).  

Podle teorie expectancy - value (očekávání – hodnota) je motivace regulována 

očekáváním, že dané chování vytvoří určité výsledky, a hodnotou těchto výsledků. 

Důležitou složkou motivace je ale přesvědčení jedince, zda je chování vedoucí k výsledku 

schopen úspěšně zvládnout. Motivační vliv očekávání výsledků je tedy také částečně řízen 

prostřednictvím self-efficacy (Bandura, 1994). 

2.3.6.3 Afektivní procesy 

Self-efficacy také ovlivňuje například prožívání úzkosti, a to dvěma způsoby. První je 

skrze vnímané copingové self-efficacy, tedy přesvědčení jedince, že dokáže mít dané 

stresory pod kontrolou. Pokud má jedinec nedostatečně silné self-efficacy v této oblasti, 

vnímá mnoho podnětů prostředí jako hrozby, tím u něj vzniká stresová reakce a jeho 

fungování může být narušeno. V opačném případě je regulován úzkostný arousal a 

nedochází k vyhýbavému chování. Druhé je skrze vnímané self-efficacy v ovládání 

myšlenkových procesů, především zneklidňujících myšlenkových vzorců, které zvyšují 

stres a úzkost. (Bandura, 1993) Podobnými způsoby se může nízké self-efficacy podílet na 

vzniku deprese, a to buď nenaplněnými aspiracemi, v případě lidí, kteří si na sebe kladou 

nároky, které nemohou splnit, a nebo skrze nízké sociální self-efficacy, což je 

problematika, které se budu věnovat v dalších kapitolách. Lidé, kteří sami sebe hodnotí 

jako sociálně „zdatné“, vyhledávají a kultivují sociální vztahy, které jim mimo jiné 

poskytují modely, jak zvládat těžké situace, tlumí nepříznivé vlivy chronických stresorů a 

přináší potěšení. Naopak nízké self-efficacy v této oblasti se může skrze sociální izolaci a 

ruminativní myšlenky podílet na vzniku deprese. Podobně jako u úzkosti zde hraje 

významnou roli self-efficacy v kontrole nad těmito myšlenkami, které ovlivňuje výskyt, 

trvání a recidivu depresivních epizod. V neposlední řadě self-efficacy ovlivňuje úspěšnost 
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lidí ve zbavování se škodlivých návyků, přijetí a udržení zdravého životního stylu, což 

celkově vede k vyšší osobní pohodě (Bandura, 1994). 

2.3.6.4 Rozhodovací procesy 

Výběrem činností a prostředí lidé formují průběh svého života skrze rozvíjení různých 

kompetencí, zájmů a sociálních sítí, které následně částečně determinují jejich život. 

Vyhýbají se činnostem, o kterých soudí, že překračují jejich schopnosti, a vybírají si 

situace a činnosti, které si myslí, že zvládnou. Jasným příkladem je volba a vývoj kariéry, 

kde platí, že čím vyšší má jedinec self-efficacy v daném kontextu, tím širší škála možností, 

které vůbec zvažuje, se mu otevírá, tím vyšší zájem o ně má, což má za následek vložení 

většího úsilí do přípravy na povolání a ve finále větší úspěch (Bandura, 1994). 

2.3.7 Specifické a obecné self-efficacy 

Zatímco někteří autoři (např. Schwarzer, Jerusalem, Sherer a další) používají tzv. obecné 

self-efficacy, které vnímají jako obecnou sebedůvěru ve vlastní schopnosti a uvažují o něm 

i mimo konkrétní situace, já se ve své práci držím původního Bandurova pojetí, které se 

někdy pro upřesnění nazývá specific self-efficacy a vztahuje se ke konkrétním oblastem  

a situacím. 

Bandura et al. (1999) vyvinul metodu měření úrovně self-efficacy dětí  

a mladistvých, které zahrnuje tři oblasti: sociální a akademickou, které podrobněji popíšu 

níže, a seberegulační, která zahrnuje především odolání tlaku vrstevníků účastnit se 

rizikových aktivit (např. užívání návykových látek apod.). Muris (2001)  

ve svém výzkumu zabývajícím se afektivními poruchami u mládeže nahradil škálu 

seberegulační self-efficacy škálou emoční self-efficacy, která byla pro jeho výzkum 

vhodnější. Ve své práci jsem se rozhodla navázat na tyto dva autory a zvolila jsem tyto tři 

oblasti self-efficacy: akademickou, sociální a emoční.  

2.3.7.1 Akademické self-efficacy 

Akademické self-efficacy zahrnuje v pojetí Murise (2001) uvědomovanou vlastní 

schopnost regulovat své chování během učení, úspěšně plnit školní předměty a naplňovat 

vlastní akademická očekávání i očekávání rodičů a učitelů.  
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Muris (2001) navazuje na výzkum Bandury (1999), který do  akademického self-efficacy 

zahrnuje přesvědčení o vlastní schopnosti ve dvou hlavních oblastech. První je úspěšné 

zvládnutí  různých oblastí učiva v jednotlivých školních předmětech a druhou oblastí je 

regulace vlastního chování během samotného procesu učení, která zahrnuje například 

schopnost plánovat a organizovat studijní aktivity, využívat vhodné kognitivní strategie 

pro lepší porozumění a zapamatování si dané látky, získávat relevantní informace, získat 

pomoc od učitele nebo vrstevníků v případě potřeby, motivovat sám sebe k učení a plnění 

školních povinností v daných termínech nebo plnit školní povinnosti, přestože se nabízejí 

atraktivnější činnosti. 

Bandura (1999) ve své studii ukazuje, že adolescenti s vyšším akademickým self-efficacy 

podávají v akademické oblasti lepší výkony, častěji se u nich objevuje prosociální chování 

a méně často problémové a rizikové chování než u adolescentů s nižším self-efficacy. Co 

se týče genderových rozdílů, dívky mají vyšší akademické self-efficacy, objevuje se u nich 

více prosociálního a méně problémového chování, a dosahují lepších školních výsledků. 

2.3.7.2 Sociální self-efficacy 

Sociální self-efficacy je definováno jako vnímaná schopnost jedince utvářet a udržovat 

sociální vztahy – především ve vrstevnické skupině, zvládat náročné sociální situace  

a různé typy interpersonálních konfliktů, být asertivní – což zahrnuje schopnost vyjádřit 

vlastní názor, odolat konformitě, adekvátně reagovat na nepříjemné zacházení ze strany 

ostatních a odmítnout nepřiměřené požadavky od ostatních (Muris, 2001, Bandura, 1999). 

Bandura (1999) podotýká, že sociální vztahy nám poskytují podporu v náročných životních 

situacích, ale jejich vytvoření vyžaduje vysokou míru sociálního self-efficacy. Nízké 

sociální self-efficacy se tedy přímo i nepřímo podílí na vzniku deprese, a to skrze 

nedostatek sociální opory, která by zvyšovala copingovou self-efficacy. 

Bandura (1994) zmiňuje oboustranné působení mezi sociálním self-efficacy a vztahy. 

Uspokojivé sociální vztahy pozitivně ovlivňují sociální self-efficacy a naopak sociální 

self-efficacy napomáhá při navazování a udržování sociálních vztahů. Děti s nízkým 

self-efficacy v sociální oblasti mohou vnímat nedostatečné přijetí vrstevníky, mohou se 

stahovat a mít pocit nízké vlastní hodnoty.  
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2.3.7.3 Emoční self-efficacy 

Muris (2001) popisuje emoční self-efficacy jako vnímanou schopnost zvládat především 

negativní emoce. Qualter a její kolegové (2015) upřesňují, že toto pojetí je značně 

redukcionistické, protože se nezaměřuje na ostatní oblasti jako jsou například vnímaní, 

využití a porozumění emocím svým i druhých. Význam ostatních oblastí ukazují na 

příkladu jedince, který může mít vysoké self-efficacy ohledně zvládnutí negativních emocí 

během opakování učiva, ale nedokáže toto self-efficacy adekvátně využít, pokud má nízké 

self-efficacy v rozpoznání a vnímání daných emocí.  

Murisovo (2001) pojetí emočního self-efficacy se zaměřuje především na schopnost 

copingu, dále ovládání emocí neboli emočního managementu nebo sdílení svých emocí 

s druhou osobou. Bandura (1999) ve své studii zdůrazňuje význam vnímané vlastní 

kontroly nad depresivními a úzkostnými myšlenkami, které podle Noelen-Hoeksemy 

(1998, in Muris, 2001) determinují intenzitu a trvání depresivních epizod. Právě na tuto 

oblast klade Muris (2001) ve svém dotazníku SEQ-C důraz a zaměřuje na ni několik 

položek, např. „Jak dobře dovedeš potlačit nepříjemné myšlenky?“ 

Hlavní zaměření této práce ale není na emoční self-efficacy, a proto budu dále pracovat 

s mírně omezeným pojetím Petera Murise (2001), neboť zaměření na schopnost regulace 

vlastních negativních emocí vyvolaných stresovou situací mi pro účely této práce přijde 

dostačující. 
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3 Empirická část  

3.1 Cíl výzkumu  

Hlavním cílem tohoto výzkumu je ověřit, zda lze vnímat negativní časovou perspektivu 

jako celistvý faktor s dostatečnou mírou vnitřní konzistence a prozkoumat jeho vztah se 

self-efficacy v akademické, emoční a sociální oblasti. 

V předchozím výzkumu týkajícího se časové perspektivy se vědci  zaměřovali především 

na rozdělení časové perspektivy na jednotlivé časové rámce – konkrétně přítomnost a 

budoucnost. Zimbardo a Boyd ve své teorii přidali i dimenze týkající se vztahu k minulosti 

a také upozornili na význam emoční valence. Cílem tohoto výzkumu je ukázat, že emoční 

valence hraje v časové perspektivě významnou roli a že dokonce lze vnímat negativní 

časovou perspektivu zahrnující negativní minulosti, fatalistickou přítomnost a nově 

přidanou negativní budoucnost jako jeden koncept.  

