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ANOTACE 
Diplomová práce pojednává o vtahu studentů k budoucnosti. Text je rozdělen do dvou 

částí - teoretické a praktické. Důraz je kladen na praktické zpracování, jedná se zejména o 

výzkumnou práci. 

V první části práce je věnována pozornost teoretickému vymezení časové dimenze. 

Nejprve jsou prezentovány poznatky o vývoji vnímání času v lidském životě s důrazem na 

starší školní věk a období adolescence. Dále jsou v textu uvedeny nejdůležitější teoretické 

koncepce časové perspektivy. Nej větší prostor je věnován osobnostně-motivační koncepci 

časové perspektivy významného francouzského psychologa motivace Nuttina. Nuttin se 

zabývá zejména budoucí časovou perspektivou a jeho teoretická koncepce je 

nej propracovanější a zároveň je dotažená do operacionalizační úrovně. Nuttin vypracoval 

diagnostickou metodu časové perspektivy - Metodu motivační indukce, která měří rozsah a 

obsah budoucnosti a která je v textu teoretické části také blíže představena. V teoretické části 

je dále blíže pojednáno o biodromální koncepci časové perspektivy. Kromě Nuttinovy 

Metody motivační indukce jsou v textu uvedeny další diagnostické metody časové 

perspektivy a je zmíněno také, na jaké aspekty všeobecného pojmu časová perspektiva jsou 

zaměřeny. 

Druhá část je zaměřena již na výzkum, který byl realizován u studentů na osmiletém 

gymnáziu na jaře roku 2006. Konkrétně se jednalo o studenty druhého, čtvrtého a sedmého 

ročníku (sekunda, kvarta, septima). Cílem výzkumu bylo zmapování vztahu studentů 

k budoucnosti s důrazem zejména na obsahovou a časovou analýzu a dále pak na analýzu 

dalších aspektů jako je realismus zpracování, hloubka, struktura, koherence a alternativnost. 

Cílem obsahové analýzy bylo zjistit, o čem studenti vzhledem ke své budoucnosti uvažují, 

jakým obsahům se věnují. Prostřednictvím analýzy časové bylo zjišťováno, zda se studenti 

budoucností zabývají a jak vzdálené okamžiky jsou v jejich úvahách dominantní. Analýza 

dalších aspektů sloužila zejména k získání bližší a ucelenější představy o tom, jak studenti 

vnímají svou budoucnost. K výzkumu bylo použito metody slohových prací, kterou studenti 

zpracovávali na téma „moje budoucnost". Při zpracovávání výsledků byl kladen důraz na 

rozdíly mezi jednotlivými ročníky a také mezi dívkami a chlapci 

Při přípravě výzkumu a jeho následné realizaci včetně zpracování výsledků jsem 

vycházela zejména z teoretické koncepce i diagnostické metody Nuttina, ale opírala jsem se i 

o poznatky jiných autorů, např. Raynora, nebo Gjesmeho, z českých autorů zejména 

z koncepce perspektivní orientace Pavelkové. 



ANNOTATION 
This thesis looks upon students' views on the future. The text is split into a theoretical 

part and a practical part. Emphasis has been placed on a practical approach. 

The first part of the thesis introduces the theoretical delimitation of the dimension of 

time. First, our knowledge of the development of time perception in a person's life, with 

emphasis on the period of adolescence, is presented. Further, the most important theoretical 

concepts of the time perspective are presented. The greatest attention is given to the 

personality-motivational concept of the time perspective of the prominent French 

psychologist of motivation, Nuttin. Nuttin's area of expertise is the Future Time Perspective 

and his theoretical concept is the most elaborate and at the same time refined to an research 

level. Nuttin developed a diagnostic method of the time perspective - the method of 

motivational induction, which measures the scope and content of the future and which 

presented in greater detail in the theoretical part of this thesis. In this part I also look closely at 

the biodromal concept of the time perspective. Apart from Nuttin's method of motivational 

induction other diagnostic methods of the time perspective are presented with a description of 

which aspect of the general term 'time perspective' they are oriented at. 

The second part of the theses contains the results of research, which was conducted 

with students from a high school with and eight study plan in the spring of 2006. Specifically 

with students from the second, fourth and seventh year. The aim of the research was the 

mapping of the students' views on the future with emphasis on the content and time analysis 

and further on aspects such as realism, depth, structure, coherence and alternativeness. The 

aim of the research was to establish about what students contemplate with respect to their 

future, and what the content of their contemplation is. By means of a time analysis I tried to 

establish whether students do contemplate about their future, and which moments dominate in 

their thoughts. The analysis of other aspects was performed mainly to obtain a closer and 

more comprehensive idea about how students perceive their future. I used the method of essay 

writing where the students wrote essays on the subject of 'my future'. Through the evaluation 

of the results I noted the differences between the school grades and between sexes. 

During the preparation and the realisation of the research, including the results 

evaluation, I used mainly Nuttin's theories and diagnostic methods but also those of other 

authors such as Raynor of Gjesmeh. From Czech authors mainly the perspective orientation 

concept of Pavelková. 
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1 ÚVOD 

Všechno na světě i v lidském životě se odehrává v čase. Čas je v různých podobách 

předmětem zkoumání mnoha vědeckých disciplín. Psychologie se věnuje zejména způsobu 

zacházení člověka s časem a tomu, jak nazírání skutečnosti prostřednictvím specifického 

pojetí této entity každého jedince ovlivňuje jeho život. Faktor času má v životě člověka 

především regulační roli. To, jak člověk s časem zachází, jak dokáže svůj život rozvrhovat 

a plánovat, patří k významné součásti jeho osobnosti. 

Člověk je schopen v rámci reprezentace času zacházet v aktuálním okamžiku 

s minulostí, přítomností i budoucností. Jednotlivci se však v této schopnosti liší. Tato práce je 

zaměřena na vnímání a zacházení s budoucností. To, jak člověk dokáže svou budoucnost 

předjímat, jak se v ní orientuje, jakou důležitost jí přisuzuje, ovlivňuje jeho aktuální chování, 

zejména jeho motivační složku. Tato diplomová práce, která je koncipována jako převážně 

výzkumná studie, se věnuje vztahu studentů osmiletého gymnázia k budoucnosti. Způsob 

zacházení s budoucností velice ovlivňuje v rámci motivační složky osobnosti přístup studentů 

ke studiu, k plánování jejich profesní dráhy, ale také k dalším podstatným aspektům života. 

Víceleté gymnázium má oproti ostatním typům vzdělávání svá specifika, která mohou přístup 

k budoucnosti u studentů ovlivnit. 

První část práce se zabývá teoretickými východisky časové dimenze v lidském životě, 

kdy je kladen důraz zejména na vývoj vnímání času v rámci ontogeneze člověka od raného 

věku do období adolescence a na teoretické koncepce, které se zabývají časovou 

perspektivou. V rámci vývoje vnímání času v lidském životě je akcentováno období staršího 

školního věku, protože toto období je považováno za klíčové z hlediska utváření orientace do 

budoucnosti. Za všeobecným pojmem časové perspektivy se skrývá několik aspektů, kterými 

se teoretické koncepce a výzkumné studie zabývají. 

Zkoumáním nejpodstatnějších aspektů časové perspektivy z hlediska vztahu studentů 

k budoucnosti se zabývá druhá, praktická, část diplomové práce. Výzkum je zaměřen zejména 

na obsahové dominanty, na časovou analýzu studentského vztahování se k budoucnosti, na 

realismus přístupu k budoucnosti, na hloubku, strukturu a koherenci vztahu k této části časové 

orientace a také na zkoumání toho, zda je vztah studentů k budoucnosti založen na lineárním 

nebo alternativním přístupu. Výzkum byl realizován u studentů lehce po začátku studia 

(v sekundě), uprostřed studia (v kvartě) a těsně před koncem studia (v septimě), přičemž 

předmětem výzkumu bylo kromě zmapování jednotlivých aspektů časové perspektivy také 
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zjišťování rozdílů mezi jednotlivými ročníky, které mají vzhledem k vztahu k budoucnosti svá 

specifika, a také na popsání rozdílů mezi studenty a studentkami. 

Problematika časového faktoru v lidském životě je psychologicky velice zajímavá 

a skrývá v sobě velké množství témat, jejichž odkrývání poskytuje nové a nové odpovědi na 

otázky související s vyššími psychickými procesy a také s chováním člověka. Zároveň se 

jedná o problematiku závažnou z hlediska pedagogické a školní psychologie, jelikož způsob 

zacházení s časovou perspektivou a zejména s budoucí časovou perspektivou, velice ovlivňuje 

školní práci dětí a celkově jejich přístup ke vzdělávání. 
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I TEORETICKÁ CAST 

2 ČASOVÁ DIMENZE V LIDSKÉM ŽIVOTĚ 

(TEORETICKÉ VYMEZENÍ) 

Text této úvodní kapitoly si klade za cíl seznámit se základními poznatky o časovém 

faktoru v lidském životě z hlediska vybraných psychologických a pedagogicko-

psychologických koncepcí. Důraz je kladen zejména na regulační roli časového faktoru 

v lidském životě. Jsou zde prezentovány poznatky z oblasti vědomé percepce času a je 

pojednáváno o těch koncepcích, které se zabývají studiem času v lidském životě 

a odhalováním zákonitostí jeho působení v motivační dynamice osobnosti. 

Z psychologického hlediska bylo o problematice časového faktoru v lidském životě 

pojednáváno v rámci kognitivních, kognitivně-motivačních a biodromálních koncepcí. 

Psychologická literatura se touto problematikou zabývá již od čtyřicátých let dvacátého století 

Reprezentace času je výsledkem velice složité souhry vyšších psychických procesů. 

K přítomnosti, kterou prožíváme, se také přidává reprezentace minulosti (vzpomínky, získané 

poznatky), ale také reprezentace budoucnosti, založené na anticipacích a myšlenkových 

konstrukcích. (Pavelková, 2002). 

2.1 Vývoj percepce času v lidském životě 
„Čas je základním rozměrem životní cesty a biodromálního1 vývoje" (Říčan, 2004, 

s. 59). 

V této kapitole se věnuji popisu vývoje vnímání času v lidském životě. Stručně se 

zmiňuji o vývoji vnímání času ve věku raném a předškolním, více se zaměřuji na věk školní 

a zejména starší školní věk a posléze i na období pubescence a adolescence, jelikož výzkum, 

kterému je věnována praktická část této práce, byl realizován na osmiletém gymnáziu 

u studentů nacházejícím se vývojově právě v těchto obdobích. 

Pojem biodromální vysvětlen a blíže popsán v kapitole 2.2.6. 
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2.1.1 Vývoj vnímání času u dětí od raného věku do mladšího školního 

věku 
Vývoj vnímání času je součástí vývoje všech psychických procesů, zejména vnímání 

a myšlení, ale také fantazie, pozornosti, paměti. 

Vnímání času lze sledovat již u kojenců, kdy začnou projevovat obavy a naděje2, např. 

v prvních měsících života, když mají hlad a prs matky je mimo jejich dosah nebo později, 

když sama matka je mimo jejich dosah (Říčan, 2004). Již v kojeneckém období (2. až 12. 

měsíc věku dítěte) se „postupně osvobozuje myšlenková činnost od činnosti prováděné právě 

zde a nyní" (Langmeier, Krejčířová, 1998, s. 57). V počátcích kojeneckého období lze zjistit 

u dětí počátky hledání, které vyznačují první vzdálenosti v prostoru a čase, které představují 

zatím jedině existující mentální organizace (Piaget, 1966). Uprostřed kojeneckého období 

(přibližně od 4. měsíce) dochází pak k významnému pokroku, kdy dítě začíná předvídat 

následky své činnosti a může tedy anticipovat a záměrně opakovat akty, které dříve vyvolaly 

zajímavé dění. V závěru kojeneckého období (asi od 8. měsíce) dítě začíná rozlišovat mezi 

prostředkem a cílem. Začíná užívat způsobů chování ustavených v předešlé době k dosažení 

žádoucích cílů. Dítě začíná chápat trvalost předmětu v čase (permanenci objektu). Přes tyto 

velké a důležité pokroky je však dítě v kojeneckém období stále úzce vázáno na aktuálně 

prováděnou činnost a na přímé vnímání - Piaget hovoří o senzomotorické inteligenci (Piaget, 

1966; Langmeier, Krejčířová, 1998). Kojenec „myslí jen o tom, co vidí" (Říčan, 2004, 

s. 105). 

V období batolecím (2. a 3. rok života) se dítě již dokáže odpoutat od „zde a nyní" 

a vytváří si představy, které jsou odlišné od toho, co dítě vnímá aktuálně. Dítě využije 

„poznatků" z dřívější situace, z minulosti, v tomto období je již schopno oddálené nápodoby. 

Dítě je v tomto období schopno překročit „rámec blízkého prostoru a času" (Langmeier, 

Krejčířová, 1998, s. 76). 

V předškolním věku se dítě neobyčejnou zvídavostí a neustálými otázkami „proč?" 

dozvídá a je schopno přemýšlet (tak, jak mu stav jeho kognitivního vývoje dovoluje) o tom, 

že něco „bylo", že je nějaká minulost a zároveň že něco „bude", že existuje nějaká 

budoucnost. Dítě se často táže, jak přišlo na svět, co bylo před jeho narozením apod. Nebo 

směrem do budoucnosti např. co bude, až bude velké. Časté jsou také otázky kolem smrti. 

Dítě v předškolním věku si ale není ještě schopné uvědomit neodvratitelnost a nezvratitelnost 

smrti (Říčan, 2004). Veškeré uvažování o tom, co bylo, nebo bude, vždy však souvisí 

2 Říčan poznamenává, že slova obavy a naděje odpovídají mnohem vyššímu stupni vývoje než kojeneckému 
období, ale lze jimi vyjádřit psychologické vnímání času u takto malých dětí. 
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s vlastním self dítěte, s jeho blízkou rodinou, blízkým okolím, se světem, který dítě doposud 

„objevilo". 

Vývoj dítěte v mladším školním věku (přibližně od 6 do 11 let věku) zásadně ovlivní 

vstup do školy. Do života, jehož hlavní náplní až dosud byla hra, vstupuje školní práce 

a povinnost. Dítě se musí naučit vytrvat u vykonávaných činností. Čas v životě školáka 

dostává nový rozměr. „Časoprostorová mapa" mladého školáka je na mnohem vyšší úrovni 

než u předškoláka. Dítě chápe pojmy jako „blízko" a „daleko", stejně tak „zítra", „později" 

a postupně se učí vnímat význam a časovou lokalizaci pojmů jako jsou „za týden", „za 

měsíc", „o prázdninách", „příští rok". Ke konci mladšího školního věku (přibližně kolem 10 

let) si začíná dítě uvědomovat také pravý význam smrti v její nezvratitelnosti (Říčan, 2004). 

Při vnímání významu školní práce hraje u dítěte mladšího školního věku čas také velice 

podstatnou roli. Říčan rozlišuje ve vztahu ke školní práci devět důležitých složek, z nichž tři 

jsou přímo závislé na vnímání času - bezprostřední užitečnost práce, očekávání odměny 

a vědomí vzdáleného cíle (Říčan, 2004). 

Děti mladšího školního věku jsou vzhledem k orientaci na budoucnost ale stále 

orientované spíše krátkodobě, tzn. na blízké cíle. Přesto se však jedná o velice důležité období 

vzhledem k vývoji vnímání času a k orientaci na budoucnost, protože vytvoření krátkodobé 

orientace je nutným základem pro tvorbu orientace perspektivní (Pavelková, 1990). 

2.1.2 Vývoj vnímání času u dětí od staršího školního věku do adolescence 

(Perspektivní orientace) 
Starší školní věk, překrývající se s obdobím pubescence, má velmi podstatný význam 

pro život člověka vzhledem kjeho vztahu k budoucnosti. V tomto věku se vytváří podmínky 

nutné pro rozvoj perspektivní orientace. 

Vzhledem k cílům této práce (zmapovat vztah studentů k budoucnosti) považuji za 

důležité zmínit zde hlavní myšlenky teoretického konceptu perspektivní orientace, který 

vypracovala Pavelková (1990). 

Perspektivní orientace jedince je vývojově vyšší stádium, kterému předchází zaměření 

klást si pouze bezprostřední cíle - krátkodobá orientace, typická pro mladší školní věk. 

Přechod od krátkodobé orientace k perspektivní je „jedním z klíčových momentů rozvoje 

osobnosti dítěte" (Pavelková, 1990, s. 39). Perspektivní orientace „je důležitým 

autoregulačním činitelem koordinujícím a motivujícím bezprostřední aktivity a činnosti 

jedince" (Atkinson, Raynor, 1974 in Pavelková, 1990). Perspektivně orientovanému jedinci se 
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budoucnost jeví jako sled navazujících podmíněných cílů. Pokud nedojde k vytvoření 

perspektivní orientace, bude činnost jedince řízena bezprostředními popudy a přáními 

(Božovičová, 1972 in Pavelková, 1990). 

Perspektivní orientace je v konceptu Pavelkové, ale i jiných autorů (např. Nuttin ), 

předkládána jako relativně stabilní osobnostní charakteristika jedince vyjadřující stupeň jeho 

zájmu a účasti na budoucnosti. Jedná se o jednu z relativně autonomních složek osobnosti, 

která je ale zároveň podmíněná ostatními osobnostními charakteristikami člověka. Rozvinutí 

perspektivní orientace autorka chápe jako jeden ze základních předpokladů projektů životní 

cesty4. Perspektivní orientace je „komplexní, relativně autonomní, psychický předpoklad 

k aktivní strukturaci budoucnosti" (Pavelková, 1990, s. 39). Budoucnost si jedinec strukturuje 

dvěma možnými způsoby: 

a) volbou a realizací cílů (zdůraznění motivačního aspektu) 

b) anticipací budoucích událostí (zdůrazněn je kognitivní aspekt), 

přičemž oba typy se vzájemně podmiňují a oba jsou aspekty aktivními (Pavelková, 1990). Jak 

vyplývá z výše uvedeného, perspektivní orientace je motivačně-kognitivní proměnnou. 

Složkou perspektivní orientace je schopnost vytvářet časovou integraci, která pomáhá 

vnímat kontinuitu minulosti, přítomnosti a budoucnosti a zároveň se váže na dispozici 

k vnitřní atribuci, která uznává úlohu osobní akce v dosaženém výsledku (Pavelková, 1990). 

Perspektivní orientace (a to je pro mapování vztahu jedince k budoucnosti velice 

podstatné) pomáhá člověku subjektivně zkrátit vzdálenost mezi aktivní přítomností 

a vzdáleným cílem. Vzdálenost tedy do jisté míry ztrácí svůj zeslabující charakter motivace 

přítomného jednání. V souladu s tímto je zřejmé, že naopak krátkodobá orientace neumožňuje 

jedinci překlenout interval mezi přítomností a vzdáleným cílem a vytváří jakousi 

„neskutečnost" a ještě větší odtažitost vzdálených cílů (Pavelková, 1990). 

Vrátíme-li se k vývojovému hledisku vnímání časové perspektivy, konkrétně její části 

perspektivní orientace, období, které je zásadní pro rozvoj tohoto jevu, resp. pro vznik 

specifické orientace na budoucnost, je věk kolem 13 let. Toto období je rozhodující jednak 

z hlediska rozvoje vnitřních předpokladů a jednak z hlediska vnějších podmínek. V tomto 

věku se potřeba strukturace budoucnosti u některých dětí stává jednou z dominantních potřeb 

osobnostní struktury potřeb. Za vnitřními předpoklady lze spatřovat např. dozrávání 

kognitivních struktur a za předpoklady vnějšími zejména období, ve kterém se nacházejí žáci 

na konci docházky v základní škole. V případě zmíněných vnějších podmínek vývoj 

^ Nuttin nepoužívá pojem perspektivní orientace, ale budoucí časová perspektiva. 
O pojmu životní cesta v kapitole 2.2.6. 
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perspektivní orientace souvisí zejména s profesní orientací, prostřednictvím které se žáci 

většinou poprvé vážněji zabývají budoucností (Pavelková, 1990). 

Podle Pavelkové (2002), která se otázkou perspektivní orientace zabývala i výzkumně, 

je změna z krátkodobé orientace na perspektivní nejčastější na konci předposledního 

a v průběhu posledního ročníku základní školy. Při přestupu na střední školu, tedy v období 

adolescence, zjistila Pavelková klesající hodnoty perspektivní orientace. Vysvětluje to tím, že 

perspektivní orientace se vztahuje k profesní orientaci, která je s volbou střední školy jako 

přípravy na budoucí povolání částečně naplněna (Pavelková, 2002). 

2.2 Časová perspektiva 
Vzhledem k zaměření této práce, která se zabývá vztahem studentů k budoucnosti, 

bude další text o teoriích zabývajících se časovým faktorem v lidském životě zaměřen 

zejména na časovou reprezentaci budoucnosti, časovou perspektivu, resp. její část - budoucí 

časovou perspektivu. V této kapitole jsou shrnuty poznatky o čase ve vztahu k chování, 

o vztahu časové perspektivy a motivace výkonu jedince, o orientaci na budoucnost 

a vzdálenosti cíle v čase. Velký prostor je věnován Nuttinově osobnostně-motivační koncepci 

časové perspektivy. Dále je pojednáno o časové orientaci na budoucnost z hlediska vztahu 

k rozvoji osobnosti, popsány jsou základní myšlenky biodromálního přístupu k časové 

perspektivě a část je věnována také metodám diagnostiky časové perspektivy. 

2.2.1 Čas ve vztahu k chování 

Termín časová perspektiva byl poprvé použit Frankem (1939 in Pavelková, 2002). 

Tímto termínem Frank označuje „aktuální kognitivní a dynamické zaměření na cílové objekty 

ležící dále v budoucnosti" (Frank, 1939 in Pavelková, 2002). Základ úvah o vztahu časového 

rozměru k lidskému chování položil ale již v roce 1935 Lewin (Lewin, 1935 in Pavelková, 

2002). Lewin hovoří u dítěte o postupném rozšiřování úzkého obzoru přítomnosti do rozměrů 

budoucnosti. Lewin dále upozorňuje, že se nejedná pouze o prostý efekt intelektuálního 

vývoje. Lewin v tomto spatřuje projev autonomní konstruktivní činnosti dítěte. Lewin později 

převzal Frankův pojem časové perspektivy a pracoval s ním ve svém systému. Lewin dále 

(Lewin, 1942 in Pavelková, 2002) stanovil časovou dimenzi jako jeden s aspektů aktuálního 

životního prostoru člověka. Lewin ale také tvrdí, že chování člověka nezáleží zcela a jen na 

současné situaci. Jedinec nevnímá dle Lewina pouze současnou situaci, ale má jistá 

očekávání, přání touhy, sny o své budoucnosti a také vzpomínky na minulost. Tato 
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„psychologická budoucnost" je součástí časové perspektivy (Lewin, 1942 in Pavelková, 

2002). Budoucí časová perspektiva je Lewinem a dalšími autory pod Lewinovým vlivem 

chápána jako část celkové perspektivy zahrnující minulost, přítomnost i budoucnost 

(Pavelková, 2002). Lewin tedy již naznačil, že časová dimenze je důležitou obecnou 

charakteristikou lidského chování, které vychází z minulé zkušenosti a přítomnými reakcemi 

směřuje do budoucnosti. 

Pavelková uvádí (2002), že existuje skupina autorů, kteří přistupují k časové 

perspektivě z čistě kognitivního hlediska (např. Wallace, Bergius nebo Kelly), ale také 

skupina jiných odborníků (Lewin, Nuttin, Gjesme, De Volder, Lens aj.), kteří zdůrazňují 

vedle kognitivního aspektu také aspekt motivační (Pavelková, 2002). Vlivem této druhé 

skupiny dochází mezi psychology k přehodnocení konstruktu budoucí časové perspektivy 

jako konstruktu čistě kognitivního. Problematika budoucí časové perspektivy začala být 

řešena především v rámci kognitivních teorií lidské motivace (Pavelková, 2002). 

2.2.2 Časová perspektiva a motivace výkonu 
Tato kapitola pojednává o vztahu časové perspektivy a motivace, zejména motivace 

výkonové. Při zpracování poznatků z této oblasti vycházím zejména z publikací Hrabala, 

Mana a Pavelkové (1984) a Pavelkové (1990 a 2002). 

Jak bylo již naznačeno výše, perspektiva budoucnosti již podle Lewina úzce souvisí 

s motivací chování, především s tím, jaké si člověk stanovuje cíle. 

Vztah budoucí časové perspektivy a výkonu jedince začal být v psychologii řešen 

zejména v kognitivně motivačních teoriích výkonové motivace. 

Výkonovou motivací se zabývají mnozí autoři již od padesátých let dvacátého století. 

Ze zahraničních autorů jsou to zejména McClelland, Atkinson, Clark, Heckhausen, Kuhl, 

Raynor a Rheinberg, v Čechách především Hrabal a Man. 

Existuje také celá řada modelů výkonové motivace. Významný a velice známý je 

model dynamiky výkonové motivace Atkinsona (1974 in Pavelková, 2002). Teorie výkonové 

motivace je dle Atkinsona založena na základech potřeby úspěšného výkonu a potřebě 

vyhnutí se neúspěchu. Tyto dvě potřeby, které jsou základem výkonové orientace, se skládají 

dále ze stupně přitažlivosti výkonové aktivity pro jedince a subjektivní pravděpodobnosti 

očekávaného výsledku. Na převaze jedné nebo druhé tendence závisí poté výsledná orientace 

člověka. Hrabal, Man a Pavelková (1984) popisují chování lidí s jednotlivými převažujícími 

tendencemi. Lidé s převažující potřebou úspěšného výkonu jsou „cílově orientovaní 
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s tendencí nevzdávat se, vytrvat při řešení úkolů i přes značné překážky. Mají-li možnost 

vybírají si úkoly střední obtížnosti, které pro ně mají největší motivační hodnotu. Příliš 

snadné úkoly pro ně nejsou zajímavé. Rádi se zúčastňují soutěží s rovnocennými partnery" 

(Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 74). U lidí s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu 

„každá situace, která by mohla odhalit skutečnou úroveň jejich schopností, tedy situace, ve 

které musejí nasadit všechny síly pro dosažení výsledku, vyvolává strach před selháním. 

Takovým situacím se vyhýbají" (Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 74). 

Intenzita výkonové motivace podle Atkinsona je určována produktem tří proměnných: 

a) čistým rozdílem pozitivní naděje na úspěch a negativní obavy před neúspěchem 

b) incentivní nebo anticipovanou hodnotou úspěchu 

c) pravděpodobností tohoto úspěchu. 

Intenzita motivace mít úspěch ve výkonovém úkolu je dle Atkinsona určována 

předpokládaným vnitřně uspokojujícím úspěchem a subjektivní pravděpodobností tohoto 

úspěchu. Atkinson tedy počítá pouze s bezprostředním následkem výkonového úkolu. 

Právě výše zmíněný moment Atkinsonovy teorie kritizuje Raynor a tuto teorii 

rozpracovává dále (1969, 1974, 1981). Raynor totiž vnímá rozdíl mezi bezprostředními 

důsledky činnosti a účinky, které je možné připsat anticipovaným budoucím cílům. Raynor 

rozlišil dva typy důvodů, které vedou člověka k určité činnosti: 

a) důsledek činnosti je konečný cíl sám o sobě 

b) bezprostřední činnost slouží jako prostředek k nějakým krokům v budoucnu. 

Raynor přitom poukazuje na to, že dochází ke zintenzívnění vlivu výkonového motivu na 

současné chování, jestliže úspěch v bezprostředních úkolech je nutný pro to, aby bylo možné 

pokračovat k úkolům následujícím v budoucnu. 

Raynor na základě rozlišení dvou typů důvodů, které vedou člověka k určité činnosti, 

rozlišil také dva typy cest výkonových úkolů - kontingentní cesty a nekontingentní cesty. 

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. V tomto případě člověk ví, že 

neúspěch v jednom 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 následujících (budoucích) 

úspěchů nebo neúspěchů žádný efekt na motivaci k tomu, aby se první úkol nebo krok 

podařil. Zde se ještě Raynor shoduje s Atkinsonovou teorií. Ale u druhého typu výkonových 

úkolů se jedná o úkoly nebo kroky, které jsou pokaždé prvním a základním krokem 

v kontingentní cestě. Úspěch v prvním úkolu je nutnou podmínkou proto, aby mohl člověk 
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přistoupit k dalším úkolům, krokům v cestě. Podle Raynora má anticipace úspěchů 

a neúspěchů v kontingentní cestě a zároveň anticipovaná hodnota těchto úspěchů a neúspěchů 

velký vliv na intenzitu motivace pro to, aby se první krok této kontingentní cesty podařil. 

Raynor dále rozlišil dva znaky kontingentní cesty - hierarchii úkolů a hierarchii času 

zejména z důvodu „operacionalizace motivačních efektů extenze budoucnosti" (Raynor, 1969 

in Pavelková, 2002, s. 165). 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. Raynor 

tvrdí, že výkonová motivace pro první krok kontingentní cesty je tím větší (pozitivní nebo 

negativní dle převahy tendence úspěšného výkonu či obavy z neúspěchu), čím je cesta delší 

(za předpokladu, že všechny ostatní proměnné jsou konstantní). Raynorova teorie také říká, že 

výkonová motivace bude klesat podle toho, jak bude jedinec pokračovat v cestě (v případě, že 

se jedná o uzavřenou kontingentní cestu). 

Atkinson i Raynor se ve svých teoriích omezují pouze na motivační účinky 

anticipovaných vnitřních výsledků výkonových úkolů, tedy na úspěchy a neúspěchy. Oba sice 

nepopírají význam vnější motivace pro výkonové chování jedince, ale ve svých teoriích se jí 

nezabývají. 

Oproti Atkinsonovi a Raynorovi zohledňuje Heckhausenův (1977, 1980) rozšířený 

model motivace mnohem více časovou perspektivu jedince jako důležitou dispozici 

zohledňující ostatní motivační procesy. Heckhausen ve svém modelu rozlišuje čtyři druhy 

očekávání, které mohou být motivačně relevantní. 

1. Očekávání „situace - výsledek" - jedná se o subjektivní pravděpodobnost, že 

aktuální situace jedince povede k žádoucímu / nežádoucímu výsledku i bez 

aktivity (akce) jedince. Čas je zde prožíván jako plynutí, kterému se jedinec 

poddává ať již s radostným zadostiučiněním nebo rezignací. 

2. Očekávání raktivita - výsledek" - je šance, že vyvinutím určitého úsilí (určité 

akce jedince) bude dosaženo žádoucího výsledku. Čas je prožíván jako konání 

jedince, kterým jedinec ovlivňuje výsledek 
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3. Očekávání „situace - aktivita - výsledek" - je doplnění předchozího o vliv 

vnějších faktorů na výsledný efekt. Výsledek, kterého je dosaženo na základě 

vlastní akce, je ovlivněn také vnějšími faktory. Čas je prožíván jako zkoumání, 

za jakých podmínek působím svými aktivitami žádoucí či nežádoucí výsledek. 

4. Očekávání „výsledek - následek" - jedinec prožívá situaci jako anticipaci 

událostí, které jsou ovlivněny výsledky, kterých dosáhne. Čas je zde prožíván 

především jako umocněná anticipace toho, co jedinec vyvolá dosažením 

dobrého či špatného výsledku. 

Kromě jiných kvalit (např. cenné úvaze o následcích výkonové aktivity) je vzhledem 

k zaměření této práce důležité Heckhausenovo rozlišení mezi incentivní hodnotou 

bezprostředních vnitřních následků nebo cílů, ke kterým může výsledek vést. Heckhausen tak 

staví hodnoty, které motivují chování jedince, explicitně do časového řádu. 

2.2.3 Orientace na budoucnost a vzdálenost cíle v čase 
Výrazný posun v úvahách o dané problematice přinesl Gjesme (1976 in Pavelková, 

2002), který poukázal na to, že je důležitý nejen objektivní, ale i subjektivní prožitek časové 

vzdálenosti kcíli. Oproti předchozím teoriím (zejména Atkinsonově a Raynorově) působí 

totiž dle Gjesmeho přinejmenším dva další faktory, které ovlivňují psychologickou distanci 

a je j í vliv na chování v přítomnosti. Jeden z těchto faktorů je vztažen k situaci a jeden se 

vyskytuje ve vztahu k jedinci. Situačním faktorem je vzdálenost cíle v čase a druhým, 

osobním faktorem, je orientace jedince na budoucnost (Gjesme, 1976 in Pavelková, 2002). 

2-2.3.1 Orientace na budoucnost 

Orientace na budoucnost („Future Time Orientation" - FTO) je faktor, který popisuje 

„subjektivní prožitek časové vzdálenosti kcíli" (Gjesme, 1976 in Pavelková, 2002, s. 167). 

Některé předchozí Raynorovy výzkumy ukázaly, že události či její následky ztrácejí účinnost, 

jestliže jsou vzdáleny v čase. Gjesme však upozornil na velké individuální rozdíly ve vnímání 

budoucího následku. Tvrdí, že někteří lidé jsou velmi ovlivněni cíli, které jsou značně 

vzdáleny v čase, jiní lidé jsou naopak těmito cíli ovlivněni velice malou mírou i v případě, že 

jsou tyto cíle situovány do velmi blízké budoucnosti (Gjesme, 1976 in Pavelková, 2002). 

Gjesme prezentuje úvahu, že orientace na budoucnost se v životě člověka rozvíjí 

Postupně, až se z ní stane relativně stálá osobnostní charakteristika, o které Gjesme hovoří 

jako o „všeobecné schopnosti anticipovat a osvětlovat budoucnost" (1976 in Pavelková, 
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2002). Gjesme ve svých výzkumech zjistil, že vnímaná časová distance k určité události byla 

delší pro jedince s malou časovou orientací do budoucna než pro jedince s vysokou časovou 

orientací na budoucnost. Jinak řečeno, vnímaná vzdálenost budoucího cíle klesá spolu 

s narůstáním jedincovy orientace na budoucnost. Člověk, který je silně orientován na 

budoucnost, vnímá danou budoucí událost v čase jako bližší než člověk s nízkou časovou 

orientací na budoucnost (Gjesme, 1975 in Pavelková, 2002). 

2.2.3.2 Vzdálenost cfle v čase 

Podle Gjesmeho hraje významnou roli také objektivní vzdálenost v čase. Gjesme ve 

svých výzkumech zjistil (1974 in Pavelková, 2002), že výkonově orientovaní jedinci podávají 

výrazně lepší výkony, je-li časová vzdálenost menší. U osob orientovaných na vyhnutí se 

neúspěchu se děje opak. Kratší časová vzdálenost totiž zvyšuje jak hodnotu možného 

úspěchu, tak ale také možného neúspěchu. Lidé s p ř e v a ž u j í c í potřebou úspěšného výkonu jsou 

tím více motivováni, čím blíže k možnému úspěchu jsou. Naopak lidé orientovaní spíše na 

vyhnutí se neúspěchu, jsou odrazováni zvýšenou negativní incentivní hodnotou možného 

neúspěchu (Gjesme, 1974 in Pavelková, 2002). 

Gjesme tedy konstatuje 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 (Gjesme, 1974 in Pavelková, 2002). 

V následujících výzkumech Gjesme zkoumal kombinaci dopadu vzdálenosti cíle 

v čase a jedincovu orientaci na budoucnost. Na základě těchto výzkumů Gjesme zkonstatoval, 

že výkonový cil, který je vnímán jako velmi vzdálený, neovlivňuje motivaci pro přítomnou 

výkonovou činnost (Gjesme, 1975 in Pavelková, 2002). 

Gjesmeho přínos je především významný v tom, že lze účinky budoucích událostí na 

současné chování člověka lépe specifikovat. Hlavní faktory, které ovlivňují 

tzv. „psychologickou vzdálenost k budoucímu cíli" jsou: 

a) hodnota cíle 

b) objektivní časová distance cíle 

c) vnímaná instrumentalita momentálních výsledků pro dosažení budoucích cílů 

d) orientace jedince na budoucnost. 

Tyto charakteristiky, především ve vzájemných kombinacích, ovlivňují vnímanou 

psychologickou distanci a tím také účinnost budoucích událostí (Pavelková, 2002). 
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Ve všech výše uvedených teoriích a zejména v teoriích výkonové motivace je 

problematika budoucnosti sledována z hlediska vlivu na chování člověka. Tato problematika 

má však souvislost také s prožíváním člověka a má velký vliv také na rozvoj jeho osobnosti. 

2.2.4 Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy 
Přední evropský odborník v oblasti psychologie motivace Nuttin podal pravděpodobně 

nejucelenější teoretický koncept problematiky budoucí č a s o v é p e r s p e k t i v y , proto je jeho teorii 

věnována tato samostatná kapitola. Její součástí je část o hlavních charakteristikách Nuttinovy 

teorie, dále část zmiňující se o časových znacích v Nuttinově teorii a nakonec je věnován 

prostor pro prezentaci Metody motivační indukce, kterou Nuttin vyvinul. 

2.2.4.1 Hlavní charakteristiky Nuttinnvv osobnostně-motivační koncepce časové 

perspektivy 

Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy navazuje na autorovu 

„vztahovou teorii" specificky lidských potřeb z roku 1957, kde Nuttin prezentuje lidské 

potřeby jako dynamické a hierarchicky uspořádané vzorce spojení subjektu s okolním světem 

(Nuttin, 1980 in Pavelková, 1990). Nuttin hovoří ve své koncepci časové perspektivy na 

základě své předchozí „vztahové teorie" potřeb o „kognitivním zpracování potřeb" (Nuttin, 

1980). V tomto procesu dochází k vývoji potřeb do konkrétních motivů, cílů, záměrů, plánů 

a projektů. 

