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Abstrakt 

 

Tato bakalářská práce se zabývá souvislostmi mezi autoregulací učení a osobní pohodou 

vysokoškolských studentů. Cílem práce je analyzovat stav autoregulace učení a osobní pohody 

studentů vysokých škol v době pandemie. Teoretická východiska práce jsou věnována výsledkům 

výzkumů zaměřených na autoregulaci učení a duševní zdraví vysokoškoláků v době pandemie a 

představení významných konceptů v teorii osobní pohody a autoregulovaného učení. Následně je 

identifikován vztah mezi autoregulací učení a osobní pohodou vysokoškolských studentů. Součástí 

práce je empirické šetření, jehož cílem je identifikovat rozdíly v autoregulaci učení a osobní pohodě 

mezi studenty lékařských fakult, kteří pomáhali ve zdravotnických zařízeních a těmi, kteří 

nepomáhali a mezi studenty přírodovědecké fakulty. Byl zjištěn vzájemný vztah mezi autoregulací 

učení a osobní pohodou a negativní korelace autoregulace s depresí. Rovněž nebyly potvrzeny 

signifikantní rozdíly v autoregulaci učení ani osobní pohodě mezi studenty v závislosti na fakultě a 

pohlaví.  

 

Klíčová slova: autoregulace učení, distanční vzdělávání, osobní pohoda, covid-19, studenti,  

vysokoškolské vzdělávání, pandemie 
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Abstract 

 

The bachelor thesis deals with the relationship between self-regulated learning and well-being of 

university students. The aim of this thesis is to analyse the condition of self-regulated learning and 

well-being of university students in times of Covid-19 pandemic. The theoretical basis is dedicated 

to results of research devoted to self-regulated learning and well-being in times of pandemic and 

main theoretical concepts of well-being and self-regulated learning are presented. Subsequently, the 

relationship between self-regulated learning and well-being of university students is identified. 

Thesis also includes empirical research, which aims to identify differences in self-regulated learning 

and well-being between students of faculty of medicine, who helped in health care establishments 

and those who didn't and between students of faculty of science. The mutual relationship between 

self-regulated learning and well-being and negative correlation between self-regulation and 

depression was found. Furthermore, significant differences in self-regulated learning and well-being 

between students in dependence on faculty or gender were not found.  

 

Key words: self-regulated learning, distance learning, well-being, Covid-19, students, higher 

education, pandemic 
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0 ÚVOD 

 

Pandemie covidu-19 zapříčinila počátkem jara 2020 celosvětové uzavírání vzdělávacích 

institucí a přenesla tak výuku do nouzové distanční podoby. Studenti se potýkali se zvýšenými 

nároky na vlastní odpovědnost a autoregulaci učení. Současně měla pandemie a omezení s ní spojená 

negativní dopad především na well-being studentů. Bakalářská práce si klade za cíl analyzovat stav 

autoregulace učení a osobní pohody vysokoškolských studentů v době pandemie. Teoretickými 

východisky práce jsou výsledky výzkumů zaměřených na hodnocení nouzové distanční výuky 

vysokoškoláky, a to především v České republice, dále hedonické a eudaimonické přístupy k osobní 

pohodě a vliv pandemie na duševní zdraví studentů. Představeny jsou významné modely 

autoregulace učení a rovněž vliv pandemie na autoregulaci učení vysokoškolských studentů. 

Posledním teoreticky zaměřeným tématem je souvislost mezi autoregulací a osobní pohodou.  

Součástí práce je empirické šetření, jehož cílem je identifikovat rozdíly v autoregulaci učení 

a osobní pohodě mezi studenty lékařských fakult, kteří pomáhali ve zdravotnických zařízeních a 

těmi, kteří nepomáhali a mezi studenty přírodovědecké fakulty. Záměrem je zjistit, zdali studenti z 

lékařských fakult dosahují významně odlišných hodnot v autoregulaci učení a osobní pohodě oproti 

studentům z jiných fakult, přičemž přírodovědecká fakulta je obsahem i náročností studia lékařským 

fakultám nejblíže. Empirické šetření proběhlo kvantitativní formou prostřednictvím elektronicky 

distribuovaných dotazníků zaměřených na autoregulaci učení studentů (DAUS1), osobní pohodu 

(PERMA Profiler) a depresi, úzkost a stres (DASS21). Respondenti byli vybráni na základě 

dobrovolnosti ze studentů 1., 2. a 3. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. 

Následuje analýza souvislostí mezi autoregulací učení a osobní pohodou a identifikace rozdílů mezi 

studenty v závislosti na studované fakultě a zapojení se do pomoci ve zdravotnických zařízeních. 

Postup pro dosažení stanoveného cíle práce spočívá v analýze dostupné literatury, která se 

zabývá vlivem pandemie na duševní zdraví studentů a proměnu v jejich učení. A následně v realizaci 

empirického šetření, které je zaměřeno právě na stav autoregulace učení, osobní pohody a duševního 

zdraví vysokoškolských studentů v době pandemie. Jelikož tato práce byla dopsána na začátku léta 

2021, tedy v době, kdy pandemie stále přetrvává, možnosti v oblasti literatury nejsou příliš rozsáhlé. 

Ačkoliv již vzniklo množství studií zaměřených na vliv pandemie na vysokoškoláky, zdrojů, ze 

kterých by se dalo čerpat, stále ještě není příliš mnoho. Většina výzkumů rovněž pracuje s dotazníky, 

jejichž možnosti jsou omezené a nejedná se tak o hluboké poznávání dopadů pandemie na studium 

vysokoškolských studentů. Situace spojená s covidem-19 se v tuto chvíli stále vyvíjí, jelikož 

pandemická hrozba stále přetrvává, a tak zde není příliš prostoru pro odstup a reflektivní úvahy. Tato 

práce proto nepřináší ucelený pohled na pandemickou situaci z pohledu terciárního vzdělávání 

mladých dospělých, ale spíše nahlédnutí do jejího vývoje, který stále ještě nemá jisté výsledky. 
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Popisuje situaci, která je univerzální v mnoha aspektech, ale zároveň jedinečná v souvislosti s daným 

kulturním prostředím a samotnými jedinci, kterých se týká. Smyslem této práce je porozumět tomu, 

jaký dopad měla pandemie na studenty na vysokých školách a přinést podněty k zamyšlení se nad 

otázkou jak bude vzdělávání ovlivněno do budoucna.   
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1 REALIZACE VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PANDEMII COVIDU-19 

 

1.1 Vysokoškolské vzdělávání v pandemii 

 

 Pandemie způsobená covidem-19 zapříčinila od března 2020 celosvětové uzavírání 

vzdělávacích institucí a na většině univerzit se výuka přesunula do nouzové distanční formy 

zprostředkované digitálními technologiemi (Gaeta, Gaeta a Rodriguez, 2021, s. 2). Proměna světa 

spojená s pandemií zvyšuje nároky na autoregulaci studentů a ohrožuje jejich akademický výkon a 

well-being (Wang, Yang a Li, 2021, nestr.). Lockdown, omezení pohybu, narušení rutiny a tradičního 

způsobu vzdělávání, včetně sociálních interakcí, vedou ke zvýšenému stresu, úzkosti a problémům s 

duševním zdravím pro studenty na celém světě (Holzer et al., 2021, s. 1). Jelikož všichni studenti 

nemají stejné podmínky k žití, přístup k technologiím, ani stejné schopnosti čelit těmto novým 

výzvám a sociální izolaci, může být narušena jejich osobní pohoda. Řada studentů neví jak čelit 

nejistotě, osamocení, nudě i smutku a pandemický stav v nich může vyvolávat silný stres, strach a 

úzkost. Obzvláště ve spojení se stresem z online výuky, který může mít negativní vliv na jejich well-

being a akademický výkon (Gaeta, Gaeta a Rodriguez, 2021, s. 2).  

 Terciární vzdělávání má potenciál přispět ke zlepšení kvality života jedince i společnosti na 

mnoha úrovních. Nejen skrze nabyté znalosti a dovednosti a navrácení ekonomických investic, ale i 

díky možnostem osobnostního rozvoje v průběhu vysokolského života, včetně sociálních příležitostí 

a nabývání pocitu identity. Výzvy spojené s covidem-19 nicméně omezili míru neformálního 

diskurzu a spontánních interakcí, což může vést k neporozumění a mít negativní vliv na osobní 

pohodu (Holzer et al., 2021, s. 2). Uzavření škol přineslo velké výzvy i pro učitele, kteří se museli 

přizpůsobit novým nárokům a podobám nouzové distanční výuky. Studenti se museli navíc naučit 

lépe si organizovat a regulovat vlastní učení, čas a motivaci (Pelikan et al., 2021, nestr.). Některé 

instituce využívaly především synchronní výuky v určitý čas skrze určité médium. Jiní vyučující 

připravili materiály či nahráli přednášky pro asynchronní výuku a studenti pak pracovali svým 

vlastním tempem (Aguilera-Hermida, 2020, nestr.).  

 Distanční vzdělávání, jenž bylo ve své nouzové podobě hlavním způsobem výuky v 

pandemii, je forma edukace, v níž je základním elementem fyzická separace studentů a učitelů, kdy 

jejich komunikace probíhá skrze technologie. Nabízí vyšší míru flexibility a individualizace 

vzdělávacího procesu než prezenční výuka a zároveň tak klade vysoké nároky na studentovu 

schopnost regulovat vlastní učení a motivaci. Autoregulační kompetence jsou tedy nezbytné pro 

přechod do nouzové distanční formy výuky během pandemie covidu-19 (Pelikan et al., 2021, nestr.). 

Například americký výzkum s účastí necelých 300 vysokoškolských studentů ukázal, že ti, kteří ve 

studii upřednostňovali prezenční výuku před distanční, zároveň vykázali snížení míry ve schopnosti 
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odevzdávat úkoly včas, ve své úspěšnosti ve výuce, v dovednosti diskutovat a v řízení vlastního času 

a rovněž měli nižší míru důvěry ve vlastní schopnosti. Současně se jim zhoršila schopnost 

koncentrace a učení se, míra zapojení ve výuce, zájem a entuziasmus (Aguilera-Hermida, 2020, 

nestr.).  

Učení se v online prostředí vyžaduje silnou míru autonomie a schopnost autoregulace pro 

rozhodování se kdy, jak a co studovat a jaké strategie využít pro dosahování akademických cílů. 

Zároveň je oproti prezenční výuce nutné vydat větší úsilí pro udržení pozornosti a zaujetí během 

online výuky (Gaeta, Gaeta a Rodriguez, 2021, s. 8). Nicméně ne všichni studenti mají motivaci a 

autoregulační kompetence potřebné pro online výuku (Albelbisi a Yusop, 2019, s. 3). Studenti museli 

přejít do nouzové distanční formy výuky bez jakékoliv přípravy, což mohlo mít negativní dopad na 

jejich motivaci, kognitivní zapojení a důvěru ve vlastní schopnosti (Aguilera-Hermida, 2020, nestr.). 

Nedostatek autoregulačních dovedností v online prostředí vede k nadměrnému času strávenému 

plněním úkolu, pozdnímu odevzdávání prací i k celkově zhoršené kvalitě výkonu (Albelbisi a Yusop, 

2019, s. 3). Individuální studium vyžaduje od studenta schopnost vypořádat se s vysokou mírou 

flexibility. Je nucen strukturovat a organizovat si vlastní učení v mnohem větší míře a integrovat jej 

do běžného dne. Proto by role autoregulace neměla být opomenuta při zkoumání distančního 

vzdělávání v době pandemie covidu-19 (Holzer et al., 2021, s. 2).  

 Pandemické podmínky života spolu s akademickými požadavky přinesly zvýšenou míru 

stresu a úzkostí mezi univerzitními studenty, nicméně přinesly i pozitivní zkušenosti (Gaeta, Gaeta 

a Rodriguez, 2021, s. 8). Potíže s udržením osobní pohody v době pandemie měli především studenti, 

kteří se vnímají jako méně kompetentní a kteří se potýkají s úzkostí a nejistotou způsobenou pandemií 

(Pelikan et al., 2021, nestr.). Někteří studenti popisovali pokles motivace a nárůst negativních emocí 

jako je stres, úzkost a obecně změny v jejich duševním zdraví (Aguilera-Hermida, 2020, nestr.).  

 Největší překážkou nouzové distanční výuky byla pro americké studenty koncentrace na 

studium. Především z důvodu vnímání domova jako místa pro odpočinek a jiných rušivých vlivů. 

Další problémy představovaly náročnost rozložení času mezi osobní život, školu a práci, dále 

finanční potíže a i nestabilní internetové připojení. Studenti měli často potíže s nepochopením učiva 

a s nedostatkem podpůrných materiálů. Studenti jsou pak méně motivovaní a tím klesá i jejich snaha 

a vytrvalost. Současně měli pocit, že kvalita vzdělávání s přechodem do online prostředí klesá 

(Aguilera-Hermida, 2020, nestr.), především i kvůli náročné a nedostatečné komunikaci mezi 

studenty a učiteli a chybějícím interakcím mezi studenty (Dodd et al., 2021, s. 5). Za pozitivní změny 

spojené s pandemickými opatřeními studenti považují více času stráveného s rodinou a prostor pro 

nové záliby a osobní růst. Někteří zmínili i zvýšenou organizovanost a sebedisciplínu (Aguilera-

Hermida, 2020, nestr.).  
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1.2 Nouzová distanční výuka v České republice jako předmět výzkumů 

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ze dne 10. března odstartovalo zakázáním 

přítomnosti studentů na studiu na vysoké škole, prozatím, tři semestry dlouhou výluku běžné 

prezenční výuky v terciárním vzdělávání v České republice. V několika málo měsících byla 

umožněna praktická výuka, či možnost prezenční výuky v omezeném režimu v závislosti na 

rozhodnutí jednotlivých vysokých škol (Tichý, 2021). Pro některé studenty však čekala další zkouška 

odolnosti v podobě pracovní povinnosti. Ta probíhala ve třech vlnách. První trvala přibližně dva 

měsíce od března 2020 a druhá od října do prosince téhož roku. Poslední pracovní povinnost začala, 

dle usnesení vlády ze dne 5. března 2021 č. 248, 8. března 2021 a trvala až do konce nouzového 

stavu, tedy do 11. dubna 2021. Týkala se studentů čtvrtého a pátého ročníku prezenční formy 

studijního programu všeobecné lékařství, studentů všech ročníků, kromě posledního, připravujících 

se na nelékařské povolání a studentů jednooborové psychologie.  