Specifické self-efficacy, kterým se ve své práci zabývám, je situačně a kontextově 

zakotvené, je tedy třeba ho vztáhnout k určité oblasti. V tomto výzkumu jsem zvolila 

akademické, emoční a sociální self-efficacy, protože se jedná o oblasti, které jsou 

v adolescenci významné a také mohou částečně predikovat například školní úspěšnost, 

duševní zdraví nebo celkovou životní spokojenost (Bandura, 1999). 

Výzkum byl proveden na dvou výzkumných souborech a jedním z cílů bylo porovnat 

časovou perspektivu a self-efficacy u studentů maturitního ročníku a studentů prvního 

ročníku vysoké školy. Mezi respondenty jednotlivých výzkumných souborů nebyl 

významný věkový rozdíl, ale je třeba brát v úvahu výraznou změnu statusu, která přechod 

ze střední školy na vysokou školu provází.  

Dalším cílem bylo v návaznosti na předchozí výzkumy porovnat časovou perspektivu a 

self-efficacy mezi chlapci a dívkami, neboť se již v minulosti prokázaly rozdíly v této 

oblasti v souvislosti s pohlavím. 
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3.1.1 Formulace výzkumných otázek a hypotéz  

Jelikož jsou výzkumné otázky poměrně obecné, bylo třeba je rozčlenit na souvislosti mezi 

jednotlivými dimenzemi negativní časové perspektivy – tedy negativní minulostí, 

fatalistickou přítomností a negativní budoucností, a jednotlivými oblastmi, ve kterých bylo 

měřeno self-efficacy – tedy akademické, sociální a emoční. Také byl zkoumán vztah 

negativní časové perspektivy (jako součtu skórů v NM, FP a NB) a celkového self-efficacy. 

Na základě cíle výzkumu jsem  definovala následné výzkumné otázky a hypotézy: 

VO1: Existuje vztah mezi negativní časovou perspektivou a akademickým, emočním 

a sociálním self-efficacy? 

Negativní časová perspektiva v sobě zahrnuje všechny tři časové rámce – minulost, 

přítomnost i budoucnost, všechny tři s negativní valencí. Stejně tak self-efficacy se určitým 

způsobem pojí ke všem třem časovým rámcům, neboť je zakotvena v minulých 

zkušenostech, aktuálním vyhodnocení a v úvahách o budoucích možnostech 

(Bandura, 1997, in Zimbardo & Boyd, 1999).  

Souvislostí časové perspektivy a self-efficacy se ve svém výzkumu zabývali Epel, Bandura 

a Zimbardo (1999) v kontextu bezdomovectví. Uvádí, že oba koncepty hrají důležitou roli 

v motivačním chování - self-efficacy například skrze cíle, které si pro sebe jedinec 

stanovuje a které jsou zdrojem motivace. Dále uvádí, že jedinci orientovaní na budoucnost 

mají rozvinutější schopnost stanovovat si cíle, plánovat a větší motivaci plány splnit. 

Self-efficacy je podle těchto autorů vnímaná kompetence jedince dosáhnout cíle a může 

formovat časovou perspektivu, kterou autoři vnímají jako cílovou orientaci jedince. 

Měřená oblast self-efficacy zahrnovala vlastní přesvědčení jedince, zda je schopen aktivit, 

které by vedly k získání práce a bydlení. Výsledky studie ukázaly, že lidé s vyšším 

self-efficacy v těchto oblastech jsou více orientováni na budoucnost a méně na přítomnost. 

Autoři dále uvádí, že orientace na budoucnost korelovala se stupněm vzdělání a negativně 

s délkou aktuální epizody bez domova. Muži dosahovali vyššího self-efficacy a ženy 

uváděly, že tráví více času v depresi než muži, jiné genderové rozdíly se neprokázaly. 

Kontext bezdomovectví je sice značně vzdálený kontextu mého výzkumu, ale souvislost 
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self-efficacy a časové perspektivy, kterou autoři prokázali, je možná zobecnitelná a dá se 

přenést i do jiných oblastí.  

Stolarski a kol. (2014) uvádí, že časová perspektiva má vliv na aktuální náladu a aktuální 

fyziologický stav je významným zdrojem self-efficacy.  

Negativní minulost zahrnuje averzivní postoj vůči minulosti, což nemusí být vždy 

způsobeno objektivně negativní zkušenostmi z minulosti, ale v některých případech se 

jedná o negativní rekonstrukce neutrálních událostí (Zimbardo & Boyd, 1999). Pokud se 

zaměříme na utváření self-efficacy, významnou roli zde hraje právě minulost jedince a její 

rekonstrukce. Zásadním prediktorem self-efficacy je „mastery experience“ – tedy 

autentická zkušenost s úspěšným zvládnutím nějaké činnosti, která vedla k dosažení 

určitého cíle (Bandura, 1994). Vždy ale záleží na jedinci, jak tuto zkušenost interpretuje – 

zda ji vyhodnotí jako úspěšné dosažení cíle či jako selhání.  

Negativní minulost negativně koreluje s emoční stabilitou v dotazníku Big Five 

(Zimbardo & Boyd, 1999), která zahrnuje psychický stres, nerealistické touhy a drivy a 

neadaptivní strategie jejich zvládání, což by mohlo ovlivnit také vztah této dimenze 

k emočnímu self-efficacy. Obecně je ale dimenze negativní minulost spojená s negativním 

afektem, z čehož můžeme odvodit, že jedinec nadužívající tuto dimenzi má autentickou 

zkušenost s nezvládnutím regulace negativního emocí. Jednou z oblastí emočního 

self-efficacy je právě regulace negativních emocí a opakované selhávání v této oblasti tedy 

může vést ke snížení self-efficacy. 

Podle výzkumu Holmana a Zimbarda (1999) existuje negativní souvislost dimenze 

negativní minulost s tím, jak moc studenti mluví o svých negativních zkušenostech se 

členy rodiny a sdílení emocí s blízkými je součást emočního self-efficacy. Podle tohoto 

výzkumu také negativní minulost negativně koreluje s využívání copingových strategií, 

které by vedly k emočnímu růstu. 

Zimbardo a Boyd (1999) uvádí, že mají jedinci s dominantní negativní minulostí málo 

blízkých přátel a neuspokojivé mezilidské vztahy, což by mohlo mít souvislost s nízkou 

úrovní sociálního self-efficacy, které zahrnuje vnímanou schopnost navazování a 

udržování sociálních vztahů. 
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Dalším pojítkem je, že jak dimenze negativní minulost, tak emoční a akademické 

self-efficacy korelují s depresí, negativní minulost pozitivně a obě škály self-efficacy 

negativně (Zimbardo & Boyd, 1999; Muris, 2001). 

H1: Negativní minulost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 

Subhypotézy: 

H1.1. :Negativní minulost negativně koreluje s emočním self-efficacy.  

H1.2.: Negativní minulost negativně koreluje se sociálním self-efficacy.  

H1.3.: Negativní minulost negativně koreluje s akademickým self-efficacy. 

H1.4.: Negativní minulost negativně koreluje s celkovým self-efficacy.  

Negativní budoucnost je charakteristická obavami a negativní pocity z budoucích událostí 

(Carelli et al., 2011). Domnívám, se že tyto obavy a nejistota mohou pramenit právě 

z nedostatku přesvědčení o vlastní kontrole nad těmito událostmi a kompetence k jejich 

úspěšnému zvládnutí – tedy nedostatečné úrovně self-efficacy. Pokud se zaměříme na 

kognitivní aspekty obou psychologických konstruktů, součástí je proces konstrukce 

potenciálních budoucích scénářů, které by mohly nastat, a posuzování vlastní úspěšnosti 

v nich. V obou případech si tedy jedinec budoucí situaci představí a následně odhaduje, jak 

ji zvládne – k tomuto odhadu dochází na základě minulých analogických událostí, 

aktuálního stavu, apod.  

Carelli a kol. (2011) uvádí, že negativní budoucnost korelovala se závislým a vyhýbavým 

stylem rozhodování, tedy že jedinci s orientací na tyto dimenze mají tendenci vyhýbat se 

rozhodování a nechávat za sebe rozhodovat ostatní. To by opět mohlo mít souvislost 

s nízkým self-efficacy v oblasti rozhodování.  

H2: Negativní budoucnost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 

Subhypotézy:  

H2.1.: Negativní budoucnost negativně koreluje s emočním self-efficacy. 

H2.2.: Negativní budoucnost negativně koreluje se sociálním self-efficacy. 



33 

 

H2.3.: Negativní budoucnost negativně koreluje s akademickým self-efficacy. 

H2.4.: Negativní budoucnost negativně koreluje s celkovým self-efficacy. 

Fatalistická přítomnost je charakteristická vnímaným nedostatkem kontroly nad událostmi, 

z čehož pramení pocit bezmoci a rezignovaný postoj vůči životu (Zimbardo & Boyd, 

1999). Fatalistická přítomnost negativně koreluje s vnitřním místem kontroly (Kolesovs, 

2002, in Kairys, 2010), tedy s přesvědčením jedince, že výsledky vznikají závisle na jeho 

jednání, nikoliv na základě vnějších faktorů jako je štěstí, osud nebo náhoda 

(Rotter, 1966). 

Výše zmíněné poznatky mne vedou k hypotetické úvaze. Přesvědčení o nedostatku 

kontroly nad událostmi a jejich výsledky může vést k atribuci negativních výsledků nějaké 

externí příčině, např. nedostatku štěstí. To jedince nemotivuje ke zvýšení úsilí a rozvíjení 

vlastních schopností. Je tedy pravděpodobné, že jeho výkon se nebude příliš zlepšovat, 

tudíž nebude mít příležitost prožít „mastery experience“ neboli autentickou zkušenost 

úspěchu, a i v případě, že by ji prožil, zřejmě úspěch připíše opět externím příčinám, 

např. náhodě. Z toho usuzuji, že fatalistická přítomnost by mohla souviset s nízkým 

self-efficacy.  