Budoucí časová perspektiva („Future Time Perspektive" - F.T.P.) je Nuttinem 

chápána jako dynamické řízení cílových objektů5, které jsou kladeny do budoucnosti jako 

konkretizace aktuálních potřeb jedince (Nuttin, 1980). Řízenost budoucnosti se strukturuje 

a rozšiřuje kognitivním rozpracováním nespecifických potřeb na konkrétní cílové objekty, 

které jsou motivovaným jedincem situovány do budoucnosti na různé vzdálenosti. Časová 

perspektiva budoucnosti vzniká v rovině představ anticipováním motivačních objektů, kterých 

člověk touží dosáhnout nebo je realizovat v méně či více jasně popsaném okamžiku 

v budoucnosti. Časová vzdálenost mezi 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 (např. přes obsahy typu: vynález léku proti 

dosud nevyléčitelné nemoci, sepsání díla zásadního významu apod.) (Nuttin, 1980). 

Pojem objekt používá Nuttin jako „cokoliv, s čím je subjekt schopen se vyrovnat, zacházet, jednat, přemýšlet 
0 tom apod. (Pavelková, 1990). 

20 



Časová perspektiva je tedy Nuttinem definována jako konfigurace časových lokalizací 

objektů, které jsou označeny časovým znakem a jsou ve středu duševního života člověka 

v dané situační jednotě. Časová perspektiva se dle Nuttina nekonstruuje v procesu vnímání, 

ale na základě mentálních reprezentací (Nuttin 1980). 

2.2.4.2 Časové znaky v Nuttinově osohnostně-motivační koncepci časové perspektivy 

Nuttin tvrdí, že objekty (cíle) se lokalizují do různých časových okamžiků v minulosti 

i budoucnosti, koexistují v psychice s objekty současného vnímání a každý z nich nese určitý 

časový znak. Na základě těchto časových znaků se tvoří časová perspektiva.V případě 

minulých a současných událostí je časový znak spojen s časem reálného výskytu těchto 

událostí. Ale v případě událostí budoucích má časový znak trochu složitější povahu, sestává 

se ze dvou komponent - jednak ukazuje na lokalizaci do budoucnosti jako takové 

(budoucnosti obecně) a také ukazuje na přesnější lokalizaci do specifického období 

v budoucnosti. Pokud se jedná o lokalizaci do budoucnosti jako takové, základem orientace 

do budoucnosti je motivační stav jedince. V případě zacílenější lokalizace se jedná o výsledek 

zkušenosti jedince s „normálním" během událostí a věcí v jeho kulturním prostředí a celkově 

ve světě. Člověk se postupně skrze získávání zkušeností učí, že každá věc má svůj čas 

a určitou dobu trvá, než se uskuteční. Každý předmět zájmu nese určitý časový znak stejně 

jako každá událost (jiný časový znak ponese např. událost „chci se vdát" a událost „chci si jít 

uvařit čaj") (Nuttin, 1980). 

Budoucí časová perspektiva je podle Nuttina prostorem, ve kterém se může rozvíjet 

motivace ve formě konstrukcí cílů a projektů. V tomto spatřuje Nuttin základní úlohu budoucí 

časové perspektivy (Nuttin, 1980). 

Jaký má dle Nuttina vliv přítomnosti či naopak absence časové perspektivy na chování 

člověka? Nuttin hovoří o dvojím efektu této situace. Na jedné straně jakási „virtuální" 

přítomnost objektů, více či méně vzdálených, vytváří u člověka možnost výhledu, perspektivy 

do budoucna a do minulosti a jejich absence uzavírá člověka do trvalé přítomnosti; na druhé 

straně také ona „virtuální" přítomnost objektů se přetváří do efektivní přítomnosti v případě, 

že to vyvolá adekvátní situace či motivace (Nuttin, 1980 in Pavelková, 2002). 

Objekty, předměty časové perspektivy tvoří součást celkové situace, ve které se člověk 

nachází a na kterou reaguje. Rozsah budoucí časové perspektivy hraje velice důležitou roli při 

tvorbě plánů a „projektů" činnosti. Člověku, který má rozšířený časový obzor a klade si 

dlouhodobé eñe, se lépe nacházejí prostředky k jejich realizaci (Nuttin, 1980). 
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Časová perspektiva je Nuttinem chápána jako jedna z velmi nosných a integrujících 

složek motivace. Perspektiva budoucnosti jako motivační řízenost budoucnosti významnou 

měrou ovlivňuje aktuální chování člověka (Pavelková, 2002). 

2.2.4.3 Nuttinova Metoda motivační indukce 

Výše popsaná teoretická koncepce časové perspektivy Nuttina je autorem dotažená 

i do operacionalizační úrovně. Nuttin vypracoval Metodu motivační indukce (dále jen MMI), 

která měn hloubku (rozsah) a obsah perspektivy budoucnosti (Nuttin, 1980). 

Nuttin doporučuje provést měření ve dvou stupních. Nejprve badatel obstará vzorek 

předmětů, které tím či oním způsobem zaměstnávají či motivují studované osoby (subjekty). 

V kroku druhém je provedena časová a obsahová lokalizace těchto předmětů, aby bylo možné 

změřit různé aspekty časové perspektivy subjektů (Nuttin, 1980). 

MMI je inspirována metodou doplňování vět, aniž by se přitom vyznačovala 

charakteristikami projekční techniky. Počátky vět formulované v první osobě jednotného čísla 

(např. Toužím po..., Přeji si..., Rozhodl jsem se..., Mám v úmyslu..., Lituji, že...) jsou 

použity jako prostá indukční slova, jež mají indukovat subjekt, aby písemně doplnil řadu 

předmětů, které pro něho osobně představují osobní motivační zájem - jsou ve středu 

duševního zájmu subjektu (Nuttin, 1980). 

Mezi induktory (slovesy v 1. osobě jednotného čísla) jsou rozdíly ve stupni aktivity, 

intenzity a motivační reality. Rozlišeny jsou především dva základní typy induktorů: 

a) induktory vyjadřující všeobecnou tendenci k nějakému předmětu nebo induktory 

vyjadřující satisfakci či odměnu 

b) induktory vyjadřující aktivitu plánování nebo rozhodování. 

Tím, že pokusná osoba odpoví, doplní předmět své osobní motivace. Každý člověk má 

individuální strukturu incentiv, která vypovídá i o jeho individuální struktuře potřeb, která 

rozhoduje o obsahových charakteristikách strukturace budoucnosti. Při zpracovávání dat 

v tomto prvním kroku MMI, jsou skupiny motivačních obsahů (incentiv) zakódovány podle 

určitých kategorií. Sebráním dat v tomto prvním kroku MMI získaném prostřednictvím 

doplnění vět pokusnými osobami, lze získat materiál, na základě něhož je již k dispozici 

přehled motivačních tendencí (obsah motivace subjektů) (Nuttin, 1980). 

Ve druhém kroku je již možné přistoupit k obsahové analýze dat. Nuttin rozlišuje čtyři 

velké kategorie předmětů a řadu menších kategorií. Čtyři hlavní skupiny předmětů jsou 

následující: 

a) subjekt sám 
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b) skupina druhých (matka, dcera, přítel, lidé) 

c) hmotné předměty (vyrobené člověkem nebo vzniklé v přírodě) 

d) předměty zvláštní povahy - ideální identity (věda, filosofie, politické a sociální 

konstrukce, hodnoty jako pravda, statečnost, svoboda, spravedlnost apod.). 

Kromě těchto čtyř kategorií rozlišuje obsahová analýza ještě různé druhy aktivit nebo vztahů, 

které by subjekt chtěl mít se zmíněnými předměty (vztahy nebo aktivity společenské, 

poznávací, vlastnické apod.) (Nuttin, 1980). 

Nuttin používá při kódování obsahů 13 menších kategorií, z nichž každá má svá 

specifika, která se také kódují. Vzhledem ktomu, že jsem se ve výzkumu, který je 

prezentován v praktické části této práce, volně inspirovala Nuttinovými kategoriemi 

motivačních obsahů, uvádím zde jejich přehled: 

1) Osobnost subjektu (self) 

2) Seberealizace 

3) Aktivita a práce: realizace 

4) Sociální motivace: kontakt 

5) Kognitivní motivace a motivace zkoumání 

6) Transcendentní motivace 

7) Vlastnictví 

8) Volný čas, zábava 

9) Kód modalit (modality, které jednotlivé výše uvedené druhy motivace ovlivňují) 

10) Negativní komponent v motivaci 

11) Odpověď na negativní induktory 

12) Motivace týkající se testu 

13)Nezařaditelné a nulové odpovědi 

(Nuttin, 1980). 

Po analýze obsahové Nuttin popisuje analýzu časovou a její základní princip (kód). 

Každý výrok (každé dokončení věty) je časově zařazen. Nikoli však podle subjektivního 

odhadu pokusné osoby, ale na základě své „normální" časové lokalizace, průměrné pro 

sociální skupinu, do které pokusná osoba náleží. Nuttin hovoří o tom, že při stanovování 

časového kódu je možné opírat se o dva postupy. První postup se týká blízké budoucnosti a je 

závislý na kalendářních jednotkách a referenčním bodem je přítomný okamžik (za den, za 

týden, v průběhu tohoto měsíce, v průběhu tohoto roku apod.). V případě vzdálenějších 

časových relací (pokud je překročeno období jednoho až dvou let), doporučuje Nuttin použít 

srovnávání se sociální jednotkou. Ve shodě s touto dvojí formou zkušenosti s budoucností 
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Nuttin sestavil měřítko, jež je na jedné straně označeno jako kalendářová stupnice a na druhé 

straně jsou uvedeny hodnoty „společenských hodin". Měření časové perspektivy spočívá 

v časovém zakódování, při němž výzkumný pracovník lokalizuje každý objekt do jednoho 

nebo do druhého předpokládaného období (Nuttin, 1980). 

Co se týká časového kódování, rozlišuje Nuttin pět skupin, kde první dvě jsou již 

nastíněny výše - stupnice v hodnotách kalendářních jednotek a stupnice v hodnotách 

„společenských hodin". Každé období má svůj konkrétní kód podobně jako u obsahové 

analýzy. 

1) Stupnice v hodnotách kalendáře 

- přítomný okamžik testu 

- za jeden nebo dva dny 

za týden 

- v průběhu jednoho měsíce 

v průběhu jednoho roku, od přítomného okamžiku do jednoho roku 

- období lehce přesahující jeden rok, cca za jeden nebo dva roky 

2) Stupnice v hodnotách „společenských hodin" 

období vzdělávání (do školního věku, období základní školy, období střední 

školy, období po střední škole - odborné a vysokoškolské vzdělání) 

- období dospělého, produktivního života (přechodné období, cca 18 - 25 let; 

první polovina nezávislého aktivního života, cca 25 - 45 let; druhé období 

aktivního života až do důchodového věku, cca 45 - 65 let) 

- období třetího věku (od zastavení pracovní činnosti k úmrtí) 

- období zbývajícího života subjektu jako globální jednotka 

období následující po osobním životě 

3) Otevřená přítomnost 

- období, které začíná přítomným okamžikem a není uvedeno, kdy končí, resp. 

se předpokládá, že neskončí (např. subjekt chce být inteligentnější - tzn. od 

současného okamžiku stále) 

4) Reference k minulosti 

- ačkoli se jedná o výzkumnou metodu orientovanou na vztah k budoucnosti, 

některé subjekty se explicitně nebo implicitně zmiňují o událostech z minulosti 

5) Nečasové objekty 

- nezakódovatelné odpovědi, nevztahující se k času (např. u fantazijních 

odpovědí) (Nuttin, 1980). 
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Mnoho autorů používá při podobných výzkumech budoucí časové perspektivy 

rozlišení časových období na časové období „krátkodobé" (cca do půl roku), „střednědobé" 

(cca do dvou let) a „dlouhodobé" (nad dva roky) (např. Pavelková, 2002, s. 192). 

2.2.5 Časová orientace na budoucnost ve vztahu k rozvoji osobnosti 
Systematicky, ačkoli s jinými důrazy než např. Nuttin, se problematice vztahu 

k budoucnosti věnovali ruští psychologové. Otázkami dopadu časové orientace na budoucnost 

ve vztahu k rozvoji osobnosti se zabývali Leonťjev (1966) a Božovičová (1978 in Pavelková, 

2002). Vztah k budoucnosti vnímají jako součást motivační sféry člověka (konkrétně žáka). 

Oba tito autoři zdůrazňují určitý osobnostně dispoziční předpoklad ke kvalitnímu vyrovnávání 

se s budoucností, který je možné u člověka vytvářet. Leonťjev poukazuje zejména na vznik 

potřeby spojené se snahou uplatnit se v budoucnosti. Zároveň s tím přichází postupné vnitřní 

přijetí výchovně-vzdělávacích úkolů a k pochopení jejich souvislosti s osobní individuální 

perspektivou (Leonťjev, 1966). Božovičová se zabývá schopností vytvářet oddálené záměry, 

které tvoří kognitivně motivační předpoklad a nutný základ perspektivní orientace. 

Božovičová tvrdí, že chování není závislé na situačních vlivech, ale na dlouhodobém 

zaměření člověka, v němž vidí základ zralé osobnosti (Božovičová, 1878 in Pavelková, 2002). 

V Čechách se touto problematikou zabýval zejména Helus. Helus přisuzuje 

problematice času při řešení otázek osobnostního přístupu ve výchovně-vzdělávacím procesu 

velkou důležitost. Významné místo je v Helusově koncepci osobnosti vyhrazeno konkrétně 

perspektivní orientaci6. Helus tvrdí, že perspektivní orientovanost je jeden ze základních 

definujících znaků osobnosti. Nejenže se uplatňuje ve své relativní samostatnosti, ale zároveň 

prostupuje dalšími znaky osobnosti, zejména znakem celistvosti osobnosti, autoregulace 

osobnosti a cílové orientace činností (Helus, 1982). 

2.2.6 Biodromální přístup k časové perspektivě 

Biodromální koncepce zkoumají vývoj osobnosti v průběhu celého života. Na rozdíl 

od tradiční vývojové psychologie, která klade důraz na první dvě desetiletí života člověka, 

biodromální koncepce sledují vývojové změny ve všech fázích lidského života (včetně 

dospělosti a stáří). Žák se v pedagogické psychologii zdůrazňuje v biodromálních 

souvislostech - tzn., že je bráno v potaz, že vývoj jeho osobnosti má již svou historii, žák již 

O perspektivní orientaci je pojednáno v kapitole 2.1.2. 
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mnohé zažil, ale stejně tak je přihlíženo k tomu, že žákovu osobnosti ovlivňuje i to, že má 

mnohé ještě před sebou. 

Pojem biodromální psychologie nebo biodromální přístup navrhl slovenský psycholog 

Koščo, kdy skombinoval řecká slova bios (život) a dromos (běh) (Říčan, 2004). 

Problematikou celoživotního vývoje se začala zabývat Bůhlerová (Bůhlerová 1933 in 

Říčan). Zkoumala strukturu a fáze celoživotního vývoje jako dynamickou 

a psychofyziologickou jednotu. Vytvořila teorii životních cílů osobnosti. Časové hledisko 

v její teorii sehrává velkou roli. Své poznatky shrnula v knize Lidský život jako 

psychologický problém (Říčan, 2004). 

Dalším autorem, který nechápe osobnost člověka jen jako strukturu vlastností, ale jako 

celek utvářející se v čase, je Thomae. Rozsah a změny budoucí časové perspektivy sledoval 

v průběhu celého lidského života. Thomae uskutečnil i velké množství longitudinálních 

výzkumů (Thomae, 1981 in Pavelková, 1990). 

Také Vygotskij upozornil na závažnost problematiky, když vyslovil, že není možné 

provádět analýzu osobnosti člověka jen ve spojení s minulostí a vně životního plánu. 

Budoucnost člověka je stejně důležitá jako jeho minulost (Vygotskij, 1976). 

Rubinštejn v souvislostech této problematiky používá pojem „životní cesta". Tuto 

cestu charakterizuje jako proces neopakovatelné individualizace, ve kterém se realizuje 

osobnost. Podle Rubinštejna se osobnost nejen vyvíjí jako každý organismus, ale má i svoji 

historii, z níž vyplývá její vnitřní pozice (Rubinštejn, 1964). 

I v české odborné literatuře se problematice životní cesty a časovému faktoru 

v lidském životě věnovala řada autorů, zejména Pardel, Koščo, Říčan, Alan, Helus 

(Pavelková, 2002). Např. Pardel zahrnuje „životní cestu" mezi motivační proměnné, které 

mají integrující charakter a jsou zároveň podstatnou charakteristikou osobnosti. Dále např. 

Koščo zdůrazňuje při zkoumání otázek utváření a rozvoje osobnosti člověka předpoklad 

sledování této problematiky z hlediska celoživotního příběhu (Pavelková, 2002). Dále také 

Helus přisuzuje problematice času při řešení otázek osobnostního přístupu ve výchovně-

vzdělávacím procesu velkou důležitost (Helus, 1982), jak je již uvedeno výše. 

2.2.7 Diagnostika časové perspektivy 
Kapitolu o časové perspektivě uzavírám shrnutím poznatků o diagnostice tohoto jevu. 

Při prezentování základních poznatků o diagnostice časové perspektivy a o metodách, které 
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měří jednotlivé aspekty tohoto jevu, vycházím zejména z publikací Pavelkové (1990 a 2002) 

a Nuttina (1980). 

Problém operacionalizace časové perspektivy spatřují někteří autoři (např. De Volder, 

Lens, Nuttin) v mnohdy značné diskrepanci mezi nejvýznamnějšími teoretickými koncepcemi 

časové perspektivy a empirickým výzkumem. Metody, které jsou používané při výzkumu 

tohoto jevu odpovídají různým teoretickým východiskům a různým přístupům k řešení této 

problematiky. Podle konkrétních výzkumných záměrů se navíc jednotlivé metody zaměřují na 

různé aspekty teoretických koncepcí (Pavelková, 1990). 

Nuttin poznamenává, že z praktických důvodů je výzkum časové perspektivy 

prováděn na úrovni myšlenkové. Implicitně se tedy předpokládá, že existuje spojení mezi 

myšlenkou a akcí, resp. mezi myšlením a konáním (Nuttin, 1980). 

Nuttin dále hovoří o tom, že na úrovni myšlenkové jsou rozlišovány dva přístupy 

k diagnostice časové perspektivy. První přístup vychází z volných projevů pokusných osob, 

tzn. z příběhů, povídek, kreseb apod. Důležitou roli zde hraje fantazie. U tohoto přístupu nelze 

ale hledat jistotu v tom, že události a předměty, které se objevují ve volných výrazech 

pokusných osob, mají pro ně skutečný osobní význam. Je nutné zde mít na paměti, že volné 

výrazy člověka mohou být pouhé produkty jeho fantazie bez jakékoli důležitosti pro tuto 

osobu. Přístup druhý vychází nikoli z fantazií jedince, ale z událostí (minulých či budoucích), 

kterými se pokusná osoba po určitou dobu zabývá a kterým přisuzuje konkrétní význam. 

O těchto událostech lze říci, že mají pro jedince velký osobní význam (Nuttin, 1980). 

V případě první skupiny metod hovoří De Volder o „neosobních obsazích" a Kastenbaum 

o „kognitivní futuritě", v případě metod druhé skupiny se zmiňuje De Volder naopak 

o „osobních obsazích" a Kastenbaum o „osobní futuritěů (De Volder, 1979; Kastenbaum, 

1963 in Pavelková, 1990). 

V následujícím textu se zmiňuji o některých metodách zkoumajících časovou 

perspektivu. Tento text rozděluji na dvě části právě dle výše zmíněných dvou skupin metod. 

2.2.7.1 Diagnostické metody zkoumající neosobní obsahy a kognitivní futuritu 

Nejběžněji používanou metodou, kterou je možné zařadit do tohoto druhu, je 

Tematický apercepční test (TAT). Tento test je založen na tom, že pokusné osoby vyprávějí 

příběhy podle obrázku, který je jim předložen. 

Další podobnou metodou je Test neukončených myšlenek (ITT), který používali 

Krauss a Ruiz. Tento test spočívá v doplnění 24 vět pokusnými osobami. 
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Na podobných základech stojí Technika doplňování příběhu (SCT), která předkládá 

pokusným osobám několik základních osnov příběhů, které mají doplnit. 

Částečně odlišného charakteru je Postup volné fantazie dle Rychlaka, v rámci něhož 

stojí pokusná osoba v prázdné tiché místnosti s tlumeným osvětlením čelem k prázdné stěně 

a má volně vyprávět, co jí napadá. Výzkumný pracovník zaznamenává reference na minulost, 

přítomnost nebo budoucnost. 

Test kruhů vypracovaný Cottlem spočívá v tom, že pokusné osoby mají namalovat tři 

kruhy - minulost, přítomnost a budoucnost. Velikost jednotlivých kruhů je, jak test 

předpokládá, reflexí orientace na časové období představované těmito třemi kruhy. 

Zurcher se svými spolupracovníky vypracoval Stupnici orientace na budoucnost, kde 

pokusná osoba hodnotí jednotlivé výroky vztahující se na události v budoucnosti. 

Shybut vypracoval Dotazník orientace na budoucnost, který obsahuje pět položek, 

z nichž v každé si má pokusná osoba vybrat jeden ze dvou nabízených výroků. 

2.2.7.2 Diagnostické metody zkoumající osobní obsahy a osobní futuritu 

Druhý přístup, jak je již uvedeno výše, se opírá o události, které pokusná osoba 

vztahuje k minulosti, přítomnosti nebo budoucnosti. 

Např. Eson vyzval v roce 1951 pokusné osoby, aby vypracovaly seznam 25 námětů, 
o kterých přemýšlely během uplynulých dvou týdnů. Frekvence odkazů na minulost, 

přítomnost nebo budoucnost sloužily jako ukazatele na časovou orientaci. Dále např. již 
zmiňovaný Cottle vypracoval roku 1968 Experimentální inventář. Osoby měly za úkol sepsat 

seznam deseti nejdůležitějších událostí v jejich životě, přičemž jim bylo řečeno, že je jedno, 

zda se události již staly nebo se teprve stanou. Ve druhém kroku měly tyto osoby přiřadit 

k jednotlivým událostem, o kterých se zmínily, časové období, ve kterých se odehrály či 

odehrají - vzdálená minulost, blízká minulost, přítomnost, blízká budoucnost, vzdálená 

budoucnost. 

Používaný je také Wallaceho (1956) „Personál Future Events Test", který měří délku 

časové perspektivy. Spočívá v tom, že pokusné osoby mají vyprávět neurčitý počet příběhů, 

o kterých se domnívají, že je budou prožívat v budoucnosti. V následujícím kroku udávaly, 

jak staří budou v okamžiku, kdy budou tento „příběh" prožívat. Průměr nebo medián toho 

stáří je používán jako indikátor délky perspektivy budoucnosti. Podobná je metoda 

Kastenbauma (1963), který požádal pokusné osoby, aby předpověděly co nejvíce událostí ve 

svém životě. Tento autor pokládal pokusným osobám také otázku „Kým budete?", která 

nebyla již blíže specifikována. 
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Jinou povahu má metoda Roose a Alberse (1965), kteří vypracovali Časový referenční 

inventář (TRI). Tato metoda spočívá ve výběru pokusné osoby z možností předložených 

konstatování. Dle frekvencí odpovědí vztahujících se k minulosti, přítomnosti nebo 

budoucnosti byla vyjádřena orientace k jednotlivým časovým obdobím. Oblíbený (zejména 

pro svou jednoduchost) je Test čar, kdy má pokusná osoba kromě jiného vyznačit na „časové 

ose" své narození, meze přítomnosti a svou smrt. 

K výzkumným účelům je také velice často využívána škála Gjesmeho (1975) „Future 

Time Orientation" (FTO), ve které pokusné osoby posuzují na škále výroky typu „zdá se, že 

vždy všechno dělám na poslední chvíli", „půl roku se mi zdá jako dlouhá doba" apod. 

Nejpropracovanější metodou tohoto druhého typu je Metoda motivační indukce 

(MMI) vypracovaná Nuttinem7. 

2.2.7.3 Vybrané aspekty teoretických knncencí. na které se výzkumy zaměřují 

Při volbě výzkumné metody je třeba brát zřetel na to, jaké aspekty teoretického 

konceptu časové perspektivy, máme za cíl zkoumat, zjistit, změřit. 

Autoři zabývající se teorií časové perspektivy se věnovali rozlišení jednotlivých 

aspektů všeobecného pojmu časové perspektivy. Např. Lewin rozlišoval mezi rozpětím 

(délkou) a realismem časové perspektivy (Lewin, 1942 in Pavelková, 2002). Wallace potom 

mezi pojmy extenze, koherence (tj. uspořádání událostí do pořadí, aby tvořily logickou 

sekvenci) a směrem či časovou orientací (na minulost, přítomnost nebo budoucnost) (Wallace, 

1956 in Pavelková, 1990). Nuttin se zaměřil zejména na rozlišení a následné zkoumání 

obsahové části perspektiv budoucnosti a její časový „rozměr" (Nuttin, 1980). Van Calster 

zase upozorňuje na to, že významným faktorem z hlediska zkoumání vztahu k budoucnosti je 

anticipace alternativ chování (Van Calster, 1979 in Pavelková, 2002). 

Teoretické koncepce časové perspektivy hovoří zejména o takových atributech jako je 

°bsah, hloubka, rozpětí (časový faktor), hustota, struktura, stupeň reality apod. (Pavelková, 
1990). 

Ve výzkumu, který je popsán v praktické části této práce, jsem se zaměřila zejména na 

obsahovou a časovou stránku vztahu studentů k budoucnosti. Tyto dva aspekty byly již 

v předchozím textu podrobněji popsány, zejména prostřednictvím teoretické koncepce Nuttina 

a jeho MMI. Zároveň jsem se ale ve vlastním výzkumu orientovala (spíše jako doplnění 

celkového obrazu, jak studenti k budoucnosti přistupují) na některé z dalších aspektů časové 

7 o MMI pojednává kapitola 2.2.4.3. 
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perspektivy, které jsou zmíněny v této kapitole - na realismus, hloubku, koherenci, strukturu 

a alternativnost, přičemž na poslední ze zde jmenovaných aspektů, je kladen důraz. 
• 8 

V následujícím textu jsou tyto aspekty blíže popsány . 

Alternativnost v orientaci jedince na budoucnost je velice podstatným aspektem, který 

výrazně ovlivňuje motivaci jedince a tak i jeho aktuální chování, že považuji za podstatné 

věnovat mu zde větší prostor než aspektům ostatním, výše uvedené nevyjímaje. 

Alternativnost také velice ovlivňuje způsob člověka vyrovnávat se se situacemi selhání nebo 

zklamání. Jedinec může mít svou budoucnost naplánovanou přísně lineárně, způsobem „buď 

anebo". Stejně tak ale může vnímat svou budoucnost jako pole více možností, alternativ. Mezi 

těmito alternativami často existují vztahy preference či kompenzace (Pavelková, 2002). 

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 vždy „v záloze" jinou možnost, jiné řešení situace, 

ačkoli toto řešení možná nestojí na „preferenčním žebříčku" nejvýše. Jelikož realita života je 

taková, že nejrůznější (často nepředvídatelné) události zasahují do našich životních plánů či 

projektů, je alternativní způsob uchopení budoucnosti pro další vývoj jedince velice důležitý. 

Aspekt realismu v budoucí časové perspektivě určuje, zda obsahy časové perspektivy 

je možné v reálném životě uskutečnit. Opak realistického uchopení je uchopení fantazijní. 

Aspektem fantazijního zpracování představ a přání se zabývá mj. Štech, který pokládal žákům 

na konci základní školy otázku „Co jste se od narození až dosud naučili a co byste se ještě 

chtěli naučit" (Štech, 2004, s. 125), kde je již samotným zadáním do výzkumu zavedena 

časová dimenze. Štech zjistil, že fantazijní výpovědi uvádějí téměř výhradně chlapci. Štech 

tvrdí (nebereme-li v potaz důvody jako provokace), že fantazijní popsání představ je „jediným 

možným aktem, kterým mohou uspokojit potřebu definovat se jako člověk toužící po 

dosažení nejvyšších cílů" (Štech, 2004, s. 142). Štech dále uvádí, že fantazijní uchopení svých 

představ je pro tyto žáky jediným (nejjistějším) možným vyrovnáním se s nejistotou 

budoucnosti, pokud v ní chtějí obstát co nejlepším možným způsobem. Štech zjistil tuto 

skutečnost u proškolně orientovaných chlapců (Štech, 2004). 

Aspekt hloubky je také některými autory zmiňován jako důležitá součást časové 

Perspektivy. Např. Pavelková uvádí: „Ve výzkumných šetřeních byla pozornost zaměřena 

především na následující aspekty časové perspektivy: rozpětí (délka, hloubka), obsah, 

realismus, hustota, struktura, koherence, alternativnost." (Pavelková, 2002, s. 186). Jedná se 

8 Jakým způsobem s nimi pracuji ve vlastním výzkumu, je uvedeno v kapitole 6.1.3.3 v praktické části. 
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o hloubku uchopení části časové perspektivy (pro potřeby této práce zejm. budoucnosti). 

Hloubka se může projevovat na úrovni časové, obsahové, souviset může i s dalšími aspekty 

časové perspektivy9. 

Mezi dalšími aspekty uvádí Pavelková dále koherenci, kterou se zabýval, jak je 

uvedeno výše, také Wallace. Aspektem koherence je hodnocena jakási „logická posloupnost" 

časové perspektivy. Prostřednictvím tohoto aspektu si lze povšimnout, zda jedinec vnímá 

události v čase vtom sledu, v jakém je možné, aby se reálně odehrály (Wallace, 1956 in 

Pavelková). 

Posledním aspektem, kterým jsem se ve svém výzkumu zabývala, je struktura. Tento 

aspekt vypovídá o tom, zda má jedinec časovou perspektivu strukturovanou, tedy 

rozdělitelnou na určité jednotky, které je mezi sebou možné rozeznat a zda je schopen ve 

svém vnímání časové perspektivy „mít" více takovýchto jednotek. 

ednothvé aspekty časové perspektivy spolu úzce souvisí, ovlivňují se a v určitých momentech i překrývaj í -
o tomto více v kapitole 6.1.3.3 v praktické části. 
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II PRAKTICKA CAST 

3 CÍL VÝZKUMU 

Cílem výzkumu bylo zmapovat vztahování se k budoucnosti studentů osmiletého 
gymnázia. 

Výzkum sleduje dvě hlavní linie. První z nich zkoumá vztahování se studentů 

k budoucnosti z hlediska obsahu, času a dalších aspektů, konkrétně realismu, hloubky, 

koherence, struktury a alternativnosti. Tato linie si všímá toho, jak jednotliví studenti 

přistupují ke své budoucnosti z hlediska výše uvedených aspektů. Linie druhá se zabývá 

vývojovým hlediskem, tedy popisuje vztah studentů k budoucnosti z hlediska posunu 

v jednotlivých obdobích (ročnících sekundě, kvartě, septimě). Všímá si toho, zda a jaká jsou 

specifika v rámci všech výše uvedených a s p e k t ů v jednotlivých ročnících. Tato linie dále také 

sleduje, zda a jaká existují specifika v rámci všech aspektů u dívek a u chlapců. 

Výzkum je rozdělen na tři části - obsahovou analýzu, časovou analýzu a analýzu 

dalších aspektů jako je realismus, hloubka, koherence, strukturovanost a alternativnost. 

Cílem obsahové analýzy bylo zjistit, jakými tématy se studenti vzhledem ke své 

budoucnosti zabývají, o čem přemýšlejí a jak k těmto tématům přistupují. Toto bylo 

zkoumáno u studentů jakožto jednotlivců a poté byly výsledky porovnávány v rámci 

jednotlivých ročníků a sledovány byly také rozdíly mezi dívkami a chlapci. 

Cílem analýzy časové bylo zjistit, zda se studenti ve svých myšlenkách budoucností 

zabývají a jak vzdálené okamžiky jsou v jejich úvahách dominantní. Zároveň bylo cílem 

časové analýzy zjistit, na základě jakých konkrétních obsahů studenti prezentují dominantní 

okamžiky v jejich budoucnosti. Toto bylo opět zkoumáno u jednotlivých studentů a také 

porovnáváno z hlediska jednotlivých ročníků a sledovány byly i rozdíly mezi dívkami 

a chlapci. 

Analýza dalších aspektů (realismu, hloubky, koherence, struktury, alternativnosti) 

slouží k bližšímu zmapování toho, jak studenti k tématu budoucnosti přistupují. Realismus je 

aspekt, který popisuje, zda studenti popisují svou budoucnost v intencích reality nebo 

fantazie. Aspekt hloubky pomáhá zmapovat, zda studenti přistupují k tématu budoucnosti 

spíše povrchněji anebo téma promýšlejí skutečně do hloubky. Aspekt koherence pomáhá 
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zjistit, zda události, o kterých studenti vypovídají, tvoří logickou sekvenci anebo zda se v této 

oblasti vyskytují nesrovnalosti. V rámci hodnocení výroků studentů z hlediska struktury je 

sledováno, zda se student zabývá různými oblastmi života ve své budoucnosti a zda se lze 

v těchto tématech snadno orientovat. Poslední aspekt, který je brán při zkoumání vztahu 

studentů k budoucnosti ve zřetel, je alternativnost. Zkoumáním tohoto aspektu lze zjistit, zda 

studenti přistupují ke své budoucnosti lineárně anebo zda vnímají svou budoucnost jako pole 

více možnosti, tedy alternativ. Tyto výše uvedené aspekty se navzájem prolínají, překrývají 

a jejich zhodnocením lze získat bližší a ucelenější představu o tom, jak studenti vnímají svou 

budoucnost. 

4 PASPORTIZACE VZORKU 

Následující text je věnován podrobnému popisu vzorku, který byl využit pro výzkum 

vztahování se studentů k budoucnosti. Výzkum byl realizován v dubnu a květnu roku 2006. 

Údaje zde prezentované pocházejí z výroční zprávy gymnázia, mnoho potřebných 

informací mi také poskytla ředitelka gymnázia nebo vyučující tříd, ve kterých jsem sbírala 

data pro tento výzkum. 

4.1 Škola 
Výzkum byl realizován na osmiletém gymnáziu všeobecného zaměření. Gymnázium 

se nachází v jednom z největších měst České republiky (nad 300 000 obyvatel). 

Přihlásit se ke studiu na tomto gymnáziu mohou žáci pátých tříd základních škol. 

Přijímací řízení je jednokolové. Zkoušky se skládají z českého jazyka, matematiky a testu 

všeobecných znalostí, který tvoří o t á z k y z vlastivědy, přírodovědy a výchov. Součástí testu 

všeobecných znalostí je také test z cizího jazyka. Cizí jazyk si žáci volí dle toho, jaký se učili 

na základní škole. Gymnázium poskytuje studentům všestranné vzdělání jehož součástí je 

i zvládnutí několika světových jazyků, vedle jazyka anglického zejména jazyk německý 

a francouzský. Během studia si studenti osvojí také práci s počítačem a v rámci volitelných 

Předmětů také základy techniky administrativy. V posledních dvou ročnících (septima, 

oktáva) připravuje gymnázium studenty na jejich další vysokoškolské nebo vyšší studium 

skladbou povinně-volitelných a nepovinných předmětů. Studenti si mohou zvolit podle 

vlastního zájmu humanitní nebo přírodovědné předměty a semináře. Zaměření se liší i různou 

hodinovou dotací hlavních předmětů. Gymnázium má statut fakultní školy Pedagogicke 
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fakulty Univerzity Karlovy, jejíž odborníci spolupracují s učiteli gymnázia na přípravě 

vzdělávacích programů a při jejich metodickém zpracování. Gymnázium spolupracuje 

i s dalšími vysokými školami - Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy, 

s Matematicko-fyzikální fakultou Univerzity Karlovy, s Filosofickou fakultou Univerzity 

Karlovy a s Fakultou tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. 

Netradiční metodou studia, která je realizována na tomto gymnáziu, jsou ročníkové 

práce, které studenti zpracovávají již od prvního ročníku. Témata si vybírají dle vlastního 

zájmu. Nejlepší práce jsou každoročně vyhodnocovány pedagogy gymnázia ve spolupráci 

s odborníky z Filosofické fakulty Univerzity Karlovy. Škola nabízí také množství zájmových 

aktivit - výtvarné, hudební, sportovní, divadelní, filmové. Škola organizuje každoročně 

výměnné pobyty spojené s výukou cizích jazyků, historicko-kulturně poznávací zájezdy 

a sportovní soustředění. Studenti gymnázia také pořádají nepravidelně různé charitativní akce 

s různým zaměřením (sbírky pro děti s postižením, pro děti nemocné či zdravotně oslabené 

apod.). Gymnázium je vybaveno moderními učebnami, např. pracovnami chemie, fyziky, 

biologie, výtvarné výchovy, hudební výchovy a velkou víceúčelovou halou. 

V každém ročníku jsou otevřeny 2 třídy s maximálním počtem 30 studentů. Kapacita 

gymnázia je tedy 480 studentů. K září školního roku 2005/2006 nastoupilo na gymnázium 

472 studentů rozdělených do 16 tříd. 

Gymnázium je rozděleno na první stupeň (prima až kvarta) a na stupeň druhý (kvinta 

až oktáva). Postupové zkoušky mezi prvním a druhým stupněm studenti nevykonávají. Po 

absolvování prvního stupně gymnázia mohou studenti studium ukončit (mají splněnu 

povinnou školní docházku, dosaženo základní vzdělání), přejít na jiné gymnázium či jiný typ 

střední školy nebo ve studiu pokračovat. V septimě vykonávají studenti tzv. „malé maturity", 

které slouží jako „generálka" na skutečnou maturitní zkoušku o rok později. Neúspěch 

u »malé maturity" neznamená pro studenta ukončení studia, pouze jsou mu doporučena různá 

opatření (je možné například opakovat ročník). Při špatném prospěchu studenta se na 

gymnáziu uplatňují tyto alternativy - opakování ročníku, studentovi je doporučena možnost 

Přestoupení na jiné gymnázium (např. s vyhraněným zaměřením) či na jiný typ střední školy. 