V současné době, začátkem léta 2021, existuje několik málo výzkumů zaměřujících se na 

českou populaci v době pandemie a především na vysokoškolské studenty a jejich vnímání nouzové 

distanční výuky. Většina z nich se soustředí zejména na vliv pandemických opatření na duševní 

zdraví studentů. Největší českou studií zkoumající well-being studentů je šetření Sociologického 

ústavu Akademie věd České republiky a Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy, která je součástí 

mezinárodní výzkumné iniciativy belgické Antwerp University: COVID-19 International Student 

Well-Being Study. Tato mezinárodní studie získala data z 26 zemí při vypuknutí pandemie na jaře 

2020. Jedná se o první mezinárodní studii zaměřenou na well-being studentů, která poskytuje 

unikátní dataset pro další výzkumné účely (Van den Velde et al., 2021, s. 119). Z České republiky se 

do této studie zapojilo 6 497 studentů ze 7 univerzit (ČZU, MU, UHK, UK, UPOL, UTB, VŠE). 

Výsledky tohoto šetření poukazují na zhoršení psychického zdraví studentů, kteří na začátku 

pandemie vykazovali více příznaků deprese, než obecná populace v době před pandemií (Klusáček 

a Kudrnáčová, 2020, s. 2). Zvýšil se i počet studentů s finančními problémy a těch, kteří se cítí 

osaměle. Studentský projekt z Masarykovy univerzity v Brně rovněž poukázal na míru osamělosti 

studentů a její souvislosti s používáním sociálních médií v době pandemie (FSS MU, 2020, nestr.). 

Výzkum Sociologického ústavu AV ČR a FSV UK dále poukázal na nárůst míry doby strávené 

osobním studiem, který koreluje se zvýšenou úrovní zátěže a mírou prožívaného stresu (Klusáček a 

Kudrnáčová, 2020, s. 5). Na zmíněné úspěšné šetření navazuje další výzkum pod vedením Petra 

Soukupa, jehož sběr dat probíhal do začátku léta 2021. Tentokrát je do něj zapojeno 23 českých 

vysokých škol s cílem zjistit, jak se vyučujícím a studentům daří a jak se vyrovnávají nejen s distanční 

výukou.  
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Další mezinárodní studií, které se Česká republika zúčastnila je COVIDiSTRESS Global 

Survey z dánské Aarhus University. Studie se zúčastnilo 48 zemí a přes 170 000 respondentů. Z 

České republiky jich byly necelé dva tisíce. Sběr dat opět probíhal na jaře 2020, přičemž cílem 

výzkumu bylo zjistit psychologický vliv pandemie napříč zeměmi. Výsledky například ukázaly, že 

účastníci ze západní Evropy byli více znepokojeni koronavirovou situací, byli více ve stresu a měli 

nižší důvěru ve vládní rozhodnutí v porovnání s ostatními částmi světa (Lieberoth et al., 2021, s. 27). 

Významným výzkumem z České republiky je Život během pandemie, který vznikl ve spolupráci 

PAQ Research a IDEA AntiCovid pod vedením Daniela Prokopa. Výzkum představuje 

reprezentativní vzorek české populace s více než dvěma tisíci respondentů. Výsledky této studie z 

jara 2020 ukazují až trojnásobný nárůst symptomů deprese a úzkostí oproti době před pandemií. 

Krize má negativní dopad především na duševní zdraví mladých dospělých do 24 let, žen s 

nezletilými dětmi a lidí z těžce finančně postižených domácností. Nástup epidemie představoval 

právě pro mladé lidi největší propad v jejich duševním zdraví. Jelikož výzkum, oproti jiným, nadále 

pokračuje, lze od ledna 2021 sledovat zhoršení příznaků úzkosti a deprese, které přetrvávaly až do 

června 2021, kdy se úrovně duševního zdraví dostaly na nejlepší hodnoty od konce léta 2020 (PAQ 

Research a IDEA AntiCovid, 2021, nestr.). K trendu zhoršujícího se duševního zdraví během prvního 

roku pandemie přispívá i studie Winklera a kol. (2021, s. 169), která rovněž upozorňuje na silné 

dopady pandemie především na mladé dospělé, studenty a ty, kteří ztratili zaměstnání. Průzkum 

Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR pak 

ukazuje na pokles počtu psychiatrických vyšetření především na jaře 2020, ale i na nárůst těžce 

depresivních pacientů. Znepokojujícím výsledkem šetření je, že téměř polovina dotazovaných lékařů 

trpí alespoň mírnou úzkostí (VFN, 2021, s. 1–2). 

Jiným výzkumem české společnosti probíhajícím ve dvou vlnách je projekt JUPSYCOR 

Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích zaměřený na chování a prožívání lidí v mimořádné 

situaci šíření koronaviru v České republice. První vlna výzkumu proběhla opět na jaře 2020, přičemž 

druhá vlna sběru dat probíhala od září 2020 do února 2021, kdy celkem studie získala přes 4 500 

respondentů. Opět se prokázalo, že pandemie má nejsilnější dopady na duševní zdraví mladých lidí. 

Ve druhé vlně průzkumu, stejně jako tomu bylo i v projektu Život během pandemie, se zvýšila úroveň 

stresu, úzkosti i deprese, opět především u žen a studentů (Stuchlíková a kol., 2021, nestr.). Studie z 

Univerzity Palackého v Olomouci z dubna 2020 poukazuje na zvýšenou úroveň stresu u 68 % 

studentů a symptomů úzkosti a deprese u přibližně 40 % (Křeménková a Novotný, 2021, s. 2809). 

Autoři naznačují důležitost regulace vlastních emocí pro efektivní zvládání krizových situací jako je 

pandemie (tamtéž, s. 2812). Kromě výzkumů zaměřených na duševní zdraví české populace existují 

i studie zkoumající postoj studentů k nouzové distanční výuce. Nicméně není jich mnoho a názory 

studentů na změny ve vzdělávání se prozatím objevují spíše v internetových článcích, nežli v 
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odborných statích. Příkladem takové studie je hodnocení změn ve výuce 99 studenty Jihočeské 

univerzity v Českých Budějovicích na jaře 2020. Za největší problém nouzové distanční výuky je 

považován nedostatek sociálních interakcí, ať už s učiteli při diskuzích či se spolužáky. Online výuka 

postrádá synchronicitu a pocit zúčastněnosti, včetně dostatečné zpětné vazby a především praktická 

cvičení nebývají příliš přínosná (Dvořáková et al., 2021, s. 94, 97). Ačkoli se někteří vyučující zvládli 

přizpůsobit změnám a omezením a přiblížit se tak běžné výuce i přes značnou nepřipravenost na 

vyučování v online prostředí, třetina studentů nebyla spokojená s výukou a přístupem některých 

vyučujících (tamtéž, s. 94). Za výhody nouzového režimu studenti považují především nahrávání 

přednášek a možnost rozvrhnout si čas podle sebe, díky čemuž se mohou učit dle vlastního tempa. 

Někteří studenti považují domácí prostředí za vhodné pro soustředění, jiní naopak preferují 

atmosféru školní učebny (tamtéž, s. 95). Odpovědnost za učení v pandemickém online prostředí je 

nejasná jak pro studenty, tak pro učitele, což může vést ke zvýšení úzkosti. Studenti od vyučujících 

očekávali především jasné instrukce, zpětnou vazbu a podporu. Mimo jiné se role učitelů proměnila 

v moderátory v online prostředí, kdy měli facilitovat zapojení se studentů do aktivit, což je kritické 

pro úspěšnost online výuky (tamtéž, s. 96).  

Další studie zaměřená na vnímání nouzového distančního vzdělávání vysokoškolskými 

studenty pochází z Univerzity Hradec Králové, která zkoumala 322 studentů pedagogické fakulty 

během zimního semestru 2020/2021 a to především v souvislosti s prokrastinací. Podle výsledků této 

studie vnímají studenti silnější tendence k prokrastinaci, než tomu bylo v době běžné prezenční 

výuky. Až čtvrtina respondentů ohodnotila míru jejich soustředění nižší než 50 %, přičemž průměrná 

míra soustředění u studentů byla 63 %. Samotné soustředění je velmi individuální a ovlivněno mnoha 

faktory jako je téma přednášky, působení učitele, délka výukového bloku a denní doba, vnější rušivé 

vlivy, připojení k internetu apod. Množství studentů se při výuce soustředí i na jiné aktivity jako je 

chatování s dalšími lidmi a čtvrtina studentů odpověděla, že se výuky účastní z postele (Kaliba a 

Ambrožová, 2021, s. 3359–3360). V současné době nejaktuálnější průzkum výzkumné agentury 

Behavio ve spolupráci Newton University a portálem Vysokeskoly.cz se rovněž zaměřil na vliv 

pandemie na život vysokoškoláků. Studie probíhala v květnu a červnu 2021 a zapojilo se do ní 4 501 

studentů. Výsledky se poměrně shodují s výše zmíněnými výzkumy, kdy až třetina studentů trpí 

depresemi. Přibližně polovina má pocit, že se ve výuce „dost ulévá“, ale zároveň věnuje více času 

samostudiu. Na 60 % studentů má rovněž velké potíže se soustředěním a stejné množství jich ztrácí 

motivaci ke studiu. Jen 15 % vysokoškoláků studuje efektivněji než před pandemií a pouhých 10 % 

nemá žádné potíže se soustředěním (Dorňáková, 2021, nestr.).  

Posledním zmíněným výzkumem z českého prostředí, který stále ještě probíhá a je zaměřen 

na vysokoškolské studenty a pedagogy je studie Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 

(MŠMT, 2021). Cílem tohoto průzkumu je podchytit konkrétní dopady pandemie na studijní i životní 
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podmínky a podpořit tak argumentaci pro neuzavírání vysokých škol. V říjnu 2020 vyjádřilo na 

facebookové události zájem o protestní akci se záměrem otevřít vysoké školy jedenáct tisíc 

vysokoškolských studentů. Ze zmíněných studií je zřejmé, že pandemická situace měla v České 

republice obzvláště negativní dopad na duševní zdraví studentů a mladých lidí. Potýkali se s 

depresemi, úzkostmi, nárůstem stresu, osamělostí i finančními problémy. Valná většina z nich nebyla 

schopna se řádně soustředit a věnovat se studiu. Studenti pak trávili čas prokrastinací a ztráceli 

motivaci k učení. Chyběl jim sociální kontakt a přímá zpětná vazba od vyučujících. Za pozitiva 

nouzové distanční výuky lze u některých studentů považovat autonomější řízení vlastního učení, 

především jejich časových možností, prostředí a obsahu učiva. Ačkoliv studium vysoké školy z 

postele může být pohodlné, nebývá příliš efektivní.   
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2 OSOBNÍ POHODA A DUŠEVNÍ ZDRAVÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

 

2. 1 Vymezení osobní pohody a duševního zdraví 

 

Podle Světové zdravotnické organizace je duševní zdraví základem pro osobní pohodu a 

zároveň se tak nejedná pouze o absenci duševních nemocí (WHO, 2004, s. 12). Naopak je i s duševní 

nemocí možné prožívat vysokou míru osobní pohody (Durand-Bush et al., 2015, s. 156), jelikož je 

osobní pohoda chápána jako „dlouhodobý či přetrvávající emoční stav, ve kterém je reflektována 

celková spokojenost člověka s vlastním životem.“ (Blatný, 2010, s. 198) Pojem osobní pohoda je v 

práci používán jako český ekvivalent k anglickému pojmu well-being a tyto pojmy jsou tedy chápána 

jako synonyma vyjadřující tentýž holistický pohled na zdraví a životní styl.  

Galderisi a kol. (2015, s. 231–232) přispívají s novou a rozšiřující definicí duševního zdraví, 

jakožto „dynamickým stavem vnitřní rovnováhy, jenž umožňuje jedinci využívat své schopnosti v 

souladu s univerzálními hodnotami společnosti.“ Mezi komponenty duševního zdraví pak patří 

základní kognitivní a sociální dovednosti, schopnost regulace a vyjadřování vlastních emocí, 

flexibilita a adaptabilita a harmonický vztah mezi tělem a myslí. Keyes (2002, s. 209) dále tvrdí, že 

duševní zdraví se skládá z psychologického, emočního a sociálního well-beingu. Tedy z pozitivního 

fungování v životě, pozitivních emocí a pozitivních vztahů.  

 Osobní pohoda je významným subjektivním ukazatelem kvality života. Za objektivní 

indikátor se považují životní podmínky (Slezáčková, 2012, s. 23). Teorie osobní pohody nejčastěji 

vychází ze dvou základních přístupů: hedonického a eudaimonického. První přístup, jehož 

významným představitelem je Ed Diener, se zaměřuje především na pozitivní emoce a kladné 

hodnocení vlastního života. Druhý přístup, jehož hlavní představitelkou je Carol Ryff, pokládá za 

významnou smysluplnost v životě a vlastní seberealizaci (Ryan a Deci, 2001, s. 143). Výzkumy pak 

naznačují, že well-being je multidimenzionální fenomén, jenž zahrnuje obě zmíněná pojetí, štěstí i 

smysl (tamtéž, s. 148). Některé z dalších vlivných teorií osobní pohody, jako je model PERMA 

Martina Seligmana, chápou well-being právě jako kombinaci hedonických i eudaimonických 

komponent (Huppert a So, 2013, s. 839).  

 

2. 2 Hedonické a eudaimonické pojetí osobní pohody 

 

Hedonický pohled na well-being zahrnuje především zkušenosti potěšení a osobního štěstí. 

Pro jeho měření je nejčastěji využívána subjektivní osobní pohoda (Ryan a Deci, 2001, s. 144). 

Subjektivní well-being je fenoménem zahrnujícím afektivní a kognitivní hodnocení vlastního života, 

tedy pozitivní a negativní emoce a globální vnímání vlastní spokojenosti se životem (Diener et al., 
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1999, s. 277; Diener, Lucas a Oishi, 2003, s. 63). Definice subjektivní osobní pohody dává lidem 

prostor, aby se sami rozhodli, zdali je život, který žijí, hodnotný. Vysoká míra subjektivního well-

beingu souvisí s pociťováním mnoha pozitivních emocí a méně negativních emocí, se zažíváním více 

radostí, nežli starostí a s celkovou životní spokojeností (Diener, 2000, s. 34).  

Šťastnější lidé častěji uvádějí dlouhodobé ale méně intenzivní pozitivní emoce, oproti těm, 

kteří spíše vyhledávají silné pozitivní emoce a bývají mnohokrát zklamáni (Diener, 2000, s. 36). 

Výsledky studií naznačují, že ačkoliv různé životní události proměňují vnímání subjektivní osobní 

pohody, lidé se vždy vrátí do svých „nastavených hodnot“ skrze proces hedonické adaptace (Diener, 

2000, s. 36; Diener, Lucas a Oishi, 2003, s. 67). Možnými příčinami takových výsledků mohou být 

osobnostní faktory a role temperamentu či vlivy prostředí související s adaptací na nové podmínky a 

proměna hodnot a cílů (Diener, 2000, s. 38).  