Fatalistická přítomnost také negativně koreluje se dvěma dimenzemi dotazníku 

Big five - emoční stabilitou a svědomitostí, dále pozitivně koreluje s agresí, úzkostí, 

depresí a negativně se zvažováním důsledků (Zimbardo & Boyd, 1999). Všechny tyto 

vztahy nahrávají tomu, že by mohl existovat negativní vztah mezi dimenzí fatalistická 

přítomnost a všemi třemi oblastmi self-efficacy.  

H3: Fatalistická přítomnost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 

Subhypotézy:  

H3.1.: Fatalistická přítomnost negativně koreluje s emočním self-efficacy.  

H3.2.: Fatalistická přítomnost negativně koreluje se sociálním self-efficacy.  

H3.3.: Fatalistická přítomnost negativně koreluje s akademickým self-efficacy.  

H3.4.: Fatalistická přítomnost negativně koreluje s celkovým self-efficacy. 
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U čtvrté hypotézy se konečně dostáváme k prozkoumání vztahu konceptu negativní časové 

perspektivy a dimenzí self-efficacy. Hypotetický vztah byl formulován na základě výše 

zmíněných poznatků a předpokladů. 

H4: Negativní časová perspektiva negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým 

a celkovým self-efficacy. 

Subhypotézy:  

H4.1.: Negativní časová perspektiva negativně koreluje s emočním self-efficacy.  

H4.2.: Negativní časová perspektiva negativně koreluje se sociálním 

self-efficacy.  

H4.3.: Negativní časová perspektiva negativně koreluje s akademickým 

self-efficacy.   

H4.4.: Negativní časová perspektiva negativně koreluje s celkovým self-efficacy.  

VO2: Existují rozdíly v negativní časové perspektivě a v akademickém, emočním a 

sociálním self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a studenty 

prvního ročníku vysoké školy? 

Přechod ze střední školy na vysokou školu je v životě adolescenta důležitá změna. Mění se 

jeho status a často i přístup ke škole a přístup jeho okolí k němu samému. Časová 

perspektiva je ovlivněná situačními vlivy jako je změna statusu, trauma nebo změněné 

stavy vědomí (Zimbardo & Boyd, 1999). Vliv rolí a statusů na časovou perspektivu byl 

popsán Samuelsem (1997), i když v trochu jiném kontextu – americké Air Force Academy. 

Důstojníci měli nižší skóre ve fatalistické přítomnosti, negativní minulosti a hédonistické 

přítomnosti než kadeti.  

Studenty v posledním ročníku gymnázia čeká maturita a přijímací zkoušky na vysoké 

školy, což může přinášet obavy a úzkost. Domnívám se, že budou výše skórovat především 

na škále negativní budoucnost. Naopak studenti prvního ročníku už mají maturitu i 

přijímací zkoušky úspěšně splněné, což by mohlo vést k pozitivní časové perspektivě. Co 

se týče self-efficacy, jedná se o prožitek mastery experience, které vede ke zvýšení 

self-efficacy, a proto se domnívám, že studenti prvního ročníku vysoké školy budou mít 

vyšší self-efficacy, zejména v akademické oblasti. Maturitní zkoušku často doprovází také 
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spousta negativních emocí – obavy, strach a nervozita, a její úspěšné zvládnutí tedy 

můžeme považovat za „mastery experience“ i v emoční oblasti. 

H5: Existují statisticky významné rozdíly v časové perspektivě mezi studenty maturitního 

ročníku gymnázia a studenty prvního ročníku vysoké školy. 

Subhypotézy:  

H5.1.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují vyššího skóre v negativní 

časové perspektivě než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

H5.2.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují vyššího skóre na škále 

Negativní minulost než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

H5.3.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují vyššího skóre na škále 

Fatalistická přítomnost než studenti prvního ročníku vysoké školy. 

H5.4.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují vyššího skóre na škále 

Negativní budoucnost než studenti prvního ročníku vysoké školy.   

H6: Existují statisticky významné rozdíly v míře self-efficacy mezi studenty maturitního 

ročníku a studenty prvního ročníku vysoké školy. 

Subhypotézy:  

H6.1.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují nižšího celkového 

self-efficacy než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

H6.2.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují nižšího akademické 

self-efficacy než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

H6.3.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují nižšího sociální 

self-efficacy než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

H6.4.: Studenti maturitního ročníku gymnázia dosahují nižšího emočního 

self-efficacy než studenti prvního ročníku vysoké školy.  

VO3: Existují rozdíly v negativní časové perspektivě a v akademickém, emočním a 

sociálním self-efficacy mezi chlapci a dívkami? 

Předchozí výzkumy prokázaly, že existují rozdíly mezi dívkami a chlapci v některých 

dimenzích časové perspektivy a v self-efficacy. Zimbardo a Boyd (1999) uvádí, že ženy 

skórovaly výše než muži na původní škále budoucnost a pozitivní minulost. V negativních 

dimenzích, kterými se zabývám, se ale žádné rozdíly neprokázaly.  
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Peter Muris (2001) popisuje významné genderové rozdíly v celkovém skóre a v emočním 

self-efficacy, kde dívky skórovaly níže, a také vztah mezi self-efficacy a depresí byl u 

dívek silnější. Tyto výsledky mohou být částečně vysvětleny neefektivními copingovými 

strategiemi, které dívky používají, např. ruminací, což je přímá pozornost směrem 

k vlastním negativním pocitům a myšlenkám. Ruminace podporuje pesimistické myšlení a 

snižuje self-efficacy, čímž u jedince dočasně zvyšuje riziko rozvinutí deprese 

(Nolen-Hoeksema, 1998 in Muris, 2001). 

Pajares (1996) upozorňuje na zmatenost poznatků týkajících se genderových rozdílů 

v self-efficacy, které jsou často vyvráceny, když dojde ke kontrole předchozích výzkumů. 

Určitou roli v této oblasti může hrát i genderově podmíněná diferenciace sebepojetí.  

Sebehodnocení se v adolescenci rozvíjí jiným způsobem u dívek a u chlapců, neboť obě 

pohlaví rozdílně prožívají změny, které adolescence přináší, a navíc jsou na ně kladeny 

rozdílné sociokulturní tlaky a očekávání. U dívek se objevuje kritičtější a negativnější  

sebehodnocení, větší sebekontrola, nespokojenost se sebou. To může být spojeno s větší 

senzitivitou dívek k názorům jiných lidí, větší potřebou udržet si pozitivní vztahy a 

přijatelné hodnocení i v případě prožívání negativních emocí (Vágnerová, 2012).  Chlapci 

jsou se sebou obecně spokojenější, což možná vyplývá z jejich vyššího sebe-přijetí a nižší 

míry sebereflexe než u dívek. Chlapci si také přisuzují větší míru vlivu na svůj život a 

vykazují vyšší míru sebedůvěry (Macek, 2003), což by mohlo ovlivňovat míru jejich 

self-efficacy. Více než na mezilidské vztahy se orientují na výkon a dosažení žádoucích 

výsledků (Vágnerová, 2012).   

Rozdíly mezi chlapci a dívkami se objevují také v emočním prožívání, regulaci emocí a 

jejich projevování navenek. Zatímco u dívek je očekáváno, že budou navenek projevovat 

své afektivní stavy, budou emočně citlivé, a zaměřené na emoce, u chlapců není 

projevování emocí sociálně žádoucí, očekává se, že si se vším poradí sami, udrží si 

nadhled nad situací a emoční odstup. Důsledkem může být ventilace emocí v jiné podobě, 

např. agresí, což je naopak u dívek sociálně nežádoucí (Vágnerová, 2012).   

H7: Existují statisticky významné rozdíly v časové perspektivě mezi chlapci a dívkami. 
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Subhypotézy:  

H7.1.: Dívky dosahují vyššího skóre v negativní časové perspektivě než chlapci.  

H7.2.: Dívky dosahují vyššího skóre na škále Negativní minulost než chlapci. 

H7.3.: Dívky dosahují vyššího skóre na škále Fatalistická přítomnost než chlapci.   

H7.4.: Dívky dosahují vyššího skóre na škále Negativní budoucnost než chlapci.  

H8: Existují statisticky významné rozdíly v míře self-efficacy mezi chlapci a dívkami. 

Subhypotézy:  

H8.1.: Chlapci dosahují vyššího celkového self-efficacy než dívky.  

H8.2.: Dívky dosahují vyššího akademického self-efficacy než chlapci 

H8.3.: Chlapci dosahují vyššího sociálního self-efficacy než dívky.  

H8.4.: Chlapci dosahují vyššího emočního self-efficacy než dívky. 

 

3.2 Výzkumný soubor  

Dotazníkové šetření bylo provedeno na dvou výzkumných souborech, které dohromady 

tvořilo 227 respondentů, z toho 152 dívek (67%) a 75 chlapců (33%). První výzkumný 

soubor byl složen z 110 studentů maturitních ročníků tří pražských gymnázií, které byly 

vybrány na základě dostupnosti. Výzkumné šetření probíhalo na psychologických 

seminářích, jednalo se tedy o směs studentů osmiletého, šestiletého i čtyřletého studijního 

programu. V soboru bylo 64 dívek (58%) a 46 chlapců (42%) a věk respondentů byl 

18 – 19 let. 