Kromě špatného prospěchu může opustit student gymnázium také z důvodu problémů 

v chování a výskytu sociálně patologických jevů. Z důvodu špatného prospěchu se nejčastěji 

uplatňuje na tomto gymnáziu možnost opakovat ročník (možné je to pouze jedenkrát), 

z důvodu problémů v chování a výskytu sociálně patologických jevů je student z gymnázia po 

několika upozorněních vyloučen. 
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Ve školním roce 2005/2006 maturovalo na gymnáziu 58 studentů, z toho 2 opakovaně. 

S vyznamenáním odmaturovalo 32 studentů, prospělo 26 studentů. Během výše zmíněného 

školního roku jeden student přerušil studium, jeden byl ze studia vyloučen, jeden nepostoupil 

do vyššího ročníku, jeden přestoupil na jinou školu a šest studentů přestoupilo z jiné školy na 

toto gymnázium. Gymnázium poskytuje vzdělávání také cizím státním příslušníkům. Ve 

školním roce 2005/2006 studoval na gymnáziu jeden student z Ruska, jeden z Ukrajiny, jeden 

z Vietnamu a jeden ze Spojených států amerických. Většina studentů se po maturitě hlásí na 

vysoké či na vyšší odborné školy. 

4.2 Studenti 
Cílovou skupinu výzkumu tvoří studenti sekundy (2. ročník gymnázia), kvarty 

(4. ročník gymnázia) a septimy (7. ročník gymnázia). Tyto ročníky nebyly vybrány náhodně. 

Záměrem bylo zmapování vztahování se studentů k budoucnosti v jednotlivých etapách 

studia. Sekunda byla vybrána z toho důvodu, že její studenti jsou již na studium adaptováni 

lépe než primáni, ale přesto jsou teprve na začátku své studijní cesty. Kvarta je přelomový 

ročník, kterým studenti končí nejen první stupeň gymnázia, ale také svou povinnou školní 

docházku. V tomto ročníku se mohou rozhodnout, zda budou ve studiu na gymnáziu 

pokračovat či zda zvolí jinou alternativu. Přestože mají studenti kvarty tuto možnost volby, 

obecně se předpokládá, že pokud nemají studijní či výchovné obtíže, budou ve studiu na 

gymnáziu pokračovat. Oproti tomu žáci základních škol se v tomto období o dalším životním 

kroku rozhodnout musí. Jako další skupinu studentů jsem záměrně nezvolila oktavány, kteří 

se nacházejí již v samém závěru studia, zejména z toho důvodu, že v období, kdy byl výzkum 

realizován, byli již plně zaujati přípravou na maturitní zkoušku. Bezprostřední blízkost 

maturitní zkoušky by mohla ovlivnit skladbu, témata a celé pojetí slohových prací. Ostatní 

témata, kterými se studenti v tomto období pravděpodobně také zabývají vzhledem ke vztahu 

k budoucnosti, by mohla ustoupit do pozadí. Maturita je pro ně v tomto období klíčovým 

momentem, který přímo ovlivní jejich budoucnost. Studenti oktávy jsou v období realizování 

výzkumu již rozhodnuti o své nejbližší budoucnosti zejména z hlediska profesní přípravy, 

nejčastěji následného vzdělávání (přihlášky na vysoké či vyšší odborné školy musely být 

podány dva měsíce před realizováním výzkumu). Studenti septimy jsou již také v závěrečné 

fázi svého studia, ale oproti studentům oktáv se v tomto období aktuálně rozhodují o své další 

životní a studijní cestě. Septimáni, na rozdíl od studentů oktávy, mají ještě možnost svá 

rozhodnutí měnit a přizpůsobovat např. nově získaným informacím, nastalým situacím apod. 
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Oproti studentům sexty jsou ale septimáni v procesu rozhodování o své další studijní cestě 

o krok dále, navštěvují již nepovinné či povinně-volitelné předměty a semináře s humanitním 

nebo přírodovědným zaměřením - museli se již v závěru předchozího ročníku rozhodnout, 

kterému zaměření dají přednost. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 67 studentů. Sekundánů je 19, z toho 11 dívek a 8 

chlapců; kvartánů 30, z toho 15 dívek a 15 chlapců; studentů septimy je 18, z nich 9 dívek a 9 

chlapců. Kvartu navštěvují dva studenti s autismem (chlapci, dvojčata), kteří mají 

vypracovaný individuálně vzdělávací plán a při studiu jim pomáhá asistent pedagoga. 

5 VÝZKUMNÁ METODA 

5.1 Volba výzkumné metody, její přednosti a nevýhody 
Pro výzkum vztahu studentů k budoucnosti byla zvolena jedna z exploračních metod, 

které patří ve společenských vědách mezi často používané výzkumné prostředky. Tento typ 

metody byl zvolen z toho důvodu, že jeho prostřednictvím je možné oslovit větší počet 

respondentů a získat tak velké množství dat, ze kterých je možné zjistit základní tendence 

vazeb mezi proměnnými (Pelikán, 1998). Vztahování se studentů ke své vlastní budoucnosti 

lze nejlépe zmapovat právě na základě jejich vlastních výpovědí. Zároveň je však nutné si 

uvědomit, že v rámci vlastních výpovědí respondentů existují, jak uvádí Pelikán (1998), 

minimálně tři roviny sebereflexe, které se odrážejí ve výpovědích: „První rovinou je to, co 

o sobě člověk vypovídá, resp. je ochoten vypovídat. Druhá rovina odráží to, co je ochoten sám 

o sobě a svém jednání, resp. jeho motivaci připustit. Třetí rovina je teprve rovinou skutečných 

Postojů, motivací apod.,, (Pelikán, 1998, s. 104). Dále je nutné brát ve zřetel, že forma 

dotazování nemusí respondentům vždy vyhovovat (někdo preferuje ústní vyjadřování, jiný 

Písemné). Je také nutné počítat s tím, že obecná shoda (v rámci vzorku, který je vybrán pro 

realizaci výzkumu) výpovědí respondentů nemusí znamenat, že jde o vyjádření osobních, 

individuálních stanovisek většiny respondentů. Ti mohou být ovlivněni např. celkovou 

atmosférou, panujícími názory ve skupině respondentů apod. (Pelikán, 1998). Tento jev je 

Pravděpodobný zejména v rámci školní třídy. Při zpracovávání výsledků výzkumu byl brán 

ohled na veškeré výše uvedené skutečnosti. 

Konkrétní explorační metodou, která byla zvolena pro zmapování vztahování se 

studentů k budoucnosti, je slohová práce. Forma slohové práce na téma „moje budoucnost" 

umožňuje klást důraz na osobní (subjektivní) význam událostí, kterými se respondent po 
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určitou dobu zabýval a kterým přisuzuje určitý význam. Respondenti prostřednictvím 

slohových prací vypovídají o „osobních obsazích" (De Volder) nebo „osobní futuritě" 

(Kastenbaum) (Pavelková, 2002), jedná se tedy o metodu patřící svou povahou spíše do druhé 

skupiny diagnostických metod zkoumajících časovou perspektivu10. Výhodou slohových 

prací na výše zmíněné téma je také to, že z jedné metody lze získat data pro obsahovou 

analýzu, časovou analýzu a také analýzu dalších aspektů (žánru, hloubky, koherence, 

struktury a alternativnosti). Slohová práce na téma „moje budoucnost" je zvláštním typem 

explorační metody, která se nazývá autobiografie (Pelikán, 1998). Tato fiktivní autobiografie 

(životopis směřovaný do budoucnosti) může vypovídat o směřování respondenta, o jeho 

aspiracích, ujasněnosti vlastního postavení ve společnosti, cílevědomosti apod. (Pelikán, 

1998). 

5.2 Prezentace výzkumné metody a její zadání 

5.2.1 Okolnosti zadávání slohových prací 

Jak je uvedeno výše, studenti byli požádáni, aby napsali slohovou práci na téma „moje 

budoucnost". Na vypracování slohové práce měli studenti časové vymezení jedné vyučovací 

hodiny (45 minut). Během psaní slohových prací byla v sekundě (nejnižší ročník, ve kterém 

byl výzkum realizován) společně se mnou přítomna vyučující, ve vyšších ročnících (kvartě 

a septimě jsem byla přítomna pouze já. Instrukce byly studentům přečteny a zároveň je měli 
k dispozici během vypracovávání slohové práce v tištěné podobě. Studenti byli obeznámeni 

s tím, že jejich slohové práce budou využity k výzkumu, který provádím v rámci své 

diplomové práce. 

5.2.2 Text zadání slohových prací 

Pro výzkum vztahování se studentů k budoucnosti bylo využito následující zadání. 
Jedná se o lehce modifikované zadání, které bylo využíváno již ve výzkumech Pavelkové 

(Pavelková, 2002). 

„Představte si nějaký okamžik (období) ve Vaší budoucnosti, o kterém jste již vážně 

uvažovali, a který si dovedete představit. Nezáleží na tom, jestli to bude příští týden, příští 

měsíc nebo za několik desítek let. Přesuňte se v myšlenkách do tohoto okamžiku a snažte se 

° Viz kapitola 2.2.7.2 v teoretické části. 
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popsat, kým jste v té době (kolik je Vám let), čím se zabýváte, co máte rádi a čeho se obáváte, 

jak vypadá svět kolem Vás, Vaše rodina, o co se zajímáte apod. 

Potom zkuste zpětně zhodnotit Vaši minulost, popsat důležité události a životní kroky 

v časovém úseku mezi současností a okamžikem, který jste si zvolili. Popište, čeho jste 

dosáhli a co se Vám naopak dosáhnout nepodařilo, co důležitého se stalo ve Vašem životě 

nebo v životě Vašich blízkých. 

Je důležité, abyste popsali skutečně to, o čem jste už opravdu někdy přemýšleli. Můžete 

si zvolit jakýkoli slohový útvar, volba žánru a způsob vyjádření záleží jen na Vás. Práce je 

anonymní, nebude ji číst vůbec nikdo z Vaší školy, je určena pouze pro můj výzkum. Práce 

nebude ani nijak hodnocena, nemusíte se soustředit na pravopis, ale pouze na obsahovou 

stránku. Snažte se, prosím, brát tuto práci vážně, zamyslete se nad svou budoucností a své 

představy se pokuste pravdivě popsat." 

5.2.3 Způsoby, jakými mohlo zadání ovlivnit výpovědi studentů 

Prostřednictvím zadání slohových prací, které bylo studentům předloženo, jim byla 

Poskytnuta jakási osnova, podle které bylo možné sloh zpracovávat. 

Studenti mohli přistoupit k zadání různými způsoby. Někteří mohli pojmout text 

zadání jako doporučení, o čem by se mohli ve svém slohu zmínit. Tito se potom možná ve své 

Práci zaměřili jen na některá témata. Jiní mohli tento text pojmout jako „úkol", který je nutné 

splnit celý, což by znamenalo vyjádřit se ke všem tématům, která text zadání zmiňuje. Tito se 

tedy možná svědomitě vyjádřili ke všemu, co text zadání předkládá („čím se zabýváte, co 

máte rádi, čeho se obáváte, kým jste v té době, jak vypadá svět kolem Vás" apod). V textu 

zadání je sice uvedeno, že se mají studenti ve své slohové práci zabývat skutečně tím, o čem 

už někdy opravdu přemýšleli, ale zároveň mohl tento text způsobit to, co popisuji výše. 

V zadání slohových prací je uvedeno, ať si studenti vyberou nějaký okamžik 
v budoucnosti, o kterém již někdy uvažovali. V zadání se ale nevyskytuje taková formulace, 

ze které by vyplývalo, aby tento okamžik byl zároveň nejvzdálenějším možným okamžikem, 

o kterém už někdy uvažovali. Cílem výzkumu bylo zjistit, jaké (jak vzdálené) okamžiky jsou 

Pro studenty dominantní. Zároveň lze ale na základě toho orientačně usuzovat, kam (časově) 

až v rámci své budoucnosti studenti uvažují. 

Text zadání mohl studentům poskytnout podněty k vyjádření jejich představ 

o budoucnosti, zároveň však mohl také zbrzdit fantazie a představy studentů o budoucnosti 
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tím, že nabízenými tématy odklonil pozornost od toho, co je skutečně ve vztahu 

k budoucnosti zajímá a zaměstnává. 

Při vytváření závěrů z dat, které slohové práce poskytly, byl tedy brán ohled i na 

způsoby, jakými mohl text zadání ovlivnit výpovědi studentů. 

6 VLASTNÍ VÝZKUM 

6.1 Zpracování výsledků 
Jedním z důvodů, proč jsem jako hlavní z výzkumných metod zvolila právě slohové 

Práce, je skutečnost, že jejich analýzou lze zjistit jak obsahy, které se objevují ve vztahování 

se k budoucnosti studentů, tak lze provést také jejich časovou analýzu. Pomocí výzkumné 

metody slohových prací lze tedy zjistit, jak se studenti vztahují k budoucnosti z hlediska 

obsahu, ale také z hlediska uchopení času. Zpracování výsledků této výzkumné metody tedy 

rozděluji na obsahovou a časovou analýzu slohů. V rámci zpracování slohových prací se však 

zaměřuji ještě na zhodnocení určitých aspektů koncepce slohových prací, kdy jsem si všímám 

žánru, který studenti zvolili, strukturovanosti a koherence slohů, hloubky zpracování a také 
tQho, zda se ve slozích objevuje alternativnost. Hodnocení těchto aspektů slohových prací 

studentů tvoří třetí část zpracování výsledků. 

6 .1 . ! 1. část - obsahová analýza slohů 

Cíl obsahové analýzy 

Cílem obsahové analýzy slohů bylo zjistit, o čem studenti vzhledem ke své 
budoucnosti přemýšlejí, čemu se věnují, jakými tématy se zabývají a jak k tématům 
Přistupují. 

Postup zpracování 

Slohové práce všech studentů jsem rozdělila na šest skupin podle ročníků a pohlaví 

studentů (tedy sekunda dívky, sekunda chlapci, kvarta dívky, kvarta chlapci, septima dívky 
a septima chlapci). Slohové práce jsem nejprve pročetla. Při druhém, již podrobnějším čtení, 

J s em si vytvořila pro každou slohovou práci záznamový arch, který jsem rozdělila na tři 

sloupce. První sloupec byl věnován právě obsahové analýze, druhý analýze časové (viz 2. část 

zpracování výsledků) a třetí dalším aspektům koncepce slohových prací (viz 3. část 
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, v , n r á r e i sem vvužila také p o z n á m e k „pod čarou", kde 
zpracování výsledků). U každé slohové prače jsem vyuz 
jsem si zaznamenávala skutečnosti, laeré byly na slohové práci zvláštn, Do sloupce 

věnovanému obsahové analýze jsem sl zaznamenávala témata, leterými se studem, ve sloz.eh 

zabývali. 

Tabulka č. 1 - P ř í k l a d z á z n a m o v é h o archu 

[Septima dívky - 7. 
Obsahová analýza 

Popis toho, jak by si svou budoucnost 
představovala: 

za rok úspěšná maturita (samé 1) 
přijetí na medicínu 
úspěšné studium medicíny 
stále vztah se současným přítelem 
přítel ji požádá o ruku 
ukončení studia 
stane se doktorkou 
mnoho pracovních nabídek 
ve 30 letech vdaná, úspěšná 
lékařka, bydlení s manželem na 
okraji Prahy, plánování dětí 
zájmy: fitcentrum, basketbal 

Píše, že si uvědomuje, že budoucnost 
nemusí vyjít podle jejích představ, popisuje 
-go^e^ravděpodobně stane: 

- úspěšná maturita (ne samé 1) 
- zkusí se dostat i na jiné VS 
- pokud nevyjde VŠ, tak na VOS a 

medicínu zkusí později 
s přítelem se mohou rozejít 

£ílgJ_oJiném řešení: 
- po maturitě odjede do Německa, 

kde bude studovat jazyk a pracovat 
jako Au-pair 
i tak bude spokojená 

. n 

Další aspekty 

realistické 
popis 
strukturované 
koherentní 
alternativnost 

Poznámka 
rozdělení na ideální bud. 
a pravděpodobnější bud. 
velmi alternativní 
ale i plné ideálů (uvědomuje 
si, že jsou to ideály - v tom 
vyspělé) 
v centru zájmu studium 
medicíny 

_ , , _ v n( weaor i í (tímto isem začala informace získané od 
Dalším krokem bylo vytvořeni kategorii iuu j 

studentů kódovat), které pokrývají témata, jež se ve studentských slozích vyskytla. Při tvorbě 

^chto kategorií jsem pracovala p ř e v á ž n ě se záznamovými archy jednotlivých slohových 

ještě kategorii časové analýzy dlouhodobá B - více viz kapitola 6.1.2.3. 
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prací, ale výjimečně jsem se vracela k samotným slohům. Záznamové archy byly vždy 

opatřeny označením, které prozrazovalo, o jaký ročník se jedná, zdaje to slohová práce dívky 

či chlapce a číslem, které jsem jednotlivým studentům v jedné ze šesti skupin přiřadila. Stejně 

byly označeny slohové práce. Toto značení mi umožňovalo rychlou orientaci v materiálech. 

Na základě podrobné analýzy všech slohových prací jsem tedy vytvořila 20 kategorií, do 

kterých jsem podle obsahu zařazovala jednotlivé výroky studentů. Těchto 20 kategorií 

Pokrylo témata, kterými se studenti ve svých slohových pracích zabývali. Některé z kategorií 

jsem rozdělila ještě na podkategorie z důvodu bližšího určení. Kategorie se týkají vzdělání 

studentů a jejich profesní volby, trávení volného času, rodinného života, jaký si v budoucnosti 

Představují, hodnot, které jsou pro studenty vzhledem k budoucnosti důležité, obav, kterými 

se při přemýšlení o budoucnosti zabývají a zvláštní kategorie je určena zhodnocení toho, zda 

je ve slohové práci patrné nějaké centrální téma, cosi, co je pro studenty hlavním tématem 

života. Vytvořila jsem seznam kategorií pro každou slohovou práci, který obsahoval v prvním 

sloupci vyjmenované kategorie, ve druhém subkategorie a ve třetím sloupci poznámku, zda se 
u konkrétní slohové práce kategorie vyskytla, případně její podoba. Tyto seznamy byly opět 

označeny stejně jako záznamové archy a slohové práce. 

Tabulka č. 2 - Příklad seznamu kategorií pro každou slohovou práci 

Kvarta chlapci - 9. 

Kategorie 

Partner/ka 

Podkategorie 

a) explicitně vyjádřena 

b) implicitně je s ní počítáno 

a) zdaje zmíněna 

b)jaká 

a) zdaje zmíněno 

b) dlouhodobý pobyt 

c) život mimo ČR 

a) zdaje zmíněno 

b)jaké 

a) zdaje zmíněn 

b) náplň 

c) uvedeno, že ho nemají 

a) zdaje zmíněn/a 

Zda je kategorie 
obsažena, případně 
její náplň 

Poznámka 

ano 

ano 

ano 

ano 
prof, skateboardista 

ano 

skateboarding 

ano 
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Kvarta chlapci - 9. 

Kategorie Podkategorie Zda je kategorie 
obsažena, případně 
její náplň 

Poznámka 

b) přítel/kyně -

— _ c) manžel/ka (svatba) ano 
děti a) zda jsou zmíněny -

b) kolik -

Pnmarni' rodina a) zdaje zmíněna ano 
— 

b) zda jsou uvedeny vztahy ano podpora rodičů 
9- bydlení I a) zdaje zmíněno -

. . . . . . b) s rodiči -

- c) sami/s novou rodinou -

10- bydlení II a) byt ve městě -

b) dům na venkově, za městem -

1 zvířata a) zda jsou zmíněna -

b)jaká -

l 2- přátelé zda jsou zmíněni -

13- auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno -

l 4- f inance a) zda jsou zmíněny -

b) zda jsou pro ně podstatné -

15. svět a) zdaje zmíněn ano 

b) co konkrétně Váleč. konflikt v ČR 
l 6 ' °bavy, strachy a) zda jsou zmíněny -

• 

b) z čeho, jaké -

17 ' hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí ano 

b) spokojenost ano do objevení se 
váleč. konfliktu 

c) nespokojenost -

d) neutrální hodnocení -
' 

8
:výraZný úspěch v 

Urcitém oboru 
a) zdaje zmíněn ano 

1Q 
b) jaký mistr světa 

i y- °sobní problém a) zdaje zmíněn -

b)jaký -

U" centrální téma a) zda lze určit ano 

-
b) co jím je skateboarding 
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Pro každou skupinu studentů dle ročníku a pohlaví jsem vytvořila souhrnný seznam, 

kde jsem již jednotlivé kategorie kvantifikovala. První dva sloupce byly stejné jako 
u seznamů pro jednotlivé slohy (kategorie a podkategorie), třetí sloupec zahrnoval počet 

zastoupení jednotlivých výroků - kategorií v dané skupině studentů a ve čtvrtém sloupci byl 

Počet převeden na procentuální zastoupení v rámci dané skupiny studentů. S těmito šesti 

souhrnnými seznamy jsem pracovala zejména v rámci obsahové analýzy při posuzování 

rozdílů mezi jednotlivými ročníky a mezi pohlavím studentů. Tyto souhrnné seznamy 

kategorií byly opět opatřeny označením, které prozrazovalo, o jakou skupinu studentů se 

jedná a byl zde také uveden počet studentů v dané kategorii. 

Tabulka č. 3 - Příklad souhrnného seznamu kategorií pro jednotlivé skupiny studentů 

i^arta dívky (celkem 15 slohů) 

Kategorie Podkategorie Počet % 

maturita a) explicitně vyjádřena 10 66,7 

b) implicitně je s ní počítáno 4 26,7 
2. VŠ a) zdaje zmíněna 15 100,0 

b)jaká 14 -v i z tab. 7 93,3 
3- zahraničí a) zdaje zmíněno 5 33,3 

b) dlouhodobý pobyt 4 26,7 

c) život mimo CR 0 00 ,0 
4- Povolání a) zdaje zmíněno 11 73,3 

b)jaké 11 - viz tab. 7 73,3 
5- yolný čas a) zdaje zmíněn 9 60,0 

_ b) náplň 8 - viz tab. 7 53,3 

c) uvedeno, že ho nemají 1 06,7 
6- Partner/ka a) zdaje zmíněn/a 8 53,3 

1 b) přítel/kyně (nesezdáni) 4 26,7 

c) manžel/ka (svatba) 4 26,7 
7- děti a) zda jsou zmíněny 7 46,7 

b) kolik 5 - viz tab. 7 33,3 

Ü- Primární rodina a) zdaje zmíněna 11 73,3 

b) zda jsou uvedeny vztahy 6 40 ,0 
9- bydlení I a) zdaje zmíněno 8 53,3 

L l b) s rodiči 1 06,7 
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Kvarta dívky (celkem 15 slohů) 

Kategorie Podkategorie Počet % 

c) sami/s novou rodinou 6 40 ,0 
10. bydlení II a) byt ve městě 4 26,7 

b) dům na venkově, za městem 4 26,7 
11. zvířata a) zda jsou zmíněna 3 20,0 

b)jaká 3 - viz tab. 7 20,0 

12. přátelé zda jsou zmíněni 4 26,7 
13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 1 06,7 

14. finance a) zda jsou zmíněny 4 26,7 

b) zda jsou pro ně podstatné 3 20,0 
15. svět a) zdaje zmíněn 2 13,3 

b) co konkrétně 2 - viz tab. 7 13,3 
16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 2 13,3 

b) z čeho, jaké 2 - viz tab. 7 13,3 
17- hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 9 60,0 

b) spokojenost 8 53,3 

c) nespokojenost 0 00 ,0 

d) neutrální hodnocení 1 06,7 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 6 40 ,0 

b)jaký 6 - viz tab. 7 40 ,0 

l9.osobní problém a) zdaje zmíněn 1 06,7 

b) jaký 1 - viz tab. 7 06,7 

.??• centrální téma a) zda lze určit 13 86,7 

L b) co jím je 13- viz tab. 7 86,7 

Při obsahové analýze slohů jsem používala jak tyto mnou vytvořené materiály, tak 

Přímo slohové práce studentů - pracovala jsem zejména s autentickými výroky studentů (viz 
kaPitola Obsahová analýza slohů dle kategorií). Tyto kategorie, které jsem nazvala základními 
kategoriemi obsahové analýzy, jsem tvořila na základě frekvence výskytu ve slohových 

Pracích studentů, přičemž jsem se volně inspirovala kategoriemi Nuttina, které používal 
v Metodě motivační indukce (Nuttin, 1980). Tyto kategorie jsem přizpůsobila svému 
výzkumu a ještě více je zkonkretizovala. 

Kódování výroků studentů vedlo tedy ke dvěma liniím - k vytvoření kategorií (na 
U r o vni jednotlivých studentů hledání svébytných cest ke vztahování se k budoucnosti, tedy 
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uchopení tématu jednotlivcem) a k hledání toho, co je typické pro jednotlivé ročníky, resp. 

skupiny studentů (uchopení tématu skupinou studentů - ročník, pohlaví studentů). 

Dalším krokem bylo vytvoření agregovaných kategorií, ve kterých byla snaha 

vystihnout hlubší propojenost získaných údajů. Tyto agregované kategorie jsem tvořila na 

základě dalšího podrobného pročtení jednotlivých slohů, ve kterém jsem se tentokrát 

soustředila na spojovací linii údajů ve slozích, které byly předmětem popsání základními 

kategoriemi obsahové analýzy. Agregované kategorie se od základních kategorií liší tím, že se 

Jedná o kategorie, které lze objevit ve slozích až při hlubší analýze, nejsou již tak evidentní 

a na první čtení rozeznatelné jako základní kategorie obsahové analýzy. Vystupují ze 

slohových prací studentů mnohdy „mezi řádky". Jejich přítomnost ale vnímáme, jsou 
sPojovacím článkem údajů, které studenti uvádějí. Agregované kategorie popisují také určité 

celkové ladění slohových prací, uvádím tedy, že slohy patří do určité kategorie a nikoli, jako 
tomu bylo u základních kategorií obsahové analýzy, ale že kategorie ve slohové práci 

vyskytuje. Při tvorbě agregovaných kategorií jsem pracovala s výše uvedenými materiály, 
krp ' 

i e re mi sloužily i při tvorbě základních kategorií obsahové analýzy, ale také přímo se 

hmotnými slohovými pracemi studentů. Vytvořila jsem také tabulku počtů a procentuálního 

Sstoupení agregovaných kategorií v jednotlivých skupinách studentů, kde řádky tvořily 

k^egorie a sloupce skupiny studentů dle ročníku a pohlaví. Několik slohových prací bylo 
m°žné zařadit do několika agregovaných kategorií. 

Materiály používané při obsahové analýze slohů 

slohové práce studentů 

záznamové archy pro jednotlivé slohové práce 

• seznamy kategorií pro jednotlivé slohové práce se záznamy, zda se kategorie 

vyskytuje a případně v jaké podobě 

• souhrnné seznamy kategorií pro danou skupinu studentů s kvantifikovanými údaji 

tabulka vztahující se k agregovaným kategoriím 

Základní kategorie ohsahové analýzy 

Maturita a) explicitně vyjádřena 
b) implicitně je s ní počítáno 
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íívnhv či oooisv vztahující se k maturitní zkoušce; - do této kategorie jsou zařazeny všechny úvahy ci popisy vz j 

J - v ítriv někteří studenti píší o maturitě přímo, ale jiní kategorii jsem rozdělila na dve časti, jelikož neKten siuuci F 

7kniišku vvkonají, jelikož dále rozvíjejí téma implicitně počítají s tím, že maturitní zkoušku vy^u. j, j 

. .. vtpmii ie maturitní zkouška a případně i vysokoškolské následného studia či profese, pro kterou je maium 

vzdělání nutné (např. lékař) 

2. vysoká škola a) zda je zmíněna 

b)jaká 

„coV<s 5knle- ie také rozdělena na dvě části, jelikož někteří - druhá kategorie se týká studia na vysoké skoie, je uuu 

studenti se zrním jen o tom. že budou studovat vysokou Mu bez b,i«ího určení, a,e jiní 

popisuj, pn.no, jakou vysokou Školu vystudují; do části za a) jsou zařazeny všechny ztnínky 
1 ' zvnu, konkretizují i ty výroky studentů, kteří píší o vysoké škole, tedy ty, které typ vysoké školy konkretizuji y 

0 »nějaké" vysoké škole 

' Zahraničí a) zda je zmíněno 

b) dlouhodobý pobyt 

c) život mimo Českou republiku 

- zmínky o zahraničních pobytech se ve slohových pracích vyskytují velice často, ale 

v ^zných podobách, rozdělila jsem tedy tuto kategorii na tři části; v části za a) jsou zahrnuty 

«=ch„y zmínky o zahraničí, které se týkají dlouhodobého pobytu mimo Českou republiku 
1 «veta mimo vlast, nejsou však do této kategorie zařazovány zmínky např. o dovolené u 
m°ře, prázdninách strávených u strýce na Slovensku apod, v části za b) jsou zahrnuty veškeré 

*ý«*y, k t e r é se týkají dlouhodobého pobytu v zahraničí, např. kvOli studiu (např chystá,n 

* «ť Anglie. Tam vystuduju VŠ. Chtěla bych se pak starat o děti jako Au-Pair,...••, 2 S ' \ 

M c i (např. „stěhuji se do Ameriky, kde založím velkou firmu -je ze mé podnikatelka.", 2 5 ) 
n„K , , „„„>nninVp hrát fotbal v zahraničí. Nejradši bych chtěl n ebo např. kvůli sportu (např. „...budu vrcholové nraiju 

** v Barceloně. Je to můj velký se, *J ) . kritériem zde však je, že student počítal s tím, že 
Se do české republiky vrátí a žít bude po nějakém čase právě zde; v části za c) jsou tedy 

T y t ° značky používám pro označení pohlaví studenta a ročnilc ve kterem se nachází: 
2 $- sekunda d ívky 2 $ - sekunda chlapci; 4 $ - kvarta dívky; 4 <J- kvarta chlapci; 7 $ - septima dívky 
7 c? - septima chlapa (přímé citace ze studentských prací jsou uváděny kurzívou) 
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zahrnuty všechny výroky zmiňující se o budoucím trvalém životě mimo Českou republiku, ať 

jsou již pro to důvody jakékoli (např. práce, partner je cizinec apod.) 

4. povolání a) zdaje zmíněno 

b)jaké 

- tato kategorie se týká profesní volby v budoucím životě studenta a v části a) jsou do ní 

zahrnuty všechny zmínky o povolání a v části za b) jsou povolání konkretizována 

volný čas a) zda je zmíněn 

b) náplň 

c) uvedeno, že ho nemají 

- Pátá kategorie zahrnuje zmínky volném čase, tak jak si jeho trávení studenti v budoucnosti 

Představují; v části za a) jsou zahrnuty všechny zmínky o volném čase, ať už jen konstatování 

^pu „mám mnoho volného času" nebo naopak, „nemám žádný volný čas", ale také konkrétní 

^roky, které přímo uvádějí, co daný student ve svém volném čase dělá; v části za b) jsou 

Právě uvedeny konkrétní činnosti, kterým se student v budoucnosti ve svém volném čase 

^nuje ; do části za c) jsou začleněny výroky jako např. „Byl bych velmi vytížený člověk, na 

Přátele a zábavu by nebylo moc času.", 2<$ 

Partner/ka a) zdaje zmíněn/a 

b) přítel/kyně (tzn., že nejsou sezdám) 

c) manžel/ka 

• kategorie šestá je o tom, jak si přestavují studenti své budoucí partnerské soužití; v části za 
a) je zahrnuto, zda vůbec ve své slohové práci o budoucím partnerovi uvažují; v části b) jsou 

^ u t y výroky o p a r t n e r e c h / p a r t n e r k á c h , přítelích/přítelkyních, tedy student píše o svém 

budoucím protějšku, aniž by uvažoval o manželství, anebo přímo píše, že nechce být ženatý či 
Vd*na; v části za c) jsou naopak uvedeny výroky o manželství, svatbě 

děti a) zda jsou zmíněny 

b) kolik 
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- V této kategorii jsou zahrnuty výroky o tom, zda si studenti představují ve svém budoucím 

životě, že mají děti (část a) a případně kolik (část b) 

8. primární rodina a) zda je zmíněna 

b) zda jsou uvedeny vztahy 

- do kategorie osmé jsou začleněny zmínky o primární rodině (rodiče, sourozenci, prarodiče), 

v Části za a) jsou zahrnuty veškeré zmínky o primární rodině (např. „S mamkou, jejím 

Přítelem a babičkou jsme se přestěhovali do rodinného domku.", 2$) a v části za b) jsou 

zahrnuty výroky, které se týkají popisu vztahů v primární rodině (např. „Mamka se nám 

Poslední dobu moc nevěnuje,..2?) či s primární rodinou (např. „Skoro každý večer volám 

sestře, která taky studuje v Praze, protože taje zatím jediný člověk, se kterým si opravdu 
r°Zumím, vždy máme o čem povídat,.. 

9. bydlení I a) zda je zmíněno 

b) s rodiči 

c) sami/s novou rodinou 

- tato kategorie zastřešuje poznámky studentů o tom, s kým si představují, že ve zvoleném 

°kamžiku bydlí; v části za a) jsou zahrnuty veškeré poznámky o bydlení bez ohledu na to, 
s kým či kde bydlí; v části za b) jsou zahrnuty výroky studentů o tom, že ve zvoleném 

°kamžiku bydlí s rodiči (s primární rodinou) a v části za c) naopak sami nebo s partnerem ve 
vlastním bytě či domě nebo s novou rodinou 

10. bydlení II a) byt ve městě 

b) dům na venkově, za městem 

- kategorie desátá je opět o bydlení, tentokrát zaměřená na místo, ve kterém si studenti 

Představují, že budou žít; v části a) jsou zahrnuty výroky o bydlení ve městském bytě, ve 

slohových pracích vyskytla pouze Praha a Brno a v části b) výroky o vlastním domě na 

Inkově anebo na okraji města v části, kde je nablízku příroda a u domu zahrada 
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11. zvířata a) zda jsou zmíněna 

b) jaká 

• * - • n n 7námky o vlastnictví domácích zvířat; v části za a) jsou zahrnuty - tato kategorie zastresuje poznamKy o 
, v 7a m výroky o konkrétních zvířatech (zda se jedna o psy, výroky o zvířatech obecne a v časti za b) vyru y 

kočky, koně apod.) 

12. přátelé - zda jsou zmíněni 

v. , n n 7 n ámkv o setkávání s přáteli, o společném trávení - tato kategorie v sobě zahrnuje veskere poznámky 

volného času, o vzájemné výpomoci s přáteli apod. 

13. auto, řidičský průkaz 

v, tv vvroky o vykonání zkoušek opravňující získání řidičského - d o této kategorie jsou zahrnuty ^ ^ ( n a p , s l u ž e b n í v ů z ) 

Průkazu anebo koupi či jinak nabyté vlastněni 

14. finance a) zda jsou zmíněny 

b) zda jsou pro ně podstatné 

° k financím; v části za a) jsou zahrnuty výroky - kategorie čtrnáctá j e o vztahu studentu ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

o penězích v různých souvislostech (napr- ,, ^ ^ 

vyděláme.4?) a do části za b) jsou shrnuty poznamKy, 
, „ rhtěla bych mít Více penez. ,4¥) Pro studenta velký význam (napr. „...cmeui y 

15. svět a) zdaje zmíněn 

b) co konkrétně 

- ěta ve kterém studenti v budoucnosti budou žít; - Patnáctá kategorie se týká výroků ohledne sve , ^ ^ ^ a y ^ za b) je u v e d e n o , 
v části za a) jsou zahrnuty všechny výroky tykají 
Co konkrétně studenti zmiňují 

16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 
b) z čeho, jaké 
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- tato kategorie shrnuje výroky studentů, které se týkají nějakého obávaného tématu, něčeho, 

z čeho vzhledem k budoucnosti mají strach (např. „Obávám se, že si nedokážu sehnat 

vyhovující práci dostatečně rychle.", „Obávám se toho, že mi jednou odejdou rodiče, ale 

jednou to přijít musí.", 7$), v části za a) je shrnuto, zda se obavami studenti ve svých 

slohových pracích zabývají a v části za b) jsou uvedeny konkrétní skutečnosti, kterých se 

obávají 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 

b) spokojenost 

c) nespokojenost 

d) neutrální hodnocení 

" tato kategorie se týká hodnocení budoucího života, který si studenti zvolili ve svých slozích; 

V části za a) jsou zahrnuty veškeré výroky, které se týkají hodnocení života (např. „Vedu 

^elku aktivní život a doufám, že tomu bude tak i nadále", 4$), v části za b) jsou shrnuty 
výroky, kde studenti vyjadřují svou spokojenost („Protože jsem optimistka, myslím si, že jsem 

Osáhla všeho, čeho jsem mohla.", 4 ? ) v části c) naopak nespokojenost („...potýkám se 
sdepresemi a pocity prázdnoty.", lS) a část d) je subkategorií pro hodnocení, která není 

*ožné zahrnout do části b) nebo c) (většinou jsou to ambivalentní postoje ke zvolenému stylu 
života, kdy student hodnotí nějakou část života kladně a jinou naopak záporně) 

18- výrazný úspěch v určitém oboru a) zda je zmíněn 
b) jaký 

~ tato kategorie se týká životních úspěchů, které studenti ve svých slohových pracích 

vyzdvihují, ať už se jedná o úspěch v pracovním, osobním životě nebo např. sportu apod, 
V části za a) jsou zahrnuty veškeré poznámky o nějakém takovém životním úspěchu a v části 

2a b) jsou uvedeny konkrétní úspěchy 

osobní problém a) zda je zmíněn 

b)jaký 

~ tato kategorie v sobě shrnuje životní prohry či nějaké závažné osobní problémy, které 
Uvádějí studenti ve svých slohových pracích, podmínkou pro zařazení do této kategorie bylo 
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to, že sám student onu skutečnost jako velmi problematickou hodnotí; pokud jde o nějaký 

dílčí neúspěch (např. neúspěšné vykonání přijímacích zkoušek na vysokou školu hned po 

maturitě), který ho však nezastavil před dosažením nějakého cíle a sám student ho nehodnotí 

jako problém nebo prohru, není to do této kategorie začleněno; do části a) jsou zahrnuty 

veškeré výroky týkající se tohoto tématu a v části b) jsou potom uvedeny konkrétní obsahy 

těchto problémů či proher 

20. centrální téma a) zda lze určit 

b) co jím je 

- kategorie poslední je kategorií zvláštní, jelikož je v ní zahrnuto také to, co je již včleněno do 

některých z předcházejících devatenácti kategorií; v této kategorii jde o to, zda bylo možné ve 

slohové práci studenta určit nějaké centrální téma, které prostupovalo celým slohem; toto 

jsem posuzovala dle frekvenčního zastoupení jednotlivých témat; v některých pracích toto 

možné bylo, v jiných se student zabýval mnoha tématy, kterým věnoval stejnou pozornost 
1 Prostor; v části za a) je shrnuto, zda je možné takovéto centrální téma určit a v části za b) co 

tímto tématem je (např. studium, zaměstnání, rodina,...) 

