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Abstract
The aim of my diploma paper is to analyse the question of relation valuable
orientation members of Junak to the future, section of expectation and wishes of
their parents. The theoretical part concentrates on the demarcation of ideas of
personal value, valuable orientation, time perspective and explanation of value,
ideals and elements which form scout's movement. There are also presented results
of research from Mgr. Pavel Černý, in which this work continues.
The pairs-individual/scout + his/her parents are respondents of my research.
It includes 3 men and 7 women and their mothers (none of the fathers were
participants in the research). I show parental expectations, wishes and calculations
in relation to the future of their children and also expectations, wishes and
calculations of these children in relation to their own future in the exploratory part
of my Diploma work.
We have the following information from the results of our research.
Agreements between respondents of Cerny and respondents-scouts from this
research, especially in high preference of spiritual and ethical values, were found.
Both groups of respondents prefer more value of friendship and good team,
honesty, having their own interests, useful work and active participation in
development of the society than usual teenagers. On the other hand, differences in
valuable preference between both of the exploratory groups were found to be less
preferable by respondents-scouts-to be healthy, to be calm and without risks,
protect nature, be resistant and make stronger understanding between people. The
valuable orientation of respondents-scouts and their mothers were compared. There
is a high preference in friendship, interesting job, family and honesty. They both
agree to a low preference of private undertaking and having a lot of money.
Respondents-scouts and their mothers disagree in preferences such as calm life
without risk, active participation in development of the society, truthfulness and
healthy life. It can be supposed that the differences between scouts and mothers are
the consequence of generational difference, different roles in their lives and partly
in the scout's upbringing.
Diploma work is also concentrated on the question of the relation to the
future. In this part we ask if the members of Junak and their parents have the same
or different points of view to their own future (by members of Junak) or the future
of their children (parents-mothers). Respondents-scouts are really living with
values which they describe as important in range of values. Respondents try to fill
their own lives with these high ethical values and count with them to the future. It
can be considered as a very positive element of the scout's upbringing. On the
other hand a high pretensions, in which it is not easy to compensate for everyday
life (especially in relation with other people) are given by the scouts. The future of
respondents-scouts doesn't look too developed. We didn't find a satisfactory
foundation to judge the "maturity" of the personal element of time orientation by
respondents-scouts. Respondents-scouts are very busy with their own present that
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they don't have thoughts or intellectual capacity to relate to their own future.
Because of this fact, that they are interested in scouting activities with high
intensity and time subsidy, sometimes they can loose the opportunity of their own
development in different areas
( practice, learning of languages, football).
We ask for comparison of point of view from respondents-scouts and
respondents-mothers for the future of respondents-scouts. The perception of the
relation for the future of their own children isn't by respondents-mothers, in the
majority of cases, in contradiction with the perception of their own future of
respondents-scouts. They have the same opinion about the future such as the wish
to be satisfied, be good citizen...or mothers give freedom to their children, give
them responsibility regarding their future and also express a trust that their children
can do it. Possibly, there can be a discrepancy between these images. It is builts on
active scouting of respondents-scouts. We are speaking about perception of variety
offers, which we can find nowadays-practice in the department, having new
experience abroad. The scouting is responsible for taking care of children in
difficult part of their lives-adolescence and give them values which are crucial also
for parents. Parents are often wondering why their children have many difficulties
in their lives and also why they don't have as many opportunities as other children.
In general, the point of view of respondents-mothers is the same as mothers
from the general population. Mothers hope for great satisfaction for their children
and also good education. Respondents-scouts have similar behaviour to children of
the same age but with two differences. Firstly, their valuable orientation is more
altruistic. They appreciate intellectual and ethical values more. Secondly, they
delay having a family, work and responsibility compared to children of the same
age and they spend their free time scouting.
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1 ÚVOD

1.1

Cesta k tématu, cíl práce

V diplomové práci jsem se zaměřila na názory, postoje, hodnotovou orientaci a
vztahování se k bbudoucnosti dospělých skautů/ek a náhledu jejich rodičů na ně samé.
Výzkumným vzorkem jsou skauti - roveři (18-261et) a jejich rodiče.
Ve své praxi skautské vedoucí i později lektorky vzdělávacích kurzů jsem se setkala a
leckdy přátelila s mnoha jedinci - skauty, kteří si stěžovali, že rodiče nechápou jejich působení
ve skautingu, zapálení pro skautskou činnost, množství času, které této volnočasové aktivitě
věnují na úkor jiných činností. Konkrétně šlo o názory týkající se užitečnosti jejich skautského
působení v „reálném" životě. Tedy uplatnitelnost či neuplatnitelnost schopností a dovedností
získaných skautováním v praxi. Častými introjekty rodičů, jimiž moji známi popisovali situaci
byly:
•

„Měl by ses víc věnovat škole, úkolům, ne neustále trávit čas v klubovně."

•

„A na co ti vlastně to skautování je? Akorát tím zabíjíš čas, který bys mohl věnovat
něčemu užitečnějšímu."

•

„Měl bys získat někde praxi, ne pořád trávit čas u skautů."

•

„Co z tebe jednou bude, vždyť ty umíš jen chodit s těma skautama na výpravy."

•

„U skautů - zadarmo - jseš pořád, ty vůbec nepřemýšlíš, jak se jednou uživíš! Vždyť ty
neumíš nic jiného než skautovat."

•

Tyto introjekty jsou v rozporu s cíli skautingu, vzhledem k tomu, že jedním z cílů skautingu
je příprava dítěte a mladého člověka na občanský a praktický život. Jak je tomu však v reálu?
Kladla jsem si otázky, proč přes jasný cíl skautské výchovy rodiče skautování svého dítěte takto
chápou. Možná jejich děti-skauti nezvnitřnili skautské ideály. Také je možné, že rodiče neví, co
jejich děti vtom „skautování" vlastně dělají, jaký to pro ně má praktický význam. To by
souhlasilo i s výsledky výzkumu

agentury Medián a kol. autorů (2003) ohledně chápání

skautingu veřejností a rodiči, který si nechalo Ústředí Junáka zpracovat a v níž se uvádí, že
»nejčastěji jmenovanými činnostmi ve skautingu byly výlety do přírody a ochrana přírody ...
nezanedbatelnou součástí představ...je i skládání různých zkoušek" (více viz příloha 1). (Černý a
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kol., 2003, s. 49) Tato představa však neodpovídá cílům a obsahu skautské výchovy, je to pouze
velmi malá část z prostředků a metod skautské výchovy.
Toto vysvětlení je založeno na mediálním obrazu Junáka jako celku, přesto mě vzhledem
k situaci, s kterou se vypořádávám, příliš neuspokojilo. Kladla jsem si další otázky. Rodiče
většinou své děti do skautského oddílu přihlašují, vybírají mu ho, jak je pak možné, že by dále
nevěděli o jeho činnosti? Výběr skautského oddílu, podle mého názoru, souvisí s hodnotovými
preferencemi oněch rodičů - tedy orientací na spolupráci, altruismus, vztah k obci a přírodě,
solidaritu se slabšími, což lze předpokládat, že by chtěli rozvíjet i u svých dětí. Proč najednou
zdůrazňují výkon a finanční ohodnocení?
Zároveň celá problematika pochopitelně souvisí nejen s preferencí hodnot daných jedinců,
ale také - v závislosti na oněch hodnotách - na jejich vztahování se k budoucnosti. Tedy
vztahování se k budoucnosti daných jedinců-skautů a názoru rodičů na budoucnost svých dětí.
Z introjektů by totiž mohlo vyplývat, že by se, dle rodičů, měli soustředit na výkonové činnosti a
s nimi spojené dobré finanční ohodnocení, na zabezpečení se, prestiž povolání.
Jak si tedy v reálu rodiče skautů představují budoucnost a budoucí povolání, pracovní kariéru
svých dětí? A jak si ji představují jejich děti? Jsou v ní také obsaženy podobné cíle, jaké vidí
rodiče? Jsou ve shodě nebo se míjí? A jak v ní zohledňují své současné hodnoty, svou
hodnotovou orientaci? Jsou v ní obsaženy hodnoty obecně skautské?
Otázky jsou i pro mě osobně důležité - to jsem se snažila vysvětlit a analyzovat v další časti
práce v textu „pozice autorky".
Celou práci je potřeba zařadit do teoretického i kontextového rámce. V další části tedy
vymezuji pojmy hodnota, hodnotová orientace a preference a aspekty časové orientace. Také
uvádím pro čtenáře neznalé skautského prostředí, co to vlastně skauting je, jaké uznává hodnoty,
kčemu směřuje. To především proto, aby si mohli utvořit základní představu ideálů,
zakotvených hodnot, ve kterých respondenti ve skautském prostředí vyrůstali. Důležitou součástí
teoretické části je také vymezení pojmu rover, rovering, neboť většina mých respondentů prošla
také roverskou výchovou a tudíž lze předpokládat, že se ztotožňují také s hodnotami a cíli
roveringu. Ty jsou pochopitelně založeny na hodnotách a cílech obecně skautských, avšak jsou
také jistou nadstavbou k ryze „dětskému" skautskému oddílu a dávají jedinci větší prostor
k seberealizaci.

V další části textu uvádím většinu pojmů, vysvětlení v mužském rodě. To je pro
zjednodušení psaní, jinak samozřejmě uvedené platí i pro ženy. Pouze tam, kde je třeba odlišit
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pohlaví, např. ve výzkumu, interpretaci odpovědí respondentů, je text psát i v ženském rodě. Pro
zajištění anonymity respondentů jsou uváděná jména pouze smyšlená.

1.2

Pozice autorky

Celá tato diplomová práce je postavena mimo jiné na mé znalosti skautského prostředí a
chování. Nelze opominout fakt, že sama jsem výchovou ve skautingu prošla a od svých devíti let
jsem skautka a aktivně se do skautské činnosti na celorepublikové i místní úrovni zapojuji. Bez
této zainteresovanosti by nevzniklo ani téma diplomové práce, neboť celá problematika je
postavena na mých pozorováních a osobních vztazích s ostatními skauty.
Také respondenti mého výzkumu jsou moji známí a přátelé. To přináší samozřejmě své
výhody i nevýhody. Počítám s určitými omezeními a zkresleními, jež mohou tímto výběrem
z výběru nastat. Vzhledem ktomu, že se jedná o kvalitativní výzkumnou práci, neaspiruji na
všeobecnou platnost dat, spíše se pokouším ukázat na jeden možný jev, který může být ve
skautském prostředí častý. Pokusím se využít svého vhledu do skautského světa a srozumitelně
vysvětlit některé jeho součásti, které se této práce týkají.
Celá práce byla zkouškou i pro mě, neboť řada výpovědí jsou citlivé údaje a bylo pro mě
těžké nést tyto znalosti o svých známých. V průběhu tvorby této práce a zejména při sběru dat u
mě došlo několikrát k rezignaci, k neochotě dále poslouchat osobní výpovědí a příspěvky za
soukromí mých známých a jejich rodičů. To jsem si při zadání, při výběru tématu práce
nepředstavovala a nepřemýšlela, jak s tím dokážu pracovat, neboť jsem předpokládala, že
všechny znám natolik, že pro mě nebude těžké ani nové tyto výpovědi poslouchat a zaznamenat.
Bylo to pro mě velkým poučením, po kterém si nadále budu velmi rozmýšlet, zda mám někdy
v budoucnu něco podobného znovu opakovat - tedy zasahovat odborně, ze své (budoucí) profese
do svého okolí.
Jaká rizika toto propojení může v mé práci přinést? Především je to přílišná včleněnost do
Prostředí a zároveň také zahleděnost, tedy přijímání určitých skutečností jako samozřejmost,
ačkoliv samozřejmostí nejsou. Potom může docházet také ktomu, že mohu vycházet z určitých
východisek, názorů, které nemám podepřené argumenty, jež by čtenáři byly jasné, ale spíše
miplicitní zkušeností. Velké riziko je také má podobnost s výzkumnou skupinou - tedy nejen
věková příslušnost a členství v téže organizaci, ale především podobnost hodnot, zájmů,
časového vytížení, problémů, rodinného prostředí. To může vyvolat opomíjení některých
skutečností z důvodu jejich zhodnocení jako nepodstatných či samozřejmých a nebo vyřazení
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z důvodu jejich nevědomé i částečně vědomé citlivosti, dotýkání se osobních témat, tedy kvůli
ochraně vlastního soukromí. O riziku osobního vztahu se skupinou respondentů jsem již psala
výše. Také mohu hodnotit nekriticky či až příliš kriticky, neboť se celé problematika týká také
mých postojů a názorů. Přesto se pokusím dívat očima svých respondentů, méně očima svýma.
Jako velmi pozitivní vnímám své chápání významů, pojmů, východisek skautského hnutí
a schopnost jejich vnímání v souvislostech. To je výhodné zejména proto, že se skautský svět
může vnějšímu pozorovateli zdát jako komplikovaný, nepřehledný až „sektářský". Snad tak mám
větší možnost, bude-li třeba, odlišit podstatné od nepodstatného a typické od specifického i na
takto malém vzorku respondentů. Díky znalosti respondentů mám možnost porovnat výpovědi
s jejich běžným chováním, ačkoliv doufám, že toho nebude třeba.
Doufám, že mi celý proces výzkumu a tvorby diplomové práce nepřinese osobní
nevraživost či ztrátu přátelství respondentů. Budu se snažit využít výhod, které mi včlenění
vlastní osoby do tématu přináší a vědomě eliminovat či minimalizovat potenciální rizika.
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2 TEORETICKÁ ČÁST

2.1

Pojem hodnota, hodnoty

Hodnota je jedním z ústředních sociologických témat, ale také psychologických. Pojem
hodnota je vymezován různě. Záleží na tom, jak orientovaný autor ho definuje. Vybrala jsem
několik definic, které se váží k tématu této práce.
„Hodnota nějakého předmětu je podmíněna právě tak jeho objektivními kvalitami, jako
kvalitami hodnotícího subjektu. Avšak pouhé kvality objektu ani subjektu nejsou hodnotami.
Kvality objektu nabývají hodnoty teprve vztahem ke kvalitám subjektu. Podstata hodnoty tedy
netkví v kvalitě, nýbrž ve vztahu" (Zbořil 1947). Zjednodušeně řečeno: hodnota je vztahem
lidského subjektu a objektu
Hodnota může být chápana z dvojího hlediska nazírání - jako jméno, obecná
charakteristika hodnotící funkce, označení souboru kritérií, podle niž rozhodujeme při aplikaci
této funkce nebo jako výraz vyjadřující výsledky této aplikace, tedy výsledky hodnotového
relevantního rozhodování. (Kolář, Svoboda 1997)
Psychologicky je hodnota chápána jako: „Obecné myšlenkové přetvoření postoje vůči
určité kvalitě do formy přetrvávající míry individuální významnosti této kvality; vztahová
kategorie vyjadřující na základě hodnotící transakce stupeň zobecněné a vnitřně přijaté
významnosti vnější entity konkrétním člověkem. Rovněž cílový předmět nebo stav, ke kterému
člověk směřuje a kterého se snaží dosáhnout (zájem). Hodnota vzniká v procesu socializace
jedince kulturním působením společnosti, v níž jedinec žije." (encyklopedie.seznam.cz)
Tato práce je založena také na výsledních výzkumů P. Černého, jehož práce je
sociologická. Proto nechci ani opomenout definici Rokeachovu, z níž Černý vychází: „ŘíkámeH, že určitá osoba sdílí určitou hodnotu, znamená to, že zastává názor, že určitý způsob jednání
nebo cílový stav existence zasluhuje přednost (is preferable) z osobních i sociálních důvodů před
alternativními způsoby jednání nebo cílovými stavy existence." (Rokeach in Petrusek 1996)
V hovorové mluvě bývá pojem hodnota chápán jako synonynum pojmů význam,
důležitost, cena (synonynum cena však nemá dále pro tuto práci smysl, lze ho užívat ve smyslu
cenný=hodnotný). Tedy laicky řečeno, jak je pro koho významná, důležitá, cenná hodnotná
charakteristika, která se skrývá pod určitým pojmem, např. lásky, zdraví, přátelství, bohatství,...
Tím se dostáváme k hodnotové orientaci a hodnotové preferenci člověka.
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2.2

Pojem hodnotová orientace, hodnotové preference

Hodnotové orientaci je pozornost věnována zejména v souvislosti se zkoumáním
sociálního chování člověka, spojuje se s kategoriemi popisujícími chování člověka, činnost
člověka a jejich regulaci. Hodnotová orientace je tedy faktor významně regulující činnost
člověka. Je pochopitelné, že existuje částečně ustálený model hodnotové orientace dané
společnosti, k němuž se jedinec vztahuje. Vztahovat se k němu může na celé polaritní škále - od
úplného ztotožnění se s hodnotovou orientací společnosti, ve které žije, až po její zamítnutí a
vytvoření si hodnotové orientace vlastní.
„Hodnotová orientace vzniká strukturací hodnot do více či méně stálých hierarchií (vyšší
a nižší hodnoty), je individuálně vysoce variabilní a je většinou měřítkem identifikace jedince se
společností." (encyklopedie.seznam.cz)
Hodnotová orientace tedy je: „Více či méně souvislý a stabilní systém hodnot regulující a
usměrňující chování jedince, hierarchicky uspořádaný soubor hodnot přijatých jedincem, sociální
skupinou nebo společností; soustava zobecněných postojů, zájmů a tendencí jednat za určitých
okolností určitým způsobem. Hodnotová orientace tvoří nejdůležitější součást vnitřní struktury
osobnosti, odráží její životní zkušenost, umožňuje rozlišovat podstatné a nepodstatné, významné
a nedůležité pro daného člověka. Kvalitativní rozdílnost subjektivních hodnotových orientací
závisí na řadě faktorů, na osobnosti a věku jedince, na stupni a formách jeho adaptace vůči
sociálnímu okolí, na kulturním prostředí. Hlavním obsahem hodnotové orientace jsou
světonázorová, zejména filozofická, politická a morální přesvědčení člověka, jeho stabilní a
hluboká oddanost určitým mravním zásadám. Proto se v každé společnosti stává hodnotová
orientace osobnosti předmětem výchovy, zaměřeného působení na jedince. Hodnotová orientace
Působí právě tak na úrovni vědomí, jako nevědomě." (encyklopedie.seznam.cz)
Na základě hodnotové orientace se utváří hodnotové preference - tedy soubor hodnot,
které jsou na jakémsi pomyslném hodnotového žebříčku daného člověka, jsou konkrétními
hodnotami, jež se dají měřit výzkumnými bateriemi.
Jelikož se opírám o práci P. Černého, uvádím opět jeho chápání těchto pojmů: „Pojem
hodnotová orientace označuje komplexní a uspořádaný soubor hodnot jednotlivce. Komplexní
vyjadřuje úplnost souboru hodnot, uspořádaný odkazuje jednak k hierarchickému uspořádání
hodnot, jednak k tomu, že hodnoty vytvářejí hodnotová pásma (úrovně). V práci ale častěji než
hodnotová orientace používám pojem hodnotová preference, který narozdíl od hodnotových
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orientací zahrnuje pouze konkrétní hodnoty, které jsou obsaženy v hodnotové baterii dotazníku a
jsou předmětem analýz. Nejde tedy o úplný soubor hodnot jednotlivce." (Černý 2002)

2.3

Časová orientace, se zaměřením na vztahování se k budoucnosti

Následující kapitola pojednává o aspektech časové orientace a vztahování se
k budoucnosti. Teorie je v ní zastoupena především s ohledem na následující výzkumnou část, ve
které analyzuji vztahování se respondentů k budoucnosti. Krátký teoretický exkurz by měl
přiblížit problematiku vymezení tohoto pojmu a základy, na kterých práce stojí.

Z psychologického hlediska byla problematika časového faktoru v lidském životě
rozpracována

v rámci

kognitivních,

kognitivně-motivačních

a

biodromálních

koncepcí.

Psychologická literatura se touto problematikou zabývá již od čtyřicátých let dvacátého století
(Pavelková, 2002). Existuje skupina autorů, kteří přistupují k časové perspektivě z čistě
kognitivního hlediska (př. Bergius, Wallace, Kelly...) a skupina, kteří zdůrazňují vedle
kognitivního také aspekt motivační (př. Lewin, Nuttin, Vnesme, Len...).

2.3.1 Percepce času
Čas je vnímán u každého jedince jedinečným způsobem. Jeho problematikou se psychologie
zabývá již od svého počátku. Fraisse (1981 in Pavelková 2002) uvádí tři režimy adaptace na čas:
1. biologický systém (periodické změny a adaptace na trvání), 2. kognitivní systém počitkový
(Pro krátké chování) a 3.kognitivní systém symbolický (umožňuje zvládat čas). Kognitivní
systémy pak považuje za základní způsoby poznávání času. Počitkový systém souvisí
s

událostmi během několika vteřin, jež vnímáme jako současné. Vše mimo tento rozsah si člověk

uvědomuje pouze díky paměti a její schopnosti uchovávat zážitky, poznatky zprostředkované
jinými lidmi - jedná se tedy o reprezentaci času, která není kopií reality. Podle Fraisse
v

yužíváme pro reprezentaci času tři základní zdroje informací:
•

biologické - tělo je (dle Fraisse) vybaveno cyklickými hodinami o periodě 24 hodin, tělo
nás také upozorňuje na blížící se čas k jídlu, spánku, na únavu...

'

vycházející z prostředí - cyklus střídání dne a noci, ročních období, roků...

•

které nám přináší hodiny, kalendář...
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Reprezentace času je výsledkem souhry vyšších psychických procesů a to vcelku složitým k prožívané přítomnosti se přidává reprezentace minulosti a reprezentace budoucnosti ve formě
anticipací a myšlenkových konstrukcí.

2.3.2 Vývoj vnímání času v lidském životě
Vývoj vnímání času souvisí s vývojem všech psychických procesů, především vnímání a
myšlení, také fantazie, paměti, pozornosti. Chápání sebe sama v čase prostřednictvím časových
perspektiv je jednou ze základních kognitivních složek osobnosti.
Vývoj vnímání času začíná již u kojenců, kde se objevuje ve formě nadějí a obav
vázaných především na pečující osobu jako zdroj potravy a bezpečí (Říčan 2004). V období 2. 12. měsíce věku dítěte se myšlení postupně osvobozuje od činnosti zde a nyní (Langmeier,
Krejčířová 1998). Postupně také dochází k schopnosti předvídat následky své činnosti a tudíž i k
možnosti anticipovat a opakovat činnosti, které dítě určitým způsobem uspokojují (kolem 4.
měsíce věku dítěte). A dokonce, asi od 8. měsíce věku dítěte, začíná dítě užívat způsobů chování,
jež si osvojilo v minulosti, vedoucích k žádoucímu cíli (rozlišuje mezi prostředkem a cílem).
Přesto v tomto období dále hovoříme o „senzomotorické inteligenci" (Piaget 1966), která u
kojence převažuje.
Využitím poznatků dřívějších situací se dítě ve 2. - 3. roce věku, v období batolecím,
dokáže odpoutat od zde a nyní a vytváří si své představy, je schopno oddálené nápodoby. Dle
Langmeiera, Krejčířové (1998) je dítě v tomto období schopno překročit rámec blízkého prostoru
a času.
Přemýšlení o tom, že něco bylo a něco bude by mělo být dítě schopno v předškolním
věku. Tomu odpovídají také časté otázky dítěte začínající „proč" a otázky vztahující se k času
Před narozením dítěte („a jak to bylo, když jsem tu nebyl?") a do jeho budoucnosti („až budu
v

elký, budeme bydlet pořád tady?"). Uvažování v čase souvisí s vlastním self dítěte, sjeho

rodinou a blízkým okolím. Dítě ještě není schopné pochopit neodvratitelnost a nezvratitelnost
situace (Říčan, 2004).
Vnímání času u dítěte velmi ovlivní vstup do školy. Školák se musí naučit vytrvat u
úk

olu, chápat pojmy později, zítra, daleko, za týden, loni apod. Ve vztahu ke školní práci se dítě

vnímání času učí na bezprostřední užitečnosti práce, očekávání odměny a vědomí vzdáleného
C1

le (Říčan, 2004). Dle Říčana (2004) si dítě ke konci mladšího školního věku začíná

Uv

ědomovat nezvratitelnost smrti. Děti jsou orientovány na blízké cíle, tedy vzhledem
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k budoucnosti krátkodobě. Krátkodobá orientace se pak stává základem tvorby perspektivní
orientace.
Další nutné podmínky pro rozvoj perspektivní orientace jedince se vytváří ve starším
školním věku. Zásadní období je kolem 13ti let věku, neboť se u dětí stává potřeba strukturace
budoucnosti jednou z dominantních potřeb. Jednak u dítěte dozrávají kognitivní struktury a za
druhé je toto období spojeno s koncem školní docházky a s profesní orientací, kdy se žák
budoucností zabývá (Pavelková 1990). Krátkodobá orientace přechází na perspektivní, dle
Pavelková (1990), nejčastěji na konci předposledního a v průběhu posledního ročníku ZS.

2.3.3 Časová orientace
Jak již zmiňuji výše, budu se nyní věnovat vztahování se k budoucnosti dle struktury, jež
využiji ve výzkumné části.
Náhled na vlastní budoucnost může vycházet z různých složek osobnosti. Epifanceva
(1964) předpokládá, že časová perspektiva obsahuje tři základní složky - fantazii, emoce a vůli:
»perspektiva je emocionálně nasycená představa aktuálně nevyhnutelné budoucnosti, více či
méně předsunuté v čase, stimulující jednání lidí" (Epifanceva in Pavelková, 2002). To je jedno
z možných pojetí. Jiným přístupem je rozvinutí strukturace budoucnosti dvěma prolínajícími se
způsoby:
•

prostřednictvím volby a realizace cílů

"

anticipací budoucích událostí

V dalším textu operuji s třemi možnými východisky náhledu na budoucnost, jež jsou:
•

přání, tužby - jsou sycena motivací

•

anticipace a volba cílů - vychází z kognitivní složky, jedinec anticipuje možnosti, jež má,
volí mezi nimi

Dalším faktorem strukturace budoucnosti je dlouhodobost představ, kam až sahají.
Budoucí časovou perspektivu můžeme rozlišit dle časových období na časové období krátkodobé
(cca do půl roku), střednědobé (cca do dvou let) a dlouhodobé (nad dva roky) (Pavelková 2002).

Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy říká, že časová vzdálenost
me

zi momentem nyní a časovým úsekem v budoucnosti může dle Nuttina kolísat od

bezprostřední přes krátkodobou po dlouhodobou, někdy časové charakteristiky mohou
Přesáhnout i lidský život (Nuttin in Pavelková 2002) Rozpracování těchto časových úseků na
skautské činnosti viz dále v charakteristice skautingu (viz kapitola 2.4.5).
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Kromě délky časového horizontu je důležitou charakteristikou časové orientace také
hloubka, rozpracovanost daného horizontu.

V náhledu na budoucnost lze přemýšlet také o její reálnosti, konkrétnosti, schopnosti
strukturovat si kroky, které k cílům/přáním vedou.
Raynor (1969 in Pavelková 2002) se vyjadřuje k schopnosti strukturace kroků a času.
Rozlišil dva znaky kontingentní (vysvětlení viz níže) cesty - hierarchii úkolů a hierarchii času
zejména z důvodu „operacionalizace motivačních efektů extenze budoucnosti" (Pavelková
2002). Hierarchie úkolů se týká počtu kroků v cestě a hierarchie času se vztahuje k trvání této
cesty. Raynor považuje hierarchii času za velice důležitý znak, jelikož počet kroků k vyjádření
délky kontingentní cesty nestačí (krátká cesta, tzn. malý počet kroků se může protáhnout daleko
do budoucnosti a naopak dlouhá cesta, tzn. velký počet kroků, se může odehrát v krátké době).
Kontingentní cesta se dle Raynora sestává ze série kroků, přičemž každý krok představuje
subcíl, který přispívá svou dílčí motivační složkou k výsledné výkonové motivaci. Kontingentní
cesta může být uzavřená (cesta má jasný konec) či otevřená.
Z hlediska reálnosti je třeba přemýšlet o tom, z čeho náhled na budoucnost vychází. Zda
ze současné situace, tedy reálné možnosti respondenta či ze složky fantazijní, úniku z reality.
Součástí je i schopnost vyhledávat vhodné prostředky k dosažení cílů.

Významným faktorem ve vztahu ke zkoumání vztahu k budoucnosti je anticipace
alternativ chování. Alternativnost velice ovlivňuje schopnost člověka vyrovnávat se se situacemi
selhání nebo zklamání. Jedinec může mít svou budoucnost naplánovanou přísně lineárně,
způsobem „buď anebo", ale stejně tak může vnímat svou budoucnost jako pole více možností,
alternativ. Mezi těmito alternativami často existují vztahy preference či kompenzace. Člověk,
který přistupuje ke své budoucnosti lineárně, hůře snáší nezdary, selhání a hůře se vyrovnává se
zklamáním. Naopak člověk, který před sebou „vidí" více alternativ, se s těmito situacemi
vyrovnává lépe, jelikož má „v záloze" jinou možnost, jiné řešení situace. (Pavelková 2002).

Důležitým faktorem také je, zda mezi jednotlivými přáními, cíli existuje kontinuita.
Potřeba strukturace budoucnosti vytváří předpoklad k tomu, aby si jedinec stavěl konkrétní,
°bsahově určité cíle, dokázal si sestavit seznam na sebe vázaných (či v některých případech
nevázaných, paralelních) kroků, které ho k danému cíli povedou. (Pavelková, 2002, s. 178-9).
Raynor (1969 in Pavelková 2002) na základě rozlišení dvou typů důvodů, které vedou člověka
k určité činnosti, rozlišil také dva typy cest výkonových úkolů - kontingentní cesty a
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nekontingentní cesty. Ty určuji schopnost návaznosti kroků, kontinuity jedincova chování, cílů.
U prvního typu výkonových úkolů se jedná o izolovaný úkol nebo první krok v nekontingentní
cestě

výkonového úkolu. Jedinec zde anticipuje řadu po sobě jdoucích výkonových úkolů, které

pokaždé může nebo nemusí

splnit.

Člověk

ví,

že neúspěch v j e d n o m

z

úkolů nebo kroků nemá

vliv na to, aby se mohl pustit do dalšího úkolu či kroku v řadě. U tohoto typu výkonových úkolů
nemá anticipace budoucích úspěchů nebo neúspěchů žádný efekt na motivaci k tomu, aby se
první úkol nebo krok podařil. U druhého typu výkonových úkolů se jedná o úkoly nebo kroky,
které jsou pokaždé prvním a základním krokem v kontingentní cestě. Úspěch v prvním úkoluje
nutnou podmínkou proto, aby mohl člověk přistoupit k dalším úkolům, krokům v cestě.

V teoretické části nemohu opomenou význam Gjesmeho (1976 in Pavelková 2002), jež
výrazně posunul úvahy o problematice časové orientace poukázáním na to, že je důležitý nejen
objektivní, ale i subjektivní prožitek časové vzdálenosti k cíli. Oproti předchozím teoriím
(zejména Atkinsonově a Raynorově) působí totiž dle Gjesmeho přinejmenším dva další faktory
ovlivňující psychologickou distanci a její vliv na chování v přítomnosti. Jedním je situační faktor
- vzdálenost cíle v čase a druhým, osobní faktor - orientace jedince na budoucnost.
Objektivní vzdálenost v čase hraje v časové orientaci důležitou roli. Gjesme konstatuje
(1981 in Pavelková 2002) dvě důležité skutečnosti. Cílová vzdálenost v čase je podstatnou
dimenzí psychologické distance a tato distance se mění, jak se přibližuje cílová událost v čase. A
intenzita a zdůraznění charakteristik výkonové motivace se zvyšují, jak se snižuje cílová distance
v čase.
Orientace na budoucnost je faktor, který popisuje subjektivní prožívání časové
vzdálenosti k cíli. Gjesme tvrdí, že někteří lidé jsou velmi ovlivněni cíli značně vzdálenými
v

čase, jiní lidí jsou naopak těmito cíli ovlivněni velice malou mírou i v případě, že jsou tyto cíle

situovány do velmi blízké budoucnosti. Gjesme prezentuje úvahu, že orientace na budoucnost se
v

životě člověk rozvíjí postupně, až se z ní stane relativně stálá osobnostní charakteristika, o

které Gjesme hovoří jako o „všeobecné schopnosti anticipovat a osvětlovat budoucnost" (1981 in
Pavelková 2002).

Jednoduchým, laickým shrnutím kapitoly je pro mě toto: představy o budoucnosti mají
Podobu přání, tužeb, cílů. Jejich časové zařazení pomáhá budoucnost strukturovat. Dle nich se dá
r

°zpoznat, jak daleké cíle si jedinec klade, do jak vzdáleného i rozsáhlého časového horizontu

sahají. Dále je důležité, zda mezi nimi existuje nějaká vázanost, kontinuita a jak hluboce jsou
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rozpracované. Součástí je schopnost vyhledat vhodné prostředky k dosažení těchto cílů. Vedle
samotného stanovení cílů a prostředků je důležitou součástí procesu uskutečnění vůle a energie
k cílům dospět. Výhodnější a flexibilnější strategií se jeví schopnost jedince stanovovat a
uskutečňovat i alternativní cíle, a to především v situacích selhání, blokace původního cíle.
Perspektivní orientace může být také vyjádřením životní cesty daného jedince.