Druhý výzkumný soubor byl tvořen 117 studenty prvního ročníku humanitního oboru na 

Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy. V tomto souboru bylo věkové rozmezí 19-26 let 

a průměrný věk byl 20,05 let. Tento soubor nebyl z hlediska pohlaví příliš vyrovnaný, 

tvořilo ho 88 dívek (75%) a 29 chlapců (25%).  

3.3 Průběh a realizace výzkumu  

Dotazníky na pražských gymnáziích byly administrovány členy našeho výzkumného týmu 
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během září a října 2017. Vyplnění testové baterie trvalo studentům přibližně jednu 

vyučovací hodinu. Součástí výzkumu časové perspektivy bylo i prozkoumání jejího vztahu 

s citovou vazbou, kterým se ve své bakalářské práci zabýval David Kocourek, a 

kvalitativní část, pro kterou byli vybráni jen někteří respondenti, kteří se později zúčastnili 

individuálních rozhovorů za použití metody TAT a čáry života. Kvalitativní část ve své 

bakalářské práci zpracovala Lucie Svobodová. 

Na začátku hodiny jsme studentům představili náš výzkum a koncepty, kterými se 

zabýváme. Vyzvali jsme studenty, aby se na nás v případě nejasností neváhali obrátit 

s dotazy. Ve třídě byl v průběhu dotazníkového šetření klid a studenti vypadali 

soustředěně. Někteří studenti se ptali na upřesnění některých položek nebo vysvětlení slov 

– např. několika z nich nebyl jasný význam slova „příkoří“. 

Studenti vysoké školy se výzkumu zúčastnili prostřednictvím online dotazníku, který 

zahrnoval identickou testovou baterii, kterou jsme použili na gymnáziích. 

3.4 Použité metody 

3.4.1 Dotazník S-ZTPI  

Pro diagnostiku časové perspektivy byla použita švédská verze Zimbardova dotazníku 

časové perspektivy (S-ZTPI), konkrétně český překlad Lukavské a kol. (2011) rozvinutý o 

český překlad škály negativní budoucnost, který jsme provedli v našem výzkumném týmu 

a který byl ověřen pomocí porovnání se zpětným překladem. Rozšířený dotazník obsahuje 

64 položek, na které respondent odpovídá na 5-bodové Likertově škále pomocí slovního 

vyjádření rozhodně nesouhlasím, spíše nesouhlasím, ani souhlasím, ani nesouhlasím, spíše 

souhlasím nebo rozhodně souhlasím. Rozšířená verze dotazníku obsahuje 6 škál: negativní 

minulost, pozitivní minulost, hédonistická přítomnost, fatalistická přítomnost, pozitivní 

budoucnost a negativní budoucnost. Jednotlivé dimenze jsou již popsány v teoretické části. 

Lukavská et al. (2011) potvrdili jazykovou a kulturní převeditelnost původní verze ZTPI 

do českého prostředí. I přes spíše slabé výsledky konfirmační faktorové analýzy, byla 

pomocí explorační faktorové analýzy prokázána vysoká míra shody české a americké verze 

v položkách s výraznou zátěží.  
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Co se týče rozšířené verze S-ZTPI, Carelli et al. (2011) prokázali dobrou vnitřní 

konzistenci dotazníku a průměr a směrodatná odchylka byly konzistentní s výzkumným 

souborem ve výzkumu Zimbarda a Boyda (1999). 

3.4.1.1 Dimenze dotazníku S-ZTPI  

V tabulce č. 1 uvádím hodnoty Cronbachovy alfy pro jednotlivé dimenze. Míra vnitřní 

konzistence dimenzí je dostatečně vysoká s výjimkou dimenze fatalistická přítomnost,  

u které je hodnota Cronbachovy alfy 0,686. Podobně nízké hodnoty Cronbachovy alfy byly 

zjištěny i při testování ZTPI na španělském a francouzském souboru, jak uvádí Lukavská 

et al. (2011). Dále je zde prezentováno Cronbachovo alfa pro negativní časovou 

perspektivu, která v rámci dotazníku S-ZTPI není vnímána jako samostatná dimenze, ale 

jedním z cílů této práce je prozkoumat, zda může být vnímána jako jednotný koncept,  

čemuž vysoká míra vnitřní konzistence  (α = 0,859) nasvědčuje. 

Tabulka č.1 – Míra vnitřní konzistence dimenzí časové perspektivy 

Subškála Cronbachovo alfa 

Negativní minulost 0,834 

Pozitivní minulost 0,761 

Fatalistická přítomnost 0,686 

Hedonistická přítomnost 0,815 

Negativní budoucnost 0,700 

Pozitivní budoucnost 0,737 

Negativní časová perspektiva 0,859 

 

V tabulce č. 2 můžeme sledovat interkorelace jednotlivých dimenzí dotazníku S-ZTPI. 

Dimenze s negativní valencí, tj. negativní minulost, fatalistická přítomnost a negativní 

budoucnost mezi s sebou vykazují signifikantní korelace, relativně vysoká korelace se 

ukázala především mezi negativní minulostí a  negativní budoucností (r = 0,565,  

p < 0,001). Toto zjištění opět podporuje mou hypotézu, že negativní časová perspektiva 

může být vnímána jako jednotný faktor. 
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Tabulka č.2 – Vztah mezi jednotlivými dimenzemi časové perspektivy 

 Neg. Min. Poz. Min. Fat. Přít. Hed. Přít. Neg. Bud. Poz. Bud. 

Neg. Min. 1      

Poz. Min. - 0, 107 1     

Fat. Přít. 0,356*** 0, 124 1    

Hed. Přít. -0,006 0, 172 ** 0, 282 *** 1   

Neg. Bud. 0,565 *** 0, 048 0, 359 *** - 0, 093 1  

Poz. Bud. -0,023 0, 221 *** -0, 264*** -0, 351 *** 0,152   * 1 

Neg. ČP 0,856 *** 0,010 0, 684 *** 0, 063 0, 810 *** -0, 047 

***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti.  

 

3.4.2 Dotazník SEQ-C  

Self-efficacy bylo zjišťováno pomocí dotazníku Self-Efficacy Questionnaire for Children 

(SEQ-C) (Muris, 2001). Dotazník tvoří 24 položek, které jsou rozděleny do tří subškál 

zjištujících self-efficacy v akademické, emoční a sociální oblasti. Otázky jsou kladeny 

formou „Jak dobře dovedeš/ se ti daří...?“ a jsou zodpovídány na pětibodové Likertově 

škále pomocí slovních vyjádření velmi špatně, spíše špatně, ani špatně, ani dobře, spíše 

dobře a velmi dobře. Pokud je mi známo, tento dotazník zatím nebyl použit v českém 

prostředí. Bylo proto nutné přeložit ho z angličtiny a následně provést kontrolu pomocí 

porovnání se zpětným překladem. Při překladu do českého jazyka došlo k několika 

úpravám. Například často vyskytované slovo „children“ (v překladu děti), bylo nahrazeno 

výrazem „vrstevníci“, neboť doslovný překlad „děti“ by mohl být při využívání dotazníku 

u adolescentů zavádějící.  

3.4.2.1 Dimenze dotazníku SEQ-C 

V tabulce č.3 jsou uvedeny hodnoty Cronbachovy alfy pro jednotlivé dimenze. Míra 

vnitřní konzistence dimenzí dotazníku SEQ-C se zdá být uspokojivá.  
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Tabulka č.3 – Míra vnitřní konzistence dimenzí self-efficacy 

Subškála Cronbachovo alfa 

Akademické self-efficacy 0,834 

Sociální self-efficacy 0,772 

Emoční self-efficacy 0,831 

Celkové self-efficaccy 0,843 

 

Interkorelace mezi jednotlivými škálami dotazníku SEQ-C nejsou příliš vysoké (viz. 

tabulka č. 4). Přestože ve výzkumu Murise (2001) korelovalo akademické self-efficacy 

poměrně silně s emočním self-efficacy (r = 0,41, p < 0,001) a slaběji se sociálním 

self-efficacy (r = 0,17, p < 0,05), v mém výzkumném souboru se neprokázala signifikantní 

korelace akademického self-efficacy s ostatními dimenzemi – sociálním a emočním 

self-efficacy. Domnívám se tedy, že akademické self-efficacy příliš nesouvisí se 

self-efficacy v emoční a sociální oblasti, což je třeba vzít v úvahu při další práci 

s celkovým self-efficacy. Relativně vysoká a signifikantní korelace (r = 0,496, p < 0,001) 

byla prokázána mezi emočním a sociálním self-efficacy, což svědčí o tom, že tyto dvě 

dimenze jsou úzce propojené.  

Tabulka č.4 – Vztah mezi jednotlivými dimenzemi self-efficacy 

***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti.  

 

3.5 Způsob zpracování a vyhodnocení dat  

Získaná data z dotazníků byla zpracována v programu JASP a vyhodnocována s využitím 

metod popisné a induktivní statistiky. Nejprve byla ověřena normalita rozdělení dat 

 Akademické SE Sociální SE Emoční SE Celkové SE 

Akademické SE 1    

Sociální SE 0, 088 1   

Emoční SE 0, 090 0, 496 *** 1  

Celkové SE 0, 575 *** 0, 747 *** 0, 755 *** 1 
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pomocí hodnot zešikmení a špičatosti, které se ukázaly být vyhovující, a proto bylo možné 

dále využít parametrických metod. Pro zjištění vztahu mezi zkoumanými koncepty bylo 

využito korelační analýzy (Pearsonův korelační koeficient). Časová perspektiva je dále 

operacionalizována jako skóre na jednotlivých škálách dotazníku S-ZTPI (negativní 

minulost, pozitivní minulost, fatalistická přítomnost, hédonistická přítomnost, negativní 

budoucnost, pozitivní budoucnost), negativní časová perspektiva je pak kvantifikována 

jako součet skórů na škálách negativní minulost, fatalistická přítomnost a negativní 

budoucnost. Co se týče self-efficacy, je kvantifikováno jako skóre v jednotlivých oblastech 

– akademické, emoční a sociální, a celkové self-efficacy jako průměr hodnot odpovědí na 

všechny položky. 