6-1.1.5 Zpracování o b s a h á Mdle základních kategorií 

Jedním z důvodů použití výzkumné metody slohové práce bylo zjistit, jakými obsahy 

vhledem ke svému budoucímu životu studenti ve svých myšlenkách a představách 
zabývají. Tato kapitola je tedy věnována rozboru obsahu slohových prací s ohledem na 

jednotlivé ročníky (sekunda, kvarta, septima) a na pohlaví studentů. Obsahovou analýzu jsem 

Prováděla podle výše popsaných kategorií. 

Prvních deset kategorií se týká tri oblastí, které se vyskytují ať už v jakékoli míře, 

doubce, šíři rozpracování téměř ve všech slozích a tvoří čtyři základní skupiny témat, kterými 
se studenti zaobírají - Vzdělávání a profesní dráha, Trávení volného času, Rodinný život 
a DalŠí kategorie. 

1 . - 4 . kategorie (maturita, VŠ, zahraničí, povolání) se týkají vzdělávací a profesní 
d r % , kterou se studenti ve svých slozích zabývali. Kategorii zahraničí zařazuji do této 

lupiny, protože se ve slozích studentů objevoval odjezd do zahraničí téměř výhradně kvůli 

51 



studiu, zlepšení jazykových dovedností anebo z pracovních důvodů, případně kvůli sportu, 

kterému se ale student věnuje profesionálně. 

Kategorii 5. (volný čas) nezařazuji do první ani třetí skupiny, jelikož trávení volného 

času může souviset se zvolenou vzdělávací a profesní dráhou, ale také s rodinným životem. 

Vzhledem k tomu, že k trávení volného času se vyjádřilo 68, 66 % všech oslovených studentů 

a velké procento se tomuto tématu věnovalo v každém ročníku, vyčleňuji tuto kategorii do 

zvláštní skupiny. 

Kategorie 6. - 10. (partner/ka, děti, primární rodina, bydlení I a bydlení II) se týkají 

rodinného života, který popisují studenti ve svých pracích, jak si ho představují ve svém 

budoucím životě. 

Druhou polovinu (kategorie 11. - 20.) tvoří kategorie, které již k sobě obsahově 

nepřiřazuji, jelikož každá z nich má sama o sobě svůj význam a budou tedy popsány zvlášť. 

Většinou jsou propojeny různým způsobem s třemi skupinami kategorií, které jsem popsala 
výše. Kategorie jsou pro přehlednost označeny jako Další kategorie. 

a) Vzdělávání a profesní dráha 

Do této skupiny patří, jak jsem již výše uvedla, kategorie 1 . -4 . , tedy maturita, vysoká 

škola, zahraničí a povolání. Každou kategorii zpracovávám zvlášť. Vždy se věnuji tomu, zda 
a jakým způsobem se kategorií zabývali studenti v jednotlivých ročnících a také zda, jak 
mnoho a jakým způsobem se liší výroky chlapců a dívek. 

Maturita 

Úvod do situace 

Ačkoli je maturitní zkouška pro studenty z jednotlivých ročníků různě vzdálená, pro 
yšechny představuje důležitý bod v budoucnosti. Pro studenty sekundy je maturitní zkouška 

ještě poměrně vzdálený okamžik, maturitní zkoušku budou skládat za 6 let. Mohou brát 
v Potaz také možnost změnit po ukončení povinné školní docházky v kvartě školu, která 
nemusí být ani maturitní zkouškou ukončena. Pro kvartány, kteří budou maturitní zkoušku 
skládat za 4 roky, představuje na jednu stranu odklad rozhodování a změny typu školy (tato 
situace by nastala v případě přechodu z 9. ročníku základní školy na školu střední), ale na 

druhou stranu situace přechodu na druhý stupeň gymnázia, který je zakončen touto zkouškou, 
v nich vyvolává, dle výroků jednotlivých studentů, bližší uvědomování si nevyhnutelnosti 
tohoto bodu v jejich budoucnosti. Pro studenty septimy představuje maturita již velice blízký 
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okamžik v jejich budoucnosti, maturovat budou již za rok. Na základě výroků studentů 

předposledního ročníku lze usuzovat, že jsou si vědomi toho, že všechny okolnosti jejich 

studia již směřují k této zkoušce. Přes tyto rozdíly u jednotlivých ročníků má maturita pro 

všechny společnou charakteristiku. Jedná se o jasný, dobře uchopitelný, bod v jejich 

budoucnosti, který zcela jistě nastane (neberu-li v potaz nepředvídatelné okolnosti). Maturitní 

zkouška má pro studenty různých ročníků i další společnou charakteristiku a ta je vyjádřena 

nutností absolvování dílčích momentů v jejich studiu (zdárné zakončení aktuálního ročníku, 

absolvování dalších ročníků a jejich zdárné zakončení, dobrý prospěch v posledním ročníku). 

Maturita může pro studenty představovat tri různé skutečnosti - výzvu, tlak a bod 

v cestě, který je potřeba splnit, absolvovat. Studenti mohou hodnotit svou budoucnost dle 

sociální vztahové normy, kdy vnímají tlak na to, zda a jak maturitní zkoušku složí 

v porovnání s ostatními. Také však mohou studenti hodnotit svůj budoucí studijní a profesní 

život dle vztahové normy kriteriální. V tomto případě mohou maturitu vnímat jako splnění 

určitého cíle („mám maturitu / nemám maturitu"). Podstatné ale také je, v souladu 

s Raynorem13, zda je maturita chápána jako cíl na určité cestě (nezbytný k dalšímu postupu) 

°ebo jako cíl konečný. Případně může být maturitní zkouška vnímána v souladu s individuální 

vztahovou normou a může být výzvou v seberozvoji studentů. Tyto nuance vnímání významu 

maturitní zkoušky se ve slozích studentů vyskytly, problematika vztahových norem zde 

sehrává roli, ale zvolená metoda (slohová práce) nedovoluje dovysvětlit, jak příliš zakotvení 

vlastního hodnocení vztahové normy ovlivňují. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 4 - Maturita 

S t e g o r i e / R o č n í k " I 29 I 2c? f j g I 4<? I 7$ 1$ c e l k ^ T 
T g ^ r i t a 0% 93,4% 60,0% 77,8% 88,9% 7L6%_ 
^expl ic i tně vyjádřena 27,3% J 2 , 5 % 66,7% 40,0% 66,7% 66,7% 47, 8% 
L j j g g S ě j e T ^ č í t ó í ^ 26,7% 2 0 ' 0 % 1 % 22,2% 2X9ŽT 

Téma maturitní zkoušky se vyskytlo u 71, 6 % všech studentů. Se složením maturitní 
doušky ve svých slohových pracích o budoucnosti nejvíce počítaly dívky z kvarty (93, 4 %), 

téma maturit zmiňovaly zejména explicitně. Naopak nejméně se maturitním zkouškám ve 

svých pracích věnovali chlapci ze sekundy (25 %). Velký rozdíl v přístupu k maturitě ve 

slohových pracích mezi chlapci a dívkami byl v sekundě, tam se věnovalo maturitě 72, 8 % 

3 Viz kapitola 2.2.2 v teoretické části práce. 
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studentek a jen 25 % studentů. Co se týče přímých či nepřímých výroků o maturitě, spíše 

implicitně s ní počítali studenti sekundy (45, 5 % dívek ze sekundy implicitně počítalo se 

složením maturitní zkoušky oproti 27, 3 % studentek sekundy, které uvedly přímé výroky 

o maturitě. U chlapců ze sekundy byl poměr explicitních vyjádření a implicitního počítání se 

složením maturitní zkoušky vyrovnaný - 12, 5 % : 12, 5 %), naopak v kvartě a ještě výrazněji 

v septimě studenti o maturitní zkoušce psali častěji přímo (výrazně se to projevilo u dívek ze 

septimy, z nichž 66, 7 % uvedlo přímé výroky o maturitě a jen 11, 1 % se složením této 

zkoušky počítalo implicitně). V sekundě a kvartě se maturitní zkoušce ve svých slozích více 

věnovaly dívky, u septimánů je to již vyrovnané, zde se dokonce častěji o maturitě zmínili 

chlapci (77, 8 % dívek a 88, 9 % chlapců). 

Přímé výroky o maturitní zkoušce uvádějí spíše studenti, kteří vnímají tento životní 

krok jako výzvu. Z výše uvedeného je patrné, že se jednalo spíše o starší studenty, o kvartány 

a o septimány, a to zejména o dívky. Některé z nich uvádějí i známky, které získají (např. 

„ Neberte to jako samochválu, ale z češtiny, angličtiny a francouzštiny za 1, z biologie za 2, ze 

společenských věd to sice bylo těsně, ale dotáhla jsem to na jedničku, " 4 $ nebo „Maturovala 

jsem za 5, ano chci si dovolit dostat z jednoho předmětu dvojku, jinak jsem přesvědčena, že se 

to chci naučit výborně," 7$). V septimě se ale také velice často objevuje pojetí maturity jako 

určitého bodu v cestě, zejména jako určité nutné skutečnosti, kterou je třeba absolvovat pro to, 

aby mohlo následovat další studium a po něm výkon zvoleného povolání. Tito studenti 

vnímají maturitu jako významný bod, bez něhož právě nebude možno pokračovat ve zvolené 

cestě studijním a profesním životem. U některých studentů je sice vnímána maturitní zkouška 

jako jeden z bodů v jejich životní cestě, který je nutné splnit, ale z jejich výroků není patrné, 

Že by tomuto okamžiku v budoucnosti přikládali příliš velký význam. Takto se vyjadřují 

zejména mladší studenti v sekundě, kteří maturitu pouze zmíní (např. „Je mi 18 let. Mám 
udělanou maturitu a chystám se do Anglie," 2$). Ve slozích některých studentů, a zde se 

situace podle ročníků nerůzní, se o maturitě hovoří jako o obávaném okamžiku z důvodu 

sociálního tlaku (např. „ Tato zkouška mě čeká už za čtyři roky a doufám, že ji udělám. Celkem 

Z toho mám strach, protože je to v podstatě zkouška, kterou složí každý a nechtěla bych být 
meZi těmi, kteří ji nesplní, "4$). 
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2. Vysoká škola 

Úvod do situace 

Studium na vysoké škole má pro studenty ve vztahu k budoucnosti podobný charakter 

jako konání maturitní zkoušky. Po maturitě jsou přijímací zkoušky na vysokou školu dalším 

podstatným krokem v jejich studijní a profesní budoucnosti. Zároveň je tento okamžik pro 

studenty dobře uchopitelný. Studentům gymnázia je v průběhu jejich studia často 

připomínáno, že se od nich úspěšné vykonání přijímacích zkoušek na vysokou školu očekává 

a že studium na vysoké škole je logickým vyústěním studia na gymnáziu. Sociální tlak okolí 

na úspěšné vykonání přijímacích zkoušek a následného pokračování ve studiu je zde tedy 

značný podobně jako na úspěšné složení zkoušky maturitní. Vykonání přijímacích zkoušek 

na vysokou školu a studium vysoké školy mohou studenti vnímat, opět stejně jako maturitu, 

jako určitý druh výzvy v seberozvoji anebo jako další bod ve studijní a profesní cestě. Oproti 

maturitní zkoušce mají ale přijímací zkoušky na vysokou školu a poté studium na vysoké 

škole některé odlišné charakteristiky vzhledem ke vztahu k budoucnosti. I když je studentům 

dáváno najevo, že se od nich další studium očekává, studenti vnímají, jak lze vyčíst z jejich 
výroků, že existuje i jiná možnost a to na vysokou školu nejít či její studium o nějaký časový 

úsek odložit. Studenti si také uvědomují, že jejich případné rozhodnutí na vysokou školu nejít, 

nebude mít tak špatné důsledky pro jejich studijní a profesní dráhu jako to, kdyby se nedostali 

k maturitní zkoušce nebo ji nevykonali. Tentýž charakter má samotný akt přijímacích 

zkoušek. Jejich neúspěšné složení neznamená zcela totéž jako neúspěšné složení zkoušky 

maturitní. K tomu přispívá i fakt, že přijímacích zkoušek mohou konat několik a zvýšit si tak 

Pravděpodobnost úspěšného složení. Za nejpodstatnější rozdíl oproti maturitní zkoušce 

Považuji nutnost volby vysoké školy. U maturity si studenti sice vybírají předměty, ze kterých 

budou zkoušku skládat, to však nelze srovnávat s významem volby vysoké školy vzhledem k 

dalšímu vzdělávání a profesní orientaci v budoucnosti. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a dívkami a chlapci 

•^ tegor ie / Ročník 2 ? 23 4 ? 4J 7 ? 1S celkem 
^Vy_soká škola 
-¿¿zdaje zmíněna 72, 7% 25, 0% 100% 46, 7% 77, 8% 66, 7% 67, 2% 
Lb)jaká__ 54, 5% 12, 5% 93, 3% 46, 7% 55, 6% 55,6% 56, 7% 
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Tématem studia na vysoké škole se zabývalo 67, 2 % všech studentů. Z tohoto počtu 

se 84, 4 % studentů zmínilo i o tom, jakou vysokou školu studují. Studiem vysoké školy se ve 

svých slohových pracích zabývaly častěji dívky, dokonce se téma vysoké školy objevilo ve 

všech slozích dívek z kvarty. Dívky také častěji píší o konkrétní vysoké škole anebo alespoň 

studijnímu zaměření, kterému se podle slohů v budoucnosti věnují. Nejvíce konkrétní ve 

svých výrocích o volbě vysoké školy byly opět dívky z kvarty (93, 3 %). Nejméně se tématu 

studia na vysoké škole věnovali chlapci ze sekundy. Mimo septimy byl velký rozdíl mezi 

chlapci a dívkami, v sekundě se o studiu na vysoké škole zmínilo 72, 7 % dívek a jen 25 % 

chlapců a v kvartě, jak jsem již uvedla, všechny dívky a jen 46, 7 % chlapců. Ve zmiňované 

septimě je již rozdíl minimální - 77, 8 % dívek a 66, 7 % chlapců. 

Někteří studenti se o vysoké škole zmínili jako o cestě ke zvolenému povolání, ať už 

psali o konkrétní škole nebo oboru, např. „Jestli budu lékařem, tak bych musel ukončit toto 

osmileté gymnázium a poté jít na lékařskou fakultu, kde bych byl asi 7 let. Po dostudování 

bych se stal lékařem - nejraději chirurgem. " (2$). Jiní studenti se zmínili jen obecně o tom, 

že vystudují blíže neurčenou vysokou školu, např. „...na druhou stranu doufám, že si 

v Kanadě najdu práci (po ukončení vysoké školy, samozřejmě)... " (7$). Jiní věnovali tématu 

studia na vysoké škole ve svém slohu více prostoru a psali např., jestli je studium baví či ne 

(např. „ Ve škole mi to zatím jde dobře, a také mě to tady baví. Bylo ale těžké se sem dostat. 

2$), jak je náročné (např. „Studium je opravdu hodně těžké, někdy až příliš. Ale snažím se. ", 
2 $ ) nebo proč si vybrali zrovna obor, o kterém píší (např. „...vždyťv 18 jsem chtěla studovat 

dějiny umění nebo filosofii. Vím ale, že jsem si již tehdy říkala, že to není příliš praktické. 

Žurnalistika by byla užitečnější, myslela jsem si...", 7$), u některých studentů se studium na 
vysoké škole stalo centrálním tématem slohové práce (nejčastěji u dívek v kvartě). Zejména 
v septimě se zmínky o vysoké škole objevují ve formě úvah, které se týkají toho, která škola 
by pro ně byla asi nejlepší. U mnohých studentů se objevuje studium vysoké školy ve formě 
výzvy v jejich studijním rozvoji, studenti si vybírají vysoké školy, které hodnotí jako obtížné. 

Studenti vnímají, jak je patrné z jejich výroků, mnohem častěji studium na vysoké škole jako 
výzvu v seberozvoji než tomu bylo u maturitní zkoušky. 

Jaké vysoké školy ve svých slozích o budoucnosti studenti studují, je uvedeno 

Podrobně v příloze č. 7. V sekundě se nejčastěji objevují vysoké školy s velkou tradicí 
a prestiží (velice často lékařská fakulta, u dívek mnohdy veterinární lékařství, dále Divadelní 

akademie múzických umění, Vysoká škola ekonomická, a právnická fakulta). V kvartě se 

k těmto školám přidávají u dívek ještě často obory jako psychologie, architektura, umělecké 

směry - konkrétně fotografie a obory zabývající se cestovním ruchem a u chlapců obory jako 
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je informatika, IT technologie, matematicko-fyzikální fakulta, České vysoké učení technické 

nebo Česká zemědělská universita, ale i fakulta sociálních věd. V septimě se u dívek objevují 

humanitní obory jako kulturologie, dějiny umění, filosofie, žurnalistika, knihovnictví, 

psychologie, ale také Vysoká škola ekonomická a lékařská fakulta. Chlapci v septimě píší 

o Českém vysokém učení technickém a jeho různých oborech, ale také o humanitních oborech 

jako je žurnalistika, právnická fakulta a studium mezinárodních vztahů. Celkově dívky 

inklinují více k humanitním oborům, ale ne výhradně a u chlapců jsou humanitní a technické 

či přírodovědné obory vcelku vyrovnané. 

3. Zahraničí 

Úvod do situace 

Odjezd na delší dobu do zahraničí či dokonce volba trávení života v zahraničí může 

být pro studenty přitažlivá z několika důvodů. Studenti mohou předpokládat, že dlouhodobým 

Pobytem v zahraničí získají cenné studijní či pracovní zkušenosti, které budou důležité pro 

Profesní život po návratu. Podstatným motivačním faktorem pro dlouhodobý pobyt 
v zahraničí může být značné zlepšení jazykových dovedností, které mohou v budoucnu 

Potřebovat v pracovním, ale i soukromém životě. Delší pobyt v zahraničí může představovat 
v očích studentů také možnost pro výdělek většího množství peněz, než by si za stejnou práci 

vydělali v České republice. Volba života v zahraničí může být motivována lepšími platovými 

Podmínkami či partnerským životem s cizincem nebo touhou reprezentovat Českou republiku 
v zahraničí apod. Odjezd na delší dobu do zahraničí či dokonce volba života v zahraničí může 

však kromě nejrůznějších důvodů představovat určitou alternativu k možnostem, které jsou 

studentům po ukončení gymnázia obvykle nabízeny (další studium, zaměstnání,..). 

Odcestování na nějaký čas do zahraničí může také splnit funkci oddálení nutnosti volby další 

studijní a profesní cesty. Život mimo Českou republiku může studentům nabízet také mnohem 

větší prostor pro uplatnění fantazie týkající se jejich budoucnosti. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 6 - Zahraničí 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4J 7 ? is Celkem 
J^Zahraničí 
JLlzda je zmíněno 45, 5% 37, 5% 33, 3% 20, 0% 55, 6% 44, 4% 37, 3% 
_b^dlouhodobý pobyt 36, 4% 00, 0% 26, 7% 20, 0% 44, 4% 44, 4% 28, 3% 
c) život mimo ČR 09, 1% 37, 5% 00, 0% 00, 0% 11, 1% 00, 0% 07, 5% 

Tématu zahraničí se dotklo 37, 3 % všech studentů. Nejvíce se úvahy o zahraničí 

vyskytují v septimě u dívek (55, 6 %), ale v tomto ročníku se zahraničím zabývali poměrně 

hodně i chlapci (44, 4 %). Studenti sekundy se ktéto kategorii vyjadřovali také poměrně 

hodně (45, 5% dívek a 37, 5 % chlapců). Naopak nejméně se tomuto tématu věnovali chlapci 

v kvartě (20 %). Ve všech ročnících se ale úvahy o dlouhodobém pobytu v zahraničí objevily. 

Častěji studenti psali o dlouhodobém pobytu v zahraničí (cca půl roku a více) než 
0 trvalém bydlišti mimo Českou republiku. Výjimku tvoří chlapci ze sekundy, kde všechny 

zmínky o zahraničí (37, 5 %) tvoří výroky o životě mimo Českou republiku (např. „...moje 

rodina by se odstěhovala ke mně na Jamajku. ", 2<$). 

Nejčastějšími důvody pro dlouhodobý pobyt v zahraničí bylo studium (např. „ Vždyť 

Jsem také vynaložila značné úsilí, abych byla přijata a splnila si tak svůj sen o studiu 
v zahraničí. Navíc Kanada je krásná země...", 7$), zlepšování jazykových schopností (např. 

»Potom jsem dostala nabídku odjet na rok do Ameriky, abych si zlepšila angličtinu.", 4$) , 

Práce - její povaha a někdy i její finanční stránka (např. „Celý život nechci trávit v České 

^publice, chtěl bych pracovat ve Spojených státech. Plat je zde opět vyšší a elektronika se zde 

Prodává za poloviční ceny.", 2<S nebo „Je mi 30 let pracuji v diplomatických vztazích 
a reprezentuji Českou republiku v zahraničí.", 1<$) a sport (např. „Nejradši bych chtěl hrát 
v Barceloně. Je to můj velký sen.", 2c?). Někteří studenti ale neuvedli ani konkrétní důvod 

(např. „Po studiu jsem odjela do Afriky, na rok.", 2$). Další důvod, který se objevil je 

skutečnost, že partner/ka studenta pochází ze zahraničí (např. „Žijeme buď na okraji Prahy 
nebo někde v zahraničí, přítel je možná cizinec.", 2$). Často byla volba odjet do zahraničí na 

delší dobu uvedena jako alternativa k dalšímu životu po ukončení gymnázia v případě, že 

student úspěšně nesložil přijímací zkoušky na vysokou školu. Vycestování do zahraničí plnilo 
u několika studentů funkci oddálení volby další studijní či profesní cesty. U několika studentů 
Se také objevil názor, že vycestování do zahraničí za studiem či zaměstnáním je určitá otázka 

Prestiže. 
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4. Povolání 

Úvod do situace 

Volba povolání představuje podstatný krok vzhledem k budoucnosti člověka. Žáci 

základní školy se otázkou, čím by chtěli být, zabývají již v devátém ročníku při přechodu na 

školu střední, která je bude připravovat na výkon jejich budoucí profese či se budou alespoň 

vzdělávat v oboru, ve kterém by chtěli pracovat. U studentů osmiletého gymnázia je krok 

rozhodování o budoucí profesi oddálen do posledního ročníku školy střední. Studenti kvarty, 

pokud by chodili na základní školu, by byli postaveni právě před toto rozhodnutí. Další čtyři 

ročníky gymnázia však toto rozhodování oddalují. Otázka výběru povolání, přípravy na něj 

prostřednictvím studia na vysoké škole, je nejvíce aktuální až u studentů septimy. To, zda 
a jakým způsobem se studenti zabývali ve svých slohových pracích zaměstnáním, odhaluje 

jejich odhad osobního směřování. Volba povolání má již jiný charakter než volba vysoké 

Školy. Jedná se o konkretizované směřování osobnosti. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 7 - Povolání 

ka tegor ie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? is celkem 
i^Povolání 
¿¿zda je zmíněno 36, 4% 75, 5% 73, 3% 40, 0% 44, 4% 88, 9% 58, 2% 
¿ ) j a k é _ 36, 4% 75, 5% 73, 3% 40, 0% 44, 4% 77, 8% 56, 7% 

Tématu povolání se ve svých slozích dotklo 58, 2 % všech studentů. Nejvíce se 

zaměstnáním zabývali ve svých slozích chlapci ze septimy (88, 9 %). V tomto ročníku byl 

velký rozdíl mezi chlapci a dívkami, povoláním se v septimě zabývalo jen 44, 4% dívek. 

Touto kategorií se zabývali poměrně hodně také chlapci v sekundě (75, 5 %) a dívky v kvartě 

(73, 3 %). Naopak nejméně se tímto tématem ve svých pracích zaobíraly dívky v sekundě (36, 
4 %), dále chlapci v kvartě (40 %) a dívky v septimě (44, 4 %). Z tohoto tedy vyplývá, že 

v rámci této kategorie byl velký rozdíl ve všech ročnících mezi dívkami a chlapci, ale 
v každém ročníku se povoláním více zabývalo jiné pohlaví. V sekundě to byli chlapci, 

v kvartě se zaměstnáním více zabývaly dívky a v septimě se tomuto tématu věnovali o mnoho 
Vl'ce chlapci. 

Konkrétní povolání, kterým se ve svých slohových pracích studenti věnují, jsou 

Podrobně uvedena v příloze č. 7. Povolání se vyskytují různá, celkově lze shrnout, že dívky ve 
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všech ročnících se ve svých slozích věnují těm povoláním, která souvisejí se sociální oblastí 

(psycholožka, lékařka,..), s humanitně orientovanou přípravou na toto povolání (tlumočnice, 

pracovnice v nakladatelství, pracovnice ve francouzském institutu, novinářka,..) nebo 

s uměleckou sférou (herečka, designérka nábytku, fotografka). Profese jako lékař/ka, 

právník/právnička, ekonom/ka, podnikatel/ka se objevují u obou pohlaví. U chlapců se zase 

objevují velice často profese spojené s výpočetní technikou (programátor, grafik, tvůrce 

počítačových her,..), s technickou studijní přípravou (stavař, inženýr) nebo se sportem 

(profesionální skateboardista, profesionální fotbalista, sportovní novinář). U chlapců se také 

objevují povolání spjatá s obchodováním, velkými obchodními společnostmi, financemi nebo 

povolání orientované na práci v zahraničí (obchodní generální ředitel, majitel firmy zabývající 

se finanční analýzou, práce v mezinárodní firmě, diplomat). Také některé dívky se této sféry 

ve svých slozích dotkly (managerka, práce v finanční oblasti v nějaké firmě, práce v oblasti 

cestovního ruchu), ale ne v takové míře jako chlapci. 

Shrnutí 

Ve skupině kategorií zabývajících se vzdělávací a profesní dráhou jsem zjistila 

zajímavou skutečnost. Předpokládala jsem totiž, že vzdělávací a profesní dráha spolu bude 
u studentů úzce souviset a tedy ten student, který bude ve svém slohu silně studijně 

orientovaný, bude psát o úspěšné maturitě, úspěšně složených přijímacích zkouškách na 

vysokou školu a zdárném dokončení studia na vysoké škole, bude také psát o následném 

zaměstnání a zvolené profesní kariéře. Složení maturitní zkoušky a studium na vysoké škole 

spolu souvisí, oběma kategoriím se nejvíce věnovaly dívky z kvarty a nejméně chlapci ze 

sekundy, stejné to bylo s rozdíly mezi dívkami a chlapci - v sekundě a kvartě se o kategoriích 

Maturita a vysoká škola zmínilo mnohem více dívek než chlapců a v septimě byly již počty 
více méně vyrovnány, v tomto ročníku k tak velkým rozdílům v přístupu ke vzdělání mezi 

chlapci a dívkami nedošlo. Překvapivě však pro mě dopadla kategorie povolání, která, jak 

jsem již předeslala, s kategorií maturita a vysoká škola ve studentských pracích nesouvisí. 

Povoláním se ve svých slozích zabývali nejvíce chlapci ze septimy, hned poté chlapci ze 

sekundy (tedy ti, kteří se nejméně věnovali studijní dráze) a také dívky z kvarty (u dívek 

z kvarty se můj předpoklad potvrdil, v tomto ročníku se věnovaly dívky hodně vzdělávací 
1 Profesní dráze). V septimě, kde byl v případě studijní dráhy minimální rozdíl mezi chlapci 
a dívkami, se objevil naopak velký rozdíl v případě profesní dráhy, chlapci se profesní 

°rientaci věnovali v septimě daleko více než dívky. 



b) Trávení volného času 

Kategorii volný čas jsem vyčlenila jako zvláštní skupinu, jelikož se jí zabývala 

naprostá většina studentů ve všech ročnících a také proto, že způsob trávení volného času 

a jeho náplň je velice různorodá a souviset může jak s vzdělávací a profesní dráhou, tak 

s rodinným životem. Stejně tak nemusí souviset ani s jednou z těchto skupin. Z hlediska 

obsahové analýzy jsem si všímala toho, jak mnoho a jakým způsobem se této kategorii 

studenti ve svých slohových pracích věnovali a také toho, jakou náplň volného času 

zmiňovali. 

5. Volný čas 

Úvod do situace 

Způsob, jakým píší studenti o trávení volného času prozrazuje, podobně jako 

u povolání, odhad jejich osobního směřování. Kromě toho, že studenti prozrazují, jak si 

Představují trávení volného času v budoucnosti, uvádějí také, někteří přímo, jiní nepřímo, 

kolik volného času by si pro sebe představovali. Ve volném čase mohou studenti také uvádět 

činnosti, kterými si představují, že se budou zabývat, které ale netvoří součást jejich 

Profesního života. Tato kategorie může být více než jiné (povolání, partner, bydlení, 

finance,..) navázána na přítomnost. Studenti mají s trávením volného času zkušenost již ze 

současného života. Některé způsoby trávení volného času mohou být pro ně natolik přitažlivé, 

že si představují, že se jich nedovedou vzdát ani v budoucnu. Způsob trávení volného času, 

který popisují ve slozích o budoucnosti, lze považovat za ten nejoblíbenější (pokud ovšem 

souvisí s přítomností). Studenti si totiž uvědomují, jak je ze slohů patrné, že budou mít 
v budoucnosti spíše méně volného času než nyní, tudíž z množství trávení volného času 
vybírají ten pro ně nejvíce přitažlivý - ten, o kterém si nedovedou představit, že by se ho 

vzdali. Někdy studenti píší i o důvodech, proč tráví volný čas zrovna tak, jak popsali, či 

Případně zmiňují, jak se některého způsobu trávení volného času museli vzdát. Naopak 

někteří zmiňují takový způsob trávení volného času, ke kterému z různých důvodů zatím 
nemají přístup, ale představují si, že by se k němu v budoucnu mohli dostat (například 

Posezení v restauraci s přáteli, řízení vozidla, sporty jako golf, tenis nebo činnosti spojené 
s uměním jako např. hraní v divadle, působení v rockové kapele apod.). 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 8 - Volný čas 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7J celkem 4. Volný čas 
a) zdaje zmíněn 63, 6% 87, 5% 60, 0% 60, 0% 77, 8% 77, 8% 68, 7% 
b) náplň 54, 5% 87, 5% 53, 3% 60, 0% 77, 8% 77, 8% 65, 7% 
c)uvedeno, že ho nemají 00, 0% 12, 5% 06, 7% 00, 0% 00, 0% 00,0% 03, 3% 

Kategorie volný čas se ve slozích studentů objevovala velice často (podle ročníků 

a pohlaví studentů se četnost výroků o volném čase pohybovala mezi 60 % - 87, 5 %). 

Celkově se této kategorie dotklo 68, 7 % všech studentů. To přisuzuji již výše uvedené 

skutečnosti, že s trávením volného času mají, na rozdíl od jiných kategorií (např. povolání, 

Partner, bydlení, finance,...), zkušenost již ze současnosti. Dokonce trávení volného času 

vyplňuje vedle povinností spojených se studiem současný život studentů. Nejvíce se volným 

časem zabývali chlapci ze sekundy a nejméně studenti i studentky z kvarty. Rozdíl mezi 

chlapci a dívkami byl pouze v sekundě, kde se již zmíněných 87, 5 % chlapců věnovalo této 

kategorii a u dívek to bylo 63, 6 %. V kvartě a septimě není mezi dívkami a chlapci žádný 

rozdíl (kvarta dívky i chlapci 60%, septima dívky i chlapci 77, 8 %). 12, 5 % chlapců z kvarty 

uvedlo, že nemají žádný volný čas a 6, 7 % dívek z kvarty uvedlo totéž. Většinou tyto výroky 

studenti spojovali s náročným zaměstnáním. Někteří studenti uvedli, že nemají žádný volný 

Čas nebo jen velice málo, ale přesto napsali alespoň jednu zájmovou aktivitu, které se věnují 

(ty jsem do kategorie 5c) nezařazovala (např. „Vzhledem k mé profesi nemám příliš volného 

času, ale to v dnešní době nemá skoro nikdo. Když. si udělám čas, jdu si zahrát na kytaru", 

7c?). 

Často se tato kategorie objevovala jako třetí oblast života, který studenti popisovali ve 

svých pracích, právě vedle studijní a profesní dráhy a rodinného života. Pokud se o volném 

čase zmínili, většinou psali, jak ho tráví, jakým činnostem se věnují. Pouze několikrát se 

stalo, že student pouze konstatoval, že volný čas má nebo nemá, či ho má mnoho nebo málo. 

Jakou náplň volného času uváděli studenti ve svých slozích je podrobně popsáno 
v Příloze č. 7. Mezi chlapci a dívkami není příliš mnoho rozdílů ve způsobech trávení volného 

času. Nejvíce studentů uvádělo mezi volnočasové aktivity sport nebo aktivity spojené 
s Pohybem. Velmi často studenti také uváděli poslech hudby anebo hru na hudební nástroj, 

Pobyt v přírodě, čas trávený s blízkými (rodinou nebo přáteli), cestování, kulturu (filmy, kino, 

divadla, výstavy, koncerty,..), četbu. U dívek v sekundě a v kvartě se několikrát objevila péče 
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0 zvířata. U dívek celkově se ještě objevila práce s dětmi a různé umělecké činnosti (např. 

práce s hlínou, fotografování), u chlapců v sekundě a kvartě zase práce s počítači, 

elektronikou a různé karetní hry. V septimě byly zájmové činnosti velmi podobné u chlapců 

1 u dívek (sport, pohyb, kultura, čas s blízkými, návštěvy restaurací, četba). Počítače a práce 

s nimi se v septimě již neobjevila u nikoho, stejně tak péče o zvířata se j iž v nejvyšším 

ročníku nevyskytla. 

Mnoho studentů vyjmenovávalo najednou několik aktivit, kterým se ve svých slozích 

věnují ve volném čase (např. „Potom se spřítelem zabývám nejčastěji sportem - rádi trávíme 

čas lezením, plaváním, jezdíme na brusle a občas zajdeme spřátelí na squash nebo na 

bowling. O víkendech jezdíme s kamarády na výlety, lezení a jiné.", 4$), což se týká zejména 

studentů v sekundě a v kvartě. V septimě již uvádějí méně aktivit, většinou se zaměří najedno 

hobby, kterému věnují svůj volný čas (např. „Pořád dělám ráda věci z hlíny. Celý dům jsem 

si vymyslela sama, s pomocí manžela, mám ráda, když k sobě všechno pasuje. ", 7$). To může 

souviset s tím, že starší studenti si ještě více než ti mladší uvědomují, že v budoucnosti budou 

mít spíše méně volného času než mají nyní. Několik studentů a převážně studentek také píše 
0 tom, jak je pro ně důležité volný čas mít a věnovat ho své rodině, přátelům, koníčkům nebo 

odpočinku (např. „...naštěstí mi zbývá čas i na jiné aktivity a hlavně na rodinu - dceru, 

Manžela, rodiče.", 4$). 

Ve způsobech trávení volného času není ani tolik rozdíl mezi dívkami a chlapci jako 

ve věkových skupinách studentů, způsoby trávení volného času i způsoby pojednání o volném 

čase ve slohových pracích jsou odlišné u septimánů (mezi sekundou a kvartou nejsou velké 

rozdíly). 

c) Rodinný život 

Kategorie 6. - 10. se týkají toho, jak studenti popisují ve svých slozích rodinný život. 

