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ABSTRAKT 

Sociologové ve svých pracích nabízí bohatý popis rodin z vyšších a z nižších 

sociálních tříd. Některým jedincům se ale podaří vymanit se ze systému společenských 

nerovností a získají akademický titul, přestože jejich rodiče dosáhli nižšího vzdělání. 

Cílem práce je popsat specifika takových studentů a nastínit psychologickou rovinu 

dané problematiky. Zahraniční psychologicky orientovaní autoři nazývají tuto populaci 

studenti první generace. Práce se zaměřuje na klíčové životní momenty, které ovlivnily 

vzdělanostní dráhu jedince. Dalším cílem je zjistit, jak takoví jedinci vnímají sebe v roli 

studenta a jaké atributy jsou s touto rolí spojeny. Výzkum se také orientuje na rodinu a 

širší sociální okolí jedince ve snaze zjistit, zda jedinci poskytují určitou podporu. Práce 

také přispěla k objasnění motivace a integrace jako klíčových faktorů spojených s 

akademickou úspěšností studentů.  

Výzkumnou metodou jsou polo-strukturované rozhovory a respondenty se stali 

mladí lidé z převážně magisterských/inženýrských studijních programů na VŠ. Stěžejní 

podmínkou bylo, aby měli rodiče bez vysokoškolského vzdělání. Analýza dat odhalila, 

že respondenti vykazují charakteristiky spojené s obdobím vynořující se dospělosti. 

Také se ukázalo, že tito mladí lidé mají rozvinutou výkonovou motivaci, která se 

projevuje zejména vytrvalostí a odvahou k překonávání různých překážek během studia. 

Výzkum zmapoval také začlenění do vzdělávacího procesu a odhalil faktory, které toto 

začlenění ovlivňují. Jedním z faktorů je podpora poskytovaná sociálním prostředím, 

zejména rodinou. 

KLÍČOVÁ SLOVA 

první generace vysokoškolských studentů, studijní dráha, úloha rodiny, motivace, 

integrace, vynořující se dospělost 

  



 
 

ABSTRACT 

 

Sociologists offer a rich description of families from higher and lower social classes 

in their work. Some individuals, however, manage to break out of the system of social 

inequalities and receive an academic degree, even though their parents have a lower 

level of education. The aim of the thesis is to describe the specifics of such students and 

outline the psychological level of the given issue. Psychological oriented authors in 

other countries call this population first generation college students. In particular, key 

life moments that have influenced the individual's educational path will be examined. 

Another goal will be to find out how such individuals perceive themselves as a student 

and also find out which attributes are associated with this role. The research also 

focuses on the family and the wider social environment of the individual to discover 

whether this social environment provide some support. The thesis also contributed to 

explanation of motivation and integration as main factors associated with and academic 

success of students.  

The research method is semi-structured interviews and respondents were young 

people in Master´s / engineering programs at universities. The basic condition was that 

they have parents without higher education. Data analysis revealed that for respondents 

are typical some characteristics associated with a period of emerging adulthood. These 

young people have also a strong achievement motivation, which is manifested by 

perseverance and courage for overcome various obstacles during the study. The research 

has also  described integration into the educational process and the main factors that 

influence integration were showed. One of the  factors is the support provided by the 

social environment, especially by the family. 
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1 ÚVOD 

V diplomové práci zaměřené na vysokoškolské studenty, kteří mají rodiče bez 

vysokoškolského vzdělání, je klíčovým pojmem sociální stratifikace, tedy vznik a 

udržování sociálních nerovností. Na sociální nerovnosti lze nahlédnout skrze vzdělání. 

Konkrétně vysokoškolské vzdělání není dostupné všem vrstvám společnosti a ten, kdo se 

stane držitelem titulu, zároveň typicky získá i prestižní společenské postavení. Sociologové 

v kontextu sociální mobility předkládají zjištění, že jedinec, jenž pochází z rodiny s vyšším 

sociálním statusem, na tom s vysokou pravděpodobností bude v budoucnu stejně jako jeho 

rodiče. Bude mít vysokoškolský titul a najde si adekvátní zaměstnání, které bude dobře 

finančně ohodnocené. Na druhou stranu ti, co pochází z rodin nižší třídy, vyššího postavení 

dosahují s mnohem nižší pravděpodobností.  

Sociologicky orientovaní autoři tyto společenské nerovnosti vysvětlují různými 

způsoby. Basil Bernstein například hovoří o elaborovaném jazykovém kódu rodin s vyšším 

sociálním postavením, Pierre Bourdieu zase o vyšším kulturním kapitálu (Katrňák, 2004). 

Všechny tyto studie ale v zásadě porovnávají vysokoškolské a dělnické rodiny a omezený 

prostor věnují rodinám, které se nějakým způsobem vymykají. Přece jen se občas podaří 

někomu vymanit se ze systému společenských nerovností, a přestože pochází z nižší třídy, 

získá vysokoškolské vzdělání. Mojí snahou je právě zmapovat situaci takových méně 

obvyklých životních trajektorií z pohledu psychologie, která k dané problematice 

přistupuje jinak. Kromě strukturálních nerovností sehrává svou roli i osobní potenciál 

(vzdělanostní volby a motivace). To znamená, že do jisté míry záleží na příslušníkovi nižší 

třídy, zda se rozhodne čelit určité výzvě a vydat se na cestu za dosažením vzdělání. V mém 

výzkumu bych se ráda zaměřila na tuto souvislost sociální mobility odrážející se v získání 

vyššího vzdělání, než jakého dosáhli rodiče 

V českém prostředí nacházím limitovaný počet studií, které se týkají tohoto tématu. 

Naopak v zahraničí se objevují první psychologicky orientované výzkumy této specifické 

populace studentů už od devadesátých let 20. století. Hovoří se o první generaci 

vysokoškolských studentů (first generation college students). Konkrétní výzkumná zjištění 

pak ukazují, že odhalení motivace těchto studentů se jeví jako klíčové. Právě motivace je 

jedním z faktorů, který zvyšuje pravděpodobnost, že se student první generace na vysoké 

škole udrží, protože na cestě za vysokoškolským titulem musí překonávat daleko více 
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překážek než jeho vrstevníci z vysokoškolsky vzdělaných rodin (Próspero a Vohra-Gupta, 

2007; Petty, 2014). Z tohoto důvodu se moje diplomová práce zaměřuje na téma motivace 

v souvislosti a akademickou úspěšností a rolí studenta. Použitou výzkumnou metodu byly 

polo-strukturované rozhovory se studenty převážně magisterských/inženýrských oborů 

různých vysokých škol. 

Ve výzkumu jsem se zaměřila na to, jaké klíčové životní momenty ovlivnily 

vzdělanostní dráhu mých respondentů, mladých dospělých, kteří v tuto chvíli studují na 

vysoké škole a spadají do kategorie „první generace vysokoškoláků v rodině“. Dále mě 

zajímalo, jak takoví jedinci vnímají sebe v roli studenta a co je zdrojem jejich sebevědomí 

a vyšších studijních aspirací. Také jsem se snažila zjistit, jakou úlohu sehrává v jejich 

životě rodina. Dostává se jim od rodiny adekvátní podpory a motivace pro studium? 

Dochází u těchto jedinců k vnitřním konfliktům mezi tím, co očekává rodina a mezi tím, co 

očekávají oni sami? V neposlední řadě se moje vlastní analýza zaměřila na to, zda tito 

studenti vykazují určité charakteristiky typické pro vývojové období vynořující se 

dospělosti. 

Můj výzkum studentů první generace poukázal na souvislost mezi motivací a 

akademickou úspěšností. Ukázalo se, že respondenti jsou výkonově zaměření a dominantní 

výkonovou potřebu představuje snaha dosáhnout úspěšného výkonu. Ve výpovědích 

informantů nalezneme i tvrzení, která dokládají přítomnost většiny charakteristik týkajících 

se sebe-aktualizovaných osob. Sebeaktualizovaný člověk usiluje o svůj seberozvoj a 

naplnění vlastního potenciálu. Výzkum také poukázal, že respondenti na cestě za 

úspěšným absolvováním studia museli překonat několik překážek např. vyšší úroveň stresu 

ve výkonové situaci. Zdolání překážek mělo mnohdy pozitivní účinek. Jedinec se cítil více 

motivován a také více věřil ve své vlastní schopnosti. Obavy pocházející z výzkumných 

zjištění zahraničních odborníků se nepotvrdily. Respondenti v mojí studii neměli 

výraznější potíže se sociálním začleněním mezi kolektiv spolužáků a zvládli se přizpůsobit 

také nové vzdělávací situaci. Hovoříme o sociální a akademické integraci. V neposlední 

řadě můj výzkum potvrdil, že se respondenti právě nacházejí v období vynořující se 

dospělosti a někteří z nich se cítí být stále závislými na své původní rodině. Ať už jde o 

závislost finanční, závislost spojenou s bydlením nebo závislost emoční. 
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2 Teoretická východiska 

 

2.1 Sociální stratifikace 

Ve společnosti rozlišujeme dva typy nerovností. Prvním typem jsou nerovnosti 

ekonomické, které pramení z dělby práce. V moderní společnosti jsou tyto nerovnosti 

spojeny zejména se zdrojem příjmu. Sociologové v této souvislosti hovoří o sociální 

stratifikaci. Podle tohoto pojetí si společnost můžeme představit jako hierarchii vrstev, 

nebo jakýsi žebříček, na jehož nejvyšší příčce nalézáme mocné a bohaté a naopak na příčce 

nejnižší najdeme ty nejchudší, kteří stojí zpravidla na okraji společnosti. Společnost je tak 

rozdělena do jednotlivých tříd. Druhý typ představují nerovnosti sociokulturní neboli 

symbolické. V tomto případě se jedná např. o nerovnosti mezi muži a ženami, mezi 

představiteli různých ras/etnik a mezi představiteli různých věkových skupin. Druhý typ 

nerovností je ukotven v hodnotovém systému společnosti. Společnost vlastně dělí své 

příslušníky do určitých kategorií a předpokládá, že každá kategorie má určité vlastnosti 

(Šanderová, 2008). 

Pokud nahlížíme na sociální stratifikaci, setkáme se se dvěma hlavními teoretickými 

proudy, které jsou postaveny na odlišných modelech společnosti. První skupinou teorií 

jsou teorie konsenzuální. Podle představitelů tohoto proudu jsou sociální nerovnosti 

výsledkem tiché dohody (konsenzu) společnosti. Pro přežití lidí je nutná vzájemná 

spolupráce. Aby taková spolupráce byla účinná, je nutná dělba práce. Zjednodušeně 

můžeme říci, že sociální nerovnost je podle konsenzuálních teorií vlastně užitečná všem 

členům společnosti. Druhou skupinou jsou konfliktualistické teorie, které přepokládají, že 

sociální nerovnosti jsou výsledkem zápasu. Poražení zaujmou nevýhodné sociální statusy a 

vítězové naopak ty výhodné. Společnost je tak viděna jako místo, kde probíhají neustálé 

boje o moc a materiální zdroje za účelem získání výhod a privilegií. Podle těchto teorií je 

tedy sociální uspořádání vždy pro část společnosti výhodnější než pro ostatní (ibid.). 

 

2.1.1 Školský systém a sociální stratifikace 

Konsenzuální a konfliktualistické teorie, které jsem zmínila výše, se liší navzájem také 

v chápání školy jako instituce, která s nerovnostmi ve společnosti úzce souvisí. 
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Konsenzuální pojetí považuje vzdělávací systém za hlavní zdroj vyrovnávání šancí. 

Postavení ve společnosti je výsledkem přání, vůle a píle jedince. Podle tohoto pojetí je 

hlavním úkolem školy předat žákům a studentům takové znalosti a dovednosti, které budou 

moci využít v zaměstnání. Vzdělání se tedy stává hlavní determinantou budoucího 

společenského postavení. Naopak představitelé konfliktualistického pojetí začali během 

60. let 20. století poukazovat na fakt, že úspěch ve škole, a tedy i budoucí sociální 

postavení, závisí na sociálním původu jedince. Jinými slovy na tom, z jaké rodiny jedinec 

pochází. Vzdělávací systém podle konfliktualistů tedy není nástrojem vyrovnávání 

sociálních nerovností, ale nástrojem jejich reprodukce (ibid.). Zahraniční psychologicky 

orientované studie týkající se vysokoškoláků, kteří mají rodiče s nižším vzděláním, 

poukazují na určité nerovnosti v přístupu ke vzdělání také (např. Petty 2014), proto si 

některé konfliktualistické teorie blíže představíme.  

  

2.1.2 Konfliktualistické teorie sociální stratifikace 

Mezi nejznámější představitele konfliktualistického proudu patří bezesporu Bernstein 

a Bourdieu. Jejich teorie z 60. let 20. století významným způsobem přispěly k pochopení 

příčin školní neúspěšnosti žáků. Bernstein považuje jazyk za hlavní prostředek socializace. 

Socializace dítěte je pak determinována jeho sociálním prostředím, zejména rodinou. Jazyk 

je tedy spatřován jako určitá kvalita sociální struktury (Průcha, 1975). 

Bernstein rozlišuje ve své teorii dva jazykové kódy uvnitř jednoho národního jazyka: 

kód omezený a kód propracovaný (elaborovaný). Elaborovaný kód je typický pro rodiny 

s vyšším sociálním statusem a vyznačuje se bohatostí slovní zásoby. Rodiny hovořící tímto 

kódem používají složitější větné konstrukce (zejména souvětí podřadné), díky kterým jsou 

schopny vyjadřovat složitější vztahy mezi problémy. Elaborovaný kód se dále vyznačuje 

velkou frekvencí předložek vyjadřujících logické vztahy a také užíváním rozmanitých 

adjektiv. Nesmíme opomenout ani gramatickou správnost, pokud jde například o pořádek 

slov ve větě (Bernstein, 1961). 

Naopak kód omezený typický zejména pro dělnické třídy se vyznačuje chudou slovní 

zásobou a používáním jednoduchého jazyka obecně. Mluvčí hovoří převážně v souvětích 

souřadných s velmi primitivní syntaktickou strukturou. Velmi často se ve slovním projevu 

objevují spojovací slova typu: no tak, prostě a teda. Dále je omezené užívání adjektiv 
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(ibid.). S užíváním omezeného kódu jsou podle Bernsteina (1970) spojeny některé 

negativní důsledky. Děti z dělnických rodin mají obtíže ve vzdělávacím procesu. Omezený 

jazykový kód je podle autora příčinou horšího školního prospěchu, oproti dětem ze 

středních a vyšších tříd, a vede k nejrůznějším omezením v dalším životním uplatnění.  

Z odlišných jazykových kódů pak vyplývá i odlišná povaha interakce mezi dítětem a 

dospělým v rodině. V dělnických rodinách rodiče často zdůrazňují své nadřazené postavení 

vůči dětem a vyžadují striktní dodržování předem daných pravidel. Pokud dítě s pravidly 

nesouhlasí, má jen jednu možnost: pravidla obejít a doufat, že se to rodič nedozví. 

V rodinách s vyšším sociálním statusem je všechno jinak. Pravidla, která jsou v rodině 

nastavena, jsou změnitelná, pokud dítě přijde s logickým argumentem. Dítě si tak z rodiny 

odnáší zkušenost, že s dospělými se vyplatí diskutovat a skrze interakci se mnohem 

rychleji rozvíjí (ibid.). Na druhou stranu ale Bernstein (1972) připouští fakt, že mezi 

užíváním obou kódů není nepřekročitelná hranice. Užívání omezeného kódu automaticky 

neznamená, že mluvčí nikdy neužívá kód propracovaný. Znamená to jen, že propracovaný 

kód je během socializace v rodině mluvčího málo frekventovaný. 

S další podobně zaměřenou teorií pak přichází Pierre Bourdieu (2014), který hovoří o 

nízkém a vysokém kulturním kapitálu. Pod pojmem kulturní kapitál si můžeme představit 

znalosti a dovednosti, které jsou předpokladem „úspěšného“ života ve společnosti, 

předpokladem pro získání vyššího statusu. Kulturní kapitál se ve škole předává 

prostřednictvím specifických symbolických kódů, které mají lépe osvojeny děti z vyšších 

tříd. Používá se zde oficiálního jazyka a předpokládá se řada návyků, které doma získají 

spíše děti z vyšších vrstev společnosti. Kulturní kapitál, který poskytuje škola, tedy lépe 

internalizují děti z vyšších vrstev a kulturní mezera se zvětšuje.  

Bourdieu (ibid.) v souvislosti s rozdíly mezi třídami ve společnosti užívá pojem 

habitus. Jedná se o systém schémat, jejichž prostřednictvím vnímáme a hodnotíme svět 

kolem sebe. Konkrétně jde o osobitý přístup individua ke známým i novým situacím, 

jakýsi rukopis našeho jednání. Habitus je člověku vštípen v procesu socializace, a je tudíž 

produktem existenčních podmínek. Kromě individuálního habitu můžeme hovořit o habitu 

třídním. Příslušníci stejné třídy se totiž vyrovnávají s podobnými situacemi, což vede k 

podobnému přístupu k životu: podobně vnímají svět a podobně řeší konkrétní problémy, 

jimž čelí. Z toho vyplývá, že i když se dělnickým dětem přece jen podaří získat osvědčení, 
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které se vyžaduje pro obsazení pozic umístěných ve stratifikačním systému výše, není jim 

nic platné, protože si neosvojí příslušný habitus (brání jim v tom habitus získaný doma), 

jenž je předpokladem k tomu, aby z toho osvědčení měly užitek (aby získaly lepší 

postavení ve třídní struktuře). 

Šanderová (2008) v této souvislosti uvádí, že podle Bordieua není školský systém jen 

nástrojem reprodukce socio-ekonomických nerovností, ale je v zásadě nemravnou institucí, 

spojencem těch, kdo jsou ve společnosti zvýhodněni. Škola totiž habitus získaný v rodině 

posiluje a tím se nerovnosti ve společnosti ještě prohlubují. K výběru praktičtějšího 

vzdělání dospějí děti z nižších tříd jen zdánlivě na základě svobodné vůle. Ve skutečnosti 

je k tomu donutí školský systém, jenž podporuje jejich habitus a utvrdí je v přesvědčení, že 

se pro nic jiného nehodí. 

 

2.1.3 Kritika konfliktualistických teorií 

Obě výše uvedené teorie mají jednu věc společnou: příčinu školního selhání u dětí 

spatřují v postavení jejich rodiny. Rodina jako primární činitel socializace má dítě vybavit 

určitými dovednostmi, na které pak škola naváže. Potíž nastává, když základy nenaplňují 

očekávání školy. Škola s tímto „deficitem“ neumí pracovat a tak místo, aby všechny děti 

měly stejné startovní podmínky do pozdějšího života, nerovnosti jsou ještě zvýrazňovány. 

Obě teorie také předpokládají, že příslušníci stejných společenských vrstev budou 

vykazovat podobné charakteristiky. V současné praxi se však ukazuje, že samotný koncept 

sociální stratifikace je značně problematický a nemůžeme mechanicky aplikovat vlastnosti 

třídy na určitého jedince (Šanderová, 2008).  

Průcha (1975) v souvislosti s Bernsteinovou teorií pak argumentuje, že i když děti 

pochází z odlišných rodin a prostředí, tak se jejich rozdíly v jazyce postupně vyrovnávají. 

Působení spisovného jazyka je totiž vlivem školy a masových komunikačních prostředků 

tak silné, že to vede k eliminaci rozdílů. Jako důkaz pro své tvrzení autor uvádí výzkum D. 

Valíkové z pedagogické fakulty v Ostravě, který byl realizován v 70. letech 20. století. 

Kritika teorií sociální stratifikace tak přináší do dané problematiky trochu optimismu. 

To, že je někdo příslušníkem nižší socio-ekonomické třídy, nemusí nutně znamenat, že 

bude mít daný jedinec handicap, který si ponese s sebou do konce života a nikdy nebude 
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moci dosáhnout lepšího společenského postavení. Nepříznivé startovní podmínky se za 

určitých okolností dají vyrovnat. 

 

 

2.2 Sociální třída 

Díky sociální stratifikaci nahlížíme na společnost jako na hierarchické uspořádání 

určitých vrstev (tříd). Je tedy na místě si pojem sociální třída přiblížit. Jedná se o soubor 

jednotlivců, kteří vykazují určité srovnatelné znaky a také chování (Boudon, Besnard, 

2004). Jedinec bývá obvykle zařazen do sociální třídy podle toho, co může nabídnout trhu 

(kapitál, nebo pracovní sílu). Třídní model je typický až pro moderní společnost, protože 

před tím převažovaly modely stavovské nebo kastovní. Stavy a kasty se liší od tříd tím, že 

jejich příslušnost k nim je dědičná. Dědičnost pak zapříčiňuje nízkou sociální mobilitu. 

Zkrátka narodíme se do určité kasty a tak to zůstane, možnost jedince posouvat se v rámci 

společenského žebříčku je značně omezená. Termín třída se v sociologii objevil až během 

19. století a jedním z prvních teoretiků byl Karel Marx. Od té doby vzniklo nepřeberné 

množství třídních modelů, které se snažily odpovědět na otázky týkající se charakteristiky 

jednotlivých skupin a také vzájemných vztahů mezi nimi (Keller, 2010). V následujících 

odstavcích se stručně na některá pojetí třídy podíváme. 

  Jako jeden z prvních se třídami zabýval Karel Marx, a přestože se jedná o ústřední 

pojem mnoha jeho prací, systematické vysvětlení pojmu zcela chybí. Jeho třídní model 

vznikal rekonstrukcí pasáží jednotlivých spisů za značného přispění Marxových 

pokračovatelů a kritiků (Katrňák, 2005). Marx (1953) představuje dvoutřídní stratifikační 

model. V každé společnosti totiž vždy stojí proti sobě vykořisťovaný a vykořisťovatel. 

Vykořisťovatel v moderní společnosti vlastní výrobní prostředky, zatímco vykořisťovaný 

ne, proto musí prodávat svou pracovní sílu. Hovoříme o třídách buržoazie a proletariátu. 

Zájmy těchto tříd stojí proti sobě v protikladu a tak je konflikt nevyhnutelný. Vyústěním 

konfliktu je podle Marxe proletářská revoluce, která povede ke vzniku beztřídní 

společnosti. 

  Marx (ibid.) také rozlišuje třídu o sobě a třídu pro sebe, klíčovou proměnou je 

v tomto případě uvědomění. Třída o sobě je označením pro kategorii lidí, kteří žijí ve 

stejných podmínkách, třídní uvědomění však chybí. Naopak příslušníci třídy pro sebe 
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daným uvědoměním už prošli, a v důsledku toho jsou schopni hájit zájmy své třídy. 

Uvědomění je jednou z podmínek proletářské revoluce, o níž bylo pojednáno o pár řádků 

výše. 

Další ze sociologů, který se zabýval třídami, byl Max Weber. Weber do jisté míry na 

Marxe navázal a jeho teorii rozpracoval. Jeho závěry ovšem také nemají ucelenou povahu, 

ale spíše fragmentární. Weber (1946) pohlíží na třídu jako na soubor osob se stejným 

způsobem obživy. Třídou je vlastně skupina lidi, kteří si navzájem konkurují v tom, co 

společnosti nabídnout. Ve své teorii rozlišuje třídní kritérium vlastnické a výdělečné. 

Vlastnické kritérium znamená, že příjem příslušníků tříd plyne z vlastnictví statků. 

Výdělečné kritérium pak znamená, že zdrojem obživy těchto tříd jsou služby nabízené na 

trhu. V rámci každého kritéria pak existují třídy pozitivně privilegované, negativně 

privilegované a třídy mezilehlé. Weberovo schéma vypadalo následovně: 

Vlastnické kritérium 

 pozitivně privilegované třídy (vlastníci) 

 mezilehlé třídy (příjmy z podnikání nebo vzdělání) 

 negativně privilegované třídy (dlužníci, chudí) 

 

Výdělečné kritérium 

 pozitivně privilegované třídy (obchodníci, bankéři, odborníci) 

 mezilehlé třídy (zemědělci, řemeslníci, úředníci) 

 negativně privilegované třídy (dělníci) 

 

Weber (1978) rozlišuje třídní postavení a sociální třídu. Třídní postavení je sdíleno 

lidmi se stejnými životními příležitostmi, které plynou z přístupu ke statkům nebo 

dovednostem. Sociální třídu pak mohou tvořit jedinci v podobném třídním postavení. 

Třídní postavení totiž zaručuje aktérům stejné výchozí podmínky a oni pak jednají 

obdobným způsobem.  

Weber ve své teorii uznává podobně jako Marx, že vlastnictví výrobních prostředků je 

podstatnou kategorií třídního postavení, ale podle něj nejde o kategorii určující. 
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K výrobním prostředkům Weber ještě přidává postavení na trhu práce, které vyplývá ze 

služeb, co člověk nabízí. Postavení na trhu práce může být spatřováno jako zdroj určité 

prestiže jedince. Samotný trh práce je pro třídy klíčový, protože jsou s ním historicky 

spjaty. Weber také na rozdíl od Marxe přikládá příslušníkům třídy mnohem větší 

autonomii. Příslušník třídy je v jeho očích jednajícím aktérem, který koná účelově a 

racionálně na základě zhodnocení výchozí situace (Katrňák, 2005).  

Třetím s posledním modelem, který zde zmíním, je model Johna Goldthorpa, se 

kterým se v literatuře můžeme často setkat a užívá se i v mezinárodním srovnání. 

Goldthorpe provádí výzkum třídních struktur od 60. let 20. století a je jedním z kritiků 

marxistického pojetí sociální stratifikace. Autor nesouhlasí zejména s nevyhnutelností 

třídního konfliktu tak, jak ho nastínil Marx. Připouští, že k danému konfliktu může dojít, 

ale není to podmínkou, protože v dnešní společnosti (to platí zejména pro ty západní) 

zajišťují rovnost příležitostí spíše politické zásahy, než boj mezi třídami. Východiskem pro 

Goldthorpovo třídní schéma byla různá zaměstnání, která seřadil podle sociální 

žádoucnosti. Vzniklo tak sedm skupin zaměstnání, které utváří různé třídní postavení. 

Skupiny povolání rozděloval podle postavení na trhu práce a podle pracovních podmínek 

(Šanderová, 2005). Schéma bylo v následujících letech několikrát přepracováno a byly 

přidány další třídy. Poslední verze pochází z roku 1992, kdy Goldthorpe a Erikson třídní 

schéma upravují podle typu pracovní smlouvy, kterou jsou jednotlivé skupiny pozic 

vázány. Konečné schéma obsahuje 11 tříd: 

Třídní 

pozice 

Popis Typ smlouvy 

I 

 

 

II 

vysokoškolsky vzdělaní odborníci, vysocí státní úředníci a 

politici; manažeři velkých podniků 

 

středoškolsky vzdělaní odborníci, nižší státní úředníci a 

politici; vzdělaní technici; manažeři menších podniků; 

nadřízení nemanuálně pracujících zaměstnanců 

zaměstnavatelé nebo smlouva 

o služebním vztahu 

 

smlouva o služebním vztahu 

IIIa 

 

 

 

IIIb 

 

 

 

IV a 

rutinní nemanuální zaměstnanci v administrativě a obchodu 

vyššího stupně; prodavači; zaměstnanci ve službách 

 

 

rutinní nemanuální zaměstnanci v obchodě a službách 

nižšího stupně 

 

 

drobní vlastníci, umělci atd. se zaměstnanci 

kombinace smlouvy o služebním 

vztahu a smlouvy o vykonávané 

práci 

 

kombinace smlouvy o služebním 

vztahu a smlouvy o vykonávané 

práci 

 

zaměstnavatelé  
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2.2.1 Sociální třída pohledem psychologie 

V praxi se ukazuje, že psychologické studie „mainstreamového proudu“ málo 

zohledňují sociální třídu účastníků výzkumu a podceňují její vliv na chování. Přesto 

existuje pár studií, ve kterých se psychologové zajímají o to, jak se příslušníci jednotlivých 

tříd cítí a jak příslušnost k sociální vrstvě ovlivňuje jejich každodenní zkušenost. Studie 

Diane Reay (1998) například ukazuje, jak příslušnost britských matek k sociální třídě 

ovlivňuje aspirace jejich dětí. Matky z nižších dělnických tříd chtěly, aby jejich děti měly 

víc, než se jim samotným podařilo dosáhnout. Naopak matky ze střední třídy byly se svým 

životem spokojeny a chtěly, aby děti replikovaly jejich úspěch. Matky středních tříd se 

cítily být členkami privilegované skupiny a pro jejich děti bylo snadnější cíle dosáhnout, 

protože měli v rodině vzor. Třída v tomto pojetí znamená subjektivně vnímaný status.  

Výzkumně se tento status dá zjistit jednoduše tak, že se zeptáme jedince na pozici ve 

společenském žebříčku. Kde si jedinec myslí, že se nachází, a nikoliv kde objektivně je. Na 

vrcholu žebříčku najdeme lidi, kteří mají hodně peněž, práci spojenou s vysokou prestiží a 

jsou vzdělaní. Na druhém konci nalezneme pravý opak. Ukazuje, že subjektivní posouzení 

sociální třídy koresponduje s objektivními ukazateli, jako je například socioekonomický 

status zjišťovaný výší přijmu a úrovní vzdělání (Bullock a Limbert, 2009). 

 

 

 

IVb 

 

IVc 

 

 

V 

 

drobní vlastníci, umělci bez zaměstnanců 

 

farmáři a ostatní samostatně výdělečně činní v primárním 

sektoru 

 

polo-kvalifikovaní technici a dělničtí mistři 

 

samostatně výdělečně činní 

 

zaměstnavatelé nebo samostatně 

výdělečně činní 

 

kombinace smlouvy o služebním 

vztahu a smlouvy o vykonávané 

práci 

VI 

 

VIIa 

 

VIIb 

kvalifikovaní manuální pracovníci 

 

polo-kvalifikovaní nebo nekvalifikovaní pracovníci mimo 

primární sektor 

zemědělci a jiní pracovníci v primárním sektoru 

smlouva o vykonávané práci 

 

smlouva o vykonávané práci 

 

smlouva o vykonávané práci 

Tabulka č. 1 Goldthorpovo třídní schéma 

Zdroj: Golthorpe, Erikson (1992) 
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2.3 Vzdělanostní aspirace z pohledu příslušníků různých sociálních tříd 

Katrňák (2004) ve své publikaci uvádí výzkum, který pomohl přispět k poznání dvou 

odlišných sociálních tříd, dělníků a vysokoškoláků. V mém vlastním výzkumu zaměřeném 

na vysokoškoláky, kteří mají rodiče s nižším stupněm vzdělání, vlastně došlo k prolnutí 

těchto dvou tříd, proto se jeví jako klíčové seznámit se s jejich charakteristikami. Jak bylo 

uvedeno v předchozí části textu, sociální postavení rodiče může ovlivnit vzdělanostní 

aspirace dítěte. Katrňákův výzkum to potvrzuje. Navíc se jedná o jeden z mála výzkumů 

sociální stratifikace v ČR, který velmi poutavým způsobem čtenáře seznamuje se životem 

a každodenní realitou těchto tříd. Proto jsem se rozhodla věnovat této studii poměrně velký 

prostor. 

Výzkumnou metodou byly nestrukturované rozhovory mapující zkušenosti se 

vzdělanostním systémem u těchto dvou skupin.  Hlavní témata rozhovoru byla následující: 

vnímání školy a vzdělání obecně, vzdělanostní aspirace, přístup rodičů ke školním 

povinnostem a zájem o školu (jak ze strany dětí, tak rodičů). Předmětem výzkumu se stali 

obyvatelé jednoho z největších brněnských sídlišť, protože právě zde je dělnická třída 

hojně zastoupena. Rodiny pro rozhovory byly vybírány metodou sněhové koule. 

Podmínkou bylo vyučení, vykonávání manuální práce a být v zaměstnaneckém poměru 

(nepodnikat). Rodiče dotazovaných byli ve všech případech také dělníci (ibid.). 

Dotazovaní vysokoškoláci byli rovněž vybírání metodou sněhové koule. Všichni 

vykonávali nemanuální práci a pocházeli z úplných rodin. Pro jejich rodiče platily stejné 

charakteristiky. Rozhovory vycházely z předpokladu, že každá třída kromě sdíleného 

vzdělání a podobného typu povolání sdílí i podobné zkušenosti. Analýza rozhovorů 

vycházela ze zakotvené teorie (ibid.).  

 

2.3.1 Charakteristika dělnické rodiny 

Než se podrobněji podíváme na výsledky výzkumu, je potřeba dělnickou rodinu blíže 

charakterizovat. Dělník je chápán jako člověk, který má pouze výuční list a živí se 

manuální prací často rutinní povahy.  Práce mu nenabízí prostor pro kreativitu a kariérní 

postup. Jedná se o zaměstnance, nikoliv o podnikatele (Šanderová, 2018). Dělničtí chlapci 

jsou podle Katrňáka (2004) poměrně brzy pracovně aktivní, zhruba od 18. roku věku. 

Dívky nastoupí do práce ve stejném věku jako chlapci, přestože často mají ve škole 
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mnohem lepší výsledky, protože od rodičů se jim nedostane adekvátní podpory pro 

pokračování ve vzdělávání. Mladí lidé z dělnické rodiny poměrně brzy také vstupují do 

manželství, protože to jim umožňuje dosažení samostatnosti a statusu dospělého, a navíc 

jim to pomůže vymanit se z často nevyhovujících podmínek rodiny, kde v malém prostoru 

musí žít ještě s několika dalšími sourozenci. V rodině tohoto typu panuje striktní dělba 

práce: žena se stará o děti a manžel rodinu ekonomicky zajišťuje. Rodiče z dělnických 

rodin u svého dítěte oceňují spíše slušnost a úctu k dospělým než jeho individuální 

schopnosti. 