2.4

Junák - svaz skautů a skautek České republiky

2.4.1 Charakteristika organizace, počet členů

„Junák - svaz skautů a skautek ČR (dále jen Junák) je dobrovolné, nezávislé a nepolitické
občanské sdružení ve smyslu zákona č. 83/1990 Sb. sdružující své členy a členky bez rozdílu
národnosti, náboženského vyznání, politického přesvědčení, rasy nebo jiných rozdílů.
Posláním Junáka je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovních, mravních,
intelektuálních, sociálních a tělesných schopností tak, aby byli po celí život připraveni plnit
Povinnosti k sobě samým, bližním, vlasti, přírodě a celému lidskému společenství v souladu s
principy a metodami stanovenými zakladatelem skautského hnutí, lordem R. Baden-Powellem a
zakladatelem českého skautingu, prof. A. B. Svojsíkem." (Stanovy, 2001)
V Junáku je uplatňována výchovná metoda založená na činnosti v malých skupinách
vrstevníků (tzv. družiny, kmeny), které jsou vedeny zkušenějším, většinou o několik let starším
členem - rádcem. Několik družin je seskupeno v oddíl, vedený dospělým - vedoucím. Vedoucí
oddílu má mít dle doporučení Junáka tzv. vůdcovskou zkoušku, která ho opravňuje oddíl vést.
Skládá se z ověření jeho znalostí a dovedností v několika oborech - metodika, zdravověda,
Pedagogika, psychologie, organizace a právo, vedení oddílu, hospodaření, tělovýchova, estetika,
ekologie, táboření a rétorika. Činnost v družinách a oddílech probíhá celoročně v rámci schůzek,
které se konají většinou jednou týdně, dále v rámci jednodenních i vícedenních akcí a
několikatýdenního letního tábora. Junák je v současnosti největší organizace, které se věnuje
mimoškolní výchově dětí a mládeže, v České republice. Celkem má 43 989 tisíc členů, z toho
28

570 tisíc členů je mladší 18-ti let. Počet členů se neustále snižuje, nicméně v posledních

le

*ech velmi mírně. Počet dospělých členů je víceméně stabilní, v některých okresech stále

setrvává nedostatek dospělých.
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2.4.2 Vysvětlení pojmů

V práci užívám několik pojmů skautské organizační struktury. Pro neskauty může být
složité se v nich vyznat, proto je třeba je vysvětlit. Organizační struktura Junáka kopíruje
strukturu státní správy + má zachovaný okres. Od shora dolů je to tedy Ústředí Junáka
(zahrnující 5 samostatných orgánů), poté junácký kraj, okres a středisko. To jsou základní prvky
organizační struktury s právní subjektivitou. Zmiňuji je především pro všeobecnou orientaci a
možnost umět si zařadit hierarchicky činnosti, které mohou členové vykonávat (viz níže).
Pro naše pochopení, hlavně ve výzkumné části u představ o skautské budoucnosti
respondentů, je důležité skautské středisko (dále jen středisko) a oddíl:
•

středisko
o j e základní j ednotka Junáka s právní subj ektivitou
o

shromažďuje pod sebou několik oddílů (min. 3)

o

jeho hlavní činnosti je koordinace výchovného působení v oddílech, pořádání či
zajišťování

vzdělávacích

hospodářského,

aktivit

organizačního

pro

své

a technického

členy,

zajištění

fungování

základního

skautské

činnosti

v daném městě, kde středisko sídlí
o

jeho činnost řídí volený vůdce střediska společně s volenou střediskovou radou,
jejíž členové jsou i vedoucí oddílů

•

oddíl

o

j e základní výchovnou j ednotkou Junáka

o

shromažďuje pod sebou několik družin, funguje na základě družinového sytému
(viz níže)

o

jeho hlavní činností je výchova členů Junáka (především mladších 18ti let),
podpora družinám, pořádání aktivit souvisejících s činností

o

jeho činnost řídí jmenovaný vedoucí oddílu společně sjím zvolenou oddílovou
radou

2 4

- -3 Charakteristika věkových skupin

V

Junáku jsou děti rozděleny dle věku do několika kategorií

'

vlčata/světlušky ( 6 - 1 0 let)

"

skauti/skautky(10-15 let)
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•

roveři/rangers (15 - 26 let)

Věkové kategorie se překrývají. Tím je dána možnost přechodu z jedné kategorie do druhé nejen
dle věku, ale také dle psychické vyspělosti dítěte. V dospělém věku člena je jeho zařazení do
kategorie dáno především jeho zaměřením. Dospělí se v podstatě dělí na:
•

roveři/rangers (15-26 let) - členové Junáka, kteří pokračují ve výchově a sebevýchově
ve vrstevnických skupinách (kmenech), většinou si vzájemně vytváří vlastní program,
často pomáhají s pořádáním akcí pro oddíl; někteří z nich kromě toho, že jsou součástí
kmene, působí také jako činovníci, Oejich další charakteristiku uvádím v kapitole 2.5)

•

činovníci/činovnice (18let a výše) - členové Junáka, kteří mají určitou skautskou funkci
(vedoucí oddílu, hospodář, výchovný zpravodaj..)

•

kmen dospělých (18 let a výše) - členové Junáka, jež se sdružují ve skupiny podobně jako
roveři, většinou mají vlastní program, který doplňují prací pro oddíl či skautské středisko,
často také zastávají činovnické funkce

2.4.4 Hodnotová orientace
Skautský hodnotový systém je založen na poslání Junáka, třech základních principech,
skautském slibu, skautském zákonu, hesle a denním příkazu. Všechny tyto prvky vyjadřují ideál,
ke kterému má skaut spět. K tomu mu pomáhá vypracovaný systém výchovy - skautská metoda
(v níž je obsažen také slib a zákon). V dalších kapitolách vycházím zejména z knižní publikace
Skautskou stezkou (2001).

2 4

- -4.1 Poslání Junáka
„Východiskem skautingu je přesvědčení, že svět může být skutečně lepší. A že záleží na

kazdem člověku, co pro to udělá. Skauting je tedy projekt, jehož posláním je zlepšovat svět skrze
Jednotlivé lidi, kterým pomáhá vstoupit na cestu dobrovolného zájmu o vlastní rozvoj i rozvoj
ne

Jbhžších lidí." (Poslání, principy a metoda skautingu 2006)
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2.4.4.2 Tři základní principy 1
1. Povinnost k sobě - je přesvědčení, že každý z nás je jedinečná lidská bytost. Že člověk,
tam jak je, má cenu, má hodnotu, je důležitý. Lidé jsou lidmi také proto, že nezůstávají na
místě, ale cíleně se na vlastní cestě posouvají dál, o něco se snaží, pracují na sobě.
Povinnost k sobě je především sebeúcta a seberozvoj.
2. Povinnost k druhým - je přesvědčení, že vazby mezi jednotlivci mají velký význam. Že
to, co děláme, děláme podstatně i pro druhé a kvůli nim, že posláním člověka je žít
s druhými lidmi. Vztahy má rozvíjet, budovat a pečovat o ně.
3. Povinnost k Bohu - jsou přesažené hodnoty, z kterých bere svou sílu přesvědčení o
jedinečné hodnotě každého člověka, každého vztahu.

Skauting je postaven na

přesvědčení, že lidskou existenci v její každodenní bezprostředně viditelné a hmatatelné
podobě nese skutečnost hodnotová, a že v této hodnotové skutečnosti lze teprve skutečně
ukotvit lidský život.

2

-4.4.3 Skautský slib2 a zákon 3
Skautský slib a zákon společně tvoří základní prvky skautského hodnotového systému.

Skautský zákon je etický kodex, soubor morálních imperativů, který výslovně stanovuje ideál
s

kauta. Shodný počet bodů s Desaterem napovídá jednu z inspirací, podstatnou odlišností
kautské hnutí je založeno na třech základních principech:

j
0

povinnost k Bohu, chápaná jako povinnost hledat v životě vyšší hodnoty než materiální;
povinnost vůči ostatním, chápaná jako věrnost své vlasti, která je v souladu s úsilím o mír, o vzájemné
pochopení a spolupráci mezi lidmi, národy a různými sociálními skupinami; je pojata jako závazek účastnit
se na rozvoji společnosti, jako úcta a láska prokazovaná bližním a přírodě;
Povinnost vůči sobě, chápaná jako odpovědnost za rozvoj sebe sama.
s k l a d n í principy jsou vyjádřeny ve skautském slibu a zákonu.

'Skautskýslib zní:
^ "buj, na svou čest, jak dovedu nejlépe:
ut m ů
3

ž e ukončit slib dodatkem: "K tomu mi pomáhej Bůh."

Skautský

2ákon zní

.

• ^kaut je pravdomluvný
• Skaut je věrný a oddaný
• ^kaut
mrKn«™-, „
d U t ie
J e Prospěšný a pomáhá jiným
4 ^
• ^Kautv Jiee nřítplpm
i/ío^U \',A! A^U^A ,,
5 oi. "
P ř í t e l e m všech lidí dobré vůle a bratrem každého skauta
J' Skaut je zdvořilý
Skaut
i ochráncem přírody a cenných výtvorů lidských
aut je
J ^ a u t je poslušný rodičů, představených a vůdců
9 ^ a u t j e veselé mysli
j ^ k a u t j e hospodárný
8'

Ďívk

y

a

J 6 č i s t ý v m y š l e n í > slovech i skutcích
zeny, členky Junáka, používají znéní v ženském rodě.
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s významným pedagogickým dopadem je ale pozitivní znění skautského zákona: nestanovuje, co
skaut nemá dělat, ale co dělat má4, přesněji jaký skaut je.
Od poměrně konkrétních bodů skautského zákona se liší bod poslední: „Skaut je čistý
v myšlení, slovech i skutcích." Bývá považován za shrnující a nadřazený, protože v jednoduché
formulaci obsahuje jak všechny předešlé body skautského zákona (Marek 1991), tak i povinnosti
vyplývající ze skautského slibu.
Skautský slib představuje přemostění od světa ideálů a hodnot do reálného každodenního
života a běžného jednání. Skaut slibuje, že bude skautské zákony dodržovat. To je ale pouze
jedna část slibu. Další, a mnohem podstatnější, je skryta v nenápadné vedlejší větě úvodní
formule slibu: „slibuji na svou čest, jak dovedu nejlépe:...". Tato věta poskytuje slibujícímu
skautovi skutečnou možnost dostát svému slibu, protože před výsledný stav klade důležitost
vynaloženého úsilí a snahy a jejich přiměřenost skautovým možnostem. Toto rozšíření
manévrovacího prostoru, zdánlivě usnadňující dodržení přijatého závazku, však ve svém
důsledku znamená nastolení trvalého tlaku na sebezdokonalování a sebevýchovu, protože pokud
chce skaut slibu dostát, nemusí sice ve výsledku splnit všechny vyjmenované požadavky (mimo
jiné neporušit skautský zákon), ale musí se o jejich naplnění snažit ze všech sil, jak dovede
nejlépe. To mimo jiné znamená, že usilovat o zlepšení má smysl - tedy pedagogický
optimismus.

2.4.4.4 Skautské heslo
Skautské heslo je

„Buď

připraven!" (Skautskou stezkou 1998). Ve skautské oddílové

№i je heslo vnímáno především prakticky, jako schopnost reagovat na překvapivé či
nebezpečné situace, jako je např. požár, ale také schopnost poradit si s málem, jednoduše přežít.
Zde tedy můžeme hledat jeden z kořenů záměrného „primitivismu" (táboření v jednoduchých
Podmínkách apod.) a také různých „zkoušek přežití" (např. 24 hodin bez jídla, strávit celý den a
noc sám v lese). V kontextu historie Junáka i československa nabývá „připravenost" také
významu občanského jako schopnost reagovat odpovídajícím způsobem na politické události.

^Správnější by bylo použití kondicionálů „co by skaut dělat miT a, j a k ý by skaut měl byť - viz souvislost
skautským slibem.
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2.4.4.5 Denní příkaz
Velice prostý a přitom účinný prvek a ve svých důsledcích i základní prvek skautingu.
Zní: „Alespoň jeden dobrý skutek denně!" (Skautskou stezkou 1998) Požadavek jeho znalosti a
chápání jeho obsahu je stejně jako je tomu u slibu a zákona součástí nováčkovské zkoušky (tj.
zkoušky, již prochází skaut-nováček, který se učí, co to vlastně skauting je, poznává, jestli má
chuť být jeho součástí). Svým významem představuje pojítko mezi hodnotovým systémem a
konkrétním jednáním, každodenním životem. Ve svých důsledcích stanovuje konání dobra jako
základní morální imperativ. (Marek 2001)

2.4.4.6 Skautská výchovná metoda5
Skautská metoda je soustavou výchovy a sebevýchovy vedoucí mladého člověka
k upevňování charakteru, vytváření hodnotového systému, rozvoji dovedností a znalostí.
Skautskou výchovnou metodu tvoří systém osmi vzájemně provázaných prvků - jejich
kombinací je unikátní. Jejich společné působení v průběhu vývoje člověka má výchovnou,
synergickou sílu, která činí skauting jedinečným.

5

Skautská výchovná metoda

J d o u c í

k
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t
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r o z v o
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schopnosti

a

2.4.5 Orientace na budoucnost dle teorie Nuttina

„Perspektiva

budoucnosti

dle

Nuttina

vzniká

v rovině

představ

anticipováním

motivačních objektů, které člověk touží dosáhnout nebo realizovat v méně či více jasně
popsaném momentu nebo časovém úseku budoucnosti." (Pavelková, 2002, s. 171)
I ve skautingu lze rozpoznat různé časové úseky orientace na budoucnost. A to na rovině
Junáka jako celku i každého jednotlivé člena. Pokusila jsem se pro větší názornost vybrat
příklady anticipace cílů v různých časových vzdálenostech.

Junák jako celek
•

bezprostřední - jdeme do rádia na rozhovor o skautingu v ČR

•

krátkodobá - vyrobíme metodickou příručku pro vedoucí oddílu

•

dlouhodobá - vedoucí oddílu budou mít všichni odpovídající kvalifikaci

'

přesahující - uděláme svět lepším

Oddílový vedoucí
•

bezprostřední - zahrajeme si hru na spolupráci

'

krátkodobá - ukážu dětem, k čemu je spolupráce prospěšná

'

dlouhodobá - podpořím děti k tomu, aby uměli spolupracovat v rámci oddílu

'

přesahující - z členů mého oddílu budou občané, kteří umí spolupracovat s ostatními

Mladší člen
'

bezprostřední - dořeším tento rébus

'

krátkodobá - vymyslím soutěž na rébusy pro ostatní

'

dlouhodobá - sestavím si a budu naplňovat plán toho, jak rozvíjet své myšlení

'

přesahující - objevím a vydám strategii různých rébusů
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2.5

Roveři a rangers

2.5.1 Vymezení pojmu
Roveři a rangers jsou jednou z věkových kategorií členů Junáka - „rover" označuje členy
mužského a „rangers" ženského pohlaví.
Roverský věk bývá rozdělován na dvě kategorie - na „mladší rovery a rangers" vymezené
15-17 lety (někdy se používá jako spodní hranice i 14 let) a „starší rovery a rangers". V této práci
se věnuji starší věkové kategorii, v dalším textu označuji tedy termínem „rover/rangers" členy
Junáka v rozmezí mezi 18 - 26(28) lety. Také budu užívat jen mužského tvaru „rover", a to nejen
Pro zjednodušení a čitelnost textu, ale také proto, že termín „rangers" je v běžném skautském
životě velmi málo užíván. Častěji jsou členi i členky Junáka v tomto věku označováni slovem
„rover", popř. ženským ekvivalentem „roverka".

2.5.2 Činnost roverů
Nejpřehlednější bude rozdělit možnosti působení rovera do několika oblastí:

2.5.2.1 Roverský kmen
„Roverský kmen" je název pro oddíl roverů. Náplni činnosti jsou různé akce - sportovní,
kulturní (kino, ples, debaty, koncerty), vandry, prázdninové turistické expedice nebo zvláštní
podniky (kočovné divadlo, sjíždění řeky na vorech). Většina roverských kmenů má nějaké své
specifické akce a zaměření. Příznaěné pro roverský kmen je, že sc akcí účastní, ale zároveň s> je
s

ami pro sebe připravují.

2

-5.2.2 Dětský oddíl
Roveři pracují s dětmi: s těmi menšími - vlčaty a světluškami (5 - 10 let), či většími.

Oddílová činnost se většinou skládá z různých her a odehrává se jak na „oddílových schůzkách«
(většinou každý týden 1-2 hodiny), na víkendových akcích nazývaných „výpravy" a na letním,
rirá,^ •
. v . v, „omáhaií oddílovému vedoucímu, ať už s přípravou a
Prázdninovém táboře. Roveři především pomanaji oounuvci
Prováděním programu či se zajišťováním technických záležitostí.
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2.5.2.3 Středisko
Pojem středisko vysvětluji výše. Roveři na této úrovni mohou působit jako např.
hospodáři střediska (vedou střediskové účetnictví), správci kluboven apod.

2.5.2.4 Vyšší organizační úrovně
Hierarchie Junáka - viz výše. Roveři zde mohou působit v obdobných oblastech jako na
středisku - hospodaření, vzdělávání apod. Roveři také mohou působit v některém z ústředních
orgánů Junáka - výkonné radě, náčelnictvu, revizní komisi, smírčí a rozhodčí radě, nebo v jejich
odborech, které si zřizují.

2.5.2.5 Vzdělávací akce
Junák má vytvořen vlastní systém kvalifikačních stupňů a odborností, a pořádá kjejich
získání a osvojení různé vzdělávací akce - od jednodenních po desetidenní a delší kursy. Roveři
se kursů účastní jako účastníci i jako lektoři či servisní zázemí.

2

-5.3 Hodnotový systém roverů
Hodnotový systém většiny roverů je založen především na principu trojí odpovědnosti (viz

výše - „odpovědnost vůči vyššímu principu, vůči společnosti a vůči sobě"). V této abstraktní
formulaci se sním setkávají až roveři, dětem je vysvětlován pro ně přístupnou formou.
V roverském věku by měl být člověk také schopen tyto principy plně pochopit, a tak se s nimi
Popř. vědomě ztotožnit.
Doplněním je roverské heslo „Sloužím", které můžeme „brát jako konkrétnější návod, resp.
J a ko vyjádření, který způsob jednání a poměru k jiným subjektům je žádoucí. Nikoli ve smyslu
"úslužnost", ale práce a úsilí činěné svědomím horizontu, úběžníku - často se heslo doplňuje
specifikací pomocí analogie k principu trojí odpovědnosti - služba vyššímu principu, společnosti,
s

°bě - tedy s pokorou." (Černý 2002)
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2.6

Hodnotová orientace členů Junáka a obecné populace
Jak jsem již psala, touto prací volně navazuji na diplomovou práci P. Černého (2002) a na

sociologickou sondu agentury Medián „Vnitřní prostředí Junáka"(Černý 2003). Proto považuji
za vhodné popsat zde jejich závěry, jež mají souvislost s problematikou této práce. Podotýkám
znovu, že se jedná o výsledky sociologické a také jejich analýza, resp. popis je sociologický.
Také proto jsem se snažila ve výzkumné části této práce položit do problematiky hlouběji a
hledat, analyzovat kvalitativně.
Primárním cílem výzkumného šetření bylo získat popisná data, nikoli ověřovat hypotézy.
Práce je studií založenou na sekundární statistické analýze kvantitativních dat z dotazníkového
šetření reprezentativního vzorku „roverů a rangers". Šetření bylo součástí výzkumu „Vnitřní
prostředí Junáka". Tento výzkum pro Junák - svaz skautů a skautek ČR realizovala agentura
Medián. Pro komparaci roverů s jinými skupinami využívá Černý i další datové soubory, jde
te

dy o sekundární analýzu několika datových souborů. Hlavní kontrolní skupinou pro komparaci

J e Populace ČR ve věku 18-26 let. Dotazník na hodnotovou orientaci je více popsán v kapitole
3 3

- -4, neboť ho používám i při výzkumu pro tuto diplomovou práci.
Při analýze dat postupoval Černý především explorativně - nacházel souvislosti ať už

v

rámci respondentů-roverů, nebo při srovnávání s vedoucími oddílů a středisek. Při srovnávání

hodnotových orientací roverů s obecnou populací ale postupoval také částečně konfirmačně. Na
základě rozboru skautského systému hodnot stanovil pracovní hypotézy a ty následně ověřoval.
Při rozboru používal v prostředí programu SPSS standardní statistické metody jako: chí-kvadrát,
ad

J- reziduál pro jednoduché analýzy kategorizovaných proměnných, lineární a parciální

korelační koeficient, test lineárního trendu průměru, t-testy a f-test pro analýzu rovnosti průměrů,
faktorovou analýzu. Analýza zahrnuje 453 respondentů a je reprezentativní pro rovery ve věku
18-26 let (roveři ve věku 18-26 let byli vybráni metodou prostého náhodného výběru z databáze
čl

enů Junáka).
Co tedy tyto sociologické sondy zjistily? Zaměřím se na výsledky srovnání hodnotové

orientace členů Junáka a obecné populace, na graf počtu hodin strávených v Junáku a některé
dílcí v

ýsledky, jež z průzkumu vyplývají.
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2.6.1 Analýza souboru roveři

„Z pohledu věkové

struktury

se roveři soustředí spíše v dolní polovině věkového rozmezí,

do věkové kategorie 18-22 let patří 82 % respondentů. Průměrný věk je 20,54 let. Vliv věku
samotného na preference hodnot se neprokázal. Pro muže se prokázala s věkem klesající
důležitost položek „získat co nejvyšší vzdělání/ kvalifikaci" a „mít hodně peněz/ dobře si žít".
Muži-roveři považují za důležitější položky „mít hodně peněz", „soukromě podnikat", „mít
úspěch" a „být odolný/ schopný snášet námahu" a „sportovat". Naopak ženy mají vyšší
preference položek „věřit v Boha/ žít podle náboženských zásad" a „vyznávat duchovní
hodnoty".
Pro velmi hrubou orientaci, jaké je vlastně složení respondentů z pohledu zaměstnání a
studia postačí následující rozdělení - třetina studuje střední školu, třetina vyšší odbornou nebo
vysokou školu a třetina již pracuje. S vyšší úrovní dosaženého vzdělání klesá důležitost položek
»mít hodně peněz/dobře si žít" a překvapivě i „žít v míru".
Nejpodstatnějším důvodem členství v Junáku se ukázala „parta kamarádů", následována
»možností pomáhat mladším". Vytvoření party vrstevníků v roverském věku je patrně nezbytné
Pro jejich udržení v Junáku. Na druhé straně škály se ukazuje, že motivací pro členství v Junáku
rozhodně není možnost zvýšení prestiže ve svém okolí. Respondenti výrazně nesouhlasili s tím,
že

by jejich členství bylo projevem stereotypu, také rodinná tradice se neukazuje ve srovnání s

ostatními jako příliš významný podnět
Skautsky nejaktivnější skupinou jsou dle rodinného stavu skautské partnerské dvojice. [
Naopak nejméně aktivní skupinou jsou již zadaní roveři, jejichž partner není skaut.

I

Většina roverů se stále angažuje nejvíce u svého oddílu, případně ve svém kmeni.
z

Pohledu zastávané funkce jsou nejčastěji zástupci oddílových vedoucích (35%), někteří jsou

též

střediskovými hospodáři (6%). Jen velmi malá část se angažuje na „vyšších" organizačních

úrovních (orj, krj...). Naopak poměrně velký počet (12,4%), pracuje v týmu nějaké skautské
vzdělávací akce. Výčet možností v otázce dotazníku ale nebyl úplný.
Zdá, že být členem Junáka je jen pro velmi málo roverů-respondentů během na jasně
Omezené sprinterské trati - jen 9% to odhaduje nanejvýš na 2 roky, dalších 11% na 2-5 let, a to
není v životě mladých lidí zrovna krátký čas. Na „více než 5 let" odhaduje své bytí v Junáku
36% roverů. V této otázce jsou trochu záhadnou (a zároveň většinovou) skupinou respondenti,
kteří

"neví", jak dlouho v Junáku asi budou.
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Nejfrekventovanější odpovědí na důvod odchodu z Junáka je nedostatek času, ale to samo
o sobě v podstatě nic nevypovídá, nedostatek času je už důsledkem nějakých jiných příčin či
okolností. Další dvě skupiny důvodů jsou spojeny s přirozenými změnami v průběhu životního
cyklu - stěhování, odchod za prací, za studiem či na vojnu, nebo založení rodiny či život
s partnerem. Jinou kategorií jsou důvody týkající se fungování RS kmenů, oddílů či středisek Podnětem pro odchod by podle značné části respondentů byly „špatné vztahy a komunikace",
„špatné vedení, neshody svedením nebo v rámci vedení", „rozpad oddílu nebo střediska" - to
jsou věci ovlivnitelné, aleje otázkou, do jaké míry jsou ovlivnitelné samotnými respondenty.
Průměrně věnují roveři 26% svého volného času činnostem spojeným s Junákem, zhruba
Polovina roverů stráví se skautskými záležitostmi a akcemi pětinu a méně svého volného času.
V hodinách to je průměrně 27 hodin za měsíc.
Grafč. 1, počet hodin strávených rovery v Junáku

70 auÍE
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Pramen: Roveři 2001,

Možná překvapivě

Hodnoty

nesouvisí

MML-TGI 2001" (Černý, 2002, s. 48)

volný

čas

(vyjádřený respondenty

procentuálně

i

v

hodinách) stím, kolik mají respondenti dalších přátelských skupin mimo Junáka. Ani mezi

tě

mi, kteří věnují činnosti v Junáku extrémních 80 a více procent svého volného času (17

res

pondentů), nijak nepřevažují „společensky uzavření" lidé. Platí, že čím déle plánují

res

pondenti v Junáku být, tím větší část volného času v něm tráví. Důležité je zjištění, že roveři,

kte
v

n v Junáku tráví velký počet hodin i velký díl svého volného času, neplánují většinou

krátkodobém výhledu (do dvou let) z Junáka odejít.
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Zajímavá je souvislost s velikostí místa bydliště - s mírou aktivity má velmi silný vztah čím větší město, tím více akcí se respondent zúčastní. Do hry ale ještě vstupuje, zda je
respondent student - jestliže ano, pak se tato závislost ještě zesiluje - studenti z velkých měst jsou
v

elmi aktivní skupinou. Vysvětlení je zřejmě velmi prosté, studenti z malých měst nestudují

doma, takže se tolika akcí nemohou účastnit." (Černý, 2002, s. 34-56)

2.6.2 Srovnání důležitosti hodnot mladé populace a roverů

„Roveři se v mnoha věcech neliší od svých vrstevníků - chtějí být úspěšní, chtějí získat
dobré vzdělání, společenské postavení i uznání, chtějí milovat a sexuálně žít. Přesto ve srovnání
s

mladými lidmi nalezneme některé rozdíly: roveři považují za důležitější především duchovní a

et

ické hodnoty, za méně důležité považují finanční dostatek a jistotu.
Na konkrétnější rovině je pro rovery důležitější žít v souladu vyššími principy, eticky

jednat, dále přátelství, sport, prosociální a ekologické hodnoty a rodinný/partnerský život. Menší
důležitost přisuzují především penězům a soukromému pdnikání. Statisticky významný rozdíl se
neprokázal zejména v přiznávání důležitosti vzdělání, vlivu na veřejné záležitosti, sexuálního
Zly

ota a společenského uznání.
Faktorová analýza tyto závěry potvrzuje a upřesňuje. Pro rovery jsou důležitější hodnoty

duchovní, rodinné i občanské sféry života, méně důležité je finanční a materiální zabezpečení,
ale

na stejné úrovni je pro rovery i mladé lidi důležitost sociálního statutu/společenského

Postavení/ prestiže, můžeme usuzovat na stejnou míru ctižádosti, aspirací, důležitosti vyniknutí.
Interpretace faktoru mladický život není jednoznačná.
Pomocí faktorové analýzy byla hodnotová baterie redukována na 7 faktorů. Faktory
Představují kombinaci preferovaných způsobů života, preferovaných hodnot či preferované
oblastí (sfér) života. Faktory jsem pracovně nazval: spokojený rodinný život, duchovní život,
°běanský život, finanční dostatek a jistota, fyzická zdatnost, prestiž, mladický život. Dále jsem
Porovnal průměrnou hodnotu faktorů pro výběr roverů a mladé populace (t-test, hladina
významnosti 0,01).
Průměry se neliší pro faktor prestiž. Průměr roverů je vyšší jen pro faktor finanční
dostatek a jistota, zde je také mezi průměry největší rozdíl. Pro všechny ostatní faktory je průměr
r

°verů nižší.
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Výše uvedený postup a závěry jsou zachyceny v následující tabulce:

Faktorová analýza
Tab. č.l, faktorová analýza hodnot
Faktor
1 rodinný život

oblast

asociované položky

důležitější pro

rodinná sféra

rodina a děti/ vážná známost, mír,

roveři

sociální jistota, kamarád/přítel,
milovat/sexuálně žít
2 duchovní život

duchovní a

věřit v Boha, duchovní hodnoty, žít roveři

mravní sféra

dle vyšších principů, říkat pravdu,
čestně jednat

i

občanský život

občanská/sociá rozvoj společnosti, vliv na veřejné
lni sféra

Roveři

záležitosti, posilovat porozumění/
vzájemnou pomoc

4 linanční dostatek a finanční/materi peníze, soukromé podnikání, život
i

jistota

ální sféra

bez rizik

íyzická zdatnost

tělo/zdraví

Sportovat, být odolný, žít zdravě

Roveři

soc. status/

vzdělání, zajímavá/ užitečná práce,

X

prestiž

společenské uznání/ úspěch

parta a

dobrá parta, záliby/ koníčky,

dobrodružství

kamarád/ přítel, (ne)žít zdravě,

6 Prestiž
/

populace ČR

mladický život

Roveři

sportovat
Pramen: Roveři 2001, Hodnoty M M L - T G I 2001" (Černý, 2002, s. 56-62)

2 6

- -3 Grafy srovnání hodnotové orientace
Data z datového souboru „Hodnoty MML - TGI 2001" jsou částí výzkumu Market &

Media & Lifestyle společnosti Medián, který proběhl jako omnibusové šetření. Byl použit kvótní
v

yběr (pohlaví, věk, vzdělání, velikost místa bydliště, region). Výběrový vzorek byl agenturou

^ e dian převážen podle údajů ČSÚ a je reprezentativní pro populaci ČR, při analýzách pracuje
Černý výhradně s převáženým vzorkem. Velikost výběru je 1298 respondentů. Podsoubor
tv

orený věkovou kategorií 18-26 let, který využívá jako kontrolní skupinu, zahrnuje 194

res

Pondentů.

33

Jednotlivé položky hodnotové baterie a formulace otázky pochází z výzkumu Market &
Media & Lifestyle společnosti Medián a pro výzkum Vnitřní prostředí Junáka" byly převzaty.
Respondenti všech čtyř výběrových souborů odpovídali na stejně formulovanou
hodnotovou baterii - jednotlivé položky byly vždy stejně formulovány, v totožném pořadí a se
stejnými variantami odpovědí. V rámci třech částí výzkumu „Vnitřní prostředí Junáka" byla
hodnotová baterie v dotazníku zařazena shodně jako poslední otázka. Baterie obsahuje celkem
26 položek.
Zjištěné výsledky jsou vyjádřeny v následujících grafech. Zanechala jsem v nich položky
hodnotové orientace obecné populace, roverů i vedoucích oddílu, neboť řada mých respondentů
°ddíl vede.
Graf č. 2, srovnání hodnotové orientace I
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V ž d y říkat p r a v d u

Vyznávat duchovní hodnoty
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D o s á h n o u t s p o l e č e n s k é h o u z n á n i , mít ú s p ě c h
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Aktivně se podílet na ochraně přírody
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Pramen: Roveři 2001, V e d o u c í oddílů 2001, Vedoucí středisek 2001, H o d n o t y M M L - T G I 2001
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Graf č. 3, srovnání hodnotové orientace II
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35

3 VÝZKUMNÁ ČÁST

3.1

Cíl výzkumu

Cílem tohoto výzkumu je analyzovat problematiku vztahování se k budoucnosti a hodnotové
orientace dospělých členů Junáka - roverů/vedoucích oddílu a oblasti očekávání a přání jejich
rodičů ohledně budoucnosti vlastních dětí (členů Junáka) na základě srovnání jejich hodnotové
orientace a představ, které o této budoucnosti mají. Výzkum by měl zmapovat rodičovská
očekávání, přání a odhady vzhledem k jejich dětem a zároveň očekávání, přání a odhady těchto
„dětí" vzhledem k vlastní budoucnosti. Také by měl srovnat hodnoty vybraných skautů a jejich
rodičů.
Na základě získaných dat a jejich srovnáním a propojením s teoriemi časové perspektivy,
znalosti skautského prostředí a dat získaných výzkumem Černého (2002, viz výše) bych ráda
dospěla k závěru, ze kterého by mohlo vyplynout, zda se ve vztahu rodič-dítě (člen Junáka)
Projevuje nějaká diskrepance či nikoliv. Nad závěrem by měla být vedena diskuze a mohl by být
určitým podnětem ke komunikaci, popř. strategii Junáka k této problematice.