Kategorie 6. a 7. se týkají partnera a dětí, tedy nové rodiny, kategorie 8. souvisí s primární 

rodinou studentů a kategorie 9. a 10. se týkají bydlení, nejprve toho, s kým studenti ve své 

slohové práci bydlí a poté, kde si představují, že budou bydlet. Tyto kategorie poskytují obraz 

o Představě budoucího rodinného života studentů. Tedy, zda budou ženatí/vdané, zda a kolik 

budou mít dětí, jak budou vypadat jejich vztahy s rodiči a sourozenci, kde a s kým budou 

bydlet. 
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6. Partner/ka 

Úvod do situace 

Úvahy spojené s touto kategorií patří do vzdálenější budoucnosti než např. kategorie 

maturita nebo vysoká škola. Zkušenosti s dlouhodobějším partnerským vztahem mohou mít 

pouze studenti septimy, v nižších ročnících se jedná mnohem více o představy doposud 

neovlivněné vlastními zkušenostmi. Přesto však volba životního partnera a způsobu 

partnerského soužití patří k podstatným životním krokům a prozrazuje mnoho o představách 

budoucnosti studentů. Tato kategorie může být ovlivněna zkušeností se vztahem rodičů 

a poměry v primární rodině. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 9 - Partner/ka 

J^ategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
^Partner/ka 
-¿¿zdaje zmíněn/a 45, 4% 25, 0% 53, 3% 13,4% 66, 7% 55, 6% 41, 8% 
JiLpřítel/kyně 09, 1% 12, 5% 26, 7% 00, 0% 11, 1% 33, 3% 14, 9% 
Lílmanžel/ka (svatba) 36, 4% 12, 5% 26, 7% 13, 4% 55, 6% 22, 2% 25, 4% 

V každém ročníku se přibližně polovina studentů a polovina studentek ve svých 

slozích věnovala budoucímu partnerovi/partnerce, kromě chlapců z kvarty, těch se zabývalo 

tímto tématem ve svých pracích pouze 13, 4 %. Celkově se tohoto tématu dotklo 43, 3 % 

studentů. Nejvíce zmínek o budoucím partnerovi uvedly dívky ze septimy (66, 7). V této 

kategorii mne z hlediska obsahu dále zajímalo, zda budou studenti psát o možnosti uzavření 

Manželství a jak často se zmínky o manželovi/manželce ve slozích objeví. Ve zvoleném 

okamžiku v budoucnosti ve svém slohu počítalo s manželstvím 36, 4 % dívek ze sekundy 

(oproti 9, 1 % dívek, které psaly o příteli), 12, 5 % chlapců ze sekundy (stejný počet chlapců 
2e sekundy psal o přítelkyni), 26, 7 % dívek z kvarty (stejný počet dívek z kvarty psal 
0 Příteli), 13, 4 % chlapců z kvarty (žádný chlapec z kvarty neuvedl poznámku o přítelkyni) 
a 55, 6 % dívek ze septimy (oproti pouhým 11, 1 % dívek ze septimy, které psaly o příteli). 
Jedině chlapci ze septimy psali častěji o přítelkyni (33, 3 %) než o manželce (22, 2 %). 

Ačkoli kvantitativní údaje výzkumu hovoří spíše pro uzavírání manželství, je ve 
sPolečnosti patrný trend projevující se v častém neuzavírání manželství. Ve výzkumu se tato 

skutečnost projevila tím způsobem, že studenti, kteří psali o potřebě manželství uzavřít, svůj 
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záměr omlouvali a vysvětlovali, proč chtějí vstoupit do manželství. Domnívám se, že se zde 

projevil posun v nazírání společnosti na uzavírání manželství oproti minulosti. 

Zmínky o partnerovi nebo partnerce (ať už se jednalo o přítele/přítelkyni nebo 

manžela/manželku) vypadaly ve slozích studentů různě. Někteří studenti se pouze zmínili, že 

již mají partnera, např., že sním bydlí (např. „...když přijdeme z různých aktivit domů, 

bydlíme spolu v bytu blízko Šárky - ale ne v paneláku!!, povečeříme,... " , 4 $ ) nebo kdy a kde 

se seznámili (např. „S přítelem jsme se potkali díky novinám, pro které fotím.", 4$) , jak jsou 

spolu dlouho apod. Jiní popisují svůj budoucí protějšek ve svém slohu blíže (např. „Mojí 

přítelkyni je 26 nebo 27 let, chodím s ní od mých 16 ti let. Po složení maturitní zkoušky chtěla 

studovat psychologii nebo sociologii, nepodařilo se jí ale udělat přijímací zkoušky a tak 

skončila na jiné vysoké škole, jen nevím na jaké, to si opravdu nepředstavím. Po pěti letech ji 

ukončila protože se hned dostala do jiného stavu, tak zůstala doma.", 7c?). Několik studentů 

a studentek ze septimy psalo, že ve zvoleném okamžiku v budoucnosti, o kterém ve slohu 

Píší, stále chodí s přítelkyní či přítelem ze současnosti. 

7. Děti 

Úvod do situace 

Zmínky o dětech patří do představ ještě vzdálenější budoucnosti než o kategorii 

Předchozí. Silně souvisí s představami o budoucím rodinném životě. Tato kategorie je 

charakteristická tím, že v současnosti s ní nikdo ze studentů nemá zkušenost. Tato kategorie 

také předpokládá zmínku o partnerství. Studenti, u kterých se kategorie děti vyskytla, 

věnovali rodinnému soužití a představám o rodinném životě většinou více prostoru a zároveň 

zmiňovali další kategorie náležející do skupiny kategorií rodinný život, např. bydlení. Přístup 

k této kategorii prozrazuje, zda student ve své budoucnosti počítá se založením rodiny, či se 

soustředí pouze na budování své profesní kariéry. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 10-Dět i 

Kat, _egorie / Ročník 
J ^ D ě d 
-ž jzda jsou zmíněny 
-b) kolik 

2 ? 

36, 4% 
36, 4% 

2cJ 

00, 0% 
00, 0% 

i ? 

46, 7% 
33, 3% 

4J 

00, 0% 
00, 0% 

7$ 

00, 0% 
00, 0% 

is 

44, 4% 
22, 2% 

celkem 

20, 9% 
17, 9% 
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V sekundě a kvartě se o dětech zmínily výhradně dívky, v sekundě to bylo 36, 4 % 

dívek a v kvartě 46, 7 % dívek. V septimě se situace obrátila a o dětech psali pouze chlapci 

(44, 4 %). Celkově se dětmi zabývalo 26, 9 % všech studentů. 

Někteří studenti psali zmínky obecně o dětech, aniž by určili, kolik jich ve zvoleném 

okamžiku mají (např. „Nevím, ještě kolik chci mít dětí, na to je času víc než dost. " 4$) , jiní 

určili i počet (např. „...a ve 29 letech budeme mít 1. dítě. Po třech letech budeme mít 

dvojčata.", 2$). Jednotlivé výroky o tom, kolik dětí studenti, kteří se tímto tématem ve svých 

slozích zabývali, ve zvoleném okamžiku mají, jsou uvedeny v příloze č. 7. Nejčastěji se jedná 

o jedno dítě, ale počty se pohybují od jednoho do čtyř dětí. 

Pokud se studenti o dětech zmiňují, většinou pouze napíší, kolik jich mají či v kolika 

letech si je pořídili. Ve slozích studentů jsou děti ve zvoleném okamžiku většinou malé, ve 

věku raném nebo předškolním, i když se vyskytují i výjimky se staršími dětmi. Několikrát se 

objevilo v souvislosti s dětmi zhodnocení finanční situace rodiny. 

8. Primární rodina 

Úvod do situace 

Kategorie primární rodina souvisí s přítomností a dokonce i s minulostí studentů. Na 

rozdíl od kategorií partner/ka a děti mají s touto kategorií zkušenost všichni studenti a více 

jsou s ní spjati studenti mladší. Kromě zkušenosti vlastní, tedy z fungování primární rodiny, 

mají studenti zkušenost zprostředkovanou skrze vztah svých rodičů a prarodičů. 

Prostřednictvím této kategorie se lze dozvědět více o představách studentů o jejich sociální 

síti v budoucnosti. Vzhledem k podkategorii, která zjišťuje, zda se student věnoval ve svém 

slohu popsání vztahů s členy primární rodiny, lze posoudit představu studentů o významu 

sociálních vztahů v budoucnosti. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 11 - Primární rodina 

kategorie / Ročník 
-^Primární rodina 
- j í z d a je zmíněna 
-k)_zda jsou uvedeny vztahy 

2? 2 J 4$ 4c? 7 ? 7c? celkem 

54, 5% 25, 0% 73, 3% 40, 0% 55, 6% 
27, 3% 12, 5% 40, 0% 13,4% 

77, 8% 
44, 4% 

55, 2% 
55, 6% 31,3% 
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Zmínky o primární rodině (tedy rodičích, sourozencích, prarodičích či širší rodině) 

jsou ve všech ročnících vcelku časté. Primární rodině se ve svých slozích věnovalo 55, 2 % 

všech studentů. Z tohoto počtu studentů se hlouběji o vztazích zmínilo 56, 7 %. Nejvíce 

zmínek o primární rodině se vyskytlo u chlapců ze septimy (77, 8 %) a u dívek z kvarty 

(73, 3 %). Celkově se ve svých slozích primární rodinou zabývaly ve všech ročnících více 

dívky, právě kromě septimy. Nejméně zmínek o tomto tématu bylo u chlapců v sekundě 

(25 %). 

Někteří studenti se o primární rodině zmínili jen okrajově bez bližšího popisu 

vzájemných vztahů (např. „ Jednou za čtrnáct dnů se jdeme podívat za rodičem a s mým 

starším bratrem občas také někam zajdu pokecat.", 4 ? ) a jiní naopak vztahy s primární 

rodinou nebo v ní (pokud se stále ve zvoleném okamžiku cítí být její součástí) hlouběji 

popisují (např. „...samozřejmě byly chvilky, které mě vykolejily, ale vždy mě podržela má 

rodina, jsem za to ráda.", 4$ nebo „Skoro každý večer volám sestře, která studuje taky 

v Praze, protože to je zatím jediný člověk se kterým si opravdu rozumím, vždy si máme o čem 

Povídat. Navíc ona mě zná skoro lip, než já, takže pokaždé, když jsem ve špatné náladě, nebo 

mi něco nejde, zavolám jí a ona mě vždycky dokáže rozveselit a poradit s mými problémy. ", 

4$). Dívky z kvarty se sice hodně zmiňovaly o primární rodině, ale ponejvíce okrajově -

detailnější popis vztahů podalo 40 % dívek z kvarty (přičemž celkově se primární rodinou 

zabývalo 73, 3 % dívek z kvarty, jak jsem již výše uvedla). Naopak většina chlapců ze 

septimy, kteří se primární rodinou ve svých pracích zabývali, podala bližší popis vztahů. 

Nej větší rozdíl mezi chlapci a dívkami byl v kvartě, kde se věnovalo tématu primární rodiny 

již zmíněných 73, 3 % dívek a 40 % chlapců. 

9. Bydlení I 

Úvod do situace 

Kategorie bydlení souvisí úzce s rodinným životem, jaký si studenti představují ve své 

budoucnosti ve zvoleném okamžiku. Kromě rodiny však tato kategorie souvisí také 
s finančními možnostmi, se kterými studenti v představách budoucnosti počítají. Kategorie 

bydlení I je však více odrazem představ rodinného života a sociálních vztahů. Velice úzce 

souvisí tato kategorie s procesem osamostatňování se od rodičů a celkově se vztahem k míře 

svobody, se kterou studenti počítají ve zvoleném okamžiku. Do kategorie bydlení I se 

Promítají zkušenosti z primární rodiny studenta. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 12-Bydlení I 

„Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
9. Bydlení I 
a) zda je zmíněno 72, 7% 37, 5% 53, 3% 20, 0% 44, 4% 55, 6% 46, 2% 
b) s rodiči 27, 3% 00, 0% 06, 7% 06, 7% 00, 0% 00, 0% 07, 5% 
c) sami/s novou rodinou 45, 5% 25, 0% 40, 0% 13,4% 44, 4% 44, 4% 34, 4% 

Zmínky o bydlení se vyskytují také v mnoha slozích, zmiňuje se o něm 46, 3 % všech 

studentů. Tato kategorie se objevuje ponejvíce ve slozích dívek ze sekundy (72, 2 %) 

a naopak nejméně v pracích chlapců z kvarty (20 %). Více se tomuto tématu věnují dívky 

pouze v septimě je to vcelku vyrovnané, dokonce o něco více chlapců věnuje tomuto tématu 

více prostoru. Největší rozdíl je mezi chlapci a dívkami v sekundě, tam se tématu bydlení 

věnuje 37, 5 % chlapců oproti již zmiňovaným 72, 2 % dívek. 

V rámci této kategorie jsem sledovala, s kým spíše studenti ve svých slozích 

o budoucnosti ve zvoleném okamžiku bydlí - zda s rodiči anebo sami či s novou rodinou ve 

vlastním bydlišti. Převážná většina studentů si zvolila bydlení samostatné či s novou rodinou 

Čím byli studenti starší (aktuálně), tím méně počítali s možností bydlení u rodičů, v septimě se 

tedy výrok spjatý s bydlením u rodičů nevyskytl ani jednou, v kvartě to bylo malé procento 

a v sekundě byla situace trochu zvláštní - z chlapců nezvolil tuto možnost nikdo, ale 27, 3 % 

dívek ze sekundy bydlení s rodiči zmínilo. 

10. Bydlení II 

Úvod do situace 

Kategorie bydlení II souvisí více s finanční situací, se kterou studenti ve zvoleném 

okamžiku ve svém slohu počítají. Většina z nich má představu, že bydlení v rodinném domku 

se zahradou blízko přírody je finančně nákladnější a tento způsob bydlení preferují studenti, 

kteří počítají s vyššími příjmy rodiny. Zároveň však tato kategorie souvisí s představou stylu 

Života. S kategorií bydlení II mají také zkušenost všichni studenti, ačkoli většinou jen 

s jedním pólem této kategorie. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 13-Bydlení II 

Kategorie / Ročník 2 ? 2$ 4 ? 4c? 7$ 1S celkem 10. Bydlení II 
a) byt ve městě 27, 3% 12, 5% 26, 7% 06, 7% 22, 2% 55, 6% 19, 4% b) dům na venkově, za m. 27, 3% 12, 5%0 26, 7% 00, 0% 22, 2% 00, 0% 14, 9% 

V rámci kategorie bydlení II jsem sledovala, kde ve svých slozích studenti ve 

zvoleném okamžiku bydlí, zda ve městě v bytě, či na venkově nebo na okraji města 

v rodinném domku. Co se týče volby města, vyskytla se ve slozích převážně dvě a to Praha 

a Brno, pouze výjimečně město jiné. Většinou byly obě možnosti zastoupené podobnými 

Počty, jen chlapci v septimě volili jednoznačně byt ve městě (55, 6 % oproti žádné volbě 

domku za městem). Otázkou, kde bydlet, se ve svých pracích nejvíce zabývali právě chlapci 

v septimě, nejméně chlapci v sekundě. Zmínka o této kategorii vyskytla u 38, 8 % všech 

studentů a celkově zvítězilo bydlení v městském bytě. 

Shrnutí 

Rodinným životem se častěji zabývaly dívky než chlapci, nejvíce dívky v septimě 

a kvartě. Naopak nejméně chlapci v kvartě a sekundě. Chlapci v septimě se oproti chlapcům 

ze sekundy a kvarty věnovali tématu rodiny srovnatelně s dívkami, v některých kategoriích je 

i předčili (děti, primární rodina, bydlení I, bydlení II). Častěji volili studenti svazek 

manželský před nesezdaným partnerstvím, mimo chlapců ze septimy, kteří více psali 
0 přítelkyních než o manželkách. Co se týká dětí, nejčastěji studenti volili ve svých slozích 

Jedno dítě, ale objevovaly se počty od jednoho do čtyř dětí. V otázce bydlení, většina studentů 

volila bydlení samostatné či s novou rodinou. Bydlení ve městě nebo v domku za městem 

bylo u studentů v sekundě a kvartě vyrovnané, pouze chlapci ze septimy jednoznačně volili 

byt ve městě. 

d) Další kategorie 

Jak jsem již uvedla výše, následujících deset kategorií již nezařazuji do žádné výše 

uvedené skupiny, p o j í m á m je z hlediska obsahu samostatně. Jsou to kategorie, z nichž některé 

spolu vůbec obsahově nesouvisí, některé ano, ale ty jsou zase dále propojeny se skupinami a) 

- c), někdy i se všemi třemi najednou. Každá z těchto kategorií ale podává bližší obraz 
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o představě budoucnosti studentů osmiletého gymnázia. Dohromady všech dvacet kategorií 

pokrývá témata, kterými se studenti ve svých slozích explicitně zabývali. 

11. Zvířata 

Uvod do situace 

Většina dětí si přeje vlastnit nějaké domácí zvíře a pečovat o něj. Týká se to zejména 

dětí mladších. V dospívání nahrazují toto přání jiné aktivity, kterým by se mladí rádi 

věnovali. Zvíře v rodině může představovat pro dítě spojence, blízkou bytost. Dítě se péčí 

o zvíře také učí určité zodpovědnosti a poprvé zakouší pocit, že se o někoho musí starat. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 14-Zvířata 

.Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
JJj_Zvířata 
jOzda jsou zmíněna 63, 6% 00, 0% 20, 0% 00, 0% 11, 1% 11, 1% 17, 9% 
_b)jaká 45, 5% 00, 0% 20, 0% 00, 0% 11, 1% 11, 1% 14, 9% 

Zvířaty, tedy vlastněním domácích zvířat a péčí o ně, se zabývaly nejvíce dívky 

v sekundě (63, 6 %), dále dívky z kvarty (20 %). Chlapci ze sekundy a kvarty se tímto 

tématem ve svých slohových pracích nezabývali vůbec. V septimě se tohoto tématu dotkl 

stejný počet dívek i chlapců, ale procento to není vysoké (11, 1 %). Většinou psali studenti 

o konkrétních zvířatech, převažovali psi (např. „Mám psa, černou dogu, která se jmenuje 

Pepino a hnědého labradora jménem Bůh.", 2?) , konkrétněji je to uvedeno v příloze č. 7. 

Některé dívky ze sekundy však psaly pouze obecně o zvířatech (např. „ Chci mít velkou 

rodinu s hodně domácími mazlíčky.", 2? nebo „Zajímám se o sport, zvířata, přírodu,..2$). 

Kategorie zvířata se objevila převážně u mladších studentů a to zejména u dívek. Celkově se 

tohoto tématu dotklo 17, 9 % všech studentů. 

12. Přátelé 

Úvod do situace 

Prostřednictvím přístupu studentů ke kategorii přátelé je možné seznámit se 
s představou studentů o tom, jak budou v budoucnosti fungovat v rámci sociálních vztahů, 
0 přátelích se studenti mohou zmiňovat v souvislosti s volným časem, studiem či prací. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 15 - Přátelé 

.Kategorie / Ročník 2 ? 26* 4 ? 4J 7 ? 7c? celkem 
12. Přátelé-zda jsou zmíněni 63, 6% 12, 5% 26, 7% 20, 0% 22, 2% 55, 6% 32, 8% 

Mnozí studenti se ve svých slozích zmínili, že se ve zvoleném okamžiku rádi setkávají 

se svými přáteli a tráví s nimi volný čas (např. „ O víkendech jezdíme s kamarády na výlety, 

lezení a jiné.", 4$ nebo „Našel jsem si také spoustu přátel, se kterými jdu občas na skleničku 

a jinak trávím poměrně hodně volného času", 1$), případně si pomáhají s péčí o děti (např. 

Vyzvedávám čtyřletou dcerku od kamarádky, která má stejně starého chlapečka. Normálně ji 

však hlídá babička. Dcerka mě přemlouvá, abychom ještě zůstaly, proto si dávám 

s kamarádkou kávu a probíráme spolu pracovní záležitosti, protože se pohybuje ve stejném 

oboru.", 4 $ ) či v jiných životních situacích. Nejvíce se tímto tématem ve svých pracích 

zabývaly dívky ze sekundy (63, 6 %) a hned po nich se této kategorii věnovali chlapci ze 

septimy (55, 6 %). Nejméně se tímto tématem zabývali chlapci v sekundě (12, 5 %), v tomto 

ročníku byl také největší rozdíl mezi dívkami a chlapci. Kategorie přátelé se dotklo 35, 8 % 

všech studentů. 

13. Auto, řidičský průkaz 

Úvod do situace 

Studenti mohou mít různé důvody pro to, aby se ve své slohové práci o budoucnosti 

zmínili o vlastnění automobilu či o získání řidičského průkazu. Vlastnění automobilu může 

odrážet představu studentů o jejich finančních možnostech ve zvoleném okamžiku nebo jím 

studenti mohou zvýšit prestiž zvoleného povolání, pokud se např. jedná o služební vůz. Také 

se může jednat o vyjádření představy životního stylu. Zmínky o získání řidičského průkazu 

mohou souviset s osamostatňováním se od rodičů a s větší svobodou. Získání řidičského 

Průkazu může být ale pro studenty také dalším bodem v životní cestě podobně jako maturita, 

zkoušky na vysokou školu, promoce apod. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 16 - Auto, řidičský průkaz 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
13. Auto, řidičský průkaz 09, 1% 25, 0% 06, 7% 00, 0% 11, 1% 11, 1% 09, 0% 

Kromě chlapců z kvarty se v každém ročníku vyskytli alespoň jeden student 

a studentka, kteří se zmínili o vlastnění automobilu, o služebním voze nebo o skládání 

zkoušek opravňujících získání řidičského průkazu. Nejvíce se o této kategorii zmiňovali 

chlapci v sekundě (25 %). S používáním vlastního vozu studenti spojovali větší nezávislost, 

pohodlnost a další přednosti oproti využívání služeb městské hromadné dopravy (např. „S 18. 

rokem mám ale také spojen řidičský průkaz. Na ten se také moc těším. Že si budu moct dojet 

kam budu chtít a bude to rozhodně pohodlnější než MHD.", 4$) . Někteří s možností používat 

služební vůz zvyšovali atraktivnost a prestiž povolání, které ve zvoleném okamžiku 

vykonávají. Jiní však bez bližších komentářů konstatovali, že mají auto (např. „...jestli budu 

mít v nemocnici službu, pojedu do ní mým autem... ", 2c?). 

14. Finance 

Úvod do situace 

Zajímalo mne, zda se studenti dotknou tématu financí a jakou mají představu o tom, že 

jim budou ve svém budoucím životě přikládat hodnotu. Finance mohou souviset se zvoleným 

životním stylem, s povoláním a jeho prestiží. Zmínky o financích mohou vyjadřovat 

samotnou potřebu studentů „mít hodně peněz", anebo jimi studenti mohou vyjadřovat svou 

Představu o událostech, které nastanou ve zvoleném okamžiku a pro které je nutné mít 

dostatek peněz. Pro každého studenta také mít dostatek peněž znamená něco jiného. Pro 

jednoho to může znamenat žít bez strádání a pro druhého mít peníze na všechno, co si budou 

Přát. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 17 - Finance 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
14. Finance 
a) zda jsou zmíněny 18,2% 12, 5% 26, 7% 06, 7% 22, 2% 44, 4% 20, 9% 
b) zda jsou pro ně podstatné 09, 1% 00, 0% 20, 0% 06, 7% 22, 2% 22, 2% 11,9% 

Ve všech ročnících se nějaké zmínky o penězích vyskytly a kromě chlapců ze 

sekundy, vždy někdo ze studentů či studentek uvedl nějakým způsobem, že je pro něj důležité 

mít dost peněz, např. tím, že vydělávají hodně peněz (např. „Moje práce je dobře finančně 

ohodnocená.. ", 1$ nebo „ Vydělávám dost peněz na to, aby moje přítelkyně mohla být doma 

na mateřské dovolené a abychom neměli problémy spenězi.", 7 c?). Nejčastěji se tomuto 

tématu věnovali chlapci ze septimy (44, 4 %) a poměrně hodně z nich jim přiřklo ve svém 

slohu podstatnou úlohu (22 %). U chlapců se většinou jednalo o vyjádření potřeby zabezpečit 

svou přítelkyni/manželku nebo rodinu (viz výše uvedený příklad chlapce ze septimy). 

15. Svět 

Úvod do situace 

Jelikož v instrukci ke slohové práci byla uvedena věta „..jak vypadá svět kolem 

Vás,..", zajímalo mne, zda se tímto studenti ve svých pracích zabývali a jakým způsobem 

okolní svět ve vybraném okamžiku popisovali. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulkač. 1 8 - S v ě t 

.Kategorie / Ročník 
j5^Svět 
jOjda je zmíněn 
b) co konkrétně 

2 ? 

00, 0 % 
00, 0% 

26 

50, 0% 
50, 0% 

4P 

13, 3% 
13, 3% 

4c? 

26, 7% 
26, 7% 

7P 

11, 1% 
11, 1% 

7c? 

00, 0 % 
00,0% 

celkem 

16, 4% 
16, 4% 

Celkově se touto kategorií zabývali více chlapci než dívky, mimo chlapců ze septimy, 

z nichž se nikdo k tomuto tématu nevyjádřil. Nejvíce se této kategorii ve svých slozích 

věnovali chlapci ze sekundy (polovina). V sekundě byl také největší rozdíl mezi dívkami 
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a chlapci, jelikož se tomuto tématu nevěnovala žádná dívka. 16, 4 % studentů se dotklo 

nějakým způsobem této kategorie. 

Jaké výroky studenti uváděli, je uvedeno v příloze č. 7. Výroky jsou různého 

charakteru, studenti se zmiňují o válečných konfliktech (např. „V Severní Korey je válka mezi 

Jižní a Severní Koreou.", 2c? nebo „ Když jsme přistávali na letišti, čekal mě šok. Léta hrozící 

válečný konflikt byl zde, Česká republika byla napadena. A já musel do služby..", 4c?) 

a politice, ale také o ekologii nebo o pokroku ve výpočetní technice. 

16. Obavy, strachy 

a 
Uvod do situace 

Úvahy o budoucnosti s sebou kromě plánování a představ různých událostí 

a skutečností nesou také obavy a strach z neznámého. Pro každého studenta může být 

obávanou situací něco jiného a jejich obava z ní různě silná. Vyjádření obav je také určitým 

znakem vyspělosti, student si již uvědomuje, že v budoucnosti přijdou kromě pozitivních 

situací také ty negativní a některým z nich se není možné vyhnout (smrt prarodičů, 

nezaviněná ztráta zaměstnání apod.). 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 19 - Obavy, strachy 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? n 7c? Celkem 
J ^ O b a v y , strachy 
¿¿zda jsou zmíněny 18, 2% 25, 0% 13, 3% 46, 7% 66, 7% 44, 4% 35, 8% 
¿iz_čeho, jaké 18, 2% 25, 0% 13, 3% 46, 7% 66, 7% 44, 4% 35, 8% 

Mnozí studenti měli určité události, o kterých se ve svých slohových pracích 

o budoucnosti zmiňovali, s p o j e n y s určitými obavami. Nejvíce nejrůznějších obav a strachů 

vyjádřily d í v k y v septimě (66, 7 %), v nižších ročnících, tedy kvartě a sekundě se naopak 

•-««„1 i víre chlapci. Ale také chlapci ze septimy se poměrně hodně o obavách z něčeho zmiňovali více cnupu. 

u „Hálostí (55 6 %). Největší rozdíl mezi chlapci a dívkami byl zmiňovali o obavách z urcitych události p j , > j ť J 

, , riáHřiin 46 7 % chlapců a jen 13, 3 % dívek. Této kategorie se ve v kvartě, kde své obavy vyjádřilo 4 0 , / m i m a ť j 

svých slozích dotklo 35, 8 % všech studentů. 

Z čeho nejčastěji vyjadřovali studenti své obavy, je podrobně uvedeno v příloze č. 7. 

Byly to nejrůznější záležitosti, často se vyskytl strach ze smrti, nemoci své i svých blízkých, 
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na z katastrof a válek, ale také ze špatných studijních výsledků, z maturity, z nepřijetí 

vysokou školu. Nejzajímavější výroky uváděli chlapci ze septimy, takové se u jiných skupin 

studentů nevyskytly - např. ze všednosti, průměrnosti (např. „..ještě stále v sobě živím 

bláhové naděje o tom, že nebudu tak příšerně průměrný,..", 7 c?), zvědění nezajímavého 

života (např. „..najednou zjistím, že se nic zajímavého neděje, žádný progres.", 7 c?), ze 

stereotypů, prázdna, z nepochopení okolím, ale také z toho, že nedovedou zabezpečit rodinu 
apod. 

17. Hodnocení života 

Úvod do situace 

K úvahám o budoucnosti patří také určité zhodnocení. Člověk očekává příští události 

a dává jim význam. Prostřednictvím přístupu studentů k této kategorii lze zjistit, zda 

očekávají, že se jim naplánované splní či ne. Lze dle toho usoudit na to, zda uvažovali o své 

budoucnosti realisticky a vnímali možnou existenci potíží, které mohou nastat. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 20 - Hodnocení života 

„Kategorie / Ročník 
JJ^Hodnocení života 

2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 

-iOzda budoucí život hodnotí 45, 5% 25, 0% 60, 0% 53, 4% 33, 3% 55, 6% 47, 8% 
^spoko jenos t 45, 5% 00, 0% 53, 3% 26, 7% 33, 3% 00, 0% 29, 9% 
-¿¿nespokojenost 00, 0% 00, 0% 00, 0% 00, 0% 00, 0% 22, 2% l)J7o%r 
LiOneutrální hodnocení 00, 0% 25, 0% 06, 7% 26, 7% 00, 0% 33, 3% 14, 9% 

Někteří studenti (většinou v závěru své slohové práce) uvedli, zda se jim život, který si 
ve svém textu zvolili, líbí či ne anebo hodnotili některé situace ze zvoleného okamžiku života. 

Někteří uváděli výraznou spokojenost, psali, že by chtěli, aby se vše stalo tak, jak to popsali, 
2 jiných výroků byla zase patrná nespokojenost či skepse. U některých studentů se ale 

vyskytlo obojí, s něčím byli např. spokojeni, s jiným nikoli anebo jejich hodnocení nebylo 

výrazně kladné ani záporné (např. výrazně pozitivní události byly „vykoupeny" nějakými 

negativními apod). Nejvíce hodnotily zvolený život dívky z kvarty (60 %), ale ve všech 

ročnících u dívek i u chlapců se hodnocení vyskytovalo poměrně často. Nejméně u chlapců 

v sekundě (25 %). Svůj budoucí život zhodnotilo 47, 8 % studentů. 
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Odlišné však bylo, jaká hodnocení studenti uváděli. Dívky ve všech ročnících 

hodnotily život ve zvoleném okamžiku výraznou většinou kladně (např. „Myslím, že vedu 

vcelku aktivní život a doufám, že to tak bude i nadále. ",4?, „Protože jsem optimistka, myslím 

si, že jsem dosáhla všeho, čeho jsem mohla.", 4$ nebo „...doufám, že se mi většina mých snů 

vyplní a proto se snažím pro to dělat co nejvíce již teď v nízkém věku.", 4$ ), záporné 

hodnocení se u dívek neobjevilo. Naopak negativní hodnocení se vyskytlo u chlapců ze všech 

ročníků. Veškerá hodnocení chlapců ze sekundy byla negativních. V kvartě byli chlapci 

o něco optimističtější, 26, 7 % chlapců z kvarty uvedlo kladné hodnocení. V septimě se 

vyskytlo negativní hodnocení u 22, 2 % chlapců (např. „Ale co naplat, potýkám se 

s depresemi a pocitem prázdnoty.lS) a neutrální hodnocení u 33, 3 % chlapců (např. „Být 

rád tam, kam jsme sami sebe dostali a když už nás někam dostanou okolnosti a nám se to 

nelíbí, umět se s tím poprat a vyrovnat.", 7(J). Chlapci ze sekundy a septimy tedy neuvedli 

žádné pozitivní hodnocení. 

To, že někteří studenti uváděli ve svých slohových pracích negativní hodnocení 

určitých událostí ve zvoleném okamžiku, nutně neznamená, že by celé jejich slohové práce 

b y l y pochmurné, smutné a plné negativních okamžiků. Někteří studenti jsou k sobě jen více 

kritičtí a s tím, o čem si myslí, že je pravděpodobně čeká, se nechtějí spokojit, rádi by dosáhli 

něčeho více. 

18. Výrazný úspěch v určitém oboru 

Úvod do situace 

Studenti se také ve svých slozích zmiňovali o určitých životních úspěších. Pro 

každého velký životní úspěch představuje nějaká jiná událost, někteří studenti spojovali své 

největší úspěchy s prací, jiní např. se sportem nebo nějakou zájmovou činností. Kritériem pro 

to, abych zahrnula výrok studenta do této kategorie bylo jeho vyjádření, že se jedná o něco, co 

si velmi přál, po čem toužil. Ona událost musela mít pro něho samotného velký význam, 

splnění snu, dosažení určité mety v jeho životě. Přístupem k této kategorii prozrazují studenti 

stav své výkonové motivovanosti. 
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Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 21 - Výrazný úspěch v určitém oboru 

Kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
18. Výrazný úspěch 
a) zda je zmíněn 45, 5% 25, 0% 40, 0% 20, 0% 00, 0% 11, 1% 25, 4% 
b) jaký 45, 5% 25, 0% 40, 0% 20, 0% 00, 0% 11, 1% 25, 4% 

Tohoto tématu se dotklo 25, 3 % všech studentů. Nejvíce se o takových událostech 

zmiňovaly dívky v sekundě (45, 5 %) a všechny jejich výroky se týkaly profesního uplatnění 

(např. založení vlastního divadla, založení vlastní firmy,..). Poměrně hodně se tomuto tématu 

věnovaly také dívky v kvartě (40 %) a opět se veškeré výroky týkaly zaměstnání (např. vlastní 

soukromá psychologická poradna, vlastní ateliér,..). Tomuto tématu se ale nevěnovaly vůbec 

dívky z septimě. Chlapci v sekundě a kvartě se o této kategorii také zmiňovali, i když o něco 

méně než jejich spolužačky, ale kromě výroků o profesních úspěších se u nich objevily 

i důležité sportovní události (např. vítěz Ligy mistrů, Mistr světa,..). V septimě se tomuto 

tématu věnoval jen jeden chlapec a událost se také týkala sportu. Konkrétní životní události 

jsou podrobněji uvedeny v příloze č. 7. 

19. Osobní problém 

Úvod do situace 

Tato kategorie může být podobně jako kategorie hodnocení života znakem psychické 

vyzrálosti studentů, ale zároveň se může jednat o velkou obavu z určité situace, o které si však 

student myslí, že může v budoucnosti nastat. Tato kategorie může souviset také se 

současností. Studenta může silně trápit určitá situace, takže se nevyvaruje zmínce o ní ani ve 

slohu o budoucnosti. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Tabulka č. 22 - Osobní problém 

^ e g o r i e / R ^ i i f l r [ 2 9 l l T ^ l 4 ? I I 7 ? ^ I celkem 
J 9 . Osobní problém 
^ ď a je zmíněn 00: 0% 06,7% 06,7% 00,0% 44,4% 09,0% 
j jQaký OOTÓgrl 00, 0% 06, 7% 06, 7% 00, 0% 44, 4% 09, 0% 

77 



Několik studentů se ve svých slohových pracích zmínilo o nějakém vážném osobním 

problému, který je sužuje ve zvoleném okamžiku. Tímto tématem se ve svém slohu zabývala 

jedna dívka z kvarty a jeden chlapec z téhož ročníku. U dívky se jednalo o rozvod jejích 

rodičů a u chlapce o vážné zranění, kvůli kterému musel upustit od oblíbeného hraní fotbalu. 

V septimě se o této kategorii zmínilo poměrně hodně chlapců (44, 4 % chlapců ze septimy) 

a problémy byly různého charakteru (zranění, deprese, velké samotářství,..). Tyto údaje jsou 

také shrnuty v příloze č. 7. 

20. Centrální téma 

Úvod do situace 

U některých s l o h o v ý c h prací bylo možné určit hlavní téma slohu, kterým byl student 

nejvíce zaměstnán. U některých studentů to bylo jediné téma, kterému se ve svém slohu 

věnoval hlouběji, u jiných se jednalo o kombinaci např. dvou nebo tri témat, které pro ně byly 

více přitažlivé než jiné. Ale u některých slohů nebylo možné určit stěžejní téma (ani dvě nebo 

tri hlavní oblasti), student se v takovém případě dotkl velkého množství kategorií a byl 

zaměstnán množstvím oblastí lidského života, kterými se ve své práci zabýval. 

Výzkumná zjištění a rozdíly mezi ročníky a dívkami a chlapci 

Tabulka č. 23 - Centrální téma 

-kategorie / Ročník 2 ? 2c? 4 ? 4c? 7 ? 7c? celkem 
¿^Centrá ln í téma 
a)_zda lze určit 81, 8% 75, 5% 86, 7% 66, 7% 33, 3% 33, 3% 65, 7% 
b)_co j ímje 81,8% 75, 5% 66, 7% 66, 7% 33, 3% 33, 3% 65, 7% 

Centrální téma či témata bylo možné určit u většiny mladších studentů (tedy v sekundě 

a kvartě), u dívek i chlapců, ale v septimě se studenti i studentky zabývali více tématy 

najednou, v jejich slozích bylo obsaženo více oblastí lidského života. Nejjednoznačněji bylo 

možné určit hlavní téma či témata u dívek v kvartě (u 86, 7 %) a poté u dívek v sekundě (u 81, 

8 %). V septimě bylo možné centrální témata určit pouze u 33, 3 % studentek a u stejného 

Procenta studentů. Celkově bylo možné centrální téma určit u 35, 8 % studentů. 