 

2.3.2 Výzkumná zjištění týkající se „dělníků“ 

Z analýzy rozhovorů je patrný negativní vztah dělníků ke škole. Škola je nebavila a 

nezajímala, chodili do ní, protože museli (byla to povinnost). Vzdělávací instituci vnímali 

jako něco, co stojí mimo ně, není to součást jejich identity. Je to jen vnější okolnost, se 

kterou je nutné se nějak vypořádat. Jediná věc, kterou na škole dělníci oceňovali, byli 

kamarádi. Po ukončení základní školy nastoupili dělníci do učebního oboru, kde se jim 

líbilo mnohem více. Důvodem je zejména to, že přibylo více praktických předmětů. Pokud 

se učili něco, co věděli, k čemu využijí, vypořádali se s tím mnohem lépe. Učiliště také 

hodnotili jako mnohem přátelštější prostředí (ibid.). 

Vzdělanostní aspirace dělníků byly nízké a nikdo z nich netoužil po vyšším vzdělání. 

Jejich snahou bylo získat výuční list a po absolvování učebního oboru si co nejdříve najít 

práci, aby mohli vydělávat. Vlastní ekonomický příjem byl pro ně známkou nezávislosti a 

dosažené dospělosti. Okolí navíc dělníky utvrzovalo v jejich volbě, protože referenční 

skupinu také tvořili lidé s nízkým vzděláním. Zajímavých zjištěním v této oblasti je, že 

dělníci neměli spojené vyšší vzdělání s možností vyššího výdělku. Podle jejich názoru 

člověk, který se vyučí a najde si práci, kterou dělá dobře, bude mít dost peněž na to, aby 

byl spokojený. Vzdělání je tedy něčím navíc a nehraje roli na trhu práce (ibid.). 

Dělničtí rodiče očekávají, že jejich dítě ve škole bude průměrné a získání výučního 

listu je pro ně adekvátním cílem, k němuž má jejich potomek směřovat. Nízké nároky 

rodičů ovlivňují i normu dobré známky. Za dobrou známku je v dělnické rodině 

považována trojka. Trojka je právě spojena s průměrností, žák nepatří mezi nejlepší, ale ani 

nepropadá. Na druhé straně je potřeba dodat, že pokud by se dítě samo rozhodlo pro vyšší 
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vzdělání, rodiče mu bránit nebudou a ve většině případů ho budou i finančně podporovat. 

Dítě se ale pro vyšší vzdělání obvykle nerozhodne, protože hodnota vzdělání a školního 

úspěchu není rodinou vyzdvihována. Nízká očekávání rodičů souvisí i s přístupem ke 

škole. Dá se říct, že o školu, kterou jejich dítě navštěvuje, nejeví příliš zájem. Při výběru 

školy nehraje roli její speciální zaměření, kvalita a organizace výuky. Důležité je, aby byla 

škola co nejblíže k místu bydliště.  Rodiče se příliš nestarají ani o to, co dítě ve škole 

zajímá. Dítě samo, když chodí do školy, by mělo říct, co ho ve škole baví (ibid.). 

Rodičovská pomoc s přípravou do školy trvá většinou maximálně do páté třídy a je 

omezena pouze na kontrolu domácích úkolů. Dítě si úkoly dělá samo bez pomoci rodičů, ti 

mu pouze domácí přípravu připomínají, vymezují mu čas, kdy se má úkolům věnovat, a 

kontrolují, zda má dítě splněny všechny povinnosti. Pokud dítě žádný úkol ve škole 

nedostane, rodiče ho nechají být, zaměřují se jen na to nezbytné, co škola požaduje. V 

rodině zcela chybí systematické vedení dítěte. Rodiče nezdůrazňují dítěti, že by se mělo 

učit, proč by to mělo dělat a jakým způsobem se připravovat. Rodič naopak očekává, že 

pokud bude mít dítě nějaký problém, přijde samo, jinak je všechno na něm. O dohled nad 

školními povinnostmi se většinou starají matky. Zájem rodičů o prospěch dítěte se omezuje 

pouze na známky, které dítě přinese domů. Pokud dítě dostane špatnou známku, nezačnou 

se mu rodiče více věnovat, protože to je jeho zodpovědnost. Dítě dostane maximálně 

nějaký trest, ale chybí snaha předcházet špatným známkám. Známky jsou pro rodiče 

ukazatelem schopností jejich dítěte a ovlivňují jejich přístup k němu. Pokud nosí dítě 

známky dobré, je v očích rodičů nadané, pokud ne, je hloupé. I rozhodování o budoucím 

povolání nechávají rodiče na dítěti. To, že se dítě rozhodne samo, má být zárukou jeho 

pozdější spokojenosti s učebním oborem, nátlak zde podle nich není vhodný. Bez nátlaku 

si dítě samo vybere, co by ho mohlo bavit (ibid.). 

Když přistoupíme k interpretaci situace samotnými aktéry, vyjde najevo, že dělníci 

z podprůměrného prospívání ve škole neobviňovali nikoho dalšího ale pouze sebe. Kdyby 

se do školy připravovali, mohli být stejně úspěšní jako jejich spolužáci. Potíž ale spočívala 

v tom, že je škola nezajímala a rodiče od nich kromě výučního listu nic neočekávali. Dalo 

by se říct, že školní úspěšnost ztotožňovali se zájmem o školu. Oni se jen méně 

připravovali než jejich spolužáci, protože neměli o školu zájem, ale nebyli méně 

inteligentní než oni. Patřit k průměrným až podprůměrným žákům nebylo v očích dělníků 

spatřováno jako problém, protože školní úspěch nebyl součástí jejich identity ani zdrojem 
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jejich sebevědomí. Sebevědomí jim dodávaly spíše mimoškolní aktivity, jaké aktivity to 

byly, autor neuvádí. Dělničtí rodiče, kteří nezasahovali do volby povolání svého dítěte, si 

volnost vysvětlovali následujícím způsobem: když si člověk sám zvolí, co chce, znamená 

to, že ho to baví a zůstane u toho. Volnost a svoboda volby má dětem vlastně zaručit 

pozdější spokojený život. Podobným způsobem dělníci hodnotili i přípravu dětí do školy. 

Když rodiče viděli, že jejich dítě škola nebaví, tak ho do učení nenutili, protože chtěli 

především jeho spokojenost. Záliba podle rodičů vlastně souvisí s vůlí. Pokud někdo něco 

dělat chce, tak to bude dělat a vydrží u toho (ibid.). 

 

2.3.3 Výzkumná zjištění týkající se vysokoškoláků 

Podle zjištění Katrňáka (2004) vysokoškoláci nebyli ve škole výrazně spokojenější než 

dělníci. Bavily je předměty, ve kterých byli dobří. Většinou šlo o odborné předměty jako 

matematika, fyzika, chemie. Vysokoškoláci často nebyli spokojeni s organizací výuky a se 

způsobem, jakým bylo učivo podáváno. I když měli vysokoškoláci některé předměty méně 

oblíbené, dokázali se i na ně doma připravovat. V oblíbených i neoblíbených předmětech 

dosahovali dobrých výsledků, protože jim záleželo na tom, aby byli ve škole úspěšní. 

Školní úspěch byl důležitou součástí jejich identity. To dokládá fakt, že pokud domů 

přinesli špatnou známku, oni sami s tím nebyli spokojení a po domluvě s rodiči se snažili o 

nápravu. Za dobrou známku pak byla považována jednička, maximálně dvojka. 

Vysokoškoláci i jejich rodiče chápali důležitost vzdělání pro svůj život a spojovali ho 

s určitým společenským postavením. Vzdělání jim totiž zaručí určitý status, který jim 

nikdo nevezme. Až po dosažení onoho statusu přichází odpovídající povolání a adekvátní 

ekonomický příjem. 

Rodiče (a zejména matky) mají v životě vysokoškoláků důležitou roli, protože právě 

oni vyzdvihují úlohu vzdělání. Snaží se, aby jejich potomci pochopili, že když se budou 

dobře učit, v budoucnu sklidí plody svého úsilí v podobě onoho společenského postavení 

(Reay, 1998). Také rodiče dětem zdůrazňují, že by se měly doma připravovat i na méně 

oblíbené předměty. Dítě by zkrátka mělo ve škole prospívat dobře, jinak by mohlo skončit 

v učebním oboru a to oni nechtějí. Pokud jde o další studium, vysokoškolští rodiče 

nevyvíjejí na dítě nátlak, ale přesto nenechávají rozhodnutí úplně na něm a na jeho volbu 

dohlížejí. Vysokoškoláci využívají nejrůznější prostředky a strategie k tomu, aby se jejich 

dítěti ve škole líbilo, protože jsou přesvědčeni, že jedině tak ve škole vydrží (Katrňák, 
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2004). Důležitý je podle nich pečlivý výběr školy, zájem o školu a také pečlivá domácí 

příprava. Rodiče dále dbají na to, aby volný čas jejich dětí byl vyplněn vhodnými 

aktivitami, které dětem rozšíří obzory. Děti vysokoškoláků tak obvykle navštěvují velké 

množství zájmových kroužků. Rodiče pak nejen tyto aktivity finančně podporují, ale své 

potomky do nich i motivují (Cihelková, 2017). Důležitá je každodenní komunikace 

s dětmi. Děti se díky tomu učí verbálně formulovat své myšlenky a seznamují se s názory a 

hodnotami svých rodičů (Katrňák, 2004). 

Domácí příprava v takové rodině vypadá tak, že mladším dětem rodiče věnují mnohem 

více času. Dětem látku vysvětlují, ale nechávají jim i prostor pro individuální práci, aby 

děti dokázaly převzít zodpovědnost za podobu, kterou jejich práce má. Na přípravu starších 

dětí rodiče pouze dohlížejí. Pomoc poskytují v případě, že dítě něco neví, nebo se začíná 

ve škole zhoršovat. Pokud děti odmítají provádět domácí přípravu, rodiče začnou pátrat po 

příčinách tohoto jednání a snaží se dítěti vysvětlit, proč je příprava tak důležitá (ibid.).  

Není velkým překvapením, že vysokoškolští rodiče mají také větší očekávání od svých 

dětí než ti dělničtí. Dítě by po absolvování základní školy mělo nastoupit na vhodnou 

střední školu, která bude přípravou pro školu vysokou. Často zvolenou střední školou bývá 

gymnázium. Rodiče jsou přesvědčení, že je jejich dítě chytré a pokud má špatné známky, 

problém je v nedostatečné domácí přípravě (Cihelková, 2017). U dělníků je situace jiná, 

jak už bylo uvedeno, dítě nejdřív přinese domů známky a na základě toho si rodič udělá 

představu o nadání dítěte. Vysokoškoláci vědí, že hodnoty se dají měnit, proto vštěpují 

dětem takové hodnoty, které ho přivedou na vhodnou vzdělávací dráhu. Také jsou 

přesvědčeni o ovlivnitelnosti vlastností, protože jinak by se nesnažili své děti tolik 

motivovat (Katrňák, 2004). 

 

 

2.4 Zahraniční výzkumy „první generace vysokoškoláků“ 

V českém prostředí existuje jen málo výzkumů, které jsou podobné tomu Katrňákovu 

(2004). Tyto výzkumy porovnávají jednotlivé sociální třídy mezi sebou např. dělníky a 

vysokoškoláky a nabízí deskripci daných tříd, zcela však chybí zmapování případů, které 

by se vymykaly sociálně stratifikačním mechanismům. Teorie sociální stratifikace totiž 

vychází z předpokladu, že rodiče vysokoškoláci budou mít děti také vysokoškoláky a 
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naopak potomci dělníků se spokojí s výučním listem stejně jako jejich rodiče. Existují však 

výjimky: potomek „dělníků“ může být v některých případech vysokoškolákem. Právě na 

tyto výjimky se můj výzkum zaměřuje. V zahraniční najdeme několik studií zabývající se 

touto specifickou populací studentů. Studenti vysokých škol, kteří mají rodiče ne-

vysokoškoláky, bývají v zahraničí označováni jako first generation college students (nebo 

ve zkratce FGS, česky první generace vysokoškolských studentů). Úkolem následující části 

textu je přinést některá výzkumná zjištění týkající se právě studentů první generace. 

Nejprve uvedu několik souhrnných poznatků z oblasti a poté nastíním důležité faktory, 

které ovlivňují akademickou úspěšnost těchto studentů. 

Hsiao (1992) definuje studenty první generace jako ty první ve svých rodinách, kteří 

navštěvovali vysokou školu. Nejvíce citovaná a široce užívaná definice je však následující: 

student první generace je někdo, jehož rodiče nedokončili vysokoškolské vzdělání 

(Chaney, Muraskin, Cahalan, a Goodwin, 1998; Hicks, 2003; McConnell, 2000 a další).  

Ukazuje se, že na cestě za vysokoškolským titulem čelí studenti první generace mnoha 

překážkám a výzvám. Jednou z hlavních překážek, které studenti první generace zakouší, 

je schopnost fungovat a prospívat ve dvou protilehlých světech (Mitchell, 1997). Hsaio 

(1992) identifikoval tyto dva světy jako kulturu domova a kulturu vysokoškolského 

vzdělávání. Mnoho studentů první generace je při pokusu o účast na vysoké škole nuceno 

zaujmout více rolí. Jak ukázaly výsledky dalších studií, mnoho překážek studentů první 

generace začíná ještě dříve, než opustí své domovy. Například rodiče nebo blízcí příbuzní 

nejsou vybaveni pro poskytování informací požadovaných vysokou školou (Thayer, 2000).  

Studie Hickse (2003), která srovnávala vzdělávací bariéry první generace se studenty 

z vysokoškolských rodin, dospěla k závěru, že studenti první generace měli odlišná 

očekávání od vysoké školy, horší akademické schopnosti, nedostatek sociální přípravy, 

nedostatek sebevědomí a více finančních omezení. Tato studie také poskytla zdůvodnění, 

proč studenti první generace neprosperují ve škole dobře a mají tendenci opustit vzdělávací 

instituci před ukončením studia. Engle a Tinto (2008) uvedli, že studenti první generace až 

čtyřikrát častěji opouštějí vysokoškolské instituce, aniž by dokončili vysokoškolské 

vzdělání ve srovnání s jejich kolegy. Z tohoto důvodu se pochopení motivace těchto 

studentů autorům jeví jako klíčové.  
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Výzkumy dále ukázaly, že studenti první generace jsou s větší pravděpodobností 

starší, v manželství, mají děti, mají zaměstnání a jsou méně zapojeni do činnosti vysokých 

škol než jiní studenti. Právě zapojení do činností, které se týkají školy, vede k posílení 

integrace, což je jeden z faktorů zvyšujících pravděpodobnost, že se student na vysoké 

škole udrží (Nuniez a Cuccaro-Alamin, 1998). 

 

2.4.1 Motivace a integrace jako předpoklady akademické úspěšnosti studentů první 

generace  

Jak už předchozí odstavec napovídá, výzkumy zahraničních autorů kromě překážek 

spojených se vzděláním identifikovaly také faktory, které pozitivně korelují s úspěšným 

průběhem studia. Jedná se zejména o důležitou úlohu motivace a integrace. Cabrera, Nora 

a Castaneda (1993) předpokládali, že integrace je jedním z faktorů, který zvyšuje 

pravděpodobnost setrvání na vysoké škole u studentů prvních generací. Integraci autoři 

rozdělili na akademickou a sociální. Akademická integrace odkazuje na asimilaci studenta 

do akademického života a projevuje se např. dobrými studijními návyky. Sociální 

integrace označuje asimilaci studenta do společenského života instituce. Faktory vztahující 

se k sociální integraci jsou navazování blízkých přátelství se studenty-vrstevníky, zapojení 

se do studentských aktivit a rasová harmonie. 

Důležitost integrace dokládají ve svém výzkumu i Próspero a Vohra-Gupta (2007) a 

kromě ní vyzdvihují ještě úlohu motivace. Autoři uvádí, že výše zmíněná akademická 

integrace přispívá u studentů první generace k lepšímu studijnímu průměru. Naopak vnější 

motivace a amotivace jsou u těchto studentů spojeny s nižším studijním průměrem. 

Výzkumníci vycházeli z konceptu sebe-určující motivace Deciho a Ryana, který uvádím 

níže v kapitole 2.8.2 výkonová motivace. V této souvislosti je nutné ještě doplnit, že u 

studentů, kteří mají aspoň jednoho rodiče s vysokoškolským vzděláním se tak těsná 

souvislost mezi motivací, integrací a studijními výsledky neprokázala. Výzkumnou 

metodou byly sebeposuzovací škály a studie se zúčastnilo 197 amerických vysokoškoláků 

různého etnického původu (47% Hispánců, 31% Afroameričanů, a 22% bělochů). 

Průměrný věk účastníků byl 22 let. 

V závěru této části ještě stručně zmíním odborný článek Pettyho (2014), který také u 

studentů první generace zdůrazňuje úlohu motivace. Pro vysvětlení motivace užívá 
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Maslowovu hierarchii potřeb a teorii McClellanda, oba přístupy, které se zaměřují na 

potřeby jedince, uvádím v textu níže (kapitola 2.8 motivace). Studenti první generace na 

cestě k uspokojení potřeb musí čelit mnoha překážkám. Jako první příklad autor uvádí 

sociální potřeby. Každý student si přeje někam patřit, studentům první generace ale proces 

začlenění často znesnadňuje sociální prostředí, z něhož pocházejí. Tito studenti mnohdy 

nemají v rodině dostatečnou podporu. Nedostatečná podpora pak vede k nízké sebeúctě, a 

důsledkem toho je pocit nepatřičnosti. Studenti první generace mohou snadno získat pocit, 

že se do dané instituce nehodí.   

Petty (ibid.) v této souvislosti uvádí, že vysoké školy by neměly studenty připravovat 

jen na výkon budoucího povolání, ale také by měly zohlednit sociální stránku, konkrétně 

začlenění do školního prostředí, protože pokud se student bude cítit ve škole izolovaný, 

s velkou pravděpodobností se na ní dlouho neudrží. Další potřebou, která nebývá u 

studentů dostatečně uspokojena, je potřeba sebeúcty. Neuspokojení této potřeby brání 

naplno projevit svůj potenciál v akademické oblasti a být úspěšný ve výkonové situaci. 

 

  

2.5 Kdo studuje na vysoké škole 

Pokud si máme udělat přesný obrázek o vysokoškolácích, musíme nejprve zjistit, kdo 

vlastně na vysoké škole studuje a zda existují podstatné rozdíly mezi jednotlivými obory a 

typy škol. Jinými slovy se zaměříme na specifika populace studentů vysokých škol. V této 

souvislosti představím některé relevantní závěry ze studie Basla (2006), který chtěl zjistit, 

jaké charakteristiky vykazuje populace „čerstvě“ přijatých studentů na vysoké školy, zda 

existují významné rozdíly mezi studenty veřejných a soukromých škol a také to, jak se 

rodiny vysokoškoláků vyrovnávají s finančními náklady, které jsou se studiem spojené. 

Výzkumný vzorek tvořili studenti prvních ročníků vysokých škol. Celkem bylo osloveno 

více než 11 000 studentů, návratnost dotazníků činila 37 %. 

 

2.5.1 Rozdíly mezi obory 

Výše uvedeným studiím sociální stratifikace odpovídá populace vysokoškoláků 

s vyšším podílem jedinců, jejichž rodiče mají také vysokoškolské vzdělání. Zajímavé 
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ovšem je, že charakteristickým oborem pro studenty z vyšších vrstev bylo právo a 

umělecké obory. Obory lékařské, humanitní a přírodovědné byly mnohem více zastoupeny 

studenty ze středních a  nižších tříd. Největší podíl studentů z nižších a středních tříd 

vykazovaly obory technické. To, že právo je spojeno se studenty z vyšších vrstev, dokládá 

i fakt, že 93% studentů práva složilo maturitu na víceletém, nebo čtyřletém gymnáziu. Na 

lékařských fakultách pak bylo 85% gymnazistů a na humanitních fakultách 76% 

gymnazistů. Tato vysoká procenta dokládají důležitou úlohu gymnázií při přípravě na 

vysokou školu. (ibid.)
1
 A v čem tato úloha spočívá? Za prvé gymnázium klade důraz na 

osvojení obecných studijních předpokladů a zkoušky jsou připodobněné vysokoškolskému 

modelu přijímaček. Navíc, to že společnost považuje gymnázium za určitou výběrovou 

školu, vede k posilování budoucích vzdělávacích aspirací studentů. V některých případech 

se však ukazuje, že rozhodnutí jít na gymnázium vznikne na popud ambiciózních rodičů, 

kteří nereflektují skutečné schopnosti dítěte (Cihelková, 2017). 

 

2.5.2 Porovnání veřejných a soukromých vysokých škol 

Soukromé a veřejné vysoké školy se liší zejména věkovou strukturou studentů. Na 

soukromých školách je nízké procento nejmladších studentů ve věku 19-22 let, naopak 

velký je podíl studentů nad 25 let. To může být vysvětleno tím, že soukromé školy 

umožňují vzdělání studentům, kteří z nějakého důvodu nemohli nastoupit na vysokou 

ihned po ukončení střední školy. Další rozdíl mezi studenty je v typu střední školy. Na 

soukromých školách studuje nejvíce absolventů odborných škol, na veřejných školách je 

naopak největší procento gymnazistů (Basl, 2006).  

Studium na vysoké škole je spojeno s nutností vynaložit určité finanční náklady. 

Průměrné měsíční výdaje studenta veřejné vysoké školy jsou následující: ubytování 

(v rámci kolejí) 2 500 Kč, strava 2 500 Kč, doprava 500 – 1 000 Kč. K tomu všemu 

musíme také připočíst výdaje za učební pomůcky a další položky jako např. zájmové 

aktivity jedince (Tácha, 2018). Finanční náklady spojené se studiem jsou u studentů 

soukromých škol ještě mnohem vyšší. Nejen, že musí platit školné, ale musí vynaložit také 

mnohem více finančních na bydlení, protože často nemají možnost využít zvýhodněného 

                                                           
1
 Autor uvádí, že populace vysokoškoláků je značně vychýlena směrem ke skupinám s vyšším socio-

ekonomickým statusem. V analýze nerovností vychází ze třídní klasifikace (EGP) a mezinárodního indexu 

sociálně-ekonomického statusu (ISEI), který poměrně dobře zachycuje nejen sociální, ale zejména 

ekonomické postavení jedince či domácnosti. 
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ubytování na koleji, jako mají studenti veřejných škol. Je patrné, že studium na soukromé 

škole představuje mnohem větší finanční zátěž. Ukazuje se, že rodiče většinou hradí svým 

dětem dvě třetiny studijních nákladů, nehledě na typu školy. To znamená, že náklady 

spojené se studiem závisí spíše na finančních nárocích školy, než na ekonomickém statusu 

rodiny. Studenti soukromých škol mají mnohem větší tendenci si přivydělávat. V řádném 

pracovním úvazku pracuje 40% studentů, u studentů veřejných škol je procento nižší (Basl, 

2006). Po uvedení tématu sociální stratifikace a shrnutí některých výzkumných závěrů 

týkajících se příslušníku různých sociálních tříd, přejdeme k další oblasti. 

 

 

2.6 Období mladé dospělosti 

V této části se dostáváme k vývojovému období, v němž se vysokoškolští studenti jako 

mladí lidé ve věku 20 let a výše právě nachází. Nejprve si toto období definujeme a 

zaměříme se na psychosociální změny, které jsou s ním spojené. Poté se budeme blíže 

věnovat procesu formováni jedincovy identity jako důležitému vývojovému úkolu mladých 

dospělých. Podíváme se na roli dospělého a zjistíme, že její přijetí nemusí být pro jedince 

snadnou záležitostí. Velká pozornost je pak věnována období vynořující se dospělosti jako 

specifické vývojové etapě, kterou nemusí zákonitě procházet všichni mladí lidé, ale bývá 

spojena zejména s populací vysokoškoláků. Právě vynořující se dospělost je pro můj 

výzkum klíčová. 

Mezi autory nepanuje všeobecná shoda v tom, na jaká sub-stadia dospělost rozčlenit a 

jak dospělost věkově ohraničit. Langmaier a Krejčířová (2006) používají rozdělení na 

časnou (20-30 let), střední (30-45let) a pozdní dospělost (45-60let). Vágnerová (2007) zase 

dospělost dělí na mladou (20-40 let), střední (40-50let) a starší (50-60 let), z jejího členění 

v textu vycházím. V období mladé dospělosti tělesné změny už nemají tak velký význam a 

neovlivňují lidskou psychiku tak zásadním způsobem jako např. v období adolescence (s 

výjimkou porodu u žen). Dalo by se říct, že biologické faktory působí na další rozvoj 

osobnosti mnohem méně než faktory sociokulturní. Předpokladem přijatelného rozvoje 

v tomto období není tedy jen biologické zrání, ale spíše učení (získání zkušeností). 

Během mladé dospělosti dochází k dalšímu rozvoji kognitivních kompetencí, ke 

stabilizaci emočního prožívání a také k určitému posunu v oblasti sebepojetí. Dovršen je 
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rovněž vývoj morálního usuzování. V tomto období by měla nastat rovnováha mezi 

individuací a socializací. Člověk by neměl své individuální potřeby kvůli rodině 

upozaďovat, ani své potřeby přehnaně zdůrazňovat. Mladá dospělost je také 

charakterizována významnými životními mezníky, protože některá rozhodnutí učiněná 

v tomto období mohou zásadním způsobem ovlivnit pozdější život. Člověk získává 

stabilnější profesní postavení, vstupuje do manželství a stává se rodičem. V důsledku toho 

se mění hodnotové preference jedince: vzrůstá význam práce a rodiny a klesá význam 

volného času. Je to také období nadějí a otevřených možností, které může jedinec postupně 

naplňovat. Období mladé dospělosti bývá též označováno jako fáze intimity (podle 

Eriksona, 2002), (Vágnerová, 2007). 

Skupina českých autorů Ježek, Macek a Bouša (2016) uvádí, že z pohledu vývojové 

psychologie se v období mladé dospělosti propojují dvě důležitá témata neboli dva 

vývojové úkoly: dosažení identity a dosažení autonomie. Dosažení identity zde znamená, 

že jedinec dokáže propojit své zkušenosti a prožitky týkající se vlastního já do 

koherentního celku. Identita znamená také směřování k určitým závazkům. Společnost 

v souvislosti s dosažením identity přitom poskytuje jedinci vymezený čas a prostor pro 

bezpečné experimentování s novými rolemi. Hovoříme o tzv. moratoriu. Autonomie pak 

může představovat vnitřní pocit svobody a získanou moc nad tím, co člověk dělá a co si 

myslí. Jindy je za autonomii považována objektivně pozorovatelná nezávislost (zejména na 

rodičích). Jedinec přestává být závislý na svých blízkých emočně i materiálně. Hledá si 

samostatné bydlení. 

 

2.6.1 Identita jako vývojový úkol mladé dospělosti 

Pojetí identity jako psychosociálního úkolu nalezneme v dílech více autorů. 

Neznámější z nich je teorie psychosociálního vývoje osobnosti Erika Eriksona (2002), o 

jejíž modifikaci v podobě čtyř forem identity se postaral James Marcia (1966). Než však 

přistoupíme k těmto dvěma teoriím, musíme si blíže definovat pojem identita. Identita 

neboli sebepojetí (self-koncept) je složitým psychologickým konstruktem. Jedná se o 

soubor názorů jedince, které se vztahují k jeho vlastnímu já. Součástí identity je také 

sexuální orientace, profesní orientace a osobní světonázor, což je systém postojů a hodnot 

ke světu a k ostatním lidem v něm (Thorová, 2015).  
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Dříve se myslelo, že se identita vyvíjí prudce zejména v období dospívání, nyní se 

však ukazuje, že první stavební kameny identity je možné vypozorovat už od dětství. 

Identita se tedy nerozvíjí prudce, ale spíše postupně. K formování jedincova sebepojetí 

dochází vlivem informací, které přicházejí z několika zdrojů: vlastní introspekce a 

sebereflexe, konfrontace s názory druhých osob, kulturní vlivy, společenské normy a 

vlastní zkušenost z interakce s druhými osobami. Schopnost sebeuvědomění se ve vývoji 

dítěte začíná projevovat mezi 2. a 4. rokem. Myšlení dětí předškolního věku je však stále 

do značné míry konkrétní, proto i při charakterizování vlastní osoby volí spíše konkrétní 

charakteristiky, jako jsou osobní preference a schopnosti. Zhruba od 3 let s rozvojem 

kategorizace je dítě schopno se charakterizovat s využitím několika atributů, které se 

opírají o vjemy nebo zážitky (jsem holčička, jsem hodná, umím říct anglicky slovo tygr…). 

Děti v tomto věku ještě nemají rozvinutou schopnost introspekce a tak neumí souvisle 

hovořit o svých myšlenkách. Sebepojetí předškoláků úzce souvisí s rodinou (ibid.).  

Ve školním věku se identita rozšiřuje o roli školáka, rodina tak postupně ztrácí své 

„výsadní postavení“ a postupně se zvyšuje také význam vrstevnických skupin. Školák si 

začíná díky porovnávání s ostatními uvědomovat své slabší stránky, které se následně snaží 

integrovat do svého sebepojetí. Sebehodnocení školáka je do značné míry závislé na 

mínění druhých, pro zdravý vývoj je tedy důležité, aby dítě získalo pocit, že je celkově 

pozitivně ostatními přijímáno. Samotná schopnost introspekce se pak rozvíjí mezi 7. a 12. 

rokem, ale teprve v období adolescence je myšlení zralé natolik, že dospívající dokáže 

introspekci flexibilně využít k plánování svých vlastních aktivit a chování. Adolescent je 

také schopen o sobě přemýšlet v abstraktních pojmech a jeho identita začíná mít 

realistickou a integrovanou podobu (ibid.). 

 

2.6.2 Eriksonova teorie psychosociálního vývoje osobnosti 

Erikson rozdělil životní cyklus člověka do celkem osmi stadií. Pro každé stadium 

existuje typický psychosociální konflikt (krize), který jedinec musí vyřešit. Pokud se 

konflikt úspěšně vyřešit nepodaří, dochází k narušení nebo stagnaci vývoje. U jedince se 

namísto zvyšující kompetence rozvine pocit méněcennosti a do osobnosti jsou integrovány 

negativní faktory, jako je nedůvěřivost, pocity viny, zoufalství… Vývoj člověka chápal 

Erikson jako vzájemnou interakci mezi geneticky naprogramovanými fyziologickými 

faktory a faktory sociálního prostředí (Vágnerová, 2005). Dosažení identity spojoval 
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Erikson s obdobím adolescence. Pro mladou dospělost má vývojový úkol představovat 

intimita. Jak si však ukážeme níže, v kapitole 2.7 vynořující se dospělost, tak mnoho 

mladých dospělých ještě ke stálosti identity nedospělo. Proto se přikláním spíše k českým 

autorům (Ježek, Macek a Bouša, 2016) a dosažení identity dávám do souvislosti s mladou 

dospělostí. V textu však uvádím originální pojetí Eriksona, protože právě jeho teorie se 

stala slavnou a inspirovala mnoho dalších autorů. 

Období adolescence přichází mezi 12. a 20. rokem života a typickým úkolem tohoto 

období je dosažení identity, pokud se to mladému člověku nepodaří, dochází u něj ke 

zmatení rolí. Dospívající v tomto období se ocitá na počátku svého samostatného života. 

Vývoj probíhá po všech stránkách: fyzické, psychické i sociální. Adolescent objevuje sám 

sebe a je schopný sebereflexe, vytváří si také plány do budoucna. Adolescence je také 

obdobím prvních přátelských vztahů založených na intimitě (společném sdílení) a obdobím 

první zamilovanosti. Dospívající si v tomto období musí ujasnit pojetí vlastní osoby, místo 

ve světě a také smysl života. Krize identity bývá někdy spojena také s emoční rozladou a 

určitou zmateností. Zmatenost rolí jako produkt špatně vyřešené krize identity může vést k 

nejasnostem v oblasti sexuální identity, delikventnímu chování, v extrémním případě až k 

psychotickým atakám (Erikson, 2002). 

Dalším stadiem vývoje podle Eriksona (ibid.) je mladá dospělost (20-25 let). Po nabytí 

vlastní identity přichází další úkol: vytvořit si důvěrný a stabilní vztah s druhou osobou. S 

touto osobou jedinec sdílí podstatné stránky svého života a má k ní určité závazky. V 

takovém vztahu dvou lidí dochází k vytvoření párové identity, přičemž vlastní identita ale 

nezaniká. Někteří mladí dospělí mají ale z intimního vztahu strach.  Strach pak vede k 

tomu, že se jedinec od intimních vztahů distancuje a uchyluje se k samotě. Strach z 

intimity vzniká díky špatně vyřešenému předchozímu úkolu, protože jen člověk, který si 

vybudoval dostatečně pevnou identitu osobní, je schopen s někým sdílet identitu párovou. 

 

2.6.3 James Marcia a jeho čtyři úrovně identity 

Jak jsem už poznamenala v úvodu této části, tak o přepracování Eriksonovy teorie se 

postaral James Marcia. Podle Marcii (1966) se osobnost skládá z mnoha identit, které se 

vztahují k různým životním oblastem: profesní orientaci, politice, náboženství, přátelství a 

intimním vztahům, pohlavní identitě a genderovým rolím. Autor na základě svého 
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vlastního výzkumu definoval čtyři různé stavy identity, s nimiž se u adolescentů a 

dospělých můžeme setkat: 

1) přejatá identita: Jedinec pasivně a bez kritického myšlení přejímá identitu a názory 

druhých lidí. Chybí zde korekce s vlastní zkušeností. Sebepojetí takového člověka bývá 

rigidní a konformní. Určitým druhem přejaté identity může být také tzv. negativní identita, 

která je v přesném protikladu k identitě autority. Tato identita také totiž nevychází z 

vlastního názoru jedince, ale z opozice vůči autoritě. 