3 2

Cílová skupina

Důležitým faktem je, že respondenti prošli několikaterým výběrem. Zaprvé jejich
l u p i n u určilo zaměření této práce - tedy: skauti/ky, starší 18ti let. Další specifikací je výběr
autorkou práce - musela jsem je znát, být s nimi v nějakém kontaktu, což omezilo jejich výběr
na

lokalitu Prahy a okolí. Podstatným faktorem je, zda nabídku rozhovoru/účasti ve výzkumu

Pnjali či ne. Záleží samozřejmě na jejich motivovanosti, chuti odpovídat, vztahu ke mně.
Posledním výběrem bylo, že se mají zapojit jejich rodiče - resp. alespoň jeden rodič, což je opět
dv
s

°jí výběr - dotyčný respondent dovolí, aby jeho se jeho rodiče výzkumu účastnili a tudíž je

nabídkou osloví a zadruhé souhlasí také rodiče, že rozhovor poskytnou. Je samozřejmé, že

takto okleštěný výzkumný vzorek má řadu negativ, zejména sociologických. Nicméně
pre

dpokládám, že se znalostí výběru a volbou kvalitativních metod a zpracování by se mělo

zamezit zkreslením dat. Data totiž nevypovídají nic obecně, pouze individuálně, narativně.

36

Konečnými respondenty mého výzkumu je 10 dvojic - jedinec/skaut + jeho rodič. Jedná
se

o 3 muže a 7 žen a jejich matky (žádný z otců do výzkumu nezasahoval ani svou přítomnosti

Při rozhovoru).

3 3

3

Popis metod

-3.1 Rozhovor

Jako hlavní metodu jsem použila nejdůležitější metodu kvalitativního výzkumu rozhovor. Rozhovor jsem vedla s oběma skupinami respondentů - s „dětmi"/členy Junáka i
s

Jejich rodiči, resp. s matkou, neboť má podmínka byla stanovena na rozhovor s jedním rodičem

d Ve
v

všech případech to byla matka. Jedná se o polořízený rozhovor vedený s ohledem na cíl

yzkumu, složený ze série na sebe volně (resp. logicky) navazujících otázek.

3-3.2 Formulace otázek

Formulace otázek představovala jednu z hlavních úloh koncepce práce. Jejich znění by
ne

mělo být zavádějící, ale přesto by měly být zaměřeny na dané téma. Samotný výběr otázek

Probíhal na základě cíle dané práce a zkušenosti autorky. Nakonec byly položeny tyto otázky:
Pr

° skauty/ky:
Jak dlouho jsi skautem? Jak jsi se ke skautům dostal?
Proč jsi skaut? Co ti přináší členství ve skautu? Pozitiva i negativa.
Kolik ti skauting zabírá času za 14 dní?

Co by se v tvém životě změnilo, kdybys nebyl skaut?
Co chceš jednou dělat - povolání? Jaké máš představy o své budoucnosti? Jak je pro tebe
toto realizovatelné?
Pomáhá ti k tomu nějak skauting? Souvisí to s ním nějak?
Co říkají tvoji rodiče na to, že jsi skaut?
Jak dlouho chceš ještě být aktivním skautem?
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Pro jejich rodiče:
•

Jak dlouho je váš syn/dcera skautem? Jak se ke skautům dostal/a? Kdo ho/ji přihlásil?

•

Jaký je váš vztah ke skautingu?

•

Co mu to/ji přináší? Pozitiva i negativa.

-

Jak jste spokojeni se skautováním vašeho syna/deery? Co vám přitom popř. dělá
starosti?

•

Co by se v jeho životě změnilo, kdyby nebyl/a skaut/ka?

•

Co to přináší vám?

•

Jaké jste měli/máte představy o budouenosti vašeho/ší syua/deery? Jak je ne/naplňuje?

Úvodui otázky byly důležité zejména k navození situace rozhovoru o skautingu, získání
důvěry respondenta a ověření informací, které jsem o respondentech měla. Sloužily také
k zjištění informaci o historii rodiny a jejího vztahu ke skautingu a praktickému skautování,
neboť tyto situace nemusí mít spojitost. Některé otázky jsou otevřené, jiné uzavřené. V analýze
odpovědí záměrně leckdy nepoužívám pořadí kladených otázek a ani někdy neuvádím, na kterou
otázku text odpovídá, neboť to považuji pro daný výzkum není důležité. Za důležitější považujt
samotný obsah sdělení respondenta, v němž otázky hraji pouze podnětujíci roli, msp.ratwm text,
jež navozuje kognitivní proces přemýšlení o vlastním příběhu ěi příběhu vlastního dítěte.
v analýze odpovědí jsem udělala některé zkratky, jež vedou k zkrácení textu, nikoliv však
k nižší kvalitě odpovědí k analýze a interpretaci Zejména jsem zkrátila odpovědi na uzavrene
otázky tím, že jsem nevložila do práce jejich celý text, přímou řeě, ale komprimovala je do
ú s t n í h o «extu, jež shrnuje pro práci podstatná fakta. U otevřených otázek uvádím cele zněm
0d

P0vědí, v přepisu přímé řeěi respondentů, aby neunikl způsob vyjadřování respondenta

c,

možnost dalších interpretací odpovědí. V dalším textu se někdy dopouštím výkladu nejen na
Skladě získaných odpovědí, ale také na základě vlastní znalosti respondenta. To především pro
zjednodušení interpretace, neboť tím eliminuji výklady, které považuji vzhledem k znalost,
tespondenta za velice nepravděpodobné. Pokud se tohoto dopouštím, vždy o tom v textu ětenáře
in

form u ji.
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3.3.3 Průběh rozhovorů

Rozhovory se odehrávaly na klidném místě - buď u respondentů doma, v klidné kavárně
či ve skautské klubovně. Mluvila jsem s každým respondentem, tedy skautem/skautkou i jejich
rodiči odděleně. Na začátku jsme jim zaručila anonymitu, na niž se řada z nich ptala už při mé
žádosti o rozhovor.
Rozhovor i s vyplněním dotazníků trval cca 30 minut, a to jak u dětí/členů Junáka, tak
jejich rodičů. Ovšem samotné setkání trvalo minimálně hodinu (s výjimkou některých rodičů),
což bylo způsobeno mým přátelstvím s respondenty - mluvili jsme posléze o něčem jiném či i
k

tématu práce, neboť se většina z nich zajímala o to, jak výzkum probíhá, jaké jsou výsledky.

V řadě případů se mnou také hovořili o svém životě, starostech, což nebylo součástí výzkumu, to
Je běžný obsah našich setkávání.
U rodičů toto probíhalo podobně - ač se z řadou z nich neznám, měli potřebu se mnou
ještě, p 0 dokončení rozhovoru a vyplnění dotazníku, hovořit o tématech, která je zajímají.
Nejčastěji se týkala jejich děti.
Shrnu-li průběh rozhovorů a svůj postoj k nim - snažila jsem se nenarušit vstřícnou
atmosféru, která byla od respondentů vzhledem ke mně navozena a tudíž jsem ve většině případu
nezasahovala do jejich dodatečných otázek či zabíhavých odpovědí během samotného
rozhovoru. Tyto kroky stranou v jejích odpovědích jsem po následné vlastní analýze a supervizi
na

d nimi:
'

v rozhovoru zanechala, týkaly-li se daného tématu či navození atmosféry rozhovoru

'

z rozhovoru vyřadila, byly-li např. praktickou otázkou na určité dění ve skautské
organizaci a netýkaly se obsahu výzkumu.

3 3

- -4 Dotazník
Dotazník jsme měla již daný. Jedná se o hodnotovou baterii, která byla použita ve

v

ýzkumné sondě agentury Medián „Vnitřní prostředí Junáka" pro Junáka (2003), a který použil

Ve

své diplomové práci Černý (2002). Dotazníky byly vytvořeny ve spolupráci Junáka a

agentury Medián na základě zadání organizace Junák a následné spolupráci jejích zástupců
s

agenturou Medián. Ze série těchto dotazníků jsem vybrala právě jeden týkající se hodnotové

°"entace, který obsahuje 26 možných hodnot k nimž se respondenti po úvodní výzvě „Ráda
b

ych věděla, na čem Ti v životě záleží, co je pro Tebe důležité. Vyjádři prosím, jak jsou
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následující hodnoty důležité pro Tebe osobně," vyjadřovali pomocí zaškrtnutí jedné ze čtyř
možnosti:
•

1 = velmi důležité

•

2 = spíše důležité

•

3 = spíše nedůležité

•

4 = nedůležité

Nebyla tedy možná středová odpověď typu nevím, ani důležité/ani nedůležité... Celý dotazník je
v

příloze č. 2. Jeho podrobnější popis najdeme výše u popisu metod Černého.
Vyplnění dotazníku trvalo respondentům cca 5 minut. Nikdo z respondentů neměl

Problém dotazník vyplňovat, 2 respondentky se zeptaly, zda musí odpovědět na všechny dotazy,
ačkoliv jsem jim nedala žádnou odpověď, spokojily se i s mlčením a v dotazníku odpověděly na
všechny položky.
Dále pokládám vedle sebe vyplněné dotazníky obou skupin respondentů. Shody
v důležitosti jednotlivých položek mezi rodičem (matkou) a jeho dcerou/synem jsem zvýraznila
tučně. V analýze a interpretaci se soustředím na shody a rozdíly v hodnotové preferenci, přičemž
Při analýze rozdílů kladu důraz na rozdíl větší než 2, v absolutní hodnotě (tedy preference
dítě/rodič - 1/3, 1/4, 2/4
m

a naopak). Taktéž považuji za podstatné, zda je hodnota označena

ožností důležité (=velmi a spíše důležité) X nedůležité (=spíše a nedůležité). Výrazné rozdíly

komentuji.

3 3

- -5 Čtrnáctidenní plán činnosti

Jedná se o soupis vlastních činností, který měli psát respondenti/členové Junáka, po dobu
l4

ti dnů včetně časového harmonogramu. Tedy co během oněch dvou týdnů dělali a kolik tomu

věnovali času, postupně, po dnech. Forma soupisu nebyla určena.
Tato metoda měla sloužit k určení jejich časové dotace věnované různým druhům
c

'nností, včetně činnosti v Junáku. Zvolila jsem ji především na základě anticipace/hypotézy, že

dls

krepance mezi rodiči a jejich dětmi ohledně názoru na činnost v Junáku se bude nejvíce týkat

easové dotace, kterou této činnosti věnují.
S touto metodou dále moc neoperuji, neboť se mi i po opakované výzvě vrátily pouze dva
plán

y činností. Tyto dva plány vkládám do analýzy odpovědí k respondentkám, jež je napsaly,
kom n t uji j však pouze jednou větou.
e
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3-3.6 Uchopení časové náročnosti skautské činnosti

V dalším textu uvádím u respondentů jejich odpověď na otázku „Kolik ti skauting zabírá
času za 14 dní?". Poté uvádím hrubý přepočet času stráveného skautingem na dny a hodiny,
Přičemž:
•

stráví-li respondent celý den či více dnů na výpravě, přepočítávám čas na ni na celé dny
o

tj. skaut má o víkendu výpravu = odjede v pátek v podvečer, vrátí se v neděli
v podvečer = 2 plné dny - v textu uvádím jako 2 dny

o

nebo skaut má jednodenní výpravu = odjede v sobotu v 8.00 ráno, vrátí se
v sobotu vl8.00 v podvečer = 1 den - v textu uvádím jako +10 hodin

'

další čas zabírají schůzky, rady, přípravy... - ty započítávám v plné hodinové míře tak,
jak je uvedli respondenti = za 14 dní je
o

2x na družinové schůzce, na kterou se 2 hod připravuje - 2x 1,5 hod + 2x 2hod

o

lx na oddílové radě - 2,5 hod

o

lx na střediskové radě - 2 hod

o

lx na roverské akci - 5hod

- celkem tedy + 16,5 hod
'

ke každé aktivitě můžeme připočítat průměrně lhod na cestování a čas na regeneraci
(minimálně psychickou) cca '/2 - lhod po skončení akce, tuto položku však do celkového
času nepřipočítávám (vzhledem k rozdílnosti možné dojezdnosti a potřeby regenerace u
jednotlivých respondentů), je na čtenáři, aby si ji u každého respondenta uvědomil a
v průměru přičetl cca 7 hodin za 14 dní tímto strávených
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3.4

Odpovědi a jejich analýza

3 4.1 Soňa, 26 let
- v únoru 2006 dostudovala pedagogickou fakultu, nyní pracuje jako koordinátorka vzdělávacích
Programů v neziskové organizaci, žije s rodiči, spolupracuje na vedení oddílu

Skautkou je už 18 let, přihlásili ji rodiče (po revoluci, kdy byl skauting na výsluní). Proč
Je ve skautingu? „Hlavně kvůli partě lidí, které mám ráda, se kterou tu jsem; kvůli možnosti
seberealizace a výchovného působení. Baví mě, že je to s lidma, je to takový malý kotlík lidských
vtahů, neustále není nic v pořádku, neustále se musí rychle reagovat.

Negativum je příliš mnoho

ČQ

su} který skauting zabere a tudíž se nemůžu věnovat jiným věcech, které se dnes cení (např.

Počítače, cizí jazyky). Někdy pak mám problém s rodiči. A někdy, ač málokdy, mívám pocit, že to
vSe

nemá smysl. "
Skauting jí zabírá cca 3 dny a 18 hodin za 14 dní.
Kdyby skautkou nebyla, byl by, dle Soni, její život jiný, „měla bych asi jiný hodnoty, můj

s

°učasný hodnotový žebříček hodně vychází ze skautského slibu a zákona; měla bych víc času;

byla

bych daleko víc rozmazlenější; asi bych neměla takový vztah kpřírodě, jaký mám; asi bych

ne

dělala práci, kterou dělám, protože to mě hodně ovlivnil člověk, se kterým jsem se seznámila

Přes oddíl; neměla bych takovou potřebu být potřebná ve společnosti, nebýt sobecká - to souvisí
se

skautskými hodnotami.""
Co na to říkají její rodiče: „Mají trochu pocit, že je hezký starat se o ostatní, ale proč

bych to měla dělat zrovna já. Podle nich je to zbytečné plýtvání času, starání se o lidi, o které
bych se starat nemusela. Někdy se doma přeme, rodiče tento argument leckdy použijí (jako, že
ne

mám čas na jiné aktivity), ale částečně už si taky zvykli a tolerují to. "
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Hodnotová orientace
Tab. č. 2, Soňa - hodnotová orientace
Soňa Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

1

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 3

4

C

Mít své záliby a koníčky

1

3

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

3

E

Zít klidně bez rizik a napětí

3

1

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

2

4

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních 3

3

H Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

3

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

1

2

K

Soukromě podnikat

3

2

L

Dostat se do dobré party

3

3

M Mít hodně peněz a dobře si žít

3

2

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

3

O

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

3

2

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

3

4

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

4

R

Vždy říkat pravdu

2

3

S

Čestně jednat

1

1

T

Zít v míru

1

1

u

Milovat, sexuálně žít

3

2

v

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

2

2

w

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

1

2

X

Sportovat

3

3

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

1

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

2

Podíváme -li se na tabulku hodnotových preferencí Soni a jejích rodičů, můžeme z ní
Vycíst

následující údaje.
Soňa preferuje hodnoty, jako jsou: vzdělání, vlastní zájmy, užitečná a stabilní práce,

rod
Pn
s

'na, pomoc ostatním, čestnost, mravní principy, přátelství. Oproti tomu spíše nedůležité jí

Padají hodnoty jako odolnost, klidný život, žít dle vlastních zásad, podnikání a dostatek peněz,

Polečenské uznání, být v dobré partě, věřit v Boha, milovat, sportovat.
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Její matka preferuje hodnoty: vzdělání, rodina, čestnost, mír, jistá práce, život bez rizik a
jako nedůležité vidí: snášení nepohodlí, ovlivňování veřejných záležitostí, duchovní hodnoty.
Shodly se na důležitosti hodnot vzdělání, žít podle vlastních zásad, rodina, dostat se do
dobré party, čestnost, život v míru, zdravá životospráva, sportování a pracovní jistota.
14-ti denní časový plán
Toto je jeden ze dvou časových plánů, který se mi podařilo získat. Vzhledem k tomu, že u
většiny ostatních respondentů ho nemám, neanalyzuji ho. Přikládám ho do práce především pro
možnost náhledu časového rozvržení skautských činnosti (které jsem označila tučně) během
„obyčejných" 14-ti dní.
Tab. č. 3, Soňa - 14-ti denní časový plán I
23.9. neděle

27.9.

8:30 - vstávám

7:15 - vstávám
7:45 - odchod do práce
9:00 - příchod do práce
18:30 odchod z práce

8:30-9:00-hygiena
9:00 - 10:00 - komunikace s rodiči
10:00 - 13:15 — příprava celoročního programu družiny
družiny
1 3 : 1 5 - 1 4 : 3 0 - r o d i n n ý oběd
1 4 : 3 0 - 1 8 : 3 0 - výlet do lesa na houby
20:00 - 22:30 - oddílová rada
24:00 - spánek

24.9. pondělí
1-10 - vstávám
8:00 - odchod z domova
9:00 - 17:00 - kurs kritického myšlení
18:00 - 20:00 - družinová schůzka
2 1 : 0 0 - 2 4 : 0 0 - pracovní aktivity (příprava semináře pro učitele)

čtvrtek

1 8 : 3 0 - 1 9 : 4 0 - c e s t a (přesun)
19:40 - 20:40 - nákup, zařizování běžných záležitostí
2 1 : 4 0 - 2 2 : 3 0 - č e t l a j s e m si
22:30 - 23:00 - balení na výpravu
23:30-spánek

28.9. pátek
7:30 vstávám
8:20 odchod z domova
8:45 sraz na výpravu
8 : 4 5 - 10:45 čekání na vlak
10:45 - 15:00 dopravování na místo

25.9. úterý

1 5 : 0 0 - 2 3 : 0 0 - program na akci

6:30 - vstávám
7:00 - odchod do práce
7 : 3 0 - 15:00 seminář pro učitele

29.9.
sobota
8:30 - budíček

' 5 : 3 0 - 1 9 : 0 0 - p r á c e d o m a (grant)
19:00-20:00
20:00 - 22:00
22:00 - 22:30
22:45 - 24:00

přesun
- společenská událost (večeře)
- cesta domů
- učení - jazyk

26.9. středa
7:15 7:45 9:20 9:20-

vstávám
odchod do práce
příchod do práce
16:40-práce

1 6 : 4 0 - 1 7 : 5 0 - p ř e s u n (cesta)
17:50 - 20:10 - řečtina (jazykový kurz)
20:10-21:00-cesta
21:00 - 22:30 - schůzka s rodičem dítřte z oddílu

8:30 - 9:30 - snídaní, hygiena
9:30-13:00-program
1 3 : 0 0 - 1 4 : 0 0 - občd
1 4 : 0 0 - 1 5 : 0 0 - p o l e d n i klid
1 5 : 0 0 - 1 9 : 0 0 program
19:00-20:00-večeře
20:30-23:00-program
30.9.
výprava
8:30 - budíček
8:30 - 9:30 - snídaně, hygiena
9:30 - 13:00 - program, úklid chaty
13:00- 1 5 : 5 0 - c e s t a domů
16:30 - 18:00 - vybalení věcí, koupel
18:00 - 23:15 - příprava semináře pro lektory (pracovní aktivity)
výprava - program jsem nevedla,
měly na starosti starži skautky, já byla jak účastník
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Tab. č. 4, Soňa - 14-ti denní časový plán II
110

pondělí

4.10.

čtvrtek

6:40 - vstávám

6:40 - vstávám

7:15 - odchod do práce
8:00 - příchod do práce
8:00- 12:00-práce

7 : 1 5 - odchod d o práce
8:00 - příchod do práce
9:00 - 15:00 - práce (seminář)
15:00 - 16:20 - nákup dárku, běžné zařizování

1 2 : 0 0 - 12:30 oběd
12:30- 1 8 : 0 0 - p r á c e
18:00- 19:00-přejezd
19:00 - 20:00 - schůzka skautské družiny
20:00 - 20:45 - cesta d o m ů
20:45-21:30-večeře
21:30 - 22:15 - příprava semináře (pracovní činnost)

2.10. úterý
7:40 - vstávám
7:15 odchod do práce
8:30 - příchod do práce
8:30- 19:15-práce
19:15- 19:45-přesun
19:45 - 20:30 - v ý c h o v n á rada střediska
20:30-21:10-přesun
21:10 - 23:00 - večeře, komunikace s rodiči

1 6 : 2 0 - 17:30 - přesun do práce (na jiné pracoviště)
17:30 - 21:30 - oslava narozenin v práci, neformální setkání s lektory
21:30 - 22:30 - přesun d o m ů
2 2 : 3 0 - 2 3 : 3 0 - komunikace s rodiči, hygiena
24:00-spánek

5.10. pátek
7:15 7:45 9:00 9:00-

vstávám
odchod do práce
příchod do práce
16:30-práce

16:30 - 17:30 - přesun d o m ů
17:30- 18:30-odpočinek
19:00 - společenská akce - hospoda (s přítelem)
2 3 : 0 0 - p ř í c h o d domů

6.10. sobota
10. středa
7:00 - vstávám
7:30 odchod do práce
8:30 - příchod do práce
8:30- 16:00-práce
• 6 : 0 0 - 1 6 : 3 0 - n á k u p dárku
'6:30- 17:30-přesun
17:30 - odchod na řečtinu
'7:50-20:10-řečtina
2 0 . 1 0 - 2 1 : 0 0 příchod d o m ů
21:00-23:30-hygiena
2 3 : 3 0 - 2 4 : 0 0 - u č e n í řečtiny
24:00-spánek

8:30 - vstávám
9:00 - odchod z d o m o v a
10:00-odjezd
10:00 - 18:00 - celodenní výlet s přítelem
18:00 - 21:30 - kino (s přítelelm)
21:30 - 22:30 - přesun domů
23:00-spánek

7.10. neděle
8:30 - vstávám
9:15-odchod
9:45 - sraz Hlavní nádraží
9:45 - 18:30 - v ý p r a v a s rodiči (nebyla j s e m organizátor akce)
18:30- 19:00-přesun
19:00 - 23:00 - rada/rozhovor se členy vedeni oddílu
23:00 — 1:00 — individuální rozhovor s kamarádkou - členkou vedení
1:00 - 1 : 3 0 - přesun d o m ů
2:00 - spánek

Vztahování se k budoucnosti
Na otázku, co jednou chceš dělat, odpověděla:,, Takhle daleko nejsem schopná plánovat,
v

současnosti jsem spokojená s tím, co dělám, vím, že to není dlouhodobé, jak finančně, tak

r

°zvojově. V budoucnu nevím, ani nevím, jestli bych se chtěla vrátit k učení. Vždycky jsem chtěla

dělat nějaký psychologický obor, to už dělat nebudu, protože už studovat znovu nebudu, ale
nějaké ty lidské vztahy má člověk možnost dělat v oddíle. "
„Myslím, že skauting mi pomáhá ktomu, co chci dělat, že jako hmm, člověk spokojenej
nůže být, když má vyjasněné mezilidské vztahy, vztah ksobě, vyjasněné místo mezi lidma k

tomu skauting přispívá - tedy nebýt sobecký, pomáhat, mít partu lidí. Jo, nějaký vztah tam je, i

kd

yž takhle do budoucna jsem o tom nikdy nepřemýšlela, je to tam nějak intuitivně, než že bych o

t0fn

každodenně přemýšlela."
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„Aktivně u oddílu bych ráda zůstala už pouze rok, pak doufám, že se mi podaří oddíl
předat a vezmou ho ti mladší. Hlavně je to z důvodu toho, že už jsem začla pracovat a nestíhám
při tom připravovat schůzky, jezdit na výpravy, tábory... Taky bych se chtěla příští rok stěhovat,
takže to zabere čas. Představuji si to, že bych měla celý úvazek v práci a tak 'A úvazku (pozn. aut.
- samozřejmě pomyslného, hodinově) ve skautu - pravděpodobně na středisku, protože tam se
bude řada lidí chtít zbavit funkce a štafeta bude čekat na nás. "

Soňa svou představu o budoucnosti popsala stroze. V podstatě říká, že o ni až tak
nepřemýšlí, že je spokojená tak, jak je to nyní. Přesto poté uvádí několik aspektů, které se k její
budoucnosti váží.
Její představy o budoucnosti jsou anticipováním možností, vidí před sebou cíle, které by
mohla naplnit:
•

je možné, že se vrátí k učení (pozn. = bude učitelkou, vystudovala pedagogickou fakultu,
ale v současnosti neučí)

•

rok bude ještě působit v oddíle

•

příští rok se bude stěhovat

•

bude mít práci na celý úvazek

•

na „čtvrt úvazku" bude ve skautu - pracovat na středisku

Zároveň se u ní latentně objevuje emoční potřeba „mít vyjasněné mezilidské vztahy", jejíž
Uspokojení je pro ni součástí toho, co jí dal skauting, a také přání být potřebná ve společnosti,
nebýt sobecká, což zmiňuje na otázku, co by bylo jinak, kdyby nebyla skautkou.
Z hlediska dlouhodobosti je zde zmíněn pouze následující rok a mlhavě budoucnost další.
Tedy představa střednědobá. Nedozvídáme se, co bude Soňa dělat za 5, 20 či déle let. Pouze
Možnosti, že je možné (ale neví) vrátit se k učení a její práce na skautském středisku jsou
v

dlouhodobější perspektivě, ale nijak neohraničeny časově.
Reálnost těchto představ je, podle toho, co v současnosti dělá, vysoká. Při přemýšlení o

budoucnosti velmi zohledňuje svůj současný stav a uvědomění si jeho důsledků. Tedy také jeho
dlouhodobou neudržitelnost, své schopnosti (např. učitelské) i současnou situaci (např. potřeba
st

ěhování, předpokládaný vývoj střediska). V jejích představách není zahrnuta fantazijní složka.

Popis kroků, které povedou k naplnění jejích představ o budoucnosti není zmíněn.
Soňa neuvádí alternativy svých představ o budoucnosti, přesto mi bylo z rozhovoru
Patrné, že s nimi počítá, resp. že nemá zábrany je přijímat. Asi ve smyslu „nějak bylo, nějak
knde

a

když nebude, tak bude jinak..." Ale v samotném rozhovoru se neobjevily, ačkoliv by
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bylo možné přemýšlet, co budu dělat, když mě současná práce neuživí, když neseženu jiné
bydlení, když mě ve středisku nebudou chtít...
Vzhledem k tomu, že Soniny představy mají krátkodobý charakter a jsou každá zaměřena
na jinou oblast života, těžko se

u r č u j e

jejich kontinuita. Snad pouze v porovnání se současným

stavem a to v těchto oblastech:
•

mám teď poloviční úvazek (to o Soně vím) -> budu mít celý úvazek

•

bydlím s rodiči —• chci se odstěhovat do vlastního bytu

•

teď pracuji v oddíle —> budu pracovat na středisku

•

vystudovala jsem pedagogickou fakultu —• možná se vrátím k učitelské profesi

Další kontinuita není Soňou zmíněna. Její představy na sebe nenavazují, jsou paralelní v čase.
Vzhledem k budoucnosti (a vlastně celému životu) jí skauting pomohl především na
rovině potřeby sociální - schopnosti mít vyjasněné mezilidské vztahy, místo mezi ostatními na
základě hodnot, které uznává a podle nichž se řídí; a na rovině osobní - mít vztah k sobě sama.
Na druhou stranu říká, že jí „vzal" čas, ve kterém by se mohla věnovat činnostem také užitečným
Pro její budoucnost - dovednost práce na počítači, znalost jazyků...

Rozhovor s matkou
Matka Soni říká, že ji přihlásila do skauta po „89tém", kdy většina rodičů, které zná, dala
své dítě do skautského kroužku. „Já sama si myslím, že skauting je dobrá věc, že se snaží
vychovávat děti k přírodě a kamarádství. Aleje to hlavně pro děti, ne už pro Soňu. "
A co to, dle maminky, Soně přináší? „Nevím, co jí to přináší, vypadá to, že ji to tam baví,
t(

ik samozřejmě je dobře, že tam má kamarády, ale tohle přeci už není pro holku, která pracuje a

měla by mít rodinu. Ještě, když studovala jsem to chápala, ale myslela jsem si, že toho pak
ne

chá. Ale už má půl roku po škole a nic. "
Jak je tedy spokojená s dceřiným skautováním? „No, jak vidíte, moc ne. Myslím, že

člověk v jejím věku by se měl starat o jiný věci. Bojím se, že dopadne tak, že nebude nic stíhat.
Nebo se vykašle na práci, bude jí stačit být v nějaký neziskovce a tam to teda moc perspektivní
ne

ní. Kdyby u skautů nebyla, mohla by se víc věnovat tomu, aby si našla dobrou práci. A kdyby

ne

hla nikdy ve skautu? Myslím, že by se moc nic nezměnilo, měla by víc času. " Na otázku, co to

Přináší ji, matka odpověděla: „Asi nic, nevím, co by mi to jako mělo přinášet. "
A jaké má představy o budoucnosti Soni: „ Chtěla bych, aby si uvědomila, že už by měla
^slet na to, kam věnuje svůj čas. Ona je chytrá, tak by si mohla najít práci, která ji uživí a třeba
Jl tQ

ky bude bavit. "
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Ačkoliv se Sonině matce skauting jako takový líbí, nesouhlasí s tím, aby v něm Soňa
ještě teď působila. Myslí si, že její čas v něm už vypršel a má se teď soustředit na jiné oblasti práci, rodinu. Není spokojena především s množstvím času, který mu Soňa dává, neboť ho poté
má nedostatek na aktivity, které jsou, dle její matky, pro Soňu v současné době přednější,
důležitější, na která by se měla zaměřit.
Soninu budoucnost vidí matka v dobré práci, dobré rodině, což je dlouhodobější náhled.
Není v něm zohledněna konkrétní situace, spíš hrubý náčrt oblastní, které by pro Soňu měly být
důležité.
Navzdory tomu, že se matce skauting líbí, nebyl podle ní pro Soňu až tak důležitý,
protože kdyby v něm nebyla, nic by se nezměnilo. Pozitivní je to, že v něm má kamarádky.
Matčin náhled na Soňu je pozitivní, ví, že by byla schopná naplnit její představy.
Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Podle rozhovorů se mi jeví Sonin a matčin náhled na Soninu budoucnost podobný
v

obsahu, rozdílný v časové vzdálenosti. Za prvé Soňa vidí budoucnost v řádu jednoho roku, její

matka dál, ačkoliv jen s hrubou představou, jak by měla vypadat. Soňa ve svých představách
nezohledňuje vlastní rodinu, pouze život s partnerem. Matka by si představovala, že už
v

současné době bude mít Soňa perspektivní práci, i Soňa s ní počítá, ale později v budoucnosti.