3.6 Prezentace výsledků 

3.6.1 Časová perspektiva 

V porovnání s výsledky ze studie Zimbarda a Boyda (1999) skórovali respondenti z mého 

výzkumného souboru výše na škálách s negativní valencí a níže na škálách s pozitivní 

valencí než respondenti z amerického výzkumu. Výsledky na škále budoucnost nebylo 

možné porovnat. 

3.6.1.1 Rozdíly v časové perspektivě mezi studenty maturitního ročníku gymnázia  

a prvního ročníku vysoké školy  

Pomocí t-testu byly prokázány statisticky významné rozdíly na některých škálách mezi 

studenty maturitního ročníku gymnázia a studenty prvního ročníku vysoké školy. Výsledky 

prezentované v tabulce č. 5 nepotvrdily výše zmíněné hypotézy, že gymnazisté budou 

skórovat výše na škálách s negativní valencí. Navzdory mým očekávání skórovali 

vysokoškoláci výše na škálách negativní minulost, negativní budoucnost a na celkové 

negativní časové perspektivě. Naopak gymnazisté skórovali výše na škále hédonistická 

přítomnost. Na škálách pozitivní minulost, fatalistická přítomnost a pozitivní budoucnost 

nebyly prokázány žádné statisticky významné rozdíly mezi vysokoškoláky a gymnazisty. 

Při porovnání těchto dvou souborů je třeba mít na paměti, že v souboru vysokoškoláků 

bylo výrazně více dívek než v souboru gymnazistů, což může výsledky zkreslovat.  
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Tabulka č.5 – Srovnání skórů studentů gymnázia a vysoké školy v S-ZTPI 

ČP  N M SD Min. Max. t p 

Neg. Min. Celkem 227 3,169 0,809 1,440 5,000 -2,605 0,010 

 Gym 110 3,027 0,788 1,440 4,560   

 VŠ 117 3,303 0,809 1,780 5,000   

Poz. Min. Celkem 227 3,470 0,675 1,330 4,780 -1,352 0,178 

 Gym 75 3,407 0,676 1,560 4,780   

 VŠ 152 3,528 0,671 1,330 4,780   

Fat. Přít. Celkem 227 2,608 0,583 1,110 4,330 -1,962 0,051 

 Gym 75 2,530 0,603 1,110 4,330   

 VŠ 152 2,681 0,557 1,330 3,890   

Hed. Přít. Celkem 227 3,309 0, 567 1,530 4,930 3,079 0,002 

 Gym 75 3,427 0,559 1,800 4,930   

 VŠ 152 3,199 0,554 1,530 4,800   

Neg. Bud. Celkem 227 2,992 0,552 1,250 4,750 -4,071 <0,001 

 Gym 75 3,137 0,695 1,400 4,800   

 VŠ 152 3,468 0,523 2,200 4,900   

Poz. Bud. Celkem 227 3,215 0,587 1,250 4,750 -1.941 0,054 

 Gym 75 3,138 0,615 1,820 4,640   

 VŠ 152 3,288 0,551 1,550 4,640   

Neg. ČP Celkem 227 8,766 1,520 4,880 12,420 -3,655 <0,001 

 Gym 75 8,694 1,627 4,600 12,850   

 VŠ 152 9,452 1,500 6,060 12,410   

 

3.6.1.1.1 Rozdíly v časové perspektivě mezi studenty maturitního ročníku gymnázia  

a prvního ročníku vysoké školy u dívek 

Ve skupině dívek byly zjištěny statisticky významné rozdíly pouze na škále negativní 

budoucnost (t = -2,703, p < 0,01) a v negativní časové perspektivě (t = -2,454, p < 0,05), na 
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obou škálách skórovaly výše studentky prvního ročníku vysoké školy. 

3.6.1.1.2 Rozdíly v časové perspektivě mezi studenty maturitního ročníku gymnázia 

a prvního ročníku vysoké školy u chlapců 

Ve skupině chlapců byly prokázány statisticky významné rozdíly na škále hédonistická 

přítomnost (t = 2,626, p < 0,05), kde skórovali výše studenti gymnázia, a na škále 

negativní budoucnost (t = -2,273, p < 0,05), na které skórovali výše naopak studenti 

prvního ročníku vysoké školy. Statisticky významné rozdíly v ostatních dimenzích se 

nepotvrdily, což může být způsobeno tím, že ve výzkumném souboru studentů vysoké 

školy bylo nerovnoměrné zastoupení obou pohlaví – dívek bylo přibližně dvakrát více než 

chlapců.  

3.6.1.2 Rozdíly v časové perspektivě mezi chlapci a dívkami  

Jak ukazuje tabulka č. 6, statisticky významné rozdíly mezi chlapci a dívkami byly 

prokázány na všech škálách S-ZTPI kromě hédonistické přítomnosti a pozitivní 

budoucnosti. V souladu s výše uvedenými hypotézami dívky skórovaly výše v negativní 

časové perspektivě a na všech škálách, které ji tvoří – tedy v negativní minulosti, 

fatalistické přítomnosti a negativní budoucnosti, zároveň ale také výše skórovaly na škále 

pozitivní minulost a pozitivní budoucnost. Chlapci skórovali statisticky významně výše na 

škále hédonistická přítomnost. 

Tabulka č. 6 – Srovnání skórů chlapců a dívek v S-ZTPI 

ČP  N M SD Min. Max. t p 

Neg. 

Min. 

Celkem 227 3,169 0,809 1,440 5,000 -3,001 0,003 

Chlapci 75 2,944 0,836 1,440 5,000 

Dívky 152 3,280 0,775 1,560 4,780 

Poz. 

Min. 

Celkem 227 3,470 0,675 1,330 4,780 -2,861 0,005 

Chlapci 75 3,290 0,665 1,330 4,780 

Dívky 152 3,558 0,664 1,560 4,780 

Fat. Přít. Celkem 227 2,608 0,583 1,110 4,330 -3,410 <0,001 

Chlapci 75 2,424 0,639 1,110 4,330 

Dívky 152 2,698 0,533 1,330 4,330 
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Hed. 

Přít. 

Celkem 227 3,309 0, 567 1,530 4,930 0,886 0,377 

Chlapci 75 3,357 0,563 1,800 4,470 

Dívky 152 3,286 0,569 1,530 4,930 

Neg. 

Bud. 

Celkem 227 2,992 0,552 1,250 4,750 -3,605 <0,001 

Chlapci 75 3,098 0,661 1,400 4,900 

Dívky 152 3,412 0,594 1,800 4,800 

Poz. 

Bud. 

Celkem 227 3,215 0,587 1,250 4,750 -1.734 0,084 

Chlapci 75 3,119 0,608 1,910 4,640 

Dívky 152 3,262 0,572 1,550 4,640 

Neg. ČP Celkem 227 8,766 1,520 4,880 12,420 -4,235 <0,001 

Chlapci 75 8,465 1,572 4,600 12,160 

Dívky 152 9,390 1,536 5,450 12,850 

 

3.6.1.2.1 Rozdíly v časové perspektivě mezi chlapci a dívkami v rámci studentů 

gymnázia 

Ve výzkumném souboru tvořeném studenty maturitního ročníku gymnázia se potvrdily 

statisticky významné rozdíly mezi chlapci a dívkami na škále negativní minulost, na které 

skórovaly výše dívky (t = -2.336, p < 0,05), dále na škále negativní budoucnost, kde také 

skórovaly výše dívky (t = -2,260, p < 0,05), a v celkové negativní časové perspektivě  

(t = - 2,689, p < 0,01), stejně jako v celkovém souboru. Statisticky významné rozdíly na 

ostatních škálách se nepotvrdily. 

3.6.1.2.2 Rozdíly v časové perspektivě mezi chlapci a dívkami v rámci studentů 

vysoké školy 

Ve druhém výzkumném souboru tvořeném vysokoškoláky se prokázaly statisticky 

významné rozdíly mezi chlapci a dívkami pouze na škále fatalistická přítomnost, na které 

opět skórovaly výše dívky (t= -3,030, p < 0,01), stejně tak jako v negativní časové 

perspektivě (t = -2,487, p < 0,05). To, že se nepotvrdily statistické rozdíly, které byly 

prokázány na celkovém výzkumném souboru může být způsobeno tím, že ve výzkumném 

souboru studentů vysoké škol bylo nerovnoměrné zastoupení obou pohlaví. 
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3.6.2 Self-efficacy 

3.6.2.1 Rozdíly v self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a 

prvního ročníku vysoké školy 

Statisticky významné rozdíly mezi studenty gymnázia a vysoké školy byly prokázány  

pouze v akademickém self-efficacy, ve kterém skórovali výše studenti vysoké školy, což 

potvrdilo jednu z hypotéz. Ostatní hypotézy nebyly potvrzeny. 

Tabulka č. 7 – Srovnání skórů studentů gymnázia a vysoké školy v SEQ-C 

  N Mean SD Min. Max. t p 

Akademické SE 

Gym 110 3,014 0,766 1,000 4,630 

-3,478 <0,001 VŠ 117 3,350 0,689 1,000 4,880 

Celý soubor 227 3,187 0,745 1,000 4,880 

Sociální SE 

Gym 110 3,592 0,667 1,630 5,000 

1,608 0,109 VŠ 117 3,450 0,662 1,250 4,750 

Celý soubor 227 3,518 0,667 1,250 5,000 

Emoční SE 

Gym 110 2,857 0,906 1,140 5,000 

0,995 0,321 VŠ 117 2,746 0,784 1,000 4,430 

Celý soubor 227 2,800 0,846 1,000 5,000 

Celkové SE 

Gym 110 3,178 0,502 2,040 4,540 

-0,568 0,570 
VŠ 117 3,217 0,533 1,420 4,250 

Celý soubor 227 3,198 0,517 1,420 4,540 

 

3.6.2.1.1 Rozdíly v self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a 

prvního ročníku vysoké školy u dívek  

U dívek se neprokázaly žádné statisticky významné rozdíly mezi maturanty a 

vysokoškoláky v žádné ze zkoumaných oblastí self-efficacy. 
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3.6.2.1.2 Rozdíly v self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a 

prvního ročníku vysoké školy u chlapců 

U chlapců se potvrdily statisticky významné rozdíly mezi studenty gymnázia a vysoké 

školy pouze na škále akademické self-efficacy, na které skórovali výše studenti vysoké 

školy (t = -3,186, p < 0,01), stejně  jako v celkovém souboru. 