2) difuzní (rozptýlená identita): Jedná se o nejméně zralou a nejméně komplexní fázi 

procesu tvorby identity vyznačující se povrchností a zmateností názorů.  Tato fáze může 

nastat u některých adolescentů, kteří se cítí být přetíženi požadavky svého okolí a v 

důsledku toho neprojevují zájem o otázky týkající se vlastní identity. Člověk v této fázi se 

vlastně vůbec nesnaží pokládat si zkoumavé otázky, které by mu mohly pomoci identitu 

získat. Tato forma identity se zdá být v nejtěsnější souvislosti s Eriksonovým pojetím 

konfuze rolí jako nevyřešení psychosociálního úkolu v období adolescence. 

3) odložená identita (moratorium odložení identity): V této fázi plně propukl konflikt mezi 

vlastními názory a názory autority. Období moratoria charakterizuje hledání alternativních 

postojů a je spojeno s pocity nejistoty, úzkostí a určitou váhavostí. Lidé v této fázi neustále 

oscilují mezi názory. Jeden názor přijmou a za malou chvilku ho vymění za názor 

opoziční. Sebepojetí je hodně nestabilní a roztříštěné. Jedinec má strach podniknout určité 

kroky, které by ho k něčemu zavazovaly. Odložená identita je v úzkém vztahu s vynořující 

se dospělostí. 

4) dosažení autentické identity: Jedinci se už podařilo vybudovat vlastní identitu poté, co 

prožil určité rozpory a zorientoval se v protichůdných názorech. Po fázi hledání jedinec 

dospěl k vlastnímu názoru, který není závislý na postojích autority. Člověk v této fázi 

směřuje do budoucnosti a nebojí se dělat určité závazky, za něž přebírá svou odpovědnost. 

Tato forma identity je typická pro dospělost. Identita dospělého člověka je stabilní, 

integrovaná, vyznačuje se sebepřijetím a vědomím vlastní hodnoty. 
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2.6.4 Role dospělého 

V předchozí části textu (kapitola 2.6.1) jsem hovořila o procesu utváření identity jako 

o důležitém vývojovém úkolu. Na identitu lze ale nahlížet také v souvislosti se sociálními 

rolemi. Každý člověk během svého života vstupuje do nejrůznějších sociálních rolí.  Pojem 

sociální role znamená, že společnost od jedince v určitém sociálním postavení očekává 

určité způsoby chování. Tento způsob chování je určován řadou charakteristik, jako je 

pohlaví jedince, jeho věk, postavení, profese apod. (Linhart a kol. 1996). Sociální role 

rozdělujeme na vrozené a získané (Výrost a Slaměník, 2008). Z hlediska mého výzkumu se 

jeví jako nejdůležitější role získané, protože na jejím získání se jedinec podílí vlastním 

úsilím. Příkladem může být role vysokoškolského studenta, která představovala v mém 

výzkumu centrální kategorii (více v kapitole 3.6 Analýza dat). K sociální roli může jedinec 

zaujmout postoj trojího typu: může se od role distancovat, může ji modifikovat, anebo ji 

může přijmout (Výrost a Slaměník, 2008). Přijaté role se stávají součástí jedincovy identity 

(Hayes, 2013). Významnou sociální roli představuje také role dospělého. Jak se však 

ukazuje, mladí lidé se mnohdy zdráhají s touto rolí ztotožnit. 

Vágnerová (2007) přináší vysvětlení, proč tomu tak je. Role dospělého se vyznačuje 

nárůstem práv, ale také povinností. Zvládnutí této role je mnohem náročnější a obtížnější, 

než zvládnutí rolí vývojově předcházejících, proto má tato role sociální prestiž. Pro 

dvacetiletého mladého člověka nemusí být však role dospělého atraktivní. Dalo by se říci, 

že postoje takto mladých lidí k dospělosti jsou spíše ambivalentní. Mladý člověk si totiž 

uvědomuje, že dospělost s sebou nenese jen výhody, ale také určité požadavky a omezení: 

1) dospělost je spojena se samostatností a nezávislostí: Na jedné straně to může být 

výhoda, protože člověk si volí svůj životní styl a také své role. Na straně druhé, ale 

nesmíme opomenout tlak společnosti, který jedince směřuje k přijetí určitých závazků, co 

jeho svobodu omezí. 

2) dospělost je spojena s ekonomickou soběstačností: Mladí lidé ve věku dvaceti let, ale 

nemusí mít ještě dostatek finančních prostředků. Navíc pokud prostředky mají, podléhají 

nepříjemnému sociálnímu tlaku, že by měli investovat rozumněji a to rozhodně není 

příjemné. 

3) dospělost je spojena se svobodnou volbou přátelských a partnerských vztahů: Výhoda 

spočívá v tom, že pokud vtahy neuspokojují potřeby jedince, může je relativně snadno 
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změnit. Na druhé straně však společnost očekává vstup do stabilního partnerského vztahu, 

optimálně uzavření manželství. 

Není tedy divu, že mladí lidé kolem dvaceti let zaujímají k dospělosti značně 

ambivalentní postoj. Raná dospělost přináší určité dilema mezi potřebou nezávislosti a 

potřebou zkusit nové role, které sice přinášejí prestiž, ale zároveň představují pro jedince 

značnou zátěž (ibid.). 

  

2.7 Vynořující se dospělost 

Americký psycholog Jeffrey Arnett (2000) tvrdí, že označení mladá dospělost je 

problematické a nedostačující, protože mnoho mladých Američanů ve věku mezi 18 a 25 

lety se jako dospělí ještě necítí. Své tvrzení dokládá myšlenkou, že existuje stále více 

mladých lidí, kteří se při přechodu z adolescence do dospělosti chovají jinak než předchozí 

generace. Tyto mladí lidé mají jiný životní styl, jiné zájmy a jinak uspořádaný hodnotový 

systém. Také odkládají vstup do manželství a rodičovství, jinak se chovají na trhu práce a 

dochází k proměnám jejich vztahu s rodiči. V této souvislosti se jeví jako obtížné uplatnit 

na tuto skupinu stávající vývojově-psychologické teorie. Arnett (ibid.) dále reflektoval, že 

se tito jedinci subjektivně nachází někde mezi adolescencí a dospělostí. 

Jak dokládají čeští autoři (Ježek, Macek, Bouša a Kvitkovičová, 2016) tak můžeme 

několik desítek let pozorovat prodloužený přechod do dospělosti i v rámci naší populace. 

To znamená, že mezníky spojené s dospělostí, jako je vstup do manželství nebo plození 

dětí, se značně oddálily. Konkrétně došlo k jejich přesunu z počátku třetí dekády života na 

její konec. Věk plnoletosti, ale zůstává pořád stejný (18. rok věku), tak vzniká dlouhé 

období, kdy je mladý člověk právně dospělý, ale subjektivně se tak často ještě necítí. 

Arnett (2015), který se tímto fenoménem blíže zabýval, přichází s termínem vynořující 

se dospělost (emerging adulthood) pro označení „mezidobí“, kdy se mladý člověk už necítí 

být adolescentem, ale zároveň si uvědomuje, že není ani plnohodnotným dospělým. Jako 

počátek období stanovil Arnett 18. rok věku, kdy hodně mladých lidí v USA ukončuje 

studium na střední škole a období ukončil 25. rokem věku, kdy jedinec dokončuje studium 

na vysoké škole a více se začíná zajímat o závazky spojené s dospělostí. V některých 

případech pak horní hranici posouvá na 29. rok věku, z čehož vyplývá, že období 

vynořující se dospělosti je značně variabilní. 
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Autor v souvislosti s vynořující dospělostí konstatuje, že tento fenomén není 

celosvětovou záležitostí, ale týká se především industrializovaných zemí. Hodně přitom 

záleží na příslušné kultuře, socioekonomických podmínkách dané země a také na tom, jaké 

mají mladí lidé možnosti experimentovat (Arnett, 2002).  

Arnett (2015) také uvádí několik společenských změn, které ke vzniku vynořující se 

dospělosti jako nové životní etapy přispěly. Autor zmiňuje především revoluci v oblasti 

technologií. Většina vyspělých zemí přešla z výrobního průmyslu do služeb. Přestal být 

totiž kladen důraz na vyrábění věcí a společnost se přiklonila k práci s informacemi. Nová 

pracovní místa v sektoru služeb ale vyžadovala vyšší vzdělání a kvalifikaci. To vedlo 

mladé lidi k tomu, aby po střední škole dál pokračovali ve studiu. Delší vzdělávání ale 

značně ovlivnilo jejich pohled na manželství a rodinu. Mnoho z nich se totiž o závazky 

spojené s dospělostí začala zajímat až po dokončení studia. Druhá polovina dvacátého 

století pak přinesla několik důležitých změn, které se týkaly žen.  Dříve jen málo žen 

navštěvovalo vysokou školu, protože podléhaly společenskému diktátu, který velel najít si 

stálého partnera, vstoupit do manželství a založit rodinu. Sexuální vztahy před vstupem 

manželství společnost vůbec netolerovala.  Od druhé poloviny minulého století bylo ale 

vše jinak. Do velké míry tomu přispělo objevení antikoncepce. 

  Ve své práci Arnett (2004) vymezuje hlavní charakteristiky období vynořující se 

dospělosti, na které se v následujících podkapitolách podíváme blíže: explorace identity, 

nestabilita, zaměření na sebe, pocit mezi, mnoho možností. 

 

2.7.1 Explorace identity 

Mladí dospělí prozkoumávají všechny možnosti, které se jim naskýtají. K největším 

změnám dochází v oblasti práce a vztahů. Zatímco pro adolescenta je typické spíše chození 

na nejrůznější brigády, protože si chce vydělat peníze, pro vynořujícího dospělého by měla 

práce posloužit jako základ pro budoucí zaměstnání. Jedinec v tomto období se snaží přijít 

na to, v čem je dobrý a jaká práce by ho uspokojovala. Aby si na tyto otázky odpověděl, je 

nutné vyzkoušet různé pracovní pozice a chopit se také nejrůznějších vzdělávacích 

příležitostí (Arnett, 2004). 

Pokud jde o změny ve vztahové oblasti, můžeme říci, že vztahy vynořujících se 

dospělých bývají mnohem stabilnější a trvalejší než vztahy adolescenta. Vynořující se 
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dospělí postupně směřují k dosažení hlubší intimity s druhým člověkem a všímají si více 

jeho osobnostních charakteristik. Jedinci se v tomto období také stávají méně závislými na 

své původní rodině a často hledají samostatné bydlení či bydlení s partnerem (ibid.). 

 

2.7.2 Nestabilita 

Asi každý člověk si umí představit, jak by měl v ideálním případě vypadat jeho 

budoucí život a jakým směrem se chce ubírat. V období vynořující se dospělosti vlivem 

významných životních událostí však často dochází k revizi onoho plánu. Do života člověka 

například vstoupí nový životní partner, se kterým chce plánovat společnou buducnost. 

Nebo člověk například zjistí, že vysoká škola, kterou začal navštěvovat, mu nepřináší to, 

co očekával a usiluje o změnu. To všechno a mnohem více může pozměnit náš životní plán 

(Arnett, 2004). 

Období nestability ale nejlépe ilustrují změny týkající se bydlení. Mladý člověk ve 

věku osmnácti let většinou ještě bydlí s rodiči. Jakmile dokončí střední školu a nastoupí na 

vysokou, začne bydlet na koleji. Po čase může ale kolej jedinci přestat vyhovovat a bude 

chtít samostatné bydlení. Nebo může také bydlet v bytě se svými přáteli, nebo se svým 

partnerem. Nestabilita hodně souvisí s předchozím faktorem, explorací identity, protože 

člověk neustále zkouší nové možnosti, aby zjistil, co mu nejvíce „sedne“. Při 

prozkoumávání nových možností se jedinec často nemůže vyhnout zklamání. I zklamání a 

pocity selhání mohou být ale cennou zkušeností, která poskytne informace o tom, jakým 

směrem se nevydat (ibid.). 

 

2.7.3 Zaměření na sebe 

Když se řekne zaměření na sebe, většině z nás přijde na mysl slovo egocentrismus, 

které má spíše negativní konotaci. Arnett (2004) ale chápe zaměření na sebe u mladého 

dospělého spíše v pozitivním smyslu. Jedná se o poznávání sebe sama a určité 

sebezdokonalování. Jedinec si uvědomí, co od života očekává. 

Někteří by mohli namítat, že určité zaměření na sebe můžeme sledovat už v období 

adolescence, tak v čem se to liší? Významný rozdíl spočívá v tom, že adolescent se ještě 

může spoléhat na svoje rodiče, učitele a jiné významné autority. Za svá rozhodnutí tedy 
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nepřebírá plnou odpovědnost. Autority také jedince usměrňují pomocí nastavených 

pravidel a mantinelů pro chování. Mladý dospělý už ale není na autoritách závislý a 

všechna rozhodnutí jsou v jeho vlastní režii. Za svou volbu také pochopitelně nese plnou 

odpovědnost (ibid.). 

 

2.7.4 Pocit mezi 

Jak už bylo v textu zmíněno výše, vynořující se dospělost znamená, že se člověk 

nachází v určitém mezidobí. Jedinec cítí, že už dávno není adolescentem, ale zároveň ví, že 

k dosažení plné dospělosti mu stále ještě něco chybí.  Arnettovi následovníci  Badger, 

Nelson a Barry (2006) v této souvislosti shrnují vše, co je od dospělého člověka 

požadováno: 

1. Nezávislost (zodpovědnost za svá rozhodnutí, emoční odpoutání od rodičů, vlastní 

bydlení a finanční nezávislost) 

2. Vzájemná závislost (orientace na dlouhodobé vztahy, ať již partnerské, či jiné) 

3. Rolové přechody (ukončení studia, uzavření manželství, stabilní zaměstnání) 

4. Smíření se s normami (nahrazení rizikového chování typu užívání drog dospělejší 

akceptací norem) 

5. Biologické přechody (zejména schopnost mít děti) – Ve skutečnosti se ale tato schopnost 

objevuje mnohem dříve, než můžeme hovořit o dospělosti. 

6. Chronologické přechody (typicky dosažení plnoletosti) 

7. Schopnost zabezpečit chod domácnosti a postarat se o děti. 

 

2.7.5 Mnoho možností 

V období vynořující se dospělosti se před mladým člověkem otevírá mnoho cest a 

záleží jen na něm, na kterou z nich se bude chtít vydat. Na druhou stranu je však mnoho 

možností také spojeno s pocity nejistoty a úzkosti, když jedinec neví, která z alternativ je 

pro něj ta nejlepší. 
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Arnett (2004) v této souvislosti uvádí, že období vynořující se dospělosti je hodně 

důležité pro děti pocházející z rodin, kde působily některé negativní faktory (chudoba, 

konflikty mezi rodiči, alkoholismus aj.). Mladý člověk z „problémové“ rodiny má v období 

vynořující se dospělost jedinečnou příležitost převzít otěže svého života a přetransformovat 

ho podle svých představ. Všechny výše uvedené faktory jsou ve vzájemné interakci. 

Jedinec se snaží odpovědět na otázku, kdo jsem tím, že prozkoumává co nejvíce možností. 

Díky tomu se dané období stává hodně nestabilním a mladý člověk je zaměřen na sebe. 

 

2.7.6 Mezníky spojené s dospělostí v ČR 

Mezi tradiční demografické ukazatele přechodu od adolescence k dospělosti patří 

opuštění domácnosti rodičů, ukončení vzdělávání, zahájení profesní kariéry, nalezení 

partnera a založení vlastní rodiny (Shanahan, Porfeli, Mortimer, a Erickson, 2005). Jak si 

však brzy ukážeme, demografické údaje týkající se ČR nasvědčují spíše tomu, že většina 

lidí nad 20 let stále ještě nepatří mezi plně dospělé osoby. Zjednodušeně řečeno 

demografické údaje potvrzují vynořující se dospělost jako specifické vývojové období a 

dokazují, že mezníky spojené s dospělostí jsou skutečně oddalovány.   

Kohoutová a Nývlt (2014) uvádějí, že zhruba 48% mužů a 31 % žen ve věkové 

skupině 25–29 let stále ještě žije v domácnosti svých rodičů. Autoři dále tvrdí, že 52% 

příslušníků dané věkové skupiny už má partnera. Pokud jde o narození prvního dítěte, 

ukazuje se, že průměrný věk prvorodičky v ČR je 28 let. Objevuje se trend nárůstu věku, 

kdy žena porodí své první dítě. Na vysokých školách studovalo v roce 2016 315 tisíc 

studentů. Z celkového počtu studentů bylo více než 60 % ve věku do 25 let, 20 % ve věku 

25–30let a 15 % ve věku 30 let a více. Ukazuje, že lidé nad 25 let tvoří stále ještě relativně 

velký podíl mezi vysokoškolskými studenty (ČSÚ, 2016). 

 

2.7.7 Cesty do dospělosti 

V České republice ještě zůstaneme, protože následující část bude věnována 

longitudinální výzkumné studii s názvem Cesty do dospělosti, která se zaměřila na 

psychologické a sociální charakteristiky mladých dospělých (lidí ve věku od 20 let výše), 

tedy na jedince v období vynořující se dospělosti. Výzkum se mimo jiné zabýval kvalitou 

vztahu respondenta s jeho rodiči, podobou partnerského vztahu respondenta a také jeho 
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postojem k práci (Lacinová, Ježek, Macek a další, 2016). Tyto tři oblasti mapoval i můj 

vlastní výzkum, proto se na výzkumné závěry podrobněji podíváme. 

Výsledky přinášejí zjištění, že kvalita vztahu k rodičům se v tomto vývojovém období 

příliš nemění. Respondenti mají s oběma rodiči ve většině případů dobrý vztah, který je 

založen na pochopení a důvěře. Respondenti pozitivně hodnotí i komunikaci s rodiči, 

zejména s matkou. Matka představuje osobu, které se mladí lidé svěřují častěji než otci a 

pociťují ve vztahu k ní větší vzájemnost. Míra odcizení je pro oba rodiče nízká. 

V souvislosti s autonomií se výzkumníci respondentů ptali, do jaké míry jim rodiče 

zasahují do různých oblastí života. Ukázalo se, že běžné každodenní situace korelovaly s 

věkem. Čím byl respondent starší, tím spíše nechávali rodiče rozhodnutí na něm. Existují 

pouze tři oblasti, kde se souvislost věkem nepotvrdila: bydlení, vydělávání peněz a 

politicko-občanské postoje. Do těchto oblastí měli rodiče tendenci respondentům mluvit 

nehledě a jejich věk (ibid.). 

Dále přejdeme k oblasti partnerských vztahů. Výzkum odhalil, že partnerské vztahy 

mají pro mladé dospělé velký význam. To potvrzuje v očích výzkumníků zjištění, že 

respondenti do svých budoucích plánů zahrnovali partnerství ze všech oblastí téměř 

nejčastěji. Četněji zastoupená byla ve výpovědích respondentů pouze oblast týkající se 

nezávislosti. Partnerské vztahy mladých dospělých nabývají různých forem a typů. Častou 

formou vztahu mezi mladými dospělými představují nesezdaná soužití, která se nacházejí 

někde uprostřed mezi vysoce závaznými vztahy typu sňatek na jedné straně a plně 

nezávaznými vztahy na straně druhé (ibid.). Partnerské vztahy tak velmi dobře ilustrují 

pocit mezi spojený s vynořující se dospělostí (Arnett, 2004). Relativně často se mezi 

respondenty vyskytovaly opakované rozchody a návraty v rámci jednoho vztahu (v 

zahraniční literatuře on-again/off-again relationships např. Dailey, Jin, Brody, a 

McCracken, 2013). Právě opakované rozchody a návraty symbolizují další charakteristiku 

vynořující se dospělosti, období nestability (Arnett, 2004). 

Poslední důležitou oblast představuje práce. V současnosti nejsou škola a práce 

považovány za striktně oddělené životní etapy, které by navazovaly na sebe. Praxe vypadá 

spíše tak, že jsou tyto dvě oblasti u mladých lidí propojené a dochází k jejich vzájemnému 

prolínání. Data z výzkumu Cesty do dospělosti ukázala, že zhruba polovina respondentů 

tyto aktivity skutečně kombinuje. Výzkum dále přinesl zjištění, že sociální a profesní život 

jsou u respondentů úzce propojeny. (Lacinová, Ježek, Macek a další, 2016) V procesu 
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kariérního rozhodování hraje klíčovou roli rodičovská opora, to potvrzují i zahraniční 

výzkumy (Phillips, Christopher-Sisk, a Gravino, 2001). Když se respondenti rozhodovali, 

jaký studijní obor mají zvolit, ve většině případů jim největší oporu poskytla matka. 

Důležitou úlohu představovali v procesu kariérního rozhodování také vrstevníci a partneři. 

Důležitost rodičovské opory v kariérním procesu pak nejsilněji dokládá následující 

Zjištění: „Pokud rodiče respondentovi v minulosti pomáhali s plněním školních povinností 

a zajímali se o jeho kariérní představy, tak tento mladý člověk v současnosti přisuzuje větší 

význam vysokoškolskému vzdělání a je si mnohem jistější svým profesním směřováním.“ 

(Lacinová, Ježek, Macek a další, 2016, s. 85). 

 

 

2.8 Motivace 

V části 2. 4.1 jsem uvedla, že motivace je jedním z faktorů ovlivňujících školní 

úspěšnost studentů první generace. Důležitost této proměnné potvrdil i můj vlastní 

výzkum, proto je na místě si motivaci blíže charakterizovat a představit některé teorie. 

Plháková (2007) definuje motivaci jako souhrn veškerých intrapsychických sil, které 

organizují naše chování s cílem vyřešit stávající neuspokojivou situaci, nebo dosáhnout 

něčeho pozitivního. Zjednodušeně řečeno se jedinec snaží něčemu vyhnout, nebo něco 

získat. Pavelková (2002) motivaci vymezuje jako souhrn činitelů, které podněcují, směřují 

a udržují lidské chování. Balcar (1991) motivaci chápe jako zaměřenou činnost jedince a 

nazývá ji snažením. Motivace přináší odpověď na otázku, co člověka vede k určitému 

chování a k jeho změnám. Proč člověk volí některé cíle a následně je opustí. Proč reaguje 

silně na některé podněty a jiné opomíjí.  

Abychom dobře porozuměli motivaci, je nutné definovat také pojem motiv. Motiv 

znamená hybnou sílu, která působí na chování jedince a ovlivňuje směr jeho činnosti. 

Motiv má zároveň charakter osobní dispozice a je součástí osobnostní struktury. Bližší 

prozkoumání motivů člověka není jednoduchou záležitostí, protože stejný motiv se u dvou 

různých lidí může manifestovat odlišně a zároveň chování jednoho člověka může být 

ovlivněno více motivy najednou (Gillernová a kol., 2015). Motivy jsou zkrátka zdrojem 

lidské motivace. Hrabal, Man a Pavelková (1989) dělí motivy do dvou skupin: potřeby 

(vnitřní podněty) a incentivy (vnější podněty). Potřeby člověka jako vnitřní motivy se dají 
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rozdělit na primární a sekundární. Primární potřeby se projevují tak, že člověk pociťuje 

určitý nedostatek, nebo naopak přebytek. Do této skupiny patří zejména potřeby 

fyziologické (potřeba jídla, pití, spánku…). Potřeby sekundární vznikají později během 

života. Do této kategorie můžeme zařadit potřeby poznávací a celou škálu sociálních 

potřeb. Jedná se o potřeby, které podléhají sociálním vlivům a do značné míry jsou 

ovlivněny učením. Incentivy na rozdíl od potřeb jsou popudy vycházející z vnějšího 

prostředí, a mohou být pozitivní (pochvala), nebo negativní (trest). Často přicházejí od 

důležitých osob v jedincově životě (od autorit). 

 

2.8.1 Hierarchická teorie potřeb 

Autorem této slavné teorie je Abraham Maslow (2001), který potřeby člověka 

uspořádal do přehledného schématu v podobě pyramidy. Potřeby člověka rozdělil do dvou 

skupin: nižší potřeby a vyšší potřeby. Nižší potřeby fungují na principu homeostázy. 

Princip je jednoduchý. S objevením potřeby dojde u jedince k narušení rovnovážného 

stavu. Jedinec obvykle stav potřeby prožívá nelibě a snaží se svým jednáním dospět 

k jejímu uspokojení, aby se vrátil zpět do rovnovážného stavu. Poté, co se potřebu podařilo 

uspokojit, tak dočasně zmizí, ale po nějaké době se objeví znovu (dojde opět k narušení 

rovnováhy). Mezi nižší potřeby patří potřeby fyziologické (jídlo pití, spánek, sex), které 

tvoří základnu pyramidy, a potřeba bezpečí nacházející se o patro výš. Potřeby vyšší 

naopak fungují na principu růstovém. To znamená, že po uspokojení nikdy nemizí, ale 

postupně se mění jejich kvalita. Uspokojení vyšších potřeb vede ke vzniku tzv. B-hodnot 

(pravda, krása a spravedlnost). Mezi vyšší potřeby autor zařadil potřebu lásky, potřebu 

sebeúcty a potřebu sebeaktualizace, která se nachází na samotném vrcholku pyramidy. Bez 

uspokojení nižších potřeb nemůžeme podle Maslowa přejít k těm vyšším, proto jsou 

potřeby hierarchicky seřazeny. 
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Maslowova pyramida potřeb je mezi veřejností často známější než sám autor a 

objevuje se v mnoha učebnicích psychologie. Todd Bridgman a Stephen Cummings 

z univerzity ve Wellingtonu ale přichází v této souvislosti se šokujícím zjištěním. Ačkoliv 

je Maslow skutečným tvůrcem hierarchické teorie potřeb, s jejich uspořádáním do 

schématu pyramidy prý nemá nic společného. Jak vědci poznamenávají, většina reprodukcí 

pyramidy cituje jako svůj zdroj buď Maslowův článek z roku 1943, nebo jedno z prvních 

vydání jeho knihy Motivace a osobnost, která byla poprvé publikována v roce 1954. Pokud 

se však na zdrojový materiál podíváme, zjistíme, že v žádném z nich se pyramida 

neobjevila (MacLellan, 2019).  

Bridgem a jeho kolegové ve snaze odhalit, odkud pyramida skutečně pochází, nalezli 

první vodítko v dokumentu Douglase McGregora z roku 1944, který přizpůsobil 

Maslowovy myšlenky potřebám managementu a obchodu. Ať už úmyslně nebo ne, 

McGregorův překlad Maslowových myšlenek změnil chápání celé hierarchie potřeb. 

McGregor například tvrdil, že člověk, jehož nižší potřeby jsou uspokojeny, přestává být 

motivován k uspokojení těchto potřeb. Jinými slovy tyto potřeby přestávají existovat. To se 

však jeví jako příliš zjednodušující, protože sám Maslow věřil, že lidé mohou mít několik 

potřeb, které nejsou uspokojeny najednou a všechny při tom působí motivačně. Každý 

jedinec má navíc potřeby uspořádány jinak, záleží na kultuře a kontextu, v němž se právě 

nachází (ibid.). 

Obr. č. 1 Maslowova 

pyramida potřeb 

Zdroj: ilonaklarika.cz 
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S velmi zajímavým příspěvkem k hierarchii potřeb vytvořené Maslowem přichází ve 

svém vědeckém článku Lynda Gratton (1978). Ve své studii, o níž článek pojednává, 

využila metodu Q třídění, kdy měl jednotlivec roztřídit karty s výroky podle důležitosti. 

Bylo úkolem celkem 50 karet roztřídit na pět hromádek. Tříděním se zjistilo, jak důležité 

jsou pro jedince jednotlivé potřeby navržené Maslowem. Výzkumný soubor tvořilo 240 

dospělých osob tří různých sociálních tříd: nejnižší třídy, dělnické třídy a střední třídy
2
. 

Účastníci výzkumu byli různého věku a byl vyvážený poměr mužů a žen. Výsledky 

poskytly důkazy o tom, že jednotliví příslušníci stejné sociální třídy se z hlediska 

důležitosti potřeb navzájem podobají, a přitom se liší od příslušníků ostatních tříd. 

Příslušníci střední třídy nejvíce oceňovali potřebu sebe-aktualizace. Pro příslušníky 

dělnické třídy byla nejdůležitější potřeba sounáležitosti a příslušníci nejnižších tříd se 

orientovali spíše na fyziologické potřeby. Zdá se, že předpoklad Maslowa o tom, že každý 

člověk může mít své potřeby jinak hierarchicky uspořádány, platí. Velký podíl na 

samotném uspořádání má pak příslušnost jedince k sociální třídě. Výsledky také potvrzují 

předpoklad, že příslušníci stejné sociální třídy sdílejí podobné zkušenosti a na základě toho 

mají podobně nastavené priority. 

V následujícím odstavci se budu blíže věnovat seberealizaci (sebeaktualizaci), kterou 

nalezneme na vrcholu „Maslowovy pyramidy“. Jedná se o potřebu v nejtěsnějším vztahu 

s motivací člověka. Podle Maslowa (2014) je seberealizace motivací člověka k růstu. Je to 

schopnost k využití vrozeného potenciálu, který nám byl dán do vínku (naplnění svých 

nejvlastnějších možností). Maslow považoval seberealizaci za dovršení psychického 

vývoje, protože k ní jedinec může dospět jen tehdy, uspokojí-li potřeby nižší, nemůžeme si 

tedy nevšimnout silné souvislosti také s vývojem identity člověka. Autor se domníval, že 

seberealizace dosáhne jen 1 % procento osob, ostatní se pohybují na hranici 

„psychopatologické normality“. 

Maslow ve snaze dozvědět se o sebeaktualizaci co nejvíce informací, prováděl vlastní 

výzkum s vysokoškoláky. Výsledkem byla publikace Motivation and personality (1954), 

ve které autor v kapitole Self-Actualizing People uvádí, že lidé směřující k seberealizaci se 

vyznačují určitými osobnostními charakteristikami.  

                                                           
2
 Příslušnost ke třídám byla ustanovena na základě vykonávaného zaměstnání účastníka výzkumu, typu 

domu/bytu a obytné čtvrti, ve které účastník žije. Pro příklad do nejnižší třídy patřili nezaměstnaní, nebo 

manuální pracovníci bez kvalifikace, kteří žili převážně v podnájmu na sídlištích uprostřed města. 

Vysokoškoláci patřili ke střední třídě. 
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Jedná se o charakteristiky následující: 

 správná percepce reality 

 vnitřní klid a vyrovnanost 

 emoční inteligence 

 schopnost akceptovat své silné i slabé stránky 

 spontánnost a bezprostřednost (určitá hravost) 

 nekonvenční myšlení 

 výkonová orientace, která se projevuje až posedlostí úkolem 

 potřeba samoty/izolace k uspořádání nových informací 

 nezávislost na druhých 

 víra ve svůj vlastní úsudek 

 smysl pro humor (dokážou se zasmát hlavně sami sobě) 

 akceptace ostatních a přátelské chování k nim 

 smysl pro čestnost a spravedlnost 

 schopnost realisticky odhadnout svou vlastní budoucnost. 

 

Podobných charakteristik bychom našli celou spoustu, ale vybrala jsem jen ty 

nejdůležitější z nich. Poslední věcí, kterou mají sebeaktualizovaní jedinci společnou, jsou 

tzv. vrcholné zážitky. Maslow (2014) je chápe jako okamžiky jakéhosi vrcholného štěstí. 

Dochází při nich k transcendenci (sebepřesahu) a napojení na celý vesmír. Projevují se tím, 

že je člověk hluboce ponořen do určité činnosti. Další autoři, kteří na Maslowa navázali, 

pojednávali v této souvislosti o flow motivaci (např. Csikszentmihalyi, 2008), při níž je 

také člověk hluboce vtažen do dané činnosti. 

 

2.8.2 Výkonová motivace 

Jak jsem uvedla výše, jednou z charakteristik sebeaktualizovaných jedinců je 

výkonová orientace, která se může projevit až posedlostí daným úkolem. V následující 

kapitole si pojďme výkonovou motivaci, která je předpokladem školní úspěšnosti 

(Gillernová a kol., 2015), blíže charakterizovat. Plháková (2007) tvrdí, že každý člověk se 

řídí subjektivními standardy dobrého výkonu a na základě těchto standardů přistupuje 

k úkolové situaci. Chování ve výkonové situaci nejsilněji ovlivňují dva motivy: potřeba 
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dosažení úspěšného výkonu a potřeba vyhnout se neúspěchu. Hrabal a Pavelková (2010) 

ještě dodávají, že v zahraniční literatuře se můžeme setkat také s potřebou vyhnout se 

úspěchu. Tato potřeba se objevuje v situacích, kdy může dosažení úspěchu přinést jedinci 

nějaké negativní důsledky. Například žák, který vyniká v určitém předmětu, předstírá svou 

neznalost, aby ve třídním kolektivu mezi ostatními nevyčníval. 

Počátky studia výkonové motivace můžeme nalézt v 50. letech 20. století, kdy 

McCllelland a jeho spolupracovníci začali experimentálně zkoumat individuální rozdíly 

v potřebě výkonu. O další propracování McCllellandovy teorie se postaral Atkinson (1966, 

1974), který je autorem prvního modelu výkonové motivace. Díky tomuto modelu se také 

poprvé objevují pojmy: tendence dosáhnout úspěšného výkonu a tendence vyhnout se 

neúspěchu. Atkinson uvádí, že obě tendence jsou na sobě nezávislé a jejich poměr 

ovlivňuje výslednou výkonovou orientaci. Tendence dosáhnout úspěšného výkonu působí 

na jedince aktivačně. Jedinec je podněcován k tomu, aby podstoupil výkonovou situaci, a 

také předpokládá, že jeho konání povede k úspěchu. Tendence se skládá ze tří 

proměnných: motivu dosažení úspěchu (osobnostní dispozice), očekávání úspěchu 

(subjektivní pravděpodobnost, že jedinec úspěchu dosáhne) a incentivní hodnoty úspěchu 

(jak je pro jedince úspěch přitažlivý). Atkinson (1966) pak předpokládá, že tendence 

dosáhnout úspěšného výkonu bude nejsilnější v úkolech se střední obtížností. A bude tím 

silnější, čím silnější bude motiv dosažení úspěchu. 