Nicméně pouhá aktivita, jež přináší potěšení, nemusí v člověku vyvolávat dlouhodobý stav 

spokojenosti a skutečnou osobní pohodu. Naopak je podle Aristotela hedonické štěstí vulgárním 

ideálem, který nutí člověka být otrokem svých pudů a pro opravdové štěstí volí pojmu eudaimonia, 

který lze přeložit jako blaženost. Daimon ve smyslu pravého já představuje ideální a největší 

potenciál člověka. Snahou o jeho naplnění dosahuje člověk skutečného smyslu života (Waterman, 

1993, s. 678–679). Z tohoto konceptu vychází teorie psychologické osobní pohody Ryffové, která 

kritizovala nedostatečnou teoretickou základnu výzkumu well-beingu, zabývající se pouze vnímáním 

vlastní osobní pohody a pocitu štěstí skrze emoce a spokojenost. Přičemž zůstala opomíjena 

důležitost pozitivního fungování v životě a dosažení vyššího dobra v podobě sebeaktualizace (Ryff, 

1989, s. 1069–1070). 

Ryffová (1989, s. 1070) tak staví na základech teorií o pozitivním fungování člověka jako je 

například Maslowova koncepce sebeaktualizace, Rogersův pohled na fungujícího člověka, Jungovu 

formulaci individualizace, Allportův koncept zralosti a další teorie celoživotního vývoje či duševního 

zdraví. Podle Ryffové dosahuje člověk osobní pohody tehdy, když naplňuje celkem šest oblastí 

duševního života. První z nich je sebeakceptace, včetně pozitivního přístupu sama k sobě. Další jsou 

pozitivní, vřelé a důvěrné vztahy s druhými lidmi. Třetí oblastí je autonomie, jakožto nezávislost a 

schopnost regulace sama sebe podle vlastních hodnot. Následuje kontrola prostředí v podobě 

schopnosti postupovat v životě a kreativně jej měnit. Pátou oblastí je přesvědčení o smyslu života, k 

němuž dopomáhají vlastní cíle a směr. A poslední je osobní růst, sebeaktualizace, uvědomění si 

vlastního potenciálu a otevřenost novým zkušenostem (Ryff, 1989, s. 1071).  
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2. 3 Model PERMA 

 

Teorie Martina Seligmana původně vycházela z pojmu štěstí a soustředila se tak především 

na hedonické vnímání osobní pohody, jež se měří skrze životní spokojenost. Cílem teorie 

opravdového štěstí je právě přispět ke zvýšení životní spokojenosti. Největší nedostatky této teorie 

vnímá Seligman v tom, že měření životní spokojenosti bývá příliš ovlivněno momentálním 

psychickým rozpoložením a současně v tom, že pozitivní psychologie dosahuje vyšších ambicí než 

jen být vědou o dobré náladě (Seligman, 2011, s. 25–26). Proto přistoupil k teorii duševní pohody, 

jež zkoumá míru optimálního prospívání, která není jedním měřitelným prvkem, ale konstruktem 

několika aspektů duševní pohody. Jejím cílem je právě zvýšení míry tohoto prospívání (tamtéž, s. 

24). Prospívání (flourishing) je pak chápáno jako kombinace dobrých pocitů a efektivního fungování 

(Huppert a So, 2013, s. 838). Koncept štěstí je samostatnou měřitelnou entitou definovanou životní 

spokojeností. Naproti tomu je duševní pohoda teoretickým konstruktem, který se skládá z 

měřitelných prvků, které ji nedefinují, ale pouze k ní přispívají a zároveň nejsou, oproti štěstí, pouze 

subjektivními pocity (Seligman, 2011, s. 26). Hlavní rozdíl mezi teorií štěstí a teorií duševní pohody 

tedy spočívá v realitě okamžiku, kdy pojem štěstí bývá zaměřen především na to, kolik daná činnost 

přinese pozitivních emocí, přičemž konstrukt duševní pohody nekončí u dobré nálady, ale jde dál až 

ke smysluplnosti a druhým lidem (tamtéž, s. 38). Teorie štěstí analyzovala štěstí na třech úrovních: 

pozitivní emoce, angažovanost či zaujetí a pocit smysluplnosti. Nicméně toto nejsou všechny prvky, 

o které lidé usilují pro ně samotné, a proto teorie duševní pohody přidává ještě pozitivní vztahy a 

úspěšný výkon (tamtéž, s. 26).  

Duševní pohoda je konstrukt obsahující pět měřitelných prvků (PERMA), které (a) přispívají 

k duševní pohodě, (b) jsou lidmi voleny pro sebe samé, tj. jsou samy o sobě hodnotným cílem 

lidského snažení, (c) jsou definovány a měřeny nezávisle na sobě: Positive Emotion, Engagement, 

Positive Relations, Meaning, Accomplishment (Seligman, 2011, s. 28). Pozitivní emoce jsou 

hodnoceny subjektivně a již nejsou cílem celé teorie, ale pouze dílčím prvkem duševní pohody. 

Zaujetí činností alias stavu flow, plynutí, dosahují lidé tehdy, pokud jsou zcela pohlceni vykonávanou 

činností a nacházejí se v naprostém soustředění. Oproti příjemným životním prožitkům, které jsou 

součástí pozitivních emocí lze angažovanost hodnotit až retrospektivně. Jelikož jen málo pozitivních 

věcí funguje o samotě, jsou pozitivní vztahy s druhými lidmi podstatnou komponentou duševní 

pohody. Smysluplnost spočívá v přesahování sebe sama. Může být vnímána subjektivně i objektivně. 

Posledním prvkem je úspěšný výkon, kdy člověk může usilovat pro úspěch samotný a ne jen pro 

pozitivní pocity s ním spojené. Rovněž souvisí s konceptem kompetence a potřebou uplatnění 

kontroly nad svým prostředím (Seligman, 2011, s. 28–33). 
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 Existující koncepty osobní pohody často zachycují stejný typ well-beingu. Nové modely 

proto mají potenciál vycházet z teoreticky smysluplné kombinace elementů osobní pohody a nabízet 

přesný popis a důvody výběru a kombinace těchto konkrétních aspektů. Podle Goodmana a kol. 

(2018, s. 328) nicméně PERMA postrádá teoretické i empirické odůvodnění výběru výše zmíněných 

prvků nad prvky jinými. Podobnost s hedonickým konceptem osobní pohody je u Seligmana 

jednoznačná. Především skrze původní chápání osobní pohody jako spokojenosti se životem a pocitů 

štěstí a zachování pozitivních emocí v teorii duševní pohody. Souvislosti s eudaimonickým pohledem 

Ryffové lze sledovat na především úrovni vztahů a smysluplnosti. Jistou spojitost vykazuje i prvek 

dosahování úspěchů Seligmana a kontrola prostředí u Ryffové. Naopak rozdíl existuje v zaměření 

Ryffové na naplňování vlastního potenciálu, jakožto základní prvek eudaimonického pohledu skrze 

kategorie sebeakceptace, autonomie a osobního růstu, které Seligman spíše opomíjí. Ačkoliv 

zbývající stav zaujetí, angažovanosti či flow se může vyskytovat především u činností, které jsou pro 

člověka a jeho daimon, pravé já, významné. Model duševní pohody tedy poměrně vychází z 

původních dvou významných teoretických konceptů osobní pohody. Podle Goodmana a kol. (2018, 

s. 329) nicméně i pouhá shoda na tom, co je well-being, bývá předmětem osobních přesvědčení. 

Skutečně pak záleží na výzkumníkovi, které aspekty osobní pohody považuje za „lepší“ nebo 

„důležitější“. 

  

2. 4 Duševní zdraví vysokoškolských studentů a studentů lékařských oborů  

 

Duševní zdraví a duševní poruchy nejsou opačné konce jednoho kontinua, ač by se to tak 

mohlo zdát. Jedná se o související, avšak odlišné dimenze, kdy i lidé s psychickou poruchou mohou 

prospívat. Podle nizozemského výzkumu Westerhofa a Keyese (2010, s. 117) se mladí dospělí častěji 

potýkají s duševními nemocemi, ale zároveň nemají horší úrovně duševního zdraví, než starší 

dospělí. Práce Ibrahima a kol. (2013, s. 397), jež systematicky analyzuje 24 studií zaměřených na 

duševní zdraví studentů, naznačuje, že přibližně třetina studentů se potýká s nějakou formou deprese. 

Použité studie pocházeli z velké části z USA, dále z Kanady, Švédska, Irska, Turecka, Makedonie, 

Hong Kongu, Číny, Jižní Koreje, Egyptu a Libanonu, jedna používala data ze čtyř evropských zemí 

(Německo, Dánsko, Polsko a Bulharsko) a další data celosvětová (Ibrahim et al., 2013, s. 393). K 

podobným výsledkům dochází i Auerbach a kol. (2018, s. 626, 631), kdy jejich studie na vzorku více 

než 14 000 vysokoškolských studentů prvních ročníků v osmi zemích světa (Austrálie, Belgie, 

Německo, Mexiko, Severní Irsko, Jižní Afrika, Španělsko a Spojené státy americké) prokázala, že 

alespoň třetina zkoumaných studentů má zkušenosti s jednou, či více duševními poruchami.  

 Období mladší dospělosti bývá charakterizováno vysokou mírou nestability, především kvůli 

neustálené životní struktuře – nabývající autonomii, nestálé práci, proměnách ve vztazích (Auerbach 
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et al., 2018, s. 625). Obzvláště univerzitní studenti jsou oproti svým nestudujícím vrstevníkům 

náchylnější k mírným až středním psychologickým distresům (Orygen, 2017, s. 6). Australská studie 

s více než šesti tisíci studenty poukázala na skoro trojnásobně zvýšenou míru distresu u 

vysokoškoláků oproti běžné populaci (Stallman, 2010, s. 254). Klíčovými faktory, které přispívají 

ke zhoršenému duševnímu zdraví, jsou např. akademický nátlak spojený s vysokými očekáváními, 

stres z pracovních závazků související s finanční situací, změna prostředí a přesun mezi stupni studia, 

nesprávná životospráva a nedostatek spánku i užívání omamných látek a pocity osamělosti (Orygen, 

2017, s. 13–14). Dlouhodobý psychologický distres může mít negativní vliv na běžné fungování 

studentů a zejména i na jejich schopnost učit se. Právě studenti s duševním onemocněním jsou spíše 

náchylnější k opuštění studia (Baik, Larcombe a Brooker, 2019, s. 675).  

 Studenti lékařských fakult, které jsou dlouhodobě považovány za stresující prostředí, mohou 

pociťovat zvýšený tlak na svou psychickou odolnost z důvodu náročnosti studia, emocionální a 

pracovní zátěže, finančních potíží i otázek ohledně plánování vlastní kariéry (Goebert et al., 2009, s. 

236). Psychologické problémy studentů pak mohou negativně ovlivnit nejen život samotných 

studentů, ale i jejich pacienty (Puthran et al., 2016, s. 456). Podle Goeberta a kol. (2009, s. 239) 

projevil přibližně každý pátý z dvou tisíc studentů lékařských oborů z USA určitou míru deprese, 

což je skoro dvojnásobně více než u jejich studujících i nestudujících vrstevníků. Studie ze Švédska 

poukazuje rovněž na rozdíl v depresi mezi studenty medicíny, kterých 12,9 % splnilo kritéria pro 

depresi, oproti 7,8 % mladým dospělým z kontrolní skupiny (Dahlin, Joneborg a Runeson, 2005, s. 

599). Nejvíce se psychologická patologie projevuje u studentů prvních ročníků a postupem času klesá 

(Hanáková, Sovová a Zapletalová, 2015, s. 334; Puthran et al., 2016, s. 466). Dyrbye, Thomas a 

Shanafelt (2006, s. 361), potvrzují zvýšený psychologický stres mezi americkými a kanadskými 

studenty lékařských oborů oproti běžné populaci. Kladou však důraz na důležitost srovnání studentů 

medicíny oproti studentům jiných oborů. Metaanalýza dostupné literatury v některých případech 

naopak ukázala nižší výskyt deprese u studentů medicíny, jindy byly obě skupiny srovnatelné 

(Bacchi a Licinio, 2015, s. 297; Puthran et al., 2016, s. 466). Metody zkoumání studentů nicméně 

nemusí odpovídat realitě. Dotazníky nemohou nahradit psychologickou diagnostiku od profesionála. 

Studenti rovněž mohou neříkat pravdu, či se odpovědím vyhnout, například z důvodu stigmatizace 

(Bacchi a Licinio, 2015, s. 35).  

 

2. 5 Vliv pandemie covidu-19 na osobní pohodu a duševní zdraví vysokoškolských 

studentů 

 

 V průběhu tak náročné situace jako je pandemie pak dochází ke zvýšení stresové zátěže a 

vzniku, či prohloubení duševních nemocí s následným poklesem osobní pohody. Lidé mají zvýšenou 
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míru deprese, úzkosti, posttraumatický stres, frustraci a nepříjemné pocity z izolace (Paredes et al., 

2021, s. 2; Dodd et al., 2021, s. 2). Podle dat OECD (2021, s. 2–3) z Francie, Belgie a Spojených 

států se duševní zdraví mladých lidí v roce 2020–2021 signifikantně zhoršilo. Jedná se až o 

dvojnásobný nárůst symptomů úzkosti a deprese oproti době před pandemií. Studie z Rakouska 

uvádí, že čtyři týdny po prvním lockdownu vykazoval přibližně každý pátý respondent depresi a 

úzkosti a u mladých dospělých to byl každý třetí. Přičemž ve studiích z minulých let 

reprezentativního vzorku populace indikoval známky deprese a úzkosti přibližně každý dvacátý 

respondent (Pieh, Budimir a Probst, 2020, s. 5, 7, 8). Pandemie nejvíce zasáhla ženy, mladé dospělé, 

osoby ze sociálně znevýhodněného prostředí s nízkými příjmy, či bez práce a ty, kteří již měli 

existující duševní nemoc (O'Connor et al., 2021, s. 331; Pieh, Budimir a Probst, 2020, s. 5; Zidkova 

et al., 2021, s. 6).  

 V České republice došlo ke zhoršení duševního zdraví během pandemie především u mladých 

dospělých, kdy až 36 % respondentů vykazuje příznaky alespoň středně těžké deprese či úzkosti a 

zároveň u nich lze pozorovat mnohem pomalejší zlepšení, než u zbytku populace (Bartoš a kol., 

2020, s. 10). Studenti pak mají v době přísných pandemických opatření větší sklony k depresivitě, 

než celá populace v době před pandemií (Bartoš a kol., 2020, s. 2). Podle průzkumu agentury Ipsos 

(2021, nestr.) došlo u více jak poloviny vysokoškoláků k nárůstu stresu, a to především z důvodu 

omezení kontaktů, nejistoty a uzavření škol spojené s distanční výukou. Ačkoliv jsou vysokoškoláci 

skupinou nejméně náchylnou k onemocnění covidem-19, paradoxně jsou pandemií nejvíce ovlivněni 

psychicky (Bartoš a kol., 2020, s. 15; Tasso, Sahin a Roman, 2020, s. 10).  