3.6.2.2 Rozdíly v self-efficacy mezi chlapci a dívkami 

Výsledky prezentované v tabulce č. 8 ukazují, že statisticky významné rozdíly mezi 

chlapci a dívkami existují v akademickém self-efficacy, ve kterém v souladu s mou 

hypotézou skórovaly výše dívky, a v emočním self-efficacy, ve kterém naopak skórovali 

výše chlapci, což také potvrzuje jednu z hypotéz.  

Tabulka č. 8 – Srovnání skórů chapců a dívek v SEQ-C 

  N Mean SD Min. Max. t p 

Akademické SE 

Chlapci 75 2,981 0,770 1,000 4,500 

-2,979 0,003 Dívky 152 3,289 0,713 1,000 4,880 

Celý soubor 227 3,187 0,745 1,000 4,880 

Sociální SE 

Chlapci 75 3,637 0,704 1,880 5,000 

1,901 0,059 Dívky 152 3,460 0,642 1,250 4,750 

Celý soubor 227 3,518 0,667 1,250 5,000 

Emoční SE 

Chlapci 75 3,177 0,884 1,000 5,000 

4,957 <0,001 Dívky 152 2,614 0,762 1,140 4,290 

Celý soubor 227 2,800 0,846 1,000 5,000 

Celkové SE 

Chlapci 75 3,272 0,519 2,040 4,540 

1,521 0,130 Dívky 152 3,162 0,514 1,420 4,250 

Celý soubor 227 3,198 0,517 1,420 4,540 

 

3.6.2.2.1 Rozdíly v self-efficacy mezi chlapci a dívkami v rámci studentů gymnázia 

Ve výzkumném souboru studentů gymnázia byly prokázány stejné výsledky jako 

v celkovém souboru – dívky skórovaly výše než chlapci v akademickém self-efficacy  
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(t = -2,943, p < 0,01) a chlapci naopak skórovali výše než dívky na škále emoční 

self-efficacy (t = 3,808, p < 0,001). 

3.6.2.2.2 Rozdíly v self-efficacy mezi chlapci a dívkami v rámci studentů 

vysoké školy 

Ve výzkumném souboru vysokoškoláku se prokázaly statisticky významné rozdíly mezi 

chlapci a dívkami pouze na škále emoční self-efficacy (t = 2,914, p = 0,004), nikoliv 

v akademickém. 

3.6.3 Souvislost self-efficacy a časové perspektivy  

3.6.3.1 Souvislost akademického self-efficacy a časové perspektivy  

Tabulka č. 9 prezentuje korelace mezi akademickým self-efficacy, jednotlivými 

dimenzemi časové perspektivy a negativní časovou perspektivou u celkového výzkumného 

souboru i u jednotlivých souborů zvlášť. Středně silná pozitivní korelace se projevila mezi 

akademickým self-efficacy a pozitivní budoucností, slaběji a negativně akademické 

self-efficacy korelovalo s hédonistickou přítomností. Co se týče dimenzí s negativní 

valencí, akademické self-efficacy slabě, ale významně negativně korelovalo s  negativní 

minulostí, fatalistickou přítomností a s negativní časovou perspektivou v celkovém souboru 

a v souboru tvořeným  studenty vysoké školy, u gymnazistů se však tento vztah 

neprokázal. Dále akademické self-efficacy významně negativně korelovalo s negativní 

budoucností, ale pouze v celém výzkumném souboru.  

Tabulka č. 9 – Vztah mezi akademickým self-efficacy a dimenzemi časové perspektivy 

 Neg. Min. Poz. Min. Fat. Přít. Hed. Přít. Poz. Bud. Neg. Bud. Neg. ČP 

Celý soubor -0,138 * 0, 121 -0,165 * -0,269 *** 0,470 *** -0,281 *** -0,238 *** 

Gymnázium -0,077 -0,016 -0,167  -0,280 *** 0,470  ** -0,146 -0,161 

VŠ -0,293 ** 0,229 * -0,240 ** -0,186  * 0,528 *** -0,154 -0,301 *** 

***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti. 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3.6.3.2 Souvislost emočního self-efficacy a časové perspektivy 

Emoční self-efficacy významně negativně korelovalo se všemi dimenzemi s negativní 

valencí, velmi silná a významná negativní korelace se projevila mezi emočním 

self-efficacy a negativní časovou perspektivou, nejsilněji u studentů gymnázia. Dále 

emoční self-efficacy silně a významně negativně korelovalo s negativní minulostí,  

o trochu slaběji s fatalistickou přítomností, přičemž tento vztah byl výrazně slabší  

u vysokoškoláků, a s negativní budoucností, u které se prokázala silná a významná 

korelace, ale v souboru vysokoškoláku byla opět slabší. U dimenzí s pozitivní valencí se 

neprokázaly příliš významné vztahy s výjimkou pozitivní minulosti, která s emočním 

self-efficacy pozitivně korelovala pouze ve skupině vysokoškoláků, a hédonistické 

přítomnosti, u které se významná pozitivní korelace prokázala pouze v celkovém 

výzkumném souboru. 

Tabulka č. 10 – Vztah mezi emočním self-efficacy a dimenzemi časové perspektivy 

 Neg. Min. Poz. Min. Fat.  Přít. Hed. Přít. Poz. Bud. Neg. Bud. Neg. ČP 

Celý soubor - 0,588 *** 0, 064  - 0,263 *** 0,174   ** - 0,034    - 0,559 *** - 0,613 *** 

Gymnázium - 0,687 *** 0, 087  - 0,319 *** 0,185    - 0,008    - 0,686 *** - 0,745 *** 

VŠ - 0,484 *** 0,243 ** - 0,184 * 0,143 - 0,047 - 0,388 *** - 0,465 *** 

***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti.  

 

3.6.3.3 Souvislost sociálního self-efficacy a časové perspektivy 

Korelační analýza dále potvrdila středně silnou negativní korelaci sociálního self-efficacy 

s negativní časovou perspektivou, negativní budoucností, negativní minulostí a pozitivní 

korelaci s hédonistickou přítomností. Slabší negativní korelace se prokázala také 

s fatalistickou přítomností ale pouze v celkovém výzkumném souboru a u vysokoškoláků, 

stejně jako pozitivní korelace s pozitivní minulostí. 
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Tabulka č. 11 – Vztah mezi sociálním self-efficacy a dimenzemi časové perspektivy 

 Neg. Min. Poz. Min. Fat. Přít. Hed. Přít. Poz. Bud. Neg. Bud. Neg. ČP 

Celý soubor - 0,369 *** 0,179 ** - 0,190 ** 0,335 *** - 0, 123  - 0,433 *** - 0,421 *** 

Gymnázium - 0,427 *** 0, 076 - 0,169 0,347 *** - 0, 122  - 0,501 *** - 0,483 *** 

VŠ - 0,276 ** 0,300 ** - 0,190 * 0,297 ** - 0,099 - 0,333 *** - 0,335 *** 

 ***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti.  

 

3.6.3.4 Souvislost celkového self-efficacy a časové perspektivy 

Celkové self-efficacy relativně silně negativně korelovalo s negativní časovou 

perspektivou, negativní minulostí a negativní budoucností. Slabá až středně silná negativní 

korelace byla zjištěna také ve vztahu k fatalistické přítomnosti, nejsilněji u gymnazistů. 

Dále byla prokázána korelace s pozitivní minulostí, ale jen v celkovém výzkumném 

souboru a u vysokoškoláků, a s pozitivní budoucností pouze v celkovém výzkumném 

souboru. 

Tabulka č. 12 – Vztah mezi celkovým self-efficacy a dimenzemi časové perspektivy 

 Neg. Min. Poz. Min. Fat. Přít. Hed. Přít. Poz. Bud. Neg. Bud. Neg. ČP 

Celý soubor - 0,511 *** 0,193 ** - 0,190 *** 0,111 0,157    * - 0,506 *** - 0,558 *** 

Gymnázium - 0,598 *** 0, 006 - 0,310 *** 0,127 0,148     - 0,672 *** - 0,692 *** 

VŠ - 0,464 *** 0,354 *** - 0,264 ** 0,116 0,160 - 0,390 *** - 0,484 *** 

***Korelační koeficienty jsou významné na 0,1% hladině významnosti.  

**Korelační koeficienty jsou významné na 1% hladině významnosti.  

*Korelační koeficienty jsou významné na 5% hladině významnosti.  