Soňa by ráda pokračovala se skautováním, její matka by byla ráda, kdyby toho již nechala.
Přesto, podíváme-li se na jejich preference hodnot z dotazníku na hodnotovou orientaci,
situace se mi jeví jinak. Obě se shodly, že za velmi důležité považují hodnoty:
•

získat co nej vyšší vzdělání

•

žít pro svou rodinu/vážnou známost

•

mít stálou práci, sociální jistotu

•

čestně jednat

•

žít v míru

jsou hodnoty, které se prolínají oběma rozhovory, ať už zřetelně či latentně. Matka jasně říká,
že

by si pro Soňu přála dobrou rodinu/známost a dobrou práci, s kterou se pojí i dobrá

kvalifikace. Soňa také chce mít dobré zaměstnání a najdeme u ní také plánování rodiny/vážné
^ámosti - ve vizi vlastního bydlení, které je s jejím součastným partnerem (vím ze znalosti
souvislostí). Obě preferují hodnoty čestnosti a míru, které jsou zároveň hodnotami skautskými.
Kde je tedy problém? Vycházím z těchto analýz:
'

matka i Soňa preferují dobrou, jistou práci a k tomu odpovídající kvalitní vzdělání,
rozchází se však v preferenci souvisejících hodnot
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o

Soňa preferuje zajímavou a užitečnou práci, její matka spíše ne

o

pro matku je spíše důležité mít dostatek peněz, dobře si žít; soukromě podnikat a
dosáhnout společenského uznání, pro Soňu jsou tyto hodnoty spíše nedůležité

- to může znamenat, že dobrou, jistou prací myslí každá nějakou jinou práci a tudíž
Sonina matka neuznává práci, kterou její dcera v současnosti dělá („v nějaký
neziskovce") a přeje jí, aby našla lepší = lépe placenou a uznávanou
- Soňa ví, že současná práce pro ni není finančně a rozvojově perspektivní, ale také v ní
v současnosti nalézá smysl, jeví se jí jako zajímavá a užitečná a zároveň pro ni není až
tak důležité mít vysokou mzdu a společenské uznání
•

pro obě respondentky je důležité žít pro svou rodinu/známost, rozchází se však
v načasování a v souvisejících hodnotách
o

matka by byla ráda, kdyby Soňa měla rodinu/známost už nyní, Soňa teprve
plánuje společné bydlení se svým partnerem

o

Soňa se v celém rozhovoru téměř nezmínila o svých představách vzhledem k
vlastní rodině (kromě bydlení s partnerem), z čehož předpokládám, že pro ni není
toto téma zatím aktuální, a to ani v aktuálně plánované budoucnosti jednoho roku,
který zmiňuje v ostatních aktivitách - možná to znamená, že ačkoliv s rodinou
počítá, zatím o ní nemluví

o

pro Soňu jsou velmi důležité její záliby a koníčky, pro její matku jsou spíše
nedůležité

o

matka preferuje život bez rizik a napětí (což se pojí s „usazením", rodinou), Soně
to připadne spíše nedůležité

o
•

matka považuje za důležitější než Soňa hodnotu milovat, sexuálně žít

obě preferují hodnotu čestnosti a míru, to však nesouvisí s disproporcí jejich představ o
Sonině budoucnosti

Předpokládám, ale to již interpretuji interpretované, že by mohl být problém na obecnější
r

ovině - v komunikaci o budoucnosti mezi matkou a její dcerou. Je možné, kdyby matka věděla,

2e

Soňa v budoucnu s rodinou a lépe ohodnocenou prací počítá, ale je pro ní současně důležité

mít
S

své zájmy, a aby práce ji současně připadala užitečná a zajímavá, snadněji by se ji chápal

°nin náhled na budoucnost. Zároveň kdyby Soňa věděla, že by její matka byla ráda, aby Soňa

už

nyní či do budoucna počítala se založením rodiny a se zhodnocením svého vzdělání lépe

hodnocenou prací, mohla by ji snadněji vysvětlit své postoje, náhledy na tuto problematiku.
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3.4.2 Renata, 23 let
- studuje pedagogickou fakultu, v současné době v Berlíně, žije střídavě ve vlastním bytě či u
matky, spolupracuje na vedení oddílu

Ve skautu je od svých 10 let, do skautu ji přivedla spolužačka. „Ve skautu jsem
především pro možnost seberealizace, kvůli přátelům, které jsem zde našla, možnosti na sobě
pracovat, něco někomu předávat, učit se a rozvíjet. Díky skautingu jsem se naučila relaxovat,
umět říkat NE. Občas mám pocit, že mi krade čas, ale dřív to bylo horší. "
Říká, že skauting ji zabírá denně cca 3 hodiny + víkendová výprava, tj. 2 dny a 42 hod za
14 dní.
Kdyby nebyla skautkou, „ věnovala bych se naplno malování a keramice, na kterou mi
teď nezbývá tolik času. "
A jak se na její členství ve skautingu dívá její matka (otce nemá)? „Mamka si zvykla,
z

Počátku ji trápilo, kolik času trávím na výpravách a kolik víkendů nejsem doma. No, to bylo za

skautských let. A teď ví, že mě to naplňuje a hlavně baví. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 5, Renata - hodnotová orientace
Renata Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

1

3

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 2

2

C

Mít své záliby a koníčky

1

1

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

2

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

2

2

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

3

3

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

2

2

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

3

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

2

2

K S o u k r o m ě podnikat

4

4

L

1

2

M Mít hodně peněz a dobře si žít

2

3

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

3

0

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

2

3

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

3

2

Dostat se do dobré party
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Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

2

R

Vždy říkat pravdu

2

2

S

Čestně jednat

2

2

T

Zít v míru

2

1

u
v
w

Milovat, sexuálně žít

2

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

1
1

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

2

3

X

Sportovat

2

2

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

2

2

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

2

Renata z baterie hodnot z tabulky většinu hodnotí jako pro ni velmi či spíše důležité. Jako
nedůležitou vidí pouze hodnotu soukromě podnikat. Spíše nedůležité je pro ni ovlivňovat veřejné
záležitosti a věřit v Boha. Naopak velmi důležité je pro ni vzdělání, vlastní zájmy, rodina, dobrá
Parta, duchovní hodnoty, milovat, žít zdravě, mít dobrého kamaráda.
Pro její matku jsou velmi důležité mít vlastní zájmy, zajímavou práci, rodina, mír, mít
dobrého kamaráda. Nedůležité je pro ni soukromě podnikat. A spíše nedůležité vzdělání,
ovlivňování veřejných záležitostí a rozvoje společnosti, peníze, ochrana přírody, společenské
Uznání, žít podle vyšších mravních principů.
Renata s matkou se shodly na mnoha hodnotách, kterým přiřadily stejnou míru důležitosti
na dvanácti, tedy téměř na polovině. Jsou to všechno, kromě jedné, hodnoty pro ně velmi či
s

Píše důležité: odolnost, mít vlastní zájmy, život bez rizik, žít dle vlastních zásad, rodina,

vzájemná pomoc, pravdomluvnost, čestnost, sportování, stálá práce, přátelství. Hodnota, které je
Pro obě totožně nedůležitá je soukromě podnikat.

Stahování se k budoucnosti
„Mno, mou budoucnost vidím teď vcelku nejasně..., osobní se blíží té pracovní a to z toho
důvodu, že bych chtěla své studium ukončit v Berlíně a chvilku tam žít a pracovat a nechat se
tl

mto mým milovaným městem pohltit. Pak přijdou na řadu děti, chci, aby pocházely z

b

'Hngvního prostředí. Pracovní budoucnost vidím zprvu jako ve výzkumu dějepisných věcí

l9

-století, později bych si chtěla zkusit učit, ostatně pedagogická fakulta mi v tomto dává i

pře

dpoklady, chtěla bych se vzdělávání věnovat i profesionálně. Učitel je pro dítě hodně důležitá

°s°ba, formuje ho a já chci být u tohoto předávání. "
A jaký vliv na to má skauting? „ Chtěla bych svým dětem předat hodnoty, které mi dal
slici

uting... Neříkám, že chci, aby byly taky skauty, ale aby k těm hodnotám byly vedené. A taky na
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mém pedagogickém lepším zítří má podíl to, že jsem vedla různé skupiny lidi a vidím v tom
smysl."
Ve skautu by aktivně chtěla zůstat ještě pár let, hodně záleží na studiích, teď zrovna je
v Berlíně, takže na schůzky nechodí. „Na oddílové bázi bych chtěla být poslední rok. Na
střediskové ještě nevím, tak cca do tří let, asi tak, no. Oni to tam teď dělají dobře, ráda nějak
pomohu. "
Renata má o své budoucnosti celkem konkrétní představu. Sama říká, že ji vidí nejasně,
ale posléze popisuje, co si během dalších pár ve své budoucnosti představuje. Tento popis není
rozpracovaný do podrobností, ale zároveň není pouze mlhavou představou.
Její představy se týkají cílů, jichž by chtěla dosáhnout a zároveň je vyjadřuje formou
Přání, „chtěla bych":
•

ukončit studium v Berlíně

•

nějakou dobu v Berlíně žít a pracovat

•

pracovat na 19. století

•

učit

•

mít děti z bilingvního prostředí

•

vést oddíl poslední rok

•

pomoci na středisku

%ze přání, které vyjadřuje, je předání skautských hodnot vlastním dětem a 5 emocemi spojené
Pohlcení Berlínem.
Představy se váží na dobu cca do 5ti - 10ti let. Horizont úvah je tedy dlouhodobý. Za
ještě dlouhodobější lze považovat přesah těchto aktivit, který je v nich obsažen. Za prvé pracovní
zkušenost v Berlíně, která může v pozdější budoucnosti ovlivnit pracovní místo, které Renata
v

Čechách získá. Za druhé studium a práce na 19. století, která ji může provázet celý život.

Taktéž cíl stát se učitelkou - povolání pak může zastávat po dlouhou dobu. A samozřejmě
bi

lingvnost dětí a předávání jim skautských hodnot je proces dlouhodobý, nicméně je možné ho

^čít v středně- až dlouhodobé perspektivě (má-li možnost děti mít).
Všechny Renatiny představy o budoucnosti se mi zdají reálné. Vycházejí buď z jejího
s

°učasného stavu - studia dějin, v Berlíně, znalosti situace v jejich oddíle a středisku, nebo

2

obecných potřeb - mít rodinu, předat dětem nějaké hodnoty. Popis pracovních představ je

konkrétní - ukončit studium v Berlíně, studovat 19. století, učit. Kroky, které knim povedou
v

rozhovoru nezmiňuje. Vzhledem ktomu, že tyto představy jsou reakcí na její současnou

Sltll

aci, dá se předpokládat, že s kroky vedoucími k cílům už začala
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studuje v Berlíně 19.

století, studuje pedagogickou fakultu. I popis osobních, rodinných představ je celkem konkrétní
- žít určitou dobu v Berlíně, mít děti z bilingvního prostředí. Pro život v Berlíně již první krok
udělala tím, že tam studuje. Bilingvní děti souvisí s životem v Berlíně, je to představa, kterou
nevymezuje časově, je možné, že je natolik vzdálená, že k ní zatím jiné kroky nemá. Renatiny
skautské anticipace se váží především na znalost a zkušenost vlastního oddílu a střediska a na její
přání žít v jiném státu, odkud by se tomu těžko věnovala. Kroky vedoucí k tomu, že v oddíle a na
středisku už nebude pracovat nezmiňuje.
Alternativy ke svým představám Renata v rozhovoru neříká. Opět mám pocit, že to není
jejich nepřítomností. K této položce ve strukturaci představ o budoucnosti se vrátím ještě
v dalším textu.
Kontinuita Renatiny budoucnosti:
•

studuji v Berlíně —> chci tu dostudovat —• nechám se jím pohltit —> budu tu pak nějakou
dobu žít a pracovat -» budu tu mít (bilingvní) děti

•

studuji dějiny —» budu se věnovat 19. století

•

studuji pedagogickou fakultu —> budu učit

•

budu mít děti -> budu je vést ke skautským hodnotám

•

budu žít v Berlíně —• nemohu vést oddíl -> během několika let už ho nepovedu

•

nepovedu oddíl —• budu se moci věnovat činnosti na středisku

Kontinuita je tedy v některých ohledech vázána na současný stav a částečně na sebe navazují i
aktivity, které by se teprve měly stát. Vzhledem ke krátkodobosti či nepodrobnosti některých
Představ není kontinuita dlouhá. Projevují se tu v čase paralelní představy týkající se různých
oblastí života.
Skauting měl podle Renaty velký vliv na její současný i budoucí život. Ovlivnil ji ve
v

ýběru školy/povolání (vím z jiného hovoru s Renatou), v hodnotách, které zastává a které chce

Předat vlastním dětem, ve schopnosti vést druhé. Ovlivnil, resp. omezil ji také v činnostech,
kt

erým se věnuje, neboť z nedostatku času se nevěnuje např. keramice, která ji baví.

Rozhovor s matkou
„ Do skautu ji asi v 10ti letech přilákala spolužačka. "
Odpovědí na další otázku mi Renatina maminka odpověděla i na několik otázek dalších,
takže jsem jí je dál nekladla. „Můj vztah ke skautingu je kladný, určitě Renatu naučil
Sar

*ostatnosti, zodpovědnosti nejen za sebe, ale i za druhé, pracovat v kolektivu, pomohl

budovat si místo v kolektivu, umět snášet nezdary... Jsem ráda, že je skautkou. Kdyby to tak
neh

ylo, její kroky by, myslím si, vedly podobným směrem "
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Když toto Renaty maminka říká, kýve si při tom ještě souhlasně hlavou. Co to přináší jí?
„ Uspokojení, že moje děti se věnují smysluplné aktivitě a vidím, že je to pro život dobře. "
Jaké má představy o budoucnosti Renaty? Chvilku mlčí, říká, že to až tak nezáleží na ní
„...chtěla bych, aby byla člověk, který se umí o sebe postarat, že nebude ubližovat druhým a
bude mít v hlavě srovnané hodnoty a bude umět rozlišit, co je a není důležité. Hmmm, myslím, jo,
hmmm, že má dobře vykročeno. "

Renaty maminka vidí dceřino skautování velmi pozitivně. Skauting se jí líbí, našla v něm
přínos pro svou dceru. Ale také si myslí, že i bez skautingu by to bylo podobné. Ji samotnou
uspokojuje, že to Renatu baví a vidí v tom smysl.
Počítá s tím, že si Renata svou budoucnost rozhodne sama, důvěřuje jí v tom. Její přání o
Renatině budoucnosti obsahuje především charakteristiku své dcery jako člověka samostatného,
rozumného a altruistického. Zakládá se tedy ryze na osobní rovině, na vlastnostech a
schopnostech.
Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Z výše uvedeného soudím, že v představách o budoucnosti Renaty není mezi matkou a
Renatou rozpor, problém, není v nich moc velký rozdíl. Je to také dáno skutečností, že nevím,
jak si Renatina matka představuje budoucnost své dcery po jiné stránce než to, jakého člověka by
2

ní chtěla mít. V ostatních oblastech dává Renatě plnou svobodu a důvěru rozhodnout si o svém

Životě a zároveň respekt k jejímu rozhodnutí.
Zkusím se ještě zaměřit na jejich hodnotovou orientaci a shody v ní. Zda z nich něco
Oplývá. Obě stejně hodnotí jako velmi důležité 3 hodnoty: mít své záliby, žít pro
r

°dinu/známost, mít spolehlivého kamaráda. Jsou to hodnoty charakterizující, kromě práce,

hlavní oblasti (rodina, zájmy, práce) lidských aktivit. Současně to jsou hodnoty, které mohou žít
v symbióze s činnosti ve skautingu - kamarád, zájmy, rodina/známost. I ostatní hodnoty, na
šerých se shodují jsou pro ně pro obě důležité (kromě podnikání viz výše). A zároveň (kromě
vzdělání) mezi oceněním důležitosti hodnot matky a dcery není vyšší rozdíl než jedna
(vezmeme-li v úvahu čísla označující důležitost hodnoty). Nevidím tu tedy žádnou disproporci,
Pro kterou by mohl v oblasti představ o budoucnosti mezi nimi vzniknout rozpor.
Jediná možná neshoda dle výpovědí nastala někdy v minulosti ohledně množství času
stráveného Renatinými skautskými aktivitami. Už to však není aktuální.
Vypadá to, že na základě sdílení podobných hodnot a preferování hodnot, které se pojí se
s

kautingem, nevystává mezi matkou a dcerou rozpor v náhledu na Renatinu budoucnost.
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3.4.3 Jakub, 20 let
- studuje gymnázium, posledním rokem, chce se hlásit na právnickou či matematicko-fyzikální
fakultu, žije s rodiči, vede oddíl

Sešli jsem se v malé kavárně a Jakub se už prý těšil na otázky. „Skautem jsem už 9 let,
někoho jsem tam znal. Prostě jsem se sem dostal přes kamarády. " A co mu to přináší?
„Nedokážu si představit, že bych přestal, stejnak bych se setkával s těma lidma a dělal by s nima
stejnak ty věci, co teď dělám. Během let se to čisté braní přesunulo do další roviny - chci vracet,
to co jsem ve skautu získal, tak vedu oddíl "
„Když to tak všechno spočítám, schůzky, rady, roveři, výpravy, za 14 dní to vyjde asi na 2
dny a 32 hodin. "
„Kdybych nedělal tohle, spadnul bych do něčeho podobného, měl bych víc času. Jenže
bych se nestýkal s těma lidma, dětma, kamarádama, chyběly by mi ty akce... Ideály a zásady by
a

si zůstaly - to je prostě důležitá věc, ve skautu to žije aktuálně. "
Jeho rodiče jsou rádi, že Jakub skautuje: „Jsou hrdý, hodně mě podporují, dost jim vadí

ten

čas, rádi by, abych se víc věnoval učení, teď se mi zhoršil prospěch, taky jsem pak unavenej a

ne

příjemnej a dělám věci do noci. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 6, Jakub - hodnotová orientace
Jakub Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu

1

2

c

Mít své záliby a koníčky

2

2

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

2

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

3

2

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

1

2

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

1

1

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

2

2

K

Soukromě podnikat

2

3

L

Dostat se do dobré party

1

2

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

3

2

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

3

3
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O

D o s á h n o u t společenského u z n á n í , mít úspěch

2

2

p

V ě ř i t v B o h a , žít podle n á b o ž e n s k ý c h z á s a d

2

2

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

1

R

Vždy říkat pravdu

1

2

S

Čestně jednat

1

1

T

Zít v m í r u

1

1

u
v
w

M i l o v a t , s e x u á l n ě žít

2

2

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

3

2

Žít podle vyšších m r a v n í c h p r i n c i p ů , k t e r é nás p ř e s a h u j í 1

1

X

Sportovat

1

3

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

3

2

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

2

Jakub preferuje hodnoty jako: odolnost, zajímavá práce, žít dle vlastních zásad, rodina,
aktivně se podílet na rozvoji společnosti, dobrá parta, duchovní hodnoty a žít dle vyšších
mravních principů, pravdomluvnost, čestnost, mír, sportování, kamarádství. Naproti tomu jako
nedůležitou neoznačil žádnou z nabízených hodnot. Za spíše nedůležité vidí klidný život bez
r

izik, možnost ovlivňovat veřejné záležitosti, peníze, ochranu přírody, žít zdravě,stabilní práci.
Jeho matka označila jako velmi důležité vzdělání, zajímavou práci, rodinu, aktivně se

Podílet na rozvoji společnosti, duchovní hodnoty a žít dle vyšších mravních principů, čestnost,
mír. Také jako Jakub nemá z nabízené baterie hodnot klasifikovanou některou hodnotu jako
nedůležitou, za spíše nedůležité označila podnikání, ochranu přírody a sportování.
Stejnou důležitost přiřadili polovině hodnot z baterie. Jsou to:
Ve

lmi důležité

spíše důležité

Zajímavá práce

vlastní zájmy

rodina

posilovat porozumění

a

společenské uznání

ktivně se podílet na rozvoji společnosti

duchovní hodnoty

víru v Boha

v ,

lt

dle vyšších mravních principů

milovat

čestnost

rnír

spíše nedůležité
ochrana přírody

^zhledem k t o m u , že ani jeden nezaškrtl u hodnot možnost nedůležité, nemají takové ani
s

PoleČné hodnoty.
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Vztahování se k budoucnosti
Jakub je ještě na gymnáziu, na otázku, co by chtěl jednou dělat říká: „ To kdybych věděl,
nevím, mám problém pro co se rozhodnout, co budu dělat. Budu se hlásit na práva, matfyz, to je
můj malý sen, být matematik." Zeptala jsem se ještě, co pak dál. „Nemám žádnou představu,
třeba za 10 let, asi bych měl rád nějakou rodinu. Nemám žádnou vizi, že bych chtěl mít firmu, být
podnikatel. Téměř každou věc, která mě napadá bych dělal rád. "
A jak to souvisí se skautingem? „No, právě, tam se taky dělá všecko, ukázal mi hodně
věcí, co se dá dělat, ukázal mi hodně cest, jak by to šlo. Naučil mě být odpovědný, dělat práci
Pořádně, naučil mě jednat s lidma, spolupracovat a to se hodí vždycky. "
Jak dlouho chce být ještě takto aktivní ve skautingu? „No, dospělí skauti u nás na
středisku - tam je každý aktivní pořád, ačkoliv nevím, jakou budu mít práci, ale ztratit kontakt
s organizací bych nechtěl..., jo, jenže nevím, jak to bude vypadat s časem. Vést oddíl bych chtěl
ještě tak dva roky, pak by ho mohli vést ti, co jsou pode mnou. "

Jakubova představa o své budoucnosti nezabíhá moc do podrobností. On sám říká, že
není rozhodnutý, co bude dělat a svou představu zaměřil nejdříve jen na školu (viz dále). Po mé
otázce, co dál, přemýšlel o rodině, práci, ale jen velmi obecně.
Jeho představy vychází spíše z přání, jež ho motivují k vysněné činnosti. A to ve všech
oblastech:
"

chtěl bych být matematik

•

chtěl bych mít rodinu

•

chtěl bych dělat práci rád - téměř každou činnost, která mě napadá, bych dělal rád

•

chtěl bych neztratit kontakt s Junákem

Zároveň se v jeho představách objevují i konkrétnější cíle:
•

budu se hlásit na práva

•

povedu oddíl ještě dva roky

^ Pochopitelně někdy se přání s anticipací svých možností spojí jako v případě, chtěl bych být
Matematik, jde mi to, hlásím se na „matfyz".
Z hlediska dlouhodobosti jsou Jakubovy plány krátkodobé až střednědobé - především
První z nich, budu se hlásit na práva a matfyz. K dalším jsem ho trochu přiměla otázkou co bude
pa
m

k dál. Přesto sám říká, že nemá představu, co bude dělat třeba za 10 let. V delším horizontu

yslí na vlastní rodinu, na to, že asi bude pracovat, ale kde, je mu teď jedno.
To, jak jsou Jakubovy představy reálné, je těžké předpovědět. Myslím, že má

rozmyšleno, co bude dělat po střední škole (asi mu teď moc jiného nezbývá, když bude
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maturovat), tak to by se splnit mohlo. Taktéž se skautskou činností. Jinak moc potvrzení
reálnosti a kroků k ní vedoucích u něho nenacházíme.
•

končím gymnázium —> budu se hlásit na matfyz —> chci být matematikem

•

končím gymnázium —* budu se hlásit na práva

•

vedu oddíl -> povedu ho ještě 2 roky

pak ho předám těm pode mnou

pak budu

aktivní na středisku —> nechci ztratit kontakt s organizací
Snad také: nevím, neumím se rozhodnout, co chci dělat —• vše, co mě napadá, bych dělal rád
Tím, že Jakub neuvádí moc kroků vedoucích k dosažení jeho představ, nemá stanoveny
a

ni jejich alternativy. Možná je to způsobeno i tím, že, dle jeho slov, by dělal vše rád, tudíž

nepůjde-li něco, může zkusit cokoliv jiného, co ho napadne a přesto ho to bude bavit
Alternativa, resp. počítání s jinou možností, kterou má stanovenou se týká skautingu - nechtěl
bych ztratit kontakt s organizací X nevím, jak to bude s mým časem.
Kontinuita u Jakuba vychází z aktuálního stavu (viz kroky k naplnění představ) a je
krátká. Není jasné, co bude Jakub dělat, až tato řada skončí. Jeho představy o studiu VŠ a vedení
°ddílu jsou paralelní v čase, o ostatních téměř nic nevíme.
Souvislost skautingu s vlastní budoucností vidí Jakub v hlavním tématu svých úvah, ve
sv

é nerozhodnosti - možnosti dělat spoustu věcí. Skauting mu dává možnost poznat spoustu

°borů činnosti i zdokonalit se v dovednostech jednání s lidmi, spolupráce, posiluje jeho
odpovědnost. Tím také přispívá k Jakubově tápání, ale zároveň ke konstatování, že by vším byl
rád.

Rozhovor s matkou
„ Kuba je v Junáku asi 10 let, poradil mu to nějaký jeho kamarád. Myslím, že je to dobrý
družení. Ono v dnešní době není až tak populární být poctivý, ale skauti jsou. To se mi líbí.
híáme se co učit. Já jsem skautovala v 68mém, to jsem byla malá světluška, ale teď to je ještě o
"ěčem jiným."
Co to přináší Kubovi? „ On je dost všestranně zaměřený, jde mu řada činností, ale pak
ZQs

neví, co si vybrat. A Junák rozvíjí tyhle různý oblasti jeho zájmů, nesoustřeďuje se jen na

Jed

nu, aby ostatní zakrněly. Ještě by bylo dobrý, aby taková byla i škola, pak by třeba Kubu víc

bav

'la a nemusel by se do učení nutit. Nelíbí se mi, když se mu kvůli skautování zhoršuje

pr s

° Pěch. Ale nemá smysl mu to zakazovat, chápu to, kdyby neměl skauty, našel by si něco

]ln

eho, kde by trávil čas, a na školu by ho měl zase málo. Takhle aspoň vím, že je v dobrý partě. "
„Já přes něj poznávám zajímavý lidi, třebas když se za ním jedeme podívat na tábor,

neb

° ^dyž přijdou k nám domů. Je to něco jiného než třeba mí spolupracovníci. "
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„ Hlavně bych chtěla, aby věděl, proč co dělá, aby časem získal trochu víc rozhodnosti. A
samozřejmě, aby byl v životě šťastný, spokojený. Když si k tomu najde práci, co ho bude bavit a
nějakou holku do nepohody, tím lip. "

Jakubově matce se skauting líbí, sama se jeho činnosti účastnila, líbí se jí především to,
že vychovává poctivé občany.
Zároveň si uvědomuje, stejně jako Jakub, že mu dává náměty na nejrůznější možnosti
činností, což vede k schopnosti či možnosti dělat cokoliv a zároveň nemožnosti si vybrat. Matka
nahlíží na situaci ještě v souvislosti se školní výukou, která, podle jejího názoru, tyto možnosti
Jakubovi neukazuje, nedává, proto ho tolik nemotivuje k aktivitě. A pak se mu zhoršuje
Prospěch.
Jí samotné dává skauting jistotu, že Jakub je v dobré partě a možnost poznat přes Jakuba
nové lidi.
Jakubovu budoucnost nemá nijak podrobně naplánovanou, přeje mu zvýšení rozhodnosti
na základě analýzy toho, co dělá, a šťastný život v práci i v osobním životě.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Matčiny a Jakubovy náhledy na současnou situaci i Jakubovu budoucnost jsou velmi
Podobné. Oba se shodují v interpretaci Jakubovy nerozhodnosti - že ji ovlivnil skauting svými
možnostmi dělat různé věci. Matka přidává názor, že kdyby tomu bylo tak i ve škole, bylo by to
Pro Jakuba dobře. To je názor, na který lze argumentovat i protinázorem, že kdyby to tak bylo i
Ve
ta

škole, měl by Jakub nerozhodnosti o kus více, třeba ho škola částečné rozhodnosti naučila. A

ké, že bylo by-li to tak i ve škole, nepotřeboval by třeba účastnit se skautských činností. Jakub

si

uvědomuje i další dovednosti a schopnosti, které u něj skautování rozvíjí.
V náhledu na Jakubovu budoucnost se rozchází v dlouhodobosti a obecnosti toho, jak šiji

který

z

nich představuje. Pro matku je důležité, aby do budoucna, dlouhodobě bylo její dítě

Šťastné a nekonalo věci bez rozmyslu. Jakub nemá svou budoucnost moc jasnou, ví, co bude
v

nejbližší době, že se bude hlásit na VŠ, dál příliš neuvažuje. Můžeme vidět souvislost mezi

ni

mi oběma v pozitivním náhledu na budoucnost - matka přeje Kubovi štěstí a on říká, že vše, co

b

y mohl dělat, ho bude bavit.

v.

Ct
m

Nesrovnalost ohledně jejich představ o budoucnosti může nastat v momentě současného
budoucího přístupu k učení - Jakuba to moc nevadí, teď se mu dokonce zhoršil prospěch, jeho

atka by byla ráda, aby dobře prospíval. Tento rozpor částečně snižuje matčino chápání situace,

ted

y toho, že škola pro Jakuba není tolik motivační jako skauting.
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Podíváme-li se na jejich hodnotovou orientaci, zjistíme, že vzájemně shodnou důležitostí
hodnotí volný čas = vlastní zájmy, skutečnost mít zajímavou a užitečnou práci i žít pro svou
rodinu. Tedy hlavní oblasti lidského života. Také se shodují ve velké důležitosti osobních
vlastností a činností čestnosti, vyznávání duchovních hodnot a žití dle vyšších mravních
principů. Shodně nahlíží na důležitost činností pro veřejnost - aktivně se podílet na rozvoji
společnosti, posilovat porozumění mezi lidmi, dosáhnout uznání a chránit přírodu.
Jejich náhledy jsou v celkovém souladu a myslím, že to vylaďuje i jejich vzájemný vztah.
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3.4.4 Simona, 20 let
- studuje gymnázium, posledním rokem, chce se hlásit na speciální pedagogiku, bydlí s rodiči,
spolupracuje na vedení oddílu

Ve skautuje 6 let, dostala se tam přes sestru, která si přečetla pozvánku na skautské nástěnce.
Dřív to byl pro ni jen kroužek: „něco jako kytara, výtvarka a tak, teď už je to životní styl. " A co
jí to přináší: „Zábavu, mnoho kamarádů, skvělé zážitky, můžu si zkusit nové věci, sáhnout si na
dno nebo naopak si užívat pohodlí, využití volného času, práci s dětmi, která mě moc baví, a
negativa: někdy moc času, který bych potřebovala pro něco jiného. "
Za 14 dní ji skauting zabere asi tak lden a 18 hodin.
„ Nebejt skaut, neměla bych tolik přátel, životních zkušeností, ale na druhou více volného
času, se kterým nevím, co bych dělala, možná bych si našla něco jiného, ale třeba taky ne a
zůstalo by to u diskoték, hospod a tak, jak je to u vrstevníků. "
Co na to říkají rodiče? „Někdy nadávaj, že jsem pořád pryč, píšu nějaké lístky nebo
Připravuji akci či schůzku, na druhou stranu říkají, že jsou i pyšní, že jsem skautkou. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 7, Simona - hodnotová orientace
Simona Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

3

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 2

2

C

Mít své záliby a koníčky

1

1

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

2

1

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

2

3

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

2

2

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

2

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

2

2

K

Soukromě podnikat

4

2

L

Dostat se do dobré party

3

3

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

3

2

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

2

0

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

3

2

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

4

4
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Q

Vyznávat duchovní hodnoty

3

3

R

Vždy říkat pravdu

1

2

S

Čestně jednat

1

1

r

Žít v míru

2

1

u

Milovat, sexuálně žít

1

2

v

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

2

2

w

Zít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

3

3

X

Sportovat

1

1

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

1

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

Pro Simonu je velmi důležité mít své zájmy, zajímavou práci, rodinu, pravdomluvnost,
čestnost, milovat, sportování, stálá práce, kamarádství. Naopak za nedůležité považuje podnikání
a víru v Boha a spíš nedůležité být v dobré partě, peníze, uznání, duchovní hodnoty a žití podle
vyšších principů. Ostatní hodnoty z baterie jsou pro ni spíše důležité.
Pro její matku jsou důležitými hodnotami vlastní zájmy, zajímavá práce, klidný život,
rodina, čestnost, mír, sportování, stálá práce, kamarádství. Nedůležitá je pro ni víra v Boha a
s

tím se pojící spíše nedůležité duchovní hodnoty a žití dle vyšších mravních principů. Spíše

nedůležité pro ni je také vzdělání, ovlivňování veřejného života a dobrá parta. Ostatní hodnoty
2

baterie jsou pro ni spíše důležité.
Podíváme-li se na tabulku výše, je vidět, že Simona s matkou mají spoustu společných

hodnot, kterým přiřazují tutéž důležitost. Z 26ti hodnot celkem 17 společných. Jsou to:
Vel

mi důležité

Mastní zájmy
2a

jímavá práce

rodina
če
s

stnost

Portování

stá

lá práce

spíše důležité

spíše nedůležité

odolnost

dobrá parta

žít dle vlastních zásad

duchovní hodnoty

aktivní rozvíjení společnosti

žít vyšší mravní principy

porozumění ostatním lidem
ochrana přírody

nedůležité

žít zdravě

víra v Boha

kamarádství
V,etš

ina společných hodnot je s ohledem na důležitost v polovině více důležitých.
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Vztahování se k budoucnosti
Simona zatím studuje posledním rokem gymnázium. Co by chtěla dělat poté, v budoucnosti?
"N°'

Chtěla b

y°h W učitelkou ve speciální škole, mít třeba logopedickou poradnu. Chtěla bych

mít práci, co mě bude bavit, rodinu, dobré přátele. Tak s tím studiem uvidíme, v květnu
maturita... nebo že by až v září?? Učení mě moc nebaví, teda nebaví mě učit se to, co mě
nezajímá a myslím si, že to nebudu moc potřebovat. Beru to spíš jako takovou povinnost. Myslím
ale, že to celkově nejsou až tak nesplnitelné sny. "
Jak ji v tom pomáhá skauting? „Pomáhá mi v tom, jak se chovat k malým dětem, když mají
nějaký problém, jak jim pomoci, jak s nimi jednat, když něco provedou, naopak pochválit a
tak..."
„Skautkou chci bejt snad celý život, ale aktivní co nejdéle... jak to dovolí škola, rodina
z

draví. Mým snem je být vůdcem oddílu, který funguje tak, jak má. "

Simona si svou budoucnost představuje v souhrnu, s větší podrobností specifikuje jen výběr
Povolání, které by chtěla dělat. Jinak jmenuje oblasti života pro ni důležité, nijak dál je však
nerozvíjí.
Ve svých představách vychází z anticipace možností, které má - jejím cílem je být učitelkou
Ve

speciální škole, či mít logopedickou poradnu. Objevují se zde také přání ve formě „chtěla

bych":
'

mít práci, co mě bude bavit - konkretizuje cílem, který si vybrala jako svou vysněnou
práci - speciální pedagogiku
mít rodinu
mít dobré přátele
být skautkou do konce života
být ve skautu co nejdéle aktivní
být dobrým vůdcem oddílu
neučit se, co si myslím, že nebudu potřebovat