Tendenci vyhnout se neúspěchu pak Atkinson (1966) spojuje s úzkostí. Jedná se o 

inhibující sílu, která ve výkonové situaci působí protisměrně a podněcuje jedince k tomu, 

aby se výkonové situaci vyhnul. Tendence vyhnout se neúspěchu je rovněž složena ze tří 

proměnných: motivu vyhnutí se neúspěchu (osobní dispozice), očekávání neúspěchu 

(subjektivní pravděpodobnost, že bude výkon neúspěšný) a incentivní hodnoty neúspěchu 

(„odpudivost neúspěchu“= čím je obtížnost úlohy menší, tím je odpudivost větší). Pro 

tendenci vyhnout se neúspěchu pak platí obdobné závěry jako pro tendenci úspěšného 

výkonů: nejsilněji se projeví v úkolech se střední obtížností a bude tím silnější, čím silnější 

bude motiv vyhnutí se neúspěchu. 

  Pavelková a Hrabal (2011), kteří se výzkumně zabývají výkonovou motivací ve 

školním prostředí, identifikovali pět typů žáků podle jejich výkonového zaměření. Koncept 

se v některých aspektech podobá Atkinsonovu modelu a je následující: 
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 Typ 1: vysoká potřeba úspěšného výkonu a nízká potřeba vyhnutí se neúspěchu 

Žáci prvního typu přistupují k úkolové situaci adekvátně a spatřují v ní určitou výzvu. Jsou 

pracovití, výkonní a vytrvalí, při práci postupují systematicky. Pokud mají možnost, volí 

úkoly se střední obtížností, protože ty snadné jsou pro ně nezajímavé a u těch obtížných by 

přeceňovali své síly. Tito žáci rádi soutěží s rovnocennými partnery. Dosažený úspěch 

připisují svým schopnostem a úsilí, neúspěch pak nedostatku úsilí. I neúspěch ale u těchto 

žáků působí motivačně, protože je vede tomu, aby vynaložili větší úsilí, které povede 

k lepšímu výsledku. 

 Typ 2: nízká potřeba úspěšného výkonu a vysoká potřeba vyhnutí se neúspěchu 

Tito žáci se výkonovým situacím vyhýbají, protože každá situace, která by mohla odhalit 

skutečnou úroveň jejich schopností, v nich vyvolává strach ze selhání. Mají tendenci 

vyhýbat se zejména situacím, v nichž se jejich výkon porovnává s výkony spolužáků. 

Nesoutěží rádi. Pokud se při plnění úkolů objeví nějaká překážka, radši úkol vzdají. Úzkost 

z možného neúspěchu je u nich všudypřítomná. V případě, že mají možnost volby, volí 

buď úkoly příliš snadné, nebo příliš těžké. U snadného úkolu totiž mají jistotu, že ho dobře 

zvládnou a naopak, když se nepodaří splnit ten obtížný, tak se nic neděje, protože s tak 

těžkým úkolem by si přece poradil málokdo. Žáci druhého typu svůj úspěch připisují 

vnějším příčinám (štěstí, náhoda, snadný úkol…) a svůj neúspěch vnitřním příčinám 

(nedostatku vůle nebo nedostatku schopností). 

 Typ 3: vysoká potřeba úspěšného výkonu a vysoká potřeba vyhnutí se neúspěchu 

Pro tuto skupinu žáků je typické určité vnitřní rozpolcení.  Na jednu stranu touží po 

úspěchu a tato touha je vhání do výkonových situací, na stranu druhou, ale pociťují strach 

ze selhání, který jim často plnění úkolů komplikuje. Výkonovým situacím se tito žáci sice 

nevyhýbají, ale prožívají je s vysokou mírou úzkosti. Díky úzkosti se ve výkonové situaci 

občas chovají nepředvídatelně. Cílem pedagoga by v tomto případě mělo být rozptýlení 

obav z neúspěchu. 

 Typ 4: nízká potřeba úspěšného výkonu a nízká potřeba vyhnutí se neúspěchu 

Žáky čtvrtého typu charakterizuje absence výkonové motivace. Tyto žáky výkonové 

situace ve škole vůbec neoslovují a je těžké je vybudit k podání dobrého výkonu. 

Pedagogům se s těmito jedinci velmi špatně pracuje. Mohl by pomoci individuální přístup, 

pro který ale není v rámci školy běžného typu mnoho prostoru. 
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Gillernová (2015) k typologii dodává, že žáci s vysokou potřebou úspěšného výkonu 

dosahují ve škole mnohem lepších výsledků, snáze vstřebávají informace a osvojují si nové 

dovednosti než jejich spolužáci, kteří nemají tuto potřebu rozvinutou. Důležité je také 

dodat, že výkonová motivace nemusí nutně souviset jen se školním prostředím. Podle 

Sejčové (2006) znamená výkonová motivace tendenci reagovat určitým stabilním 

způsobem na výkonovou situaci. Přičemž k výkonovým situacím může docházet také 

v zaměstnání, v rodině, ve vztazích k druhým lidem apod., nemusí jít tedy nutně o školní 

prostředí. 

S dalším konceptem výkonové motivace přicházejí Deci a Ryan (2000). Podle nich 

existuje vnitřní motivace, vnější motivace a amotivace, které se vzájemně mezi sebou 

nevylučují (u jednoho člověka můžeme rozlišit více typů). Motivaci obecně definují jako 

angažovanost v činnosti buď pro vlastní potřebu, anebo pro pouhé uspokojení z toho, že se 

na dané činnosti podílíme. Vnitřní motivace je výsledkem snah jednotlivců o nalezení 

výzev, které jsou přiměřené schopnostem jedince. Jedincovo chování v tomto případě 

nezávisí na vnější odměně nebo zisku. Například na otázku: „Proč se chystáte na vysokou 

školu?“ vnitřně motivovaný vysokoškolský student může reagovat následovně: Jdu na 

vysokou školu, protože se rád učím nové věci. Naopak vnější motivace nevychází přímo ze 

samotného jedince, tato motivace v podstatě přesahuje samotnou činnost. Vysokoškolský 

student motivován z vnějšku může na tu samou otázku odpovědět: Jdu na vysokou školu, 

protože potřebuji vysokoškolský titul, abych získal lépe placenou práci. Třetím typem je 

amotivace. Amotivovaní jedinci vnímají své chování jako způsobené silami mimo jejich 

kontrolu. Proto ani nevnímají souvislost mezi žádoucími výsledky a jejich chováním. V 

reakci na výše uvedenou otázku může amotivovaný student odpovědět: Upřímně, nevím, 

jsou chvíle, kdy mám pocit, že tu ztrácím čas. 

Typ žáka PUV PVN 

I + – 

II – + 

III + + 

IV – – 

Tabulka č. 2 Typy žáků podle 

výkonové motivace 

 

PUV= potřeba úspěšného výkonu 

PVN= potřeba vyhnout se neúspěchu 

 

+ =silně rozvinutá potřeba 

 

– = slabě rozvinutá potřeba 

 

Zdroj: Pavelková, Hrabal (2011) 
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Výkonová motivace má značně individuální charakter a závisí na několika faktorech. 

McClelland (1976) je přesvědčen, že individuální rozdíly ve výkonové motivaci jsou dány 

těmito faktory: požadavky rodičů na dítě, aspirační úroveň rodičů a reakce rodičů na 

(ne)úspěch jejich dítěte. Heckhausen (1977) se domnívá, že odlišnosti ve výkonové 

motivaci jsou způsobeny rozdílnými mateřskými požadavky na výkon dítěte a jeho 

samostatnost. V případě, že jsou mateřské požadavky adekvátní, dítě je vedeno 

k samostatnosti a rodiče oceňují jeho výkony, s největší pravděpodobností se u dítěte 

rozvine potřeba úspěšného výkonu. Podle Hrabala, Mana a Pavelkové (1989) nelze při 

vytváření výkonové orientace u dítěte vyloučit vliv osobní zkušenosti s (ne)úspěchem a 

také výkonovou orientaci rodičů. Ukazuje se, že na budování výkonové motivace má 

nemalý vliv také rodinná struktura např. sourozenecké pořadí, velikost rodiny a její 

stabilita (Heckhausen, 1967). 

V teoretické části práce došlo k vymezení sociální stratifikace a byly uvedeny některé 

výzkumné závěry týkající se příslušníků odlišných sociálních tříd. Bylo objasněno, že 

v zahraničí se psychologicky orientovaní autoři už od devadesátých let 20. století zabývají 

studenty, jejichž rodiče nemají vysokoškolské vzdělání (podobně jako v mojí studii). Tuto 

specifickou populaci nazývají „vysokoškoláci první generace“. Ukazuje, že studenti první 

generace v porovnání se svými vrstevníky, kteří mají vysokoškolsky vzdělané rodiče, 

překonávají během studia daleko více překážek. Jako klíčová se v souvislosti 

s akademickou úspěšností těchto studentů jeví výkonová motivace, která byla rovněž 

v teoretické části popsána. Tato část práce se podrobněji věnovala také období vynořující 

se dospělosti a jeho charakteristikám. Nyní přišel čas všechno klíčové poznatky teoretické 

části uvést do vzájemné souvislosti s daty, která pocházejí z mého výzkumu. 
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3 Empirická část 

Následující část diplomové práce představí vlastní výzkum, který se zaměřuje na 

studenty vysokoškoláky, kteří mají rodiče ne-vysokoškoláky. Nejprve přiblížím výzkumné 

cíle, výzkumný design a představím metodu sběru dat. Poté se budu věnovat 

charakteristice výzkumného vzorku a způsobu zpracování dat. Největší pozornost je pak 

věnována samotným výsledkům výzkumu a možnostem jejich interpretace. 

 

3.1 Výzkumný cíl a výzkumné otázky 

Hlavním cílem této studie je odhalení klíčových faktorů, které jsou pro tuto 

specifickou skupinu studentů společné. A co je vlastně na této studentské populaci tak 

výjimečného?  Za prvé, jak jsem uvedla výše (kapitola 2.1), se tato skupina vymyká 

sociálně stratifikačním mechanismům. Podle sociologických orientovaných teorií by totiž 

rodiče ne-vysokoškoláci měli mít potomky také ne-vysokoškoláky. V tomto případě tomu 

ale tak není a psychologie může do značné míry přispět k objasnění této problematiky. Za 

druhé zahraniční výzkumy uvedené v kapitole 2.4 nás informují o tom, že tito studenti 

první generace musí ve snaze úspěšně absolvovat studium čelit daleko více překážkám než 

jejich vrstevníci pocházející z vysokoškolských rodin a existuje u nich větší 

pravděpodobnost, že studium nedokončí. Přesto všechno se najde mezi nimi několik 

„odvážlivců“, kteří navzdory nepříznivým předpovědím výzkumníků zvládají 

vysokoškolské studium bez potíží. Moji respondenti jsou zdárným příkladem. To jsou dva 

hlavní důvody, proč bychom této populaci měli věnovat zvýšenou pozornost. 

Výzkum si klade za cíl zmapovat studijní dráhu respondentů a identifikovat významné 

faktory, co ji ovlivnily. Dále se zaměřím na úlohu rodiny a nejbližšího sociálního okolí. 

V neposlední řadě se věnuji také motivačním potřebám těchto jedinců a mapuji vývojové 

období, v němž se tito mladí lidé nacházejí. Jedná se období vynořující se dospělosti, které 

se vyznačuje tím, že jedinec zažívá určitý „pocit mezi“. Člověk si uvědomuje, že už dávno 

nepatří k adolescentům, ale zároveň se necítí být dospělým se vším všudy. Z výzkumných 

cílů pak vyplývají tyto výzkumné otázky: 

1) Které faktory ovlivnily studijní dráhu jedince? 

2) Jakou roli sehrává v životě jedince rodina a jak velkou míru podpory poskytuje? 
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3) Jakou úlohu hraje širší sociální okolí (spolužáci a učitelé na VŠ)? 

4) Jak vnímají respondenti sebe v roli studenta a co je s touto rolí spojeno? 

5) Jaké výkonové potřeby u respondentů převažují? 

6) Vykazují respondenti charakteristiky sebe-aktualizovaných jedinců? 

7) Ke kterému pólu mají respondenti blíže: bezstarostný student nebo zodpovědný 

dospělý? 

8) Co představuje v očích respondentů důležité mezníky, které jsou spojené se vstupem do 

dospělosti? 

 

 

3.2 Metodologie 

Můj vlastní výzkum vychází z kvalitativního přístupu. Švaříček a Šeďová (2007) 

nahlíží na kvalitativní přístup jako na proces, v němž zkoumáme určité jevy v jejich 

přirozeném prostředí. Hlavním cílem výzkumníka by mělo být odhalení toho, jak hlavní 

aktéři chápou sociální realitu. Zkoumané jevy se badatel snaží pochopit ve své 

komplexnosti. Kvalitativní přístup se podle Hendla (2016) snaží objasnit způsoby a důvody 

lidského jednání. Zjednodušeně řečeno pochopit, proč lidé jednají tak, jak jednají. 

Předmětem zkoumání se často stávají banální zkušenosti a situace, které odrážejí 

každodenní život jednotlivce nebo skupiny. 

 Miovský (2006) ve své definici uvádí několik klíčových pojmů, které kvalitativní 

přístup charakterizují: jedinečnost, neopakovatelnost, kontextuálnost, procesuálnost, 

dynamika a reflexivita. Jedinečnost a neopakovatelnost pro nás znamenají, že jako zastánci 

tohoto přístupu se zabýváme fenomény, které různí lidé mohou vnímat odlišně. 

Kontextuálnost jako další pojem odráží prostý fakt, že v psychologii nalezneme jen málo 

zákonitostí, které by platily všeobecně. Zákonitosti platí jen za určitých podmínek, jinými 

slovy jen v určitém kontextu. Dvojice pojmů procesuálnost a dynamika souvisí s vývojem 

zkoumaných fenoménů. Každý psychologický fenomén totiž určitým způsobem vznikl, 

dále se rozvíjí a postupně směřuje ke svému zániku. Poslední pojem reflexivita znamená, 

že se badatel spolupodílí na procesech, které zkoumá. Reflexivitě se nelze vyhnout, a i 
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když se výzkumník snaží zůstat nestranným pozorovatelem, tak stejně určitým způsobem 

zkoumanou realitu ovlivňuje a také je určitým způsobem danou realitou ovlivňován. 

Někteří autoři vymezují kvalitativní přístup negativně, tedy prostřednictvím toho, čím 

není. Například Miroslav Disman (2002) uvádí, že kvalitativní přístup spočívá 

v nenumerickém šetření a interpretaci sociální reality. Cílem výzkumníka je odkrytí 

významu, který se skrývá za sdělovanými informacemi. Corbinová a Strauss (1999) 

přicházejí s definicí podobnou. Jedná se o přístup, kdy badatel nedosahuje výsledků 

pomocí statistických procedur. Autoři ještě doplňují, že se metody kvalitativního přístupu 

používají k odhalení podstaty jevů, o nichž toho ještě mnoho nevíme. Tyto metody mohou 

být také použity k získání nových neotřelých názorů na jevy, o kterých už něco víme. 

V protikladu ke kvalitativnímu přístupu stojí přístup kvantitativní, který k uchopení 

zkoumané reality využívá právě statistických metod. Tento přístup předpokládá, že lidské 

chování můžeme do jisté míry předpovídat a také měřit. Využívá se náhodných výběrů 

respondentů a experimentů. Sběr dat pomocí dotazníků, testů nebo pozorování je silně 

strukturovaný. Experiment jako jedna z typických metod znamená, že výzkumník aktivně a 

úmyslně navodí změnu situace a pak tu změnu sleduje. Vyjádřeno výzkumným jazykem 

experimentátor manipuluje s nezávislou proměnnou a sleduje změny u závislé proměnné. 

Proměnných může být samozřejmě i více, záleží na míře komplexity zkoumaného jevu. K 

uchopení zkoumané reality nám poslouží teorie, která stojí na počátku výzkumu. Teorie je 

tvrzení, které má potenciál vysvětlit vztahy v reálném světě. Logicko-deduktivním 

usuzováním se z teorie vytvoří hypotéza, tvrzení vysvětlující vztahy mezi proměnnými. 

Hypotéza je pak výzkumně ověřována, Pokud se hypotéza potvrdí, počáteční teorie platí, 

pokud ne, vede to k modifikaci teorie (Hendl, 2016).  

Z popisu začínají být patrné rozdíly mezi kvalitativním a kvantitativním přístupem. 

Logické usuzování kvantitativního přístupu je deduktivní. Na začátku existuje nějaké 

tvrzení, které je výzkumníkem převedeno do hypotéz a následně je takové tvrzení 

ověřováno. Naopak logika kvalitativního přístupu je induktivní. Výzkumník začíná hledat 

pravidelnosti v datech až po jejich sesbírání. Na základě pravidelností pak formuluje 

předběžné závěry, pro které hledá v datech další oporu (Švaříček a Šeďová, 2007). 

Největší rozdíl mezi oběma přístupy tedy spočívá v tom, že výzkumník vycházející 

z kvantitativního přístupu přichází do výzkumného terénu již s určitým před-porozuměním 
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sociální reality, které následně ověřuje. U badatele, který je orientován kvalitativně, je to 

přesně naopak. K hlubšímu porozumění dospívá až po práci v terénu. 

Oba výzkumné přístupy tedy vycházejí z jiných předpokladů, řeší odlišné problémy, 

užívají rozdílné analytické postupy a dospívají k jiným závěrům. Pochopitelně mají oba 

přístupy také své silné a slabé stránky. Silnou stránkou kvantitativního přístupu je práce 

s reprezentativním vzorkem, která nám umožňuje zobecnit získané výsledky na celou 

populaci a formulovat obecně platná pravidla. Nevýhodou naopak může být to, že 

sledování určitých vztahů mezi proměnnými vyžaduje důkladnou znalost těchto 

proměnných. Výzkumník by měl být také před zahájením vlastní práce důkladně 

obeznámen s postupy analýzy dat a jejich následnou interpretací. Navíc kvantitativní 

přístup není vhodný pro všechna témata, protože svým „škatulkováním“ fenoménů 

zjednodušuje zkoumanou realitu. Naopak silnou stránkou kvalitativního výzkumu je právě 

možnost sbírat data, aniž by na začátku byly zformulovány klíčové proměnné. Výzkumný 

projekt není závislý na teorii, právě to nám umožňuje do hloubky prozkoumat nové a 

neprobádané jevy. Hlavní nevýhodu pak představuje nemožnost zobecnit výsledky na 

celou populaci, protože zjištění platí jen pro vzorek, ze kterého byla data získána (Švaříček 

a Šeďová, 2007). 

Kostroň (1997) pak ve své publikaci uvádí následující kritiku obou přístupů. 

Kvantitativní přístup se vyznačuje dokonalou kontrolou proměnných, ale postrádá 

schopnost zasadit výsledek do širšího kontextu. Dále přístupu chybí schopnost řešit 

praktické problémy a konflikty. Vyznačuje se také nízkou produktivitou originálních 

myšlenek. Naopak kvalitativní přístup sice dokáže zahrnout širší kontext, ale není zase 

schopen systematického popisu, jinými slovy chybí schopnost rozlišit podstatné od 

nepodstatného. Potenciál odhalovat konfliktní oblasti je u kvalitativního přístupu velký, ale 

za cenu malé schopnosti tyto konflikty řešit. Jako poslední autor uvádí, že převaha intuice 

nad analytickým přístupem sice přináší mnoho nových věcí, ale zároveň brání jejich 

systematickému třídění a klasifikaci. 

Oba přístupy mají mnoho výhod a nevýhod, proto se v praxi osvědčuje, je vzájemně 

kombinovat. Smíšená metodologie nám například může přinést hlubokou teorii potvrzenou 

na širokém vzorku a můžeme tak těžit ze silných stránek obou přístupů (Švaříček a 

Šeďová, 2007). Disman (2002) v souvislosti s výhodnou kombinací obou přístupů říká, že 
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kvalitativní přístup nám pomáhá porozumět zkoumané realitě a ten kvantitativní nám 

umožňuje otestovat platnost toho porozumění. 

Jak jsem uvedla výše, kvalitativní výzkum nám umožňuje prozkoumat málo probádané 

jevy a právě to byl můj případ. Výzkumů zaměřených na klíčové faktory, které ovlivnily 

vzdělanostní dráhu studentů první generace, u nás totiž mnoho nenajdeme.  Zahraniční 

autoři, kteří zkoumají tuto populaci studentů, mě inspirovali v tom, že jsem se zaměřila na 

oblast motivace a identity, do poslední chvíle jsem však nevěděla, které důležité faktory 

výzkum odhalí. K porozumění realitě jsem tak opravdu dospěla až po práci v terénu.  

Snažila jsem se, aby výzkum probíhal v přirozených podmínkách a respondenti se při 

rozhovoru cítili uvolněně, z toho důvodu jsem místo setkání nechala na nich, aby se 

rozhodli podle svých preferencí. Kvalitativní výzkum se snaží odhalit, jak aktéři chápou 

sociální realitu. To pro mě znamenalo snahu zjistit, jak respondenti vnímají sebe v roli 

studenta a co je podle nich s touto rolí spojené. Jak jsem brzy zjistila, každý chápe tuto roli 

jinak, což značí jedinečnost jako jeden z klíčových pojmů, který se v definicích 

kvalitativního přístupu objevil. Jedinečnost také spočívala v tom, že každý z rozhovorů se 

ubíral trochu jiným směrem podle toho, o čem se respondent rozhodl mluvit přednostně. 

Při analýze dat jsem se přesvědčila, jak důležitou roli hraje v kvalitativním výzkumu 

kontext, protože zkoumané jevy se objevují jen za určitých podmínek. Kvalitní provedení 

analýzy dále vyžadovalo nahlížet na zkoumané jevy dynamicky. Jinými slovy chápat, že se 

za určitých podmínek mohou měnit a ta změna je něčím ovlivněna. Nacházet souvislosti 

mezi jevy bylo pro mě mnohdy obtížné a vyžadovalo to velmi pečlivou a trpělivou práci. 

 

 

3.3 Metoda sběru dat 

Data byla získávána metodou polo-strukturovaného rozhovoru. Miovský (2006) 

v souvislosti s výzkumným rozhovorem užívá termín interview. Jedná se o rozhovor 

prováděný za určitým výzkumným účelem, kterého se zpravidla účastní dvě osoby: tazatel 

a respondent.  Výzkumník v některých případech může provádět interview s více osobami, 

počet by ale neměl být vyšší než tři, protože pak dochází ke vzniku skupinové dynamiky, 

která je v tomto případě nežádoucí. Po-lostrukturovaný rozhovor představuje 

nejrozšířenější podobu interview, protože kombinuje výhody strukturovaného a 
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nestrukturovaného rozhovoru. Tazatel má připravenou určitou osnovu se základními 

otázkami a oblastmi, které je během rozhovoru nutné projít. Výhodu představuje zejména 

to, že pořadí otázek je možné podle potřeby zaměňovat, může se také pozměnit jejich znění 

a v neposlední řadě má výzkumník možnost přidat doplňující otázky podle toho, o čem 

respondent hovoří. Doplňující otázky neslouží jen k prohloubení výzkumného tématu, ale 

plní i další funkce. Respondentovi dáme najevo svůj zájem a ujistíme ho, že je pro nás jeho 

tvrzení důležité. Díky doplňujícím otázkám si také výzkumník může ověřit, zda porozuměl 

informaci správně. Jinak řečeno doplňující otázky u respondenta prohlubují motivaci, 

zmírňují napětí nebo nervozitu a prohlubují vzájemnou důvěru mezi oběma účastníky. 

Hendl (2016) zdůrazňuje, že vedení rozhovoru není jednoduchou záležitostí a na 

osobu výzkumníka jsou kladeny vysoké nároky. Výzkumník by měl být především citlivý 

a plně soustředěný na respondenta. Požaduje se také určitá míra interpersonálního 

porozumění a sebedisciplíny. Nejdůležitější je však samotná dovednost kladení otázek. 

Způsob, jakým je otázka formulována totiž zásadním způsobem ovlivňuje to, jak bude 

respondent odpovídat. Otázky by měly být jasně zformulované a neutrální. Výzkumník by 

měl volit zejména otázky otevřené, které dají respondentovi prostor k sebevyjádření. 

Naopak by se měl vyhnout otázkám sugestivním, protože ty už samotnou formulací 

podsouvají respondentovi určitou odpověď. Klíčovou roli pak sehrává samotná reakce 

výzkumníka na respondentovo sdělení. Výzkumník v roli tazatele by měl zůstat ve svých 

reakcích neutrální a přitom podněcovat k dalšímu vyprávění. To se jeví jako náročný úkol. 

Vlastní rozhovor mapoval zejména studijní dráhu. Zajímalo mě, jakou střední školu 

respondent studoval, jakou si zvolil vysokou školu a které faktory volbu jedince ovlivnily. 

Zda například sehrály roli zájmy jedince a šlo tedy o vnitřní motivaci, nebo byla volba 

výsledkem působení vnějších sil v podobě postojů důležitých autorit (zejména rodičů) ke 

vzdělání. Další okruh otázek byl zacílen na sociální okolí jedince. Ptala jsem se na to, zda 

se rodiče angažovali při volbě vzdělání a jak pohlíží v současnosti na vysokoškolské 

studium. Chtěla jsem získat informace o míře rodičovské podpory ať už materiální, nebo 

emoční. Dále jsem zjišťovala, jak si respondent rozumí se svými spolužáky a zda s nimi 

tráví čas i mimo školu. Do sociálního okolí jsem pak samozřejmě nezapomněla zahrnout 

také vyučující, protože právě oni mohli být pro jedince v něčem inspirativní a ovlivnili 

jeho další směřování. Zahraniční výzkumy týkající se první generace vysokoškolských 

studentů (viz kapitola 2.4) ukázaly, že právě sociální okolí může sehrát důležitou roli 
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v životě studenta a podílí se na jeho akademické úspěšnosti, proto jsem se na něj zaměřila 

ve svém výzkumu i já. 

Další okruh otázek byl věnován roli studenta. Zajímalo mě, jaké dojmy měl dotyčný/á 

na začátku studia a jak se tyto dojmy postupem času proměňovaly. Otázka byla pojata 

hodně volně.  Respondent do dojmů mohl zahrnout jak vzdělávací situaci obecně, tak 

například spolužáky, učitele, prostory školy a podobně. Celkovou vzdělávací situací 

myslím to, že studium na vysoké škole se od vzdělávání na střední škole liší tím, že je 

studentovi ponechána větší volnost. Chybí průběžné úkoly a testy na zvládání učiva, 

povinnosti se nahromadí až ve zkouškovém období.  Nikdo studenta také neinstruuje, 

jakým způsobem se má na zkoušky připravovat. Otázka, která však nejvíce odrážela roli 

studenta, vypadala tak, že respondent měl za úkol doplnit následující větu: Být studentem 

pro mě znamená… 

Poslední otázkou, která by patřila do tohoto tematického bloku, byl dotaz na 

volnočasové aktivity, protože to, čím jedinec vyplňuje svůj volný čas, může odrážet, jaký 

má postoj ke škole a ke vzdělávání obecně. Role studenta je důležitou součástí jedincova 

sebepojetí a úzce souvisí s vývojovým obdobím, v němž se jedinec právě nachází. Pokud 

pochopíme tuto roli, získáme například informace o tom, co je zdrojem jedincova 

sebevědomí a vyšších studijních aspirací. Předpokládám, že vyšší studijní aspirace 

vykazují všichni moji respondenti, nebo alespoň většina z nich, protože v opačném případě 

by úspěšně nepokračovali ve vysokoškolském studiu. Zahraniční výzkumy první generace 

vysokoškoláků můj předpoklad potvrzují. Vyšší studijní aspirace jsou jedním z faktorů, 

který zvyšuje pravděpodobnost setrvání na vysoké škole. Tento tematický blok také slouží 

ke zjištění míry integrace jako dalšího důležitého faktoru, jenž se podílí na akademické 

úspěšnosti.  Jak jsem uvedla výše (kapitola 2.4.1) integrace se dělí na akademickou a 

sociální. Akademická integrace znamená asimilaci studenta do akademického života a 

sociální integrace označuje asimilaci studenta do společenského života vzdělávací 

instituce. 

Další část rozhovoru mapovala oblast výkonové motivace, zejména ve školním 

kontextu. Respondentů jsem se ptala na to, jak prožívají zkouškové období, jaké strategie 

učení volí a jak se cítí potom, co zkouškové odezní. Dále jsem zjišťovala, jak moc je pro 

respondenta důležité dosáhnout dobrých výsledků a co znamená dobrý výsledek, protože 

každý z nás má normy pro dobrý výkon jinak nastavené. Analýza této části by tedy měla 
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přinést informace o tom, jaká potřeba u jedince dominuje, zda je to potřeba úspěšného 

výkonu, potřeba vyhnout se neúspěchu, případně kombinace obou. Vycházím přitom 

z motivační typologie žáků od Pavelkové a Hrabala (2011). Výkonové zaměření je také 

jednou z charakteristik sebe-aktualizovaných osob podle Maslowa (2001). 

Sebeaktualizace, jak už jsem popsala, je potřebou, kterou najdeme na samotném vrcholu 

pyramidy.  Jedná se o hlavní motivační tendenci člověka, tendenci naplnit svůj potenciál. 

Ve výpovědích respondentů budu hledat i další charakteristiky sebe-aktualizovaných 

jedinců. 

Poslední neméně důležitou oblastí, na níž se rozhovor zaměřoval, byla vývojová 

perspektiva jedince. Jedna z otázek se zaměřila na budoucnost jedince po dokončení studia. 

Ptala jsem se na to, co by po ukončení studia mělo v ideálním případě nastat ať už 

z pracovního hlediska, nebo z pohledu soukromí. Nejdůležitější otázka tohoto bloku byla 

následující: Připadáš si ty sám/sama jako plně dospělá osoba, nebo máš pocit, že jsi ještě 

příliš závislý/á na rodičích? (případně na jiné osobě). Tato otázka a doplňující dotazy k ní 

směřovaly k vynořující se dospělost (viz kapitola 2.7). Chtěla jsem se dozvědět, k jakému 

pólu má respondent blíž, zda k „bezstarostnému“ studentovi, nebo k zodpovědnému 

dospělému. Pokud jedinec odpověděl, že má blíž k dospělému, zeptala jsem se na to, co 

bylo klíčovým momentem, který jedinci pomohl se tak vnímat. Pokud respondent naopak 

řekl, že má blíže ke studentovi, dotázala jsem se, co by se mělo stát, aby se začal vnímat 

jako plnohodnotný dospělý. Zkrátka šlo o to zjistit, jaké jsou klíčové životní mezníky 

spojené s dospělostí. 

 

 

3.4 Charakteristika výzkumného vzorku a metoda výběru 

Výzkumný vzorek tvořili studenti převážně magisterských/inženýrských oborů na 

vysoké škole, kteří mají rodiče ne-vysokoškoláky. Podmínkou bylo, aby student měl za 

sebou minimálně 3 roky vysokoškolského studia a pokračoval ve studiu dál. Mým 

původním záměrem bylo, aby všichni respondenti byli aktuálně 

v magisterském/inženýrském programu, během sbírání dat v terénu jsem však zjistila, že 

existuje několik případů studentů, kteří studují minimálně čtvrtým rokem, ale jsou stále 

v bakalářském programu. Praxe ukázala, že v tomto ohledu jsou specifické zejména 
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umělecké obory. Některé umělecké školy mají totiž bakalářské studium čtyřleté a hodně 

studentů se rozhodne nepokračovat ve studiu dál, běžnou praxí je i opakování ročníku. 

Byla by nesmírná škoda ochudit svůj výzkum o data pocházející od těchto respondentů, 

proto jsem se rozhodla vstupní podmínky upravit na tři od studované roky a výše. Snažila 

jsem se také o to, aby můj výzkumný vzorek byl co nejpestřejší. Přesněji řečeno, aby se 

jednalo o studenty různých oborů z různých škol. Záměr mít co nejpestřejší vzorek se 

podařil, protože kromě zastoupení pestré škály oborů byl rozhovor realizován i se studenty 

„mimopražských“ škol. 

A proč jsem se vlastně rozhodla zaměřit svůj výzkum na studenty 

magisterských/inženýrských oborů, a ne těch bakalářských? Důvodů je hned několik. Za 

prvé právě studenti magistra už mají daleko lepší představu o své budoucnosti než studenti 

bakalářských programů, protože se blíží konec jejich studia a měli by se závazněji 

rozhodnout, kam dál směřovat. Právě budoucnost byla jednou z oblastí mého zájmu. Za 

další právě studentů magistra se týká fenomén vynořující se dospělosti daleko více. Jak 

jsem uvedla v teoretické části práce, milníky spojené s dospělostí, jako je vstup do 

manželství nebo rodičovství, se v současné době posouvají z počátku třetí dekády života 

téměř na její konec (Ježek, Macek, Bouša a Kvitkovičová, 2016).  

Nemělo by tedy příliš smysl ptát se na to, zda se cítí být dospělými studentů bakaláře, 

kteří jsou právě ve věku kolem devatenácti let. Většina by totiž odpověděla, že se jako 

dospělí ještě necítí a mají blíže k pólu bezstarostného studenta. Není se čemu divit, když 

vezmeme v úvahu, že jejich vrstevníci, kteří právě ukončili střední školu a nastoupili do 

prvního zaměstnání, také ještě nezakládají rodiny. Oni teprve sbírají první pracovní 

zkušenosti a zjišťují, která práce by jim vyhovovala nejlépe (Arnett, 2004).  Až poté, co 

přestanou střídat zaměstnání, a dojde v této oblasti k určité stabilizaci, naskýtá se možnost 

převzít závazky spojené s rolí dospělého. Jinými slovy až po dosažení stabilního příjmu si 

mohou dovolit samostatné bydlení a plánování společné budoucnosti s partnerem. 