3.6.3.5 Lineární model vztahu časové perspektivy a self-efficacy 

Pomocí lineární regrese jsem se pokusila zjistit, zda existují kauzální vztahy mezi 

zkoumanými koncepty. Porovnáním lineárních modelů jsem ale dospěla k závěru, že je 

těžké v tomto případě určit kauzalitu. Hodnota koeficientu determinace se příliš nelišila  

u lineárního modelu vlivu časové perspektivy na self-efficacy a vlivu self-efficacy na 

časovou perspektivu. V obou případech se ale hodnota koeficientu determinace 
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pohybovala kolem 0,3. Poměrně uspokojivý se zprvu zdál model negativní časové 

perspektivy a hédonistické přítomnosti jako prediktorů emočního self-efficacy, který 

vykazoval koeficient determinace ΔR = 0,390. O něco slabší  hodnotu koeficientu 

determinace (ΔR = 0,374) vykazoval také model vlivu negativní minulosti, hédonistické 

přítomnosti, pozitivní a negativní budoucnosti na celkové self-efficacy. Další lineární 

modely ukázaly, že sociální self-efficacy je nejvíce sycená hédonistickou přítomností  

a akademické self-efficacy je nejvíce syceno negativní a pozitivní budoucností. Zároveň se 

ale v lineárních modelech ukázalo, že self-efficacy může být prediktorem časové 

perspektivy. Emoční self-efficacy spolu s dalšími dimenzemi velmi silně sytí negativní 

časovou perspektivu (ΔR = 0, 373), negativní minulost (ΔR = 0,351) a negativní 

budoucnost (ΔR = 0,238). Nelze tedy jednoznačně určit jednosměrný kauzální vztah. 

3.6.4 Shrnutí výsledků 

VO1:  Existuje vztah mezi negativní časovou perspektivou a akademickým, emočním a 

sociálním self-efficacy? 

H1: Negativní minulost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 

Tato hypotéza se potvrdila. Silný a statisticky významný negativní vztah dimenze 

negativní minulost byl potvrzen s emočním  a celkovým self-efficacy, středně silný vztah 

se sociálním self-efficacy a poměrně slabá korelace byla zjištěna s akademickým 

self-efficacy. 

H2: Negativní budoucnost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 

Tato hypotéza se potvrdila. V celkovém výzkumném souboru byla prokázána silná 

korelace dimenze negativní budoucnost s emočním self-efficacy a celkovým self-efficacy, 

středně silná korelace se sociálním self-efficacy a slabší ale statisticky významná korelace 

byla zjištěna s akademickým self-efficacy. 

H3: Fatalistická přítomnost negativně koreluje s emočním, sociálním, akademickým a 

celkovým self-efficacy. 
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Tato hypotéza se potvrdila. Negativní vztah fatalistické přítomnosti a jednotlivých škál 

self-efficacy se ukázal být slabý, ale statisticky významný, a byl prokázán pouze v celém 

výzkumném souboru, nikoliv v jednotlivých souborech zvlášť. Nejsilněji s  fatalistickou 

přítomností korelovalo opět emoční self-efficacy. 

H4: Negativní časová perspektiva negativně koreluje s emočním, sociálním, 

akademickým a celkovým self-efficacy. 

Tato hypotéza se potvrdila. Byl prokázán statisticky významný negativní vztah mezi 

negativní časovou perspektivou a všemi zkoumanými dimenzemi self-efficacy. Negativní 

časová perspektiva silně negativně korelovala s emočním self-efficacy a s celkovým 

self-efficacy, středně silně se sociálním self-efficacy a slabě s akademickým. 

VO2: Existují rozdíly v negativní časové perspektivě a v akademickém, emočním a 

sociálním self-efficacy mezi studenty maturitního ročníku gymnázia a studenty prvního 

ročníku vysoké školy? 

H5: Existují statisticky významné rozdíly v časové perspektivě mezi studenty 

maturitního ročníku gymnázia a studenty prvního ročníku vysoké školy. 

Tato hypotéza se potvrdila pouze částečně. Statisticky významné rozdíly mezi studenty 

maturitního ročníku gymnázia a studenty  prvního ročníku vysoké školy byly zjištěny v 

negativní časové perspektivě, a na škálách negativní minulost a negativní budoucnost, na 

kterých ale skórovali výše studenti vysoké školy, což naopak vyvrací mé subhypotézy. Na 

škále fatalistická přítomnost nebyl zjištěn žádný statisticky významný rozdíl mezi 

jednotlivými soubory. 

H6: Existují statisticky významné rozdíly v míře self-efficacy mezi studenty 

maturitního ročníku a studenty prvního ročníku vysoké školy. 

Tato hypotéza se potvrdila jen částečně. Byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi 

studenty gymnázia a vysoké školy na škále akademické self-efficacy, čímž se potvrdila 

subhypotéza H6.2. Ostatní subhypotézy nebyly potvrzeny. 

VO3: Existují statisticky významné rozdíly v self-efficacy a časové perspektivě mezi 

chlapci a dívkami 
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H7: Existují statisticky významné rozdíly v časové perspektivě mezi chlapci a 

dívkami. 

Tato hypotéz se potvrdila. Bylo prokázáno, že dívky dosahují statisticky významně vyššího 

skóre na všech škálách s negativní valencí než chlapci. 

H8: Existují statisticky významné rozdíly v míře self-efficacy mezi chlapci a dívkami. 

Tato hypotéza byla potvrzena částečně. Potvrdila se subhypotéza H8.2., že dívky dosahují 

vyššího akademického self-efficacy než chlapci, subhypotéza H8.4., že chlapci dosahují 

vyššího emočního self-efficacy než dívky. Na ostatních škálách self-efficacy nebyly 

prokázány statisticky významné rozdíly. 

3.7 Diskuze 

Výsledky získané statistickým zpracováním dat potvrdily velkou část  výše formulovaných 

hypotéz. Skrze korelace jednotlivých dimenzí časové perspektivy a dimenzí self-efficacy 

bylo prokázáno, že existuje negativní vztah mezi negativní časovou perspektivou  

a self-efficacy v akademické, emoční a sociální oblasti.  

Negativní časová perspektiva korelovala se všemi dimenzemi self-efficacy, což částečně 

potvrzuje, že ji lze vnímat jako samostatný koncept, který vykazuje konzistentní chování 

vůči jiným proměnným. Toto tvrzení potvrdila i vysoká vnitřní konzistence naměřená  

u negativní časové perspektivy. Velmi silný negativní vztah se projevil především mezi 

negativní časovou perspektivou a celkovým self-efficacy, které zahrnuje všechny tři výše 

zmíněné oblasti, a emočním self-efficacy. S těmito dvěma dimenzemi silně korelovaly 

všechny dimenze tvořící negativní časovou perspektivu kromě fatalistické přítomnosti, 

která korelovala slabě se všemi dimenzemi self-efficacy. Hédonistická přítomnost, tedy 

dimenze s opačnou valencí také korelovala s dimenzemi self-efficacy slabě nebo vůbec 

s výjimkou sociálního self-efficacy, kde se prokázala středně silná korelace. Z toho 

vyplývá, že self-efficacy v akademické a emoční oblasti souvisí silněji s orientací na 

minulost a budoucnost než s orientací na přítomnost. To zřejmě souvisí s tím, že 

self-efficacy zahrnuje proces anticipace budoucích událostí a vychází z rekonstrukce 

minulých událostí, operuje tedy na úrovni abstraktních kognitivních procesů stejně jako 

orientace na minulost a budoucnost. Oproti tomu orientace na přítomnost zahrnuje chování 
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a rozhodování z velké části ovlivněné aktuálně přítomnými podněty bez abstraktního 

„přemostění“ do jiného časového rámce. Ačkoliv významným zdrojem self-efficacy je 

aktuální fyziologický stav jedince (Bandura, 1994), což je aktuálně působící podnět, který 

ovlivňuje rozhodování v daném momentu, což souvisí s přítomným časovým rámcem, 

vždy dochází k propojení s budoucností, neboť jedinec vlastně uvažuje, zda zvládne 

chování směřující k budoucímu cíli a minulostí, v případě že si jedinec vybavuje předešlé 

analogické situace. Pokud tuto úvahu vztáhneme ke konkrétní oblasti emočního 

self-efficacy – regulaci vlastních negativních emocí, můžeme si představit konkrétní 

příklad žáka, který si vybavuje, jak dobře se mu podařilo v minulosti regulovat vlastní 

nervozitu při prezentaci před třídou, a na základě této rekonstrukce a dalších faktorů 

(sociální přesvědčování, aktuální fyziologický stav, atd.) předvídá, jak dobře zvládne 

regulovat svou nervozitu v budoucích analogických situacích. Opět bych zde ráda 

zdůraznila význam subjektivity a možného zkreslení rekonstrukce minulých událostí. 

Ačkoliv minulá prezentace mohla být objektivně úspěšná (pozitivně hodnocená spolužáky 

i učitelem), žák tuto zkušenost i přesto může vnímat negativně, pokud u něj dominuje 

dimenze negativní minulost.  

Výsledky dále ukázaly, že akademické self-efficacy korelovalo slabě s negativní časovou 

perspektivou i všemi dimenzemi, které zahrnuje. Zdá se tedy, že zde není tak úzký vztah 

jako je mezi emočním nebo sociálním self-efficacy a negativní časovou perspektivou. 

Středně silně ale korelovalo s dimenzí pozitivní budoucnost a domnívám se, že tyto dvě 

dimenze se v určitých aspektech překrývají, především v oblasti seberegulace a odložení 

uspokojení v zájmu usilování o dosažení dlouhodobých cílů. Tento překryv můžeme vidět i 

díky podobnosti některých položek v dotazníku S-ZTPI a SEQ-C, např. položka č. 4 „Jak 

dobře se dokážeš přimět k učení, když se nabízí jiné zajímavé věci, které by si mohl v danou 

chvíli dělat?“ a položka č. 51 „Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen 

odolat pokušením“  nebo položka č. 15 „Řídím se pravidlem „nejdřív práce a potom 

zábava.““ 

Sociální self-efficacy středně silně negativně korelovalo s negativní časovou perspektivou 

a slabě až středně silně se všemi dimenzemi, které ji tvoří. Opět je zde patrná souvislost 

rekonstrukce minulých zkušeností doprovázených negativním afektem, obavy z budoucích 
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událostí a jejich zvládnutí a nízké self-efficacy. Naopak pozitivně sociální self-efficacy 

středně silně korelovalo s hédonistickou přítomností, z čehož vyplývá, že vnímaná vlastní 

schopnost navazovat a udržovat mezilidské vztahy, spolupráce a asertivity souvisí 

s hédonistickým užíváním si přítomného okamžiku bez neustálého zabývání se následky 

svých činů a obavami z nich. Slabě také korelovalo s pozitivní minulostí, která podle 

Zimbarda a Boyda (1999) zahrnuje právě udržování přátelských vztahů a jejich důležitost, 

takže souvislost s vnímanou schopností v této oblasti je očekávatelná. 