Schází tedy spíše ze svých přání, jasnější cíl má pouze v představě svého povolání.
Podíváme-li se na Simoniny představy z hlediska dlouhodobosti, sahají ode dneška, až do
k°nce života, avšak spíš svou plynulostí v životě, jejich obecnou charakteristikou, než důslednou
r 2

° Pracovaností a jasnou představou jejich dráhy. Říká, že chce být skautkou celý život a i její

Vys
p

něné povolání interpretuji jako velmi dlouhodobé, vzhledem k tomu, že nezmiňuje, že by

°zději chtěla dělat i něco jiného. Z textu můžeme usuzovat i na krátkodobou představu -

V s

^ tudovat speciální

pedagogiku/logopedii,

která se pojí s jejím přáním tohoto povolání, ačkoliv
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ji Simona přímo nezmiňuje. Druhá krátkodobá představa, kterou si dovolím interpretovat díky
tomu, že Simonu znám a vím, jak to ve skautském prostředí chodí, je stát se dobrým vůdcem
oddílu.
Reálnost Simoniných představ hodnotí ona sama jako velkou „myslím, že to nejsou až
tak nesplnitelné sny", resp. = jsou uskutečnitelné. V jejích odpovědích se neobjevují představy
fantazijní. Také myslím, že její cíle, přání jsou reálné, bude-li je stále chtít naplnit a neovlivní-li
ji to, že ji moc nebaví učit se, co ji připadne zbytečné, což se na vysoké škole může objevit.
Kroky vedoucí k naplnění představ Simona moc nepopisuje, některé lze vysledovat mezi řádky
•

končím gymnázium —> (chci dělat speciální pedagogiku) -> udělám maturitu —• dostanu
se na VŠ se speciální pedagogikou, logopedií —> dostuduji ji (ač mě něco nebude bavit,
ale chci ono povolání) —> budu učit na speciální škole či mít logopedickou poradnu

•

budu učit ve speciální škole, či mít logopedickou poradnu —• budu mít práci, která mě
bude bavit

•

jsem skautkou —• chci být aktivní -> budu dobrým vůdcem oddílu —> chci být co nejdéle
skautsky aktivní —> budu skautkou celý život

•

chtěla bych mít dobré přátele —> budu do konce života ve skautu

^ožná, že u některých jejích představ domýšlím kroky já, ale opravdu je tam vidím skryté.
Některé pravděpodobně trochu dotvářím znalostí Simony a jejích záměrů. Kroky vedoucí
Především k rodině, ale i k „mít dobré přátele", nejsou ani naznačeny. Myslím, že je to jednak
jejich obecnou formulací a za druhé jejich charakterem - rodina, co vlastně mohu podniknout za
^oky, abych ji měla? Dnes je mnoho alternativ, ale každá na sebe váže prvek „potenciality".
^ e dy, že se to může vyplnit a je to vzhledem k obecnému konsensu pravděpodobné, ale také se
to

Potenciálně povést nemusí. Stejně tak s přáním mít dobré přátele. Proto se k těmto představám

hůře volí kroky k jejich naplnění.
U Simony se objevují alternativy k představám, jež má a to ve formě možných překážek.
T<

% nejsou popsány jako vztah když A+B, tak AA nebo AB či BA nebo taky BB, tedy vztah

Příčiny

s tír

a možných následků. Je s nimi tady nakládáno spíš s ohledem na opatrnost a počítáním

n, že něco nemusí být tak, jak si představuji. Možnost alternativ je naznačena v těchto

Případech:
"

v květnu udělám maturitu X nebo taky ne -»• pak bych ji dělala v září (ačkoliv zde si
myslím, že je to spíš řečnická možnost, než jasná alternativa k maturitě v květnu)

"

aktivní skautkou budu co nejdéle X pokud to dovolí škola, rodina, zdraví

*

učení beru jako povinnost

vím, že se musím učit, mám-li dosáhnout toho, čeho chci

učím se X mohla bych se učit jen to, co mě baví
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•

představy vývoje, nejen v budoucnosti —> kdybych nebyla skautkou —> dělala bych něco
podobného X nebo bych dělala to, co moji vrstevníci

Alternativy tedy u Simony najdeme, ačkoliv je třeba je dobře hledat a jsou ve formě
předpokladů.
Kontinuita Simoniných představ je zajištěna částečně. Opět se zde objevuje obecná
dlouhodobost, u níž lze těžko rozšifrovat návaznost. Lze ji popsat v pracovních představách,
stejně jako u hodnocení reálnosti (viz výše): končím gymnázium

(chci dělat speciální

pedagogiku) -> udělám maturitu -> dostanu se na VŠ se speciální pedagogikou, logopedií —
dostuduji ji (ač mě něco nebude bavit, ale chci ono povolání) —• budu učit na speciální škole či
mít logopedickou poradnu. I ve skautské představě ji najdeme: jsem skautkou
vůdcem oddílu

budu dobrým

chci být co nejdéle skautsky aktivní, nejlépe celý život. Nenajdeme ji opět u

Přání mít rodinu a dobré přátele. Simona své představy staví paralelně v čase.
A jak je to s vlivem skautingu na Simoninu budoucnost? Dle jejích slov, že ji pomáhá
v chování k malým dětem, může mít vliv na její pracovní i rodinou budoucnost. Vzhledem
k tomu, že ji pomáhá v tom, že ukazuje více možností, jak se k dětem chovat, může mít vliv i na
její schopnost řešení problémů a hledání alternativ. Do budoucna má pro ni také vliv na dostatek
Přátel v jejím životě. Méně volného času eliminuje tím, že říká, že neví, co by s ním dělala, resp.
že

by si našla něco jiného, čím by ho „zaplácla".

Rozhovor s matkou
Vztah ke skautingu. Co přináší Simoně? „Životní náplň, smysl pro povinnost, umět se
Postarat nejen o sebe, ale i o svěřené děti a majetek, naučila se bojovat sama za sebe, za
k

olektiv. Našla kamarády, se kterými si rozumí, s lidmi z letních kurzů se schází dodnes. Já sama

c

Kpu junák jako životní směr, kterým když se člověk vydá, tak mu vydrží na celý život. Občas se
nahromadí moc aktivit najednou - skaut, škola, povinnosti doma, .... a to by potom musel mít

den dvakrát tolik hodin, aby všechno stihla." „Někdy to přehání s aktivitou, ale na druhou
Panuji obdivuji, že má trpělivost každý týden vymýšlet program a zaujmout děti. "
Co by se v jejím životě změnilo, kdyby nebyla skautka? „.Musela by si najít jiného
"koníčka".

Skautingjí dává určitý směr."

Co to přináší matce? „Odbahňování oblečení po některých akcích, nervy, když jede sama s
^lými dětmi někam na delší dobu. Na druhou stranu v dnešní době to je jedna z nejlepších věcí,
kterych
' se mohla chytnout. "

65

A budoucnost? „ V nejbližší době bude maturovat a potom už to záleží čistě jen na ni, je
odhodlaná dál studovat, ale výběr oboru necháváme úplně na ni. Učí se, ...doufám. Ostatně to
uvidíme v květnu."

Matka Simony nahlíží na členství své dcery ve skautingu pozitivně - vidí v něm výhody,
které Simoně přináší, a to v přínosu pro její charakter, schopnosti, sociální vztahy a směr životní
dráhy. Možnou překážku nachází v nedostatku času, který se s činností váže, avšak nebere ho
nijak nepřekonatelně. Spíš Simonu obdivuje, že to všechno zvládá.
Kdyby Simona nebyla skautkou, musela by si najít jiného koníčka, který by ji dával určitý
směr, říká její matka.
Sama pro sebe bere dceřino skautování a skutečnosti, které se s tím vážou pro ni, s humorem,
ale i reálnými obavami, které vyvažuje přínosy pro Simonu.
Ohledně budoucnosti dává Simoně svobodu, nemá pro ni určenou dráhu, pouze by ráda, aby
dokončila gymnázium.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Matka i Simona se shodují v řadě názorů. Především v náhledu na skauting jako pozitivní
s

měřování pro člověka a na radost, možná i hrdost, že Simona je skautkou. Podívám-li se na

jejich hodnotové orientace, i ty se, jak jsem psala výše, velmi shodují. Obě považují za velmi
důležité hodnoty vlastní zájmy, zajímavou práci, rodinu, čestnost, sportování, stálou práci a
kamarádství. To potvrzují také v rozhovorech, kde řadu těchto hodnot spojují se skautingem.
^zhledem k jejich hodnotám by možný rozpor mezi nimi mohl vzniknout pouze v položce
Podnikání, kterou Simona považuje za nedůležitou a její matka za spíše důležitou. Pro Simonino
Pfání být učitelkou či logopedkou by se mohlo stát, že se zde v názorech rozejdou. Avšak
Myslím si, že toto převažuje svoboda v rozhodnutích o své budoucnosti, kterou matka Simoně
dává a fakt, že podnikání je sice důležité pro matku, nemusí se však vázat na matčinu představu,
' Simona by měla v životě podnikat.
Ještě můžeme nalézt latentní potenciální rozpor v úvahách a představách o Simonině
Udělání. Simonu učení moc nebaví, tudíž je možné, že dál studovat nepůjde a bude směřovat ke
Sy

ému vysněnému povolání jinou cestou. Zatímco, dle mého názoru a vyznění rozhovoru, její

mat
Se

ka „tiše doufá", že Simona dobře absolvuje gymnázium a půjde studovat na VŠ. Poté, kdyby

Katčina představa nesetkala s podobnou realitou, mohla by to cítit jako problém.
Ale to je pouze hypotéza. Celkově vidím jejich srovnání představ o Simonině

bu

doucnosti jako bezproblémové, s podtextem vzájemného ohledu a respektu.
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3.4.5 Veronika, 25 let
- studuje ČVUT, pracuje jako technik v nemocnici na půl úvazku, žije s partnerem, vede oddíl

„Jsem skautkou od svých 7let, měla jsem 2 roky pauzu, kdy jsem byla v turistickém
oddíle. Pak jsem se zpět do oddílu vrátila. Kvůli atmosféře a kamarádskému prostředí. V té době
jsme ale skautským oddílem nebyli. Obojím způsobem jsem se tam dostala skrze kamarádku.
Skautka jsem proto, že se ztotožňuji s hodnotami, které skauting představuje. Skauting jako
výchovné hnuti dává dětem a mladým lidem nepřeberné množství inspirace. Každý sám za sebe
se někde ve skautingu najde a může se realizovat v tom v čem je dobrý. Naučí se dovednosti, ke
kterým by se jinak nedostal. Získá přátele třeba na celý život. Pozná čestné lidi. Vedení oddílu mi
nyní přináší i možnosti seberealizace. Negativum vnímám, že jsme amatérské sdružení a vina je
kolektivní, nikdo nenese vinu sám o sobě nebo se o tom nemluví. V Junáku je hodně snílků, kteří
nestojí nohama na zemi. "
Celkově ji skautování vydá na cca 3 dny, 32 hodin za 14 dní. Sama ktomu říká:
••Skauting mi zabírá tolik času, kolik jsem ochotna mu věnovat. Chci to dělat pro radost, že mě to
baví a ne z povinnosti, že jako vést oddíl musím. "
A co na to říkají její rodiče? „Naši si už zvykli, že jsem pořád v luftu. Mimo skauta mám i
jiné zájmy, takže to berou jako další ze zájmu i když pro mě ten nejdůležitější. Mamka i taťka mi
v

ždy pomáhali, když jsem je požádala. Jak s výrobou kostýmu, stavěčkou na táboře, pomoc při

Papírování, položení podlahy v klubovně... "
hodnotová orientace
Tab. č. 8, Veronika - hodnotová orientace
Veronika Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

2

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a íyzickou námahu 3

1

c

Mít své záliby a koníčky

2

2

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

2

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

3

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

4

3

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních 2

2

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

2

J

Posilovat p o r o z u m ě n í a vzájemnou p o m o c lidí

2

2

K

S o u k r o m ě podnikat

3

3
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L

Dostat se do dobré party

2

2

M Mít hodně peněz a dobře si žít

4

3

IN Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

2

O

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

3

3

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

1

2

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

3

R

Vždy říkat pravdu

2

1

S

Čestně jednat

1

1

1

Zít v míru

1

2

u

Milovat, sexuálně žít

1

1

v

Zít zdravě, dodržovat životosprávu

3

2

w

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

1

3

X

Sportovat

2

2

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

2

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

Pro Veroniku jsou důležité hodnoty: zajímavá práce, rodina, víra v Boha, duchovní
hodnoty a žít podle vyšších mravních principů, čestnost, mír, milovat, kamarádství. Na opačném
Pólu u ni stojí možnost ovlivňovat veřejné záležitosti a peníze.
Její matka preferuje odolnost, rodinu, pravdomluvnost, čestnost, milovat, stálou práci a
kamarádství. Žádnou hodnotu neoznačila jako nedůležitou.
Shodují se v důležitosti více než poloviny hodnot z baterie:
Velmi

Nežité

'°dina
estnost
ITll 0vat

ka:

'

aradství

Spíše

spíše nedůležité

důležité

vzdělání

klidný život

vlastní zájmy

podnikání

žít dle vlastních zásad

společenské uznání

aktivně se podílet na rozvoji společnosti
posilovat porozumění
dobrá parta
ochrana přírody

Obě
s

0

sportovat
Považují za velmi důležité hodnoty týkající se vztahů k ostatním - ty se také společně

Jedem na vlastní osobu objevují ve spíše důležitých hodnotách. Jako spíše nedůležité jsou

Pro n

ě hodnoty spojené s úspěchem, penězi, podnikáním a životem bez rizik.
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Vztahování se k budoucnosti
„ Chci pracovat jako biomedicínský inženýr nebo technik. Je to skloubení medicíny a
techniky. Představy o budoucnosti: manžel, rodina, děti. S prací to budu muset skloubit.
Rozhodně rodina dostane přednost. "
„ Se skautingem souvisí hodnotově, co v životě vyznávám, podle čeho se řídím, a jak žiju.
Také kladný vztah k dětem. "
Jak dlouho bude ještě aktivní skautkou neví: „Po předání oddílu chci být chvíli na
středisku, ale vše závisí na okolnostech jako rodina, práce, škola. "

Veronika charakterizovala své představy o budoucnosti velmi stručně, přesto myslím, že
hutně. Nezabíhá do podrobností, pouze pracovní budoucnost charakterizuje trochu podrobněji.
Pokusím se tuto odpověď analyzovat i s přihlédnutím k odpovědím na jiné otázky (viz výše).

Její představa o budoucnosti je vcelku jasná, nepřipouští pochyb. Vychází z anticipování
možností, které se před ní rozkládají, jejími cíli jsou:
•

být biomedicíncký inženýr či technik

•

mít manžela a děti

•

předat oddíl

•

po předání působit na středisku

V její výpovědí zaznívá přání umět skloubit práci a rodinu. Zároveň však má jasnou prioritu
rodinu.
Dlouhodobost Veroničiných představ souvisí opět s obecností jejich naplánování - chce
mít rodinu a být medicínský technik, ale nijak nespecifikuje, za jak a jak dlouho. Obě položky
jsou samy o sobě dlouhodobé - práce, rodina. Veronika však neuvádí, jak k nim dospěje, jak
hudou po sobě následovat.

V návaznosti na to, se i reálnost jejích představ o budoucnosti těžko hledá. Při obecné
úv

aze lze říci, že cíle reálné jsou - studuje školu, ze které může být biochemický inženýr (vím od

kroniky) a také rodina je oblast, se kterou počítá většina lidí, tudíž proč by nebyla reálná pro
kroniku... Ovšem nenajdeme v odpovědi postup, jak těchto cílů dosáhne. Popsané kroky lze
na

Jít ve dvou představách:
'

studuje VŠ, která je specializována na biochemické inženýrství —> bude z ní biochemický
inženýr —> bude tuto práci vykonávat

'

je skautka, vede oddíl

předá ho

bude působit na středisku
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Žádné jiné konkrétní kroky v rozhovoru nenacházíme. Předpokládám, že je to způsobeno i
položenou otázkou - ptala jsem se na cíle, co bude dělat, ne jak k tomu dojde, a to je pro
Veroniku (podle toho, jak ji znám) zásadní informace a tudíž neodpovídá na to, na co se neptám.
Jediné dvě alternativy, které jsem v rozhovoru zaznamenala se týkají:
•

Veroničina skautského působení - chce působit na středisku X závisí to na okolnostech
jako rodina, práce, škola

•

preference rodina versus práce - tedy nastane-li situace volby mezi rodinou a prací, budu
chtít skloubit obojí X pokud to nepůjde, dám přednost rodině

Alternativy určují její preference ohledně životních oblastí, kterým by se věnovala 1. rodina, 2.
práce, 3. volný čas = skauting.
Kontinuity Veroničiných představ budoucnosti se váží pouze na studium —> práce, jinak
jsou její vize jedna velká kontinuita. Vzdálenost cílů a neurčení kroků, které k nim povedou,
znemožňují analyzovat, zda má Veronika představu o návaznosti jednotlivých cílů. Každý
z jejích tří cílů se váže na jednu oblast lidského života - práce, rodina, volný čas, takže
nepoznáme, zda k nim má připraveny i dílčí cíle a zda na sebe navazují.
Skauting měl u Veroniky vliv především na nastavení hodnot, které vyznává, a na její
kladný vztah k dětem. Zároveň v předchozích odpovědích říká, že jí dal možnost seberealizace a
možnost získat přátele na celý život.

Rozhovor s matkou
„Ke skautingu mám vztah velmi kladný, i já jsem byla v podobné organizaci a nebyl to
Pionýr.

Verče přináší poznání spousty lidí - hlavně jejich charaktery. Řeší rozmanité problémy

k

aždého věku, od 6ti letých dětí až po jejich rodiče, umí jednat s lidmi, dále to chce organizační

schopnosti a hlavně to vyžaduje spoustu jejího „ volného "času. Jsem s tím přesto spokojena. "
„ Co ji to přináší nevím, já jsem spokojena, že se v životě neztratí. "
„Je velmi aktivní, všestranná, budoucnost si tvoří sama. Mou představu předčila, ani
v

nejbujnější fantazii by mě nenapadlo, co vše zvládne najednou - studium na střední a pak

v

ysoké škole, country tance, lanové centrum, skaut, pomoc na faře a v kostele... "
Matka je spokojena s tím, že je Veronika skautkou. Její spokojenost není spojena

s

travními a životními ideály, ke kterým skauting směřuje, ale s každodenností, s reálnými

Přínosy pro praktický život - že pozná a vyzná se v řadě lidí a umí s nimi jednat, umí řešit
hrůznější problémy, rozvíjí své organizační schopnosti.

70

Neví, co skauting přináší Veronice, ale z textu vyznívá, že to neřeší, že Veronika vypadá
spokojeně a i ona je posléze spokojena, že její dcera je na život připravena.
Ohledně Veroničiny budoucnosti jí matka nechává svobodu, neboť vidí, že její představy
byly na nižší laťce, než je realita už v současnosti. Z odpovědí vyznívá, že Veroniku obdivuje
pro její aktivitu a všestranné zaměření.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Veronika s matkou se shodují v náhledu na pozitivní vlivy skautování na Veroničinu
budoucnost. Zda mají stejné představy i o samotné budoucnosti Veroniky nelze moc určit,
protože matka své představy nesdělila, je spokojena s tím, co Veronika dělá, vyjadřuje jí v tom
Podporu a kladně hodnotí, že Veroničiny schopnosti předčily matčina očekávání.
I jejich společné hodnoty, jimž připisují velkou důležitost, nám moc nepomáhají shodují se v důležitosti rodiny a milování, kamarádství a čestného jednání. Dalo by se říci, že se
shodují v nastavení životní dráhy pro Veroniku, na které ji provází hodnoty, jež obě považují za
důležité - stím se matka spokojí a Veronika si do ní vsazuje konkrétnější představy o své
budoucnosti, které

v y c h á z í z

jejího současného stavu, aktuálních i anticipovaných schopností.

Můžeme také vysledovat jejich vzájemný respekt. Matka dává Veronice plnou důvěru
v
v

tom, co tvoří, kam směřuje. Veronika s povděkem nezapomíná na to, že ji rodiče na žádost
% pomáhali/jí a to i na skautských aktivitách (výroba kostýmu, stavění tábora...).
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3.4.6 Bohdana, 24 let
- pracuje ve školství už 5 let, žije s rodiči, spolupracuje na vedení střediska a na vzdělávacích
kurzech a seminářích Junáka

„ Skautka jsem od r 1991 - asi 16 let. Dostala jsem se tam na 2.pokus, kdy mě tam
podruhé přivedla ta samá kamarádka. Přináší mi to, hm, tak jen pár hesel - kamarády, být v
přírodě a učit se ji vnímat, možnost zkoušet pořádat a organizovat hry, výpravy i větší akce,
Předávat dětem i ostatním, kteří o to stojí, něco, co si myslím, ze se jim bude hodit. A mně pocit
užitečnosti. Je mi tam dobře. To je asi to podstatné. Jo, když se řekne přináší, představím si to
hezké, ale taky mě to příliš váže na jeden "druh" lidi, stres z toho, zda se vše povede, občasné
Pohrdání ostatními lidmi a někdy mě to dost fyzicky unavuje. "
Skauting ji zabírá cca 4 dny a 42 hodin za 14 dní. „Zabírá mi, myslím, alespoň 2-3
hodiny denně, a celý víkend... když si představím opravdu práci a zábavičku... přemýšlením o
tom a tak ještě asi i víc, ale to mi ani tak nepřijde. "
„ Kdybych nebyla skaut ka, myslím, že bych se snažila podobně věnovat svůj potenciál jiné
0r

ganizaci. Myslím, že bych se stejně snažila ovlivňovat život jiných a pomáhat jim v čem bych

mohla. A úplně jiné? Asi bych víc kašlala na sebeovládání, na které se jinde moc nahraje a na
nějaké úpravy svého chování. "
Co na to říkají rodiče, že skautuje? „Už se s tím smířili. Nejprve jim to bylo jedno, potom
Se

mě snažili odradit a nakonec jsme se vrátili k tomu, že už tomu nevěnují pozornost. "

hodnotová orientace
Tab. č. 9, Bohdana - hodnotová orientace
Bohdana Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodli a fyzickou namahu 2

1

c

Mít své záliby a koníčky

1

1

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

3

2

2

3

G Žít podle vlastních zásad bez ohledu na míněni ostatních

3

2

H Žít pro svou rodinu a děti / mít vaznou známost

2

1

2

3

2

2

3

4

E Žít klidně bez rizik a napětí
F

Mít možnost ovlivňovat veřejné zalezitosti

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidi

K Soukromě podnikat
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L

Dostat se do dobré party

2

2

M Mít hodně peněz a dobře si žít

4

2

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

3

2

0

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

2

3

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

4

4

Q
R

Vyznávat duchovní hodnoty

3

3

Vždy říkat pravdu

2

2

S

Čestně jednat

1

1

T

Zít v míru

2

1

u

Milovat, sexuálně žít

I

1

v

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

3

2

w

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

1

3

X

Sportovat

3

2

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

2

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

Bohdana považuje za velmi důležité hodnoty: mít vlastní zájmy, zajímavou práci,
čestnost, milovat, žít dle vyšších principů a přátelství. Nedůležité hodnotí peníze, víru v Boha.
Její matka preferuje hodnoty: vzdělání, odolnost, vlastní zájmy, zajímavou práci, rodinu,
čestnost, mír, milovat, stálou práci, kamarádství. Za nedůležité považuje podnikání, víru v Boha.
Hodnoty, které považují obě za stejně důležité/nedůležité jsou: mít vlastní zájmy,
zajímavou práci,

čestnost,

milovat,

kamarádství, posilovat porozumění,

dobrou partu,

Pravdomluvnost, duchovní hodnoty a víra v Boha.

Vztahování se k budoucnosti
Já mám dost konkrétní představy - je to asi spíš plán... chci vést školku jako ředitelka a
c

hci tu školku pořád zlepšovat. Chci bydlet s někým mně milým. Myslím, že se pořád budu snažit

n

ajít si čas na nějaké oblasti skautské činnosti tak, abych byla skautům co platná, ale nebrzdila

Je

J'ich rozvoj. Chci začít studovat školu, která mi umožní být ředitelkou. Chci si uchovat co nejvíc

kamarádů ze skautu, protože jsou pro mě důležití a bojím se o ně - aby se mi neztratili ze
z

°rného pole, jako už někteří jiní. "
„ Skauting asi ve mne stále pozitivně budoval vztah k mladším dětem a potřebu se o ně

star

at a dávat jim to nejlepší, co umím. Díky tomu, co mě učí v posledních letech, mám, myslím,

n

áskok i ve své současné práci a asi díky němu jsem změnila místo. Myslím, že mi hodně posílil

Nevědomí a zároveň mě naučil toleranci vůči ostatním - ne všichni berou a chápou věci tak jak
Já."
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Jak dlouho chceš být ve skautu aktivní? „Nevidím žádný koncový bod. Zatím mě to baví a
přijde mi to užitečné, takže zatím je to pořád pryč.... třeba se to jednou změní ze dne na den... "

Jak Bohdana sama píše, její představy o budoucnosti jsou celkem konkrétní a má je jasně
popsané. Nezabíhají do velkých podrobností, aleje v nich stručně řečeno, co by chtěla. Soudím,
že o tom nepřemýšlela poprvé, celkem rychle na mě své představy vychrlila.
Její představy vychází z rozmyšleného plánu, anticipuje cíle, kterých chce v budoucnu
dosáhnout. Když o nich mluví, působí dost rozhodně. Její cíle jsou:
•

být ředitelkou školky + dostudovat k tomu školu

•

bydlet s partnerem

•

působit smysluplně ve skautingu

•

udržet si přátele, které má

Budeme-li hledat v jejích představách přání, najdeme touhu, aby kolem ní byly děti a pro ni
důležití lidé, mít u sebe někoho milého, s kým bude žít a nebrzdit svým působením rozvoj
skautingu. Ačkoliv i tyto touhy od ní zní spíše jako cíle, již dosáhne.
Bohdaniny představy jsou opět z obecného

náhledu dlouhodobé,

nikterak však

neoznačuje dobu jejich trvání. Nemají koncový bod. V rozmezí 5 let je cíl stát se ředitelkou a
bydlet s někým milým (vím z jiných rozhovorů s Bohdanou).
Všechny cíle, které si Bohdana stanovuje zní reálně. Nenacházím v jejích odpovědích
v

liv nereálné fantazie. Konkrétní kroky vedoucí k naplnění cílů nemá přesně stanoveny, kromě

návaznosti vystudování školy —> ředitelka MŠ. Dají se najít ještě další kroky, souvislosti:
•

vystuduji vhodnou školu -> stanu se ředitelkou MŠ —» budu ji dobře vést -> budu ji
pořád zlepšovat

•

jsem skautka —> baví mě to, nechci skončit —> budu i nadále ve skautu působit -+ budu se
snažit být užitečná a nebrzdit rozvoj

•

mám ve skautu přátele —* jsou pro mě důležití, bojím se, aby se mi neztratili ze života —>
budu se snažit šije uchovat

^ada kroků opět vychází z jejího současného stavu, z jejích současných přání. Cíle mají
konkrétní charakter.
V Bohdaniných odpovědím nenacházíme alternativní možnosti. Má prostě stanovený
pl

án a směřuje k němu. Dokonce, v jedné oblasti, se objevuje strach z toho, že by seji nepodařilo

př

ání dosáhnout - „bojím se, že se mi ztratí ze zřetele moji přátelé". Z odpovědí není jasné, co by

Se

stalo, kdyby k tomu došlo, ačkoliv zároveň říká, že už seji to stalo a tudíž lze předpokládat, že

Se s

tím nějak vyrovnala.
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Stejně jako u řady předchozích respondentů, ani u Bohdany nelze moc usuzovat na
kontinuitu jejích představ, plánů. Jednotlivé plány se mohou plnit paralelně v čase. Její plány
navazují na současný stav v oblastech, ke kterým má do budoucna nějaký cíl.
Vliv skautingu na sebe samou a svou budoucnost popisuje Bohdana velmi konkrétně.
Jasně mluví o přínosech, které jsou pro ni do budoucna významné:
•

vztah k malým dětem a potřebu dávat jim ze sebe to nejlepší

•

rozvoj schopností a dovedností, které ji pomáhají v práci

•

rozvoj sebevědomí, sebeovládání a tolerance

•

přátele

•

zkoušení nových věcí

Zároveň ví, v čem ji skauting, i do budoucna, omezuje - váže ji na jeden „druh" lidí a někdy
Pohrdání těmi ostatními, leckdy ji fyzicky unavuje. Velmi zajímavá odpověď je, že ji přináší
»pohrdání" druhými, to může být způsobeno i vyrovnáváním se s vlastní „čestností" - tj. proč
mám být já hodná, když ostatní ne —> jsem přeci dobrá, mravně na úrovni, zatímco ostatní ne.
Více o této problematice dále v diskuzi.

Rozhovor s matkou
„Skautské hnutí se mi líbí, myslím, že učí děti vztahu kpřírodě a také je učí správně se
c

hovat mezi sebou. Je to však příliš jednostranně zaměřené a ti lidé nemají šanci poznat jiný

dfuh zábavy a seznámit se s lidmi z jiných okruhů. "
„ To, že jí vůbec nevidím, je opravdu perfektní" Ironický pohled. „Myslím, že tomu věnuje
Q

ž příliš volného času a na nic jiného už jí tento čas nezbývá. Jinak by měla spoustu volného

casu věnovat se jiným činnostem a poznat jiné lidi. "
„Přináší mi to jistotu, že je mezi dobrými = slušnými lidmi, kteří neprovádějí špatné věci
na

Př. neberou drogy, nekradou. "
„Doufám, že najde hodného manžela a založí spokojenou a šťastnou rodinu. Zatím

m

á přítele a dál se uvidí. "
Bohdanina matka nahlíží na skautské hnutí pozitivně, konkretizuje i důvody proč.