U mladých lidí ve věku 25 let je situace odlišná. Ti, co se rozhodli, že nebudou 

pokračovat ve studiu na vysoké škole a po ukončení střední školy nastoupili do 

zaměstnání, jsou mnohdy v tomto věku připraveni vstoupit do manželství, protože už mají 

stabilní příjem a našli si samostatné bydlení. Jejich vrstevníci, kteří stále ještě studují, 

budou na celou situaci nahlížet odlišně. Jedním z hlavních důvodů je přetrvávající finanční 

závislost na rodičích, kvůli které se jedinci nemusí cítit plnohodnotně dospělými (Arnett, 
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2004). Posledním důvodem volby je to, že studenti magisterských/inženýrských oborů jsou 

mi věkově nejbližší, tudíž jsem snadněji sháněla respondenty pro svůj výzkum. 

Stěžejní podmínkou účasti na výzkumu bylo, aby nejlépe oba rodiče respondenta 

neměli vysokoškolský titul. To znamená, aby byli pouze vyučeni, nebo aby jejich 

nejvyšším dosaženým vzděláním byla střední škola s maturitou. Pouze jeden respondent 

měl jednoho z rodičů vysokoškoláka, který si ale vysokou školu dodělal dodatečně (až 

potom, co potomek začal studovat). Ostatních sedm respondentů mělo oba rodiče bez 

vysokoškolského titulu. Rodiče respondentů ve většině případů na vysokou školu ani 

nenastoupili. Údaje týkající se účastníků studie a jejich rodičů přehledně shrnují tabulky č. 

3. a č. 4 

Respondenty jsem vybírala metodou nepravděpodobnostního výběru pro kvalitativní 

výzkum typickou. To znamená, že metoda výběru výzkumného vzorku není přesně určena 

a k jejím změnám dochází často i v průběhu studie (Miovský, 2006). Oblíbenou metodu 

nepravděpodobnostního výběru v kvalitativním výzkumu představuje metoda sněhové 

koule. Podstatou této metody je, že výzkumník zvolí na začátku několik málo osob, se 

kterými realizuje rozhovor. Zpovídané osoby pak zprostředkují kontakty na další 

respondenty (Hendl, 2016). Na začátek bylo tedy nutné najít ve svém okolí několik 

studentů, kteří by splňovali předem stanovené podmínky. První respondenty jsem oslovila 

ve škole, protože některé předměty navštěvovali spolu se mnou i studenti jiných oborů. 

Dále jsem pro vytipování respondentů využívala sociálních sítí, konkrétně svých kontaktů 

na facebooku. Hodně lidí má totiž uveřejněnou studovanou vysokou školu na svém profilu. 

Pak už jen stačilo ověřit si, jaké vzdělání mají rodiče, a mohlo se přistoupit k domlouvání 

podmínek rozhovoru. První respondenti mi pak zprostředkovali další kontakty. Byla jsem 

příjemně překvapena ochotou studentů zapojit se do výzkumu.  
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Respondent Pohlaví Věk Současné VŠ studium Předchozí VŠ studium 

R1 žena 25 let Psychologie 

navazující Mgr. studium  

Praha 

2. ročník 

Psychologie  

Bc. studium 

Praha 

R2 žena 25 let Letecká doprava 

navazující Ing. studium 

Praha 

2. ročník 

Letecká doprava 

Bc. studium 

Praha 

R3 muž 23 let Jaderná fyzika 

navazující Ing. studium 

Praha 

2. ročník 

Jaderné fyzika 

Bc. studium 

Praha 

R4 muž 23 let Ekonomie 

navazující Mgr. studium 

Praha 

2. ročník 

Ekonomie 

Bc. studium 

Praha 

 

R5 žena 24 let Restaurování  

Bc. studium 

Praha 

1. ročník 

Restaurování  

Bc. studium 

Praha 

4. ročník 

R6 žena 24 let Učitelství  

Hradec Králové 

4. ročník 

Angličtina a francouzština  

Bc. studium 

České Budějovice 

R7 muž 23 let Ochrana památek, historie 

Bc. studium 

Pardubice 

3. ročník (po druhé) 

– 

R8 Muž 24 let Učitelství  

navazující Mgr. studium 

Praha 

2. ročník 

Učitelství 

Bc. studium 

Praha 

 

 
Tabulka č. 3 Údaje o respondentech 
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3.5 Zpracování dat 

Rozhovory, které jsem realizovala, byly se souhlasem respondentů nahrávány na 

mobilní telefon. Vzniklé audiozáznamy byly následně převedeny do textové podoby 

prostřednictvím doslovných přepisů kvůli zachování autenticity výpovědi. Následovala 

analýza dat. Při analýze dat jsem vycházela ze zakotvené teorie. O zakotvenou teorii 

v pravém slova smyslu nešlo, protože mým cílem s ohledem na rozsah práce nebylo 

dosáhnout teoretické nasycenosti dat, spíše jsem se inspirovala postupem kódování, o 

němž pojednám níže. Zakotvená teorie (v originále grounded theory) není označením pro 

určitou teorii, ale pro strategii výzkumu a způsob analýzy získaných dat. Tento přístup 

vznikl v 60. letech 20. století a jeho autory jsou Barney Glaser a Anselm Strauss (Hendl, 

2016).  

Strauss a Corbinová (1999) ve své publikaci představují základní teze, které pro 

zakotvenou teorii platí: 

 Pokud se výzkumník chce dozvědět, o co jde, musí vyrazit do terénu. 

 Teorie, která je důležitá pro rozvoj každé disciplíny je zakotvena v realitě (To 

znamená, že teprve zkoumáním jevu v jeho přirozených podmínkách může 

Respondent Nejvyšší dosažené vzdělání otce Nejvyšší dosažené vzdělání matky 

R1 SŠ obchodní s maturitou vyučená švadlena 

R2 Gymnázium SŠ s maturitou – zdravotnictví 

R3 SŠ průmyslová s maturitou SŠ obchodní s maturitou 

R4 SŠ s maturitou VŠ, titul Mgr. v oboru učitelství 

R5 vyučený automechanik SŠ s maturitou – zdravotní 

laborantka 

R6 SŠ s maturitou – elektrikář SŠ s maturitou – ekonomie 

R7 SŠ průmyslová s maturitou vyučená (obor neuveden) 

R8 vyučený tesař vyučená pánská krejčová 

Tabulka č. 4 Údaje o rodičích respondentů 
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výzkumník dospět k teorii. Na začátku je jen zkoumaný jev, teorie se zrodí až po 

analýze dat.). 

 Lidé aktivně utvářejí svět kolem sebe a také své představy o něm. 

 Na fenomény bychom neměli pohlížet staticky ale jako na něco, co prochází 

neustálým vývojem. 

 Mezi vnějšími podmínkami, významem, který jim aktér přisoudí, a jednáním aktéra 

existuje vzájemná souvislost. 

Autoři dále uvádí, že klíčovým pojmem zakotvené teorie je teoretická citlivost. 

Miovský (2006) chápe teoretickou citlivost jako schopnost vhledu výzkumníka do 

souvislostí, které se týkají zkoumaného fenoménu. Jedná se o schopnost najít v datech 

význam a odlišit související od nesouvisejícího, podstatné od nepodstatného. Je to 

schopnost odhalit skrytý smysl. 

Dalším klíčovým pojmem je kódování. Strauss a Corbinová (1999) tvrdí, že kódování 

je sledem určitých operací, jejichž prostřednictvím jsou údaje rozebrány a opět poskládány 

v nových souvislostech. Proces kódování rozdělují do 3 fází: otevřené kódování, axiální 

kódování a selektivní kódování. První fáze otevřené kódování znamená, že výzkumník 

vezme vybrané pasáže textu nesoucí důležité informace (v mém případě pasáže 

z rozhovoru) a přiřadí k nim vhodnou „nálepku“, která nejlépe vystihuje charakter těchto 

pasáží. Přiřazením nálepek vznikne vlastně několik pojmů. K pojmům je pak třeba přiřadit 

nadřazené kategorie. Kategorie vzniklé v této fázi jsou považovány za provizorní, 

následnou analýzou dochází k jejich přepracování a zdokonalení. 

Když výzkumník identifikoval pojmy a základní kategorie, je nejvyšší čas přistoupit 

ke druhé fázi a tou je axiální kódování. Hlavním úkolem této fáze je odhalení vztahů mezi 

jednotlivými kategoriemi a sub-kategoriemi podle toho, jak se vztahují ke zkoumanému 

jevu. Třetí a poslední fází je nalezení tzv. centrální kategorie. Jedná se o kategorii, kolem 

níž se ostatní kategorie shlukují. Centrální kategorii bychom podle Strausse (1987) měli 

volit na základě několika kritérií: 

 Daná kategorie je v centrálním postavení vůči ostatním kategoriím. Pro nás to 

znamená, že kdybychom si načrtli spojnicový diagram, k centrální kategorii se 

bude sbíhat nejvíce spojnic. 

 Centrální kategorie je dobře datově nasycená – spadá pod ni mnoho kódů. 
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 Kategorie je inkluzivní – dokáže pod sebe zahrnout jiné kategorie. 

 Kategorie je dostatečně abstraktní a směřuje k vytvoření obecnější teorie. 

 Pokud budeme detailně rozpracovávat danou kategorii, vznikající teorie bude 

postupovat vpřed. 

 Teorie je dostatečně variantní – její vlastnosti mohou nabývat různých podob a 

proměňuje se v souvislosti se změnou podmínek. 

Odhalení centrální kategorie a její uvedení do vztahů k ostatním kategoriím nám 

umožňuje konstruovat teorii. 

Švaříček a Šeďová (2007) dělí schematicky proces zakotvené teorie do tří fází: 1) sběr 

dat, 2) kódování materiálu, které vede k vytvoření základních kategorií, 3) konstruování 

teorie (teorie je přitom vnímána jako sada tvrzení o vztazích mezi kategoriemi). Samotné 

kódování pak autoři chápou jako proceduru umožňující z dat vytáhnout klíčové proměnné, 

které se mohou stát základním stavebním kamenem budoucí teorie. Jednotlivé fáze 

zakotvené teorie jsou vymezeny spíše didakticky, protože mezi jednotlivými fázemi 

neexistují ostré hranice. Často také dochází k tomu, že se výzkumník vrátí zpět do 

předchozí fáze a dané kategorie ještě upravuje. 

Proces kódování mi do velké míry usnadnil počítačový software MAXQDA 2018.2, 

který jsem využila pro analýzu vlastních dat. Program je dostupný na internetových 

stránkách maxqda.com. Uživatel má možnost bezplatně si vyzkoušet dvoutýdenní demo 

verzi programu. V případě zájmu o užívání programu v budoucnu je nutné si zakoupit 

licenci. Tento software umožňující kvalitativní analýzu mohu pro snadné ovládání a 

přehlednost jen doporučit. Po spuštění programu stačí nahrát textové dokumenty s přepisy 

rozhovorů a může se začít s kódováním. Konkrétní postup vypadal tak, že jsem pročítala 

jednotlivé rozhovory a označovala pasáže, které mi přišly s ohledem na výzkum důležité. 

Tyto pasáže pak dostaly charakteristické nálepky podle toho, co vyjadřovaly. V první fázi 

kódování bylo označeno celkem 433 pasáží textu a vzniklo 122 různých kódů.  

Vzniklé kódy jsem začala podle tematické příbuznosti rozřazovat do nadřazených 

kategorií, kódových rodin. Vzniklo tak celkem sedm oblastí. V další fázi kódování jsem 

procházela jednotlivé kategorie a snažila se odhalit, co vyjadřují. Pokud jsem nabyla 

dojmu, že je daná kategorie málo rozpracovaná, obohatila jsem ji o další kódy. Ve druhé 

fázi tedy bylo označeno celkem 576 pasáží textu a přibylo 33 nových kódů. Jakmile jsem 
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byla s výslednou podobou spokojena, snažila jsem se odhalit vztahy mezi kategoriemi a 

nalézt kategorii centrální. Centrální kategorii v mém výzkumu dostala označení role 

studenta jako součást sebepojetí, s ní jsou spojeny všechny ostatní kategorie, ať už přímo, 

nebo nepřímo. Další kategorie řazené podle množství kódů, které zahrnují, jsou 

následující: motivace, sociální okolí, oborová specifika, studijní dráha, vynořující se 

dospělost a integrace. Vztahy mezi kategoriemi podle vzájemné hierarchie přehledně 

zachycuje následující schéma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.6 Analýza a interpretace dat 

V následující části předkládám data, která z mého výzkumu vzešla, a doplňuji je o 

krátké interpretace. Názvy jednotlivých kapitol odpovídají názvům kategorií, jež se 

vynořily v průběhu analýzy. Čtenář se seznámí s podstatou jednotlivých kategorií a 

vzájemnými vztahy mezi nimi. Vše je doplněno o autentické výroky respondentů, které 

situaci dokreslují. Tato část textu by měla odpovědět na předem stanovené výzkumné 

otázky a odhalit klíčové proměnné. Pojďme si tedy jednotlivé kategorie blíže představit. 

Obrázek č. 2 

Vztahy mezi 

kategoriemi 
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3.6.1 Role studenta jako součást sebepojetí 

První uváděná kategorie je také kategorií centrální, protože je v těsném spojení 

s ostatními kódovými rodinami. Jedná se o kategorii, jejíž proměnné mají vliv na 

proměnné ostatních kategorií a zpětně jsou jimi také ovlivňovány. Jde o oboustranný vztah. 

Tato kategorie zahrnuje adaptaci respondenta na novou vzdělávací situaci v rámci 

vysokoškolského studia, postoje respondentů ke studiu a další aktivity, kterým se věnují 

během svého volného času. Také se dozvíme, jaké atributy respondenti roli studenta 

přisuzují a jaké další faktory vzdělávací situaci ovlivňují. 

Pokud jde o adaptaci na novou vzdělávací situaci, tak většina respondentů uvedla, že 

na začátku prožívali určité rozčarování. Není divu, protože studium na vysoké škole se 

v mnohém liší od studia na střední. Studenti na střední škole jsou stále pod dohledem 

učitelů, musí plnit průběžné úkoly, a pokud chtějí dobré známky, jsou nuceni se pravidelně 

připravovat, protože se píší průběžné testy na osvojené učivo. Učitelé a v některých 

případech i rodiče studenty instruují, jak se mají do hodin připravovat a jsou ochotni 

v případě potíží podat pomocnou ruku. Na vysoké škole ale studenta nikdo nekontroluje. 

Po studentovi není ve většině případů ani požadováno se průběžně připravovat do hodin. 

Dlouhé období klidu je pak vystřídáno zkouškovým na konci semestru, kdy se všechny 

povinnosti ohlásí najednou a to představuje určitý šok. 

Studenti v rozhovorech uváděli, že jim na začátku studia chyběly potřebné informace a 

sami se s tím museli vypořádat: „Všechny vysoké školy maj takové webové stránky, na 

kterých nenajde člověk nic. Najde tam teda všechno, jenom ne to, co tam hledá…Nikdo 

nám nevysvětlil studentskej systém, jak si třeba zapsat předměty a podobně…na všechno 

jsme si museli přijít sami.  Ale když už se člověk otrkal potom prvním semestru, tak už to 

měl tak docela na háku, protože už i věděl, kam zajít.“ (respondent R7). Někteří pak 

přiznali, že přípravu na první zkouškové dost podcenili a museli vše dohánět na poslední 

chvíli. Jednoduše řečeno bojovali s určitou prokrastinací, která se projevuje odkládáním 

školních povinností. Respondenti také na začátku studia čelili velké míře stresu, která 

inhibovala jejich výkon. Postupně si ale zvykali a brali situaci s větším nadhledem. Pokud 

se ale přece jen dostavil neúspěch u zkoušky, pociťovali respondenti určité pochybnosti, 

zda se pro studium hodí a mají v něm nadále pokračovat. Překážek, které mohou negativně 

ovlivňovat průběh vysokoškolského studia, by se dalo najít určitě mnohem více. 
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Podrobněji o nich pojednávám níže v kapitole 3.6.7 Integrace. Na druhou stranu hodně 

pozitivně respondenti hodnotili nově vzniklou svobodu. Vysokoškolský student je sám 

strůjcem svého času a rozhoduje o tom, jak ho vyplnit. Přičemž volného času je mnohem 

více než střední, kdy bylo nutné chodit do školy pětkrát do týdne. Studenti si také 

pochvalovali přístup učitelů, kteří se k nim chovali jako k dospělým. Adaptaci na nově 

vzniklou situaci shrnují následující výroky: 

„Byla to extrémní změna, protože po mnohých ohledech…přece jako přišel jsem 

z malého města do Prahy, bylo mi osmnáct let, rodiče byli přísní, hlavně mamka, dejme 

tomu, měl jsem doma přísný režim v tom smyslu, musel jsem se hodně učit, měl jsem 

limitované, kdy můžu chodit ven a tak dále. A prostě najednou to byla obrovská svoboda, 

když bych to měl říct hloupě, nikomu jsem se nemusel zodpovídat, když jsem přišel v úterý 

ve čtyři ráno nazpět na kolej, že jo, to jako bylo doma nemyslitelné. Takže to mě jako 

docela dostalo, zároveň ta škola byla úplně jiná…přece jen ta střední škola byla u nás 

hodně o tom, že člověk se tam musel pravidelně připravovat, neustále měl písemky, musel 

odpovídat, musel si dělat domácí úkoly. Ta vysoká škola je v tom velmi benevolentní a toho 

člověka to potom dožene přes zkouškové období, ale je to prostě úplně jiný přístup…Už na 

té vysoké škole tě neberou jako dítě, ale jako dospělého člověka, tak k tobě i přistupujou a 

byl to trochu šok.“ (respondent R4). 

„Ty už seš strůjce svého času, toho, kdy si to uděláš, že nemáš prostě, ježišmarja teď 

mám dvě písemky, teď mám tři a teď mám tenhleten úkol, že…tady si musel člověk 

zvyknout na to, jakym způsobem se vlastně má učit a že si to musí rozplánovat, aby to pak 

všechno neďál najednou. Že na začátku to na tebe vylejou a ty vlastně máš čas až do 

ňákýho konce semestru…že si musíš zvyknout na to, že ti prostě nikdo nebude říkat a teď 

máš dělat tohle a teď máš dělat tohle, že ti prostě nikdo nestojí za zadkem.“ (respondentka 

R6). 

Po absolvování prvního semestru si studenti ve většině případů na vysokoškolský život 

zvykli. Respondenti v rozhovoru shodně tvrdili, že pak už věděli, co od školy čekat a co si 

mohou dovolit. Zjistili, na jaké přednášky se vyplatí chodit a na které ne. Uměli si také 

lépe rozplánovat učení na zkoušky. Pokud jde o prvotní dojem z vysokoškolského studia, 

tak převládá určitá ambivalence. Respondenti v rozhovorech sdělovali, že skladba 

vyučovaných předmětů byla často jiná, než očekávali. Chybělo také často propojení 

poznatků vyučovaných ve škole s praxí. Na druhou stranu byl ale ve většině případů 
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pozitivně hodnocen kolektiv spolužáků a také přístup učitelů (podrobně kapitola 3.6.3 

sociální okolí). Spolu s tím, jak si studenti na novou situaci zvykali, přibývalo také 

pozitivních dojmů. Respondenti uváděli, že se díky studiu daného oboru utvrdili v tom, že 

je daná oblast baví a vysokoškolský život celkově je oslovil svou pestrostí, protože dává 

prostor věnovat se různým aktivitám. U dvou respondentů přetrvával spíše negativní postoj 

ke studiu. Respondent R7 vypověděl, že během určitého období na škole šla postupně 

úroveň studia dolů kvůli odchodu některých vyučujících, které nahradili doktorandi. 

Respondentka R2 pak hovořila o tom, že bakalářské studium ji přišlo daleko zajímavější, 

protože přinášelo nové informace a nedocházelo k jejich opakování jako teď 

v inženýrském programu. Řečeno jinými slovy, škola už nepodněcuje k seberozvoji: 

„Bakalářské studium mi přišlo víc zajímavý, než je to teď, protože se hodně v každém 

předmětu opakuje, co jsme se dávno učili…takže teď je to takový, jakože do tý školy jdu, 

ale přijde mi, že už mi to tolik nepřináší, protože furt se tam třeba řeší jeden systém.“ 

(respondentka R2). 

V následujícím odstavci se budeme věnovat aktivitám, kterými studenti vyplňují svůj 

čas. Volnočasové aktivity většiny respondentů vynikají svou pestrostí, protože se často 

jedná o činnosti různého typu. Ve výpovědích studentů se často objevovaly různé 

sportovní aktivity, cestování, kultura (hlavně kino a divadlo) a trávení společného času 

s rodinou/přáteli. Významným tématem bylo skloubení pracovních aktivit se studiem, tady 

se názory respondentů mírně lišily v tom, jakou pro ně pracovní aktivity představují 

prioritu. 7 z 8 respondentů v rozhovorech prozradilo, že se věnuje určité výdělečné činnosti 

a magisterský/inženýrský studijní program jim to díky svému rozvrhu umožňuje. Většina 

respondentů vykonává práci, která s jejich oborem vlastně vůbec nesouvisí. To může 

odrážet nedokončený přechod do dospělosti, kdy jedinec vykonává práci především proto, 

aby si vydělal peníze. Nejde zatím o přípravu na výkon budoucího povolání (Arnett, 2004). 

I tak může být tato práce přechodného charakteru v něčem užitečná. Jedinec spolu se 

sbíráním pracovních zkušeností vlastně zjišťuje, jaká náplň práce by mu vyhovovala 

v budoucnu. Například si uvědomí, že by upřednostnil flexibilní pracovní dobu před 

směnným provozem apod. Dochází tak postupně k formování jeho sebepojetí. Z tohoto 

důvodu jsem oblast práce zařadila do kategorie sebepojetí.  

Respondent R8 v tom, že vykonává práci z jiného oboru, dokonce spatřuje výhodu. 

V práci a ve škole řeší odlišné problémy a to zaručuje vybočení ze stereotypu. Pouze 
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dvěma respondentům R3 a R4 se podařilo oborově propojit školní a pracovní aktivity. 

Nejenže pracují v oboru, který studují, ale zároveň mohou na pracovišti získat data pro 

svou diplomovou práci. Jeden z respondentů přiznal, že velkou zásluhu na tom měl 

vyučující u nich na škole, který mu zprostředkoval pracovní kontakty a dokonce mu napsal 

doporučení, aby tu práci získal. Respondetka R1 se pak na celou situaci dívá odlišně. Škola 

pro ni představuje v současnosti prioritu, proto volí takové pracovní aktivity, které zaberou 

co nejméně hodin týdně. Ve zkouškovém období pak pracovní aktivity eliminuje zcela a 

plně se soustředí na školu. Na rozdíl od ostatních tedy práci vnímá je jako určitý doplněk 

ke škole a netráví v ní tolik času: „Pracovním aktivitám se věnuju spíš nárazově, to 

hosteskování je nepravidelný a ty doučka, tak ty mám v podstatě pondělí a úterý každej 

tejden kromě teda… když je zkouškový tak to ne, to je rušim…zabere mi to tejdně ty doučka 

tak pět hodinek, ty promo akce moc neberu, to je jako, kdy se to naskytne.“ (respondentka 

R1). To, že škola představuje pro respondentku jistou prioritu, odráží skutečnost, že role 

studenta je důležitou součástí jejího sebepojetí, ne-li přímo centrální. To dobře ilustruje i 

její odpověď na otázku, co pro ni znamená být studentkou: „Mě napadla úplně první jako 

radost…já to v podstatě beru ten vysokoškolskej život, že je to asi nejhezčí období, co jsem 

měla, když teda neberu to dětství, když máš to bezstarostný, to je asi nejveselejší.“ 

(respondentka R1).  

Dále se budeme zabývat atributy spojenými s rolí studenta. V očích respondentů je 

studium nejsilněji spojeno s určitou mírou povinností. Studium zkrátka znamená zvládnutí 

semestrálních prací, zkoušek a podobně. Dále respondenti uváděli, že vysokoškolský život 

se vyznačuje určitou bezstarostností. Na první pohled se tato odpověď v porovnání s první 

jeví jako paradox. Na druhou stranu to může znamenat, že respondenti vnímají povinnosti 

spojené se studiem jako mnohem méně náročné než ty, které jsou spojené s dospělým 

životem. Dospělý člověk musí pravidelně docházet do zaměstnání (obvykle 5 dní v týdnu 

na 8 hodin) a nemůže si vzít z práce volno, kdykoliv se mu to hodí, protože má nárok jen 

na určitý počet dní dovolené. Také se musí starat o chod domácnosti, platit účty atd. Oproti 

tomu student vysoké školy navazujícího programu podle výpovědí respondentů navštěvuje 

vzdělávací instituci zpravidla 3x do týdne jen na pár hodin a nárazově se věnuje pracovním 

aktivitám. Většina studentů navíc stále bydlí u rodičů a tak nemusí zajišťovat chod 

domácnosti úplně sami. (Bydlení se budu podrobněji věnovat v části 3.6.6 Vynořující se 

dospělost). 
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Být studentem také v očích respondentů znamená mít volný čas. Studium zkrátka, jak 

už bylo zmíněno, umožňuje naplánovat si také další aktivity, protože se nemusí chodit do 

školy každý den sedm dní v týdnu. V neposlední řadě znamená být studentem také 

usilování o vlastní seberozvoj. Neustále se vzdělávat a zajímat se o věci kolem sebe. Tato 

odpověď symbolizuje rozvinutou seberealizaci, jako potřebu, která zaujímá v Maslowově 

hierarchii důležité místo (Maslow, 2001). Jeden respondent uvedl, že ve vysokoškolském 

studiu spatřuje určité privilegium, protože studovat vysokou školu nemůže každý. Někomu 

chybí k tomu, aby začal studovat, potřebné schopnosti, jinému zase finanční prostředky k 

uhrazení nákladů spojených se studiem. Jeho odpověď, která naznačuje určité společenské 

nerovnosti v přístupu ke vzdělání neboli sociální stratifikaci, byla následující: „Za prvé ne 

každý má možnost jít studovat už proto, že na to nemá nadání, nemá podporu, nemá ta 

rodina, dejme tomu, ani ty minimální finanční zdroje, aby si to mohli dovolit…ty důvody 

můžou být nejrůznější. Jako já musim říct, že jsem ze strany rodičů cítil velkou podporu 

v každém ohledu, zároveň být studentem je privilegium, protože studentský život sám o 

sobě je velmi zábavný a je to určitě etapa v životě člověka, na kterou bude vzpomínat 

většinou snad v dobrém.“ (respondent R4). 

 

3.6.2 Motivace  

Druhou poměrně rozsáhlou kategorii, která zahrnuje velké množství kódů, představuje 

motivace. Jak analýza dat odhalila, tato kategorie spolu s kategorií centrální jsou velmi 

úzce provázány. Zahraniční i české výzkumy (Próspero a Vohra-Gupta, 2007; Pavelková a 

Hrabal, 2011) dokládají, že motivace (a zejména ta výkonová) je jedním z nejdůležitějších 

předpokladů akademické úspěšnosti a můj výzkum to jen potvrzuje. Z rozhovorů je patrné, 

že respondenti vykazovali určitou úroveň výkonové motivace ještě předtím, než započali 

své vysokoškolské studium. Samotné studium na vysoké škole pak dále na výkonovou 

motivaci působí a dochází k její diferenciaci. Můj výzkum také u vysokoškolských 

studentů potvrdil určitou úroveň sebeaktualizace jako hlavní motivační tendenci člověka, 

stejně tak jako předpokládal Maslow (2001). V následující části se blíže zaměříme na to, 

jaké výkonové potřeby jsou u respondentů nejvíce rozvinuty a jaké charakteristiky 

sebeaktualizovaných osob vykazují. Také zjistíme, jak respondenti vnímají zkouškové 

období a jaké volí strategie učení. Text doplňuje schéma, které přehledně zachycuje vztah 

mezi sebeaktualizační tendencí a výkonovou motivací. 
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3.6.2.1 Výkonová motivace 

V kapitole 2.8.2 teoretické části jsem uvedla, že rozlišujeme několik výkonových 

potřeb a právě na ně se můj výzkum zaměřil. Abychom určili dominantní výkonovou 

potřebu u jedince, musíme mít informace o tom, jakou míru stresu vykazuje ve výkonové 

situaci, zda je jeho příprava na zkoušky systematická, či nikoliv, jak moc je jedinec 

vytrvalý při usilování o úspěch, jakým kritériem úspěšnosti se řídí a čemu vlastní úspěch 

přisuzuje. O tom všem pojednáme v následující části. 

Z hlediska míry stresu ve výkonové situaci existovaly mezi respondenty značné 

rozdíly. Polovina respondentů přiznala, že pokud mají před zkouškou, ať už písemného 

nebo ústního charakteru, jejich úroveň stresu je spíše vysoká. Jedna respondentka dokonce 

řekla, že stres je doprovázen i nepříjemnými tělesnými příznaky, jako je například 

zvracení. Další respondent pak dává do souvislosti velkou míru stresu se svou 

prokrastinací, tedy neschopností systematicky se připravovat na zkoušky. Uvedl, že těsně 

před zkouškou dohání učení na poslední chvíli a míra jeho stresu prudce stoupne.  Druhá 

polovina respondentů by svou úroveň stresu ve výkonové situaci označila spíše za nízkou. 

Respondenti shodně uváděli, že si na situace, kdy mají podat výkon, už během studia 

zvykli a v současnosti je vnímají s daleko větším klidem. Jeden respondent má dokonce 

pocit, že stres na něj během takových situací nedoléhá vůbec. Pokud jde o subjektivně 

prožívanou míru stresu, tak se respondenti shodli v tom, že největší stres se dostaví 

bezprostředně před zkouškou. Po začátku zkoušky, jde úroveň stresu postupně dolů. 

Student už ví, jaké otázky dostal a zda zkoušku zvládne. 

Pokud jde o přípravu na zkoušky, tak u studentů převládala systematičnost (ve smyslu 

vytvořit si plán a řídit se podle něj). Když začne zkouškové, tak si většina respondentů 

zjistí termíny zkoušek a podle nich se snaží vytvořit si učební plán. Učební plán vypadá 

tak, že se student snaží odhadnout, kolik dní bude potřebovat na přípravu ke zkoušce a 

podle to si udělá mezi zkouškami potřebné rozestupy. Většina respondentů pak uváděla, že 

jim vyhovuje spíše učit se na jednu zkoušku a pak přejít k dalšímu předmětu než se učit na 

více zkoušek současně. Dva respondenti naopak hovořili o nárazové přípravě. Na zkoušku 

se učí většinou den předem, maximálně dva. Pro příklad uvádím následující výrok: 

„Většinou se učim tak jako den předem. Byly i předměty, na který jsem se učil to ráno a dal 

jsem je.“ (respondent R7). 
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Do výpovědí 6 respondentů z 8 se promítla určitá míra vytrvalosti a ochota vynaložit 

úsilí, když jde o dosažení dobrých výsledků. Jeden respondent v rozhovoru uvedl, že na tu 

nejtěžší zkoušku se učil celé tři týdny. Další respondent prozradil, že i když měl problém 

se splněním jedné zkoušky a opakoval ji na několik pokusů, překonal pocit frustrace a 

rozhodl se předmět úspěšně dokončit. Všechny výpovědi respondentů dokládající 

vytrvalost mají společné to, že respondenti se ani po objevení překážky nevzdali a dál 

pokračovali na cestě za svým cílem. Nemuselo přitom jít jen o překážku z vnějšku. 

Překážkou mohl být například výše zmíněný pocit frustrace, nebo mohl student čelit pocitu 

určité nepohody či pochybnostem, zda v úkolové situaci obstojí. 

S vytrvalostí také souviselo téma, které jsem nazvala zvládnutý milník jako motivace. 

Ve výpovědích poloviny respondentů se objevilo tvrzení, že uvědomění toho, co všechno 

už zvládli absolvovat a jakým výzvám úspěšně čelili v souvislosti se studiem, působí 

motivačně v dalších podobných situacích. Jedna respondentka například uvedla, že 

zvažovala, zda bude pokračovat v navazujícím inženýrském programu a řekla si: když 

jsem zvládla bakalářské studium, zvládnu i tohle. Další respondent pak vyjádřil podobnou 

tendenci v souvislosti se zkouškovým obdobím. Zvládnuté zkoušky prý působí motivačně 

pro absolvování zkoušek dalších: „Jo, sice člověk toho měl plný zuby mnohdy přes 

zkouškový, ale když potom tu zkoušku udělal a měl ji za sebou tak ten pocit, že jako něco 

zvládnul, si myslim, že je strašně motivující, že to člověka nakopne.“ (respondent R8). Zdá 

se, že na „budování vytrvalosti“ mají velký vliv minulé zkušenosti, kdy jedinec obstál 

v určité výkonové situaci. Jedinec se zkrátka v minulosti přesvědčil, že vynaložit určité 

úsilí vede k žádoucím výsledkům a tak má tendenci podobné chování opakovat. Když se 

na celou situaci podíváme ještě obecněji, můžeme říci, že se u respondentů podařil 

prokázat vliv učení na výkonovou motivaci. 

Dále se budeme věnovat tomu, co pro respondenty představuje kritérium úspěšnosti. 

Většina respondentů shodně tvrdí, že dobré známky ze zkoušek je sice potěší, ale neusilují 

o ně za každou cenu. Spíše záleží na tom, zda si díky učení na zkoušku něco odnesou pro 

svou budoucí praxi a zda naučené poznatky využijí. Dva respondenti také přiznali, že 

nepůjdou na zkoušku nepřipraveni, aby se neztrapnili před vyučujícím, který působí 

v oboru jako uznávaná kapacita. Další dva respondenti pak vypověděli, že jim jsou známky 

úplně jedno, hlavně když budou mít předmět splněný. Výpovědi studentů tedy naznačují, 

že se při úspěšnosti neřídí vnějším objektivním kritériem, které představuje známka, ale 
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převažuje kritérium vnitřní (subjektivní). Respondenti se učí zejména proto, aby si do 

praxe něco odnesli nebo proto, že je daná oblast zajímá. Být úspěšný tedy znamená splnit 

požadované zkoušky a zároveň se informačně obohatit. 