U sekundánů bylo nejčastějším centrálním tématem zaměstnání (u chlapců dokonce 

výhradně), dále studium a volný čas a kombinace těchto tří kategorií. V kvartě tomu bylo 

Podobně, volný čas jako centrální téma byl zastoupen ještě častěji. U dívek se také v kvartě 
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objevil často jako centrální téma rodinný život v různých formách. V septimě jsou 

nejčastějšími centrálními tématy studium, zaměstnání a rodinný život a jejich různé 

kombinace. Podrobně jsou údaje o centrálních tématech ve slozích studentů uvedeny v příloze 
č. 7. 

Shrnutí 

Ve skupině kategorií, které jsem nezařadila do skupin a - c, tedy Vzdělávání 

a profesní dráha, Rodinný život a Trávení volného času, z hlediska frekvence výskytu 

dominují obsahy týkající se přátel a výroky vztahující se k obavám a strachům z určitých 

situací. Kategorie „zvláštní", jakými jsou hodnocení života a centrální téma jsou obsažené 

přibližně v polovině všech slohových prací (centrální téma lze určit dokonce u více než 65 % 

slohových prací). Co se týká hodnocení života, většina studentů hodnotí svůj budoucí život 

pozitivně. 

6.1.1.6 Agregované kategorie obsahové analýzy 

Jak jsem již uvedla výše, jedním z cílů obsahové analýzy slohových prací bylo také 

uchopení hlubšího propojení údajů získaných při zpracovávání základních kategorií 

Následující agregované kategorie pomáhají nastínit, jaké celkové ladění vzhledem k obsahové 

stránce, měly slohové práce studentů, odhlédnu-li od jednotlivých základních kategorií jimiž 

se zabývá předchozí část zpracování výsledků obsahové analýzy. 

1. „Co si přeji, to mi vyjde" 

- do této kategorie jsou zařazeny slohy, kde studenti popisují svou budoucnost jako 

naplňování přání; v takovýchto slohových pracích studenti uvádí, jak se jim daří v životě to 

co si vysnili a co si vždy přáli; z těchto slohových prací je cítit pozitivní přístup a optimistický 

Pohled na svou budoucnost 

2. „Co před nás klade život" 

- do této kategorie jsou zařazeny slohy, v nichž se studenti vyjadřují k určitým životním 

situacím, které s sebou přináší nároky, s nimiž je potřeba se vyrovnat; tyto životní situace 

vnímají studenti jako důležité mezníky v budoucnosti, přikládají jim velký význam a ze slohů 

je patrné, že si uvědomují, jak je důležité se v těchto okamžicích zachovat „správně" 

(způsobem, který je žádoucí) 
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3. „Happy budoucnost" 

- slohové práce, které je možné řadit to této kategorie, se vyznačují značným sycením 

pozitivními emocemi; svou budoucnost si zde studenti představují velice příznivě; je zde 

velmi patrné nadšení (mnohdy až euforické - odtud název „happy", jedná se trochu o něco 

jiného, než jen o „šťastnou" budoucnost) ze života ve zvoleném okamžiku 

4. „Nerealizované touhy" 

- z těchto slohových prací je cítit ambivalence v tom, co by chtěli, aby se v budoucnu 

přihodilo a tím, co se dle nich pravděpodobně stane; student nejprve píše o přáních, které 

vzhledem ke své budoucnosti má a poté se vyjádří, že se jeho přání nejspíše nesplní a uvádí 

ve své práci jinou alternativu událostí ve zvoleném okamžiku 

5. „Uvědomění si reality" 

- studenti ve slohových pracích této povahy jsou zaměstnáni myšlenkou na to, že život 

nepřináší jen okamžiky, ve kterých se člověk baví a ve kterých dělá jen to, co se mu dělat 

chce, ale také povinnosti a situace, ve kterých je potřeba obětovat jednu věc pro druhou apod. 

6. „Motivační síla ve vztahu k budoucnosti" 

- ve slozích, které je možné řadit do kategorie šesté, se studenti zmiňují o vynakládání 

značného úsilí pro určitý cíl, který si vzhledem ke své budoucnosti vytkli (např. pro získání 

dobrého zaměstnání, titulu ve sportu apod.); v těchto slozích je tomuto tématu věnován velký 

prostor; zde se vynořuje otázka, zda je už v současnosti (v období, ve kterém student 

slohovou práci psal) tato motivační síla realizovaná - z některých slohů toto není poznat, 

jelikož student píše striktně o budoucnosti a o zvoleném okamžiku v ní 

7. „Volnost" 

- ve slozích této kategorie se student velice věnuje tématu svobody, nezávislosti a volnosti 

a toto téma se mu promítá do většiny oblastí života, o kterých se zmiňuje, časté 

osamostatňování se od rodiny a hledání vlastní identity 

6.1.1.7 Zpracování oběhové analýzy nodle agregovaných kategorií 

Kvantifikované údaje získané obsahovou analýzou podle agregovaných kategorií 

shrnuje tabulka č. 24. Pod čísly 1 - 7 se skrývají jednotlivé agregované kategorie podle 

Pořadí, které je uvedeno výše. 
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Tabulka č. 24 - Agregované kategorie 

Kategorie 
/skupina 
studentů 

2 ? 
celkem 11 

2c? 
celkem 8 

4 ? 
celkem 15 

4c? 
celkem 15 

v ? 
celkem 9 

7c? 
celkem 9 

slohů 
celkem 

1 6 
(54, 5%) 

3 
(37, 5%) 

7 
(46, 6%) 

1 
(06, 6%) 

3 
(33, 3%) 

2 
(22, 2%) 

22 
(32,8%) 

2 2 
(18,2%) 

0 
(00, 0%) 

3 
(20, 0%) 

5 
(33, 3%) 

1 
(11, 1%) 

3 
(33, 3%) 

14 
(20, 9%) 

3 2 
(18, 2%) 

2 
(25, 0%) 

3 
(20, 0%) 

1 
(06, 6%) 

0 
(00, 0%) 

0 
(00, 0%) 

8 
(11,9%) 

4 0 
(00, 0%) 

1 
(12,5%) 

0 
(00, 0%) 

0 
(00, 0%) 

1 
(11,1%) 

1 
(11, 1%) 

3 
(04, 5%) 

5 

1 
2 

(18, 2%) 
1 

(12, 5%) 
8 

(53, 3%) 
2 

(13, 3%) 
2 

(22, 2%) 
3 

(33, 3%) 
18 

(26, 7%) 
6 0 

(00, 0%) 
0 

(00, 0%) 
4 

(26, 7%) 
1 

(06, 6%) 
1 

(11, 1%) 
2 

(22, 2%) 
8 

(11,9%) 
7 0 

(00, 0%) 
0 

(00, 0%) 
3 

(20, 0%) 
1 

(06, 6%) 
2 

(22, 2%) 
4 

(44, 4%) 
10 

(14, 9%) 

1. „Co si přeji, to mi vyjde" 

Ve slozích, které je možné zařadit do kategorie první, se studenti vyjadřovali o své 

budoucnosti takovým způsobem, že se v textu zabývali tím, co by si přáli, aby jim v životě 

vyšlo a zároveň psali, že se jim to opravdu podařilo. Někteří studenti nejprve napsali, co mají 

v budoucnosti v plánu a poté psali, že jim plány podařilo uskutečnit. Jiní nejprve psali o své 

budoucnosti a posléze zhodnotili, že se jim podařilo vše, co si pro svůj život naplánovali a co 

si přáli, aby se jim podařilo („Myslím, že jsem dosáhla všeho, čeho jsem mohla," 4 $). 

Ostatní studenti vyjádřili svá přání a to, že se jim je podařilo uskutečnit, zároveň. Často se 

v těchto slozích objevovaly výroky o splněných snech {„Když jsem byla malá, snila jsem 

o tom, že se stanu veterinářkou. Představovala jsem si, jaké to bude až budu na vysoké škole. 

Teď zde, v Brně, studuji veterinární školu, " 4$). 

Slohy kategorie „Co si přeji, to mi vyjde" se objevovaly mnohem častěji u dívek. 

Nejčastěji se slohy této kategorie vyskytly u dívek v sekundě (54, 5%). Vysoké procento 

slohů této kategorie se objevilo také u dívek v kvartě (46, 6%). Ve všech ročnících se ale 

vyskytly alespoň nějaké slohové práce, které je možné zařadit do této kategorie i u chlapců, 

konkrétně nejvíce u chlapců ze sekundy (37, 5%). Nejvýraznější rozdíl mezi chlapci 

a dívkami se objevil v kvartě (6, 6 % a 46, 6%). Slohy této kategorie jsou dle tohoto výzkumu 
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typické pro mladší studenty a mnohem více pro dívky. V porovnání s ostatními agregovanými 

kategoriemi byla tato kategorie nejzastoupenější i v rámci všech studentů (32, 8 %). 

2. „Co před nás klade život" 

Ve slozích, zařaditelných do této kategorie, je patrné vnímání budoucnosti studenty 

jako reakce na nároky, které přinášejí různé životní situace. Studenti se ve svých slohových 

pracích těmito situacemi zabývají a uvádějí, že je pro ně důležité situaci adekvátně zvládnout 

a s nároky, které s sebou nese, se vyrovnat (např. „Mezi důležitá rozhodnutí bych zařadil 

výběr vysoké školy a její absolvování," 4c?; „Je mi 19 let a blíží se maturita. Po 8-mi letech 

studia na gymnáziu, je toto okamžik, kterého jsem se nejvíce bál a věděl, že bude velice těžké 

ho jakkoli překonat... Ale i přes to, že všichni tvrdí, že na to mám v pohodě, tak i přes to se 

toho bojím, jako čert kříže," 4c?; „ Velice rád sportuji, ale bohužel moje levá lýtková a holenní 

kost mi nedovoluje 100% zátěž. Po té, co jsem si je o velkých prázdninách mezi tercií 

a kvartou přerazil a celou kvartu prodělával plno operací a nemohl jsem sportovat vůbec... 

jsem si byl jist, že to bude za pár let v pořádku, ale vypadá to, že jsem se zmýlil," 4(?; „Další 

stresová situace a zároveň důležitý mezník bylo přijetí do první práce," 7 ? ; „...těsně před 

ukončením magisterského studia jsem se zranil a musel jsem skončit s fotbalem, tak jsem se 

rozhodl dále studovat a to postgraduální studium," 7c?; „Jedinou mojí obavou je, abych 

dokázal zajistit vše, co rodina potřebuje, " 7c?). 

S výjimkou sekundy se slohy, které je možné zařadit do kategorie druhé, objevují 

častěji u chlapců (33, 3 % chlapců z kvarty a stejné procento chlapců ze septimy). Vzhledem 

k celkovému počtu slohových prací, je tato kategorie třetí nejzastoupenější (20, 9%). 

3. „Happy budoucnost" 

Do této kategorie jsem zařazovala slohy, které jsou plné nadšení a mnohdy je v nich 

Patrná až euforie ze situace ve zvoleném okamžiku. Studenti píší o zvoleném okamžiku 

v superlativech, u v á d ě j í , jak se jim vše daří a jak si život užívají a jak jsou spokojeni. („Jsem 

moc ráda, že mám právě svého manžela a žádného jiného. Svou rodinu bych za nic 

nevyměnila. Mám super mámu, která mi vždycky pomůže, ségru, se kterou si užiju spoustu 

legrace a bráchu, který mi se vším pomůže. Nejlepší je, když se sejdeme kolem jednoho stolu, 

celá rodina pohromadě a ti malí caparti pobíhají kolem...Na svatbu přišli všichni příbuzní, 

byla to nádhera, "4$; „To ale není ani trochu smutný den! Je veselý, moc veselý.. V úterý 

tohoto týdne jsem dostala nový mobil mých snů, který mi táta sháněl v pondělí na internetu, 

měl jsem ho dostat tento týden, ale tak brzy jsem to nečekala..." 2$). Od kategorie první 
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odlišuje tuto kategorii výrazné sycení pozitivními emocemi a slohová práce nemusí být (jako 

v případě první agregované kategorie) psána „systémem" naplňování přání. 

Kategorie je to, dle tohoto výzkumu, typická pro studenty mladší (celkem nehraje roli, 

zda se jedná o chlapce či dívku, i když v kvartě se objevuje častěji u dívek), v nejvyšším 

ročníku gymnázia se nevyskytl žádný sloh, který by mohl patřit do této kategorie. Vzhledem 

k celkovému počtu studentů, se tato kategorie řadí k těm méně se vyskytujícím (11, 9%). 

4. „Nerealizované touhy" 

V několika slozích se studenti vyjadřovali ve vztahu k budoucnosti tím způsobem, že 

uváděli svá přání a touhy, ale zároveň psali, že skutečnost byla nakonec jiná a jejich život se 

ubíral jiným směrem než tím, jakým si původně přáli („Toto je můj vysněný život, něco z toho 

je reálné, ale u hodně věcech budu muset maximálně zabrat, aby to vyšlo podle mých 

představ. Vidím to spíše takhle:...", 7$). 

Slohové práce, které je možné do této kategorie zařadit, se vyskytly pouze tri, ale téma 

nerealizovaných přání a tužeb v nich bylo velice výrazně zastoupené. Jednou se sloh této 

kategorie vyskytl u chlapců v sekundě a poté v nejvyšším ročníku, v septimě, jednou u dívek 

a jednou u chlapců. 

5. „Uvědomění si reality" 

Slohy, zařazené do této kategorie, se vyznačují tím, že je z nich patrné ze strany 

studentů uvědomění si toho, že se v životě nebudou setkávat a zabývat jen věcmi, ze kterých 

mají potěšení, ale že se budou muset vypořádávat také s povinnostmi, jejichž plnění jim 

možná přinese i starosti. V těchto slozích je podstatný moment uvědomění si výše uvedeného 

(např. „Začínám splácet hypotéku na vlastní byt a pomalu se osamostatňuji od rodičů. 

Začínám si zvykat na samostatnost, ale i na nově vzniklé povinnosti. Spíše jsou pro mě nové, 

a to placení účtů, nákupy, vaření,..." ,,.~a začala si hledat zaměstnání. Čekala jsem, že to 

nebude lehké a to se i potvrdilo. V prvních dvou zaměstnáních jsem měla příšerné šéfy a tak 

Po nějakém čase jsem se rozhodla, že odtamtud odejdu, " 4 „Moje práce mi zabere hodně 

času, ale věnuji sejí ráda, i když si jí musím brát třeba na dovolenou., " 4 „...nám rodiče 

oznámili, že se budou rozvádět. ...Pak už začaly prudké hádky a my se začaly dokonce i těšit. 

Začal se stavět dům a táta nám představit svoji novou přítelkyni. Dříve jsem bydlela 5 minut 

od školy a teď musím hodinu dojíždět. Zvykla jsem si a aspoň bydlím v přírodě, " 4 ? ; „Moje 

dvě děti si už zvykly, Že občas musím o víkendu do nemocnice, protože došlo k dalšímu 

neštěstí a mají málo rukou, "4$). 
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Slohy, které je možné zařadit do kategorie páté, se nejvíce vyskytovaly u dívek 

v kvartě (53, 3%) a u chlapců v septimě (33, 3%). Ve všech skupinách studentů se alespoň 

nějaký sloh této kategorie vyskytl, vzhledem k celkovému počtu studentů byla tato kategorie 

druhou nejčastější, zastoupena byla 26, 7 %. 

6. „Motivační síla ve vztahu k budoucnosti" 

V některých slohových pracích, a ty jsem zařadila do agregované kategorie šesté, 

studenti věnovali velký prostor snaze dosáhnout určitého cíle, který si vzhledem ke své 

budoucnosti vytkli. Tímto cílem bylo např. úspěšné složení přijímacích zkoušek na vysokou 

školu, získání prestižního zaměstnání (např. „ Vystudovala jsem VŠE, je mi 29 let a v mém 

oboru mám již dost zkušeností. Byla jsem na pohovoru do velké firmy na místo managerky. 

Představa práce s lidmi a splnění mého snu mě žene každý den ke knížkám a jiné literatuře -

musím být přece dobrá!" 4 $), získání určitého titulu ve sportu apod. Někdy je ze slohové 

práce cítit velká motivační síla, i když není vyřčen konkrétní cíl (např. „Mám nastavené 

určité překážky, které musím překonat, abych se dostal k tomu, co mě zajímá. ... Budoucnost 

je pro mě velice důležitá a nic nechci ponechávat náhodě a proto se s jakoukoli překážkou 

musím naučit bojovat, " 1<3)-

Slohy této kategorie se vůbec nevyskytly u studentů nejmladších - v sekundě. Nejvíce 

slohů této povahy se objevilo u dívek z kvarty (26, 7%) a u chlapců ze septimy (22, 2%). 

Vzhledem k celkovému počtu slohů nebyla tato kategorie příliš častá, objevila se u 11, 9% 

slohů. 

7. „Volnost" 

V několika slohových pracích se s velkou intenzitou objevilo téma nezávislosti, 

osamostatňování se, hledání vlastní cesty apod., proto jsem vytvořila kategorii sedmou. Téma 

volnosti se ve slozích vyskytlo v souvislosti se zařizováním si vlastního bydlení („ V osobním 

Životě stěhování do vlastního bytu, nějaký trvalejší vztah, stěhování dohromady - společné 

bydlení osamostatnění," v souvislosti s konáním zkoušek opravňujícím k získání 

řidičského průkazu či koupě vlastního auta („S 18. rokem mám ale také spojen řidičský 

Průkaz. Na ten se také moc těším. Že si budu moct dojet kam budu chtít a bude to rozhodně 

Pohodlnější než MHD.", 4$), někdy také v souvislosti s odjezdem do zahraničí (např. „Pokud 

to takhle dopadne, doufám, že budu schopen všechno prodat a odjet kamkoli pryč a tam tak 5 
[et zůstat," 1<$). Každý odjezd do zahraničí ale nebyl u studentů spojen s touhou po volnosti 
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a nezávislosti, některé dlouhodobé pobyty mimo Českou republiku, dle výroků studentů, byly 
motivovány jinými pohnutkami. 

Slohy, které jsem zařadila do kategorie sedmé, se vůbec nevyskytly u studentů 

nejnižšího ročníku. Nejčastěji se slohy této povahy objevovaly u chlapců v septimě (44, 4%), 

tam to byla nejčastěji se objevující kategorie ze všech výše uvedených agregovaných 

kategorií. Ve vztahu k celkovému počtu slohů se kategorie sedmá vyskytla u 14, 9 % 

studentů. 

Shrnutí 

Použití agregovaných kategorií mi poskytlo hlubší a komplexnější pohled na 

obsahovou stránku studentského vztahování se k budoucnosti. V této části upozorňuji na 

největší rozdíly a vývojové posuny v obsahovém nazírání na budoucnost v rámci jednotlivých 

ročníků a také na nejvýraznější rozdíly mezi dívkami a chlapci. 

Nejmladší studenti, tedy sekundáni, psali zejména slohové práce, které je možné 

zařadit do kategorie „Co si přeji, to mi vyjde" a „Happy budoucnost". Slohy, zařaditelné do 

těchto dvou kategorií, psaly častěji dívky než chlapci. U nejmladších studentů se naopak 

vůbec neobjevily slohy, které zařazuji do kategorií „Volnost" a „Motivační síla ve vztahu k 

budoucnosti" a velice málo také slohy kategorií „Uvědomění si reality a „Co před nás klade 

život". 

Studenti, nacházející se věkově uprostřed skupin studentů, tedy kvartáni, jsou 

z hlediska četnosti výskytu agregovaných kategorií nejvíce heterogenní skupinou v rámci 

rozdílů mezi chlapci a dívkami. U všech kategorií, kromě kategorie „Nerealizované touhy", 

která se v tomto ročníku vůbec nevyskytla, byly velké rozdíly mezi chlapci a dívkami. 

Nejvýraznější to bylo u kategorií „Co si přeji, to mi vyjde" a „Uvědomění si reality", kde se 

kategorie vyskytovaly velice často u dívek a naopak velmi málo u chlapců. Pokud by se to 

dalo zobecnit, dívky z kvarty se výší procentuálního zastoupení u jednotlivých agregovaných 

kategorií vždy „přidaly" k té skupině (v polaritě mladší studenti - starší studenti), která měla 

v konkrétní kategorii vyšší procentuální zastoupení. Dívky z kvarty jsou tedy samy o sobě 

velmi heterogenní skupinou. Některé studentky se ve svém pohledu na budoucnost z hlediska 

obsahu blíží ještě spíše mladší skupině studentů, jiné naopak starším studentům. V několika 

kategoriích („Uvědomění si reality", „Motivační sila ve vztahu k budoucnosti" a „Volnost") 

mají velice blízký pohled na budoucnost z hlediska obsahu dívky z kvarty a chlapci ze 

septimy. 
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U nejstarších studentů, u septimánů, se objevily častěji slohy zařaditelné do kategorií 

„Co před nás klade život", „Nerealizované touhy" (ačkoli toto byla kategorie obecně velmi 

málo zastoupená), „Uvědomění si reality", „Motivační síla ve vztahu k budoucnosti" 

a „Volnost". Mezi chlapci a dívkami v septimě nebyl velký rozdíl. 

6.1.2 2. část - časová analýza 

6.1.2.1 Cíl časové analýzy 

Cílem časové analýzy slohů bylo zjistit, zda se studenti ve svých myšlenkách 

budoucností zabývají a o jak vzdálených okamžicích uvažují. 

6.1.2.2 Postup zpracování 

V instrukci k vypracování slohové práce je uvedeno, že si mají studenti vybrat nějaký 

okamžik ve své budoucnosti, o kterém již někdy vážně uvažovali a ten popsat. Tím, jak 

vzdálený okamžik v čase si studenti pro svou slohovou práci vybrali, se zabývá tato část textu. 

Většina studentů uvedla ve svém slohu, o jaký okamžik se jedná a kdy v budoucnosti tento 

okamžik nastane. U slohů, v nichž toto není uvedeno přímo, lze zvolený okamžik lokalizovat 

v čase podle obsahu, kterým se student zabývá (např. jestliže student septimy píše o období 

následující těsně po maturitě, je zřejmé, že se zabývá obdobím, které nastane přibližně za 

rok). Někteří studenti uvádí také svůj věk v okamžiku, který si pro svůj sloh zvolili. Pokud 

studenti píší o několika časových obdobích, které po sobě následují, zařazovala jsem do níže 

uvedených kategorií nejvzdálenější okamžik, o kterém se ve svém slohu zmínili. Při tvorbě 

kategorií jsem se inspirovala kategoriemi, která používala ve svých výzkumech Pavelková 

(2002, s. 192), které jsem upravila pro potřeby svého výzkumu. 

6.1.2.3 Kategorie časové analýzy 

Při svém výzkumu jsem při časové analýze rozlišovala následující kategorie: 

- bezprostřední (do jednoho měsíce) 

- krátkodobá (do půl roku) 

- střednědobá (do dvou a půl až tří let) 

- dlouhodobá (od tri let): dlouhodobá A (do 29 let věku) 

dlouhodobá B (od 30 let věku) 
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Poslední kategorii jsem rozdělila ještě na dvě části podle věku studentů ve zvoleném 

okamžiku. Věk třiceti let totiž většina studentů, kteří se ve svých slozích zabývali takto 

vzdáleným okamžikem, vnímá jako určitý mezník v životě. Do třiceti let ve svých slozích 

studenti ještě studují, seznamují se se svými budoucími partnery, nastupují poprvé do 

zaměstnání, zkoušejí různá zaměstnání, mění je nebo odjíždějí na čas do zahraničí, aby tam 

získali potřebné zkušenosti. Jestliže mají již v tomto zvoleném okamžiku děti, jsou ještě velmi 

malé, ve slozích jsou uváděny jako objekty péče nikoli ještě jako samostatně přemýšlející 

a fungující bytosti. Z těchto slohů je ještě patrné, že si studenti připouštějí možnost určité 

změny, o období do třiceti let píší jako o jakémsi přípravném období pro svůj další život - jak 

v profesní sféře, tak v oblasti rodinného života. Naopak po třiceti letech mají ve svých slozích 

studenti již stabilní rodinné zázemí, stálé zaměstnání, většinou již několikáté v pořadí, děti, 

které již chodí do školy a mají již svoje zájmy a problémy, dále v tomto období mají již 

studenti ve svých slohových pracích vyřešenou otázku bydlení apod. Domnívám se, že 

kdybych o těchto kategoriích pojednávala jako o jedné, nevystihlo by to přesně, o jakém 

období se studenti zmiňují. Cítím velké obsahové odlišnosti v dlouhodobé kategorii do třiceti 

let věku studentů a v kategorii nad třicet let věku studentů. Jelikož jsem jako kritérium 

odlišení těchto dvou kategorií použila věk studentů ve zvoleném okamžiku (třicet let), 

nerozlišuji, zda se jedná o studenty sekundy, kvarty nebo septimy. Ze 14 slohů, které jsem 

zařadila do kategorie dlouhodobá B, je totiž patrné, že mezník třiceti let vnímají stejně 

studenti sekundy, kvarty i septimy. 

6.1.2.4 Časová analýz všech slohových prací 

Největší počet slohů bylo možné zařadit do kategorie dlouhodobé (79, 1 %), kde větší 

část tvořily slohy popisující situaci do 30 let věku studentů, což jsem zařadila do kategorie 

dlouhodobá A (58, 2 %) a část o hodně menší tvořily slohové práce zabývající se situací nad 

30 let věku studentů (20, 9 %), které jsem zařadila do kategorie dlouhodobá B. I když bylo 

slohů zařaditelných do kategorie dlouhodobá B o mnoho méně než těch, které bylo možné 

zahrnout do kategorie dlouhodobá A, stále to byla druhá nejvíce naplněná kategorie. Podle 

Počtu zahrnutelných slohů do jednotlivých kategorií se na třetím místě objevila kategorie 

bezprostřední (11,9%). Kategorie krátkodobá (2, 9 %) a střednědobá (6 %) se ve slohových 

Pracích studentů objevovaly poměrně zřídka. 
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6.1.2.5 Porovnávání z hlediska jednotlivých ročníků a dle pohlaví studentů 

Tabulka č. 25 - Výsledky časové analýzy - rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci 

Sekunda $ 
Celkem 11 

Sekunda S 
Celkem 8 

Kvarta $ 
Celkem 15 

Kvarta S 
Celkem 15 

Septima $ 
Celkem 9 

Septima 
Celkem 9 

Bezprostřední 1 (09,1%) 2 (25, 0%) 0 (00, 0%) 3 (20, 0%) 2 (22, 2%) 0 (00, 0%) 
Krátkodobá 0 (00, 0%) 0 (00, 0%) 0 (00, 0%) 2 (13, 3%) 0 (00, 0%) 0 (00, 0%) 
Střednědobá 1 (09, 1%) 0 (00, 0%) 0 (00, 0%) 1 (06, 7%) 2 (22, 2%) 0 (00, 0%) 
Dlouhodobá A 8 (72, 7%) 4 (50, 0%) 11(73,3%) 9 (60, 0%) 3 (33, 3%) 4 (44, 4%) 
Dlouhodobá B 1 (09, 1%) 2 (25, 0%) 4 (26, 7%) 0 (00, 0%) 2 (22, 2%) 5 (55, 6%) 

Tabulka č. 26 - Výsledky časové analýzy - počty a procentuální zastoupení kategorií časové 

analýzy 

Celkem 67 slohů % 
Bezprostřední 8 11,9 
Krátkodobá 2 02,9 
Střednědobá 4 06,0 
Dlouhodobá A 39 58,2 
Dlouhodobá B 14 20,9 

Kategorie dlouhodobá A byla nejčastěji zastoupena u dívek z kvarty (73, 3 %) a také 

u dívek ze sekundy (72, 7 %). Hodně slohů, které jsou zařaditelné do této kategorie se 

objevilo také u chlapců z kvarty (60 %) a zde je situace podobná jako u dívek, i u chlapců ze 

sekundy se objevilo mnoho slohových prací této kategorie (50 %). Jak jsem uvedla výše, je to 

nejčastěji zastoupená kategorie, objevila se tedy mnohokrát i u studentů septimy (u 33, 3 % 

studentek a 44, 4 % studentů). Ve všech ročnících byla kategorie dlouhodobá A nejčastěji 

zastoupenou kategorií, výjimku tvoří skupina studentů ze septimy - chlapci, u kterých 

nejčastěji zastoupenou kategorií byla dlouhodobá B, tedy období po 30 letech jejich věku, ale 

i tam rozdíl zastoupení kategorie dlouhodobá A a dlouhodobá B tvoří pouze 11 ,2%. 

Nejvíce byla tedy kategorie dlouhodobá B zastoupena u chlapců ze septimy (55, 6 %). 

Poměrně hodně slohů, kde si studenti vybrali okamžik po 30 letech jejich věku, se objevilo 

u chlapců v sekundě (25 %), u dívek v kvartě (26, 7 %) a také u dívek ze septimy (22, 2 %). 

Naopak velmi málo byla tato kategorie zastoupena u dívek v sekundě (9, 1 %) a žádný sloh, 

který by bylo možné do této kategorie zařadit, se nevyskytl u chlapců z kvarty. 

Nejčastěji se kategorie bezprostřední vyskytla u chlapců v sekundě (25 %), kvartě (20 

%) a u dívek v septimě (22, 2 %). U ostatních skupin studentů se jedná o velmi malé počty, 

dokonce u dívek v kvartě a chlapců v septimě se nevyskytla žádná slohová práce, která by 

z hlediska časové analýzy byla možná zařadit do kategorie bezprostřední. 
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Kategorie střednědobá se objevovala u studentů již velice zřídka, vyskytla se pouze 

u 9, 1 % dívek ze sekundy a u 6, 7 % dívek z kvarty. Pouze u dívek ze septimy bylo možné 

22, 2 % slohů zařadit do této kategorie a vzhledem k podobnému procentuálnímu zastoupení 

ostatních kategorií v této skupině studentek se jeví tento počet jako významný (pro porovnání: 

22, 2 % bezprostřední, 33, 3 % dlouhodobá A a 22, 2 % dlouhodobá B). 

Kategorie krátkodobá se vyskytla pouze v několika pracích chlapců z kvarty 

(u 13, 3 %), u jiných skupin studentů se slohová práce, kterou by bylo možné do této 

kategorie zařadit, neobjevila. 

6.1.2.6 Obsahová náplň kategorií časové analýzy 

V této části zpracování výsledků časové analýzy se zaměřuji na obsahovou náplň 

jednotlivých kategorií časové analýzy. Zmiňuji tedy, čemu se studenti věnují nejčastěji 

v rámci jednotlivých kategorií. U každé kategorie vybírám výroky z některých slohů 

z jednotlivých ročníků, které jsou pro daný ročník pro chlapce nebo dívky charakteristické. 

Zároveň porovnávám v rámci kategorií obsahy, o nichž se studenti zmiňují, z hlediska 

jednotlivých ročníků. 

Bezprostřední 

Dívka ze sekundy si vybrala pátek současného týdne (v den realizace výzkumu v její 

třídě bylo pondělí), kdy se raduje z uplynulého týdne a popisuje jeho události: „Je pátek 

2. června 2006. Je to krásný slunečný den a já sedím u sebe doma... V úterý tohoto týdne jsem 

dostala nový mobil mých snů... Vrátíme se o den zpátky kpondělí. Julie, která se již dlouho 

vyhýbala zkoušení přišla přímo na chemii..Ve středu jsem v tramvaji potkala Jonáše, 

spolužáka, který se líbí mé kamarádce.." Chlapec ze sekundy si vybírá pro svůj sloh období 

příštího týdne: „Rozhodl jsem se, že budu psát o příštím týdnu. Podle různých faktorů jsem 

přišel na to, že bude hodně špatný. Cekám nával špatných známek..." Jiný chlapec ze 

sekundy píše, že o budoucnosti nepřemýšlí a zmiňuje jen období příštího týdne: 

„V budoucnosti, tak za týden, plánuji dokoukání všech dílů seriálu Červený trpaslík..." 

Student z kvarty píše, že se o budoucnosti špatně přemýšlí, protože je „ nevyzpytatelná 

a nejasná" a jediné o čem se zmiňuje ve vztahu k budoucnosti je příští vyučovací hodina: 

„Jediné, co vím stoprocentně dopředu je, že příští hodinu budeme mít zeměpis, já budu sedět 

ve 4. lavici u okna, bude mi 15 let a budu zase jenom student." Jiný student kvarty píše 

o nejbližším víkendu: „Po týdnu, o víkendu - učím se s tatínkem vyčíst z mapy, z knihy 

školního atlasu, povrch státu České republiky,.." (výrok studenta s diagnostikovaným 
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autismem). Další student kvarty přímo píše, že o budoucnosti nepřemýšlí: „O žádném 

takovém okamžiku sem nepřemýšlel, budoucnost neřeším." 

Studentka ze septimy si vybírá období za několik týdnů, kdy budou se třídou na 

školním výletě: „Akorát se nacházím na školním výletě v Vrchlabí. Moje představa o tomto 

týdnu je taková, že budu mít klid od každodenních starostí a povinností...Bohužel nestíhám 

přemýšlet nad tím, co bude za 10 nebo 30 let. Já ještě nevím, co bude dnes odpoledne nebo 

zítra!" U jiné studentky septimy nelze ze slohu vyčíst žádný konkrétní časový údaj, píše 

pouze nesmyslné výroky plné citoslovcí, ale svými výroky reaguje na právě probíhající situaci 

ve třídě, zařadila jsem tedy tento sloh také do kategorie bezprostřední časové perspektivy. 

Krátkodobá 

Student kvarty si pro svůj sloh vybral období za tři měsíce, září následujícího školního 

roku: „ Vstupuji do své nové školy. Vnitřní pocity: nejistota, zvědavost, štěstí." Jiný student 

kvarty si vybírá období školních prázdnin: „Jedná se o letní prázdniny, třeba letos, kdybych 

jel k strýci na Slovensko. Tam bych pomáhal se stavbou, staral se o neteř, případně četl knihy 

nebo sledoval rekonstrukci místní železniční tratě." 

Střednědobá 

Studentka sekundy popisuje ve svém slohu období za rok a čtvrt: „Toto září mi bude 

15 a o rok později 16 let. Z tohoto okamžiku mám tak trochu obavy, protože v našem oddíle je 

právě takováto věková hranice. Když vám je 16, musíte z našeho oddílu odejít nebo se stát 

instruktorem. Já do oddílu chodím už od 8-mi let a mám tam spoustu přátel. Už teď vím, že je 

nedokážu opustit, ale také mi přijde tak trochu divné dělat jim „instruktora." 

Jeden ze studentů kvarty na okraj papíru svého slohu píše dokonce datum (31.5. 2008, 

tedy o 2 roky později): „ Už jsem překročil 18 letou hranici a musím se rozhodnout, co si 

zvolím - čemu věřit." (výrok studenta s diagnostikovaným autismem). 

Dívka ze septimy píše o konci příštího školního roku, kdy má po maturitě 

a přijímacích zkouškách na vysokou školu: „Připadá mi to vážně neuvěřitelné. Tak dlouho mě 

tím všichni straší, tak dlouho se toho sama bojím a tak dlouho jsem k tomu šla... A teď je to za 

mnou, mám po maturitě, po přijímacích zkouškách a balím si věci na léto. S ročním odkladem 

konečně poletím za ségrou do Ameriky." Jiná studentka septimy píše o výběru vysoké školy, 

o momentu rozhodnutí, který musí udělat přibližně za tri čtvrtě roku: „Tak aspoň se vrátím 

k tý VŠ. Chtěla bych studovat žurnalistiku, no i když potom, co jsem zjistila, že berou 1 z 10, 
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už snad ani ne. Tak v tom případě psychologii. Díky tomu, co se stalo před lety v naší rodině, 

k tomu mám celkem blízko." 

Dlouhodobá A 

Jedna ze studentek sekundy si vybrala pro svou slohovou práci okamžik po maturitě: 

„Je mi 18 let. Mám udělanou maturitu a chystám se do Anglie. Tam vystuduju VŠ. Chtěla 

bych se pak starat o děti jako Au-Pair, ale taky chci mít svoji velkou rodinu." Jiná studentka 

sekundy píše o období dokončování vysoké školy: „Je mi 25 let, zkončila jsem vysokou školu 

ekonomickou a stěhuji se do Ameriky, kde založím velkou firmu. Je ze mě podnikatelka. Budu 

za rodinou v Čechách dojíždět na prázdniny a Vánoce." Student sekundy si volí okamžik, kdy 

je mu 21 let a hraje ve Španělsku fotbal: „Uvažoval jsem, že budu vrcholově hrát fotbal 

v zahraničí. Nejradši bych chtěl hrát v Barceloně. Je to můj velký sen. Dokážu si to představit. 

Je mi asi 21 let. " 

Jedna ze studentek kvarty si vybírá období studia na vysoké škole, dokonce svůj sloh 

takto nadepsala: „Když jsem byla malá, snila jsem o tom, že se stanu veterinářkou. 