Zároveň mluví o jeho rizicích, především o riziku jednostrannosti. Ovšem to, že je skautkou
Bohdana vidí méně pozitivně. Nelíbí sejí množství času, které ve skautu či pro skauty Bohdana
tr

áví, přála by si, aby tento čas věnovala jinému druhu činností, jiným lidem než skautům.
Na druhou stranu má takto jistotu, že její dcera tráví svůj čas mezi slušnými lidmi.
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Matčiny představy o Bohdanině budoucnosti se vážou především na oblast rodinnou,
o jiných očekáváních nemluví.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Stručně shrnuto - zatímco Bohdana si představuje svou budoucnost především pracovně,
s přáteli a partnerem, její matka by si pro ni přála rodinu. Obě hodnotí skauting jako pozitivní, ač
s nějakými výhradami, avšak matka by byla ráda, kdyby jím Bohdana trávila méně času.
Představy obou žen o Bohdanině budoucnosti se tedy liší, avšak nijak závratně.
Při analýze jejich hodnotových orientací najdeme pět hodnot, které obě považují za velmi
důležité: mít vlastní zájmy, zajímavou práci, kamaráda, být čestný a milovat. Shodují se tedy ve
dvou hlavních oblastech - v důležitosti práce a volného času. Chybí jim shoda v důležitosti
rodiny a v tom by mohl být do budoucna rozpor. Pojďme se podívat na všechny tyto oblasti
v

souvislosti s preferencemi k nim se vážících hodnot.
Práce - obě preferují zajímavou práci, matka považuje za velmi důležitou stabilní, jistou

Práci, Bohdana za spíše důležitou. Zatímco pro Bohdanu jsou peníze nedůležité, pro její matku
jsou spíše důležité. Naproti tomu, Bohdana považuje společenské uznání za spíše důležité a její
m

atka za spíše nedůležité. Soukromé podnikání hodnotí obě na straně nedůležitosti. Rozpor mezi

°běma ženami v náhledu na finanční jistotu versus společenské uznání by mohl vést
k rozdílnému náhledu na to, co vlastně znamená mít zajímavou práci. To pochopitelně do
budoucna nebude vadit, budou-li to obě vztahovat jen na sebe samé, nikoliv na tu druhou.
Volný čas. Bohdana i její matka hodnotí jako velmi důležité mít své záliby. To může vést
k vzájemnému pochopení trávení volného času té druhé. Zároveň víme, že matka by byla ráda,
kdyby Bohdana ve své hlavní „volnočasové" aktivitě trávila méně času. To lze vykládat tak, že
°bě preferují mít své zájmy, ale s jinou časovou dotací. K tomu lze ještě připojit jejich preferenci
hodnot potenciálně souvisejících. Bohdana považuje za spíše důležité mít možnost ovlivňovat
Veř

ejné záležitosti a aktivně se podílet na rozvoji společnosti (třeba svou skautskou činností, jak

Oplývá z rozhovoru) a za spíš nedůležité žít v klidu, bez rizik. Její matka přesně naopak.
Rodina - matka považuje svou preferencí hodnot i odpověďmi v rozhovoru rodinu za
Nežitou součást života, a to i pro svou dceru. Bohdana považuje za velmi důležité někoho
Milovat, bydlet s někým milým, ale žít pro svou rodinu jen za spíše důležité. Zde by mohl mezi
ni

mi nastat konflikt (a vzhledem ke znalosti jejich vztahu mohu potvrdit, že to je téma, které u

nic

h leckdy nepohodu vyvolává).
Celkově bych řekla, že jejich představy o Bohdanině budoucnosti nejsou ve velkém

r

°zporu, ale taktéž ne v souladu.
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3.4.7 Lída, 24 let
- studuje zpěv, pracuje na půl úvazku na gymnáziu, kde učí hudební výchovu, žije s rodiči, vede
oddíl, spolupracuje na vzdělávacích kurzech a seminářích Junáka a ve skautském roverském
odboru

„ Skautovat jsme začala v 16ti přes jednu svoji kamarádku ze školy. Bylo to docela
neobvyklý začít v tomhle věku, ne jako dítě. A postupem času jsem se tam našla. Vyhovuje mi, že
si mohu zkusit, co chci, že můžu tvořivě vymýšlet nové věci, že můžu být prospěšná ostatním.
Samozřejmě se mi taky líbí skautské ideály, bylo by fajn se podle nich v životě řídit. "
Za 14 dní věnuje Lída cca 4 dny a 56 hodin činnostem okolo skautování.
„Jej, kdybych nebyla skaut, tak bych asi víc času věnovala zpěvu. Ale jsem ráda, že to tak
není, to by bylo děsně jednostranný, a ti kolegové! Lidi z branže jsou děsní kariéristi, pomlouvají
se, soupeří, to je k nevydržení. To bych nebyla schopná fungovat v normálním životě. "
Co na skautování říkají její rodiče? „ Táta se k ničemu nevyjadřuje, a když jo, tak že bych
se měla víc věnovat zpěvu. Ale když za ním jdu, aby mi s něčím ohledně zpěvu poradil, to nemá
čas. Máma pak urovnává naše spory, ona je zlatá, pomáhá mi s vyřizováním spousty záležitostí.
Ale taky je nespokojená, jsem jedináček, chtějí mě mít furt doma. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 10, Lída - hodnotová orientace
Lída Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 2

2

c

Mít své záliby a koníčky

1

2

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

2

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

1

2

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

3

3

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

1

4

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

2

2

K

S o u k r o m ě podnikat

3

3

L

Dostat se do dobré party

1

2

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

4

3

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

3
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Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

2
2

2
2

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

1

R

Vždy říkat pravdu

1

2

S

Čestně jednat

1

1

T

Zít v míru

2

1

u
v
w

Milovat, sexuálně žít

2

2

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

3

3

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

1

1

X

Sportovat

2

4

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

2

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

2

O

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

p

Pro Lídu jsou velmi důležité hodnoty mít vlastní zájmy, zajímavou a užitečnou práci,
možnost ovlivňovat veřejné záležitosti a aktivní podílení se na rozvoji společnosti, rodina, dobrá
Parta, duchovní hodnoty a žít dle vyšších mravních principů, pravdomluvnost, čestnost a
kamarádství. Jedinou položku označila za nedůležitou - peníze.
Její matka považuje za důležité vzdělání, zajímavou práci, rodinu, čestnost, mír, duchovní
hodnoty a žít dle vyšších mravních principů, stálou práci. Za nedůležité označila sportování a
aktivně se podílet na rozvoji společnosti.
Společnou důležitostí označily polovinu hodnot z předloženého dotazníku.
v

elmi důležité

spíše důležité

spíše nedůležité

zajímavá práce

posilovat porozumění

žít zdravě

rodina

milovat

žít dle vlastních zásad

duchovní hodnoty

věřit v Boha

Žít dle vyšších mravních principů

uznání

čestnost

odolnost

2a velmi důležité obě považují hodnoty mravní a duchovní, zároveň i hodnoty pojící se
s

každodenním životem (rodina, práce).

Vztahování se k budoucnosti
Chtěla bych učit zpěv, ale ne jenom to, jednak by mě to neuživilo a taky by mě jen tohle
ne

bavilo. Takže bych se ráda věnovala i pedagogice - ať už odborné, nebo zážitkové, že bych
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pořádala kurzy v nějakém sdružení. Ráda bych měla vlastní byt. A později manžela, děti,
normálka."
„Jak mi k tomu pomáhá skauting, je docela jasný - inspiroval mě k výchově, k vzdělávání
druhých. Baví mě něco druhému předávat, podělit se o to, co umím. A je to propojené i s tou
zážitkovou pedagogikou. "
„Oddíl povedu ještě 2 roky, to už máme dohodnutý. Pak bych chtěla působit na
skautských kurzech a seminářích, inspirují mě lidi, co se na nich schází, co je tvoří, pokaždé je to
jiný. "

Lídiny představy nejsou podrobné. Zkonkrétňuje pouze představy z oblasti pracovní.
Její představy vychází z reálného pohledu na současnou situaci. Týkají se konkrétních
možností, cílů i přání. Představy vychází z anticipovaného cíle, obsahují pracovní a zájmovou
oblast:
•

budu učit zpěv

•

budu se věnovat pedagogice

•

za 2 roky skončím s vedením oddílu

Její přání jsou mít vlastní byt, mít manžela a děti. Týkají se tedy osobního života.
Dlouhodobě přemýšlí Lída ve svých úvahách o budoucnosti hlavně o pracovní oblasti.
Rodinu jen zmínila, o skautské činnosti uvažuje v střednědobém horizontu a poté už čas
neudává.
U všech představ, které udává a je možné je nějakým způsobem zhodnotit, můžeme
konstatovat, že jsou reálné. Lída nevyjadřuje vlastní fantazie, pokud nějaké v tomto ohledu
y

ůbec má. Vychází ze současného stavu, který zná, na kterém buduje svoji představu

budoucnosti, především v pracovní oblasti. Taktéž kroky vedoucí k cílům vychází z toho, co má
v

Přítomnosti:
•

studuji zpěv —> chci se mu věnovat —> budu ho učit

•

budu učit zpěv —> neuživí mě to —• baví mě předávat lidem to, co umím -» budu se
věnovat pedagogice, pořádání kurzů

•

vedu oddíl —• za 2 roky skončím —> chci pak ve skautu ještě něco dělat —> baví mě
pracovat na kurzech

'

budu pracovat na skautských vzdělávacích aktivitách

bydlím s rodiči - » chci se

o s a m o s t a t n i t

(vím od Lídy) -> chtěla bych vlastní byt

Kroky ohledně získání manžela a děti stanoveny pochopitelně nemá. Pro tuto oblast se těžko
Pánují konkrétní kroky (viz výše u jiné analýzy rozhovoru).
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Alternativu má Lída vymyšlenou pro případ, že ji neuživí zpěv X bude se věnovat
pedagogice. Také je možné obojí zároveň. Vlastně i předpokládá, že daný případ nastane. Jako
alternativní řešení můžeme označit i její řešení konce vedení oddílů, kdy je připravena přejít do
pořádání vzdělávacích aktivit pro skauty. Ale také je to prostě jen další krok, který lze po předání
oddílu učinit.
Jako v mnoha předchozích odpovědích i u Lídy těžko nalézáme kontinuitu jejích
představ. Lze ji částečně vysledovat v krocích vedoucích k realizaci cílů. Opět činnosti
předpokládá do budoucna jako paralelní v čase.
Vliv skautingu na svoji budoucnost vidí Lída v ovlivnění oblastmi skautské činnosti chce se věnovat výchově, vzdělávání (zpěv, semináře), pedagogice. Také se do budoucna chce
řídit skautskými ideály. Skauting jí také dal možnost tvořit, nově zpracovávat staré činnosti.
Pomáhá jí vymanit se z jednostrannosti života ve společnosti zpěváků, díky skautingu se
vytrhává z tohoto prostředí, tak se učí žít i mezi „normálními" lidmi, řešit starosti všedního dne.

Rozhovor s matkou
„Od 16ti let skautuje. Jak se k tomu dostala? To ji tam přitáhla její kamarádka, se kterou se
potkala na zpěvu, pak spolu nějak začaly vést oddíl. My, když jsme byli mladý, tak jsme ve skautu
byli taky. Ale pak byla zakázaná činnost, tak jsme skončili a přešli do turistického oddílu. "
Co jí to přináší? „ (smích) Pozitivní je, že tam má kamarádky, v tom je ten háček, pak na nás
nemá čas. Já si myslím, že třeba, když jede na tábor, jednou jede jako vedoucí, jednou vařit,
^khle se musí orientovat na všechny tyhle činnosti a to je pozitivní. Pak si myslím, že ta mládež,
se kterou se stýká, jako že si mezi

sebou

pomáhaj, že by se s nimi jinde nesetkala. A negativa, to

Je jasný, je to moc často, co tam tráví, na prvním místě je skaut, pak zase skaut, zase skaut, pak
někde je zpěv, pak někde je naše rodina. Mělo by to být víc vyrovnaný, kolikrát potřebujeme, aby
s něčím doma pomohla, třeba aby si uklidila pokoj nebo tak něco, ale to neexistuje, aby někdy
byla doma. "
„Kdyby neskautovala,

mohla by se víc třeba věnovat zpěvu,

dneska mohla mít řadu

stoupení, mohla být známá, takhle to zazdívá, i když její paní profesorka říká, že je moc dobrá,
mohla by být už někde dál. "
Co to přináší Vám?

„Žehlení jejích

sporů s tátou, právě že se nevěnuje zpěvu. "

, TVo tak, že je velmi čilá, tak kdyby se věnovala tomu zpěvu, bylo by to pěkný, to bych
Podporovala. Skautovat by mohla dál, jsem ráda, že se vydala tímhle směrem. A taky, přece
, . by, mely»;,,bytw,tVÍC
vír prameny,
nraktický, třeba se soustředit i na šití, vaření, ona
Jenom ty skautský aktivity
H
nřpkávám že jednou třeba bude mít děti, že až budeme
doma nikdy neuvaří. A přeci jenom, oceKavam,
j
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starý, tak se o nás postará. Přála bych si, aby víc času věnovala rodině, aby byla víc doma, taky
aby nezanedbával ten zpěv, aby nenechávala některý věci vyhnít, čekat až se nahrnou. My se o
tom nikdy nebavíme, protože pak se hádáme, Liduška říká, že jí do toho nemám kecat, ale až
bude sama zodpovědná, tak to tak může být, ale teď žije u nás. Ona kdyby nebyla skautka, tak si
najde jiné aktivity, třeba by se věnovala víc tomu zpěvu. Na týhle profesi je důležitý, aby se jí
věnovala často, dát jí hodně hodin. "

Matka Lídy byla velmi hovorná, rozhovor jsem s ní vedla nejdéle ze všech rodičů. Nachází
na skautování své dcery pozitiva i negativa. Líbí se jí, co tam získává, čemu se přiučí, že tam
nachází přátele, zároveň by byla ráda, kdyby trávila více času doma, ať už pomocí v domácnosti,
nebo jen tak byla s rodiči a více se věnovala zpěvu, tedy činnosti, na kterou má nadání. Skauting
sejí líbí, ačkoliv na základě zkušenosti s vlastní dcerou doporučuje, aby se zaměřil víc prakticky.
Matce Lída svým skautováním navozuje těžké situace, kdy stojí mezi Lídou a svým
manželem a urovnává jejich spory.
Do budoucna by byla matka ráda, aby se Lída věnovala více zpěvu - to si přeje intenzivně,
několikrát to opakuje, měla svou vlastní rodinu a zároveň navštěvovala své rodiče a popř. se
starala i o ně. Z rozhovoru vyplývá, že by si přála více s Lídou mluvit o tom, co je čeká, jak se
dívá na některé situace a činnosti, které se jich obou týkají. Zdůrazňuje, že až bude Lída
soběstačná, může za svůj život sama více zodpovídat, teď by měla dát na rady a žádosti svých
rodičů.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Srovnání náhledu na skauting a Lídinu budoucnost u Lídy a její matky je zajímavé.
Začněme třeba skautingem.
Z obecného hlediska obě na skauting nahlíží pozitivně. Lída si uvědomuje, co jí přináší,
jak ji formuje. Totéž její matka - navíc vidí i negativa, která přináší její dceři skautování.
Zatímco Lída vidí jako pozitivum to, že ji skauting učí žít v reálném světě, což by možná
čuměla, kdyby se věnovala pouze zpěvu, její matka by preferovala, kdyby skauting Lídu naučil
v

ětší praktičnosti, aby zvládala především starost o domácnost.
Srovnáme-li jejich hodnotovou orientaci, zjistíme, že obě považují za velmi důležité žít

Pro svou rodinu, děti/mít vážnou známost. To by odpovídalo také jejich odpovědím
v rozhovorech. Lída chce jednou mít rodinu a matka by si také přála, aby Lída rodinu měla.
Matka by zároveň chtěla, aby se Lída víc věnovala i své současné rodině, tedy svým rodičům. To
Se

však neděje a kvůli tomu mezi nimi dochází ke sporům (a také kvůli času strávenému
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zpěvem). Myslím, že příčina toho může být v preferenci jiné hodnoty, kterou mají vzájemně na
opačné straně možné škály důležitosti - aktivně se podílet na rozvoji společnosti. Lída ji
považuje za velmi důležitou, její matka za nedůležitou. Na základě toho může docházet k jinému
náhledu na důležitost a časovou dotaci věnovanou těmto činnostem:
o

pro Lídu je stejně důležitá rodina i aktivní podílení se na rozvoji společnosti proto svůj volný čas dělí mezi aktivity, u kterých předpokládá, že k rozvoji
společnosti povedou (např. skauting) a rodinu (podle mých znalostí tráví Lída
doma celkem dost času, ačkoliv nevím, zda i tam se nevěnuje činnostem pro
skauty)

o

pro Lídy matku je velmi důležitá rodina a nedůležité podílet se na rozvoji
společnosti - tudíž svůj volný čas dává především své rodině, pečuje o ni; pak jí
může připadat nesmyslné, že to má Lída postaveno jinak

Tuto úvahu potvrzují další hodnoty, jimž přikládají jinou důležitost a souvisí s aktivním
působením na rozvoj společnosti: Lída více než matka pokládá za důležité mít své zájmy, mít
možnost ovlivňovat veřejné záležitosti, aktivně se podílej na ochraně přírody, dostat se do dobré
Party a méně než matce jí připadne důležité žít klidně bez rizik a napětí.
Do budoucna může tento rozpor ještě narůst, bude-li Lída dělit svůj volný čas mezi
vlastní rodinu, své rodiče a rozvoj společnosti. Její matka předpokládá, že až se Lída od nich
odstěhuje, stále je bude často navštěvovat a starat se o ně. Myslím, že je to ovlivněno i faktem,
že Lída je jedináček, tudíž je na ní směřována veškerá pozornost rodičů, ale to by patřilo do
Jiného typu úvah.
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3.4.8 Jirka, 22 let
- studuje VŠE, žije s matkou, pracuje na hospodaření střediska

„ Skaut jsem od svých 6ti let, přihlásili mě tam rodiče. Naučil jsem se tu spoustu věcí, vedl
jsem už několik táborů, baví mě dělat hospodaření, umět to dělat tak, aby vše vyšlo vyrovnaně.
Někdy, když vidím své spolužáky, jak tráví volný čas na praxi a získávají tak zkušenosti, říkám si,
že bych měl dělat něco podobného, ale pak si uvědomím, že to mi dává i skauting. "
Skautování Jirkovi zabere cca 2 dny a 14 hod za 14 dní.
„No, jak jsem říkal, kdybych nebyl skaut, asi bych se snažil při škole nahnat co nejvíc
praxe po různých firmách, vyšlapat si do nich cestičku. Asi bych moc nemyslel na to, zda existuje
někdo, kdo mě potřebuje, že můžu fungovat zdarma. "
„Máma je ráda, že skautuju. I když ráda..., spíš ví, že je o mě postaráno, když jsem třeba
na výpravě, to bylo dobrý zvlášť když jsem byl malej - ona je neustále v práci. Teď si takhle
může být jistá, že se neflákám po hospodách. Asi by jí nevadilo, kdybych místo toho dělal něco
jinýho, bezpečnýho. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 11, Jirka - hodnotová orientace
Jirka Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

1

2

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 1

1

c

Mít své záliby a koníčky

1

2

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

2

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

1

1

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

2

1

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

2

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

1

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

3

2

K

Soukromě podnikat

1

2

L

Dostat se do dobré party

2

2

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

1

2

N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

3

4

0

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad
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2
2

4

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

2

3

R

Vždy říkat pravdu

2

3

S

Čestně jednat

1

2

T

Zít v míru

2

2

u

Milovat, sexuálně žít

1

2

v

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

3

2

w

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují

2

2

X

Sportovat

3

2

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

1

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

Pro Jirku jsou velmi důležité hodnoty vzdělání, odolnost, vlastní záliby, zajímavá práce,
ovlivňovat veřejné záležitosti, podnikání, peníze, uznání, čestnost, milovat, stálá práce,
kamarádství. Jako nedůležitou neoznačil žádnou z nabízených hodnot, spíše nedůležité hodnotí
život bez rizik, posilovat porozumění, ochrana přírody, žít zdravě.
Jirkova matka preferuje odolnost, zajímavou práci, ovlivňovat veřejné záležitosti, žít dle
vlastních zásad, rodinu, aktivně se podílet na rozvoji společnosti, stálou práci a kamarádství.
Jako pro ni nedůležitěji připadají hodnoty víra v Boha a ochrana přírody.
Společně dávají stejnou důležitost hodnotám:
velmi důležité

spíše důležité

odolnost

dobrá

parta

m i r

zajímavá práce
stálá p r á c e

žít dle v y š š í c h m r a v n í c h p r i n c i p ů

možnost ovlivňovat veřejné záležitosti
kamarádství

Shodují se především na důležitosti práce, neshodli se na hodnotách, které jim připadají spíše či
úplně nedůležité.

Vztahování se k budoucnosti
„Co chci dělat mám celkem jasno. Po škole bych chtěl v nějaké firmě získat zkušenosti,
Praxi, ostřílet se, a pak založit vlastní firmu, asi nějakou finanční. Hlavně, aby mě uživila. Pokud
Se

to povede, dá se pomýšlet i na rodinu, postavit si dům. Nechtěl bych někde skončit jako řadový

Za

městnanec, já bych to snad ani neuměl. Chtěl bych mít dobrý vztahy s mámou a mít přátele.

C

*itěl bych nadále podporovat skauty, i když ne třeba prací, tak třeba finančně. "
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„ Hmmm, skaut mi k tomu pomáhá, naučil mě vést lidi, umět si poradit s problémy, které,
třeba na táboře, vyvstanou, aniž by se daly předpokládat. Taky umím spoustu věcí zajistit,
zorganizovat. A dal mi lidský pohled, který u nás doma moc ne frčí, tam jde spíš o výkon. Jsem
tam rád, ačkoliv vím, že kdybych skaut nebyl, měl bych to asi i v budoucnu jednodušší, nestaral
bych se tolik o lidi kolem sebe, prostě bych jel... "
„Na středisku budu aktivně minimálně než dokončím školu, pak nevím, jestli budu mít
ještě čas to dělat. Asi nějakou výpomoc, malou ano. Rád bych pak občas o víkendu vyrazil
s ostatními na vandr, třeba někam do hor, odreagovat se a taky abych s nimi neztratil kontakt.
Klidně budu skauty podporovat dál, ale aktivita vyžaduje spoustu času, což nepředpokládám, že
bych měl."

Svou představu o budoucnosti má Jirka rozpracovanou celkem podrobně, zvlášť
vzhledem k řadě ostatních respondentů. Podrobnosti zmiňuje především o své pracovní
budoucnosti, ale také ve skautské.
Jeho představy a plány vychází především z vidiny cílů, kterých chce dosáhnout. Jsou
konkrétní a jasné definované. Jirka chce:
•

dokončit školu

•

nastoupit do nějaké firmy

•

založit vlastní finanční firmu

•

mít práci, která ho uživí

•

mít rodinu

•

postavit si dům

•

podporovat skauty (finančně)

•

být na středisku minimálně do konce studia

V Jirkových představách jsou obsaženy také přání, které vzhledem k budoucnosti chová:
•

mít dobré vztahy s mámou

•

mít přátele

•

dál se přátelit se svými skautskými kolegy

•

jezdit v budoucnu do přírody

Jak vidíme, cílů i přání je v Jirkových představách o budoucnosti naplánováno hodně. V řadě z
nich má jasno, jak k nim dospěje (viz níže).
Jirkovy představy sahají svou náročností do relativně vzdáleněj ší budoucnosti, nemá však
stanoveno, kam až, nevíme tedy jak jsou dlouhodobé. Dá se předpokládat, že řada z nich je téměř
doživotních, resp. minimálně do konce aktivního pracovního věku člověka.
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V Jirkových odpovědích nevidíme představy fantazijní, všechny jeho představy jsou
reálné, vychází z Jirkovy současné situace, a pak na sebe vzájemně navazují nebo se prolínají.
Jaké kroky má Jirka stanoveny pro uskutečnění svých představ:
•

studuji —• školu dokončím —• nastoupím do firmy —> získám zkušenosti —• založím
vlastní firmu —> uživím se

•

budu finančně i pracovně zabezpečen —> postavím dům a budu mít rodinu

•

pomáhám na středisku —> dokončím školu a budu pracovat —• nebudu mít čas —> mohu
skautům pomoc s něčím malým nebo finančně

•

přestanu být aktivní na středisku —> budu dál jezdit s přáteli do přírody —> neztratím
s nimi kontakt a odreaguji se

Většina kroků, které Jirka udává, souvisí nějakým způsobem s jeho prací. Předpokládám, že je to
Jirkova životní priorita.
Ke svým představám nemá Jirka většinou stanoveny alternativy. Nacházím je pouze ve
spojení: budu finančně zabezpečen —> budu mít rodinu a dům X nebudu zabezpečen —> nebude
rodina ani dům, tuto příčinou souvislost však nelze interpretovat takto do důsledku. Snad by se
alternativa dala nalézt s ohledem na skautskou aktivitu: až budu pracovat a mít čas —> budu
pomáhat skautům X až budu pracovat a nebudu mít čas -» nebudu pomáhat skautům, leda
finančně.
Jirka má stanovenu kontinuitu svých představ a to v několika rovinách. Zaprvé v rovině
pracovní, tedy postup od studia až k vlastní firmě. Zadruhé v rovině skautských aktivit od aktivní
činnosti až po případnou výpomoc a některé společně trávené víkendy. Zatřetí mezi různými
oblastmi života: studuji a jsem aktivní skaut —• pak toto ne a vybuduji firmu —> pak budu
pracovně „za vodou" a budu mít rodinu a dům —> pak mohu v omezené míře spojit práci, rodinu
i skauty.
Vliv skautingu na sebe sama Jirka popisuje zejména jako vliv mravních a sociálních
hodnot. Také ho naučil řadě dovedností, které může využít ve své profesi. Kvůli skautingu však
nezískává praxi ve svém oboru v komerčním prostředí. Z Jirkových odpovědí je znát, že je za
tento vklad vděčný a má potřebu se odvděčit.

Rozhovor s matkou
Jirkova matka mi přislíbila rozhovor, ale nakonec nemohla přijít a žádala mě, jestli bych
jí mohla vše poslat mailem, že dotazník vyplní a k otázkám připíše své odpovědi. Tak jsem jí vše
Poslala, díky čemuž jsem získala vyplněný dotazník a odpovědi, ač ve stručné formě.
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,,Jirka skautuje od první třídy, přihlásila jsem ho tam já. Líbí se mi to, co mu skauting
dává, líbí se mi skautská myšlenka. "
„Díky skautingu se Jirka naučil trávit svůj volný čas způsobem, který považuji za
užitečný, smysluplný. Negativa zatím nevidím. Jsem ráda, že skautuje a že tam má přátele. "
„ Nebýt skautem, byl by v jiné dětské organizaci, pomáhalo mi to v tom, aby měl Jirka co
dělat, když jsem nebyla doma. Ale skauting je důležitý i proto, že mu dává nějaké hodnoty. "
(na otázku „Co to přináší Vám?" matka neodpověděla)
„Přála bych si, aby Jirka našel nějakou perspektivní práci, uměl se o sebe postarat. Aby
měl kolem sebe dobré lidské zázemí. "

Náhled na skauting Jirkovy matky je pozitivní, však ho tam díky tomu také přihlásila.
Jinak se zdá, že moc neví, jakou činnost ve skautu Jirka dělá, avšak těžko to z těchto stručných
odpovědí poznáme. Obecně je ráda, že Jirka ve skautuje, že skauting formuje jeho hodnoty.
Jirkovi do budoucnosti přeje, aby byl zabezpečen pracovně, schopnostmi starat se o sebe
a sociálními vztahy. Jinak žádná očekávání nemá, pravděpodobně nechává svobodu Jirkovým
rozhodnutím, což by souhlasilo s výrokem, aby se uměl o sebe postarat.

Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Představy Jirky a jeho matky o Jirkově budoucnosti můžeme těžko porovnávat. Jirka má
konkrétní představy o tom, co bude dělat, jeho matka jen obecná přání. Obě představy obsahují
perspektivní práci, která Jirku zabezpečí, schopnost samostatnosti a dobré mezilidské vztahy.
Podíváme-li se na jejich hodnotové orientace, najdeme i tam společný důraz na stabilní,
zajímavou, dobře placenou práci. Také společně preferují aktivní přístup k veřejnému dění,
možnost jej ovlivňovat a odolnost vůči nepohodlí a zátěži. To Jirku předurčuje k výkonově
orientovanému způsobu života. K tomu on sám dodává, že tento způsob je v jejich rodině běžný,
avšak on ho trochu odlehčuje naplňováním sociálních a mravních hodnot, které získal ve skautu.

87

3.4.9 Monika, 22 let
- studuje filosofickou fakultu, pracuje ve výzkumném ústavu cca na 20 hod týdně, žije s rodiči,
vede oddíl

„ Skautkou jsem 7 let, dostala jsem se tam přes jednu mou spolužačku, která vedla
družinku. Přišlo mi to zajímavé a taky jsem hledala praxi s lidmi. Dává mi to možnost rozvíjet
sebe i svěřené děti, poznala jsem spoustu zajímavých lidí.

Ve skautu jsem poznala svého

současného přítele. Neřekla bych, že to ma pro mě nějaká negativa, věnuji se tomu, co mě
zajímá."
Skautováním Monika stráví cca 3 dny a 10 hod ze 14ti dní.
Co by se změnilo, kdyby nebyla skautka? „ To si celkem umím představit, 15 let jsem tak
žila (smích). Měla jsem spoustu času, se kterým jsem moc nevěděla, co dělat. Poflakovala jsem
se po Praze a zkoumala její různá zákoutí. Teď by to asi bylo podobný. Neměla bych tolik přátel,
možná bych studovala jinou školu. "
„ Rodiče jsou trochu rádi a trochu naštvaní, že skautuju. Ví, že mě to baví a chci to dělat.
Ale taky by asi byli rádi, kdybych třeba víc času věnovala křesťanským spolkům. A taky chtěli,
abych šla studovat ekonomku ne andragogiku. Ale to spíš ze setrvačnosti, že oba i brácha jsou
ekonomové. Někdy si povzdychnou, jak jsem to všechno mohla mít bezvadný, ale zase je to
přejde."

Hodnotová orientace
Tab. č. 12, Monika - hodnotová orientace
Monika Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

2

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu 2

3

c

Mít své záliby a koníčky

1

2

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

1

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

2

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

2

3

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

2

3

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

1

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

3

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

2

1

K

S o u k r o m ě podnikat

3

3

L

Dostat se do dobré party

3

2
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M Mít hodně peněz a dobře si žít
N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

4

3

2

<J Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

2

3

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

1

1

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

1

R

Vždy říkat pravdu

1

2

S

Čestně jednat

1

1

1

Žít v míru

2

2

u
v

Milovat, sexuálně žít

1

2

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

2

1

w

Zít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují 1

1

X

Sportovat

2

3

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

2

2

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

2

Monika hodnotí jako velmi důležité mít vlastní zájmy, zajímavou práci, rodinu, čestnost
milovat, stálou práci, víru v Boha, duchovní hodnoty a žít dle vyšších mravních principů
v

Žádnou z nabízených hodnot neoznačila jako nedůležitou, za spíše nedůležité považuje klidný
život, podnikání, dobrou partu, ochranu přírody.
Její matka preferuje vzdělání, zajímavou práci, rodinu, posilovat porozumění, čestnost,
žít zdravě, víra v Boha, duchovní hodnoty a žít dle vyšších mravních principů. Nedůležité jí
připadají peníze, spíše nedůležité: odolnost, ovlivňování veřejných záležitostí, žít dle vlastních
zásad, aktivně se podílej na rozvoji společnosti, podnikat, uznání, sportovat.
Společné tedy mají přisuzování důležitosti následujícím hodnotách:
velmi důležité

spíše důležité

zaj ímavá práce

žít v míru

rodina

stálá práce

čestnost
v

íra v Boha

spíše nedůležité

duchovní hodnoty

podnikání

v ,

Zit dle vyšších mravních principů
°bě preferují zejména duchovní hodnoty, dobrou a zajímavou práci, rodinu.
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14-ti denní plán činnosti
V následující tabulce se můžeme podívat na Moničin časový rozvrh čtrnácti dnů. Opět ho
nekomentuji, neboť u ostatních respondentů ho nemám. Podle tohoto plánu vychází, že Monika
skautingu věnovala 3 dny a 7 hodin.
Tab. č. 13, Monika - 14-ti denní časový plán

Vztahování se k budoucnosti
„ Chtěla bych dělat výzkumy v andragogice. A možná se i věnovat nějaké práci se seniory
uvidím. Neumím si představit, že bych dělala jednu práci celý život. Mám ráda změnu. Tak za 34 roky bych se chtěla vdát a mít rodinu, to by šlo celkem spojit s prací, zpracovávala bych
výzkumy doma. Akorát bych musela přestat vést oddíl, to už si dohromady neumím představit "
„Jestli mi k tomu pomáhá skauting? Hmmm, nevím. Jasně, setkávám se s lidma tuneluj u
Je, tedy jako že od nich získávám řadu zkušeností. Pracovně spíš obecnýma dovednostma než
odborností. A taky vím, co děti potřebujou, třeba to uplatním na svých. "
„Aktivní, moc nevím, co to znamená, třeba teď asi aktivní jsem, jenže třeba si zlomím
nohu nebo půjdu na operaci a je po aktivitě, aspoň na čas. Takže, nechám tomu volný průběh

"

Moničiny představy o vlastní budoucnosti jsou přiměřeně podrobné, jsou také částečně
časově ohraničené. Jejich rozpracovanost je spíš v přemýšlení o následnosti a alternativách
Vychází z představy cílů, anticipuje možnosti, které jí k nim povedou. Podíváme-li se na
Jednotlivé cíle, které Monika uvádí, najdeme:
•

dělat výzkumy v andragogice

•

věnovat se práci se seniory

•

nedělat jednu práci celý život, mít změnu

•

vdát se a mít rodinu, pracovat při mateřské dovolené

•

přestat vést oddíl, až to na to nebudu mít čas
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V představách nenalézám přání, snad ve vyjádření nechtěla bych dělat jednu práci celý život.
Dlouhodobost jejích představ je v horizontu cca 5ti let - práce, rodina, nevést oddíl. Pak
formuluje obecné představy, které jsou dlouhodobější - dále pracovat, ale nemají konkrétní
časové vymezení.
Z hlediska reálnosti opět nenalézáme fantazijní představy, ale reálné,

současnou

skutečností potvrzené cíle. Monika má promyšlené kroky, které k nim povedou:
•

studuji andragogiku —> chci dělat výzkumu v tomto oboru —> je to pro mě důležité —»
chtěla bych pracovat i doma na mateřské dovolené

•

mám ráda změnu —> nechci dělat jednu práci celý život

•

za 3 roky dokončím školu —» chtěla bych se vdát a mít děti

•

vedu oddíl —> baví mě to —> budu se věnovat práci, rodině -> nebudu mít na oddíl čas —>
nepovedu ho

Opět se setkáváme se situací, kdy má Monika, podobně jako ostatní respondenti, nejvíce
rozpracované představy pracovní, klade na ně nej větší důraz.
Monika má připravených několik alternativ svých představ, resp. počítá s možností, že se
vše neuskuteční tak, jak si plánuje. Jedná se o možnosti: buď budu dělat andragogiku X nebo
pracovat se seniory X nebo něco jiného; budu vést oddíl X budu mít rodinu a práci a tudíž
nebudu mít na oddíl čas; jsem aktivní v oddíle X něco se mi stane a aktivita přestane.
Také kontinuitu představ má Monika částečně zajištěnou. Jednak v jednotlivých oblastech
- pracovní, skautské; zadruhé napříč jimi studium a oddíl -* práce a rodina -»-jiná práce... Řada
jejích představ je paralelních v čase.
Vlastní vliv skautingu na svou budoucnost vidí Monika v získávání zkušeností od lidí,
které potká, ve výběru školy a profese, znalostí dnešních dětí, získáváním dovedností.
Rozhovor s matkou
„ Monča začala chodit do skautu pozdě, nějako ostatní děti od první třídy, začala až když
přešla na střední. Skamarádila se tam s nějakou vedoucí. "
„ Skaut ing je prostě jedno z hnutí, co se snaží, aby bylo na světě lépe, však je to potřeba.
Ale není jediný. Někdy mi vadí, že se označují jako největší organizace. Asi by se mi víc líbilo,
kdyby skauti víc dbali na hodnoty duchovní, takhle je to jen takové hraní. "
Co skautování přináší Monice? Já vím, že ji to baví, ale někdy je neúnosný, jak často
{

am je.