A čemu studenti svůj úspěch přisuzují? Výpovědi dokládají, že většina respondentů 

přisuzuje úspěch svému vlastnímu úsilí. To dokazuje zejména intenzivní příprava na 

zkoušky, která trvá zpravidla několik dní. Respondenti také často hovořili o tom, že když 

se jim náhodou nějaká zkouška nepovede, tak si to po jejím skončení vyčítají a hlavou jim 

běží, že se na ni měli mnohem lépe připravovat. Jedna respondentka pak reflektovala, že u 

z některých zkoušek se spokojí s horší známkou, protože přípravě na zkoušku už není 

ochotna věnovat větší úsilí: „Když vim, že ten předmět je fakt hodně těžký a že by mě z toho 

švihlo, kdybych se na to ještě víc připravovala, tak to jako neřešim, tak jsem ráda za 

jakoukoliv známku, pokud projdu.“ (respondentka R2). Pouze ve výpovědi jednoho 

z respondentů se objevila tendence připisovat vlastní úspěch vnějším faktorům, konkrétně 

přístupu zkoušejícího: „Ale stejně záleží na tom člověku, kterej zkouší. Každej zažil situaci, 

kdy tam někdo byl pět minut, v životě si to nezasloužil a dostal, že prošel a pak tam byl 

člověk, co věděl mnohem víc a neprošel a podobně, to jsme zažili asi všichni.“ (respondent 

R7). 

Nyní po shromáždění všech souvisejících dat je na místě přinést odpověď na otázku, 

jaké výkonové potřeby tedy u studentů převažují. Ve většině případů můžeme hovořit o 

potřebě dosáhnout úspěšného výkonu. Studenti se totiž i přes určitou míru stresu (která 

nepřekračuje únosnou mez) nebojí čelit výkonové situaci, jsou vytrvalí a systematicky na 

dosažení svého cíle pracují. Úspěch přisuzují vnitřním příčinám (Hrabal a Pavelková, 

2011). Pouze výpověď respondenta R7 naznačuje přítomnost druhé výkonové potřeby: 

vyhnout se neúspěchu. Při přípravě na zkoušky často bojuje s prokrastinací, která činí jeho 

přípravu chaotickou. Příprava na poslední chvíli může odrážet právě onu tendenci vyhnout 

se neúspěchu, protože pokud se studentovi zkoušku nepodaří splnit, nevadí, málokdo by to 

přece zvládl, když se učil maximálně den předem. Respondent svůj úspěch připisuje spíše 

vnějším faktorům, což přítomnost této potřeby také dokládá. Na druhou stranu se student 

výkonovým situacím nevyhýbá, i když je prožívá s velkou mírou stresu vlivem 

pociťovaného strachu ze selhání. S velkou pravděpodobností má tedy rozvinuté obě 

výkonové potřeby, které mohou zapříčinit to, že je vháněn do výkonové situace, ale může 

se v ní chovat velmi nepředvídatelně (ibid). 
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3.6.2.2 Sebeaktualizační tendence 

V další části textu se budeme věnovat charakteristikám sebeaktualizovaných osob 

(Maslow, 1954), které se ve výpovědích respondentů objevily. Jednou z charakteristik je 

výkonové zaměření, o němž jsem pojednávala výše. Další charakteristikou, která 

s výkonovou orientací do značné míry souvisí, je orientace na úkol. Z výpovědí dvou 

respondentů vyplynulo, že když je zkouškové, věnují se intenzivně učení a ostatní aktivity 

jsou odsunuty na druhou kolej. Respondenti se plně soustředí a přestávají vnímat všechno 

kolem, jak ilustruje následující výrok: „Takže jsem si prostě sestavil ňákej plán, odhadnul 

jsem si ty předměty, jak dlouho se asi na ně budu učit a tak ňák jsem si to prostě rozházel, 

aby mi to ideálně vyšlo do toho zkouškovýho, pak jsem se prostě nějak intenzivně učil, 

docela dost intenzivně a ňák jsem takovej, prostě když se do toho zapálim, tak pak nic 

jinýho nevnímám, občas jsem třeba zapomněl, že byl oběd a podobně.“ (respondent R3). 

Ve výpovědích respondentů se pak často objevovaly tyto charakteristiky: smysl pro 

humor, realistická představa své vlastní budoucnosti a akceptace ostatních. Není náhodou, 

že z rozhovorů se všemi respondenty jsem si odnesla pozitivní dojem. Respondenti byli 

uvolnění a měli potřebný nadhled, díky kterému dokázali s vtipem reflektovat své slabé 

stránky a zvláštnosti a povznést se i nad nepříjemné okolnosti spojené se studiem jako je 

například plnění povinností. Právě to všechno je známkou rozvinutého humoru. Realistická 

představa vlastní budoucnosti jako další charakteristika pak nutně neznamená, že 

respondent bude vědět přesně, do jakého zaměstnání nastoupí po škole a že si vytvoří 

přesný plán, který bude striktně dodržovat. Je to spíše o tom, že respondent má ideální 

představu, co by ho mělo v budoucnu čekat (jaké mezníky), ale zároveň si uvědomuje, že 

může dojít k určitým životním změnám, které jeho plán pozmění. Příkladem realistické 

představy budoucnosti může být následující výrok: „Tak samozřejmě to mám namalovaný v 

růžovejch barvách všechno, že dodělám školu a v ideálním případě bych chtěla nastoupit 

třeba tady na naši bývalou základku a chtěla bych si pak najít ňákej byt…no a v tom 

osobním životě uvidíme, kam se dál jako posuneme… člověk si to takhle plánuje, ale nikdy 

nevíš, jaká nabídka bude a kam tě ten život jako zanese.“ (respondentka R6). 

  Akceptace ostatních pak znamená vnímat druhé lidi jako rovnocenné partnery a 

navazovat s nimi přátelské vztahy. Znamená také toleranci a ohleduplnost k druhým. 

Akceptaci druhých skvěle vystihuje výrok jedné respondentky, která hovoří o tom, že se 

svými spolužačkami si v hodinách dávají vzájemně prostor, aby ani jedna z nich nebyla 
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upozaděná: „Jsme tam jedna pro druhou a i v těch hodinách je to znát, že si dáváme 

vzájemně prostor. I když třeba jedna v tom předmětu byla taková výraznější, že by mohla 

se víc projevit, tak se snažíme si vzájemně dát prostor, aby všechny se mohly tam projevit.“ 

(respondentka R6).  

Ve výpovědích respondentů nalezneme ale i další znaky sebeaktualizace podle 

Maslowa (1954). Za prvé respondenti  ve svých výpovědích často reflektovali své silné a 

slabé stránky, což představuje další důkaz. Právě uvědomění svých silných a slabých 

stránek je důležitým předpokladem k tomu zvolit si adekvátní studijní obor, který bude 

jedince bavit. Takhle vstupovalo uvědomění svých zájmů a schopností do rozhodovacího 

procesu jednoho respondenta: „Historii mám rád od malička a měli jsme na střední skvělý 

dějepisáře, takže to šlo pět a pět dohromady. A už jsem v životě nechtěl vidět matiku, to 

bylo jasný rozhodnutí.“ (Respondent R7). 

 Další charakteristikou je určitá hravost, sklon k nekonvenčnímu myšlení. Jeden 

respondent vypověděl, že vydat se na vědeckou dráhu znamená vlastně nikdy nedospět a 

neustále pracovat na svém seberozvoji v podobě vzdělání. Poslední charakteristiku 

odrážející sebeaktualizaci jsem nazvala sebepřesahem. Dva respondenti sdělili, že by je 

bavilo vzdělávat mladé lidi v jejich oboru. Sebepřesah v tomto případě znamená, že 

poznatky/vědění, které respondenti mají, si nechtějí nechat jen pro sebe, ale touží je předat 

dalším lidem a tím je vlastně obohacovat a rozvíjet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek č. 3 

Schéma motivace 
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3.6.2.3 Vnímání zkouškového období a strategie učení 

Na závěr této kapitoly stručně pohovořím o tom, jak respondenti vnímají zkouškové 

období a jaké strategie učení volí. Pro většinu respondentů znamená zkouškové období 

zvýšenou míru stresu, a proto když toto období splněním poslední zkoušky skončí, dostaví 

se pocit úlevy a často velká euforie. Dva respondenti ale naopak v rozhovoru sdělili, že 

zkouškové období pro ně neznamená nic zvláštního, je to prostě součást studia. Tím, že 

neprožívají během zkouškového stres, nedostaví se u nich ani nadnesený pocit euforie a 

nekonají se po absolvování poslední zkoušky žádné bouřlivé oslavy. Slova respondenta 

jsou následující: „Nejsem ten typ, co by slavil. Já se cejtim vždycky dobře po tý zkoušce, 

ale že bych byl ňákej ten „juchů“ slavící typ, teď se půjdu opít… já jdu spát většinou, 

protože jsem totálně kaput. Ani to ňák jako neprožívám emoce, že by jako vylítly do vejšky 

to fakt ne.“ (respondent R8).  

Na druhou stranu pocit únavy u respondenta naznačuje, že určitá úroveň stresu mohla 

být přece jen přítomna, i když to popírá. Odmítání připustit si, že daná situace pro jedince 

představuje zátěž, může značit popření jako formu obranného mechanismu. 

Psychoanalytici popsali obranných mechanismů hned několik a jejich hlavní funkcí bylo 

chránit jedince před zaplavujícími pocity úzkosti a chránit jeho sebeúctu. Popření patří 

k primárním obranným procesům a spočívá v tom, že jedinec popře nějakou nepříjemnou 

skutečnost, přestává pro něj existovat (podrobněji McWilliams, 2015).  

Způsob, jakým se jedinec učí, také do jisté míry odráží rozvinutou výkonovou 

motivaci. Student se snaží uspět a tak prosté memorování nestačí. Několik respondentů 

v souvislosti s memorováním dokonce vypovědělo, že se neradi učí věci nazpaměť, 

většinou se spíše snaží uvést fakta do logických souvislostí a tím se látku naučit. Dále 

respondentům pomáhá opakování nahlas, podtrhávání, přepisování apod. Každý ze 

studentů ví, co na něj zabírá nejlépe a během studia se naučil, jak se má správně učit. 

Hovoříme o metakognitivních strategiích (Hartl a Hartlová, 2010). 

 

3.6.3 Sociální okolí 

Další kapitola přináší informace o sociálním okolí jedince. Budu se věnovat nejen 

rodičům, ale i širšímu sociálnímu okolí, které tvoří kolektiv spolužáků a vyučující na škole, 

kam jedinec dochází. I tato kategorie je úzce propojena s kategorií centrální. Významní 
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druzí mají totiž zásadní vliv na utváření našeho sebepojetí (Vágnerová, 2005), tedy i na to, 

jak se stylizujeme do role studenta. Jak moc mi bude záležet na dobrých výsledcích? Jak 

budu přistupovat ke svým povinnostem? Příkladů by bylo možné uvést ještě daleko více. 

Když se na situaci podíváme z jiného úhlu pohledu, tak je zřejmé, že přijetí role studenta 

má vliv na naše sociální okolí. To, že se někdo stane studentem, ovlivňuje způsob, jakým 

se bude vztahovat k osobám ve svém okolí a jak se oni budou vztahovat k němu. Mění se 

vlastně podoba vzájemné interakce. Když se na celou situaci podíváme ještě více zeširoka, 

tak je nutné doplnit, že kdyby se člověk studentem nestal, tak by jeho sociální okolí bylo 

tvořeno úplně jinými lidmi a nezahrnovalo by spolužáky a učitele. Přijetí role studenta tedy 

ovlivňuje i podobu sociálního okolí. Jak je patrné, tato kategorie je s centrální kategorií 

vzájemně propojena a dochází k jejich vzájemnému ovlivňování. 

Nejprve se budu věnovat rodině jako tomu nejbližšímu sociálnímu okolí. Rodina jako 

prostředí primární socializace má zásadní vliv na vývoj jedince a také na to, jakou kvalitu 

budou mít vztahy, které bude jedinec navazovat s dalšími lidmi (Čáp a Mareš, 2007). 

V souvislosti s rodinou mě v mém výzkumu nejvíce zajímalo, zda rodina poskytuje svému 

potomkovi podporu a jestli ano, tak jakého je charakteru. Jedná o podporu materiální, 

emoční, nebo ještě jiný druh? 

Pokud jde o samotné rozhodnutí jít studovat na vysokou školu, tak z výpovědí 

respondentů je patrné, že rodiče se k této volbě stavěli pozitivně a svého potomka 

podpořili. Do výběru konkrétního oboru, či typu školy nemluvili, šlo jim jen o to, aby si 

jejich potomek zvolil školu, která ho bude bavit. Jistou výjimku v tomto ohledu 

představovala respondentka R1, která jako střední školu studovala zdravotnické lyceum. 

Její rodiče byli přesvědčeni, že v rámci vysoké školy bude studovat medicínu. Jak je z její 

výpovědi patrné, povolání lékaře bylo v její rodině spojené s vysokou prestiží: „Já vim, že 

táta to vždycky říkal, když jsem byla třeba už v 6. třídě a měla ty samý jedničky. Tak jako 

říkal, ty budeš ta doktorka. Takže, když od toho odhlídnu, takže v podstatě…tlak v rodině. 

A pak jsem měla vidinu jo, tak budu taková ta uznávaná“. Na druhou stranu, když se 

respondentka rozhodla pro studium psychologie, rodiče její volbu přijali a poskytli 

podporu. Respondentka doplnila, že jistou emoční podporu jí rodiče poskytují i během 

studia, zejména otec, se kterým probírá i požadavky se studiem spojené. Jak je z výroku 

patrné, oba rodiče pak projevují důvěru v její schopnosti: „Mamka, tak jako vždycky mávne 

rukou a řekne: no to uděláš ty zkoušky.“ (respondentka R1) Respondentka ještě doplnila, 
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že rodičovská podpora se týká i financí spojených se studiem. Na druhou stranu peníze na 

další výdaje jako je např. oblečení a kosmetika si hradí sama příjmem z brigád.  

Respondetka R2 v souvislosti s vysokoškolským studiem uvedla, že rodiče původně 

chtěli, aby nastoupila na veřejnou školu. Když si však zvolila školu soukromou, tak její 

rozhodnutí akceptovali. Studentka sdělila, že se také svěřuje rodičům s organizačními 

věcmi ohledně studia. Pokud jde o finanční podporu, právě u respondentky R2 jsem 

zaznamenala nejvyšší míru. Nejenže respondentka studuje soukromou školu, která je 

spojena s vyššími finančními náklady, ale zároveň bydlí ještě ve vlastním bytě. Na pokrytí 

veškerých finančních nákladů spojených se studie u nich v rodině slouží tzv. studijní fond 

založený jejím dědečkem: „On vlastně můj děda než zemřel, tak pro všechny vnoučata, nás 

je strašně moc, tak založil fond právě takhle studijní, a když se vlastně…teď o tom 

rozhoduje babička, ale když se vlastně tomu vnoučeti daří, v tý škole, tak vlastně se upustí 

ňákej ten obnos, takže vlastně takhle i naši, i ten děda, tak si z toho berou, z toho fondu 

ňáký peníze na tu školu no.“ (respondentka R2).  

Respondentka R6 vypověděla, že jí rodiče poskytli největší oporu zejména na začátku 

studia, když byla ve stresu ze zkoušek. V současnosti se stále ptají a zajímají, ale už ne do 

tak velké míry. Sama respondentka si to vysvětluje tím, že rodiče více věří jejím 

schopnostem: „Asi už viděj, že jsem si to v tý hlavě nastavila jako trošku jinak, už se z toho 

asi nesesypu, takže taky bych řekla, že už to berou víc v pohodě.“ (respondentka R6). 

Rodiče respondentce také poskytují finanční příspěvky, ale některé náklady si hradí sama 

příjmem z výdělečných aktivit. 

Ostatní informanti mají finanční podporu od rodičů mnohem menší. Musím však 

podoktnout, že většina z nich stále ještě u svých rodičů bydlí, takže jistá závislost na 

rodičovské podpoře tu je přítomna. Jak uvedu později v rámci mezníků spojených 

s dospělostí (kapitola 3.6.6) důvodem, proč respondenti stále setrvávají v domě/bytě svých 

rodičů, je finanční stránka. Přesněji řečeno, i když se respondenti věnují výdělečné 

činnosti, jejich příjem by na samostatné bydlení zatím nevystačil. Výjimku představují 

respondenti R4 a R5, protože v současnosti mají i samostatné bydlení ve smyslu vlastní 

byt, nebo ubytování na koleji. Této skupině respondentů se dostává i podpora emočního 

charakteru. Stejně jako ostatní respondenti se i oni aspoň okrajově rodičům svěřují 

s průběhem svého studia. Rodiče jsou rádi, že se jejich potomkům při studiu daří, jsou 

pyšní a projevují důvěru v jejich schopnosti. 
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Na druhou stranu respondenti reflektovali, že jejich rodiče nemají úplnou představu o 

tom, čím si během plnění studijních povinností prochází. Při informování o průběhu studia 

totiž respondenti nezabíhají do příliš velkých detailů, protože podle nich by většině 

informací rodiče stejně nerozuměli. Jeden informant při otázce na to, jak rodiče pohlíží na 

jeho studium, odpověděl, že jsou „pasivně pyšní“. Tím myslel právě to, že rodiče jsou 

pyšní na to, že studuje na vysoké škole, ale chybí jim větší informovanost, o niž mnohdy 

ani nestojí. Podobná tendence se objevila ve výpovědích většiny respondentů. Pro příklad 

uvedu následující výrok: „Vždycky řikám zkoušky, kdy budu mít, co teďkon mám, co jsem 

měl a tak, ale jinak zase až tam moc ne. Když to srovnám s bráchou (v době rozhovoru 

čerstvě ukončená SŠ), tak ten říká úplně všechno pomalu. Vždycky jména učitelů a zkoušky 

a obsah, bavěj se o obsahu a to já vůbec, protože když řeknu morfologie a syntax, tak 

vůbec netušej, co si pod tim maj představit. Jo, že jako vůbec, co to je a teď jim to vysvětlit, 

tak si řikám, že to nemá smysl.“ (respondent R8). Zdá se, jako by studenti fungovali ve 

dvou opačných světech. Právě téma dvou světů: kultury domova a kultury 

vysokoškolského vzdělávání se objevilo v zahraničních výzkumech první generace 

vysokoškolských studentů, které jsem zmínila v teoretické části práce (kapitola 2.4). 

V mém výzkumu se vynořilo ještě jedno zajímavé téma: kompenzace rodičovských 

potřeb. Ve výpovědích dvou respondentů bylo naznačeno, že rodiče podporovali vzdělání 

svého potomka také proto, že oni sami neměli možnost se jít dále vzdělávat, nebo zvolili 

vzdělání, které příliš nepřispělo jejich budoucímu profesnímu uplatnění. Respondent tak do 

určité míry kompenzuje neuspokojené potřeby svých rodičů: „Mámě záleží na tom, abych 

to dostudovala. Hlavně chce, abychom já i brácha dělali něco, co nás baví, takže nás bude 

podporovat, dokud budem studovat, protože její máma ji řekla, že hned po střední půjde 

pracovat, že ona ji sponzorovat nebude, máma chtěla jít na fyzioterapii a nemohla, takže 

chce, aby my jsme měli to, co ona neměla.“ (respondentka R5). Další respondentka v této 

souvislosti prozradila, že rodiče ji odrazovali od volby střední školy zaměřené na 

zdravotnictví a vyslovili přání, aby nastoupila nejprve na gymnázium a poté šla studovat 

medicínu v rámci vysoké školy. Do jejich postoje hodně vstupovalo to, že jedna příbuzná 

v rodině podobným vzděláním prošla a také změna legislativy, která ukládá, že zdravotní 

sestra má mít minimálně titul Dis. nebo Bc. Rodiče tak chtěli, aby měla respondentka lepší 

možnosti pracovního uplatnění: „Jako asi ne úplně směřovali, ale tam to tak jako 

vyplynulo jako úplně přirozeně, nebo mně to přišlo jako přirozený a asi i jim, že prostě na 
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tu vejšku se pude a tak ňák ten gympl, to byla první volba a ta zdrávka to bylo spíš jako 

moje, že bych chtěla tu zdrávku a teta je i sestřička, takže mě to k tomu tak ňák jako trošku 

táhlo tím, že je teta sestřička, no tak to už jako vůbec…ne, jako na zdrávku vůbec nepudeš. 

No a naší řikali, že si to pak můžu udělat jako vejšku, protože i na zdravotní sestřičky máš 

vejšku, takže prostě ať si udělám ten gympl, že budu mít jako všeobecnej přehled a je to 

taková lepší příprava nebo vstupenka pak na tu vejšku.“ (respondentka R6). 

Nyní přejdeme k širšímu sociálnímu okolí jedince a zaměříme se na spolužáky a 

učitele. Všichni respondenti uvedli, že u nich převažuje kladný postoj ke spolužákům, a že 

si mezi nimi rychle našli přátele. Tři respondenti se domnívají, že by mohlo jít o přátelství 

na celý život: „Taková skupinka, co se fakt jako vídáme pravidelně a i mimo školu, výlety a 

tak dále, tam si myslim, že to jsou lidi jako do života.“ (respondent R8). Tito respondenti 

sdělili, že se svými spolužáky pociťují názorovou shodu a že tráví hodně času společně i 

mimo školu. Podnikají například různé výlety, zvou se navzájem na narozeninové oslavy 

apod. Na druhou stranu se ve výpovědích respondentů objevila i tvrzení odrážející některé 

negativní postoje: „Mnozí moji spolužáci mi přišli značně elitářský, musim říct, a dost 

arogantní, řekl bych skoro tak padesát procent z nich, což právě plyne z toho, že ta 

Karlovka má, nevim, jestli zaslouženě, takovou pověst elitní školy aspoň v rámci Česka a 

ekonomie není masový obor, takže potom ty lidi mají často pocit, že jsou víc než někdo jiný 

a občas to dávají pocítit.“ (respondent R4). Kromě negativních vlastností dva respondenti 

přiznali, že netráví se spolužáky tolik času, kolik by si představovali, protože spolužáci o 

to buď nestojí, nebo jsou na vině špatné časové možnosti. Pociťují tedy subjektivně určité 

neuspokojení sociálních potřeb, které řeší tím, že si své přátele, s nimiž tráví volný čas, 

hledají jinde. Tato záležitost se objevila zejména v souvislosti s vědecky orientovanými 

obory. Analýza dat nasvědčuje tomu, že jde o specifickou sortu studentů, která 

pravděpodobně nemá tak velký zájem o společenský život. Příčinu určitého „vyčlenění“ 

tak nespatřuji na straně respondenta. Podrobnější informace jsou uvedeny v části 3.6.5, 

která shrnuje oborová specifika. 

Dále mezi respondenty převažoval pozitivní přístup k učitelům. Učitelé se dle jejich 

slov chovají ke studentům velmi vstřícně a mají profesionální vystupování. Zároveň budí 

určitý respekt, protože jde ve většině případů o kapacity ve svém oboru, které vědí, o čem 

mluví a zároveň jejich přístup respondenty inspiruje. Hodně velkou inspiraci představoval 

přístup vyučujících zejména pro ty studenty, kteří mají zájem v budoucnu také učit. 
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Respondenti mohou odkoukat metody vyučování, způsoby organizace hodin, chování 

učitele ke studentům…Pro příklad uvádím následující tvrzení: „Hodiny naší didaktičky z 

francouzštiny byly zábavný, člověk se tam cejtil strašně dobře, nebál se promluvit, měl tam 

vždycky možnost se projevit a nebylo to na úkor toho, že by se třeba bál, že se ztrapní.“ 

(respondentka R6). 

Výpovědi respondentů však ukazují, že jako inspirativní může být vnímán i určitý 

zápal učitele pro daný předmět, který vede k tomu, že student projeví zájem o danou 

problematiku a vyučovaný předmět si postupně oblíbí. Přesto se našlo několik málo 

respondentů, kteří svůj postoj k učitelům vidí spíše negativně, protože se setkali s určitou 

mírou neprofesionality z jejich strany. Neprofesionalita pak spočívala v tom, že se 

neadekvátně chovali ke svým studentům, nebo měli potřebu vyhazovat od zkoušek. Jak 

napovídají výroky některých informantů, neprofesionalita učitele mohla v některých 

případech negativně ovlivnit motivaci studenta k dosahování dobrých výsledků a také 

určitou sounáležitost s institucí školy: „V průběhu času jsem to přestala vnímat a říkala 

jsem si, že oni taky vědí kulový o tom, jak my to máme těžký. Já už jsem to tolik neřešila, 

ale ne, že by se to nějak změnilo, přístup učitele k žákům… Brala jsem to víc s klidem, 

prostě jsem to neřešila, dala jsem jim to, co chtěli po mně, ať si nadávali hlavně, že jsem 

prošla, pro mě to bylo důležitý. “ (respondentka R5). Další respondent pak hovořil o tom, 

že úroveň studia spolu s jeho průběhem klesala postupně dolů. Pokles úrovně se promítl do 

motivace ke studiu: „A čím jsme byli starší, tak odcházeli některý kapacity těch oborů a 

byly nahrazený těma doktorandama a ta úroveň šla podle mě jako hodně dolu. Že jsme si 

to šli jako odchodit a něco omylem splnili.“ (respondent R7). 

 

3.6.4 Studijní dráha  

Po motivaci si představíme další kategorii a tou je studijní dráha. Nejprve se podíváme 

na to, jaký typ střední školy respondenti studovali a co ovlivnilo jejich výběr. Poté se 

zaměříme na volbu vysoké školy. Rovněž tato kategorie je uvedena do vzájemného vztahu 

s kategorií centrální. Abychom mohli hovořit o studijní dráze, musí se jedinec nejdříve stát 

studentem. Jinými slovy, jedinec nejprve přijme danou roli a pak až absolvuje studium 

s určitým specifickým průběhem. Navíc podle toho, jaký má jedinec silné a slabé stránky, 

tak volí příslušní typ školy, případně obor. Dá se říct, že studijní dráha se odvíjí od 

sebepojetí jedince. Zde je tedy patrná závislost této kategorie na kategorii centrální. Na 
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druhou stranu studijní dráha zase může ovlivňovat sebepojetí jedince, protože absolvování 

vysokoškolského studia formuje u jedince určité kvality. Jedná se tedy o oboustranný vztah 

těchto dvou kategorií. Nyní přejdeme k samotným výsledkům. 

6 respondentů z 8 studovalo jako střední školu gymnázium. Z výroků se dá vysoudit, 

že gymnázium je stále mezi veřejností považováno za elitní typ školy, který má studentům 

poskytnout všeobecný přehled vědomostí a připravit ho na vysokoškolské studium různého 

zaměření. Výběr gymnázia jako střední školy, ale má i jisté nevýhody. Pokud si jedinec 

pokračování ve studiu rozmyslí a na vysokou školu nenastoupí, chybí mu potřebná 

kvalifikace k vykonávání konkrétního povolání. To ale není případ mých respondentů, 

kteří ve vzdělávání dále pokračovali, a gymnázium jim do velké míry pomohlo zvolit si 

budoucí profesní zaměření.  Samotná volba gymnázia působí v rodině ne-vysokoškoláků 

neobvykle. Ukazuje se, že do volby hodně vstupovaly dobré známky, na základě kterých si 

rodiče udělali představu o tom, že jejich dítě je „studijní typ“ a mělo by pokračovat ve 

vyšším vzdělání. 

U respondentů se při volbě střední školy hodně angažovali rodiče, kteří svému 

potomkovi studium na gymnáziu doporučili právě kvůli dobrým studijním výsledkům. 

Volba střední školy byla tedy řízena z vnějšku, vlivem významných osob v jedincově 

okolí. Samotné studium na gymnáziu ale ve většině případů působilo na respondenty 

inspirativně při volbě vysoké školy, jak už jsem naznačila v předchozím odstavci. 

Respondenti vypovídali, že při volbě vysoké školy sehrál primární roli jejich zájem, který 

byl často podnícen kvalitní výukou některých středoškolských učitelů. Tvrzení dokládá 

následující výrok: „V podstatě za prvé, měli jsme tam matematiku na poměrně velmi 

vysoké úrovni, v té jsem se poměrně dost našel…věděl jsem, že bych rád dělal něco 

s matematikou, zároveň jsem věděl, že nechci dělat jen čistou matematiku, takže finance a 

ekonomie mi přišlo jako zajímavé praktické využití, takže to byl jeden z rozhodujících 

faktorů a další věc je, že v podstatě i ta moje škola, co jsem si vybral, je do značné míry 

v angličtině a právě jsme měli vynikajícího angličtináře v podstatě, takže si myslim, že i na 

té střední škole jsem se naučil jazyk na dobré úrovni a právě na to jsem chtěl nějakým 

způsobem navázat.“ (respondent R4).  

Na rozdíl od volby střední školy bylo konkrétní vysokoškolské studium vybíráno na 

základě zájmu jedince. Šlo o volbu motivovanou „z vnitřku“. Rodiče se při volbě vysoké 

školy angažovali podstatně méně, spíše z povzdálí na volbu dohlíželi a vyslovili přání, aby 
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si jejich potomek vybral školu, která ho opravdu bude bavit. Zdá se, že rodiče respondentů 

byli přesvědčeni, že výběr školy na základě zájmu zaručí, že u toho jejich potomek vydrží 

a bude také úspěšný. Volnost a svobodná volba oboru má dítěti vlastně zaručit pozdější 

spokojený život. O podobné tendenci pojednával i Katrňák (2004) v souvislosti s dělnickou 

rodinou. Jeho výzkum jsem popsala v teoretické části práci. 

 Pokud si jedinec zvolil studium na vysoké škole, většinou rodiče jeho volbu podpořili, 

ať už se jednalo o jakýkoliv obor. I když byla volba vysoké školy tažena hlavně zájmem 

jedince, bylo by chybou domnívat se, že druhé osoby proces rozhodování vůbec 

neovlivnily. Jedna respondentka vypověděla, že kromě zájmu o konkrétní obor sehrál roli i 

fakt, že do Prahy šlo studovat současně s ní několik dalších spolužáků, díky tomu o studiu 

na vysoké škole v jiném městě vůbec neuvažovala. Další respondentka zase přiznala, že 

podávala přihlášky na dvě vysoké školy současně, které měly podobné zaměření. Při 

přijímačkách na jednu ze škol skončila těsně pod čarou a odvolání už nepodávala, protože 

jedna známá ji utvrdila v tom, že studium na té druhé škole je dobrou volbou. Další 

respondentka se seznámila s člověkem, který propagoval určitou školu, a díky tomu 

zjistila, že by ji studium tam bavilo. Sociální kontakty, zejména s vrstevníky také sehrály 

určitou roli. Dva respondenti k tomu doplnili, že při volbě konkrétní vysoké školy 

s požadovaným zaměřením pečlivě zvažovali všechny parametry: „Tak nejdřív mě asi 

napadl matfyz a pak jsem ňák sledoval, to vyšlo v Mladý frontě, soupis těch škol, který se 

prostě zabejvaj dejme tomu fyzikou, vědou a tak. Tak jsem zjistil, že existuje právě i 

jaderka. Podíval jsem se na den otevřenejch dveří tam i tady a tahle škola se mi líbila víc.“ 

(respondent R3). 

Většina respondentů podávala minimálně dvě přihlášky ke studiu na vysoké škole, aby 

měli určitou pojistku, kdyby přijímačky na jednu z nich nevyšly. Zpravidla šlo o školy 

podobného zaměření. Pokud jde pak o volbu navazujícího magisterského/inženýrského 

studijního programu, většina respondentů s pokračováním ve studiu dlouho neváhala. Dle 

jejich slov velkou roli sehrál fakt, že s bakalářským titulem by měli omezené možnosti 

profesního uplatnění. Dva respondenti zvažovali, zda navazující studium neabsolvovat na 

jiné škole a nakonec se rozhodli zůstat, protože už byli na škole „zaběhlí“, lépe znali 

vyučující a jejich požadavky. Někteří respondenti už docházeli tou dobou do zaměstnání a 

tak nechtěli odejít do jiného města i z těchto důvodů: „Víceméně jsem měl vyjasněné, že 

určitě chci pokračovat ve financích, ale zvažoval jsem, jestli jít na jinou školu, anebo zůstat 
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na téhle škole, nakonec jsem teda zůstal na stejné škole a co rozhodlo…tu školu už jsem 

poznal, věděl jsem, co očekávat, zároveň jsem tou dobou už pracoval na částečný úvazek a 

dokázal jsem si představit, jak sladím školu a práci například, což na nějaké jiné škole 

jsem nevěděl, jestli by to bylo možné a podobně…“(respondent R4). Svou roli kromě 

obeznámenosti s prostředím tak sehrála i možnost kariérního postupu. Praha 

pravděpodobně nabízí lepší platové podmínky než jiná města České republiky a také více 

možností profesního uplatnění. 

 

3.6.5 Specifika podle typu školy a oboru 

Jak už ukázalo schéma zachycující vztah mezi jednotlivými výzkumnými oblastmi, tak 

tato kategorie závisí na kategorii předchozí. Jedinec si na základě svého zájmu zvolí 

studium na určité škole (svou studijní dráhu) a z toho vyplývají jistá specifika týkající se 

vzdělávací situace. Na tato specifika teď zaměříme svou pozornost. 

Přestože respondenti studují rozmanité obory na různých veřejných školách a jedné 

škole soukromé, analýza našla určité podobnosti. Samotná příprava na zkoušku se odvíjí 

od náročnosti předmětu. Na některé zkoušky se respondenti připravují jen pár dnů, na jiné 

několik týdnů. Studenti se nejvíce učí ze zápisků z přednášek a skript, po doporučené 

literatuře sáhnou jen v případě nutnosti. Většina respondentů musí také splnit určité praxe, 

které jsou povinnou součástí studia. Respondenti se až na výjimky shodují v tom, že praxe 

pro ně představovaly velký přínos, někdy větší než samotné studium. Studiu naopak 

někteří vytýkali až moc velkou abstraktnost, která je hodně vzdálena každodenní realitě. 