Představovala jsem si, jaké to bude, až budu na vysoké škole. Teď zde, v Brně, studuji 

veterinární školu. Bydlím u tety, která tady má byt. Jsem ve druhém ročníku a docela se mi 

daří." Mnoho dívek v kvartě, jejichž sloh lze zařadit do této kategorie časové perspektivy, si 

pro svou slohovou práci vybralo období studia na vysoké škole. Stejně jako další studentka: 

„...když se dostanu k budoucnosti, tak je mi tak 21 let a studuji na vysoké škole ČVUT 

Fakultu architektury,.." Další studentky kvarty se věnují okamžiku rozhodování, jakou 

vysokou školu by chtěly studovat, jako tato studentka: „Asi nejvíce v poslední době 

přemýšlím nad okamžikem, který nastane asi za 4 roky, kdy si budu podávat přihlášku na 

vysokou školu. Bude mi 18, 19 let, snad úspěšně zvládnu maturitu a budu si lámat hlavu nad 

svou budoucností." Jiné jejich spolužačky píší o svém prvním zaměstnání brzy po ukončení 

vysoké školy, jak např. tato studentka: „Je mi 24 let. Právě jsem na vysoké škole vystudovala 

fotografii. Teď jsem fotografka na volné noze. Fotím pro různé firmy všechno možné - psi, 

reklamu,.." Podobné je to v kvartě i u chlapců. Slohy, které jsem zařadila do kategorie 

dlouhodobá A, nejčastěji popisují studium na vysoké škole, přípravu na něj nebo období po 

ukončení vysoké školy. Jeden ze studentů kvarty si zvolil okamžik, kdy je mu 22 let a studuje 

vysokou školu v Brně: „Je mi asi tak 22 let a studuji na vysoké škole v Brně počítače, 

konkrétně programování a grafiku. Ve svém volném čase rád programuji hry." Jeden z jeho 

spolužáků si vybral období po ukončení vysoké školy: „Je mi 25 let. Úspěšně jsem vystudoval 

ČVUT. Baví mě technická práce a jsem manuálně zručný. Chtěl bych pracovat v oblasti 
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výpočetní techniky nebo konstruování, vymýšlení., elektrických přístrojů. Technický pokrok 

nelze zastavit, tak bych se chtěl podílet na jeho vyvíjení." Další ze studentů kvarty si vybral 

období maturit a přijímacích zkoušek: „...svoji roli hraje i fakt, že maturity budou úplně jiné 

než dnes - státní. S tímto obdobím úzce souvisí i zkoušky na vysokou školu, což je ještě horší, 

neboť převážně uvažuji o školách, které přijímají jen tolik procent přihlášených, kolik je prstů 

na obou horních údech (FSVUK). Uvažuji i o tom, co bych dělal, kdybych zkoušky na VŠ 

neudělal, asi bych zkusil práci v nějakém médiu a později zkusil zkoušky znova." 

Studentky septimy ve slozích zařaditelných do této kategorie se věnují časovému 

období přibližně od 21 let do 30 let a zaobírají se tématy jako jsou studium na vysoké škole, 

pobyty v zahraničí, první zaměstnání, zakládání rodiny. Jedna ze studentek se ve slohu věnuje 

období, kdy jí je 25 let a ukončila studium na vysoké škole: „Je mi pětadvacet let a jsem 

vdaná. Se svým mužem žiji v pražském bytě a jsme spolu šťastní už 8 let. Právě jsem 

promovala a jsem prvním rokem v práci. Moje práce mě nesmírně naplňuje a baví, protože 

jsem si ji vysnila už dávno. Pracuji v mladém kolektivu Lidových novin v kulturní sekci." 

Další septimánka píše: „Dejme tomu, že mi je něco mezi 21 a 26 lety. Právě sedím ve svém 

malém, ale útulném pražském bytě. Hlavou se mi honí myšlenky, co všechno musím ještě 

stihnout. Jsem nervózní, ale moc se těším na to, co mě čeká. Vždyť jsem také vynaložila 

značné úsilí, abych byla přijata a splnila si tak svůj sen o studiu v zahraničí. Navíc Kanada je 

krásná země s lidmi vřelé povahy." Studenti septimy také nejvíce píší o studiu na vysoké 

škole, o zakládání rodiny a více než dívky řeší téma osamostatňování se od rodičů. Jeden ze 

septimánů se zmiňuje o studiu i o osamostatňování se od rodičů: „Je rok 2015 a právě jsem 

dokončil postgraduální studium na ČVUT a to na stavební fakultě v oboru pozemní 

stavitelství. Začínám splácet hypotéku na vlastní byt a pomalu se osamostatňuji od rodičů. 

Začínám si zvykat na samostatnost, ale i na nově vzniklé povinnosti." Další student septimy se 

zmiňuje o období, které nastane za šest let: „Období, které si dovedu živě představit, se bude 

odehrávat zhruba za 6 let. Určitě budu již mít hotovou VŠ, nějakou příjemně placenou ale 

vcelku nezajímavou a nudnou práci v nepříjemné lokalitě v Praze." Další ze studentů septimy 

se zmiňuje o období, kdy již pracuje a žije s rodinou: „ Už dlouho si představuji období, kdy 

mi bude 26 (27) let. Bydlím v novém bytě 4+kk na okraji Prahy. Bydlím tam s přítelkyní, mám 

zatím jedno dítě a psa. Chodím do práce každý den, spíše to bude někde v kanceláři." 

92 



Dlouhodobá B 

Okamžik po třiceti letech věku, který si studenti pro svůj sloh vybrali, vyplnila jedna 

ze studentek sekundy popisem výběru zaměstnání: „Je mi 32 let. Vystudovala jsem vysokou 

veterinární školu. Po studiu jsem odjela na rok do Afriky. Po návratu do Čech budu pracovat 

jako sestra ve veterinární nemocnici..." Jeden student sekundy se také věnuje zaměstnání 

a popisuje svůj pracovní den: „Můj normální den by vypadal asi takto: Ráno vstanu, ranní 

hygiena, nasnídám se, jestli budu mít v nemocnici službu tak do ní pojedu mim autem, 

převléknu se do nemocničního úboru, budu čekat než přivezou pacienta, pokusím se mu co 

nejlépe pomoc, operace může trvat i 12 hodin, takže po ní pojedu domů, kde na mě bude čekat 

přítelkyně, koukneme se na film a půjdem spát." Studenti sekundy se ve svých slohových 

pracích, které je možné zařadit do této kategorie, věnují zejména práci, popisují pracovní den, 

popřípadě zmíní studia, která je na zvolené povolání připravila. Rodinnému životu se 

nevěnují. 

Jedna ze studentek kvarty se věnuje ve svém slohu zejména profesní kariéře, vybírá si 

povolání psycholožky: „Dobrý den, vítejte v mé kanceláři, není to nic moc, to vím, ale cítím 

se tu celkem dobře a hlavně je to nejklidnější místo v téhle budově. Pokud chcete, posaďte se 

do támhletoho křesla v rohu kanceláře. Asi byste čekali, že v mé kanceláři bude lenoška pro 

pacienty, ale já většinu svého pracovního času trávím teoretickou činností." Jiná kvartánka se 

zabývá také zaměstnáním, ale při popisu svého dne, který dle jejích slov nastane za 16 let, se 

zmiňuje i o rodinném životě a o volném čase, který tráví se svou rodinou: „Dělám design 

nábytku a bytových doplňků u jisté firmy, která se zabývá moderním designem... Teď jedu 

domů právě z jedné pracovní schůzky. Vyzvedávám svou čtyřletou dcerku od kamarádky, 

která má stejně starého chlapečka... S manželem jezdíme na dovolené do hor na kola i na pěší 

túry. Minulý rok jsme byli i u moře v Řecku." Další ze studentek kvarty se zabývá opět 

zaměstnáním: „Už je mi 33 let. Do té práce kde jsem byla na pohovoru mě nevzali, ale to se 

později ukázalo jako štěstí, daná firma půl roku na to zkrachovala. Mám vlastní prosperující 

firmu. " Další kvartánka píše o povolání lékařky „Dnes jsem přišla domů velmi utahaná. Opět 

jsem měla noční a nebyla to klidná služba. Přivezli nám těžkou autonehodu. Strávili jsme 

8 hodin na sále, ale život řidiče jsme zachránili. Asi na mě začíná být znát, že je mi 36 let," 

ale ve svém slohu se věnuje také rodině a to jak nové s dětmi, tak té primární, tedy rodičům. 

U studentů kvarty se neobjevil ani jeden sloh, který by bylo možné zařadit do kategorie 

dlouhodobá B. Dívky se ve svých pracích věnovaly převážně zaměstnání, ale oproti 

studentům sekundy se o mnoho více zabývaly také rodinou, dětmi a trávením volného času 

s nimi. 
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Studentka septimy popisuje svou pracovní kariéru, která začala po vysoké škole, ale 

neopomíjí ani rodinu: „ Tak tedy po vysoké škole jsem začala intenzivněji pracovat, myslím, ze 

v nějakém nakladatelství a v jedné kulturní instituci (francouzský institut). Teď jsem s dítětem 

doma a pracuji z domova. S prvním naším potomkem byl na otcovské manžel, chtěla jsem 

zůstat v práci." Jiná z jejích spolužaček popisuje okamžik, kdy přijde z práce domů ke své 

rodině: „Asi nejčastěji si představuji okamžik, kdy přijdu domů, je mi kolem třiceti a mám dvě 

děti, které už jsou doma. Můj partner je ještě v práci, má přijít o něco déle." U chlapců ze 

septimy se ve slozích zařaditelných do této kategorie objevovala také práce a rodina, ale na 

rozdíl od dívek častěji vyjadřovali svá přání, obavy a popisovali problémy, které mohou 

v budoucnosti nastat, často také zmiňovali, jak je důležité dobře placené zaměstnání, proto, 

aby mohli zabezpečit rodinu. Jeden ze studentů v úvodu svého slohu píše: „Právě je mi 35 let, 

mám dobře placené zaměstnání, hodnou a obětavou ženu a dvě šikovné děti. Bydlíme 

v krásném bytě v centru Prahy a jsme všichni zdraví." Další ze septimánů píše o práci 

sportovního novináře: „Je rok 2018, je mi 31 let a mám za sebou již 6 let novinářské praxe v 

deníku Sport. Technologie je již na skvělé úrovni, ale tištěné noviny pořád přežívají." Jiný 

septimán zmiňuje povolání diplomata: „Je mi 30 let, pracuji v diplomatických vztazích 

a reprezentuji Českou republiku v zahraničí. Nemám rodinu, ale plánuji ji v blízké 

budoucnosti založit. Má práce je dobře finančně hodnocená a průběhu mé práce poznávám 

mnoho důležitých lidí a získávám cenné zkušenosti." 

Shrnutí 

Naprosto dominantní kategorií se ukázala být kategorie dlouhodobá A. Mezi 

jednotlivými ročníky ani mezi dívkami a chlapci se neobjevily zcela zásadní rozdíly. 

Procentuálně se nejvíce zastoupení kategorie dlouhodobá A zejména u mladších studentů, 

tedy u sekundánů a kvartánů, ale u starších ročníků nedochází k nárůstu procentuálního 

zastoupení kategorií, jejichž náplní je krátkodobější časové orientace14, ale naopak se častěji 

objevuje kategorie dlouhodobá B. 

6.1.3 3. část - analýza dalších aspektů koncepce slohových prací 

6.1.3.1 Cíl analýzy dalších aspektů koncepce slohových prací 

V této třetí části zpracování výsledků se zaměřuji na další aspekty koncepce slohových 

prací studentů. Důvodem pro to je snaha o co nejkomplexnější analýzu slohových prací 

14 Kategorie bezprostřední, krátkodobá, střednědobá. 
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studentů sekundy, kvarty a septimy a následující aspekty mohou prozradit ještě více 

o vztahování se studentů osmiletého gymnázia k budoucnosti. V této části zpracování 

výsledků se zabývám těmito aspekty: 

realismem (žánrem) 

hloubkou 

koherencí 

strukturou 

alternativností. 

Při volbě jednotlivých aspektů jsem vycházela z atributů, na které se nejčastěji zaměřují 

teoretické koncepce časové perspektivy15. V tomto textu však o těchto atributech hovořím 

jako o aspektech slohových prací nikoli o aspektech všeobecného pojmu časová perspektiva. 

Vzhledem k volbě metody, která dle De Voldera vypovídá o „osobních obsazích" a dle 

Kastenbauma o „osobní futuritě" 16, lze předpokládat, že se studenti ve svých slozích 

zmiňovali opravdu o tom, co ve vztahu k budoucnosti skutečně zaměstnává jejich myšlení. 

Lze tedy předpokládat, že atributy, kterými popisuji slohové práce studentů, vypovídají 

o aspektech, které charakterizují jejich vnímání budoucí časové perspektivy. 

6.1.3.2 Postup zpracování 

Poznámky pro třetí část zpracování výsledků jsem při druhém, podrobnějším čtení, 

zapisovala do třetího sloupce záznamového archu k jednotlivým slohům z šesti skupin 

studentů (příklad záznamového archu viz tabulka č. 1 v první části zpracování výsledků). Poté 

jsem si vytvořila šest tabulek (pro každou skupinu studentů) sloužících pouze pro zpracování 

výsledků z analýzy výše uvedených aspektů koncepce slohových prací. Tabulky mají vždy 

6 sloupců, v prvním je uvedeno číslo studenta v konkrétní skupině (např. sekunda dívky), ve 

druhém, o jaký se jedná žánr, ve třetím sloupci používám znaménka + a - podle toho, zda jsou 

témata ve slohové práci zpracována studentem do hloubky či povrchněji, čtvrtý sloupec patří 

tomu, zda je sloh studenta koherentní, k čemuž opět používám znaménka + a -, pátý sloupec 

patři úvaze o struktuře, opět za použití znamének + a - a poslední sloupec alternativností, kde 

je kromě znamének + a - podle toho, zda se alternativnost vyskytuje, uvedeno ještě bližší 

určení alternativností. Za pomoci těchto tabulek provádím v následujícím textu stručné shrnutí 

o dalších charakteristikách slohových prací studentů v jednotlivých ročnících a uvádím 

rozdíly v těchto kvalitách u dívek a chlapců. Tabulky k textu přikládám. 

15 Viz kapitola 2.2 v teoretické části. 
16 Viz kapitola 2.2.7 v teoretické části, 
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6.1.3.3 Jednotlivé aspekty koncepce slohových prací a kritéria, podle kterých isou 

hodnoceny 

Mezi jednotlivými aspekty17, jejichž hodnocení ve slohových pracích studentů se týká 

tato část textu, lze předpokládat hlubší propojenost a složitou vzájemnou souvislost. Např. 

kombinace realismu a hloubky může poukazovat na to, že skutečnosti, které studenti uvádějí 

ve svých pracích, lze vnímat jako plán. Lze se v tomto případě domnívat, že student přistoupil 

ke slohové práci jako k načrtnutí představ o své budoucnosti. 

Vzájemnou souvislost mezi jednotlivými aspekty by bylo velice zajímavé zkoumat, 

bylo by to však nad kapacitu této práce, vyžadovalo by to další, na tuto problematiku 

zacílenější výzkum. Přesto však uchopením toho, jakým způsobem jsou jednotlivé aspekty 

„obsaženy" ve slohových pracích studentů, lze blíže nahlédnout na to, jak studenti ke své 

budoucnosti přistupují. 

Realismus 

Posuzuji-li slohové práce studentů z hlediska tohoto aspektu, všímám si toho, jakým 

žánrem je sloh napsán. Zda se jedná o realistické uchopení slohové práce, kde studenti 

pojednávají o tématech způsobem, ze kterého je evidentní, že události obsažené ve slohové 

práci jsou reálně možné a student tedy může počítat s tím, že jeho budoucnost bude vypadat 

tak, jak popsal. Nebo, zda se jedná o uchopení fantazijní, kdy student počítá s tím, že to, co 

napsal, není v našem světě a v čase, ve kterém žije a bude žít, možné. Dva základní žánry, 

kterých si ve slohových pracích všímám jsou tedy realistický a fantazijní. Tyto dva žánry se 

tedy týkají toho, jak student zachází s realitou. 

Tyto dva žánry ale dále ještě rozděluji na čtyři podskupiny, které nám prozradí více o 

způsobu, kterým studenti o své budoucnosti psali. Jedná se zejména o popis a úvahu. Některé 

slohy však v sobě nesou prvky obou dvou literárních žánrů, rozhodla jsem se tedy vytvořit 

ještě třetí a čtvrtou podskupinu a to popis se začleněnou úvahou a úvahu se začleněným 

popisem. V prvním případě se jedná o popisný sloh, kde se však student u nějakého tématu 

pozastavuje a rozepisuje se formou úvahy. Časté je to např. u okamžiku, kdy se ve své práci 

rozhoduje o tom, na jakou vysokou školu by měl konat přijímací zkoušky. V případě druhém 

je celý sloh psán formou úvahy, ale student cítí potřebu určité téma konkrétněji uchopit 

a uchýlí se tedy k podrobnějšímu popisu. Toto se vyskytuje např., když studentka popisuje 

svého budoucího manžela. 

17 Teoretické zakotvení jednotlivých aspektů je uvedeno v kapitole 2.2.7.3 v teoretické části. 
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Na úrovni psychologické tedy rozlišuji žánr realistický a fantazijní a na úrovni literární 

žánry - popis, úvaha, popis se začleněnou úvahou, úvaha se začleněným popisem. 

Hloubka 

Jedná se o hloubku zpracování tématu budoucnosti. Hodnotila jsem to, zdaje slohová 

práce o budoucnosti zpracována skutečně do hloubky, zda se student jednotlivým tématům 

věnuje se zaujetím, snaží se postihnout vše důležité anebo je o tématech, ve slohové práci 

obsažených, pojednáno jen povrchně. Toto nesouvisí s množstvím témat, kterým se student 

věnuje, ale právě se způsobem jejich zpracování. Hloubka zároveň neznamená ani 

propracovanost slohů nebo jejich částí. Sloh může být velmi propracován, přesto se v něm 

student nemusí dostat do hloubky. Uvědomuji si, že hodnotit tento aspekt je velice 

diskutabilní a složité a kritéria, dle kterých jsem posuzovala, zda sloh je pojat do hloubky či 

spíše není, jsou velice křehká vše je spíše na úrovni intuitivní - „jaká se nám slohová práce 

zdá být". Přesto jsem se o to pokusila, abych zjistila nejvýraznější rozdíly mezi ročníky, mezi 

pohlavím studentů a také zachytila určitý celkový dojem ze všech slohových prací, které 

studenti napsali. Uvědomuji si také, že studenti v jednotlivých ročnících se nacházejí v jiném 

stádiu svého vývoje, při hodnocení hloubky slohových prací se snažím přihlédnout 

i k věkovým zákonitostem. 

Slohové práce, které je možné hodnotit jako pojaté do hloubky, mohou potvrzovat, že 

se studenti budoucností (a konkrétními tématy, které se ve slohu vyskytují) skutečně ve svých 

myšlenkách zabývají. 

Koherence 

Při posuzování tohoto aspektu slohových prací vycházím ze skutečnosti, že pokud jsou 

události, které student zmiňuje, uspořádány do takového pořadí, aby tvořily logickou 

sekvenci, je slohová práce koherentní. Pokud se ve slohu studenta vyskytly nesrovnalosti toho 

typu, že není možné (logicky), aby se věci udály tak, jak on popisuje, považuji sloh za 

nekoherentní. 

Struktura 

Za strukturovaný sloh považuji takovou práci, která zasahuje do různých oblastí, 

věnuje se různým tématům a tato témata je možné od sebe rozeznat a dobře se v nich 

orientovat. Sloh, který nemá strukturu, je takovou prací, jež se nevěnuje různým tématům, 

oblastem života nebojsou hranice mezi tématy velice nejasné a nečitelné. 
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Alternativnost 

„Budoucnost může být naplánována obsedantně lineárně, ale i velmi alternativně. 

Jedinec vytyčuje své cíle nealternativně, lineárně, jako usilování „buď anebo" nebo je 

vytyčuje jako pole více možností, mezi kterými lze realizovat vztahy kompenzace nebo 

preference" (Pavelková, 2002, s. 180). U slohových prací studentů jsem si všímala právě toho, 

jak studenti svou budoucnost plánují - zda lineárně či alternativně. Způsob plánování své 

budoucnosti může hrát totiž velmi výraznou roli zejména v situacích selhání a zklamání, kdy 

je zablokovaná cesta k cíli. Jedinci, kteří pojímají svou budoucnost spíše lineárně, bývají více 

negativně ovlivněni svými neúspěchy než ti, kteří plánují svou budoucnost alternativně, 

u nichž může mít neúspěch dokonce i mobilizační, aktivizační důsledek (Pavelková, 2002). 

Z hlediska kvality uvažování poukazuje alternativnost také na vyzrálost osobnosti. 

Alternativnost ve vztahu k budoucnosti lze ještě rozdělit na alternativnost cílů 

a alternativnost cest. Pokud se jedná o alternativnost cílů, student ve své slohové práci 

zmiňuje různé cíle, kterých by mohl v budoucnosti dosáhnout. Někdy samozřejmě některé 

z cílů preferuje více než jiné anebo jsou určité cíle kompenzační, ale vždy jich uvádí několik. 

Příkladem může být např. student, který by chtěl hrát profesionálně fotbal, ale jestliže mu 

zdravotní stav nedovolí stoprocentní zátěž, rozhodne se pro studium vysoké školy. Pokud se 

jedná o alternativnost cest, má student vizi jednoho cíle, kterého lze ale dosáhnout různými 

cestami, postupy. Příkladem je touha studenta stát se uznávaným moderátorem, čehož chce 

dosáhnout buď tím způsobem, že během vyšších ročníků gymnázia a po vystudování 

gymnázia bude usilovat o práci v nějakém menším rádiu a postupně se vypracuje k vyšším 

postům anebo nejprve vystuduje vysokou školu (žurnalistiku) a poté se bude snažit získat 

místo v nějakém uznávaném a známém rádiu či televizní stanici. 

6.1.3.4 Zpracování analvzv dalších aspektů slohových prací 

Zpracování analýzy výše popsaných aspektů slohových prací studentů provádím dle 

jednotlivých skupin studentů, rozdělených podle ročníků a podle pohlaví studentů. Největší 

pozornost věnuji alternativnosti, jelikož způsob plánování své budoucnosti může velmi 

ovlivnit, jak je již uvedeno výše, vyrovnávání se se situacemi selhání a zklamání. 
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Sekunda dívky 

Tabulka č. 27 - Další aspekty koncepce slohových prací - sekunda dívky 

Sekunda $ žánr hloubka koherence Struktura alternativ. 
1 R - popis - + - -

2 R - úvaha + + - + (cest) 
3 R - popis - - - -

4 R - úvaha + + + + (cílů) 
5 R - popis + + + -

6 R - popis + - + -

7 R - popis - - + -

8 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

9 R - popis - + + -

10 R - popis - - + -

11 R - nelze blíže 
určit (uvedena 

jen 1 věta) 

Studentky sekundy využily pro své slohové práce realistický žánr, u žádné z nich se 

neobjevil žánr fantazijní. Častěji využívaly pro uchopení své budoucnosti formu popisu, 

v jednom případě nelze literární žánr určit, jelikož studentka uvedla jen jednu větu. Slohy 

studentek sekundy jsou vesměs dobře strukturované, polovina z nich je koherentní, některé 

z nich jsou pojednány do hloubky, jiné spíše povrchněji. Alternativnost se objevuje pouze ve 

dvou případech, v prvním z nich se jedná o alternativnost cest (studentka se vyjadřuje 

k situaci, kdy jí bude 16 let, což je věková hranice, do které může navštěvovat oddíl, poté 

musí z oddílu odejít, anebo pokud chce i poté v oddíle zůstat, musí se rozhodnout pro jednu 

z následujících variant: „Když je vám 16 let, musíte z našeho oddílu odejít nebo se stát 

instruktorem. Já do oddílu chodím už od 8-mi let a mám tam spoustu přátel. Už teď vím, že je 

nedokážu opustit, ale také mi přijde trochu divné, dělat jim instruktora. Ještě mám jednu 

možnost - založit „kmen", kde já a moji kamarádi budeme společně podnikat různé akce, ale 

já jsem se už nejspíše rozhodla pro instruktora. Práce s menšími dětmi mě totiž baví.") ve 

druhém o alternativnost cílů („ Chtěla jsem se dostat na hereckou školu. To se mi nepovedlo, 

ale nic si z toho nedělám... Mám udělanou maturitu a chystám se do Anglie.") Většina 

studentek sekundy tedy volí lineární představu své budoucnosti. 
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Sekunda chlapci 

Tabulka č. 28 - Další aspekty koncepce slohových prací - sekunda chlapci 

Sekunda žánr hloubka koherence Struktura alternativ. 
1 R - úvaha se 

začleněným 
popisem 

+ + — 

2 R - popis - + - -

3 R - popis - - + -

4 R - popis - - - -

5 F - popis - - - -

6 R - popis - + + -

7 R - úvaha - - - -

8 R- úvaha - + - -

Většina studentů sekundy využila pro svůj sloh realistický žánr, pouze jeden student se 

uchýlil k fantazijnímu zpracování své budoucnosti (ukázka z jeho slohové práce: „ Poté bych 

Krastyburgry na Jamajce přejmenoval na Fildasburgry. Byl by to velký barák, ve kterém bych 

také pořádal turnaje v Jamagicích a Pokémonech. Byl by tam také suprovej mini obchod 

s Jama módou"). Pro většinu slohů studentů sekundy je použita forma popisu, ale úvahy se 

také vyskytují. Všechny slohy studentů sekundy nejsou příliš do hloubky zpracované, 

koherentních je polovina a strukturu má 37, 5 % slohů. Alternativnost se nevyskytla ani u 

jediného studenta. 

Kvarta dívky 

Tabulka č. 29 - Další aspekty koncepce slohových prací - kvarta dívky 

Kvarta ? žánr hloubka koherence Struktura alternativ. 

1 R - popis + + - + (cest) 

2 R - popis + + + -

3 R - úvaha se 
začleněným 

popisem 

+ + — 

4 R - popis - + + -

5 R - úvaha + + - + (cílů) 
6 R - popis - + + -
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Kvarta ? žánr hloubka koherence Struktura alternativ. 

7 R - popis - + + -

8 R - popis - + + -

9 R - popis - + + -

10 R - úvaha + + - + (cílů i 
cest) 

11 R - úvaha + + - -

12 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + + 

13 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + -

14 R- úvaha + - - -

15 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + 

Všechny dívky z kvarty pohlížejí na svou budoucnost pohledem realismu. Nevyskytl 

se žádný sloh, který by bylo možné klasifikovat jako fantazijní. Převažují popisy nad 

úvahami, ale poměrně často se objevuje kombinace obou literárních žánrů, zejména popisu se 

začleněnou úvahou. Většina slohových prací dívek z kvarty je strukturovaná a koherentní. Do 

hloubky je propracováno 46, 6 % slohů. Alternativnost se ve slozích dívek z kvarty objevuje 

třikrát (20 %). Jednou se jedná o alternativnost cílů („Hodně uvažuju o vysoké škole 

ekonomické. Po jejím vystudování bych měla hodně možností zaměstnání, ale tahle práce by 

mě asi nějak neuspokojovala. Druhou variantou, pro mě mnohem zábavnější, je psychologie. 

Jak se lidi chovají v různých situacích, jak na ně působí jaká barva, co vyjadřují gesty,... To 

by mě opravdu bavilo. Ale co potom? Psycholožka bych být nechtěla, spíš by mě bavilo 

pracovat v nějaké reklamní agentuře a zkoumat a vymýšlet psychologii reklamy. Uvidíme, 

možná že mě za ty 4 roky, které mám před sebou, začne bavit něco úplně jiného a osud mě 

zavede jinam."), jednou o alternativnost cest (jedna ze studentek by chtěla v budoucnu získat 

co nejlepší zaměstnání v oboru psychologie a popisuje, jak by se k němu mohla dostat, zde je 

ukázka z jejího slohu: „Hned po návratu (ze zahraničí, pozn. autorky) mě čekalo několik 

pracovních nabídek, z nichž jsem přijala práci v soukromé psychologické poradně... Je to 

rozhodně miliónkrát lepší než v nemocnici,..") a v jedné slohové práci se objevují oba 

„druhy" alternativnosti. 
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Kvarta chlapci 

Tabulka č. 30 - Další aspekty koncepce slohových prací - kvarta chlapci 

Kvarta $ žánr hloubka koherence Struktura alternativ. 
1 R - úvaha - + + -

2 R - úvaha - - - -

3 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

4 R - popis - - - -

5 R - popis - + + -

6 R - popis - + - -

7 R - úvaha - + - + (cest) 
8 R - popis - + + -

9 R - popis - + + -

10 R - popis - - - -

11 R - úvaha - - - -

12 R - úvaha + + - -

13 R - popis - - - -

14 R - úvaha - - - -

15 R - popis - - - -

I chlapci z kvarty psali své slohy z pohledu realismu. Žádný z nich se neuchýlil 

k fantazijnímu zpracování. Lehce převažují slohy popisné, ačkoli úvah se vyskytlo také 

poměrně mnoho. Jeden ze slohů je popisný, ale student se v něm jednomu tématu věnuje 

stylem úvahy. Skutečně do hloubky je propracována pouze jedna slohová práce, koherentních 

je 46, 6 % slohů, strukturovaných 26, 6 %. Alternativně pohlíží na svou budoucnost pouze 

jeden student kvarty a v jeho slohu se objevuje alternativnost cest (zde se objevil již výše 

zmiňovaný případ studenta, který by chtěl pracovat jako uznávaný moderátor, o čemž píše, že 

je možné se k tomuto cíly dostat různými způsoby: „ Uvažuju nad tím, co bych dělal, kdybych 

zkoušky na VŠ neudělal, asi bych zkusil práci v nějakém rádiu, později bych zkusil zkoušky 

znovu, asi bych se přihlásil na nějakou soukromou VŠ apod.") 
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Septima dívky 

Tabulka č. 31 - Další aspekty koncepce slohových prací - septima dívky 

Septima $ žánr hloubka koherence struktura alternativ. 
1 R - úvaha + + + + (cest, cílů) 
2 R - popis se 

začleněnou 
úvahou 

+ + + + (cest) 

3 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + -

4 R - úvaha + + - -

5 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

-

6 F - úvaha - - - -

7 R - popis - + + + (cest, cílů) 
8 R - úvaha - - - + (cest) 

9 R - popis - - - -

V septimě se studentky zaměřily většinou na realistické zpracování své budoucnosti, 

pouze jedna studentka uchopila téma fantazijním způsobem. V tomto případě se ale nejedná 

o klasické fantazijní uchopení budoucnosti, studentka psala sloh jako jakousi úvahu o jakémsi 

„muflonovi" (ukázka ze slohu: „Mé jméno je Eda - muflon! No, i když asi není. Je lepší mít 

hlad? Ruka? Hm...možná. Sedět tady? Nikdy!"), jedná se o jakési nesmyslné věty, výkřiky 

a zvolání. Studentka se možná chtěla vyhnout úkolu, nechtěla nic o svých představách 

o budoucnosti sdělit a nebo o ní nepřemýšlí a „humorem" chtěla zakrýt rozpaky z úkolu. Mezi 

řádky v jejím slohu v každém případě vystupuje vzdor. Úvaha a popis jsou v septimě u dívek 

co se týká četnosti výskytu poměrně vyrovnané, mírně převažuje popis, který dominuje také 

v kombinovaných žánrech. Hlubší zpracování tématu budoucnosti volí jen 33, 3 % dívek 

v septimě. Koherentních slohů u dívek v septimě je 55, 5 % a struktura je patrná u 44, 4 %. 

Alternativnost se objevuje u čtyř studentek (44, 4%), Dvakrát se vyskytla alternativnost cest 

(např. jedna ze studentek by ráda pracovala v nakladatelství a zároveň ve francouzském 

institutu a domnívá se, že k tomu může vést několik cest skrze různé vysoké školy: „Nebo 

jsem se na kulturologii dostala rovnou? Byla to vůbec kulturologie? Vždyť jsem v těch 18 

chtěla studovat dějiny umění nebo filozofii. Vím, ale, že už tehdy jsem si říkala, že to není moc 
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praktické. Žurnalistika by byla užitečnější, myslela jsem si. Nu, prostě jsem vystudovala VŠ. 

Po vysoké škole jsem začala intenzivně pracovat v nějakém nakladatelství a v jedné kulturní 

instituci - francouzský institut.") a dvakrát se ve slohové práci objevily oba „druhy" 

alternativnosti. 

Septima chlapci 

Tabulka č. 32 - Další aspekty koncepce slohových prací - septima chlapci 

Septima $ žánr hloubka koherence struktura alternativ. 

1 R - popis - + + -

2 R - popis - + + -

3 R - popis - + + -

4 R - úvaha - - - + (cílů) 

5 R - úvaha + + + -

6 R - popis - + + -

7 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + — 

8 R - úvaha - + - -

9 R - popis se 
začleněnou 

úvahou 

+ + 

Všichni chlapci ze septimy napsali svou představu o budoucnosti realistickým stylem, 

fantazijní přístup se neobjevil u nikoho. Koherentní a strukturované byly téměř všechny 

slohové práce, ale jen dvě z nich (22, 2%) byly propracované skutečně do hloubky. 

Alternativnost se objevuje ve slohových pracích studentů septimy pouze jednou a konkrétně 

se jedná o alternativnost cílů (student píše o tom, že pokud ho nebude bavit práce, kterou si 

najde po škole, odjede od všeho pryč, do zahraničí). 

Shrnutí 

Téměř všichni studenti pojali svou budoucnost ve slohových pracích realistickým 

nahlížením. Fantazijní sloh se vyskytl pouze jednou a to u studenta sekundy. Slohovou práci 

studentky septimy sice označuji za fantazijní, ale více než únik do fantazie prostřednictvím 

něho vnímám nechuť splnit úkol, vzdor či rozpaky. 
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O něco častěji se vyskytly u studentů slohové práce psané formou popisu, ale úvahy 

byly zastoupené také poměrně často. Mezi studenty se objevily také práce, kde byly tyto dvě 

formy skombinovány. Jiný literární žánr se ve slozích studentů neobjevil. 

Svůj pohled na budoucnost ve svých slozích zpracovávají do hloubky mnohem častěji 

dívky než chlapci. Znovu však upozorňuji, že jsem si vědoma velmi neostrých hranic mezi 

tím, co je zpracované do hloubky a tím, co je psáno spíše povrchněji. Zásadním kritériem pro 

mě v hodnocení tohoto aspektu bylo zejména porovnávání slohů mezi sebou. 

Slohové práce nejmladších studentů jsou o něco méně koherentní a strukturované než 

u studentů starších, zde mám na mysli studenty kvarty a septimy. U starších studentů se určité 

nedostatky v logickém sledu událostí téměř nevyskytují. Některé slohové práce jsou sice více 

koherentní než jiné, ale k tak jemnému rozlišování jsem v posuzování jednotlivých aspektů 

slohových prací nepřistoupila. Se strukturou slohů je to velice podobné jako s jejich 

koherencí. 

Alternativnost se mezi slohy studentů gymnázia vyskytla celkem jedenáctkrát, což 

tvoří pouze 16, 4 %. Studenti o své budoucnosti uvažují většinou více lineárně, připouštějí si 

pouze jednu z možností, jak by mohl vypadat jejich budoucí život. Výjimku tvoří septimánky, 

v této skupině studentů, resp. studentek, se objevuje 44, 4% slohových prací, ve kterých se 

studentky zmiňují o různých možnostech, jakými směry se může jejich budoucí život vyvíjet. 

Očekávala jsem, že se alternativnost vyskytne častěji u starších studentů, což se v případě 

septimánek potvrdilo, ale naopak u septimánů k tomuto jevu nedošlo. 
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7 DISKUSE 

Jak jsem již několikrát zdůraznila, všeobecný pojem časová perspektiva lze zkoumat 

prostřednictvím jednotlivých aspektů tohoto jevu. Výzkum, o kterém pojednávala praktická 

část této práce, byl zaměřen na zkoumání obsahových dominant budoucnosti studentů 

osmiletého gymnázia, dále na zkoumání délky časové perspektivy, resp. na to, jak vzdálené 

období v budoucnosti studentů zaujímá v představách o jejich budoucnosti významné místo 

a na další aspekty, prostřednictvím nichž lze blíže zhodnotit studentské vztahování se 

k budoucnosti. 

V následujícím textu upozorňuji na nejvýraznější momenty výzkumu, které vyvstaly 

ze získaných výsledků a některé z nich porovnávám s teoretickými východisky uvedenými 

v teoretické části práce. 

Výsledky zpracování základních kategorií obsahové analýzy hovoří výrazně pro první 

skupinu těchto kategorií nazvanou Vzdělávání a profesní dráha. Téma maturit bylo naprosto 

nejčastějším obsahem objevujícím se ve slohových pracích studentů. U nadpoloviční většiny 

studentů se objevilo také téma vysokých škol a povolání. V rámci této skupiny základních 

kategorií obsahové analýzy jsem zjistila významnou skutečnost, že téma povolání 

nekopírovalo vysoké procentuální zastoupení témat maturity a vysoké školy. K tomuto jevu 

došlo u studentů sekundy a kvarty. Chlapci uváděli velice často téma povolání (u chlapců 

v sekundě to bylo zároveň výhradní centrální téma) a naopak téma maturit a vysoké školy 

výrazně méně než jejich stejně staré spolužačky. Naopak dívky se výrazně častěji zabývaly 

maturitou a vysokou školou než povoláním. 

Vysoké procento studentů se ale kromě výkonových témat zabývalo také trávením 

volného času (nejčastěji zastoupená kategorie po tématu maturity) a to ve všech ročnících. 

Studenti dávali často najevo, jak je pro ně relaxační činnost a odreagování se od povinností 

(studijních či pracovních) důležitá. 

Skupina základních kategorií nazvaná Rodinný život se ve slozích oproti dalším 

kategoriím (které již nebyly jinak souhrnně nazvány) objevuje také velice často (kolem 50 % 

všech studentů), ačkoli méně než již zmíněná kategorie Vzdělávání a profesní dráhy. V rámci 

této skupiny kategorií vévodí zmínky o primární rodině, následují výroky o tom, ským 

studenti bydlí a poznámky o životních partnerech. Téma děti a bydlení II, které se týká místa 

bydliště, již nejsou v rámci této skupiny kategorií tak časté. U mladších studentů (v sekundě 
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a kvartě) se Rodinným životem se častěji zabývají dívky, u nejstarších studentů (v septimě) 

jsou to naopak chlapci. 