 Studie zabývající se srovnáváním duševního zdraví studentů v 9 zemích včetně České 

republiky (Slovinsko, Německo, Polsko, Ukrajina, Rusko, Turecko, Izrael a Kolumbie) v květnu až 

červnu 2020 poukázala na nejnižší hodnoty deprese u českých studentů z Brna a druhé nejnižší 

úrovně úzkosti hned po Německu (Ochnik et al., 2021, s. 7–8). Klade tak důraz na významnost 

kulturního kontextu, kdy i příčiny zhoršení duševního zdraví jsou různé. V počáteční fázi pandemii 

ve Spojeném království zažil každý čtvrtý mladý respondent střední až vážné depresivní symptomy, 

každý pátý stejnou míru úzkosti a každý sedmý měl sebevražedné myšlenky. Ačkoliv příznaky 

úzkosti časem poklesly, depresivní symptomy a pocity osamělosti zůstaly a myšlenky na sebevraždu 

naopak vzrostly (O'Connor et al., 2021, s. 331). Studie z Francie z jara 2020 dokazuje, že až tři 

čtvrtiny studentů vykázaly mírné až závažné příznaky deprese. Nicméně pouhých 12 % studentů s 

vážnými příznaky duševních poruch vyhledalo odbornou psychologickou pomoc (Wathelet et al., 

2020, s. 10). I maďarští studenti vnímají pandemickou situaci především negativně. Nicméně lze 

sledovat i její pozitivní dopady jako je nižší užívání návykových látek a větší množství volného času 

(Lukács, 2021, s. 27).  
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 Univerzitní studenty ze Spojených států nejvíce trápil strach o jejich blízké a stres spojený s 

online výukou. Mimo jiné měli potíže se zaujetím, motivací i nudou a jak už bylo zmíněno i s 

úzkostmi, depresemi a poruchami spánku (Tasso, Sahin a Roman., 2021, s. 12). Někteří studenti 

popisují zvýšenou náročnost vytrvat u studia v distanční formě, než tomu bylo v prezenční podobě. 

Současně pociťují více sebekritiky a deprese než v době před pandemií (Chen et al., 2020, s. 1). 

Narušení denního rytmu způsobeného přechodem do distanční výuky a nezdravý životní styl může 

vést ke zvýšení symptomů deprese (tamtéž, s. 6) a signifikantnímu snížení emocionálního well-

beingu (Yang a Ma, 2020, s. 2).  

Současně může život během pandemie pro mladé dospělé představovat pozastavení, či regresi 

klíčových milníků v jejich vývoji a vyústit ve zmatení rolí. Kromě jejich autonomie může být 

omezena i jejich finanční nezávislost, vzdělávání a možnost cestovat a získávat pracovní zkušenosti 

(Gruber et al., 2020, s. 5). Výzkum španělsky hovořících univerzitních studentů naznačuje, že pro 

zvládání krizových situací jako je pandemie a udržení stabilní míry subjektivní osobní pohody 

pomáhá osobnostní rys odolnosti (Paredes et al., 2021, s. 4). Vzhledem k míře duševních poruch 

mezi mladými lidmi navíc umocněné pandemií je vhodné se zaměřit na rozvíjení právě odolnosti 

mezi mladými lidmi (Tasso, Sahin a Roman, 2021, s. 12). Současně podle australské studie Baika, 

Larcombe a Brookera (2019, s. 683) studenti na otázku jak lze zlepšit jejich well-being odpověděli, 

že potřebují především podporu vyučujících a pravidelnou komunikaci se svými vrstevníky a učiteli, 

které se studentům však v době nouzové distanční výuky dostává zřídka. Důležité je pro studenty 

zpřístupnit podporu jako je psychologické i kariérní poradenství a rozvoj akademických dovedností 

včetně autoregulačních kompetencí. 
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3 AUTOREGULACE UČENÍ VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

 

3. 1 Vymezení autoregulovaného učení 

 

 Výzkumy metakognice a sociální kognice z konce 70. a počátku 80. let minulého století 

začaly objevovat nový pohled na příčiny v rozdílnosti v učení mezi studenty – rozdíly v úrovni 

autoregulace, jakožto neuvědomování si vlastních nedostatků a neschopnosti je kompenzovat 

(Zimmerman, 2002, s. 65). Podle definice autoregulovaného učení stanovené na sympoziu Americké 

asociace pro výzkum vzdělávání (AERA) v roce 1986 se jedná o rozsah, v jakém jsou studenti 

aktivními činiteli vlastního učení v ohledu metakognitivním, motivačním a behaviorálním, včetně 

socio-environmentálních vlivů (Zimmerman, 1995, s. 217; 2008, s. 167). Zásadním obsahem 

autoregulovaného učení je právě proaktivita studenta vůči svému učení. Autoregulace učení není ani 

jednoduchá, ani automatická (Pintrich, 1999, s. 467) a vyžaduje hluboké poznání sebe sama. Podle 

Zimmermana (2000, s. 13) je tou nejdůležitější vlastností člověka. Poskytuje totiž předpoklady k 

adaptaci.  

 Autoregulace není pouhá vlastnost, dovednost, či míra kompetence. Není jevem, který buď 

je, anebo není. Jedná se o komplexní sebeřízený proces se záměrem dosahování vlastních cílů, skrze 

plánování a cyklické adaptování vlastních myšlenek, pocitů a chování. Učení je pak studentem 

vnímáno jako proaktivní činnost, než jen událost, která se mu děje v reakci na výuku (Zimmerman, 

1995, s. 220; 2000, s. 14; 2002, s. 65; Schunk a Ertmer, 2005, s. 632–633). Systematické používání 

metakognitivních, motivačních a behaviorálních strategií a monitorování spojené s následnou reakcí 

jsou klíčovým aspektem většiny definic autoregulovaného učení (Zimmerman, 1990, s. 6). Zahrnuje 

flexibilní plánování, monitorování a vyhodnocování vlastního učení a adaptaci učebních strategií na 

konkrétní úkoly (Pekrun et al., 2002, s. 98). Z důvodu neustále se měnících kontextů je monitorování 

průběhu a výsledků učení a jejich následná reflexe esenciální složkou autoregulace. Studenti tak 

mohou sledovat vlastní efektivitu, což zvyšuje jejich motivaci a pomáhá k optimističtějšímu pohledu 

na budoucnost (Zimmerman a Kitsantas, 1999, s. 248; Zimmerman, 2002, s. 66). Autoregulace není 

jen o sebekontrole a reagování na nové podmínky. Vyžaduje proaktivní snahu vyhledávat příležitosti 

k učení a motivování se (Zimmerman, 1990, s. 6).  

 Autoregulovaný student si je plně vědom svých silných a slabých stránek, svých znalostí a 

dovedností, svých hodnot, úrovně vlastní motivace a emocí, které dokáže organizovat a řídit v 

průběhu učení za účelem dosahování svých znalosti rozšiřujících cílů (Winne, 1995, s. 173). Je 

aktivním iniciátorem vlastního učení, které vnímá jako systematický a kontrolovatelný proces a 

přebírá za něj zodpovědnost. K úkolům přistupuje se sebejistotou a pracovitostí. Stanovuje si cíle a 

plány k jejich dosažení, organizuje svůj čas a prostředky, monitoruje sám sebe a hodnotí vlastní 
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pokrok (Zimmerman, 1990, s. 4). Autoregulovaný student není ten, který používá sociálně izolované 

metody učení, ale spíše ten, který je ve svém učení iniciativní, má výdrž a dokáže se adaptovat. Tyto 

schopnosti vychází z motivačních přesvědčení a metakognitivních strategií (Zimmerman, 2002, s. 

69; 2008, s. 167). Podle Zimmermana zahrnuje definice autoregulovaného studenta tři komponenty: 

(a) používání autoregulačních strategií na základě (b) zpětné vazby o průběhu učební aktivity a (c) 

motivační aspekty studentova učení, které vedou právě k výběru a použití jednotlivých strategií 

(Zimmerman, 1990, s. 6–7).  

 Autoregulační strategie jsou důležitým prvkem autoregulovaného učení. Je důležité 

rozlišovat mezi autoregulačními procesy a strategiemi, které slouží pro maximální využití těchto 

procesů (Zimmerman, 1990, s. 5). Strategie jsou účinnými nástroji, jejichž záměrem je kontrolovat a 

regulovat vlastní učení a proto musí být neustále modifikovány, aby dostály nárokům neustále se 

měnícího prostředí (Zimmerman a Kitsantas, 1999, s. 248; Pintrich, 1999, s. 460). Autoregulace 

zahrnuje tři základní typy strategií: plánování, monitorování a regulaci. Plánování pomáhá k 

organizaci a snazšímu pochopení učiva skrze určení způsobu využití jednotlivých kognitivních 

strategií a zapojení již nabytých a relevantních znalostí. Monitorování a porovnávání se s nějakým 

standardem podporuje zapojení regulačních strategií, které slouží k navracení se směrem k cíli 

(Pintrich, 1999, s. 461). Pro úspěšnou autoregulaci existují dle Pintricha (2002, s. 220–222) tři typy 

metakognitivních znalostí. Významná je právě znalost učebních strategií, která se ale neobejde bez 

znalostí úkolů a poznání sama sebe, kdy různé situace vyžadují odlišné přístupy. Tyto metakognitivní 

znalosti přispívají ke schopnosti přenosu učení a používání již naučeného v různých kontextech. 

 Autoregulační kompetence mají významný vliv na akademickou úspěšnost (Asikainen, 

Hailikari a Mattsson, 2018, s. 440) a přispívají ke schopnosti zaměřit se na cíl a překonávat nepříznivé 

podmínky, což bývá pozitivně spojováno s vyšší mírou osobní pohody (Hofer, Busch a Kärtner., 

2011, s. 212). Mnohé výzkumy rovněž potvrzují, že je možné se autoregulačním procesům naučit a 

spolu s tím zvýšit motivaci a úspěšnost studentů (Zimmerman, 2002, s. 69). Nicméně konkrétní 

strategie či způsoby autoregulovaného chování vyžadují značný čas a úsilí a motivace pro 

autoregulaci spočívá v atraktivních důsledcích jejich používání (Zimmerman, 1990, s. 6). Současně 

efektivní využívání autoregulačních dovedností závisí i na míře důvěry ve vlastní schopnosti (self-

efficacy), která vychází z předchozích zkušeností a očekávání vlastního výkonu (Aguilera-Hermida, 

2020, nestr.). Na druhou stranu, pokud student nemá dostatečné znalosti a dovednosti v procesech 

autoregulace, pak mu samostatná sebedůvěra nezaručuje autoregulační kompetentnost (Schunk a 

Ertmer, 2005, s. 643). Výuka autoregulačních procesů je obzvláště významná v době, kdy studenti 

tyto schopnosti, esenciální pro celoživotní učení, postrádají (Boekaerts, 1997, s. 161; Zimmerman, 

2002, s. 69).  
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3. 2 Významné teoretické koncepty autoregulovaného učení 

 

Panadero (2017) ve své nedávné práci shrnuje šest ustálených modelů autoregulace učení. 

Pro účely této práce z nich budou představy pouze tři nejpoužívanější, ze kterých zároveň vychází 

Dotazník autoregulace učení studentů (Hrbáčková a kol., 2010, s. 58) použitý v empirickém šetření. 

Jedná se o cyklický model Barryho Zimmermana, model dvojího zpracování Monique Boekaertsové 

a model autoregulace učení a motivační přesvědčení Paula Pintriche. Všechny tři teoretické koncepty 

považují autoregulaci za cyklický proces, který má své fáze a subprocesy (Panadero, 2017, s. 18). 

Zimmerman a Pintrich pak jednoznačněji definují hranice mezi jednotlivými fázemi, přičemž kladou 

důraz na metakognitivní složku učení a zmiňují i konkrétní strategie. Boekaertsová pak zdůrazňuje 

především vliv emocí na volbu strategií. Všichni rovněž zahrnují motivaci jako klíčovou složku 

autoregulace, a to především v souvislosti s cíli (Panadero, 2017, s. 19–20). 

 Zimmermanův model popisuje cyklické fáze autoregulace učení – uvažování, provádění či 

volní kontrolu a sebereflexi. Uvádí vzájemný vztah mezi metakognitivními a motivačními procesy 

(Panadero, 2017, s. 3). Fáze uvažování obsahuje dva základní procesy. Prvním z nich je analýza 

úkolu, která zahrnuje stanovení cíle a strategické plánování k jeho dosažení. Druhým procesem je 

sebemotivace, jež vychází z přesvědčení o vlastních schopnostech a očekávaných výsledcích učení 

(Zimmerman, 2002, s. 68). Stanovování cílů u vysoce autoregulovaných studentů je organizováno 

hierarchicky. Ke vzdáleným cílům vede cesta z cílů procesních, které neslouží jako pouhé 

mechanické kontrolní body, ale mají pro studenta hlubší význam a existují jako důkaz pokroku. 

Autoregulovaný student musí cyklicky přizpůsobovat vlastní cíle a volbu strategií z důvodu 

neustálých proměn personálních, behaviorálních a environmentálních aspektů učebního procesu. 

Neméně důležitá je studentova schopnost se motivovat k jejich používání (Zimmerman, 2000, s. 16). 

Autoregulovaní studenti zažívají okamžité pocity úspěchu z naplňování procesních cílů, což přispívá 

k jejich vyšší sebedůvěře a motivaci stanovovat si cíle náročnější a vytrvat při jejich plnění 

(Zimmerman, 2000, s. 18). 

 Fáze provádění či volní kontroly spočívá v sebekontrole a sebeobservaci. Sebekontrola 

pomáhá při udržování pozornosti a optimalizování vynaloženého úsilí skrze rozvoj strategií, které 

byly zvoleny ve fázi uvažování (Zimmerman, 2000, s. 18; 2002, s. 68). Sebeobservace zahrnuje 

sledování vlastního výkonu při učení, podmínky, které jej obklopují a důsledky kombinace těchto 

faktorů. Jedná se o značné množství informací, které mohou studenta mást a proto je opět vhodné 

zapojení procesních cílů zaměřených na konkrétní a blízké události. Rychlá, přesná a systematická 

zpětná vazba nabízí porozumění vzorcům ve vlastním učení a emocionálním reakcím a může vést k 

efektivní úpravě chování (Zimmerman, 2000, s. 19–21).  
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 Dvěma základními procesy sebereflexe jsou posuzování sebe sama a reakce na sebe sama. 