Díky přílišné abstraktnosti mají podle respondentů poznatky osvojené ve škole v praxi jen 

malou využitelnost. Respondenti v rámci studia absolvovali několik praxí v oboru a z toho 

pravděpodobně tuto myšlenku vyvozují. Dva respondenti dokonce škole vytýkali, že 

studium málo podněcuje seberozvoj. Většina respondentů také reflektovala, že studium na 

vysoké škole (zejména studium navazujícího programu) jim umožňuje věnovat se 

výdělečné činnosti. To hodnotí pozitivně nejen kvůli možnosti získat finanční prostředky, 

ale také kvůli pestřejší náplni volného času. Respondenti také v rozhovorech často 

zmiňovali určitý nepoměr žen a mužů v ročníku. 

Nyní se zaměříme na rozdíly ve výpovědích. Respondentka studující na soukromé 

škole vypověděla, že do ročníku byl přijatý velký počet studentů (v řádech tisíců). Oproti 
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veřejným školám je možné podat přihlášku v podstatě kdykoliv během roku, podmínkou je 

dohnat zameškané učivo. To naznačuje, že soukromé vysoké školy mohou představovat 

„záchrannou“ variantu pro studenty, kteří se z určitých důvodů nedostali na školu veřejnou. 

Soukromá škola, kterou si respondentka zvolila, má omezenou nabídku oborů. Na bakaláři 

bylo možné vybrat si z pěti oborů, v navazujícím studiu je možností ještě méně. Výpověď 

respondentky v porovnání s ostatními informanty odrážela i určitou benevolentnost 

v přístupu vyučujících. Například některé zkoušky je možné plnit na více pokusů než 

standardně na tři, protože vyučující první pokus třeba nepočítá. Na druhou stranu tyto 

závěry musíme brát s velkou rezervou, protože pocházejí z výpovědi jen jednoho člověka. 

Na ostatních soukromých školách může situace vypadat odlišně. 

Výpovědi studentů studujících na veřejných vysokých škol ukazují jinou situaci. Ke 

studiu je přijímán spíše menší počet studentů. Dále je možné vybrat si z mnohem bohatší 

nabídky oborů. Přístup vyučujících se jeví jako přísnější. Studium na veřejné škole je také 

v očích studentů spojeno s větší prestiží. Ve výpovědích dvou informantů studujících na 

veřejných školách se totiž objevila informace, že když si vybírali vysokou školu, kam se 

budou hlásit, svou roli hrálo i její „dobré renomé“.  Asi nejmenší počet studentů v oboru 

popisoval respondent R3 studující jadernou fyziku, který vypověděl, že v jeho ročníku je 

aktuálně 5 lidí. Na vysokou školu se jako jeden z mála respondentů dostal bez přijímaček. 

Na druhou stranu uvedl, že studium tohoto oboru je spojeno s „vysokou úmrtností“ a 

hodně studentů se nedostane do druhého ročníku. Jedná se o obor s vysokou náročností, 

který zvládnou absolvovat jen ti nejnadanější. Jako poslední specifikum pak student uvedl, 

že jeho spolužáci v porovnání s lidmi z jiných oborů vykazují nižší míru sociálních potřeb 

a nemají zájem trávit společně čas i mimo školu.  

Jako hodně specifické se jeví i umělecky zaměřené obory. Respondenti s touto 

specializací hovořili o tom, že škola svou organizací a mnohdy neadekvátním přístupem 

vyučujících dostatečně nemotivuje své studenty k tomu, aby dosahovali dobrých studijních 

výsledků. Učitelé prý často jednají se studenty bez respektu a pochopení. Přitom být 

studentem podobně zaměřených oborů je velmi náročné. Nestačí jen smysl pro umění, je 

nutné být také manuálně zručný a mít určité znalosti např. znát chemické složení některých 

materiálů. Výpovědi respondentů naznačují, že studenti těchto oborů spíše podceňují 

přípravu ke zkouškám a stačí jim jen tak prolézt. Jé prý obvyklé prodlužování studia v 

důsledku opakování ročníku kvůli některým nesplněným předmětům. Může ale za méně 
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zodpovědný přístup ke studiu opravdu škola, nebo je vina spíše na straně studentů, kteří 

mají odlišně nastavené priority? Většina lidí si pod pojmem umělec představí vyznavače 

bohémského životního stylu, jehož hlavním cílem je užívat si naplno života. Školní a jiné 

povinnosti s tímto životním stylem příliš neladí.  

Poslední specifickou skupinu představují studenti učitelství. Být učitelem znamená 

nejen mít osvojené určité poznatky, ale také dovednost tyto poznatky ostatním předat. 

Navíc, pokud jde o studenty, kteří chtějí v budoucnu vyučovat cizí jazyky, jsou požadavky 

ještě navýšeny. Jeden z mých respondentů jako budoucí učitel němčiny hovořil o tzv. dvojí 

obtížnosti. Aby uspěl u zkoušky, musí mít nejen potřebné znalosti, ale musí své myšlenky 

také umět v cizím jazyce vyjádřit. K tomu je pochopitelně třeba mít důkladně osvojenou 

slovní zásobu a také pravidla gramatiky. Respondent se k záležitosti vyjádřil takto: „Dvojí 

obtížnost, člověk se musí naučit mít ty znalosti a ještě umět to předat, vyjádřit tu myšlenku, 

že mnohdy člověk fakt jako ví, ale teď ty vado…ví to česky, ale ta slovní zásoba mu 

nenaskočí a česky to nevezmou. Když seš u toho testu, tak to je de facto snazší, protože tam 

má člověk i čas to ňák jako vymyslet, třeba jinak to opsat, zatímco… když u ústní zkoušky 

fakt čekaj na tu odpověď, tak to nejde.“ (respondent R8). Učitelské povolání svou 

náročností také vyžaduje určitou míru psychické odolnosti jedince. Jak respondenti sami 

říkali, určitou odolnost zejména vůči stresu se jim během studia na vysoké škole podařilo 

vybudovat. Podrobněji o tom v kapitole 3.6.7 Integrace. 

 

3.6.6 Vynořující se dospělost 

Následující kategorie se týká psychických změn spojených s dospělostí a důležitých 

mezníků, které vedou k tomu, že se respondent začne vnímat jako dospělý člověk. 

Zaměříme se také na to, jak se ve výpovědích respondentů odráží snaha o dosažení intimity 

jako vývojového úkolu typického pro mladou dospělost (Erikson, 2002). S intimitou 

pochopitelně souvisí postoj respondenta k partnerství. Dále odpovím na otázku, ke kterému 

pólu mají respondenti blíže, zda k „bezstarostnému studentovi“, nebo k „zodpovědnému 

dospělému“, a které z uvedených charakteristik vynořující se dospělosti můžeme nalézt 

v jejich výpovědích: pocit mezi, mnoho možností, explorace identity, zaměření na sebe a 

nestabilitu (Arnett, 2004).  
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Kategorie vynořující se dospělost je do značné míry závislá na kategorii centrální (role 

studenta), protože právě vysokoškoláci jsou populací, pro niž je fenomén vynořující se 

dospělosti typický (Arnett, 2000). Mladí lidé ve stejném věku, kteří se po vysoké škole 

rozhodli nastoupit do zaměstnání, pravděpodobně takové charakteristiky vykazovat 

nebudou. To, že se jedinec nachází v období vynořující se dospělosti má navíc vliv na jeho 

sebepojetí, konkrétně na to, jak se vnímá a jak přistupuje k osobám ve svém okolí, takže 

vztah mezi oběma kategoriemi je oboustranný. 

Jak jsem uvedla v teoretické části práce, tak se období mladé dospělosti vyznačuje 

řadou kvalitativních změn, které souvisí s fungováním lidské psychiky (Thorová, 2015; 

Vágnerová, 2007). Ve výpovědích respondentů se objevily změny následující: 

samostatnost, změna hodnotové orientace a dosažení finanční nezávislosti. Samostatnost 

jako první uvedená vývojová změna odráží možnost činit samostatná rozhodnutí a také 

fakt, že se jedinec stává emočně méně závislým na své původní rodině. Respondentka R1 

v této souvislosti vypověděla, že jako dospělá se bude cítit tehdy, až bude muset zařizovat 

všechny záležitosti úplně sama a jako příklad uvádí získání povolení ke stavbě: „Já teďka 

jakoby řešim to, jestli budem stavět, nebo ne…možná až zvládnu tyhlencty věci, když si 

vyběhám, že mám stavbu povolenou, tak pak se budu cejtit tak a teď jsem fakt jako dospělá. 

Jako až se na mě budou valit všechny ty souvislosti, který jsou s tim spojený, co vlastně 

ještě úplně jako třeba nevim ani, že jo.“ (respondentka R1). Pocit (ne)samostatnosti 

v očích respondentů do značné míry souvisel také s bydlením, protože 5 respondentů z 8 

v rozhovorech uvedlo, že stále ještě bydlí u svých rodičů. V důsledku toho se nevnímají 

jako plnohodnotní dospělí. 

 U bydlení ještě chvíli zůstaneme. Dva respondenti (R4 a R6) v rozhovoru sdělili, že 

mají zkušenost s bydlením v rámci vysokoškolských kolejí. Respondent R4 pak v době 

rozhovoru stále ještě na zmíněné koleji bydlel. Nutno podotknout, že bydlení na koleji 

představuje velmi specifickou zkušenost v životě jedince a může se stát jedním z prvních 

stavebních kamenů budoucí samostatnosti. Tento způsob bydlení totiž pro „čerstvého“ 

vysokoškoláka mnohdy představuje úplně první soužití s cizím člověkem, protože do této 

doby bydlel v chráněném prostředí vlastní rodiny. Soužití v rámci kolejí často na velmi 

malém a sdíleném prostoru učí vzájemné toleranci a ohleduplnosti k potřebám druhého. A 

co je nejdůležitější, učí jedince, aby se postaral sám o sebe. Jedinec se zároveň ocitá 

v prostředí, kde je všechno nové a musí se s tím nějak vyrovnat: „Na to jsem taky nebyla 
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zvyklá bydlet na kolejích, nebo celkově bydlet mimo domov, takže to bylo takový hodně 

těžký. Já si pamatuju úplně ten první dojem, když jsem tam přijela, jel se mnou taťka, že mě 

chtěl jako vyprovodit a teď jsem prostě přišla na tu kolej, na ten pokoj 

prostě…spolubydlící tam nebyla, takže ten pokoj totálně prázdnej, ještě takovej ošklivej, 

jak nebyl vůbec jako zabydlenej a teď já jsem tam docela koukala… ty jo, já se snad 

rozbrečím. A Ještě s někym mám ten pokoj. Ale naštěstí pak přišla spolubydlící, tak jsme se 

tak jako představily a docela jsme si sedly, takže to pak bylo dobrý no, ale musel si na to 

taky člověk zvyknout, že prostě tam není sám, že jsou sdílený koupelny a takovýhle věci.“ 

(respondentka R6). 

Změna hodnotové orientace jako další kvalita dospělého znamená, že pro mladého 

dospělého klesá význam volného času a vzrůstá význam práce a rodiny. Tvrzení 

respondentky R2 tuto tendenci naznačuje. Respondentka totiž vypověděla, že se těší na 

normální život po ukončení studia. Pod souslovím normální život si pak představuje soužití 

s partnerem a pravidelné docházení do zaměstnání: „Jsem ráda, že ve studiu pokračuju, ale 

už se těšim, až tohleto skončí. Se spíš těšim teď na tu práci a trošku na ňákej ten normální 

život…“ (respondentka R2). Další respondentka R5 v rozhovoru reflektovala, že 

v porovnání s mladými lidmi ve svém oboru zastává trochu jiné hodnoty. Jen málo jejích 

spolužáků prý v této době bydlí s partnerem a uvažuje o společné budoucnosti: „Já si 

myslim, že některý hodnoty dospělý mám. Myslim si, že většina těch devatenáctiletech 

rozhodně nepřemejšlí nad tim, že už by mohli mít společnej život s partnerem, že by mohli 

mít děti, že už bydlí s někym.  Já už s přítelem bydlim rok vlastně, spolu sme nebydleli 

jenom tři tejdny, než se ke mně nastěhoval a v určitých ohledech si připadám jako víc 

dospělá než ostatní.“(respondentka R5). Ve výpovědi dalších dvou respondentů R3 a R4 se 

ukázalo, že v jejich očích zase vzrůstá význam práce.  Oba respondenti v současné době 

pracují ve svém oboru a možnost profesního uplatnění vstupovala i do volby navazujícího 

studijního programu, jak jsem popsala v rámci části 3.6.4, která se věnovala studijní dráze. 

  Další změna spojená s dospělostí uváděná respondenty se týkala finanční 

nezávislosti. Pouze tři respondenti vypověděli, že se cítí finančně soběstační a jejich rodiče 

jim přispívají jen okrajově, nebo vůbec. Ostatní respondenti vyjadřovali větší či menší 

závislost na rodičovských příspěvcích. Respondenti často ve výpovědích uváděli, že i když 

vydělávají, tak nemají dost finančních prostředků na to, aby si mohli dovolit samostatné 

bydlení a zdůrazňovali, že kvůli tomu se právě nevnímají jako plnohodnotně dospělí. 
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Ukázalo se, že bydlení a finanční stránka jsou těšně provázány, jak ilustruje následující 

výrok: „Kdybych měl úplně bydlet sám, tak to bych nezvládl, prostě tolik peněz si 

nevydělám na to, abych mohl zajistit bydlení a šel studovat, to jako ne.“(respondent R8). 

A jaké jsou další mezníky spojené s dospělostí? Kromě výše uvedených psychických 

změn jako je změna hodnotového žebříčku, samostatnost a pocit finanční nezávislosti 

respondenti hovořili o dokončení studia jako o jednom z nejdůležitějších mezníků, protože 

teprve po absolvování školy mají možnost najít si stabilní zaměstnání a zajistit si stabilní 

příjem. Stabilní příjem jim pak otevírá další možnosti, protože díky němu si mohou vlastně 

dovolit samostatné bydlení a mohou začít plánovat společnou budoucnost 

s partnerem/partnerkou a založit vlastní rodinu. Jeden z respondentů prozradil, že dospělost 

je u něj spojena kromě všeho výše uvedeného ještě s určitými materiálními statky, tedy 

tím, co dospělý může mít a čeho může dosáhnout. Dospělý člověk si například může 

koupit nové auto a pracovat na svém kariérním povýšení. Stabilní příjem se tedy 

objektivně jeví jako jeden z nejdůležitějších mezníků dospělosti, protože otevírá cestu 

k těm dalším. 

V tomto odstavci se budu věnovat dosažení intimity a postojům k partnerství. Mít 

trvalý a stabilní vztah s partnerem je pro většinu respondentů jeden z nejdůležitějších 

mezníků dospělosti, který se týká soukromého života a nejen to, rozhovory odhalily, že 

polovina respondentů je přesvědčena, že takový vztah už v současnosti mají. Jedna 

respondentka dokonce uvedla, že se svým přítelem v současnosti i bydlí. Ostatní 

informanti pak společné bydlení s partnerem plánují, hned jak se jim podaří ukončit 

studium a najdou si práci, která je bude bavit a zajistí jim potřebný příjem. Důležitost 

partnerství pro spokojený život a jeho upřednostnění před kariérním postupem dokládá 

výrok respondentky R2, která v rozhovoru uvedla, že kvůli svému partnerovi je ochotna 

vzdát se své vysněné práce a odstěhovat se mimo Prahu: „Já jsem právě vždycky chtěla jít 

na to letiště, že jo…nebo zkusit to, ne, že by to byl sen, ale vždycky mě to zajímalo nejvíc 

z těch prostorů jako letiště, tak jako jsem to vždycky chtěla zkusit, ale tim, že mám toho 

přítele, kterej žije vlastně v mém rodném městě, to je malý město a tam letiště jako fakt 

nemáme a on vlastně podniká, tak on se sem za mnou odstěhovat nemůže a já jsem ochotná 

jít za nim.“ (respondentka R2).  

Tato část textu přinese odpověď na jednu z výzkumných otázek: Ke kterému pólu mají 

respondenti blíže bezstarostný student, nebo zodpovědný dospělý? Nikdo z respondentů 
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neuvedl, že by si v současnosti připadal jako úplně dospělý. Polovina respondentů, ale 

doplnila, že se cítí být blíže k pólu dospělého, stále jim totiž chybí některé atributy 

s dospělostí spojené. Dva respondenti upřesnili, že v současnosti sice stále bydlí u rodičů, 

ale pomalu se začínají stavět na vlastní nohy a uvědomují si, že občas nastávají chvíle, kdy 

se nemohou na své rodiče spoléhat a musí si poradit sami: „Ano, má tady člověk podporu, 

ale mnohdy je fakt člověk na všechno sám, že prostě nemůžu přijít za tátou nebo za mámou, 

že bych potřeboval to a to, spíš člověk vždycky se tak ňák musel postarat sám.“ 

(respondent R8). Další respondent uvedl, že i když si připadá spíše jako dospělý, stále ještě 

zbývají některé kroky k tomu, aby se plnohodnotným dospělým stal, oženit se a založit 

vlastní rodinu: „Myslim si, že jsem tak na tři čtvrtě cesty, jako cítim se už víc jako 

plnohodnotně dospělý člověk, do značné míry to souvisí právě s tím, že mám už tu práci, a 

když se porovnám s mým o čtyři roky starším bratrem, tak vidím, že…se nedávno oženil, 

plánují děti, tak na jednu stranu, když to srovnám, tak vidím, že jsou kroky, které rozhodně 

musím udělat, abych plnohodnotný dospělým byl.“ (Respondent R4). Poslední 

respondentka, která označila, že si připadá spíše jako dospělá, uvedla, že k dosažení úplné 

dospělosti ji chybí jen dokončení vysokoškolského studia, protože jinak charakteristiky 

dospělé splňuje: v současnosti se živí sama (bez finanční podpory rodičů) a bydlí se se 

svým partnerem. 

Ostatní respondenti prozradili, že v současnosti mají pocitově blíže k pólu studenta. 

Jako důvod nejčastěji uváděli to, že jim chybí stabilní zaměstnání, nemají samostatné 

bydlení a v některých případech také nemají stálého partnera, se kterým by mohli plánovat 

společnou budoucnost. Někteří pak uvedli, že pocitu dospělosti pravděpodobně nabudou 

poté, co opustí školu. „No, tak asi mě chybí to, abych měla dodělanou tu školu a úplně asi 

už se řadila do pracovního procesu, třeba i pak bydlela sama a takový, myslim si, že až 

člověk začne jako pracovat na plnej úvazek a už odstřihne trošku tu školu, tak bych řekla, 

že pak už se budu cejtit jako opravdu dospělá osoba, že teď je to prostě furt ještě mezi.“ 

(respondentka R6). 

Poslední tematický blok této části pak odpoví na další výzkumnou otázku: Vykazují 

respondenti charakteristiky vynořující se dospělosti? Odpověď zní ano. Po přečtení 

předchozí části textu, kde jsem uvedla, že nikdo z respondentů si v současnosti nepřipadá 

jako úplně dospělý, není velkým překvapením, že se ve výpovědích studentů odráží právě 

charakteristiky vynořující se dospělosti. Nejčastěji se do výpovědí respondentů promítala 
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nestabilita a mnoho možností. Respondenti hovořili o tom, že je po dokončení studia čekají 

ještě velké změny a mnoho z nich neví, kam je život vlastně zanese, ať už po pracovní 

stránce, nebo po té osobní. Zde je příklad: „Změna, která bude nejvíc závislá na tom 

dostudování, je ňáká ta kariéra, které se budu moct věnovat naplno, zároveň už nebudu 

fixovaný na tu Prahu, takže jako zvažuji, že bych právě zkusil aspoň částečně bydlet někde 

jinde, pracovat někde jinde, podívat se do světa. Na druhé straně asi ne dlouhodobě, tu 

Prahu mám rád a určitě bych se rád minimálně vrátil.“ (respondent R4). Obě uvedené 

charakteristiky, jak už poukázal Arnett (2004) jsou velmi úzce spjaté a mnohdy je nelze od 

sebe plně oddělit. Nestabilitu také dobře ilustruje bydlení respondentů. Někteří z nich stále 

ještě bydlí u rodičů, jiní v rámci vysokoškolských kolejí a další už ve vlastním bytě. 

Většina z nich se však shoduje, že jejich bydlení v budoucnu bude pravděpodobně vypadat 

úplně jinak. Jinými slovy připouštějí, že z hlediska bydlení očekávají v budoucnu určité 

změny. 

S nestabilitou a mnoha možnostmi souvisí další charakteristika: explorace identity. Ve 

výpovědích byla explorace zřejmá tehdy, když respondenti hovořili o tom, že po skončení 

studia si najdou zaměstnání, a když jim práce nebude vyhovovat, tak prostě zkusí něco 

jiného. Jedná se o určité experimentování, kdy si jedinec vyzkouší různá zaměstnání a na 

základě toho zjistí, pro co by se hodil a co by ho naplňovalo. Určité experimentování 

dokládá výrok studentky psychologie: „Tak po tý pracovní stránce nevim, kam chci 

směřovat ještě úplně, ale tam pro mě bude podstatný, že teda snad budu ta psycholožka a 

že přece jenom ty dveře klinika, poradenství jsou jako otevřený celou dobu, takže i kdybych 

se pro začátek rozhodla ňák a třeba tam nebyla úplně spokojená, tak to můžu změnit a jít 

do jiné oblasti.“ (respondentka R1). 

S explorací identity a určitým experimentováním pak souvisí zaměřenost na sebe jako 

předposlední charakteristika vynořující se dospělosti. Většina respondentů se svěřila s tím, 

že mají v plánu si užívat status studenta, dokud je to možné. Užívat si zkrátka volnějšího 

života, kdy nemusí pravidelně docházet do zaměstnání, mohou cestovat a hlavně mohou se 

soustředit na to, co je baví a zjistit, jaké zaměstnání by chtěli vykonávat v budoucnu: „No 

ještě chvíli si prostě užít takovýho volnějšího života…třeba kdybych šla teď pracovat, tak 

si řikám tak a odteď už celej život budu v pět ráno vstávat a v šest chodit do práce, tak 

ještě mít takovou tu možnost se trošku rozmyslet, co budu chtít dělat a užít si právě tenhle 

ne-režim.“ (respondentka R2). Poslední charakteristikou vynořující se dospělosti je pocit 
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mezi, o kterém bylo vlastně už pojednáno v souvislosti s tím, ke kterému pólu má 

respondent blíž. Respondenti reflektují, že se nacházejí v určitém mezidobí a vykazují 

některé charakteristiky dospělých, ale stále jim „k dokonalosti“ něco chybí. 

 

3.6.7 Integrace 

Poslední kategorii, kterou analýza dat odhalila, představuje integrace. Integrace 

znamená samotný výsledek procesu adaptace na nově vzniklou vzdělávací situaci. Jak bylo 

uvedeno v teoretické části práce (kapitola 2.4.1) integrace se dělí na akademickou a 

sociální podle toho, zda se jedinec integruje do akademického nebo do sociálního života 

dané vzdělávací instituce. Analýza mých vlastních dat dále ukazuje, že existuje několik 

faktorů, které pozitivně nebo negativně akademickou integraci ovlivňují a také několik 

proměnných, které jsou jejím produktem. Z úvodu je tedy patrné, že kategorie integrace 

také úzce souvisí s kategorií centrální, protože jakmile člověk přijme roli studenta a chce 

být v této roli úspěšný, znamená to se do jisté míry vzdělávací situaci přizpůsobit. Dále 

pokud adaptace proběhne dobře a vede integraci, tak výsledkem je rozvinutí určitých 

kvalit, které pozitivně roli studenta ovlivňují. Tyto kvality si přiblížíme v následujícím 

textu. 

Sociální integrace jako asimilace do společenského života dané instituce znamená, že 

student je schopen navazovat přátelské vztahy v kolektivu svých spolužáků. Jak bylo 

popsáno v předchozí části textu, která pojednávala o sociálním okolí (kapitola 3.6.3), tak 

vztah respondenta ke spolužákům byl ve většině případů popisován jako pozitivní. Příliš 

nás tedy nepřekvapí, že výpovědi respondentů odkazují na dobrou sociální integraci. Jak už 

bylo řečeno, tak respondenti popisují svůj školní kolektiv jako dobrý a se spolužáky tráví 

čas i mimo školu. Vykazují také názorovou shodu a podobný hodnotový systém jako 

spolužáci.  

Výše v rámci kategorie role studenta jako součást sebepojetí jsem hovořila o adaptaci 

na vzdělávací situaci, která dobře ilustruje také úspěšný průběh akademické integrace. 

Respondenti si prý na požadavky spojené se studiem už zvykli a vnímají je jako přiměřené. 

Dále se ve výpovědích objevilo, že jsou si mnohem jistější v dané problematice a dokážou 

snadněji své poznatky prodat, než tomu bylo třeba na začátku studia. Mají také mnohem 
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více jasno, co mohou od školy čekat a co si mohou dovolit. Zkrátka uvědomují si, že jsou 

součástí specifického prostředí a dokážou čelit jeho nárokům. 

Výpovědi respondentů dále poukazují na faktory, které akademickou integraci 

ovlivnily. Mezi faktory facilitující proces začlenění do vzdělávacího prostředí by se dalo 

zařadit nadání a vyšší studijní aspirace. Tyto faktory byly nastíněny v rámci části 

pojednávající o studijní dráze (kapitola 3.6.4). Nadání vedlo u jednoho respondenta nejprve 

k volbě gymnázia jako střední školy a studium na gymnáziu posloužilo jako příprava na 

školu vysokou. Další respondenti pak v rozhovoru říkali, že už na základní škole měli 

dobré známky a ty pak ovlivnily volbu dalšího vzdělávání. Právě tehdy se u nich zrodily 

vyšší studijní aspirace a jejich kroky směřovaly podobně jako v předchozím případě 

nejprve na gymnázium a posléze a vysokou školu. Jak jsem popsala výše, gymnázium je 

mezi veřejností stále považováno za přípravnou instituci pro školu vysokou a zároveň se 

jeví jako jeden z prediktorů akademické integrace. 

Analýza rozhovorů také odhalila faktory působící na celý proces akademické integrace 

negativně. Těmi faktory byla dyslexie a pochybnosti. Jedna respondentka v rozhovoru 

uvedla, že jí byla diagnostikována dyslexie, a když v rámci vysoké školy žádala o 

individuální vzdělávací plán, setkala se spíše s negativní odezvou a nepochopením ze 

strany školy. Přesto se nevzdala a prosadila si některá podpůrná opatření jako možnost mít 

delší čas na vypracování testu či možnost ústního zkoušení místo písemného, otevřela tak 

dveře podobně znevýhodněným studentům. Pro příklad uvádím následující výrok: „Já jsem 

jako první na týhle škole žádala o individuální plán, protože jsem dyslektik, a když jsem 

byla poprvé za psycholožkou, tak mi řekla, že bych na tý škole neměla co dělat, že bych si 

měla vybrat nějaký humanitní studia. Stěžovala jsem si na děkanátu (ve smyslu studijní 

oddělení)…díky tomuhlenctomu jsem otevřela dveře novým žákům, teďkon u nás na škole 

normálně funguje jako pomoc studenta studentovi.“ (respondentka R5). 

 Druhým negativním faktorem, který se ve výpovědích některých respondentů objevil, 

jsou pochybnosti. Respondenti dočasně přestali věřit svým schopnostem a zvažovali, zda 

pokračovat ve studiu na dané škole či nikoliv. Pochybnosti se dostavily po neúspěchu u 

zkoušky, nebo při zahlcení různými povinnostmi. Respondenti je zvládli úspěšně překonat 

a rozhodli se ve studiu pokračovat, proces integrace byl ale zpomalen. 
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V této souvislosti se nabízí otázky: co tedy pomohlo studentům k překonání 

zmíněných překážek, které znesnadňovaly proces akademické integrace? A jak se dokázali 

respondenti vyrovnat s určitou náročností studijních požadavků? Výpovědi naznačují, že 

jedním z klíčových faktorů byla rozvinutá výkonová motivace. Většina respondentů měla, 

jak už jsem zmínila, jako dominantní potřebu dosahování úspěšného výkonu. To se 

projevuje tím, že se respondenti nebojí vstupovat do výkonové situace, chtějí v ní být 

úspěšní a neváhají k tomu vynaložit potřebné úsilí. Další individuální charakteristikou, 

kterou jsem u účastníků výzkumu v této souvislosti zaznamenala, byl smysl pro humor. Při 

rozhovorech s respondenty jsem si povšimla, že každý z nich má svůj specifický smysl pro 

humor, se kterým hovoří o svých osobních zvláštnostech a negativních věcech 

v souvislosti se studiem. Zdá se, že právě určitý nadhled představuje „klíčovou 

ingredienci“ k překonání těžkostí, zejména u studentů umělecky zaměřených oborů 

(respondenti R5 a R7), kteří si v rozhovorech stěžovali na neprofesionalitu pedagogů a 

málo motivující přístup ze strany školy. Zde uvedu příklad výroku pro ilustraci humoru: 

„Co si představit pod praxema z archeologie? Že seš jako Ukrajinec na výkopu, ale děláš 

to zadarmo. Jako krumpáč, lopata. A když už seš v tý požadovaný hloubce, což je snad dva 

a půl metru, tak už si můžeš hrát s tím štětečkem.“ (respondent R7). 

U učitelských oborů se jako klíčový v překonání studijních překážek jevil kolektiv 

spolužáků. Dva respondenti R8 a R6 uvedli, že si mezi lidmi v ročníku rychle našli přátele 

pro trávení volného času i mimo školu. Respondentka R6 pak doplnila, že se se svými 

spolužačkami dokonce i společně učí. Dodávají si tak vzájemně potřebnou oporu před 

důležitými zkouškami: „My jsme se to hodně naučily, že fakt se učíme jako spolu, že si to 

spolu projedeme, většinou třeba tak den, dva před zkouškou se vždycky sejdeme třeba na 

odpoledne a projedem si to a pak ještě těsně třeba před zkouškou, že se sejdem třeba o dvě 

hoďky dřív, sedneme si, dáme si kafe, probereme to, společně se uklidníme.“ (respondentka 

R6). Většina respondentů pak reflektovala důležitost rodinného zázemí. Největší úlohu 

sehrála rodina ve výpovědi respondentky R2, studentky soukromé školy, která v rozhovoru 

prozradila, že i když má vlastní byt, tak jezdí domů na každý víkend, aby mohla trávit svůj 

čas s širší rodinou a přítelem. Z výpovědi je patrné, že rodina pro ni představuje prioritu a 

také poskytuje potřebné zázemí: „No ale jinak třeba o víkendech, tak se hodně věnuju 

příteli a neteřiným dvojčatům, oni jsou malí, teď jim bude šes,t vlastně s nima teď hodně 

trávim čas.“ (respondentka R2).  



92 
  

Nejtěžší situaci z pohledu akademické integrace měl však respondent R3, který studuje 

jadernou fyziku. Nejen, že od samého počátku studia čelil požadavkům vysoké náročnosti, 

ale nemohl se příliš spoléhat ani na podporu od kolektivu spolužáků, protože jak jsem 

uvedla výše v rámci oborových specifik, spolužáci o trávení volného času společně příliš 

nestáli. Navíc tento vědecky orientovaný obor je díky své náročnosti spojen s „vysokou 

úmrtností“ studentů a za takové situace je velmi těžké hledat si v rámci školy přátele: 

„Jinak se spolužákama jsem vycházel poměrně dobře, ale uvědomoval jsem si, že většinu z 

nich asi dlouhodobě neuvidim. Takže tady se tak na škole jako radí, že člověk si v tom 

prváku moc kamarádů dělat nemá.“ (respondent R3). Respondent ale celou situaci zvládl a 

úspěšně se adaptoval. Z rozhovoru vyplynulo, že tomuto studentovi napomáhala v adaptaci 

již zmíněná rozvinutá výkonová motivace, určitý nadhled a široká oblast zájmu. 

Respondent se totiž svěřil, že v rámci studia docházel na několik přednášek pro studenty 

humanitních oborů, kde si našel pár přátel. Široká oblast zájmu mu tak pomohla rozšířit 

sociální okolí a získat potřebnou oporu. U tohoto studenta jsem také zaznamenala větší 

míru sounáležitosti se školou. Respondent sdělil, že ho vlastně baví neustále se vzdělávat, 

pracovat na sobě a v tom spatřuje své celoživotní poslání: „Vědec, za kterýho se vlastně 

považuju, by neměl nikdy dospět a pořád by se měl vzdělávat, takže budu asi celoživotním 

studentem.“ (respondent R3). Pokud bych měla celou situaci shrnout, ukazuje se, že 

informantům pomohly při zvládání studijních překážek některé rozvinuté psychické 

charakteristiky a důležitou roli sehrálo také sociální okolí. Dalo by se říci, že úspěšné 

akademické integraci napomáhá také úspěšná sociální integrace, která jí podle výpovědí 

respondentů předchází. 

V závěru této části zbývá vymezit kvality, které se díky úspěšné akademické integraci 

rozvinuly. Mezi tyto kvality patří pocit větší jistoty, vyšší psychická odolnost, rozvinutí 

kognitivních schopností a schopnost time-managementu. Pocit větší jistoty je úzce 

provázán se studiem konkrétního oboru. Respondenti vypověděli, že se v dané 

problematice mnohem lépe orientují než na začátku a v důsledku toho pociťují větší 

sebevědomí. Také dokážou své poznatky (nejen u zkoušky) mnohem „lépe prodat“. Pro 

odborníky v dané oblasti se postupně stávají rovnocennými partnery. Vyšší psychická 

odolnost pak souvisí zejména s mírou prožívaného stresu. Studenti během rozhovoru 

sdělovali, že během zkouškového období prožívají mnohem méně stresu než na začátku 

studia. Respondenti si stále uvědomují, že splnění zkoušek je pro ně důležité, dokážou se 
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na ale na celou situaci dívat s mnohem větším nadhledem: „Řekla bych, že jsem jako hodně 

otupělá od takovýho toho prvního roku, kdy jsem se před zkouškama prostě úplně totálně 

klepala a měla jsem prostě pocit, že se pozvracím, tak teď už to člověk bere jako víc 

s rezervou.“ (respondentka R6).  