Co se týče ostatních kategorií, které nejsou již označeny souhrnným názvem, 

nejčetnější (nad 30 % všech studentů) jsou zmínky o přátelích a to zejména u nejmladších 

studentek a nejstarších studentů a výroky o obavách a strachu, které nejčastěji vyjadřují 

studenti a studentky septimy. Studenti také velice často (nad 40 % všech studentů) svůj život 

v budoucnosti hodnotí a u nadpoloviční většiny studentů je možné určit nějaké centrální téma 

(či centrální témata) slohové práce. 

V rámci obsahové analýzy slohových prací jsem se zabývala ještě agregovanými 

kategoriemi, z nichž nejčastěji se objevují slohy zařaditelné do kategorie „Co si přeji, to mi 

vyjde", kde studenti pojednávají o své budoucnosti jako o naplňování přání. Nejvíce je tato 

kategorie sycená nejmladšími dívkami. U dívek ze sekundy jsou také časté slohy kategorie 

„Happy budoucnosti", když svou budoucnost popisují s nadšením až euforií. Slohy 

zařaditelné do kategorie „Co před nás klade život" o vyrovnávání se s nároky života, do 

kategorie „Nerealizované touhy", kdy studenti píší o svých přáních, ale jsou skeptičtí v tom 

smyslu, že se pravděpodobně nesplní, dále do kategorie „Uvědomění si reality", která 

vypovídá o tom, že život není jen o tom, co si studenti přejí a co je baví dělat, ale také 

o povinnostech a nepříjemných okamžicích, do kategorie „Motivační síla ve vztahu 

k budoucnosti" o vynakládání velkého úsilí pro určitý cíl a konečně slohy zahrnutelné do 

kategorie „Volnost" vypovídající o tématu svobody a osamostatňování se, jsou kategorie 

příznačné pro studenty nej starší. 

Z hlediska obsahové analýzy se poměrně výrazně vyprofilovaly tyto tri skupiny 

studentů - chlapci ze sekundy, dívky z kvarty a chlapci ze septimy. 

Nejmladší chlapci se oproti ostatním skupinám studentů zmiňují velice málo 

o studijních záležitostech, ale naopak velice často uvádějí svá povolání v budoucnu. Nejvíce 

ze všech skupin studentů se věnují popisu svého volného času, přičemž v něm dominují 

sportovní aktivity, počítače a počítačové hry a karetní hry (sbírání, vyměňování a hraní 

s kartami různé tématiky). Několikrát se u nich také objevuje touha po dosažení nějakého 

významného úspěchu, který se týká sportu (mistr světa, vítěz Ligy mistrů) nebo povolání 

(generální ředitel významného podniku). Oproti ostatním skupinám studentů se málo zmiňují 

o kategoriích rodinného života. V této skupině se vyskytl také sloh, který bylo možné 

klasifikovat jako fantazijní - student by chtěl založit na Jamajce konkurenci firmy 
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McDonald's18. Ačkoli ostatní slohy v této skupině studentů jsem neklasifikovala jako 

fantazijní, objevovala se v nich „obtížně uskutečnitelná"19 přání (viz výše). O fantazijním 

uchopení problematiky budoucnosti nasvědčuje i volba náplně volného času (počítačové hry, 

karetní hry). 

Mnou zjištěné skutečnosti o skupině studentů ze sekundy jsou v souladu se zjištěním 

Štecha o fantazijním uchopení budoucnosti. Stech uvádí, že „relativně úspěšní chlapci žijící 

v prostředí, kde jsou na ně - pokud jde o jejich budoucnost - nastavena spíše vyšší očekávání 

(což prostředí gymnázia určitě je - pozn. autorky), jsou pod větším tlakem na maximální 

úspěšnost" (Štech, 2004, s. 141 - 142) a tito žáci se poté uchylují k fantazijnímu zpracování 

své budoucnosti nebo jsou jejich obsahy budoucnosti „maximalistické"20. Štech ale také 

uvádí, že u těchto chlapců se téměř nevyskytují úvahy o konkrétních povoláních (Štech, 

2004). V mém výzkumu, jak je již uvedeno výše, však chlapci konkrétní povolání zmiňovali 

nejvíce ze všech skupin studentů. 

Dívky z kvarty jsou výrazně orientované na studium (častý výskyt témat maturity 

a vysoké školy). Často zmiňují také nějaký významný úspěch ve svém budoucím životě, který 

většinou souvisí s povoláním či se studiem. O rodinném životě se zmiňují také hodně, avšak 

procentuálně jsou u nich přeci jen častější zmínky o vzdělávání. Tyto dívky také velmi často 

svůj život hodnotí a to většinou velmi pozitivně. Slohy většinou pojímají stylem „Co si přeji, 

to mi vyjde", ale zároveň jsou u těchto studentek časté (procentuálně dokonce více) i slohy 

zařaditelné do agregované kategorie „Uvědomění si reality". Dívky ze sekundy jsou tedy 

velice proškolně orientované, kladou si vysoké cíle vzhledem k oblasti skupiny základních 

kategorií Vzdělávání a profesní dráhy, ale myslí i na rodinu, ať již svou novou anebo 

primární. Svou budoucnost vnímají velice pozitivně, ačkoli již nikoli s naivními představami. 

Poslední skupinou studentů, o které se zde chci zmínit, jsou chlapci ze septimy, tedy 

nejstarší studenti. Studenti septimy jsou také výrazně orientovaní na studium, ale u nich se 

objevuje zároveň orientace na povolání (na rozdíl od mladších studentů, jak je uvedeno výše). 

Velmi často se u těchto studentů objevuje také kategorie zahraničí, kterou pojímají zejména 

tím způsobem, že chtějí v zahraničí nasbírat zkušenosti pro vykonávání určitých činností zde. 

Vždy by se chtěli vrátit zpět, nehovoří o trvalém životě mimo ČR. Kromě skupiny kategorií 

Vzdělávání a profesní dráha se ale u těchto studentů objevují také kategorie Rodinného života 

a to velice výrazně. O své budoucí partnerce hovoří dokonce častěji něž dívky v kvartě a tito 

18 Tato slohová práce tvoří přílohu č. 9. 
19 Je možné, že student může tohoto cíle dosáhnout, pokládám to však za velice nepravděpodobné. Blíží se to 
spíše dětským snům a přáním. 
20 Více v kapitole 2.2.7.3 v teoretické části. 
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studenti jsou tou skupinou, která se nejčastěji zabývá dětmi a primární rodinou. Tito studenti 

řeší velice často také otázku bydlení a to i v rámci kategorie bydlení II (kde bydlet). 

U septimánů se objevuje také mnoho zmínek o financích a to téměř výhradně v souvislosti se 

zabezpečením své nové rodiny. Septimáni svůj budoucí život také mnohdy hodnotí a jako 

jediní uvádějí v několika případech nespokojenost s životem ve zvoleném okamžiku. 

Relativně často také uvádějí nějaký svůj osobní problém, který ve zvoleném okamžiku 

v budoucnosti řeší. Výrazné téma, které se objevuje u těchto studentů, je shrnuto 

v agregované kategorii „Volnost". 

Výsledky zpracování analýzy časové naznačují, že mezi jednotlivými ročníky 

osmiletého gymnázia v délce budoucí časové perspektivy, resp. v tom, jak vzdálené okamžiky 

jsou pro studenty v budoucnosti dominantní, nejsou výrazné rozdíly. S naprostou převahou se 

jako nejčastější ukázala kategorie dlouhodobá A, tedy do věku 30 let (58, 2 % všech 

slohových prací). Druhou nejčastější kategorií byla dlouhodobá B (nad 30 let věku), ale 

s velkým procentuálním rozdílem (20, 9 % všech prací). Častější je kategorie dlouhodobá A 

u studentů na počátku a uprostřed studia (sekunda a kvarta), ale nedochází k tomu, že by 

studenti na konci studia byli orientovaní více krátkodobě21, ale naopak se u septimánů někdy 

objevuje kategorie dlouhodobá B, u chlapců dokonce převažuje. Tento nárůst z kategorie 

dlouhodobá A do dlouhodobé B však není nikterak závratný. Kategorie bezprostřední není 

sice procentuálně tolik významná, ale počet slohů 8 vzhledem k celkovému počtu 67 není také 

zcela zanedbatelný. 

Na tomto místě otvírám otázku, jak ovlivňuje vztahování se k budoucnosti z hlediska 

časové orientace, resp. budoucí časové perspektivy, osmileté gymnázium? Osmileté 

gymnázium je v mnohých aspektech specifické, např. se jedná o dlouhý časový úsek ve 

studijní cestě jedince. Pavelková (2002) zjistila, ačkoli zkoumala přímo perspektivní orientaci 

studentů, že na konci základní školy se hodnoty perspektivní orientace žáků zvyšují, 

s přechodem na školu střední po nějaké době na čas klesnou, ale s blížící se maturitou znovu 

stoupají (Pavelková, 2002). Ačkoli jsem se ve svém výzkumu nezabývala konkrétně měřením 

perspektivní orientace a také jsem používala jinou metodu, přesto se domnívám, že výzkum, 

popsaný v praktické části této práce, může podat určité informace o orientovanosti studentů 

osmiletého gymnázia do budoucnosti. V mém výzkumu jsem nezjistila u studentů osmiletého 

gymnázia žádné výrazné rozdíly mezi jednotlivými ročníky v oblasti kategorií časové 

21 Kategorie bezprostřední, krátkodobá a střednědobá. 
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analýzy. Lze se domnívat, že situace víceletého gymnázia nenabízí zásadní změny a „výzvy", 

kterým jsou vystaveni žáci měnící základní školu na střední. Zároveň můžeme brát ve zřetel 

skutečnost, že období, které je zásadní pro vytvoření perspektivní orientace22, tedy přibližně 

věk 13, 14 let, je věk, kdy jsou žáci na konci základní školy a musí se vyrovnat se situací, 

která vyplývá z přechodu na jinou školu (a udělat tak první významný krok směrem ke své 

profesní dráze), tráví studenti osmiletého gymnázia v relativním „klidu". Nejsou na ně 

v tomto období kladeny žádné zvýšené požadavky (s náročnějšími požadavky gymnázia se již 

vyrovnali na počátku studia, tedy kolem 11 let), situace si nevyžaduje žádnou výraznější 

změnu, svůj vztah k budoucnosti nejsou vnějšími podmínkami „nuceni" přehodnocovat. I přes 

to ale považuji za pozitivní (vzhledem k poznatku prezentovanému Nuttinem a jinými autory 

o budoucí časové perspektivě jako osobnostní charakteristice), že u studentů v mém výzkumu, 

převažovala kategorie dlouhodobá A (a hned po ní dlouhodobá B). 

Na tomto místě ještě cítím potřebu zmínit se o chlapcích ze septimy, u kterých se 

kategorie dlouhodobá B vyskytla dokonce v 55, 6 %. Domnívám se, že tato jejich časová 

orientace koresponduje s obsahovými tendencemi, které jsem uvedla výše. Septimáni se velmi 

zabývají svou rolí, jakou budou dle jejich představ v budoucnosti mít. Zjednoduším-li to -

vysokoškolsky vzdělaný člověk s prestižní prací s odpovídajícím finančním ohodnocením, 

které je zapotřebí k zabezpečení rodiny, do které zahrnují partnerku, sebe a děti. Septimáni se 

domnívají, že tato situace, která je pro ně žádoucí, může nastat až v období, kdy jim bude více 

než 30 let. 

Co se týče dalších aspektů časové perspektivy, kterými se zabýval výzkum 

prezentovaný v praktické části, vyjádřím se zde k jednomu z nich, který považuji vzhledem ke 

vztahu k budoucnosti za nejpodstatnější - a to k alternativnosti. Alternativnost se vyskytla 

u 16, 4 % všech studentů. Toto číslo považuji vzhledem k tomu, jak může tento aspekt 

ovlivnit vztahování se k budoucnosti23, za velice nízké. Většina studentů si plánuje svou 

budoucnost lineárně, neuvažují o větším množství možností, jak by mohl vypadat jejich život 

ve zvoleném okamžiku. Studenti, kteří uvažují o své budoucnosti nealternativně, se mohou ve 

svém životě mnohdy obtížně potýkat se situacemi zklamání, selhání a nezdaru. Aspekt 

alternativnosti může poukazovat také na zralost či nevyzrálost uvažování o budoucnosti. 

Očekávala jsem, že u starších studentů se alternativnost projeví ve větší míře. Větší počet 

22 Kdy se mění krátkodobá časová orientace na dlouhodobější (součást perspektivní). 
23 Jakým způsobem, je uvedeno v kapitole 2.2.7.3 v teoretické části a v kapitole 6.1.3.3 v praktické části. 
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alternativních pojetí budoucnosti se objevil skutečně u starších studentů, ale pouze u dívek, 

tedy septimánek. U septimánů k tomuto jevu nedošlo. 

Výzkum studentského vztahování se k budoucnosti poskytl zajímavá zjištění 

o vnímání budoucího života gymnazisty na začátku, uprostřed a na konci studia. Zároveň však 

nabídl mnohé otázky a podněty k plánům dalšího zkoumání problematiky časové perspektivy. 

Jak jsem již nastínila výše, bylo by velice zajímavé zaměřit se na vzájemnou propojenost 

jednotlivých aspektů časové perspektivy, zjišťovat, jak se navzájem ovlivňují, kde se 

překrývají apod. Přínosné by také mohlo být zpracování kasuistik u studentů, jejichž slohy 

jsou buď pro danou skupinu studentů typické anebo se naopak něčím výrazně odlišují 

a zkoumání časové perspektivy doplnit o další metody jako je např. Kastenbaumovo „Kým 

budete?" nebo Cottleho Experimentální inventář (seznam deseti nejdůležitějších událostí 

života). 
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8 ZÁVĚR 

Všechno, co se děje v lidském životě a tedy i v psychologii se uskutečňuje 

v dimenzích času. Vnímání, resp. reprezentace času, je výsledkem složité souhry psychických 

procesů. V jednom okamžiku jsme schopni vnímat dimenzi minulosti, přítomnosti 

a budoucnosti. Tento celek vnímání časové dimenze v jednom aktuálním okamžiku ovlivňuje 

naše jednání, zejména jeho motivační složku, ale také naše myšlení, představy, fantazie apod. 

Tato práce je zaměřena na jednu z oblastí časové orientace - na budoucnost. Cílem 

práce bylo na základě teoretických poznatků z oblasti časové perspektivy uskutečnit výzkum 

zaměřený na vztah studentů osmiletého gymnázia k budoucnosti. Časová perspektiva je 

všeobecný pojem, který v sobě zahrnuje několik aspektů. Ve výzkumu, který je předmětem 

této práce, je kladen důraz na obsahový aspekt časové perspektivy, na časovou analýzu a na 

analýzu aspektů, které studentské vztahování se k budoucnosti dokreslují a konkretizují, 

konkrétně na realismus uchopení budoucnosti, na hloubku zpracování tématu, na koherenci 

a strukturu a zejména na alternativní versus lineární vnímání budoucnosti. 

V rámci obsahové analýzy se podařilo zjistit, jaké obsahy jsou pro studenty v sekundě, 

kvartě a septimě dominantní ve vztahu k budoucnosti. Zachyceny byly nejfrekventovanější 

kategorie obsahových dominant, ale také kategorie agregované, které vyjadřují celkové 

„ladění" studentů ve vztahu k budoucnosti. Zjištěny byly některé významné rozdíly mezi 

jednotlivými ročníky v rámci témat, kterými se studenti zabývají, ale také rozdíly 

v obsahových kategoriích mezi dívkami a chlapci. 

Časová analýza byla zaměřena na zkoumání toho, jak vzdálené okamžiky jsou pro 

studenty v rámci vztahování se k budoucnosti nejpodstatnější, která období v jejich 

budoucnosti jsou ve středu jejich zájmu. Období, ke kterým se studenti vztahují, byly popsány 

pěti kategoriemi časové analýzy. Jedna z kategorií se ukázala jako dominantní u všech 

studentů a rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci tvořily jen malé nuance. 

Další aspekty, kterým byla při výzkumu věnována pozornost, pomohly dotvořit obraz 

o studentském vztahování se k budoucnosti. U těchto aspektů byly zjištěny také některé 

rozdíly mezi ročníky a mezi dívkami a chlapci. 

Výsledky výzkumu poskytují obraz o vztahování se k budoucnosti studentů na 

začátku, uprostřed a na konci studia na osmiletém gymnáziu. Výzkum prozradil, čím se 

studenti zabývají, o jak vzdálené budoucnosti přemýšlí a jaký charakter mají jejich úvahy. 
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Příloha č. 1 - Tabulka B - Obsahová analýza - sekunda chlapci (8 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 3 27,3 

b) implicitně je s ní počítáno 5 45,5 

2. VŠ a) zda je zmíněna 8 72,7 

b)jaká 6 - viz tab. G 54,5 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 5 45,5 

b) dlouhodobý pobyt 4 36,4 

c) život mimo ČR 1 09, 1 

4. povolání a) zdaje zmíněno 4 36,4 

b) jaké 4 - viz tab.G 36,4 

5. volný čas a) zdaje zmíněn 7 63,6 

b) náplň 6 - viz tab. G 54,5 

c) uvedeno, že ho nemají 0 00,0 

6. partner/ka a) zdaje zmíněn/a 5 45,4 

b) přítel/kyně 1 09, 1 

c) manžel/ka (svatba) 4 36,4 

7. děti a) zda jsou zmíněny 4 36,4 

b) kolik 4 - viz tab. G 36,4 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 6 54,5 

b) zda jsou uvedeny vztahy 3 27,3 

9. bydlení I a) zdaje zmíněno 8 72,7 

b) s rodiči 3 27,3 

c) sami/s novou rodinou 5 45,5 

10. bydlení II a) byt ve městě 3 27,3 

b) dům na venkově, za městem 3 27,3 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 7 63,6 

b)jaká 5 - viz tab. G 45,5 

12. přátelé zda jsou zmíněni 7 63,6 

13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 1 09, 1 

14. finance a) zda jsou zmíněny 2 18,2 

b) zda jsou pro ně podstatné 1 09, 1 

15. svět a) zdaje zmíněn 0 00,0 

b) co konkrétně 0 00,0 

16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 2 18,2 

b) z čeho, jaké 2 - viz tab. G 18,2 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 5 45,5 

b) spokojenost 5 45,5 

c) nespokojenost 0 00,0 

d) neutrální hodnocení 0 00,0 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 5 45,5 

b)jaký 5 - viz tab. G 45,5 

19. osobní problém a) zda je zmíněn 0 00,0 

b) jaký 0 00,0 

20. centrální téma a) zda lze určit 9 81,8 

b) co jím je 9 - viz tab. G 81,8 



Příloha č. 2 - Tabulka B - Obsahová analýza - sekunda chlapci (8 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 1 12,5 

b) implicitně je s ní počítáno 1 12,5 

2. VŠ a) zdaje zmíněna 2 25,0 

b) jaká 1 - viz tab.G 12,5 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 3 37,5 

b) dlouhodobý pobyt 0 00,0 

c) život mimo ČR 3 37,5 

4. povolání a) zdaje zmíněno 6 75,5 

b)jaké 6 - viz tab.G 75,5 

5. volný čas a) zdaje zmíněn 7 87,5 
b) náplň 7 - viz tab.G 87,5 

c) uvedeno, že ho nemají 1 12,5 

6. partner/ka a) zdaje zmíněn/a 2 25,0 
b) přítel/kyně (nesezdáni) 1 12,5 

c) manžel/ka (svatba) 1 12,5 

7. děti a) zda jsou zmíněny 0 00,0 
b) kolik 0 00,0 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 2 25,0 
b) zda jsou uvedeny vztahy 1 12,5 

9. bydlení I a) zdaje zmíněno 3 37,5 
b) s rodiči 0 00,0 
c) sami/s novou rodinou 2 25,0 

10. bydlení II a) byt ve městě 1 12,5 
b) dům na venkově, za městem 1 12,5 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 0 00,0 
b) jaká 0 00,0 

12. přátelé zda jsou zmíněni 1 12,5 

13. auto, řidičský průkaz zda je zmíněno 2 25,0 

14. finance a) zda jsou zmíněny 1 12,5 
b) zda jsou pro ně podstatné 0 00,0 

15. svět a) zdaje zmíněn 4 50,0 
b) co konkrétně 4 - viz tab.G 50,0 

16. obavy, strachy a) zdaje zmíněny 2 25,0 
b) z čeho jaké 2 - viz tab.G 25,0 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 2 25,0 
b) spokojenost 0 00,0 
c) nespokojenost 0 00,0 
d) neutrální hodnocení 2 25,0 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 2 25,0 
b) jaký 2 - viz tab.G 25,0 

19. osobní problém a) zdaje zmíněn 0 00,0 
b)jaký 0 00,0 

20. centrální téma a) zda lze určit 6 75,5 
b) co jím je 6 - viz tab.G 75,5 



Příloha č. 3 - Tabulka B - Obsahová analýza - sekunda chlapci (8 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 10 66,7 

b) implicitně je s ní počítáno 4 26,7 

2. VŠ a) zdaje zmíněna 15 100,0 

b)jaká 14 - viz tab.G 93,3 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 5 33,3 

b) dlouhodobý pobyt 4 26,7 

c) život mimo ČR 0 00,0 

4. povolání a) zda je zmíněno 11 73,3 
b)jaké 11 - viz tab.G 73,3 

5. volný čas a) zdaje zmíněn 9 60,0 

b) náplň 8 - viz tab.G 53,3 
c) uvedeno, že ho nemají 1 06,7 

6. partner/ka a) zdaje zmíněn/a 8 53,3 
b) přítel/kyně (nesezdáni) 4 26,7 
c) manžel/ka (svatba) 4 26,7 

7. děti a) zda jsou zmíněny 7 46,7 
b) kolik 5 - viz tab.G 33,3 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 11 73,3 
b) zda jsou uvedeny vztahy 6 40 ,0 

9. bydlení I a) zda je zmíněno 8 53,3 
b) s rodiči 1 06,7 
c) sami/s novou rodinou 6 40,0 

10. bydlení II a) byt ve městě 4 26,7 
b) dům na venkově, za městem 4 26,7 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 3 20,0 
b)jaká 3 - viz tab.G 20,0 

12. přátelé zda jsou zmíněni 4 26,7 

13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 1 06,7 

14. finance a) zda jsou zmíněny 4 26,7 
b) zda jsou pro ně podstatné 3 20,0 

15. svět a) zdaje zmíněn 2 13,3 
b) co konkrétně 2 - viz tab.G 13,3 

16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 2 13,3 
b) z čeho, jaké 2 - viz tab.G 13,3 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 9 60,0 
b) spokojenost 8 53,3 
c) nespokojenost 0 00,0 
d) neutrální hodnocení 1 06,7 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 6 40,0 
b)jaký 6 - viz tab.G 40,0 

19. osobní problém a) zdaje zmíněn 1 06,7 
b) jaký 1 - viz tab.G 06,7 

20. centrální téma a) zda lze určit 13 86,7 
b) co jím je 13- viz tab.G 86,7 



Příloha č. 4 - Tabulka D - Obsahová analýza - kvarta chlapci (15 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 6 40 ,0 
b) implicitně je s ní počítáno 3 20,0 

2. VŠ a) zdaje zmíněna 7 46,7 
b) jaká 7 - viz tab.G 46,7 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 3 20,0 
b) dlouhodobý pobyt 3 20,0 
c) život mimo ČR 0 00,0 

4. povolání a) zda je zmíněno 6 40,0 
b)jaké 6 - viz tab.G 40,0 

5. volný čas a) zda je zmíněn 9 60,0 
b) náplň 9 - viz tab.G 60,0 
c) uvedeno, že ho nemají 0 00,0 

6. partner/ka a) zdaje zmíněn/a 2 13,4 
b) přítel/kyně (nesezdáni) 0 00 ,0 
c) manžel/ka (svatba) 2 13,4 

7. děti a) zda jsou zmíněny 0 00,0 
b) kolik 0 00,0 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 6 40,0 
b) zda jsou uvedeny vztahy 2 13,4 

9. bydlení I a) zdaje zmíněno 3 20,0 
b) s rodiči 1 06,7 
c) sami/s novou rodinou 2 13,4 

10. bydlení II a) byt ve městě 1 06,7 
b) dům na venkově, za městem 0 00,0 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 0 00,0 
b)jaká 0 00,0 

12. přátelé zda jsou zmíněni 3 20,0 
13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 0 00,0 
14. finance a) zda jsou zmíněny 1 06,7 

b) zda jsou pro ně podstatné 1 06,0 
15. svět a) zda je zmíněn 4 26,7 

b) co konkrétně 4 - viz tab.G 26,7 
16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 7 46,7 

b) z čeho, jaké 7 - viz tab.G 46,7 
17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 8 53,4 

b) spokojenost 4 26,7 
c) nespokojenost 0 00,0 
d) neutrální hodnocení 4 26,7 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 3 20,0 
b)jaký 3 - viz tab.G 20,0 

19. osobní problém a) zdaje zmíněn 1 06,7 
b) jaký 1 - viz tab.G 06,7 

20. centrální téma a) zda lze určit 10 66,7 
b) co jím je 10-viz tab.G 66,7 



Příloha č. 5 - Tabulka B - Obsahová analýza - sekunda chlapci (8 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 6 66,7 

b) implicitně je s ní počítáno 1 11, 1 

2. VŠ a) zdaje zmíněna 7 77,8 

b)jaká 5 - viz tab.G 55,6 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 5 55,6 

b) dlouhodobý pobyt 4 44,4 

c) život mimo ČR 1 11, 1 

4. povolání a) zdaje zmíněno 4 44,4 

b)jaké 4 - viz tab.G 44,4 

5. volný čas a) zdaje zmíněn 7 77,8 

b) náplň 7 - viz tab.G 77,8 

c) uvedeno, že ho nemají 0 00,0 

6. partner/ka a) zdaje zmíněn/a 6 66,7 

b) pritel/kyně (nesezdáni) 1 11, 1 

c) manžel/ka (svatba) 5 55,6 

7. děti a) zda jsou zmíněny 4 44,4 

b) kolik 2 - viz tab.G 22,2 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 5 55,6 

b) zda jsou uvedeny vztahy 4 44,4 

9. bydlení I a) zdaje zmíněno 4 44,4 

b) s rodiči 0 00,0 

c) sami/s novou rodinou 4 44,4 

10. bydlení II a) byt ve městě 2 22,2 

b) dům na venkově, za městem 2 22,2 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 1 11, 1 
b)jaká 1 - viz tab.G 11, 1 

12. přátelé zda jsou zmíněni 2 22,2 

13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 1 11, 1 

14. finance a) zda jsou zmíněny 2 22,2 

b) zda jsou pro ně podstatné 2 22,2 

15. svět a) zdaje zmíněn 1 11, 1 
b) co konkrétně 1 - viz tab.G 11, 1 

16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 6 66,7 
b) z čeho, jaké 6 - viz tab.G 66,7 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 3 33,3 

b) spokojenost 3 33,3 

c) nespokojenost 0 00,0 

d) neutrální hodnocení 0 00,0 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 0 00,0 

b)jaký 0 00,0 

19. osobní problém a) zdaje zmíněn 0 00,0 

b) jaký 0 00,0 

20. centrální téma a) zda lze určit 3 33,3 

b) co jím je 3 - viz tab.G 33,3 



Příloha č. 6 - Tabulka B - Obsahová analýza - sekunda chlapci (8 slohů) 
Kategorie Podkategorie Počet % 

1. maturita a) explicitně vyjádřena 6 66,7 

b) implicitně je s ní počítáno 2 22,2 

2. VŠ a) zdaje zmíněna 6 66,7 

b) jaká 5 - viz tab.G 55,6 

3. zahraničí a) zdaje zmíněno 4 44,4 

b) dlouhodobý pobyt 4 44,4 

c) život mimo ČR 0 00,0 

4. povolání a) zdaje zmíněno 8 88,9 

b)jaké 7 - viz tab.G 77,8 

5. volný čas a) zdaje zmíněn 7 77,8 

b) náplň 7 - viz tab.G 77,8 

c) uvedeno, že ho nemají 0 00,0 

6. partner/ka a) zda je zmíněn/a 5 55,6 

b) přítel/kyně (nesezdáni) 3 33,3 
c) manžel/ka (svatba) 2 r 22,2 

7. děti a) zda jsou zmíněny 3 33,3 
b) kolik 3 - viz tab.G 33,3 

8. primární rodina a) zdaje zmíněna 7 77,8 
b) zda jsou uvedeny vztahy 5 55,6 

9. bydlení I a) zdaje zmíněno 5 55,6 
b) s rodiči 0 00,0 
c) sami/s novou rodinou 4 44,4 

10. bydlení II a) byt ve městě 5 55,6 
b) dům na venkově, za městem 0 00,0 

11. zvířata a) zda jsou zmíněna 1 11, 1 
b) jaká 1 - viz tab.G U, 1 

12. přátelé zda jsou zmíněni 5 55,6 

13. auto, řidičský průkaz zdaje zmíněno 1 11, 1 
14. finance a) zda jsou zmíněny 4 44,0 

b) zda jsou pro ně podstatné 2 22,2 

15. svět a) zda je zmíněn 0 00,0 
b) co konkrétně 0 00,0 

16. obavy, strachy a) zda jsou zmíněny 5 55,6 
b) z čeho, jaké 5 - viz tab.G 55,6 

17. hodnocení života a) zda budoucí život hodnotí 5 55,6 
b) spokojenost 0 00,0 
c) nespokojenost 2 22,2 
d) neutrální hodnocení 3 33,3 

18.výrazný úspěch v určitém oboru a) zdaje zmíněn 1 11, 1 
b)jaký 1 - viz tab.G 11, 1 

19. osobní problém a) zdaje zmíněn 4 44,4 
b) jaký 4 - viz tab.G 44,4 

20. centrální téma a) zda lze určit 3 33,3 
b) co jím je 3 - viz tab.G 33,3 



Příloha 6.7- Tabulka G - Obsahy podkategorií 

Kategorie Sekunda $ Sekunda $ Kvarta $ Kvarta $ Septima $ Septima <S 
2 b 
(jaká VŠ) 

Veterinární lékařství 
2x 
DAMU 
Lékařská fakulta 
VŠE 
Právnická fakulta 

Lékařská fakulta Psychologie 3x 
Veterinární lékařství 
Umělecká - obor fotografie 2x 
ČVUT-architektura 
VŠE 2x 
Lékařská fakulta 
Právnická fakulta 
Psychologie + VŠE 
Právnická fakulta + VŠE 
Cestovní ruch 

ČVUT 
Obor zaměřený na počítače 2x 
MatFyz - klimatologie a 
meteorologie 
Fakulta sociálních věd 
VŠ s technickým zaměřením 
ČZÚ 

Kulturologie, dějiny umění, 
filosofie nebo žurnalistika 
Knihovnictví —* žurnalistika 
VŠE 
Lékařská fakulta 
Žurnalistika nebo psychologie 

ČVUT 
- stavební fakulta 
Žurnalistika 
Právnická fakulta 2x 
Mezinárodní vtahy 

4 b 
(jaké povoláni") 

Sestra ve veterinární 
nemocnici 
Tlumočnice 
Herečka v divadle 
Podnikatelka + 
novinářka 

Lékař 
Profesionální fotbalista 
Obchodní generální ředitel 
Prodavač —» podnikatel 
Tvůrce počítačových her 
Programátor 

Psycholožka 2x 
Veterinářka 
Fotografka 2x 
Lékařka 
Designérka nábytku 
Managerka 
Právnická 
Práce v oblasti cestovního 
ruchu 

Práce v oblasti výpočetní 
techniky 
Programátor, grafik, tvůrce 
počítačových her 2x 
Práce v oblasti médií 
Profesionální skateboardista 
Práce technického zaměření -
inženýr 

Práce v nakladatelství a ve 
francouzském institutu 
Recenzentka (novinářka) 
Práce ve finanční oblasti 
v nějaké firmě 
Lékařka 

Práce v mezinárodní firmě 
Stavař 
Sportovní novinář 
Diplomat + firma 
zabývající se finanční 
analýzou 
Právník 2x 
Lékař 

5 b 
(náplň volného 
času, zájmy) 

Sport + pohyb 4x 
Hudba 4x 
Příroda 4x 
Zvířata 5x 
Cestování 2x 
Práce s dětmi 1 x 
Podnikání lx 
Fotografování lx 

Sport + pohyb 3x 
Hudba lx 
Fotografování lx 
Počítače, elektronika 3x 
Karetní hry 3x 
Sledování TV 1 x 
Jídlo lx 

Sport + pohyb 8x 
Hudba lx 
Příroda 4x 
Zvířata 4x 
Kultura 5x 
Čas s blízkými 3x 

Sport + pohyb 7x 
Hudba 2x 
Příroda 1 x 
Počítače, elektronika 5x 
Čas s blízkými 2x 
Sledování TV lx 
Četba lx 
Stroje, doprava lx 
Manuální práce 1 x 

Sport + pohyb 5x 
Práce s dětmi 1 x 
Četba 1 x 
Kultura 2x 
Čas s blízkými 3x 
Vyrábění z hlíny lx 
Restaurátorství lx 
Odpočinek lx 
Návštěvy restaurací 1 x 

Sport + pohyb lx 
Hudba 2x 
Čas s blízkými 5x 
Cestování lx 
Četba 2x 
Filmy, kino 3x 
Příroda lx 
Návštěvy restaurací 1 x 
Péče o zevnějšek lx 

7 b 
(kolik dětí) 

Jedno 
Dvě 
Tři 
Jedno až tři 

Jedno 3x 
Dvě 
Tři 

Jedno 
Čtyři 

Jedno 
Dvě 

11b 
(jaká zvířata) 

Křeček 
Koně, psi, kočky 
Pes 2x 
Pes + sklípkan 

Pes 2x 
Psi, koně, kočky 

Pes Pes 

15 b 
(jak vypadá svět) 

Svět je hezký, všude jsou 
palmy, hotely a obchody 
Možnost odvolání prezidenta 
a nastolení komunismu 
Válka v Koreji 
Vyspělá technika + konec 
války v Iráku 

Doufá, že lidé nezdemolují 
Zemi 
Všude je hodně zeleně a kouř 
je filtrován 

Pokrok ve výpočetní technice 
Politika-zmiňuje 
nadcházející volby 
Válečný konflikt v ČR 
Ve světě teroristé a války 

Nic se příliš nezmění, ani 
politika ani životní podmínky 



1 16 b 
(z čeho obavy a 
strach) 

Ze situace v oddílu 
v jejích 16 ti letech 
Ze smrti své i blízkých 

Z nemohoucnosti 
Ze špatných známek 

Z toho, že nesežene po VŠ 
zaměstnání 
0 zdraví rodiny, strach 
z katastrof a o budoucnost 
sestry 

Z toho, že po VŠ nesežene 
zaměstnání 
Ze vstupu na novou školu 
Z nepřijetí na VŠ 2x 
Z nemoci, katastrof přírodních 
i havárií elektráren 
Ze smrti blízkých a 
z negativních změn 
Z maturity 

Ze smrti rodičů 
Ze ztráty dobrého zaměstnání 
Ze zdravotních problémů 
svých i rodiny 
Ze stesku po rodině a přátelích 
Z přijímacích zkoušek na VŠ 
Ze špatných známek na 
vysvědčení na konci roku 

Ze všednosti, průměrnosti, 
nezajímavého života 
Z negativních událostí 
Ze stereotypů a prázdna 
Z nepochopení okolím 
Z toho, že nedovede 
zabezpečit rodinu 

18b 
(jaký výrazný 
úspěch) 

Založení vlastní 
veterinární ordinace 
Tlumočení pro známé 
osobnosti 
Založení vlastního 
divadla 
Založení vlastní velké 
firmy 
Provozování vlastního 
skateshopu 

Vítěz Ligy mistrů a 
mistrovství světa 
Stal se důležitým ředitelem 

Vlastní soukromá 
psychologická poradna 2x 
Vlastní ateliér 
Příprava vlastní výstavy 
Vlastní prosperující firma 
Zaměstnána v nejlepší 
právnické kanceláři 

Výroba a úspěšný prodej 
několika počítačových her 
Úspěch v meteorologických 
soutěžích 
Mistr světa ve skateboardingu 

Expert na anglickou 
fotbalovou ligu 

19b 
(jaký osobní 
problém) 

Rozvod rodičů Zranění —» nutnost zanechat 
fotbalu 

Krize středního věku, 
deprese, prázdnota 
Zranění —* nutnost 
zanechat fotbalu 
Strach z průměrnosti, ale 
zároveň lenost 
Samotářství 

20 b 
(co je centrálním 
tématem) 

Studium lx 
Zaměstnání 3x 
Volný čas lx 
Studium + volný čas 
2x 
Zaměstnání + volný 
čas lx 
Strachy, obavy lx 
Přátelé 1x 

Zaměstnání 6x Studium 4x 
Zaměstnání 2x 
Zaměstnání + volný čas 3x 
Rodinný život 4x 

Studium lx 
Zaměstnání lx 
Volný čas 3x 
Studium + volný čas 2x 
Zaměstnání + volný čas 2x 
Strachy, obavy 1 x 

Zaměstnání lx 
Zaměstnání + rodinný život 1 x 
Odjezd do zahraničí lx 

Studium lx 
Zaměstnání lx 
Zaměstnání + rodinný život 
lx 



Příloha č. 8 - Slohová práce chlapce ze sekundy 



Příloha č. 9 - Slohová práce chlapce ze sekundy 



Příloha č. 10 - Slohová práce dívky z kvarty 

L 
a. 



Příloha c. 11 - Slohová práce chlapce ze septimy 



Příloha č. 12 - Slohová práce chlapce ze sekundy 





Příloha c. 13 - Slohová práce chlapce ze septimy 
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