Posuzování sebe sama spočívá v sebeevaluaci, která předpokládá porovnávání se s nějakým 

standardem a kauzální atribuci, jakožto přisuzování příčin vlastním úspěchům a neúspěchům 

(Zimmerman, 2002, s. 68). Sebeevaluace obsahuje čtyři kritéria pro hodnocení: (a) mistrovství, kdy 

se hodnotí výkon na úrovni od začátečníka až po experta, (b) srovnávání předchozího výkonu se 

současným, (c) porovnávání se s ostatními skrze normativní kritéria a (d) kolaborativní kritérium, 

spočívající v naplnění role v týmu. Kauzální atribuce pak slouží k nalezení toho, co je potřeba změnit, 

či zachovat, aby učení bylo úspěšné. Nezávisí tolik na kladném, či záporném hodnocení, jako na 

kognitivním posouzení ovlivňujících faktorů. Pro udržení motivace je proto výhodné přisuzovat 

výsledky použitým strategiím (Zimmerman, 2000, s. 22). Posuzování sebe sama je pak úzce vázáno 

na klíčové aspekty reakce na sebe sama, které se projevují skrze pocity spojené s výkonem a skrze 

adaptivní, či defenzivní reakce. Adaptivní reakce směřují studenta ke zvyšování efektivity. 

Defenzivní naopak slouží k ochraně sebeobrazu skrze vyhýbání se příležitostem k učení. Zahrnují 

bezmocnost, prokrastinaci, oddalování úkolu, neangažovanost a apatii. Sebereflexe má opět vliv na 

fázi uvažování a uzavírají tak autoregulační kruh. Cykličnost těchto procesů může vysvětlit 

vytrvalost úspěšných a vyhýbavost neúspěšných (Zimmerman, 2000, s. 23.24; 2002, s. 68).  

 Nízká míra autoregulace bývá často spojována s mnohými osobními problémy. Studenti 

místo proaktivních metod volí metody reaktivní, které bývají nestrukturované a neefektivní. 

Takovým studentům chybí procesní cíle, nemají dostatečné znalosti o tom, jak se učí, nedokáží 

efektivně plánovat a ani kontrolovat své učení. Spoléhají se pak pouze na sociální srovnávání, které 

může vést k nespokojenosti a defenzivním reakcím, s čímž klesá i intrinsická motivace. Příčinou 

autoregulačních dysfunkcí je často nedostatek sociálních zkušeností s učením, neznalost 

autoregulačních metod a nedostatečné dovednosti k jejich použití, nedostatek motivace i nezájem a i 

afektivní, či kognitivní poruchy (Zimmerman, 2000, s. 26–27). Rozvíjet autoregulační kompetence 

vlastní silou bývá náročné až frustrující a mnohdy neefektivní. Proto je vhodné začít s vnějšími 

sociálními zdroji a později jejich vliv redukovat spolu s tím, jak student sám dokáže adaptovat vlastní 

výkon a měnit tak vnitřní i vnější podmínky za účelem dosahování stanovených cílů (Zimmerman, 

2000, s. 30–31).  

Druhý model Monique Boekaertsové se zaměřuje na význam cílů a emocí. Autoregulace je 

podle Boekaertsové (2002, s. 595) složitě vázána ke struktuře cílů studenta, který se snaží dosahovat 

cílů, které vnímá jako hodnotné. Současně je doménově specifická, což znamená, že dovednosti 

naučené v jednom kontextu neplatí obecně pro všechny typy úkolů (Boekaerts, 1995, s. 199). Cíle 

jsou v tomto modelu chápány jako vědomostní struktury, které řídí studentovo chování (Panadero, 

2017, s. 5). Když se student ocitne před úkolem, vytvoří si rychlou mentální reprezentaci současné 

situace. Pokud je úkol pro něj zajímavý a v souladu s jeho cíli a aspiracemi, spojí si jej s pozitivními 
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emocemi a volí cestu mistrovství, růstu, která vede k rozšíření jeho kompetencí. Pokud naopak úkol 

vnímá jako ohrožující jeho well-being a reaguje na něj negativně, volí cestu osobní pohody. Takový 

úkol může být studentem vnímaný jako náročný, nejasný či nezajímavý a jeho strategie k ochraně 

sebe sama před újmou bývá skrze vyhýbání se úkolu, vzdávání se či skrze rozptýlení se jinou 

aktivitou. Student může zprvu nový úkol vnímat jako zajímavý a volit cestu mistrovství, ale skrze 

neustále hodnocení úkolu a jeho kontextů se může jeho pohled na úkol a jeho emoce změnit, začne 

jej vnímat jako ohrožují a zvolí cestu copingu (Boekaerts, 2011, s. 409).  

 Podle Boekaertsové existují tři různé důvody k autoregulaci. Prvním z nich je rozšíření 

znalostí a dovedností, kdy student volí cestu mistrovství a je zaměřen na úkol. Jedná se o tzv. „top-

down“ záměr, kdy dosahování cíle vychází ze studentových osobních hodnot, potřeb a cílů. Student 

je sám motivován iniciovat změnu a dělá tak z vlastního zájmu. Druhým důvodem je prevence újmy 

a zachování osobní pohody. Student volí cestu well-beingu a je zaměřen na sebe. Tento tzv. „bottom-

up“ přístup je používán, pokud student pocítí nesoulad mezi smyslem úkolu a vlastními cíli. Po 

následném prozkoumávání takových rozporů bývají často na cestě za cílem nacházeny mnohé 

překážky, jež vytváří negativní emoce. Třetím důvodem k autoregulaci je ochrana závazků. Student 

nacházející se na cestě osobní pohody používá různé strategie, aby se dostal zpět na cestu mistrovství. 

Přechází tedy ze zaměření na sebe na zaměření na úkol díky vnitřním, či vnějším vlivům (Boekaerts, 

2011, s. 410–412). Vyhodnocení úkolu a emoce s ním spojené mají pak významný vliv na způsoby 

jeho zpracování. Studenti, kteří se naučili regulaci vlastních emocí po neúspěchu, bývají úspěšnější 

ve vytváření pozitivních vnitřních podmínek podporujících učení (Boekaerts, 1995, s. 199).  

 Podle Pintrichova modelu je autoregulace učení složena ze čtyř fází a každá z nich má rovněž 

čtyři oblasti regulace. Jejich kombinace představuje ucelený obraz autoregulačních procesů 

(Panadero, 2017, s. 13). První je fáze uvažování, plánování a aktivace, kdy je důležitá znalost úkolu, 

kontextu i sama sebe. Následující fází je monitorování, jakožto metakognitivní uvědomění si různých 

aspektů procesu učení. Třetí fází je kontrola a regulace úkolu, prostředí a sebe, na kterou navazuje 

fáze reakce a reflexe. Oblastmi, které lze v každé fázi regulovat jsou kognice, motivace a afekt, 

chování a kontext. Zmíněné prvky nepředstavují hierarchické, ani lineární uspořádání a mohou 

působit vzájemně v jeden čas (Pintrich, 2000, s. 454–455). Klíčovým předpokladem modelů 

autoregulace je, že existuje nějaký cíl, či kritérium, s kterým je možné vlastní procesy srovnávat a 

podle nichž lze regulační procesy vést. Takové cíle mohou být zaměřené na konkrétní výsledek, 

jehož se student snaží dosáhnout, nebo reflektovat obecnější důvody snažení a mít hlubší smysl pro 

motivaci studenta (Pintrich, 2000, s. 472–473). 

Pintrich byl mezi prvními, kteří teoreticky i empiricky analyzovali vztah mezi autoregulací a 

motivací (Panadero, 2017, s. 13). Autoregulace vyžaduje vyšší míru angažovanosti a tedy i motivace. 

Pro vynaložení více času a úsilí musí student vidět smysl v používání autoregulačních strategií 
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(Pintrich, 1999, s. 467). Pintrich proto představuje tři typy obecných motivačních přesvědčení, které 

podporují různé aspekty autoregulovaného učení. Prvním z nich je důvěra ve vlastní schopnosti, která 

zahrnuje představy o vlastních možnostech dosahování cílů. Studenti, kteří si více věří, rovněž 

používají více autoregulačních strategií a vynakládají více úsilí. Druhým motivačním přesvědčením 

je významnost úkolu, které má tři komponenty: jakou má úkol pro studenta hodnotu, jaký o něj má 

zájem a jaký má úkol význam pro naplnění studentových cílů. Třetí motivační přesvědčení je 

orientace na cíl, která se projevuje rovněž ve třech dimenzích. První dimenzí je mistrovství, jakožto 

ovládnutí úkolu a seberozvoj. Druhou je extrinsická orientace, jež se projevuje jako záměr potěšit 

druhé. A poslední dimenzí je relativní dovednost, kterou lze sledovat skrze porovnávání se s 

ostatními (Pintrich, 1999, s. 465–467). 

 

3. 3 Autoregulace učení vysokoškolských studentů v době pandemie covidu-19  

 

Nečekaný přesun z prezenční na nouzovou distanční výuku představoval pro studenty 

náročnou výzvu. Spolu s nabytou autonomií se pojí i větší odpovědnost za vlastní učení. Adaptace 

na nové požadavky a prostředí, s kterými se váže proměna autoregulačních strategií, nemusí být pro 

studenty snadným úkolem. Strategie autoregulace učení mohou být podle Dresela a kol. (2015, s. 

455–456) rozděleny alespoň do tří kategorií. Kognitivní strategie student používá za účelem získání 

znalostí. Metakognitivní strategie pak skrze monitorování, plánování a kontrolu vlastního učení 

napomáhají k jeho regulaci. Poslední kategorií jsou strategie řízení vnitřních a vnějších zdrojů, jako 

je regulace motivace a emocí a také řízení času, prostředí a sociální podpory. Strategie řízení zdrojů, 

především regulace snahy, pozornosti a času, jsou pozitivně spojovány s úspěchem v online prostředí 

(Broadbent a Poon, 2015, s. 2). Právě na řízení zdrojů jsou však během nouzové distanční výuky 

kladeny mnohem větší nároky, než za běžných okolností. Může se tak dít z důvodu nevhodného a 

distraktivního prostředí, nedostatků vnitřních i vnějších zdrojů a izolace, či kvůli nedobrovolnosti 

účastnit se online výuky spojené se ztrátou motivace (Biwer et al., 2021, s. 2).  

Individuální rozdíly v autoregulaci mohou u některých studentů vést k problémům se 

soustředěním a motivací a jiní naopak znásobí svou snahu vyrovnat se s novým prostředím (Biwer 

et al., 2021, s. 3). Například studenti, kteří se vnímají jako kompetentní při používání autoregulačních 

strategií, bývají více motivováni a méně prokrastinují oproti studentům, kteří svou kompetenci 

vnímají jako nízkou (Pelikan et al., 2021, nestr.). Záleží rovněž na přisuzování příčin vlastního 

úspěchu či neúspěchu vnějším a vnitřním vlivům. Studenti, kteří přisuzují své výkony vlastnímu 

snažení, spíše užívají metakognitivní strategie a kontrolují tak své chování, což napomáhá k jejich 

akademickému úspěchu (Hrbáčková, Hladík a Vávrová, 2012, s. 1809–1810). Současně, jak tvrdí 
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Boekaertsová (1995, s. 199), je autoregulace doménově specifická a může se tak lišit v závislosti na 

konkrétních kontextech. Vnímání distanční výuky studenty se proto často liší.  

Studie zaměřené na autoregulaci vysokoškoláků v době pandemie často zmiňovaly potíže s 

motivací a koncentrací studentů, která dosahovala nižších úrovní než v době běžné prezenční výuky, 

což mohlo mít za následek menší vynaložené úsilí (Biwer et al., 2021, s. 9; Eika, 2021, s. 117; Garris 

a Fleck, 2020, s. 14; Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021, s. 7; Meeter et al., 2020, nestr.; Schnaubert 

a Herold, 2020, s. 11). Pro některé studenty bylo náročné řídit vlastní čas (Biwer et al., 2021, s. 9) a 

jiní oceňovali flexibilitu, jakou jim nová forma výuky přinesla (Ruhalahti et al., 2021, s. 13; Garris 

a Fleck, 2020, s. 15). Ačkoliv domácí prostředí, sloužící k odpočinku, může být velmi distraktivní, 

některým studentům přineslo příležitost k osvojení si sebedisciplíny (Eika, 2021, s. 102, 104). 

Studenti si často pochvalují možnosti nahraných přednášek, díky kterým si mohou učení rozložit dle 

svých potřeb (Eika, 2021, s. 117). Právě větší možnost přizpůsobit si studium může pomoci ke 

snížení úrovní stresu (Schnaubert a Herold, 2020, s. 11). Nicméně studenti měli potíže s regulací 

vlastní pozornosti a vynaloženého úsilí. Někteří investovali více času do samostudia (Biwer et al., 

2021, s. 9), jiní se naopak studiu věnovali méně a omezili i svou účast na přednáškách (Meeter et al., 

2020, nestr.). Někteří studenti rovněž mohli zažívat úzkost spojenou s online výukou, či naopak 

preferovat anonymitu, které jim toto prostředí nabízí (Eika, 2021, s. 117). Proměna formy výuky 

mohla ve studentech snížit důvěru ve své vlastní schopnosti, pokud se vnímali jako nekompetentní 

učit se online, což mělo za následek negativní pocity (Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021, s. 9). V 

souvislosti s náročnějším řízením vlastních zdrojů dosahovali studenti nižší úrovně osobní pohody a 

zaujetí, čímž klesala jejich obecná spokojenost se studiem (Biwer et al., 2021, s. 9).  

Analýza vnímání nouzové distanční výuky mezi americkými studenty přinesla čtyři hlavní 

výzvy. První z nich byl pocit odpojení, nesouhlasu a rozptýlení. Chybějící vysokoškolské prostředí 

poskytující podporu a sociální kontakty a ztráta struktury a rutiny mají za následek náročnější 

udržování motivace (Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021, s. 6–7). Další výzvu představují především 

osobní stresory a ztracená autonomie, kdy jsou studenti omezeni nechtěnými změnami v náplni jejich 

vzdělávání a často i napětím v jejich duševním zdraví (tamtéž, s. 7). Výzvu představuje i akademická 

zátěž a možné vyhoření. Ačkoliv někteří studenti uvítali možnost absolutní kontroly nad vlastním 

učením, pro jiné to představovalo nechtěné zvýšené nároky na jejich zodpovědnost. Takoví studenti 

na tuto výzvu reagovali buď zvýšením úsilí, nebo naopak snížili svou snahu na naprosté minimum, 

které stačí k absolvování kurzu (Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021, s. 8). Poslední výzvou jsou 

samotní učitelé, jejichž dovednosti hrají v online výuce významnou roli (Ruhalahti et al., 2021, s. 