Vždyť i doma pořád připravuje nějaký programy. Dřív byla taková tichá, teď neustále

někde lítá. Jsem zvědavá, kdy ji to přejde, aby se usadila, měla rodinu. "
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Co to přináší Vám? „ Takto mám o starost víc, když je Monča třeba s dětma na výletě.
Vždycky si oddychnu, když se vrátí v pořádku. "
„Jakýpak představy. Myslela jsem si, že vystuduje ekonomku, vdá se, najde si pěkný,
klidný zaměstnání, založí rodinu, ale teď to tak úplně nevypadá, tak to nechávám na ni. Však
snad ví nejlíp, co by chtěla v životě dělat. "
Vztah Moničiny matky ke skautuje neutrální - snaží se dělat svět lepší, ale nejsou jediní,
mají i svá negativa. Preferovala by větší zaměřenost na duchovní hodnoty.
Na rozdíl od jejího vztahu ke skautingu obecně, z rozhovoru vyplývá, že ke skautování
Moniky má velké výhrady, nahlíží na něj spíš negativně. Ačkoliv ví, že Moniku baví, byla by
raději, kdyby se Monika věnovala spíš jiným aktivitám.
Představy o Moničině budoucnosti, které matka předpokládala, se neuskutečnily tím, že
Monika studuje jinou školu než si pro ní rodiče vysnili. Proto matka rezignovala a nechává
Monice svobodnou volbu toho, co bude dělat. V podtextu toho můžeme cítit určitou výzvu,
možná zvědavost J a k to dopadne." Matka má o Moniku strach, proto ji přeje i dobrou
budoucnost, ale teď si není jistá, zda se to podaří, když Monika zvolila úplně jiný studijní obor,
než na který jsou zvyklí v jejich rodině.
Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Představy Moniky a „bývalé" představy její matky na Moničinu budoucnost se částečně
shodují i liší. Liší se zejména v pracovní oblasti, matka by chtěla z Moniky ekonomku, Monika
si vybrala andragogiku. Liší se také v náhledu na trávení Moničina volného času - Monika ho
v současné době věnuje, a v budoucnu nějaký čas ještě plánuje věnovat, skautské činnosti, matka
by jí raději viděla u nějaké klidné činnosti. Představy se shodují v náhledu na rodinný život,
matka by si přála, aby měla Monika brzy rodinu a také Monika ji plánuje v rozmezí 3-4 let.
Srovnáme-li jejich hodnotové preference, dojdeme k závěru, že se shodují na důležitosti
víry a duchovních a mravních hodnot (Monika a celá její rodina jsou katolíci - vím od Moniky
z jiných rozhovorů). To myslím souvisí i s kladením velké důležitosti na rodinu, čestnost, mír,
c

ož obě také pokládají za důležité. V důležitosti jejich hodnot nevidím velké rozdíly, snad jen

v hodnotě peněz, kterou pokládá Monika za mnohem důležitější než její matka, to však je, dle
mého názoru, způsobeno spíš generačním rozdílem.
Vypadá to, že Monika i matka spolu vychází dobře, problém se může vyskytnout
Především v charakteru trávení volného času Moniky. Avšak i Monika má v záloze možnost, že
se skautingu nebude věnovat, přijdou-li pro ni důležitější věci.
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3.4.10

Honza, 25 let

- studoval ČVUT, ale skončil studium bez zakončení, pracuje v IT firmě na plný úvazek, žij
s rodiči, vede oddíl

„Já skautuju už asi 15 let, přihlásili jsme se s klukama ze školy, šli jsme asi čtyři
najednou a byli v jedné družině. A zůstali jsme jen dva, ale zato fakt dobrý kámoši. Umím si
představit, že bych dělal něco jiného, třeba víc hrál fotbal, třeba i profesionálně, ale tohle mi
připadne zajímavější, protože to propojuje spoustu oblastí, nejen sportovní. Takže zatím mi to
dává samý dobrý věci, kdyby mi skauting v něčem bránil, asi bych se důkladně rozhodoval, jestli
budu pokračovat."
Skautováním Honza stráví cca 3 dny a 31 hod za 14 dní. Říká - „mohl bych se tomu
věnovat i víc, ale to bych nestíhal jiné věci. "
„ Jak říkám, kdybych nebyl skaut, soustředil bych se víc na sport, no, možná bych se
věnoval i víc vejšce, kterou jsem teď zabodl, ale to bylo spíš proto, že mi nic nedávala. "
„Naši jsou naštvaný neustále. Nejdřív, že jsem pořád v klubovně, pak že s Martinou
(přítelkyně, pozn. aut.), asi by chtěli, abych seděl doma. Jo, no, pravda je, že nejvíc byla
naštvaná máma, když jsem skončil na vejšce, ale teď dělám práci, co mě baví a slušně si
vydělám. "

Hodnotová orientace
Tab. č. 14, Honza - hodnotová orientace
Honza Matka
A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

3

1

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu

1

3

C

Mít své záliby a koníčky

1

2

D

M í t z a j í m a v o u a užitečnou p r á c i

2

2

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

2

F

M í t m o ž n o s t ovlivňovat v e ř e j n é záležitosti

2

2

G

Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

3

2

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

2

1

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

3

J

Posilovat p o r o z u m ě n í a v z á j e m n o u p o m o c lidí

2

2

K

Soukromě podnikat

3

2

L

Dostat se do dobré party

1

2

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

1

2
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N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

3

O

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

2

2

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

3

3

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

2

3

R

Vždy říkat pravdu

2

2

S

Čestně jednat

1

2

T

Zít v míru

2

1

u

Milovat, sexuálně žít

1

2

v

Žít zdravě, dodržovat životosprávu

3

2

w

Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují 2

2

X

Sportovat

1

2

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

1

1

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

1

Honza označil jako velmi důležité hodnoty: odolnost, vlastní zájmy, dobrou partu, peníze,
čestnost, milovat, sportovat, stálou práci, kamarádství. Žádnou hodnotu nepovažuje za
nedůležitou. Spíše nedůležitě vidí vzdělání, klidný život, žít dle vlastních zásad, podnikat, víru
v Boha, žít zdravě.
Jeho matka považuje za velmi důležité vzdělání, rodinu, mír, stálou práci, kamarádství.
Jako spíše nedůležité označila odolnost, aktivní podíl na rozvoji společnosti, ochranu přírody,
víru v Boha a duchovní hodnoty. Za nedůležité neoznačila nic.
Společné tedy mají:
velmi důležité

spíše důležité

spíše nedůležité

stálá práce

zajímavá práce

víra v Boha

kamarádství

uznání
posilovat porozumění
pravdomluvnost
ovlivňovat veřejné záležitosti
žít dle vyšších mravních principů

Oba uznávají stálou a zajímavou práci, sociální vztahy mezi lidmi, život v pravdě a mravních
zásadách.
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Vztahování se k budoucnosti
„ Dělám s počítačema a to mě baví. Možná jednou dostuduju dálkově FEL, ale to bych to
musel ke svý práci hodně potřebovat. Nejraději bych na pár let odjel někam do ciziny, naučil se
jazyk, získal zkušenosti... Uvidím. Teď myslím hlavně na nějaký samostatný bydlení, jenže to je
všechno drahý."
Pomáhá ti v tom nějak skauting? „ Tak to asi ne. Leda snad v založení rodiny (smích),
Martina je taky skautka a klidně by už nějaký mimino měla. No, tím, že vedu oddíl si umím
poradit s různýma věcma, to je tím, že se tam setkávám od výchovy až po stavbu stanu na táboře.
To je dobrý."
„No, aktivní, to je ve vývoji. Kdybych odjel do ciziny, těžko bych se činnosti zúčastňoval.
Když ne, chci nějakou dobu oddíl ještě vést a pak třeba i středisko. Tak do 3 let bych rád třeba to
středisko zkusit vést. "

Honza má rozpracované do určité míry podrobnosti představy střednědobé, co by rád
dělat v nejbližších třech letech. O dlouhodobějších představách nemluví.
Jeho představy vychází z cílů, které má před sebou a také z přání, jež by chtěl naplnit
Jeho cíle jsou:
•

dostudovat VŠ (možná)

•

sehnat samostatné bydlení

•

vést oddíl a do tří let středisko

Přání je především odjet do ciziny a nějaký čas tam pobývat.
Jak jsem psala výše, dlouhodobost Honzových představ - je zhruba naplánovaná na cca 3
roky, dále uvažuje jen o tom, že ho baví pracovat s počítačem, tudíž by se tomu věnoval.
Nedokážu moc posoudit, jak jsou Honzovy plány reálné, resp. některé z nich
Pravděpodobně to, že by rád vedl středisko reálné je, ale u plánu odjet do ciziny a dostudovat VŠ
si vzhledem k Honzově současné situaci reálností nejsem jistá, možná se jedná jen o jeho
fantazie. Kroky, které má Honza pro své cíle stanoveny, jsou:
•

vedu oddíl —> povedu ho ještě nějakou dobu —> povedu středisko

•

baví mě počítače —» budu se jimi „živit"

Jiné kroky nenacházím, proto také pochybuji o reálnosti ostatních představ.
Alternativu má Honza stanovenu jednu: pracovat a vést oddíl/středisko X odjet do ciziny.
Jinak potenciálně, ale spíš s nadsázkou počítá s možností rodiny, ačkoliv to uvádí spíš jako
Představu své přítelkyně.
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Honzovy představy na sebe navazují různě. To je, dle mého názoru, dáno především
současnou nerozhodností, co bude vlastně v nejbližších pár letech dělat. Kontinuita je tedy v jeho
skautské činnosti, jinak ji v jeho odpovědích nenacházím.
Co dal Honzovi pro jeho budoucnost skauting? Moc věcí prý ne, snad jen zkušenost
s řadou oborů lidské činnosti. A opět s nadsázkou uvádí jako přínos možnost založení rodiny.
Naproti tomu uvádí možnost, že i kvůli skautingu zanechal VŠ, což není přínos.

Rozhovor s matkou
Jak dlouho Váš syn skautuje? „Jenda je blázen, představte si, že se nechal vyhodit ze
školy, teď tráví čas ve skautu a v práci. Přitom je takový chytrý. Jak dlouho? Asi deset let. "
„No mě se skaut líbí, to jo, ale spíš jako kroužek pro děti, Jenda je tamfurt. A aby chlap
vychovával cizí děti, to se mi moc nelíbí. Však i to skautování byl důvod, proč tý školy nechal. Jo,
to vidím jako negativum, že by měl spíš myslet na vzdělání než na zábavu. Však bych proti tomu
nic neměla, kdyby jinak plnil své povinnosti. A po večerech není doma. Ale jo, i se mi líbí, jak si
umí se vším poradit, teda kromě tý školy. Bylo by nejlepší, kdyby si uměl pořádně rozmyslet, co
je důležité. "
Co to přináší Vám? „ Mně? Starosti. "
Co byste Honzovi do budoucna přála? „To už jsem tak nějak říkala. Chtěla bych, aby
dokončil školu, pak ať už se sám rozhodne, co chce dělat, ale vzdělání je základ. Vy studujete?
Takhle z něj nic nebude, co nadělá s gymplem.... Taky by se mohl oženit, když už je neustále pryč
s tou Martinou. To je slušná holka, studuje medicínu. Hlavně aby byl spokojený a měl dobrý
zaměstnání."

Honzova matka byla velmi zaujata situací, že Honza zanechal vysoké školy. Bylo to pro
ni patrně velmi aktuální zklamání, prolíná se celým rozhovorem. Řadě ostatních otázek
nevěnovala moc pozornost, což je pochopitelné, potřebovala mluvit a tom, o čem aktuálně
přemýšlela.
Skauting s e j í líbí, ale považuje ho přínosný spíš pro děti než pro dospělé. Nelíbí sejí, že
v něm jsou vedoucími muži. Honzovo skautování považuje za jeden z důvodu zanechání školy,
Přála by si, aby nejdřív vykonal své školní povinnosti a poté věnoval svůj volný čas čemu uzná
za vhodné. Líbí sejí, že tam Honza získal zkušenosti v mnoha oborech.
Ohledně Honzovi budoucnosti by si přála, aby uměl rozlišit důležité a méně důležité
aktivity, aby dokončil školu, oženil se, měl dobré zaměstnání a byl spokojený.
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Srovnání představ, náhledů na budoucnost
Náhled Honzy a jeho matky na skauting je podobný vtom, že ho neberou jako
nejdůležitější součást života. Matce se nelíbí, že v něm Honza tráví tolik času na úkor
vzdělávání. Honza vede dětský oddíl, což jeho matce připadne zvláštní.
Ohledně Honzovi budoucnosti se jejich náhledy velmi liší - matka by si přála, aby
dostudoval školu, Honza chce pracovat či odjet do ciziny, škola pro něj není prioritou. To se
odráží i v jejich hodnotové preferenci (vzdělání - matka:velmi důležité, Honza:spíše nedůležité).
Dále by si matka přála, aby měl Honza rodinu, on na ni sám zatím nemyslí, pouze přes přání své
přítelkyně

(rodina

-

matka:velmi

důležité,

Honza:spíše

důležité).

Shodují

se

na

důležitosti dobrého, zajímavého zaměstnání, snad i spojeného se společenským uznáním,
úspěchem. Matka povolání podmiňuje získáním vzdělání.
Vzhledem k Honzově plánu odcestovat by mohl nastat v jejich názorech na Honzovu
budoucnost ještě o něco větší rozpor, protože matka stále věří v to, že Honza školu dostuduje,
zatímco Honza s tím spíše nepočítá.
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3.5

Shrnutí analýz rozhovorů a dotazníků

3.5.1 Shrnutí analýz dotazníků hodnotové orientace
V následujícím textu se pokusím shrnout dotazníky hodnotové orientace od obou skupin
respondentů a porovnat jejich preference a shody v preferencích.
Ze všech dotazníků od každé skupiny respondentů jsem vypočítala aritmetické průměry
preferencí. Poté jsem je seřadila dle preferencí od nejdůležitější po méně důležité a srovnala
preference jedné skupiny respondentů s druhou. Výsledek můžeme vidět v tabulkách č. 15 a 16.
Z tabulek lze vyčíst, že u obou skupin respondentů se do průměru důležitosti 1,5 dostalo
přátelství, zajímavá práce, rodina a čestnost v jednání. U matek do průměru 1,5 objevíme ještě
stálou práci a mír, tedy hodnoty, které jsou i u respondentů-skautů ceněny důležitosti do průměru
2. U skautů se do průměru 1,5 dostala ještě hodnota žít dle vyšších mravních principů a mít své
zájmy a koníčky. Zatímco druhá z těchto hodnot se objevuje v důležitosti do průměru 2 i u
matek, první je u nich až za průměrem 2. Myslím, že tento stav lze připisovat důrazu skautské
výchovy na mravní a duchovní hodnoty. Je to podpořeno i důležitostí hodnoty vyznávat
duchovní hodnoty průměrem 1,6 u skautů a 2,4 u matek.
Na druhé straně škály, v průměru důležitosti nad 2,5 nalezneme u matek hodnotu věřit
v Boha (2,8), která má u skautů hodnotu 2,5, což částečně potvrzuje předchozí konstatování,
ačkoliv již ne tak viditelně. Avšak skautské principy, ideály... opravdu nezdůrazňují víru
v Boha, ale život v Nejvyšší Pravdě a Lásce (vysvětlení viz výše v teoretické části věnované
hodnotám skautingu). Částečná shoda panuje na hodnotové ne-důležitosti podnikání i důležitosti
peněz. Skauti se se svými matkami neshodnou na hodnotě žít klidně bez rizik a napětí, kterou
považují za spíše nedůležitou (2,8), zatímco jejich matky za důležitou (1,9). I to je myslím
vlivem skautování, které se pojí s dobrodružstvím, leckdy i adrenalinem a riskováním. Také má
jistě vliv generační odstup a svým způsobem usedlejší způsob života matek odpovědných za
rodinu. Rozdíl vidíme také v ohodnocení aktivního se podílení na rozvoji společnosti: skauti 1,8
/ matky 2,5. Opět zde vidíme vliv skautingu, kde jednou z hodnot je služba společnosti a její
rozvoj. Skauti považují za důležitější vždy mluvit pravdu (1,6) než jejich matky (2,1) - první bod
zákona říká, že skaut je pravdomluvný. Matky více preferují hodnotu žít zdravě (2,0) než skauti
(2,5). To je zajímavý výsledek, povinnost k sobě ukládá skautům dbát na své zdraví. Evidentně
k tomu mají blíže matky, pravděpodobně i proto, že dbají na zdraví celé rodiny. Mezi ostatními
hodnotami není výrazná shoda či rozdíl, můžeme šije prohlédnout v tabulkách.
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Z

s
c
D
H

Tab. č. 15, průměry důležitosti hodnotové
orientace, srovnané dle skautů
M
S
P R Ů M Ě R Y S E Ř A Z E N Y DLE
SKAUTŮ
1 1,4
Mít kamaráda / přítele na kterého
je spolehnutí
Čestně jednat
1,1 1,3
Mít své záliby a koníčky
1,2 1,8
Mít zajímavou a užitečnou práci
1,2 1,4
1
Žít pro svou rodinu a děti / mít
1,3
vážnou známost
1,4 1,8
Milovat, sexuálně žít

u
w Žít podle vyšších mravních
Q
R
T
Y
A
I
B
L
J
X
F
0
G
N
P
V
M
E
K

Tab. č. 16, průměry důležitosti hodnotové orientace,
srovnané dle matek

H
S
T
Y
D
Z

1,5 2,1

A

principů, které nás přesahují
1,6 2,4
Vyznávat duchovní hodnoty
1,6 2,1
Vždy říkat pravdu
1,7 1,3
Zít v míru
1,7
1,3
Mít stálou práci, sociální jistotu
1,6
1,8
Získat co nejvyšší vzdělání a
kvalifikaci
1,8 2,5
Aktivně se podílet na rozvoji
společnosti
1,9
Být odolný, schopný(á) snášet
2,1
nepohodlí a fyzickou námahu
2,2
1,9
Dostat se do dobré party
2
1,9
Posilovat porozumění a
vzájemnou pomoc lidí
2 2,4
Sportovat
2,6
2,2
Mít možnost ovlivňovat veřejné
záležitosti
Dosáhnout společenského uznání, 2,2 2,4
mít úspěch
2,3 2,2
Žít podle vlastních zásad bez
ohledu na mínění ostatních
2,4 2,7
Aktivně se podílet na ochraně
přírody
2,5 2,8
Věřit v Boha, žít podle
náboženských zásad
2
2,5
Žít zdravě, dodržovat
životosprávu
2,7 2,5
Mít hodně peněz a dobře si žít
2,8
1,9
Žít klidně bez rizik a napětí
2,8
2,9
Soukromě podnikat

C

u
E
J
V
B

PRŮMĚRY SEŘAZENÉ DLE
MATEK
Zít pro svou rodinu a děti / mít
vážnou známost
Čestně jednat
Zít v míru
Mít stálou práci, sociální jistotu
Mít zajímavou a užitečnou práci
Mít kamaráda / přítele na kterého
je spolehnutí
Získat co nejvyšší vzdělání a
kvalifikaci
Mít své záliby a koníčky
Milovat, sexuálně žít
Zít klidně bez rizik a napětí
Posilovat porozumění a
vzájemnou p o m o c lidí
Zít zdravě, dodržovat životosprávu
Být odolný, schopný(á) snášet
nepohodlí a fyzickou námahu

M

S
1

1,3

1,3
1,3
1,3

1,1
1,7

1,4
1,4

1,2
1

1,6

1,8

1,7

1,8 1,2
1,8 1,4
1,9 2,8
2
1,9
2

2,5
1,9

Vždy říkat pravdu

2,1
2,1

1,6

Zít podle vyšších mravních
principů, které nás přesahují

2,1

1,5

Zít podle vlastních zásad bez
ohledu na mínění ostatních

2,2

2,3

L

Dostat se do dobré party

0

2,2

Dosáhnout společenského uznání,
mít úspěch
Vyznávat duchovní hodnoty

2,4

1,9
2,2

R
W
G

Q
X
I
M
F
N
K
P

Sportovat
Aktivně se podílet na rozvoji
společnosti
Mít hodně peněz a dobře si žít
Mít možnost ovlivňovat veřejné
záležitosti
Aktivně se podílet na ochraně
přírody
Soukromě podnikat
Věřit v Boha, žít podle
náboženských zásad

2,4
2,4
2,5

1,8

2,5
2,6

2,7
2,2

2,7

2,4

2,8
2,8

2,9
2,5

1,6
2

V následující tabulce č. 17 jsou vyčísleny shody v důležitosti hodnot mezi skauty a
matkami a to zaprvé shody absolutní, tj. naprosté shody v označení důležitostí a zadruhé shody
Upravené, tj.

shody

spíše nedůležité +

v označení hodnot jako důležité ( - velmi + spíše důležité) či nedůležité (=
nedůležité).

Úplné vyznačení těchto shod včetně shod u jednotlivých

respondentů najdeme v příloze č. 3. Upravenost shod považuji za velmi důležitý krok
k jasnějšímu uvědomění si, jak velké množství hodnot mají matky se svými dětmi stejné a v čem
se neshodují.
99

V upravených hodnotách si můžeme povšimnout „plného počtu" shod u hodnot: rodina,
čestnost, mír a přátelství. Za zmínku jistě stojí i shody u vlastních zájmů, zajímavé práce,
posilovat porozumění, dobré party, milovat, stálé práce. Na druhé straně stojí život bez rizik,
aktivní podíl na rozvoji společnosti, peníze a ochrana přírody. To responduje s výsledky
aritmetického průměru důležitosti hodnot.

Tab. č. 17, shody mezi skauty a matkami v důležitosti hodnot
1 shody
absolutní
1 Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci
I Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou
námahu
1 Mít své záliby a koníčky
1 Mít zajímavou a užitečnou práci
1 Žít klidně bez rizik a napětí
I Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti
Žít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních
I Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost
1 Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

1

2

1

4

shody
upravené
7

v/

7

i/

9

i/

1
1

5

9

ij

í

2

3

t,

1

3

5

\J

1

4

7

y/

í

7
3

10

\J
\J

4

1 Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

7

9

1 Soukromě podnikat

4

6

1/

1 Dostat se do dobré party

5

9

\/

4

1/

4

8

1/
]/
\J

Mít hodně peněz a dobře si žít

0

Aktivně se podílet na ochraně přírody

l/

|

3

J

4

J

6

1 Vyznávat duchovní hodnoty

|

5

6

1/

1 Vždy říkat pravdu

I

3

8

i/

| Čestně jednat

1

8

10

,/

1 Žít v míru

1

4

10

\/

1 Milovat, sexuálně žít

i

4

9

1/

) Žít zdravě, dodržovat životosprávu

J

3

5

i/

1 Žít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují |

6

7

J

| Sportovat

j

4

5

/

| Mít stálou práci, sociální jistotu

j

6

9

</

j

6

10

|y

1 Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch
Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí
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5

3.5.2 Shrnutí analýz a interpretací představ o budoucnosti
v

3.5.2.1 Časové hledisko

Vzhledem k charakteru otázky tázající se na náhled na budoucnost, která byla cíleně
formulována obecně, jsme se dozvěděli, s jakou časovou perspektivou ve své budoucnosti
přemýšlí vybraní respondenti-skauti (dále jen skauti) a s jakou časovou perspektivou pomýšlí na
budoucnost svých dětí respondenti-matky (dále jen matky). To vše s velkou mírou obecnosti,
neboť jsme se neptali na jejich konkrétní kroky během dalším 5, 10, 20, 50ti let.
Časové hledisko v této práci nepovažuji za natolik důležité, abych ho podrobněji
interpretovala, ukazuji pouze několik vyskytujících se typů odpovědí. Máme-li zobecnit
získaných 10 párů výpovědí6, můžeme vidět několik možných variant:
•

•

skauti uvažují o své budoucnosti
o

střednědobě

o

dlouhodobě v obecných představech (Př.„budu pracovat")

o

neuvažují nebo pouze ve velmi obecné představě př. „chci se mít dobře"

matky
o jim dávají svobodu v možnostech a rozhodnutích a své představy formulují
obecným/dlouhodobým stanoviskem „aby byli spokojeni"
o

uvažují střednědobě, obsahově se se skauty shodují či ne

o

vidí dále, dlouhodoběji

Tolik velmi stručně k časové perspektivě, mnohem zajímavější se však jeví obsahová náplň
jejich představ, které je věnována následující kapitola.

3.5.2.2 Obsah představ o budoucnosti
V této části se zaměřuji na oblasti vztahování se k budoucnosti, které se pojí
s výpověďmi respondentů, zejména na rozpracovanost-konkrétnost, východiska a

alternativy

představ skautů a matek o budoucnosti skautů.
V každé z oblastí zmíním shrnutí od obou skupin respondentů. Ačkoliv se budu snažit o
velkou nezkreslenost shrnutí, může se objevit řada momentů, které budou z důvodu potřeby

5

zobecnění může vést k velmi hrubému zkreslení získaných dat, neboť se nejedná o kvantitativní výzkum který toto
umožňuje; přesto j s m e tuto formu zvolila, abych poukázala na podobnosti ve výpovědích
'
°
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zobecnění opomenuty. Pro zjednodušení i zjasnění budu dále řadit představy o budoucnosti do
čtyř kategorií:
•

práce - příprava na ni studiem, představy o pracovní náplni, pozici, ocenění

•

rodina - osobní život, partnerství, manželství, děti

•

volný čas - skauting a činnost v něm či další volnočasové aktivity

•

abstrakce - spokojený život, štěstí, osobnostní vlastností (dobrý člověk, rozumný
člověk..)

3.5.2.2.1

Rozpracovanost představ

Skauti
V odpovědích se objevuje především rozpracování představ o práci - co budu nebo co
bych chtěl jednou dělat, kdy to asi tak bude, jak mě to bude bavit, jak dlouho to bude dělat, co
dělám proto, abych toho dosáhl... Podle mého názoru je to způsobeno dvěma hlavními faktory.
Zaprvé vychází respondenti z jejich současné situace - buď již někde pracují a
předpokládají, že ve stejné či podobné profesi nějaký čas zůstanou nebo se studiem na VŠ
připravují (či chystají připravovat - viz Simona a Jakub, kteří končí gymnázium) na profesi,
k níž váží své pracovní představy, někteří splňují obojí. Tím, že o dané profesi již přemýšleli
minimálně předtím, než nastoupili na školu či do profese, je pro respondenty snadnější uchopit
budoucnost v této oblasti, než v např. v oblasti rodinné. Pracovní oblast je také mnohem častěji
rozpracovávána ve školním prostředí i v sociálním okolí jedince - např. otázkami typu „Co
budeš jednou dělat?".
Zadruhé nelze opomenout otázku, kterou jsem položila „Co chceš jednou dělat povolání? Jaké máš představy o své budoucnosti? Jak je pro tebe toto realizovatelné?". Je v ní
přímo obsažena pracovní oblast - co chceš dělat za povolání? Proto je pochopitelné, že zase
odpověděli představou o pracovní oblasti. Přesto, je důležité říci, že řada z nich zmínila i jiné
oblasti své budoucnosti, tudíž ji považují také za důležitou, či reagovali na část otázky „Jaké máš
představy o své budoucnosti?"
Rozpracovanost oblasti volného časuje také velká, ale zde je důležité upozornit na pořadí
a obsah kladených otázek. Na otázku „Jaké máš představy o své budoucnosti?", která byla
v pořadí první, zmínili pouze 3 skauti, že se ne/chtějí do budoucna věnovat skautské činnosti. To
je důležitý prvek, podle něhož můžeme usuzovat, že v prvotních představách o budoucnosti
skauti neuvažují o budoucnosti skautské.
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Vzhledem k tomu, že nakonec byla všem skautům položena otázka, jak dlouho chtějí být
ještě aktivním skautem, máme od nich rozpracované odpovědi v této oblasti. Je znát, že většina
z nich přemýšlí o tom, kdy předají oddíl, popř. budou pracovat na středisku. Také mají ve většině
případů jasno, že činnost ve skautingu je pro ně do budoucna méně prioritní než práce a rodina,
tudíž nebudou-li stíhat vše, jako první opustí aktivní skautování. To je dle mého názoru rozumné
a zralé uvažování a z hlediska budoucí perspektivy důležité rozhodnutí vedoucí k žití „reálného"
života (více viz dále).
Zobecníme-li oblast volného času nejen na skauting, zjistíme, že v odpovědích se
nenalézá moc dalších možností, jak budou skauti trávit volný čas. Renata zmiňuje keramiku a
Honza fotbal, kterým by se popř. mohli věnovat. Lída mluví o zpěvu, ale zároveň odmítá
věnovat se mu i ve volném čase, neboť je to její profesní oblast. Ostatní se v otázce, co by dělali,
nebýt skauti zmiňují, že by se něčemu podobnému věnovali jinde, v jiné organizaci. Avšak
všechny tyto odpovědi se váží na jiné otázky, v prvotních představách o vlastní budoucnosti
nemá volný čas místo. Přednost má práce a rodina. To může být způsobeno zralostí představ,
schopností ujasnit si své životní preference nebo také současnou zahlceností skautingem, která se
u všech

respondentů-skautů

objevuje (mám doloženo ze své zkušenosti s nimi, proto byli také

vybráni) - že je ani nenapadne mluvit o představách svého volného času v budoucnu, neboť
pořád budou v „tom skautu" nebo budou dělat něco podobně volnočasově náročného.

Nejméně rozpracovanou oblastí v budoucnosti se zdá být oblast rodinná, ale jak jsem
zmiňovala výše, v prvotních odpovědích se objevuje častěji než skauting/volný čas. Navíc se na
ni v žádné z otázek konkrétně neptám (jako na práci a skauting), tudíž fakt, že se „prodrala" do
jejich odpovědí je významný. Znamená to, že s rodinou/partnerským životem do budoucna
počítají, což je vidět i na jejich hodnotové orientaci.
Co si myslím, že může být tendence projevující se takřka u všech dotazovaných skautů je
odkládání rodinného života na pozdější dobu. V podstatě si zatím vystačí s výchovou „cizích
dětí", která jim určitým způsobem naplňuje potřebu mít děti vlastní. Tato tendence je
nepochybně také spojena s trendem dnešní doby - mít děti déle, až bude pro ně vybudováno
dostatečné zázemí, až bude naplněna potřeba seberealizace (v práci, ve skautu...).
Důležitým poznatkem, který v odpovědích respondentů-skautů najdeme, je spojení
manželství a rodiny/dětí. Ti, z r e s p o n d e n t ů , kteří o rodině, rodinném životě mluví jej mají
v následnosti: vdát se - mít děti. To již není samozřejmost v dnešním světě, myslím, že je to
spojeno s vyšší preferenci duchovních a mravních hodnot u skautů oproti běžné populaci (viz
výše).
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Matky
V jejich odpovědích se nejčastěji objevuje svoboda pro své potomky, nechat rozhodnutí
na nich, popř. nějaká obecná přání typu spokojenost, dobré zázemí, rozumná rozhodnutí..., což
považuji za velmi významný moment vzhledem ke zkušenostem, které mě k tématu této práce
vedly, vzhledem k introjektům, jež zmiňuji v úvodu této práce. Myslím, že si zde můžeme
stručně připomenout jejich odpovědi na otázku „Jaké máte představy ohledně budoucnosti
vašeho syna/dcery? Jak je naplňuje?":
•

Aby si uvědomila, že už by měla myslet na to, kam věnuje svůj čas. ... Mohla by si najít
práci, která ji uživí a zároveň ji bude bavit.

•

To až tak nezáleží na mně. Chtěla bych, aby byla člověk, který se umí o sebe postarat, že
nebude ubližovat druhým, bude mít v hlavě srovnané hodnoty, umět rozlišit, co je a není
důležité. Myslím, že má dobře vykročeno.

•

Aby věděl, proč co dělá, aby časem získal trochu víc rozhodnosti. Aby byl šťastný a
spokojený. Když si najde práci, co ho bude bavit a nějakou holku do nepohody, tím lip.

•

...Záleží čistě na ni, chce studovat, výběr oboru necháme na ni. Učí se, doufám.

•

Je velmi aktivní, všestranná, budoucnost si tvoří sama. Mou představu předčila, ani
v nej bujnější fantazii by mě nenapadlo, co toho zvládne najednou...

•

Doufám, že najde hodného manžela a založí spokojenou a šťastnou rodinu.