Statisticky významné korelace s jednotlivými dimenzemi self-efficacy byly prokázány  

u nově přidané škály negativní budoucnost (Carelli, Wiberg & Wiberg, 2011) – silné 

s emočním a celkovým self-efficacy, středně silná se sociálním self-efficacy a slabá 

s akademickým self-efficacy. Domnívám se, že zde také existuje určitý překryv některých 

aspektů negativní budoucnosti a self-efficacy. Negativní budoucnost zahrnuje obavy 

z budoucích událostí a pochybnosti o vlastních kompetencích dosáhnout stanovených cílů 

nebo dostát závazků vůči okolí, což jasně reprezentuje například položka č.12 „Často 

pochybuji, zda se mi podaří splnit mé životní cíle.“ nebo položka č. 28 „Často cítím, že 

nedokážu splnit své závazky vůči přátelům a autoritám.“, což vlastně zahrnuje  

i nízké self-efficacy v daných oblastech, které ale často v dotazníku S-ZTPI nejsou příliš 

specifikované na rozdíl od SEQ-C, kde jsou položky konkrétnější. Rozdíl je také ve 

formulaci položek, zatímco u SEQ-C je respondent tázán „jak dobře dovedeš“ zvládnout 

danou činnost, u S-ZTPI je často položka formulována rovnou negativně např. „Pochybuji, 

zda se mi podaří“ nebo „Cítím, že nedokážu“ a na Likertově škále hodnotí, jak moc 

s negativním tvrzením souhlasí. 

Výsledky dále ukázaly, že existují statisticky významné rozdíly v časové perspektivě mezi 

studenty maturitního ročníku gymnázia a prvního ročníku vysoké školy, avšak oproti 

mému očekávání vysokoškoláci skórovali výše v negativní časové perspektivě, negativní 

minulosti a negativní budoucnosti a gymnazisté skórovali výše pouze v hédonistické 

přítomnosti. Nepodařilo se mi najít žádnou odbornou literatura, která by se zabývala 

časovou perspektivou v souvislosti s přechodem ze střední školy na vysokou ani s jinou  

podobnou změnou, kromě již zmíněného výzkumu Samuelse (1997, in Zimbardo & Boyd, 

1999), který popsal rozdíly v časové perspektivě mezi kadety a důstojníky v Air Force 
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Academy tak, že důstojníci měli nižší skóre na škálách fatalistická přítomnost, negativní 

minulost a hédonistická přítomnost, výše naopak skórovali na škále budoucnost. 

I kdybychom změnu statusu z kadeta na důstojníka považovali za analogickou k přechodu 

ze střední školy na vysokou, což je sporné, výsledky se neshodují kromě dimenze 

hédonistická přítomnost, která je u vysokoškoláků nižší než u gymnazistů stejně jako 

u důstojníků. Osobně si vysvětluji vyšší negativní časovou perspektivu u vysokoškoláků 

spíše změnou prostředí a zvýšení nároků na jedince. Zvyšuje se nejen obtížnost učiva, ale 

na žáka jsou kladeny nároky na samostatnost, zodpovědnost a tím i seberegulaci, což může 

souviset s poklesem dominance dimenze hédonistická přítomnost. Studenti se často kvůli 

studiu stěhují od rodiny do jiného města, osamostatňují se a náhlá změna prostředí může 

vést k pocitům osamělosti, který může zesilovat i individualismus vysoké školy, kde často 

nefunguje spjatý kolektiv tak jako na střední škole a kde si student musí všechno zařídit 

sám. U některých studentů může hrát roli také fakt, že se nedostali na „vysněnou“ školu a 

nastoupili na obor, který je pro ně jen „náhradní variantou“. Pochybnosti o správnosti 

výběru oboru mohou potkat i studenty, kteří se dostali na školu, kterou chtěli. Tento 

poměrně náročný životní zlom může být doprovázen negativními emocemi, obavami 

z budoucna i negativním pohledem na minulost. 

Co se týče self-efficacy v kontextu této změny, statisticky významné rozdíly se projevily 

pouze v akademickém self-efficacy, ve kterém podle očekávání skórovali výše 

vysokoškoláci, což lze vysvětlit autentickou zkušeností úspěchu („mastery 

experience“) v podobě úspěšného složení maturitní zkoušky a přijímacích zkoušek na 

vysokou školu.  

Dále se ukázalo, že dívky skórují výše v akademickém self-efficacy a chlapci výše 

v emočním self-efficacy. Nižší skóre dívek v emočním self-efficacy potvrdilo zjištění 

z výzkumu Murise (2001).  

Wigfield et al. (1996) uvádí, že dívky a chlapci často zaujímají rozdílné postoje při 

vyplňování dotazníků. Chlapci podle nich bývají více samolibí, zatímco dívky jsou spíše 

skromné, což by mohlo částečně vysvětlovat vyšší skóre chlapců v emočním self-efficacy.   

Zjištění, že dívky skórovaly výše v akademickém self-efficacy může mít souvislost s jejich 

vyšším skóre na původní škále budoucnost (Zimbardo & Boyd, 1999), což svědčí o větším 
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zaměření na budoucí cíle a vnímané vlastní schopnosti seberegulace. Ve studii 

Zimbarda & Boyda (1999) ženy také skórovaly výše v dimenzi svědomitost dotazníku Big 

Five, která se týká úrovně manifestace organizovanosti, vytrvalosti a motivace v záměrném 

chování jedince. Z výše uvedených zjištění vyplývá, že dívky a ženy výše hodnotí vlastní 

schopnost seberegulace, odložení uspokojení kvůli povinnostem, které vedou ke 

stanovenému cíli a motivace sama sebe než chlapci.  

Vyplňování dotazníků mohla ovlivnit i sociální dezirabilita. U chlapců je sociálně žádoucí, 

aby měli své emoce pod kontrolou a neprojevovali je. Také se u nich objevuje nižší míra 

sebereflexe a zaměření na emoce (Vágnerová, 2012). To by mohlo vysvětlovat jejich vyšší 

skóre v emočním self-efficacy.  

Dívky skórovaly výše v negativní časové perspektivě a ve všech jednotlivých dimenzích, 

které ji tvoří, což může být částečně vysvětleno výše zmíněným zjištěním, že dívky více 

zaměřují pozornost k negativním emocím a myšlenkám (Nolen-Hoeksema, 1998,  

in Muris, 2001). Trochu rozporuplná jsou zjištění, že dívky skórují výše než chlapci jak  

v pozitivní minulosti, tak i v negativní minulosti.  
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4 Závěr 

Cílem této práce bylo zmapovat časovou perspektivu a self-efficacy u studentů maturitního 

ročníku gymnázia a studentů prvního ročníku vysoké školy. Výsledky výzkumu prokázaly 

významný vztah mezi negativní časovou perspektivou a self-efficacy v akademické, 

emoční a sociální oblasti. Dále byly porovnány výsledky obou výzkumných souborů a bylo 

prokázáno, že studenti vysoké školy výše skórují v negativní časové perspektivě, níže na 

škále hédonistická přítomnost a mají vyšší akademické self-efficacy než studenti 

gymnázia. Co se týče rozdílů mezi pohlavími, dívky skórují výše v negativní časové 

perspektivě a na škále pozitivní minulost, dále vykazují vyšší míru akademického 

self-efficacy a nižší míru emočního self-efficacy než chlapci. 

Jedním z cílů výzkumu bylo ověřit, zda lze vnímat negativní časovou perspektivu jako 

celistvý koncept. Výsledky výzkumu jsou v souladu s tímto pojetím. Míra vnitřní 

konzistence negativní časové perspektivy se ukázala být uspokojivá, jednotlivé dimenze 

tvořící negativní časovou perspektivu vykazují vzájemné korelace a negativní časová 

perspektiva prokázala významný vztah se self-efficacy. 

Ráda bych zde ale reflektovala i některé limity výzkumu, které shledávám především 

v nerovnoměrném zastoupení chlapců a dívek ve výzkumném souboru tvořeném 

vysokoškoláky. Dále je třeba brát v úvahu, že oba výzkumné soubory byly tvořeny 

poměrně specifickou skupinou respondentů (studenty pražských gymnázií a studenty 

humanitního oboru Pedagogické fakulty UK), a výsledky tedy nelze zobecnit na celou 

populaci. Rozdíly mezi výsledky studentů gymnázií a studentů vysoké školy mohou být 

také zkresleny rozdílnými podmínkami při testování, neboť gymnazisté byli testováni 

během vyučovacích hodin, zatímco vysokoškoláci vyplňovali testové baterie 

prostřednictvím online dotazníků ve svém volném čase.  

Nejužší vztah byl prokázán mezi negativní časovou perspektivou a emočním self-efficacy, 

a proto by se navazující výzkumy mohly zaměřit na tento vztah prostřednictvím 

kvalitativních metod. Oba koncepty mají souvislost se vznikem deprese, a prozkoumání 

tohoto vztahu by mohlo vést k lepšímu porozumění této problematice a následnému využití 

v terapii. Další výzkumy by se mohly také zaměřit na zmapování vztahu negativní časové 

perspektivy k dalším konceptům. 
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6 Seznam příloh 

Příloha 1 – Ukázka testové baterie 

 