14). Přístupy učitelů se různily podobně jako přístupy studentů. Někteří byli flexibilní, nápomocní a 

empatičtí, jiní naprosto rezignovali (Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021, s. 10). Samotné kurzy byly 
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americkými studenty hodnoceny jako méně zajímavé, náročné na udržení pozornosti a poskytující 

méně vzdělání (Garris a Fleck, 2020, s. 13–14).  

Výzvy spojené s nouzovou distanční výukou nebyly jen v oblasti kognitivní, jelikož se 

studenti v novém učivu poměrně orientovali, ale především v oblasti emoční a motivační. Studentům 

chyběla podpora a zpětná vazba, jelikož vysoké školy nejsou jenom místem pro vzdělávání, ale i pro 

setkávání (Schnaubert a Herold, 2020, s. 11). Studenti z Norska si stěžovali na sociální izolaci a 

osamocení i nudu (Eika, 2021, s. 100). Stejně tak i studenti z Finska (Ruhalahti et al., 2021, s. 14), 

Německa (Schnaubert a Herold, 2020, s. 11) a Nizozemí (Biwer et al., 2021, s. 10; Meeter et al., 

2020, nestr.) postrádali běžný sociální kontakt a interakci se spolužáky i učiteli, což mělo negativní 

vliv na motivaci studentů. Online komunikace byla vnímána jako namáhavá a zdlouhavá, postrádající 

neverbální aspekty. Přesun do nového prostředí byl problematický a tak nedokázal dosáhnout na to 

nejlepší, co online výuka nabízí (Garris a Fleck, 2020, s. 15). Nouzová distanční výuka byla studenty 

označena jako „ne skutečná“ („school doesn't feel real“; „not real education“; Hensley, Iaconelli a 

Wolters, 2021, s. 7; Meeter et al., 2020, nestr.). Finská studie z jara 2021 naznačuje významnost 

autoregulace při zvládání a hodnocení nouzové distanční výuky. Studenti, kteří měli dobrou studijní 

motivaci, dovednosti k distančnímu učení a byli schopni sebeřízení, snáze zvládali výjimečnou 

situaci. Nedostatečnost ve zmíněných schopnostech často ústila v nespokojenost a potíže při online 

výuce (Ruhalahti et al., 2021, s. 13). Jelikož většina studentů není schopna využít příležitosti zvýšené 

autonomie spojené s nouzovým distančním vzděláváním, je nutné podpořit takové studenty v jejich 

autoregulaci učení (Biwer et al., 2021, s. 9).  
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4 SOUVISLOST MEZI AUTOREGULACÍ UČENÍ A OSOBNÍ POHODOU 

VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ 

 

 Výzkum autoregulovaného učení se povětšinou zabývá souvislostmi s motivací, studijní 

úspěšností, angažovaností a prokrastinací, či osobnostními vlastnostmi. Méně se zkoumá v kontextu 

s emocemi, kdy se studie zaměřují především na negativní emoce jako je stres a osobní pohoda bývá 

zkoumána spíše okrajově. Nicméně autoregulace samotná bývá pozitivně spojována s osobní 

pohodou. Studenti, kteří monitorují a kontrolují své chování se záměrem dosahování svých cílů, 

bývají spokojenější a prožívají více pozitivních emocí (Balkis a Duru, 2016, s. 444, 453; Hofer, 

Busch a Kärtner, 2011, s. 8; Durand-Bush et al., 2015, s. 267; de la Fuente et al., 2020, s. 12; Wang, 

Yang a Li, 2021, nestr.). Podle Chu, Li a Yu (2020, s. 3) se však velmi malé množství studií zabývá 

explicitně autoregulovaným učením a osobní pohodou. Wang, Yang a Li (2021, nestr.) ve své studii 

s čínskými vysokoškoláky rovněž poukazují na pozitivní vliv autoregulace zaměřené na cíl na 

psychologickou osobní pohodu skrze zvýšený akademický výkon. Ke stejným výsledkům směřuje i 

práce Zimmermana a Kitsantas (1999, s. 247), kdy stanovování a průběžné plnění osobních cílů vede 

k vyšší míře motivace díky častějšímu pocitu úspěchu, s čímž bývá spojována i vyšší míra osobní 

pohody. Holzer a kol. (2021, s. 7, 9) pak vyzdvihuje důležitost autoregulace učení pro vnitřní 

motivaci ke studiu a její vliv na pozitivní emoce studentů. K podobným závěrům dochází i Hofer, 

Busch a Kärtner (2011, s. 220–221), když tvrdí, že autoregulace přináší více osobních úspěchů, čímž 

zvyšuje sebevědomí a tím i osobní pohodu. Naopak nízká úroveň autoregulace vede k nerozhodnosti 

a odkládání činností, kvůli čemuž se studenti dostávají do stresových situací, které mají negativní 

dopad na jejich well-being.  

Souvislost mezi autoregulací a mírou stresu a osobní pohody poukazuje na důležitost 

autoregulačních kompetencí studentů pro zachování jejich duševního zdraví (Durand-Bush et al., 

2015, s. 257). Durand-Bush a kol. (2015, s. 267) to potvrdili ve své studii, kdy autoregulační 

schopnosti kanadských studentů vysokých škol pomohly k udržení vyšší míry osobní pohody i přes 

zvýšený nápor prožívaného stresu. Autoregulace hraje významnou roli rovněž ve způsobu vnímání 

emocí. Například studie provedená na vzorku finských studentů humanitních oborů ukázala, že ti, 

kteří regulovali své učení a stejně tak za něj přijímali odpovědnost, spíše věřili ve svou schopnost 

uspět a dařilo se jim studovat i přes nepříjemné pocity, což mělo vliv na vyšší míru optimismu a 

méně úzkostí (Asikainen, Hailikari a Mattsson, 2018, s. 448). Emoce a nálada při učení mohou 

podstatně ovlivňovat kognitivní procesy a akademický výkon studentů (Pekrun et al., 2002, s. 96), 

jelikož jsou úzce spojeny s důležitými komponentami autoregulace učení, jako je zájem, motivace, 

používání učebních strategií a kontrolou (tamtéž, s. 103).  
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Míra autoregulace u studentů významně předpověděla jejich úrovně osobní pohody. Dosažení 

autoregulačních kompetencí tedy může vést k posílení well-beingu (Simon a Durand-Bush, 2015, s. 

317). Výzkum Grunschelové a kol. (2016, s. 168) potvrdil pozitivní efekt motivačně-regulačních 

strategií německých vysokoškoláků na akademický výkon i emoční a kognitivní složku osobní 

pohody studentů. Zároveň klade důraz na různý vliv jednotlivých strategií. Případová studie Simona 

a Durand-Bush (2009, s. 241) prokázala u čtyř studentů medicíny z Kanady schopnost naučit se 

identifikovat a uplatnit strategie pro autoregulaci se záměrem dosažení vlastních cílů. Důsledkem 

bylo zlepšení jejich akademického výkonu i zvýšení míry osobní pohody. Učení se autoregulačním 

strategiím tak může mít pro studenty významný pozitivní dopad. Schopnost autoregulace má rovněž 

souvislost se snazším přizpůsobením se v prvním roce vysokoškolského studia. Americká studie 

poukázala především na důležitost rozvoje autoregulačních dovedností pro schopnost přizpůsobit se 

(Park, Edmonson a Lee, 2012, s. 44). U studentů byl pozorován růst i úbytek těchto dovedností a 

proto je důležité sledovat faktory, jež ovlivňují takové změny v autoregulaci studentů (tamtéž, s. 45–

46), jelikož autoregulační selhání negativně ovlivňuje akademický život a osobní pohodu studentů. 

Nedostatečné či neefektivní jednání se záměrem iniciovat, potlačit, či změnit své chování často vede 

k prokrastinaci (Balkis a Duru, 2016, s. 440). Právě studenti, kteří mají potíže s autoregulací, vykazují 

vyšší míru prokrastinace (Ozer et al., 2014, s. 316), jelikož prokrastinace představuje selhání v 

autoregulaci studentů (Limone et al., 2020, s. 6). Zlepšování autoregulačních dovedností tak může 

pomoci se zvládáním prokrastinace a nepřímo tak zvýšit míru osobní pohody studentů (Balkis a 

Duru, 2016, s. 454). Autoregulace, jakožto klíčová kompetence pro život, kdy jsou studenti schopni 

monitorovat, kontrolovat a regulovat vlastní chování se záměrem dosahování cílů, pozitivně 

ovlivňuje jejich afektivní well-being (Balkis a Duru, 2016, s. 444, 453).  

Studie z Kanady se 118 vysokoškolskými studenty postavená na analýze týdenních 

deníkových záznamů poukázala na vyšší míru psychologické osobní pohody u studentů, kteří mají 

vysoké úrovně dosahování svých cílů, které značí efektivní autoregulaci, oproti studentům s nízkou 

a průměrnou úrovní (Davis a Hadwin, 2021, s. 38). Proměna osobní pohody a akademického zaujetí 

v průběhu času může ovlivnit autoregulační procesy v reakci na nové výzvy a naopak. Uvědomování 

si vlastních regulačních vzorců, například právě skrze vedení deníku, může studentům pomoci 

efektivněji zapojit metakognitivní kontrolní mechanismy a přispět ke zvýšení osobní pohody (tamtéž, 

s. 40). Používání autoregulačních strategií, které vede k úspěšnějším výkonům, rovněž souvisí s 

důvěrou ve vlastní schopnosti. Ta bývá ovlivněna mírou psychopatologie, kdy si studenti s vyšší 

mírou emoční nestability a deprese věří méně a spolu se zažívaným neúspěchem bývají i méně 

motivovaní (Brackney a Karabenick, 1995, s. 461). U studentů je proto vhodné podporovat důvěru 

ve vlastní schopnosti a používání autoregulačních strategií, které zpětně mohou pomoci redukovat 

míru depresivních symptomů (Van Nguyen et al., 2015, s. 65). V souvislosti s osobní pohodou se 



32 

podle Howella (2009, s. 8–9) duševní poruchy vyskytují spíše u studentů chřadnoucích, oproti 

studentům vzkvétajícím. Současně studenti vzkvétající vykazují vyšší míru autoregulačních 

kompetencí. Tento stav v nich může ovlivnit úrovně zájmu o vyhledávání nových příležitostí k učení 

a jejich naplňování opět podpořit pozitivní afekt a fungování.  
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5 EMPIRICKÉ ŠETŘENÍ – AUTOREGULACE UČENÍ A OSOBNÍ POHODA 

VYSOKOŠKOLSKÝCH STUDENTŮ LÉKAŘSKÝCH FAKULT A PŘÍRODOVĚDECKÉ 

FAKULTY UNIVERZITY KARLOVY V DOBĚ PANDEMIE COVIDU-19 

 

5. 1 Cíl empirického šetření 

 

Empirické šetření si kladlo za cíl identifikovat rozdíly v autoregulaci učení a osobní pohodě 

mezi studenty lékařských fakult, kteří pomáhali a těmi, kteří nepomáhali ve zdravotnických 

zařízeních a mezi studenty přírodovědecké fakulty. Záměrem bylo zjistit, zdali studenti z lékařských 

fakult dosahují významně odlišných hodnot v autoregulaci učení a osobní pohodě oproti studentům 

z jiných fakult, přičemž přírodovědci jsou jim z dostupných fakult obsahem i náročností studia 

nejblíže. Dílčím cílem šetření bylo ověřit souvislost mezi autoregulací učení a osobní pohodou.  

Pro účel šetření byly formulovány tyto výzkumné otázky:  

 

VO1: Jaká je míra autoregulace učení a osobní pohody u vysokoškolských studentů v době 

pandemie covidu-19? 

VO2: Existuje signifikantní vztah mezi autoregulací učení a osobní pohodou?  

VO3: Jaké jsou rozdíly mezi autoregulací učení a osobní pohodou u studentů lékařských 

fakult v závislosti na pomoci ve zdravotnických zařízeních a u studentů přírodovědecké 

fakulty?   

 

5. 2 Metodika empirického šetření 

 

Výzkumný soubor tvoří studenti 1., 2. a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a studenti 

Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Celkově se výzkumu zúčastnilo 84 respondentů a to v 

zastoupení 57 žen (67,9 %) a 27 mužů (32,1 %). Věk studentů se pohyboval od 19 do 25 let, kromě 

dvou studentů, kteří uvedli věk 28 let a více jak 30 let, jak je uvedeno v tabulce č. 1. Průměrný věk 

studentů je 22 let. Studenti, rozlišeni na tři skupiny v závislosti na fakultě a pomoci ve zdravotnických 

zařízeních, jsou rozděleni poměrně rovnoměrně. Studentů z přírodovědecké fakulty je 27 (32,1 %), 

z lékařských fakult, kteří pomáhali je 29 (34,5 %) a těch, kteří nepomáhali je 28 (33,3 %). Šesti 

studentům z lékařských fakult byla nařízena pracovní povinnost a tři z nich ji vykonávali. Nejhojnější 

zastoupení z lékařských fakult má 2. lékařská fakulta se 48 studenty (84,2 %). Z 1. LF jsou zastoupeni 

3 studenti (5,3 %) a z 3. LF 6 studentů (10,5 %). Nejčastěji studovanými obory je všeobecné lékařství, 

které studuje 50 respondentů z lékařských fakult (87,7 %) a biologie, kterou studuje 13 respondentů 

z přírodovědecké fakulty (48,1 %). Jak je uvedeno v tabulce č. 2, nejvíce studentů, 29, je zastoupeno 
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z prvních ročníků (34, 5 %). 36 studentů se vyjádřilo, že pouze studuje (42, 9 %), 39 studentů rovněž 

pracuje (46, 4 %) a 9 studentů při studiu dobrovolničí (10,7 %). Sběr dat probíhal v červnu 2021 

skrze vyvěšení dotazníku, zpracovaného v Google Forms, k vyplnění na sociálních sítích příslušných 

fakult. Před poskytnutím dotazníku respondentům proběhla pilotáž s pěti studenty různých fakult, 

což vedlo k upřesnění nejasně položených otázek.  