•

...Je velmi čilá, tak kdyby se věnovala tomu zpěvu, to bych podporovala... Očekávám, že
třeba jednou bude mít děti, že až budeme starý, tak se o nás postará... Přála bych si, aby
víc času věnovala rodině, aby nezanedbávala zpěv, aby nenechávala některý věci vyhnít,
nechat, až se nahrnou.

•

Přála bych si, aby si našel perspektivní práci, uměl se o sebe postarat, aby měl kolem
sebe dobré lidské zázemí.

•

...Myslela jsem, že vystuduje ekonomku, vdá se, najde si pěkný, klidný zaměstnání, založí
rodinu, ale teď to tak úplně nevypadá, tak to nechávám na ni. Však snad ví nejlíp, co by
chtěla v životě dělat.

"

Chtěla bych, aby dokončil školu, pak ať už se sám rozhodne, co chce dělat, ale vzdělání je
základ.... Mohl by se oženit. ... Hlavně aby byl spokojený a měl dobrý zaměstnání.

V těchto ukázkách, můžeme vidět, že konkrétní představu o budoucnosti svého dítěte
vyslovila málokterá matka. Opakuje se zde tendence pochválit určitou schopnost, které jejich
potomek má, popřát mu do budoucna obecně dobré věci a vyslovit důvěru, že svou budoucnost
má ve vlastních rukách. Leckdy k tomu připojují doporučení, na co se zaměřit, z hlediska práce
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na svých schopnostech a vlastnostech či kam vložit energii v oblastech, jež se nabízejí. Zaměřují
svá přání často do oblasti, jež jsem nazvala abstraktní (viz výše).
Tak to není pochopitelně u všech. Soni mamince hodně záleží na tom, aby si Soňa našla
dobrou práci, Bohdany mamce na tom, aby Bohdana založila rodinu, Lídy maminka by ráda, aby
se Lída věnovala víc zpěvu, založila rodinu a postarala se o své rodiče, Moniky matka to „už
teď" nechává na Monice, avšak předtím moc chtěla, aby měla Monika ekonomku a rodinu,
Honzy mamka by si přála, aby Honza dokončil VŠ.

Budeme-li uvažovat o oblastech, kam přání matek vzhledem k svým dětem směřují, najdeme
oblast pracovní a rodinnou. Poté také oblast abstraktní, ale o té jsem již psala výše. V žádné
odpovědi se nevyskytuje myšlenka či přání vázané na skauting. To ostatně potvrzuje podobný
závěr, který vzešel z odpovědí respondentů-skautů.

Vzhledem k oblasti pracovní si matky nejčastěji přejí, aby jejich dítě našlo dobré zaměstnání,
které jej uživí a zároveň pro něj bude zajímavé. Co se na to dá říci? Je to jasné, pochopitelné a
většinou reálné přání, jež se opakuje u matek i jejich dětí - skautů. O oblasti rodinné mluví
matky častěji než jejich děti, opět se, stejně jako u jejich dětí, objevuje návaznost svatba - děti.
Hodnota manželství a rodiny je u nich vysoká (viz výše shrnutí hodnotové orientace) a je spojena
v celek - když děti, tak svatba.

Závěrem lze říci, že přes svobodu rozhodnutí o vlastní budoucnosti, kterou svým dětemskautům rodiče (resp.matky) dávají, mají o své děti starost, chtějí, aby „z

nich něco

bylo", aby

byly v životě úspěšné. Proto jim do hlav „vtloukají" a zdůrazňují jim směřování ke studiu, dobré
práci. Zároveň si přejí, aby byly spokojené, měly své potomky, milujícího partnera, tudíž jim
připomínají, ať při rozvoji sebe sama nezapomínají na vlastní rodinu.

Totéž si však ve většině případů uvědomují i jejich děti. Myslím, že hlavní rozpor je v rovině
časové. Rodiče předpokládají, že (průměrem) cca v 25 letech by už jejich dítě mohlo být
soběstačné ekonomicky, emočně, sociálně, že by už mohlo pomýšlet na vlastní děti. To vše
možná i ze strachu, že později by mohlo být nesnadněj ší, komplikované dosáhnout a naplnit
atributy „opravdového" života např. mít děti. To však u jejich dětí-skautů nenacházíme. Naopak,
u nich je tento věk spojen s největší skautskou aktivitou, s vlastním dozráváním, hledáním svých
budoucích perspektiv. Tento fakt potvrzuje obecné tendence dnešních mladých lidí, oddalovat
„opravdový" život (=plnohodnotná práce, vlastní rodina, schopnost postarat se nejen o sebe, ale i
někoho dalšího) na dobu kolem 30ti a více let, i závěry Černého (2002), že skauti toto ještě více
posouvají a oddalují, vzhledem k zaujatosti skautingem i faktickému nedostatku času, kdy by
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„opravdový" život žili vzhledem k vytíženosti činností v oddíle či na středisku. Vytíženost
v přítomnosti je tudíž tlačí k oddalování „opravdového" života7
To by byl

v c e l k u

jednoduchý závěr. Přesto mi neustále probíhá hlavou myšlenka, jak je tedy

možné, že se ke mně dostávají nářky mých přátel skautů, že rodiče nerozumí jejich potřebám,
skautování, že jim říkají, aby už toho nechali a dělali něco pořádného. Vždyť z odpovědí obou
skupin respondentů na otázku, co jim/jejich dítěti přináší skauting víme, že obě skupiny z větší
části udávají rozvoj schopnosti, dovedností a získání přátel na straně jedné a nedostatek času (a
mnohdy i chuti/motivace) na jiné aktivity na straně druhé. Jako vysvětlení mě napadají možnosti:
•

rodiče ve svých odpovědích pro mě nebyli natolik kritičtí jako když totéž říkají svým
dětem - to je normální stav, myslím, že horší varianta je varianta opačná

•

rodiče jsou opravdu nespokojeni a to v přítomnosti, v současném stavu věcí, tedy v tom,
že právě jejich děti oddalují „opravdový" život, vyhýbají se mu a odkládají ho kamsi do
budoucnosti; nicméně vědí, věří svým dětem v tom, že to jednou zvládnou a že jim
skauting v tomto dal dobrou průpravu - a na to odpovídají mně, neboť jsem se neptala
„Co říkáte na současný stav aktivit vašeho dítěte?", kde by se jejich nespokojenost snad
mohla objevit

3.5.2.2.2

Východiska představ

Podíváme se na představy skautů o své budoucnosti z hlediska východiska, zda jsou
přáními či cíli. U naprosté většiny představ se jedná o představy reálné, s možností naplnění.
Fantazie o své budoucnosti v rozhovorech téměř nenalézáme. Podobně lze konstatovat, že
většina jejich představ vychází z analýzy současného stavu a anticipací možností, které jim
přítomnost do budoucna nabízí. Jedná se tedy o cíle, které do budoucna vyslovují, které by
mohli/měli být splněny. Jejich náplň je z větší části z oblasti pracovní či skautské, částečně
rodinné. Najdeme také přání, jež je motivují, pohání vpřed, které se objevuji ve formě „chtěl
bych", „přál bych si" a jsou v menšině oproti představám cílů.
Oproti tomu matky ve většině odpovědí uvádí přání, tužby, které ohledně svých dětí mají.
Pouze některé stanovují cíle (dokončit školu, věnovat se zpěvu...), které však i tak mají
v důsledku charakter přání. To je pochopitelné, neboť těžko své děti v tomto věku donutí k cíli,
jež mu vnutily, který by si dítě samo nestanovilo cílem, nebylo s ním vnitřně srozuměno.
7

druhá možnost je, že nechtějí či neumí „opravdový" život žít - to by bylo velmi závažné téma, kterým by se měl
skauting zabývat, ale přesahuje možnosti této diplomové práce a také ze získaných dat nemohu toto interpretovat
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3.5.2.2.3

AIternativy představ

Alternativy jsou další položkou v představách o budoucnosti, kde u obou skupin
respondentů převažuje jejich nedostatek či nejsou stanoveny vůbec. U skautů najdeme některé,
ale jsou spíše anticipací možnosti, že to, jak si situaci představuji nemusí nastat, než reálným
dalším řešením v případě neúspěšnosti řešení prvního.
Ačkoliv by se tento stav mohl zdát lehkovážností, na obhajobu respondentů je třeba říci,
že jsem se jich neptala na otázku „A co budeš dělat, když nevyjde to, co si přeješ?", nebylo mým
záměrem toto se primárně dozvědět. Není tedy divu, že alternativy svých představ nezmiňovali.
U rodičů je to podobné navíc s ohledem na skutečnost, že není úkolem rodičů připravovat
alternativy budoucnosti svých děti. To už je na dětech samotných.

3.5.2.3 Moment spoluprožívání budoucnosti někoho blízkého

Zajímavým momentem, který výzkumem vyvstal je náhled na budoucnost a spoluprožívání
budoucnosti

někoho

blízkého.

Svou otázkou jsem matky respondentů-skautů přiměla

k přemýšlení a hlavně k vyslovení názoru na budoucnost svých dětí. Ačkoliv snad každý rodič
přemýšlí o tom, co jeho potomek bude jednou dělat a jak to souvisí s představou jeho jako
rodiče, většinou toto explicitně, nahlas a navíc „cizí" osobě nesděluje. To s sebou váže
rozmýšlení si, co vlastně řeknu a co si nechám pro sebe. Je možné, že i tato skutečnost hrála roli
v „méně kritické" odpovědi pro mne než by podali vlastnímu dítěti (viz úvaha výše). Mě však
zajímá, jaké aspekty, možnosti i limity přináší prožívání budoucnosti někoho (blízkého) druhou
osobou.
Jaké má odpovídající respondent možnosti? Pochopitelně budoucnost jen anticipuje,
křišťálové koule přesně předpovídající budoucnost nemají. Tato oblast vztahování se
k budoucnosti nebyla zatím prozkoumáno, resp. nevím, že by ji někdo vymezoval Ani já se
nechci pouštět do teoretického vymezení problematiky či ambice úplného výčtu souvislostí, jež
se na toto téma váží. Pokusím se pouze, bez hlubšího podkladu, shrnout své poznatky a názory
na možnosti zdrojů, z kterých představy vychází:
•

představy o budoucnosti toho druhého vycházející z vlastních představ, přání, tužeb,
leckdy i svých nenaplněných snů, které vážu na někoho mně blízkého, po němž vědomě
či nevědomě žádám, aby je naplnil

•

obecný model toho, co se od člověka očekává, že by měl ve svém životě naplnit soběstačnost

e k o n o m i c k á ,

sociální, emociální..., zabezpečení sebe samého i svého
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blízkého (vlastních nedospělých dětí, starých rodičů, nemocných členů domácnosti...),
určitá míra občanské angažovanosti...
•

anticipace či diagnóza představ toho druhého - na základě znalosti druhého, jeho
vlastností, osobního příběhu, přání stanovuji/předpovídám jeho budoucnost, s větší či
menší mírou konkrétnosti a přesnosti

Zamyslím-li se nad tímto tématem, docházím k názoru, že matky, respondentky tohoto
výzkumu využívají všechny tři zdroje, na které jsem byla schopna přijít. Zároveň u nich do
představ o budoucnosti vlastního dítěte prosakává tendence pochopit, co si jejich dítě přeje i co
potřebuje. Což je pochopitelně spojeno s láskou k vlastnímu dítěti, resp. její transformace do
potřeby zajistit svému dítěti dobrou, perspektivní a přitom laskavou budoucnost.
Více nechci toto téma znehodnocovat dalším rozmělňováním, neboť by zasloužilo vlastní
prostor v samostatné práci.
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3.6

Srovnání s výsledky výzkumu P. Černého

Černý získal

v ý s l e d k y ,

jež jsem popsala výše (kapitola 2.6.3). Přidáme-li k jeho grafu průměrné

výsledky hodnotové orientace respondentů této práce, dostaneme následující grafy:
Graf č. 4 - respondenti-skauti & výsledky Černého I.
4
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D02Y Mít stálou práci, sociální jistotu

D02W Žít podle vyšších mravních principů, které
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D02S Čestně jednat

D02Q Vyznávat duchovní hodnoty
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Graf č. 5 - respondenti-skauti & výsledky Černého II.

D02L Dostat se do dobré party

D02K Soukromě podnikat

D02J Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

D02I Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

D02H Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou
známost
D02G Žít podle vlastních zásad bez ohledu na
mínění ostatních

D02F Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

D02E Žít klidně bez rizik a napětí

D 0 2 D Mít zajímavou a užitečnou práci

D02C Mít své záliby a koníčky

D02B Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a
fyzickou námahu

D02A Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50
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Čtením grafů č. 4 a 5 můžeme porovnat důležitost hodnotové orientace u respondentů této
práce - skautů a jejich kolegů skautů z výzkumu Černého. Zjišťujeme, že na stejné rovině
důležitosti je hodnota pravdomluvnosti, vzdělání, přátelství, rodiny a soukromého podnikání, a
přibližně také hodnoty zapojení se do společenského dění (aktivní podíl na rozvoji společnosti,
možnost ovlivňovat veřejné záležitosti) a zajímavé, užitečné práce.
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Pro respondenty-skauty z tohoto výzkumu jsou důležitější hodnoty jako mít vlastní zájmy,
žít podle vyšších mravních principů, vyznávat duchovní hodnoty, milovat/sexuálně žít, čestnost a
dosáhnout uznání. Lze tedy říci, že za ještě více důležitější hodnoty než respondenti Černého,
považují moji respondenti ty položky z hodnotové baterie, které jsou ve výzkumech Černého
uváděny jako rozdílné s obecnou populaci - mezi respondenty této práce a respondenty z obecné
populace je ještě větší rozdíl v důležitosti těchto hodnoty než u respondentů Černého. To lze
vykládat množstvím energie a času, který do skautingu vkládají, na jehož základě jsem je
vybírala (tedy s vědomím, že skautingu věnují hodně energie a času).
Na druhé straně mě překvapil výsledek srovnání hodnot, které respondenti-skauti považují
za méně důležité než respondenti Černého. Jedná se o ochranu přírody, mít hodně peněz, víra
v Boha, mír, žít zdravě, sportovat, mít stálou práci, být odolný, žít klidně/bez rizik, žít dle
vlastních zásad bez ohledu na ostatní, posilovat porozumění mezi lidmi, a dostat se do dobré
party. Jsou to hodnoty s rozdílného spektra, těžko se interpretují. Zejména velké rozdíly (rozdíl >
0,7) jsou v položkách ochrana přírody, žít zdravě a žít klidně/bez rizik, které respondenti-skauti
považují za mnohem méně důležité než respondenti Černého. Vysvětlení je možné v několika
směrech:
•

Aktivně se podílet na ochraně přírody - respondenti z tohoto výzkumu jsou z velké
většiny zastánci „moderního skautingu", tedy toho, aby skauting opravdu vychovával pro
život, aby z jeho členů nebyli pouze „zelení mužíčkové, běhající po lese", jak byli kdysi
skauti označeni. To by mohlo mít vliv na vyjádření menší důležitosti této položky - a to
dokonce do takové míry, že ji považují za (o trochu) méně důležitou než jejich vrstevníci
z obecné populace. Soud, zdaje to správně či nikoliv, v době snahy o ekologické myšlení
společnosti, ponechávám čtenáři samotnému.

•

Žít zdravě, dodržovat životosprávu - tato položka přímo „řve" - ano, těžko mohou
respondenti tohoto výzkumu považovat za důležité žít zdravě, když sami zásady
zdravého života, zejména psychohygieny, nedodržují. Ze své zkušenosti vím, že dostatek
spánku, např. při letním táboře, kdy připravují do noci program na další den, schopnost
odpočinout si, relaxovat, umění mít vše v čas hotové... je u většiny z nich nedostatečné.
Ne, že by jedli nezdravě či se nepohybovali, ačkoliv položka sportovat je pro ně také
méně

důležitá,

jejich

nezdravé

žití

spočívá

zejména

v neschopnosti

vlastní

psychohygieny. To souvisí i s další pro ně méně důležitou položkou:
•

Žít klidně, bez rizik a napětí - klidný život jakoby pro ně neměl velkou hodnotu (průměr
2,8). Klidný život = nudný život. V životě skautského vedoucího/rovera jsou neustále
překonávány nejrůznější překážky, rizika, průšvihy, což souvisí s přípravou aktivního,
lil

zajímavého programu pro děti a zároveň nutnosti zabezpečit vše, aby minimalizovali
riziko zranění dětí. Vlastně, budu-li parafrázovat, si ani život bez rizik neumí představit.
Je však zajímavé, že zároveň je pro respondenty-skauty méně důležitá hodnota odolnosti.
Je pro ně méně důležité posilovat porozumění mezi lidmi a dostat se do dobré party, ale zároveň
také žít podle vlastních zásad bez ohledu na ostatní, což je těžko vysvětlitelné, vzájemně se míjí.
Dalo by se to vysvětlit jistou mírou individualismu, jež se u nich jistě projevuje, přesto ve svém
důsledku s ohledem na druhé.

Z výsledků lze vyčíst také fakt, že hodnocení důležitosti respondentů-skautů tohoto výzkumu
je spíše srovnatelné, podobné vůdcům oddílu než roverům z respondentů Černého (zejména
v položkách, v kterých nejsou velké odlišnosti v důležitosti). To je, dle mého názoru, způsobeno
tím, že všichni respondenti z mého výzkumu jsou jednak roveři, ale zároveň se určitou měrou
podílí na vedení oddílu/střediska či oddíl přímo vedou.
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4 Diskuze
V diplomové práci byly porovnávány hodnotové orientace respondentů-skautů s výsledky
hodnotové orientace respondentů Černého (2002), jež jsem popsala v kapitole 3.6. Byly zjištěny
shody, zejména ve vysoké preferenci hodnot duchovních a mravních, což souvisí s hodnotami
skautskými. Oproti běžné populaci mládeže byla u obou skupin respondentů více preferována
hodnota přátelství a dobré party, čestnosti, mít své zájmy a užitečnou práci a aktivního podílu na
rozvoji společnosti. To jsou vše hodnoty, ke kterým skautské hnutí své členy vede, ke kterým
směřuje své snažení, proto vidím spojitost mezi preferencí těchto hodnot a jejich členstvím ve
skautingu. Oproti tomu, rozdíly v hodnotové orientaci mezi oběma výzkumnými skupinami se
objevily v nízké preferenci respondentů-skautů u hodnot žít zdravě, žít klidně a bez rizik, chránit
přírodu, být odolný a posilovat vzájemné porozumění mezi lidmi. Zmiňované hodnoty jsou také
z těch, ke kterým skauting své členy vede, proto je zajímavým zjištěním, že je respondenti-skauti
z tohoto výzkumu považují za mnohem méně důležité než respondenti Černého. Vysvětlení
nacházíme v charakteristice skupiny respondentů-skautů, jež se považují za „moderní" skauty,
pro něž je příroda nikoliv cílem, ale nástrojem, prostředkem výchovných cílů, a kteří zároveň
opravdu nedosahují v reálném životě zásad zdravé životosprávy a klidného života (viz výše
kapitola 3.6).

Zároveň byly porovnávány hodnotové orientace respondentů-skautů a jejich matek. Podobně b
vysokou preferenci udávají v položkách přátelství, zajímavá práce, rodina a čestnost. Stejně tak
se shodují v

nízké_preferenci

soukromého podnikání a mít hodně peněz. Skauti a jejich matky se ft

neshodují v preferenci hodnot klidného života^ez rizik,/aktivního podílu na rozvoji společnosti, £
pravdomluvnosti a zdravého života. Dá se předpokládat, že je to především z důvodu
generačního rozdílu, rozdílnosti role/rolí v jejich životě a částečně i skautskou výchovou. Přesto
je důležité říci, že obě skupiny respondentů preferují s velmi podobnou důležitostí základní
hodnoty lidského života - rodinu, práci a částečně i důležitost vlastních zájmů.

113

Dále byla diplomová práce zaměřena na problematiku vztahování se k budoucnosti. Zde
jsme se ptali, zda členové Junáka a jejich rodiče nahlížejí podobně či rozdílně na budoucnost
vlastní (u členů Junáka) či vlastních dětí (rodiče, resp. matky).
Ohledně náhledu respondentů-členů Junáka na vlastní budoucnost lze považovat za důležité
následující skutečnosti
•

Respondenti-skauti, vycházíme-li z odpovědí v rozhovorech, opravdu žijí hodnotami,
které označili jako důležité v hodnotové baterii; tyto z hlediska mravního vysoké hodnoty
se snaží naplňovat vlastním životem a počítají s nimi do budoucna. To lze považovat
za velmi pozitivní prvek skautské výchovy, zároveň to však klade na skauty velmi
vysoké nároky, s kterými není jednoduché vyrovnat se v každodenním životě - zejména
ve vztahu k ostatním lidem. Potřebují se znovu a znovu utvrzovat, že dodržování těchto
hodnot je správné, což je někdy vede k lítosti, leckdy i k vzteku nad ostatními lidmi, že
s nimi ony hodnoty nesdílí. Je třeba dát si pozor na jistou „nadřazenost", kterou by
vzhledem k ostatním lidem (nečlenům Junáka, resp. těm, kteří tolik nedodržují etické
hodnoty společnosti) mohli mít.

•

Budoucnost respondentů-skautů nevypadá příliš rozpracovaně. Na základě konfrontace
s Gjesmem (1981 in Pavelková 2002) bychom mohli konstatovat, že u nich nebyla
časová perspektiva - orientace na budoucnost jako osobnostní vlastnost prozatím
rozvinuta. Avšak výzkumem jsme nezískali dostatečné podklady k možnosti hodnotit
zralost" osobnostní složky časové orientace u skautů, proto nelze učinit jakékoliv závěry
k této problematice. Mohli bychom v souladu s vyzněním rozhovorů říci, že skauti jsou
natolik zaujati a vytěžováni svou přítomností, trávením spousty volného času přemítáním
o krátkodobé činnosti spojené s působením v oddíle, že nemají „myšlenky" a ani
myšlenkovou kapacitu" na vztahování se k budoucnosti ohledně vlastní osoby.

•

Vzhledem ke skutečnosti, že se respondenti-skauti skautováním zabývají s vysokou
intenzitou a časovou dotací, leckdy zvolením priority skautování pozbývají možnosti
vlastního rozvoje v jiné oblasti (praxe, učení jazyků, fotbal..). Ovšem, lze pouze
konstatovat,

že tak to mají i jiní jedinci (sportovci, vědci, vysocí manažeři..), kteří se

rozhodli věnovat určité oblasti intenzivně. Potom je samozřejmé, že ostatní oblasti života
jim v různé míře unikají.
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Ptali jsme se na srovnání náhledu respondentů-skautů a respondentů-matek na budoucnost
vlastní (skauti) či vlastních dětí (matky). Z analýz této problematiky vyplývá několik závěrů.
-

Percepce vztahování se k budoucnosti vlastních dětí není u matek ve většině případů
v rozporu s vnímáním vlastní budoucnosti skautů. Buď se shodují, zejména v obecném
náhledu na budoucnost ve formě přání být spokojený, dobrý občan..., nebo matky dávají
svým dětem svobodu, delegují na ně odpovědnost týkající se jejich budoucnosti a
zároveň vyjadřují důvěru, že to jejich děti zvládnou.

-

Dochází-li k určité diskrepanci těchto představ, je opravdu založena na aktivním
skautování respondentů-skautů. Jedná se především o vnímání možnosti rozmanitých
nabídek, které dnešní doba přináší - od praxe v oboru až po možnost zkušenosti
v zahraničí. Avšak, vzhledem k velkému vytížení skautováním, respondenti-skauti
nemohou/nechtějí těchto možností využít, dosáhnout. Zároveň jim rodiče tyto možnosti
přejí, chtějí jim je poskytnout (možná i vzhledem k tomu, že sami takové možnosti
neměli) a poté jsou zklamáni, je jim líto, že jejich děti oněch možností nevyužívají.
Hledají-li viníka, což se stalo jen u mála matek, přirozeně dojdou ke skautování.

•

U rodičů tedy dochází; zároveň s velkou vděčností skautingu za to, že „protáhl" jejich
děti rizikovým obdobím dospívání, dal jim hodnoty, které i oni (= rodiče) považují za
důležité; k hromadění obav, zklamání nad tím, proč to mají jejich děti tak složité (že se
„musí" chovat „správně"), a že se připravují o možnosti, které se jim otvírají. Jejich
obavy se leckdy setkávají s obavami jejich dětí/skautů, kteří si taktéž kladou otázky, zda
jim skauting bude stačit k získání praxe, zkušeností do „opravdového" života.

Nezbývá nám než souhlasit s obavami rodičů (a leckdy i jejich dětí), že intenzita skautování
zavírá jejich dětem jiné možnosti. Na druhou stranu i s tím, že jim dává řadu dovedností, jež
mohou v dalším životě upotřebit. Obecně lze tento závěr rozšířit i na jiné skupiny, ve kterých
určitá sociokulturní situace vyvolává stejnou problematiku.
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5 Závěr
Cílů diplomové práce bylo dosaženo z metodologického hlediska, nad konkrétními
výpověďmi respondentů je možné ještě vést diskuzi, analyzovat je pohledem někoho jiného než
autorky, neboť tak se z nich dají vyčíst ještě další varianty interpretace, jež nebudou ovlivněny
subjektivním náhledem autorky-skautky. Nejlépe kdyby interpretující nebyl členem Junáka,
možná by se pak dokázal ubírat jiným, novým směrem vysvětlení problematiky.
Chtěla jsem dospět k závěru, ze kterého by mohlo vyplynout, zda se ve vztahu rodič-dítě/člen
Junáka projevuje nějaká diskrepance či nikoliv. Ano i ne, výzkum ukázal, že rozdíly jsou značné,
interpretace musí být individuální. Dá se potvrdit názor, který uvádí všechny matky, že jejich
dítě/skaut tráví skautování hodně času. Náhled na správnost a smysluplnost tohoto je u matek
rozdílný. I respondenti-skauti si uvědomují, že jejich časová dotace věnovaná skautské činnosti
je velká, nicméně ve většině případů toho nelitují, ví, proč tomu tak je.
Z hlediska náhledu na budoucnost respondentů-skautů můžeme říci, že skauti z tohoto
výzkumu uvažují ve střednědobém horizontu, jejich matky jim dávají svobodu v rozhodnutí a
přejí jim spokojenost či mají připomínky vtom, co jejich děti/skauti dělají a mají pro ně
připravenou jinou cestu, na které však (již) netrvají. Očekávání matek ohledně jiné cesty jejich
dítěte je ve většině případů spojeno s láskou, kterou k němu chovají ve formě přání, aby z jejich
dítěte něco bylo.
Zobecníme-li tyto závěry, můžeme říci, že respondenti-matky jsou stejného/podobného
názoru jako matky z obecné populace, resp. obecného konsensu, že matky si přejí, aby jejich děti
byly spokojené, a aby z nich něco bylo. Respondenti-skauti se chovají podobně jako jejich
vrstevníci ovšem s rozdílem dvou skutečností:
•

jejich hodnotové orientace jsou zaměřeny více altruisticky, více si váží duchovních a
mravních hodnot

•

oddalují žití „opravdového" života (rodina, práce, odpovědnost) na pozdější dobu než
jejich vrstevníci (a to i s ohledem na fakt, že i u obecné populace se čas „opravdového
žití" posouvá do vyššího věku) a zatím velkou část svého volného času věnují skautingu

Podle mého názoru byl nej větší přínos diplomové práce zaprvé pro mě samotnou,
v uvědomění si, že introjekty rodičů zmíněné v úvodu jsou spíše pobídkou než výčitkou svým
dětem. Zadruhé jako velký přinos považuji samotnou realizaci rozhovorů, kdy byly skautům i
jejich matkám kladeny otázky, o kterých možná přemýšlí, ale explicitně se k nim nevyjadřují a to
tentokrát měli při rozhovorech, i o samotě po nich, možnost. Zatřetí lze situaci skautů vzít jako
modelovou a přemýšlet o její aplikaci i na jiné skupiny, jež mají podobné charakteristiky.
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8 PŘÍLOHY
8.1

Příloha č.1- graf „Co podle rodičů skauti dělají'

1 skládají různé zkoušky
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Zdroj: výzkum agentury Medián - P.Černý a kol., 2003, s. 50
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8.2

Příloha č. 2- použitý hodnotový dotazník

Ráda bych věděla, na čem Ti v životě záleží, co je pro Tebe důležité. Vyjádři prosím, jak jsou následující
hodnoty důležité pro Tebe osobně.

-

I = velmi důležité

-

2 = spíše důležité

-

3 = spíše nedůležité

-

4 = zcela nedůležité

A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

B

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a fyzickou námahu

C

Mít své záliby a koníčky

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

E

Zít klidně bez rizik a napětí

F

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

G

Zít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění ostatních

H

Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

K

Soukromě podnikat

L

Dostat se do dobré party

M Mít hodně peněz a dobře si žít
N

Aktivně se podílet na ochraně přírody

O

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

R

Vždy říkat pravdu

S

Čestně jednat

T

Zít v míru

U

Milovat, sexuálně žít

T Zít zdravě, dodržovat životosprávu
"w Zít podle vyšších mravních principů, které nás přesahují
X

Sportovat

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

T Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí
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8.3

Příloha č. 3 - Shody v důležitosti hodnot

SHODY
Softa

MSona

Renata

MRena

Jakub

MJakub

Simona

MSimo

Veronika

MVero

Boh
dana

MBohd

Lída

MLída

Jirka

MJirka

Monika

MMoni

Hon
za

MHon

A

Získat co nejvyšší vzdělání a kvalifikaci

1

1

1

3

2

1

2

3

2

2

2

1

1

2

3

1

3

4

2

2

1

2

2

2

3

1

1

2

2

1

1

2
2

1

Být odolný, schopný(á) snášet nepohodlí a
fyzickou námahu
Mít své záliby a koníčky

2
2

1

B

3

1

3

1

3

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

1

2

1

2

1

2

1

2

C

celkem
shod

shody
upravené

2

7

4

7

5

9

D

Mít zajímavou a užitečnou práci

1

3

2

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

1

2

2

7

9

E

Žít klidně bez rizik a napětí

3

1

2

2

3

2

1

3

3

3

2

3

2

3

2

3

2

2

3

Mít možnost ovlivňovat veřejné záležitosti

2

4

3

3

3

3

4

3

2

3

1

1

1

2

2

3

5

3

3

2

2

1

2

2

2

3

2

3

3

2

1

3

3

2

4

7

H

Zít podle vlastních zásad bez ohledu na mínění
ostatních
Žít pro svou rodinu a děti / mít vážnou známost

2
2

3

G

2
2

2
2

3

F

2
2
2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

1

2

1

7

10

I

Aktivně se podílet na rozvoji společnosti

2

3

2

3

1

1

2

2

2

2

2

3

1

4

2

1

3

2

3

3

4

J

Posilovat porozumění a vzájemnou pomoc lidí

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

2

2

7

9

Soukromě podnikat

3

4

4

2

3

4

2

3

3

3

4

3

3

1

2
2

I

K

2
2

2
2
3

3

3

4

6

L

Dostat se do dobré party

3

3

1

2

1

3

3

2

2

2

2

1

2

2

2

3

2

1

5

9

M

Mít hodně peněz a dobře si žít

3

2

3

3

3

2

4

j

4

3

1

2

2

4

1

0

4

Aktivně se podílet na ochraně přírody

2

3

3

3

3

2

2

2

2

3

2
2

4

N

2
2

2
2

2
2
2

2

3

3

4

3

2

2

3

3

4

0

Dosáhnout společenského uznání, mít úspěch

3

2

2

3

2

2

3

2

3

3

2

3

2

2

1

2

2

3

2

2

4

5

P

Věřit v Boha, žít podle náboženských zásad

3

4

3

2

2

2

4

4

1

2

4

4

2

2

4

1

1

3

3

6

8

Q

Vyznávat duchovní hodnoty

1

4

I

2

1

1

3

3

1

3

3

3

1

1

3

1

1

2

3

5

6

R

Vždy říkat pravdu

2

3

2

2

1

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2
2
2

3

1

2

2

2

3

8

S

Čestně jednat

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

8

10

T

Zít v míru

1

1

2

1

1

1

2

1

1

2

2

1

2

1

2

2

2

2

2

1

4

10

3

2

1

2

2

1

2

1

1

1

1

2

2

1

2

1

9

2

2

2

2

2

3

2

3

2

3

3

3

2

1

3

2
2

4

3

2
2

1

1

2
2

3

5

1

2

2

3

1

1

3

3

1

3

1

3

1

1

2

2

1

1

2

2

6

7

3

3

2

2

1

3

1

1

2

2

3

2

3

2

2

3

1

2

4

5

1

1

2

1

2

1

2
2

4

2

1

1

1

2

2

1

1

6

9

2

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

2

1

1

6

10

u Milovat, sexuálně žít
v Žít zdravě, dodržovat životosprávu
w Žít podle vyšších mravních principů, které nás
X

přesahují
Sportovat

Y

Mít stálou práci, sociální jistotu

1

1

2

2

3

Z

Mít kamaráda / přítele na kterého je spolehnutí

1

2

1

1

1