Třetí kvalitou je rozvoj kognitivních schopností. Většina respondentů sdělila, že 

pravidelné učení na zkoušky vedlo k vytrénování paměti. Díky tomu jim příprava na 

zkoušku zabere mnohem méně času. Učí se rychle a efektivně. Dále respondenti zmiňovali 

určité změny v oblasti usuzování, které jim pomáhají nad věcmi úplně jinak přemýšlet. 

Poslední rozvinutou kvalitou je schopnost time-managementu. Respondenti se věnují 

pestré paletě zájmových i pracovních činností a je potřeba všechny své aktivity skloubit se 

školou. Jak dokládají jejich výpovědi, většina z nich to zvládá bez větších potíží. Některým 

dokonce pestrost vyhovuje, protože život získá jiný rozměr: „Tim, že mám to zaměstnání, 

tak to bylo takový pestrý, že jsem byl v práci, pak ve škole, že ten život měl jako ňákej 

náboj.“ (respondent R8). 
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4 Diskuze 

V úvodu této části nejprve stručně shrnu poznatky, ke kterým jsem výzkumem 

dospěla. Poté vlastní výsledky porovnám s vybranými zahraničními studiemi, které jsem 

popsala v teoretické části práce. Všechny studie se týkaly první generace vysokoškolských 

studentů. Soustředit svou pozornost budu zejména na odlišnosti mezi výzkumnými závěry 

a budu se snažit zjistit, které faktory tyto odlišnosti zapříčinily. 

 

4.1 Shrnutí  

První výzkumnou oblastí, kterou analýza odhalila a zároveň kategorií centrální, byla 

role studenta jako součást sebepojetí. Do této kategorie byl zařazen proces adaptace na 

novou roli, postoje ke studiu, aktivity vyplňující respondentům čas a hlavně atributy s rolí 

studenta spojené. V souvislosti s adaptací výzkum odhalil, že respondenti prožívali na 

začátku studia určité rozčarování a chyběly jim některé informace. Někteří na začátku 

hodně bojovali s prokrastinací a v prvním zkouškovém období podcenili přípravu. Na 

druhou stranu studenti pozitivně hodnotili nově získanou svobodu, kdy je nikdo 

nekontroloval a mohli si zorganizovat svůj volný čas tak, jak uznali za vhodné. Po 

absolvování prvního semestru se situace ustálila a studenti si na novou vzdělávací situaci 

zvykli.  

Spolu s adaptací přibývaly pozitivní dojmy ze studia, které mezi respondenty 

převažovaly. Pozitivně byli hodnoceni také učitelé a kolektiv spolužáků. Svůj volný čas 

respondenti vyplňovali aktivitami nejrůznějšího charakteru: sport, kultura, cestování, 

trávení času s rodinou a přáteli. Většina studentů se také věnuje výdělečné činnosti. 

Atributy spojené s rolí studenta jsou v očích respondentů následující: povinnosti, určitá 

míra bezstarostnosti, studium jako privilegium, studium znamená mít volný čas, studium 

jako usilování o seberozvoj.  

Další poměrně rozsáhlou kategorii v mém výzkumu představovala motivace. Pokud 

jde o výkonovou motivaci, tak u většiny respondentů můžeme hovořit o rozvinuté potřebě 

dosažení úspěšného výkonu. To dokládá zjištění, že studenti navzdory určité míře stresu 

vstupují do výkonové situace, při přípravě na zkoušky postupují systematicky a volí často 

dost propracované strategie učení. Překážky je neodradí, dál vytrvale pokračují na cestě za 

svým cílem. Úspěch připisují svým vnitřním schopnostem, nikoliv vnějším okolnostem. 
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Zajímavé téma, které analýza dat v souvislosti s výkonovou motivací odhalila, bylo 

zvládnutý milník jako motivace. Informanti reflektovali skutečnost, že uvědomění toho, co 

už se jim podařilo úspěšně zvládnout, podněcuje jejich výkon v podobné situaci. 

Ve výpovědích respondentů se dále objevilo několik charakteristik spojených se 

sebeaktualizační tendencí, která představuje hlavní motivační sílu člověka. Respondenti se 

v souvislosti s výkonovým zaměřením vyznačují určitou orientací na úkol. Ta se projevuje 

až posedlostí daným úkolem.  Jedinec se plně na úkol soustředí a přestává vnímat věci 

kolem sebe. Další charakteristiky sebeaktualizovaných osob, které se promítly do výpovědí 

respondentů, byly následující: smysl pro humor, realistická představa své vlastní 

budoucnosti a akceptace ostatních lidí. Studenti také dokázali adekvátně zhodnotit své 

silné a slabé stránky a vykazovali sklony k nekonvenčnímu myšlení a sebe-přesahu ve 

smyslu nenechat si své vědění pro sebe, ale předat je ostatním lidem a tím je obohatit. 

Třetí výzkumnou oblast tvořilo sociální okolí jedince, kam patří rodiče, učitelé a 

kolektiv spolužáků. Rozhodnutí respondenta jít na vysokou školu jeho rodiče podpořili. Při 

samotné volbě konkrétního oboru se výrazně neangažovali, jenom si přáli, aby si jejich 

potomek zvolil obor, který ho bude bavit. Během studia rodiče většině respondentů dávali 

finanční příspěvky, které měli uhradit některé náklady spojené se studiem. Rodiče 

poskytovali také určitou míru podpory emoční. Při informování svých blízkých o průběhu 

studia ale respondenti neuvádějí detaily, protože mají pocit, že jejich rodiče by tomu stejně 

nerozuměli. Narazila jsem tak na téma dvou odlišných světů, v nichž respondenti fungují. 

Svět kultury domova na straně jedné a svět kultury vzdělávání na straně druhé. 

V souvislosti s rodiči se vynořilo ještě jedno významné téma: kompenzace rodičovských 

potřeb. Rodiče respondenta často sami neměli možnost dosáhnout vyššího vzdělání a o to 

víc svého potomka ve studiu podporují. 

Ke kolektivu spolužáků převládal mezi respondenty pozitivní postoj. Respondenti 

zdůrazňovali, že si mezi spolužáky dokázali rychle najít přátele a domnívají se, že toto 

přátelství by mohlo vydržet na celý život. Se svými spolužáky se informanti názorově 

shodují a sdílejí podobné hodnoty. Pozitivní postoj se objevil i v souvislosti s vyučujícími. 

Učitelé na vysoké škole se podle slov respondentů chovají ke studentům vstřícně a 

vystupují velmi profesionálně. Mnozí z nich respondenty v něčem inspirují. Hodně 

inspirativní byl přístup vyučujících zejména pro studenty učitelských studijních programů, 
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kteří si často odnesli cenné zkušenosti pro svou budoucí praxi. Naučili se například, jak 

zorganizovat svou hodinu apod. 

Další výzkumná kategorie získala označení studijní dráha. Vypovídala o tom, jaký typ 

střední školy respondenti studovali a co ovlivnilo jejich volbu. Podobně jsem se zaměřila i 

na volbu školy vysoké. Většina respondentů studovala jako střední školu gymnázium, které 

je mezi veřejností stále považováno za elitní typ školy, jehož úkolem je příprava na školu 

vysokou. Při volbě střední školy se hodně angažovali rodiče informantů. Volba byla 

motivována z vnějšku. Naopak volba školy vysoké vycházela z vlastního zájmu jedince za 

vydatného přispění učitelů na střední škole, kteří ten zájem často probudili. Do volby 

vysoké školy rodiče respondenta nevstupovali prakticky vůbec, spíše z povzdálí na celý 

proces dohlíželi. Kromě zájmu jedince byla volba v některých případech ovlivněna také 

vrstevníky respondenta, kteří studium na konkrétní škole buď doporučili, nebo se rozhodli 

jít studovat do stejného města. Většina respondentů podávala přihlášky na dvě vysoké 

školy a více. 

Další výzkumná kategorie nesla název oborová specifika. I když respondenti studovali 

různé obory na odlišných typech škol, analýza odhalila některé podobnosti. Příprava na 

zkoušku se odvíjí od náročnosti předmětu. Na některé zkoušky se respondenti učí sotva pár 

dní, na jiné spíše několik týdnů. Jako studijní materiály využívají respondenti nejčastěji 

vlastní poznámky z přednášek a skripta. Většina studentů hovořila o tom, že u nich na 

škole tvoří praxe povinnou součást studia a vnímají je jako velký přínos pro svou budoucí 

práci v oboru.  Někteří z respondentů škole vytýkali to, že předávané poznatky mají malé 

využití v praxi, a že škola málo podněcuje k sebe-rozvoji. Naopak oceňovali, že časová 

náročnost studia není příliš vysoká a umožňuje věnovat se výdělečné činnosti nebo jiným 

aktivitám. Díky analýze dat vykrystalizovaly některé specifické skupiny oborů. První 

takovou specifickou skupinu představují vědecky orientované obory, kde uspějí jenom ti 

nejnadanější. Takové obory se vyznačují malým počtem studentů v ročníku a vysokou 

úmrtností. Hodně studentů už nepostoupí do druhého ročníku studia. Studenti těchto oborů 

dle slov respondenta vykazují nízkou úroveň sociálních potřeb a nemají zájem se 

socializovat. Druhou specifickou skupinu představují obory umělecké. Studenti těchto 

oborů dle slov respondentů příliš neusilují o dosažení dobrých výsledků a často chodí ke 

zkouškám nedostatečně připraveni. Zda je příčinou nedostatečná motivace ze strany školy, 

nebo odlišně nastavené priority studentů lze jen odhadovat. Na druhou stranu se jedná o 
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obory velmi náročné, protože studenti musí mít určité znalosti, také být manuálně zruční a 

mít estetické cítění. Třetí specifickou skupinu oborů představovaly ty pedagogické. 

Učitelské povolání také vyniká svou náročností a velkými požadavky. Pedagog musí mít 

potřebné znalosti a ty znalosti musí svým studentům umět předat. Také musí učitel 

vykazovat určitou míru psychické odolnosti, aby zvládl čelit stresu. Navíc, pokud jde o 

budoucího učitele cizího jazyka, je náročnost požadavků ještě navýšena. Jedinec musí 

zvládnout vyjádřit své myšlenky v jiném než mateřském jazyce. 

Předposlední kategorii v mém výzkumu představovala vynořující se dospělost jako 

specifické vývojové období, v němž se respondenti právě nacházejí. Z analýzy dat 

vyplynulo, že respondenti vykazují některé psychické změny spojené s dospělostí: 

samostatnost a nezávislost, změna hodnotové orientace a pocit finanční nezávislosti. Mezi 

další mezníky spojené s dospělostí patří ukončení vysokoškolského studia, stabilní 

zaměstnání a stabilní příjem. Právě stabilní příjem se jeví jako jeden z klíčových mezníků, 

protože otevírá cestu k těm dalším. Pokud má jedinec dostatek finančních prostředků, 

může si dovolit např. samostatné bydlení a začít plánovat budoucnost se svým partnerem. 

Ani jeden z respondentů se v současnosti nevnímá jako plnohodnotný dospělý. Polovina 

respondentů má blíže k pólu dospělého, druhá polovina se cítí být stále ještě studenty. Ve 

výpovědích respondentů se objevovaly všechny charakteristiky spojené s obdobím 

vynořující se dospělosti popsané Arnettem (2004): nestabilita, mnoho možností, explorace 

identity, období mezi, zaměření na sebe. 

Poslední kategorií výzkumu je integrace. Integrace znamená konečný výsledek 

procesu adaptace na novou vzdělávací situaci, který jsem popisovala v rámci první 

kategorie. Kruh se tak symbolicky uzavírá. Integrace se dělí na akademickou a sociální. 

Záleží na tom, zda se jedinec integruje do sociálního života dané instituce, nebo do 

akademického života. Výpovědi respondentů hovoří ve prospěch obou typů integrace. 

Sociální integraci dokládá to, že většina respondentů vnímala kolektiv spolužáků jako 

dobrý a rádi s nimi trávili čas i mimo školu. Důkazem pro akademickou integraci je, že 

respondenti si na požadavky spojené se studiem už zvykli a nahlíží na ně jako na 

přiměřené. Studenti jsou si mnohem jistější v dané problematice a nebojí se zapojit do 

diskuze s odborníky. Výzkum také odhalil faktory, které proces adaptace u studenta a  

následnou akademickou integraci ovlivňují. Mezi pozitivní faktory patří vyšší studijní 

aspirace a nadání. Existují také faktory, které naopak přizpůsobení se vysokoškolskému 
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studiu znesnadňují. Takovým negativním faktorem byly u respondentů zejména 

pochybnosti, které se dostavily po prožívaném neúspěchu. Hodím se pro studium na dané 

škole? Mám ve studiu pokračovat? Respondenti naštěstí pochybnosti překonali a ve studiu 

pokračovali dál. Při překonání překážek na cestě k úspěchu jim pomohla zejména 

rozvinutá výkonová motivace, smysl pro humor a sociální okolí. Výzkum nastínil také 

kvalitativní změny spojené s akademickou integrací: vyšší psychická odolnost u 

respondentů, pocit větší jistoty, rozvoj kognitivních schopnost, schopnost time-

managementu. 

 

 

4.2 Porovnání výsledků s dalšími výzkumy 

 

4.2.1 Dva odlišné světy  

Zahraniční výzkumy týkající se první generace vysokoškoláků přišly se zjištěním, že 

tito studenti musí fungovat ve dvou odlišných světech: kultura domova a kultura 

vysokoškolského vzdělávaní (Hsaio, 1992). I můj výzkum dospěl k podobnému zjištění. 

Pokud jde o záležitosti spojené se studiem, tak se studenti první generace svým rodičům 

svěřují jen okrajově, protože by tomu prý stejně nerozuměli. Z toho vyplývá, že rodiče 

respondentů nejsou podle nich dostatečně kompetentní k tomu, aby udělili potřebné rady 

týkající se studia. Proces přizpůsobení se nové vzdělávací situaci, tak může pro jedince 

představovat mnohem větší psychickou zátěž, než v případě jejich vrstevníků, kteří mají 

rodiče také vysokoškoláky. Rodič vysokoškolák je totiž schopen svému potomkovi 

s adaptací na vysokoškolský život pomoci. To znamená, jak se přihlásit ke studiu, jak si 

volit kurzy, jak zažádat o finanční příspěvky atp. (Nunez a Cuccaro-Alamin, 1998).  

 

4.2.2 Překážky na cestě k úspěchu 

Autoři zahraničních studií zmiňují překážek mnohem více. Studenti první generace 

mají údajně odlišná očekávání od vysoké školy, horší akademické schopnosti, potíže se 

sociálním začleněním, nedostatek sebevědomí a více finančních omezení (Hicks, 2003). 

Můj výzkum také prokázal, že studenti na cestě za vzděláním musí čelit řadě překážek. Na 
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druhou stranu nemohu potvrdit, že jde právě o tyto bariéry. Odlišná očekávání studentů 

první generace nemohu potvrdit, protože k vyvození závěru mi chybí potřebná opora 

v datech. Přesněji řečeno, realizovat rozhovory také se studenty, kteří mají vysokoškolsky 

vzdělané rodiče a výsledky poté porovnat. Data z mého výzkumu nepotvrdila ani to, že by 

studenti první generace vykazovali horší akademické schopnosti než jejich spolužáci. 

Respondenti uváděli, že si na povinnosti spojené se studiem už zvykli a jejich plnění jim 

připadá přiměřeně náročné. Studenti si také během vysokoškolského studia vypěstovali 

dobré studijní návyky, což dokládá fakt, že většina z nich se systematicky připravuje na 

zkoušky a volí odlišné strategie učení, podle toho, o jaký typ zkoušky se jedná. Informanti 

v rozhovorech sdělovali, že neměli potíže se začleněním do kolektivu spolužáků a rychle si 

mezi nimi našli velmi blízké přátele. Respondenti tráví se spolužáky čas i mimo školu a 

sdílejí podobné názory, což přijetí ostatními jen potvrzuje.  

Nedostatek sebevědomí se ve výpovědích respondentů odrazil jen částečně. Několik 

respondentů se svěřilo, že během studia měli určité pochybnosti, které je přiměly 

k přemýšlení o tom, zda se pro studium na dané škole hodí, nebo by měli vyzkoušet něco 

jiného. Pochybnosti se často objevily po určitém neúspěchu a byly typické spíše pro 

vysokoškolské studium nižšího stupně. Všichni respondenti pochybnosti překonali a 

pokračovali úspěšně ve studiu. Jejich sebevědomí spolu s navazujícím studijním 

programem spíše vzrostlo, protože se cítili jistější v dané problematice. Jednoznačně 

potvrdit nemohu ani finanční omezení respondentů. Většina z nich se totiž věnuje 

výdělečné činnosti, kterou zvládá skloubit se školou. Pět respondentů dokonce vypovědělo, 

že si vydělají dostatek finančních prostředků na to, aby se obešli bez rodičovských 

příspěvků úplně, nebo je rodiče podporují jen okrajově. V této souvislosti se nabízí otázka, 

nebrání pracovní aktivity respondentů jejich plnému zapojení do studia? Kdyby nemuseli 

informanti docházet do práce, získaný čas by mohli věnovat například průběžnému 

připravování na zkoušky a neučit se až ve zkouškovém. Data něco takového nepotvrzují. 

Výpovědi dvou respondentů, kteří pracují, dokládají to, že pokud měli zájem průběžně se 

připravovat do školy, pracovní aktivity jim v tom nebránily. Tady je výpověď jednoho 

pracujícího respondenta: „Učim se mnohem víc v průběhu semestru a chápu ten smysl 

věnovat se tomu předmětu, klidně i pár hodin týdně projít si ty materiály a právě radši si ty 

materiály v průběhu semestru klidně jen nějakým zvláštním způsobem několikrát přečíst, je 
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to o mnoho lepší, na zkouškách se mi daří mnohem lépe…přešel jsem z toho nárazového na 

průběžné učení, je to lepší a tím pádem tomu lépe rozumím.“ (respondent R4). 

Kromě určitých pochybností spojených se začátkem studia se jako hlavní překážka u 

respondentů jevila velká míra stresu inhibující výkon u zkoušek. Studenti také bojovali 

s určitou prokrastinací, která se projevovala odkládáním studijních povinností a jejich 

plněním na poslední chvíli. Vlastní analýza dat, ale přišla i s faktory, které proces integrace 

podporují. Jedná se především o vyšší studijní aspirace, které začaly být patrné od raného 

školního věku. 

Důvod, proč jsem dospěla k odlišným výsledkům v porovnání se zahraničními 

výzkumníky, může být ten, že moji respondenti byli věkově starší a měli za sebou více let 

vysokoškolského studia, řadu problémů tak již reálně překonali. Dalším důvodem rozdílu 

může být odlišné vzdělávací prostředí, z něhož respondenti pocházejí. Americký i český 

vzdělávací systém totiž vykazuje jistá specifika. Např. finanční náročnost studia v USA je 

s českým školstvím nesrovnatelná (Chýla, 2008). Dalším rozdílem může být více 

individualizovaná výuka na amerických školách. Studenti jsou vybízení k tomu, aby se 

svými vyučujícími jako s rovnocennými partnery diskutovali. Podporuje se rozvoj 

kritického myšlení. Naopak v rámci českého vzdělávání stále převažuje klasický model 

výuky, kdy učitel přednáší a studenti si pouze zapisují. U studentů je oceňováno spíše 

množství poznatků (Kania, 2014).   

Individualizovaná výuka, ale více svědčí studentům, kteří pocházejí z vyšších 

sociálních tříd. V teoretické části práce jsem pojednala o rodinách s elaborovaným  a s 

chudým jazykovým kódem. Elaborovaný kód je typický pro vyšší sociální třídy. Dítě si z 

interakce s rodičem odnáší zkušenost, že s dospělými se vyplatí diskutovat a je možné 

měnit nastavená pravidla, pokud se přijde s logickým argumentem (Bernstein, 1961). 

Naopak v rodinách s chudým jazykovým kódem jsou pravidla striktně daná a s autoritou se 

o nich nediskutuje. Z toho je zřejmé, že studentům první generace, kteří pocházejí z nižších 

tříd, vyhovuje individualizovaný přístup mnohem méně, a v důsledku toho mohou 

vykazovat nižší akademickou úspěšnost. 
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4.2.3 Integrace a motivace 

Důležitost integrace a motivace ve svém výzkumu dokládají Próspero a Vohra-Gupta 

(2007). Podle nich akademická integrace napomáhá u studentů první generace k lepšímu 

studijnímu průměru. Naopak vnější motivace a amotivace u těchto studentů souvisí s 

nižším studijním průměrem. Důležitou úlohu motivace a integrace prokázal i můj výzkum. 

Zjistila jsem, že u většiny respondentů převažuje potřeba dosažení úspěšného výkonu. 

Rozvinutí této výkonové potřeby pak souvisí zejména s velmi vytrvalou přípravou na 

zkoušky. Informanti se ale řídí spíše subjektivním kritériem úspěšnosti než kritériem 

objektivním v podobě dobrých známek, proto jsem studijnímu průměru nevěnovala 

takovou pozornost.  

Mezi mými respondenty byli studenti s vynikajícími studijními výsledky, kteří 

v některých případech získali dokonce stipendium, za úspěšné se ale považovali i ti, kteří 

měli průměr o něco horší, protože zvládli zkoušku splnit a díky přípravě na ni si něco 

odnesli do budoucí praxe. To, že se respondenti řídili při posuzování vlastního výkonu 

subjektivním kritériem, a ne tím vnějším v podobě známek, může odrážet přítomnost 

vnitřní motivace. Souhlasím tedy s výzkumníky v tom, že se tento druh motivace pojí 

s větší mírou úspěšnosti studentů, nemusí však nutně souviset s vyšším studijním 

průměrem. 

Můj výzkum dále prokázal souvislosti mezi úspěšností studentů a jejich akademickou 

integrací, protože úspěšná adaptace na vysokoškolské studium a následná integrace rozvíjí 

u studentů určité kvality, které mohou pozitivně ovlivnit průběh jejich dalšího studia. Mezi 

takové kvality patří zejména vyšší psychická odolnost, která umožňuje lépe snášet stresové 

situace, dále zdokonalování některých kognitivních funkcí (zejména paměti) a také 

schopnost time-managementu usnadňující organizaci času. 

Petty (2014) ve svém výzkumu se studenty první generace také zdůrazňuje úlohu 

motivace a vychází přitom z modelu Maslowovy hierarchie potřeb a z modelu 

McClellanda. Autor tvrdí, že studenti první generace na cestě k uspokojování potřeb musí 

zdolávat mnoho překážek. Jako hlavní příklad uvádí autor sociální potřeby. Tím, že jedinec 

pochází z rodiny ne-vysokoškoláků, která mu pravděpodobně neposkytuje dostatečnou 

podporu, může se u něj projevit nízká sebeúcta. Výsledkem nízké sebeúcty je pocit 

nepatřičnosti, díky němuž jedinec snadno získá dojem, že se do dané vysokoškolské 

instituce vůbec nehodí. Student má také značné potíže se začleněním do kolektivu. Můj 
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výzkum prokázal určité pochybnosti, které respondent pociťoval, když čelil neúspěchu u 

zkoušky, nebo byl zaplaven studijními povinnostmi. Na druhou stranu se tyto pochybnosti 

jevily jako přechodné. Respondenti svou nejistotu dokázali překonat a pokračovali dál ve 

studiu. S postupem času a dalšími překonanými studijními mezníky vykazovali 

respondenti naopak sebevědomí vyšší. Jak jsem uvedla v rámci analýzy dat, velkou 

zásluhu na vytrvalosti respondentů dokončit studijní program, mohou mít minulé 

zkušenosti s překonáváním překážek, které jedinci pomohly uvědomit si, že se vytrvalost 

v dané situaci vyplatí. 

 Zdá se, že určité pochybnosti se týkají spíše nové situace, která svou náročností 

testuje limity jedince. Tyto pochybnosti nemusí nutně souviset se sociálním prostředím, 

odkud jedinec pochází, a mohou postihnout všechny studenty bez výjimky. To, že nemusí 

jít o pocity nepatřičnosti, o nichž autor hovořil, dokládá i skutečnost, že studenti od 

samého začátku neměli problémy se začleněním do kolektivu spolužáků. Můj výzkum také 

přišel se zjištěním, že se u studentů první generace rozvíjí charakteristiky spojené se 

sebeaktualizační tendencí, která se podle Maslowa (2001) nachází nejvýše v hierarchii 

potřeb. Přítomnost těchto charakteristik do značné míry souvisí s akademickou úspěšností, 

protože sebe-aktualizovaný student usiluje a svůj seberozvoj a naplnění svého potenciálu. 

 

4.2.4 Longitudinální studie vynořující se dospělosti 

Na závěr této části ještě stručně porovnám výsledky vlastního výzkumu s výsledky 

longitudinální studie Cesty do dospělosti (Lacinová, Ježek, Macek a další, 2016), která 

byla realizována v českém prostředí a zaměřovala se na mladé dospělé, respektive na 

období vynořující se dospělosti. I můj výzkum prokázal, že vztah respondentů k rodičům je 

většinou kladný a že jsou to právě rodiče, kteří poskytují jedinci důležitou oporu 

v souvislosti s profesním směřováním. Rodiče do volby konkrétního studijního oboru sice 

nezasahovali, ale projevili přání, aby si jejich potomek zvolil specializaci, která ho bude 

bavit. Rodiče také projevili důvěru v respondentovy schopnosti a neposlední řadě poskytli 

potřebnou finanční podporu. Data z mého výzkumu také potvrdila důležitost partnerských 

vztahů v očích respondentů. Většina informantů skutečně zahrnuje do svých budoucích 

plánů společný život s partnerem/partnerkou a mnohdy mají konkrétní představy, jak by 

takový život měl vypadat. Opakované rozchody a návraty k partnerům jsem ve výpovědích 

nezaznamenala. Možná proto, že jsem se partnerství nevěnovala v rozhovoru podrobně a 
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představovalo jen jednu z mnoha oblastí mého zájmu. Vlastní výzkum také potvrdil fakt, 

že většina mladých dospělých spolu s docházením do školy také pracuje a tyto dvě oblasti 

se značně prolínají. Studium magisterského/inženýrského programu totiž svou menší 

časovou náročností oproti bakalářskému programu umožňuje mladému člověku lépe si 

zorganizovat čas a vyplnit ho množstvím nejrůznějších aktivit, mezi které patří i výdělečná 

činnost. 
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5 Závěr 

Můj vlastní výzkum týkající se studentů první generace si kladl za cíl zmapovat 

studijní dráhu jedince a najít faktory, které studium významným způsobem ovlivnily. 

Zjistila jsem, že většina respondentů si jako střední školu zvolila gymnázium. Gymnázium 

je mezi veřejností stále považováno za elitní typ školy, jehož hlavním úkolem je připravit 

na vysokoškolské studium. Volba gymnázia tak významným způsobem ovlivnila další 

průběh vzdělávání.  

Výzkum dále ukázal důležitost rodičovské podpory nejen materiální, ale také emoční. 

Na druhou stranu ale bylo odhaleno, že rodiče ne-vysokoškoláci nerozumí záležitostem, 

které jsou spojeny s vysokoškolským studiem a díky tomu nemohou v případě potřeby 

podat svým potomkům pomocnou ruku. Studenti první generace fungují ve dvou odlišných 

světech a s adaptací na novou vzdělávací situaci si musí poradit sami. Pokud se studentům 

podaří překonat obtížný začátek a úspěšně se na vysoké škole adaptují, výsledkem je 

rozvinutí určitých kvalit, které jim usnadní další průběh studia. Například se stanou 

psychicky odolnějšími a dojde ke zdokonalení jejich kognitivních funkcí. U respondentů se 

se prokázala úspěšná sociální i akademická integrace. 

Můj výzkum přinesl vhled i do oblasti motivace. Výpovědi respondentů svědčí pro 

převažující potřebu úspěšného výkonu, která se projevuje zejména projeveným úsilím a 

systematickou a přípravou na zkoušky. Výzkum také odhalil u respondentů rozvinutou 

sebeaktualizaci jako dominantní potřebu, která stojí v samotném čele Maslowovy 

hierarchie. 

Výzkum se dále soustředil na vývojové období, v němž se respondenti právě 

nacházejí. Jedná se o období vynořující se dospělosti, které je charakterizováno 

nestabilitou, pocitem mezi, mnoha možnostmi, explorací identity a zaměřeností na sebe. 

Nikdo z respondentů se v současné době necítí být plnohodnotným dospělým, polovina 

z nich má dokonce blíže k pólu studenta. Důležité mezníky spojené s dospělostí jsou 

v očích respondentů následující: úspěšné absolvování vysokoškolského vzdělání, stabilní 

zaměstnání a příjem, samostatné bydlení a založení vlastní rodiny.  

Vlastní poznatky jsem porovnala s výzkumy první generace vysokoškoláků ze 

zahraničí (např. Petty, 2014; Próspero a Vohra-Gupta, 2007). Můj výzkum potvrdil 

důležitost motivace a integrace v souvislosti s akademickou úspěšností. Také se shoduji se 
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zahraničními kolegy v tom, že studenti první generace musí při touze úspěšně absolvovat 

vysokoškolské vzdělání čelit mnoha překážkám. Moji informanti však popisovali překážky 

odlišného charakteru. Zahraniční autoři hovořili o pocitu nepatřičnosti, kdy mají studenti 

první generace pocit, že se do dané vysokoškolské instituce nehodí. Další překážky 

představovalo vyčlenění z kolektivu, nízké sebevědomí, horší akademická úspěšnost a 

finanční omezení. V diskuzi jsem odhalila, že tyto překážky jsou do velké míry způsobeny 

značně odlišným prostředím amerických univerzit v porovnání s těmi českými. Čeští 

studenti čelili spíše velké míře stresu a občasné nechuti plnit povinnosti spojené se 

studiem. Na druhou stranu můj výzkum odhalil také faktory, které úspěšné absolvování 

studia usnadňují. Zejména jde o vyšší studijní aspirace. 

Vlastní výzkum zohlednil i některá specifika spojená se studiem určité skupiny oborů. 

Jako specifické se jeví pedagogické obory, umělecké obory a silně vědecky orientované 

obory, které kladou na studenty vysoké nároky nejrůznějšího charakteru.  Stálo by za to se 

jednotlivým skupinám oborů věnovat podrobněji v dalším výzkumu zaměřeném na 

motivaci a akademickou úspěšnost. V této studii, kde bylo cílem získat respondenty co 

nejrůznějších oborů, proto nebyl prostor. Dostatek prostoru nebyl věnován ani 

podrobnějšímu srovnání studentů soukromých a veřejných škol, které by mohlo přinést 

rovněž zajímavé výsledky. 

Jsem přesvědčena, že předem stanovené výzkumné cíle se podařilo naplnit a doufám, 

že výzkum poslouží jako inspirace dalším badatelům, kteří se stejně jako já budou věnovat 

této jedinečné populaci studentů. Studenti první generace rozhodně stojí za pozornost a je 

velká škoda, že v českém prostředí podobných výzkumů nenajdeme více. 
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7 Přílohy 

 

7.1 Základní otázky do rozhovoru 

Jakou střední školu jsi studoval/la? Jak probíhalo rozhodnutí o tom, jakou SŠ zvolit? 

Ovlivnila podle tebe tato škola rozhodování o dalším vzdělávání? Pokud ano, jak? 

Angažovali se nějak rodiče při volbě dalšího vzdělání? 

Jaký obor jsi studoval/a v rámci bakalářského programu a proč sis tento obor vybral/a? (jak 

probíhal výběr celkově) 

Podával/a jsi přihlášky i na další obory? Na jaké? 

Popiš své dojmy na začátku studia a uveď, jak se tyto dojmy postupem času proměňovaly. 

(vztahy se spolužáky, zvládání situace, celkový pocit ze školy – prostory atp.). 

Jaký obor studuješ v současnosti v rámci magisterského/inženýrského programu? 

Pokračuješ ve studiu stejného oboru, nebo sis zvolil/a jiný? (pokud jiný obor, proč?) 

Byla pro tebe volba navazujícího studia jasná, nebo si zvažovala i jiné varianty? (např. 

nastoupit do zaměstnání) 

Jaké jsou tvé dojmy ze studia teď? Pozoruješ nějaké významné rozdíly oproti 

bakalářskému programu? 

Jak by si shrnul/a svůj vztah k učitelům na škole? Je mezi nimi někdo, kdo tě inspiruje?  

Jak obvykle vnímáš/prožíváš zkouškové období? Jaké strategie učení volíš? Jak se cítíš, 

když zkouškové odezní? 

Je pro tebe důležité dosažení dobrých výsledků, nebo stačí jen tak prolézt? A co pro tebe 

znamená dobrý výsledek? 

Jak bys popsal/a kolektiv svých spolužáků? Rozumíte si dobře? Trávíte spolu čas i mimo 

školu? 

Jakým aktivitám/činnostem se věnuješ kromě studia?  

Jakým způsobem své studium financuješ? 
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A co rodiče, jak se dívají na tvé studium (na volbu oboru, diskutuješ s nimi výsledky, 

praktické záležitosti…)? 

Když bys měl/a doplnit následující větu, co bys řekl/a? : Být studentem pro mě znamená… 

Připadáš si ty sám/sama jako dospělá osoba, nebo máš pocit, že jsi ještě příliš závislý/á na 

rodičích/na jiné osobě? (pokud se už cítí jako dospělý: Co byl ten rozhodující moment, 

který ti pomohl se tak vnímat? x pokud se ještě jako dospělý necítí: Co by se podle tebe 

mělo stát, aby ses začal/a vnímat jako dospělý/á?) 

Jak si představuješ svou budoucnost, potom co dostuduješ? (nejen pracovně, ale i osobně, 

volba partnera). 

 

 

 