 

Tabulka č. 1: Zastoupení studentů podle věku 

Věk N 
Procentuální 

zastoupení 

19 3 3,60 % 

20 15 17,90 % 

21 22 26,20 % 

22 15 17,90 % 

23 16 19,00 % 

24 8 9,50 % 

25 3 3,60 % 

28 1 1,20 % 

30+ 1 1,20 % 

Celkem 84 100,00 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

 

Tabulka č. 2: Zastoupení studentů podle ročníku  

Ročník PřF LF Celkem 

Procentuální 

zastoupení 

1. 9 20 29 34,5 % 

2. 6 15 21 25,0 % 

3. 7 6 13 15,5 % 

4. 4 9 13 15,5 % 

5. 0 6 6 7,1 % 

6. 1 1 2 2,4 % 

Zdroj: vlastní zpracování 

Dotazník zjišťoval úroveň autoregulace učení studentů, míru osobní pohody a úrovně 

deprese, úzkosti a stresu. Pro hodnoty autoregulace učení byl zvolen Dotazník autoregulace učení 

studentů 1 (DAUS1; Hrbáčková a kol., 2010), který byl vytvořen za účelem měření autoregulace 

učení vysokoškolských studentů v českém prostředí a ověřen na souboru 708 vysokoškolských 

studentů pomáhajících profesí. Dotazník obsahuje 40 položek zaměřených na motivační orientaci, 

osobní zdatnost, metakognitivní strategie a smysluplnost studia a vychází z teorií autoregulace učení 

studentů Zimmermana (2002), Pintricha (2002) a Boekaertsové (2002; Hrbáčková a kol., 2010, s. 58, 

60). Jednotlivé položky jsou formulovány jako oznamovací věty, na které probandi odpovídají na 

sedmistupňové Likertově škále, kde 1 znamená „nejméně výstižné“ a 7 „nejvíce výstižné“. Pro 

měření míry osobní pohody byl zvolen dotazník PERMA Profiler, který je založen na teorii duševní 

pohody Seligmana (2011; Butler a Kern, 2016). Dotazník obsahuje 23 položek, z čehož 15 je 

zaměřených na jednotlivé oblasti PERMA. Otázky v dotazníku jsou na jedenáctibodové Likertově 

škále, kde 0 znamená negativní odpověď a 10 odpověď pozitivní. Dotazník byl pro českou populaci 

přeložen Slezáčkovou (Kern, 2018). Úrovně duševního onemocnění měřila krátká verze Škály 
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deprese, úzkosti a stresu (Depression, Anxiety and Stress Scale 21), která čítá 21 položek (Lovibond 

a Lovibond, 1995). Každá z úrovní představuje sedm položek. Dotazník obsahuje oznamovací věty, 

na které respondent odpovídá na čtyřstupňové Likertově škále, kde 0 znamená „vůbec ne“ a 3 „téměř 

vždy“. Škálu do českého jazyka přeložil Vilimovský a Kučera (2018). Získaná data byla zpracována 

v programu PSPP verze 1. 4. 1.  

 

5. 3 Výsledky empirického šetření 

 

Deskriptivní analýza, jejíž výsledky jsou zobrazeny v tabulce č. 3, poukázala na úrovně 

autoregulace učení lehce nad středem sedmibodové škály s průměrnými hodnotami 4,52. Průměrné 

hodnoty osobní pohody jsou 6,68, což značí normální fungování. Výsledky naměřených úrovní 

deprese, úzkosti a stresu však v průměru u studentů naznačují střední závažnost. Mezní hodnoty pro 

středně vážnou depresi jsou v rozmezí 14–20, pro středně vážnou úzkost 10–14 a pro středně vážný 

stres 19–25 (Lovibond a Lovibond, 1995).  

 

Tabulka č. 3: Průměrné hodnoty sledovaných proměnných rozdělené dle fakult 

 
PřF (N 27) 

LF pomáhali  

(N 29) 

LF nepomáhali 

(N 28) 
Průměr F Sig. 

Autoregulace 

učení 4,66 4,34 4,55 4,52 1,25 0,291 

Osobní pohoda 6,92 6,62 6,5 6,68 0,51 0,600 

Deprese 13,33 17,59 16,36 15,81 1,15 0,321 

Úzkost 9,26 10,83 14,71 11,62 2,53 0,086 

Stres 17,19 21,03 24,14 20,83 3,04 0,053 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda k tabulce č. 3: F = testové kritérium, Sig. = pravděpodobnost, * = p < 0.05 

 

Tabulka č. 4 představuje výsledky analýzy souvislostí mezi sledovanými proměnnými, které 

prokázaly středně silnou korelaci mezi autoregulací učení a osobní pohodou (r = 0,451) a středně 

silnou negativní korelaci autoregulace s depresí (r = -0,340). Silná negativní korelace rovněž existuje 

mezi osobní pohodou a depresí (r = -0,709). A slabší korelace osobní pohody s úzkostí (r = -0,267) 

a stresem (r = -0,294). Deprese, úzkost a stres mezi sebou korelují kladně.  
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Tabulka č. 4: Vzájemný vztah mezi autoregulací učení, osobní pohodou, depresí, úzkostí a 

stresem 

  

Autoregulace 

učení 

Osobní 

pohoda 
Deprese Úzkost Stres 

Autoregulace 

učení 

Pearson Cor. 1,000 0,451* -0,340* -0,107 -0,060 

Sig. (2-tailed)  0,000 0,002 0,334 0,590 

N 84 84 84 84 84 

Osobní pohoda 

Pearson Cor. 0,451* 1,000 -0,709* -0,267* -0,294* 

Sig. (2-tailed) 0,000  0,000 0,014 0,007 

N 84 84 84 84 84 

Deprese 

Pearson Cor. -0,340* -0,709* 1,000 0,612* 0,626* 

Sig. (2-tailed) 0,002 0,000  0,000 0,000 

N 84 84 84 84 84 

Úzkost 

Pearson Cor. -0,107 -0,267* 0,612* 1,000 0,697* 

Sig. (2-tailed) 0,334 0,014 0,000  0,000 

N 84 84 84 84 84 

Stres 

Pearson Cor. -0,060 -0,294* 0,626* 0,697* 1,000 

Sig. (2-tailed) 0,590 0,007 0,000 0,000  

N 84 84 84 84 84 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda k tabulce č. 5:  Pearson Cor. = korelační koeficient, Sig. (2-tailed) = pravděpodobnost, * 

= p < 0.05 

 

Při sledování statistických charakteristik sledovaných proměnných členěných podle fakult se 

potvrdila homogenita rozptylů. Následná analýza rozptylu (ANOVA) ukazuje na statistickou 

nevýznamnost rozdílů mezi studenty. V tabulce č. 3 lze v případě úzkosti a stresu sledovat, že 

výsledky jsou blízko statistické významnosti. Avšak studenti z PřF dosahují vyšších průměrných 

hodnot v autoregulaci učení i osobní pohodě a nižších hodnot deprese, úzkosti a stresu, než studenti 

z LF. Zároveň studenti z lékařských fakult, kteří nepomáhali, mají vyšší úrovně úzkosti a stresu. 

Rozdíly mezi muži a ženami, představené v tabulce č. 5, rovněž nejsou statisticky významné, až na 
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míru stresu, ve které ženy skórují výše. Na hranici významnosti jsou však hodnoty úzkosti a osobní 

pohody, ve kterých, opět, ženy dosahují vyšších výsledků.  

 

Tabulka č. 5: Průměrné hodnoty sledovaných proměnných rozdělené dle pohlaví 

 Muži (N 27) Ženy (N 57) Průměr F Sig. 

Autoregulace 

učení 4,57 4,49 4,52 0,17 0,685 

Osobní pohoda 6,22 6,89 6,68 3,35 0,071 

Deprese 16,07 15,68 15,81 0,02 0,878 

Úzkost 8,89 12,91 11,62 3,41 0,069 

Stres 16,22 23,02 20,83 7,97 0,006* 

Zdroj: vlastní zpracování 

Legenda k tabulce č. 5: F = testové kritérium, Sig. = pravděpodobnost, * = p < 0.05 

 

Studentům byly položeny i dvě otevřené otázky zaměřené na výzvy či problémy a pozitivní 

změny spojené s výukou v době pandemie. Studenti nejčastěji zmiňovali problémy s motivací, kdy 

se museli do učení nutit a měli potíže s prokrastinací a udržením pozornosti při online přednáškách. 

V souvislosti s tím bylo pro některé z nich náročné organizovat si čas a udržovat řád a aktivitu, jelikož 

postrádali běžnou rutinu, v některých případech nahrazenou nevítaným množstvím volného času. 

Domácí prostředí často neposkytovalo potřebné zázemí pro efektivní učení jako zavřené knihovny a 

studovny, ať už z důvodu vnímání toho prostředí jako prostor pro odpočinek, či z důvodu napjatých 

rodinných vztahů a jiných rušivých elementů. Online výuka byla pro některé studenty nezajímavá a 

„vzdálená“. Problém představovalo například utvoření si vztahu s předměty vyučovanými pouze 

online či nemožnost sdílet své zážitky a potíže se spolužáky. Odloučení od školního prostředí a 

běžného života studenty příliš netěšilo. Izolace a samota představovala pro studenty náročnou výzvu. 

Někteří studenti kladli důraz na nemožnost setkávání se s přáteli a nedostatek kolektivních 

odpočinkových aktivit, jiní na omezení sdílení zkušeností se spolužáky. Studenti lékařských fakult 

zmínili i nejasnou organizaci studia v souvislosti s pomáháním ve zdravotnických zařízeních a 

náročnost kombinace práce a studia. Problémy vyvstaly i s nedostatečnou klinickou praxí a neustále 

se měnícími se podmínkami studia a nejistotou. Objevila se slova jako frustrace, smutek i úzkosti a 

deprese a strach z přicházení o zážitky. Student druhého ročníku všeobecného lékařství shrnul své 

zkušenosti následovně: „[...] přijde mi, jako kdyby se poslední rok vůbec nestal.“  

Za pozitivní dopady pandemie a nouzové distanční výuky studenti považují především větší 

množství času, často způsobené omezením nutnosti dojíždět do školy. Nabytý čas si studenti užívali 

s rodinou, spánkem, odpočinkem a novými zálibami, v přírodě, i poznáváním sama sebe a někteří jej 
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využili k učení. Pochvalovali si možnost přizpůsobit si den dle vlastních potřeb a některým se 

povedlo zlepšit si své studijní návyky a zvýšit produktivitu. Za významnou výhodu je považováno 

především nahrávání přednášek, které mohlo pomoci k lepší organizaci samostudia a samotnému 

učení se. Studentka 4. ročníku všeobecného lékařství zmínila i možnost nedávat pozor a věnovat se 

něčemu pro ni důležitějšímu, pokud výuka nebyla zajímavá. Několik studentů dokázalo změnit či 

získat novou práci a s tím i dosáhnout na vyšší výdělky. Studentka 5. ročníku všeobecného lékařství 

oceňuje zkušenosti získané prací v nemocnici a další zmiňuje pocit užitečnosti, který ji nemocnice, 

oproti učení, dává. Student 4. ročníku všeobecného lékařství však negativně komentoval časovou 

vytíženost, kterou synchronizace práce v nemocnici a učení přináší. Naopak další student stejného 

ročníku i oboru byl překvapen svou schopností úspěšně zvládat náročné směny v nemocnici i vlastní 

studium. Jiní studenti nevidí na pandemii žádná pozitiva.  
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6 DISKUZE 

 

Hlavním cílem této bakalářské práce bylo analyzovat stav autoregulace učení a osobní 

pohody vysokoškolských studentů v době pandemie covidu-19. Cílem empirického šetření bylo 

identifikovat rozdíly v autoregulaci učení a osobní pohodě mezi studenty lékařských fakult, kteří 

pomáhali ve zdravotnických zařízeních a těmi, kteří nepomáhali a mezi studenty přírodovědecké 

fakulty. Záměrem bylo zjistit, zdali studenti z lékařských fakult dosahují významně odlišných hodnot 

v autoregulaci učení a osobní pohodě oproti studentům z jiných fakult, přičemž přírodovědci jsou 

jim z dostupných fakult obsahem i náročností studia nejblíže. Empirické šetření proběhlo 

prostřednictvím elektronicky distribuovaných dotazníků zaměřených na autoregulaci učení studentů 

(DAUS1), osobní pohodu (PERMA Profiler) a depresi, úzkost a stres (DASS21). Respondenti byli 

vybráni na základě dobrovolnosti ze studentů 1., 2. a 3. lékařské fakulty a Přírodovědecké fakulty 

Univerzity Karlovy. Následně proběhla analýza souvislostí mezi autoregulací a osobní pohodou a 

identifikace rozdílů mezi studenty v závislosti na studované fakultě a zapojení se do pomoci ve 

zdravotnických zařízeních. Diskuze, pro zachování přehlednosti, reaguje postupně na jednotlivé 

výzkumné otázky a v závěru přednáší limity a význam práce.  

 

VO1: Jaká je míra autoregulace učení a osobní pohody u vysokoškolských studentů v době 

pandemie covidu-19?  

 

Kvantitativní šetření poukazuje na lehce nadprůměrné hodnoty autoregulace učení u studentů. 

Nicméně tento výsledek není sám o sobě příliš říkající, vzhledem k nemožnosti jej porovnávat s 

jiným časovým obdobím, či se studenty z jiných fakult. Kvalitativně položené otázky však přinesly 

stručnou, avšak zajímavou sondu do učení studentů v době pandemie. Studenti především zmiňovali 

potíže s motivací. Na stejný problém upozorňují i studie z Německa (Schnaubert a Herold, 2020, s. 

11), Nizozemí (Biwer et al., 2021, s. 9; Meeter et al., 2020, nestr.), Norska (Eika, 2021, s. 117), i 

Spojených států (Garris a Fleck, 2020, s. 14; Hensley, Iaconelli a Wolters, 2021). Rovněž pro ně bylo 

náročné udržet pozornost a nevěnovat se prokrastinaci. Stejné výsledky lze pozorovat u studentů z 

Univerzity Hradec Králové (Kaliba a Ambrožová, 2021, s. 3359). Pro některé studenty představovala 

nouzová distanční výuka výzvu v ohledech časové organizace a disciplíny. Ke stejným závěrům 

došel i Biwer a kol. (2021, s. 9). Jiným studentům naopak vyhovovala možnost přizpůsobit si učení 

i celý den podle svých potřeb, jak rovněž tvrdí Ruhalahti a kol. (2021, s. 102). Ačkoliv byl formát 

nahraných přednášek mnohdy vyhovující, pouhá distanční forma výuky zároveň představovala 

skutečné vzdálení se od studovaných předmětů a častý nezájem. O nižší účasti a poklesu 

vynaloženého úsilí hovoří i Meeter a kol. (2020, nestr.) Studenti často nebyli spokojeni s pobytem v 
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domácím prostředí, jelikož je to místo pro odpočinek plné rušivých elementů a ne příliš vhodné k 

učení, jak se zmiňuje i Eika (2021, s. 102). Na druhou stranu byli někteří rádi, že mohou trávit více 

času s rodinou a mají prostor pro své záliby, což je ve shodě s americkou studií vysokoškoláků v 

pandemii (Aguilera-Hermida, 2020, nestr.). Nicméně velká část studentů se potýkala se samotou a 

postrádáním kontaktů se spolužáky i vyučujícími, což mělo opět negativní vliv na jejich motivaci. O 

sociální izolaci způsobenou pandemií se zmiňují mnohé studie (Biwer et al., 2021, s. 10; Eika, 2021, 

s. 100; Dvořáková et al., 2021, s. 94; Meeter et al., 2020, nestr.; Schnaubert a Herold, 2020, s. 11; 

Ruhalahti et al., 2021, s. 14).  

Výsledky empirického šetření poukazují na normální fungování studentů v oblasti osobní 

pohody, avšak na střední úrovně v symptomech deprese, úzkosti a stresu. Takové výsledky souhlasí 

s tvrzením Westerhofa a Keyese (2010, s. 117), že osobní pohoda a psychické zdraví jsou dvě 

související, avšak odlišné dimenze. Korelační analýza poukázala právě na silnou souvislost mezi 

osobní pohodou a především depresí, ale i slabší souvislost s úzkostí a stresem. Podle Westerhofa a 

Keyese (tamtéž, s. 117) se mladí dospělí častěji potýkají s duševními nemocemi, ale nemají zhoršené 

úrovně osobní pohody oproti starším dospělým. Tento jev lze sledovat i v prezentovaném výzkumu. 

Vysoké hodnoty v oblasti deprese, úzkosti a stresu se shodují se závěry mnoha studií, které kladou 

důraz na problematiku duševního zdraví u vysokoškolských studentů (Auerbach et al., 2018, s. 631; 

Ibrahim et al., 2013, s. 397) i narušení jejich psychiky v době pandemie (Klusáček a Kudrnáčová, 

2020, s. 2; Křeménková a Novotný, 2021, s. 2809; Winkler et al., 2021, s. 169). Ačkoliv nouzová 

distanční výuka mohla přinést výhody v podobě flexibility a většího množství času, který někteří 

dokázali smysluplně naplnit, celková zkušenost není příliš pozitivní. Studenti se potýkali se sníženou 

motivací až nechutí k učení a sociální izolací. I přes to, že úroveň osobní pohody studentů představuje 

normální fungování, míra jejich deprese, úzkosti a stresu dosahuje středně těžké úrovně, což není 

příznivé.  

 

VO2: Existuje signifikantní vztah mezi autoregulací učení a osobní pohodou?  

 

Mezi autoregulací učení a osobní pohodou se potvrdila středně silná souvislost. Zároveň se 

mezi autoregulací učení a depresí projevila negativní korelace. Tyto výsledky v jisté míře podporují 

výše zmíněné studie, které vyzdvihují pozitivní souvislost mezi autoregulací učení a osobní pohodou. 

Konkrétně například studie Durand-Bushové a kol. (2015, s. 267), jejichž výsledky zdůrazňují 

pozitivní vliv autoregulačních kompetencí při udržování vyšší míry osobní pohody. Současně 

popisuje signifikantní negativní souvislost se stresem, což se v tomto empirickém šetření nepotvrdilo. 

Stejně tak se výsledky shodují se studií Davis a Hadwin (2021, s. 38), která potvrdila souvislost vyšší 

míry psychologické osobní pohody s efektivní autoregulací studentů. A také se studií Van Nguyen a 
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kol. (2015, s. 65), podle kterých přispívá používání autoregulačních strategií k redukci míry výskytu 

depresivních symptomů. Studenti nicméně nebyli kategorizováni podle úrovně jejich autoregulace a 

v závislosti na tom sledována úroveň osobní pohody a výskyt duševních nemocí. Z toho důvodu není 

vhodné v kontextu tohoto šetření přicházet s unáhlenými závěry o vlivu autoregulace učení na 

psychiku studentů. Nicméně lze tvrdit, že tu jistá souvislost je. Otázkou stále zůstává, zdali 

autoregulace ovlivňuje duševní zdraví, či naopak. Patrně, i jak tvrdí Davis a Hadwin (2021, s. 40) se 

jedná o vzájemně se ovlivňující aspekty učení.  

 

VO3: Jaké jsou rozdíly mezi autoregulací učení a osobní pohodou u studentů lékařských 

fakult v závislosti na pomoci ve zdravotnických zařízeních a u studentů přírodovědecké fakulty? 

 

 Analýza rozptylu (ANOVA) nepotvrdila signifikantní významnost rozdílů mezi studenty ve 

sledovaných proměnných. Tento výsledek podporuje závěry metaanalýz zaměřených na rozdíly mezi 

studenty medicínských a jiných oborů, které naznačují podobnost míry výskytu duševních nemocí u 

studentů nezávisle na oboru (Bacchi a Licinio, 2015, s. 297; Puthran et al., 2016, s. 466). Ačkoliv 

rozdíly mezi studenty nejsou statisticky významné, podle průměrných hodnot dosahují studenti z 

přírodovědecké fakulty vyšší míry autoregulace učení i osobní pohody a nižších úrovní deprese, 

úzkosti a stresu, než studenti z lékařských fakult. Studenti lékařských fakult, kteří pomáhali ve 

zdravotnických zařízeních, pak dosahují vyšší míry deprese, ale nižší míry úzkosti a stresu, oproti 

studentům, kteří nepomáhali. Na zhoršené duševní zdraví u studentů medicíny, oproti studentům 

jiným poukazuje práce Goeberta a kol. (2009, s. 239). Dalo by se předpokládat, že studenti, kteří byli 

zatížení prací v nemocnici, na tom budou psychicky hůře. Výsledky úrovně úzkosti a stresu však 

poukazují na opačný jev. Může to být způsobeno tím, že studenti, kteří pomáhali, si připadali užitečně 

až úspěšně, což mohlo mít pozitivní efekt na jejich psychiku. Rovněž mohlo jít o studenty s vyšší 

úrovní autoregulačních kompetencí, kteří jsou schopni zorganizovat si i takto náročné prostředí a s 

tím si udržet své psychické zdraví. Naproti tomu studenti, kteří nepomáhali, mohli být více zasaženi 

pandemií, ať už z hlediska psychiky, autoregulace, či jiných vlivů, kvůli čemuž pomáhat nešli.  

Výsledky empirického šetření poukazují na průměrnou úroveň autoregulace i osobní pohody 

a na středně závažný stupeň deprese, úzkosti a stresu zkoumaných studentů v době pandemie covidu-

19. Za největší limit tohoto šetření lze považovat nemožnost porovnávat nasbíraná data s hodnotami 

z jiných časových období a dále kvantitativně zaměřené šetření opomíjející konkrétní strategie, které 

studenti využívají a způsoby, kterými se učí. Nicméně i přes tato omezení přináší empirické šetření 

určité poznání o autoregulaci učení, osobní pohodě a duševním zdraví studentů v době pandemie. 

Podařilo se zjistit, jaké jsou úrovně zmíněných proměnných u studentů v době nouzové distanční 

výuky. Šetření rovněž prokázalo středně silnou souvislost mezi autoregulací učení a osobní pohodou 
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a středně silnou negativní korelaci mezi autoregulací učení a depresí. Tento výsledek souhlasí s 

mnohými studiemi zmíněnými výše zabývající se tématem pozitivního vlivu autoregulace učení na 

duševní zdraví. Současné šetření nicméně nesledovalo, jak může úroveň autoregulace ovlivňovat 

osobní pohodu, či psychický stav probandů, a proto lze v tomto případě hovořit pouze o korelaci, 

nikoliv kauzalitě. Silná negativní souvislost mezi osobní pohodou a depresí, avšak slabá negativní 

korelace osobní pohody s úzkostí a stresem poukazuje na odlišnost konceptů osobní pohody a 

duševního zdraví, které nepředstavují stejné psychické dimenze, ale i tak mezi nimi existuje 

vzájemný vztah.  

Šetření dále neprokázalo signifikantní rozdíl ve sledovaných proměnných v závislosti na 

fakultě. Při hodnocení výsledků je však nutné akceptoval omezení, která přináší nepříliš velký vzorek 

respondentů a jejich nerovnoměrné rozložení z hlediska pohlaví, věku i ročníku a studovaného oboru. 

Z pohledu průměrných naměřených hodnot pak studenti z přírodovědecké fakulty dosahují lepších 

výsledků ve všech sledovaných proměnných oproti studentům z lékařských fakult. Ačkoliv tento 

rozdíl není statisticky významný, bylo by vhodné dále sledovat rozdíly mezi studenty jednotlivých 

fakult. Nabízí se otázka, zdali je nižší míra autoregulace učení, osobní pohody a vyšší hodnoty 

deprese, úzkosti a stresu u studentů lékařských fakult, oproti jiným studentům, běžným jevem, či je 

to z velké míry dáno pandemickým stavem. Dalším předmětem úvah je příčina, ač nesignifikantní, 

vyšších hodnot úzkosti a stresu u studentů lékařských fakult, kteří nepomáhali ve zdravotnických 

zařízeních, oproti jejich pomáhajícím kolegům. Možná vysvětlení jsou uvedena výše, avšak pro 

rozšíření poznání by bylo vhodné hlouběji analyzovat rozdíly mezi studenty. Motivy, míru 

autoregulace i úroveň duševního zdraví za běžného stavu těch, kteří šli dobrovolně pomoci oproti 

těm, kteří nešli.  

Statisticky významný nebyl prokázán ani rozdíl mezi muži a ženami, až na míru stresu, ve 

které ženy skórovaly výše. Blízko statistické významnosti byla míra úzkosti a osobní pohody, ve 

kterých ženy, opět, dosahovaly vyšších výsledků. Podle Fortina, Helliwella a Wanga (2015, s. 43-

44) ženy spíše hodnotí svůj život kladněji, než muži, ale nelze mluvit o signifikantních rozdílech. 

Stejně tak nebyly prokázány žádné významné rozdíly v subjektivní osobní pohodě mezi pohlavími v 

době pandemie (Giurge, Whillans a Yemiscigil, 2021, s. 5). Výsledky šetření se tedy s těmito závěry 

o duševní pohodě v závislosti na pohlaví shodují. Současně lze sledovat i souvislost se studiemi 

zmíněnými výše, které tvrdí, že pandemie měla silnější negativní dopad na duševní zdraví žen. 

Nicméně je nutné brát v potaz, že použití dotazníků nemusí vždy zcela přesně zachycovat skutečnost. 

Právě kvantitativní způsob zkoumání úrovně autoregulace učení nepřináší podrobný vhled do 

způsobu, jakým se studenti učí a jaký to může mít vliv na jejich osobní pohodu a duševní zdraví. Do 

dotazníku se však podařilo začlenit i otázky kvalitativního charakteru, které přispěly k poznání výhod 

a výzev vzdělávání vysokoškoláků v pandemii. Výpovědi studentů se poměrně shodují s tématy 
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objevujících se ve studiích představených výše. Jednalo se především o problém s nedostatkem 

motivace a sociálních kontaktů, kdy právě izolace od školního prostředí často přinášela nechuť k 

učení. Pro některé studenty však nouzová distanční výuka znamenala možnost větší autonomie ve 

vlastním vzdělávání. Další budoucí výzkum by se tak mohl zabývat úrovní autoregulace učení u 

studentů, kterým tento nový způsob výuky vyhovoval a konkrétními strategiemi, které tito studenti 

při svém učení využívali. Spolu s tím by bylo vhodné se zaměřit na podporu studentů, kteří měli 

potíže s regulací vlastního učení a motivace skrze intervenční programy zaměřenými právě na 

autoregulaci učení.  
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7 ZÁVĚR 

 

Jaro 2020 přineslo, spolu s pandemií zapříčiněnou covidem-19, uzavírání vzdělávacích 

institucí po celém světě. V České republice to pro vysokoškolské studenty znamenalo, prozatím, tři 

semestry nouzové distanční výuky. Protiepidemická opatření a nedobrovolné přerušení prezenční 

výuky představují pro studenty výzvu z hlediska jejich duševního zdraví i autoregulace učení. 

Studenti se tak potýkali s častějším výskytem duševních onemocnění i s poklesem míry osobní 

pohody a s problémy s udržením motivace a zaujetí pro učení. Tato bakalářská práce se věnovala 

tématu autoregulace učení a osobní pohody vysokoškolských studentů v době pandemie covidu-19. 

Smyslem práce bylo porozumět dopadům pandemie na vzdělávání vysokoškolských studentů. Cílem 

bylo analyzovat stav autoregulace učení a osobní pohody studentů vysokých škol v době pandemie.  

 Empirické šetření přineslo zjištění o stavu autoregulace učení, osobní pohody a úrovní 

deprese, úzkosti a o rozdílech mezi studenty lékařských fakult a přírodovědecké fakulty. Studenti 

dosahují průměrné úrovně autoregulace učení a stejně tak míry normálního fungování v oblasti 

osobní pohody. Nicméně rovněž dosahují na střední míru závažnosti v hodnotách deprese, úzkosti a 

stresu. Korelační analýza poukázala na souvislost mezi autoregulací učení a osobní pohodou a na 

negativní korelaci mezi autoregulací učení a depresí. Rozdíly mezi studenty v závislosti na fakultě 

ani pohlaví dle zmíněných proměnných nejsou signifikantní, až na míru stresu, kterou mají ženy 

vyšší. Průměrné hodnoty však ukázaly na vyšší úroveň autoregulace učení, osobní pohody a nižší 

míru deprese, úzkosti a stresu u studentů přírodovědecké fakulty, oproti studentům z lékařské fakulty. 

Stejně tak studenti, kteří nepomáhali ve zdravotnických zařízeních, dosahují vyšších hodnot úzkosti 

a stresu, oproti svým kolegům, kteří pomáhali.  

 Teoretická východiska práce podpořila cíl práce představením dostupných studií zaměřených 

na autoregulaci učení a osobní pohodu i duševní zdraví a celkové zhodnocení nouzové distanční 

výuky vysokoškoláky. Empirické šetření jej pak podpořilo popsáním stavu autoregulace učení a 

osobní pohody u studentů a identifikovalo rozdíly v autoregulaci učení a osobní pohodě mezi 

studenty lékařských fakult, kteří pomáhali ve zdravotnických zařízeních a těmi, kteří nepomáhali a 

mezi studenty přírodovědecké fakulty. Význam šetření spočívá především ve sledování možných 

rozdílů mezi studenty lékařských a jiných fakult, jelikož studenti lékařských fakult byli pandemií 

zasaženi, z důvodu možné pomoci ve zdravotnických zařízeních, více než studenti jiných z jiných 

oborů. Signifikantní rozdíly se však nepotvrdily. Nicméně probandi se výzkumu neúčastnili v době, 

kdy byly zdravotnická zařízení nejvytíženější, je tak možné, že by výsledky poukazovaly na vyšší 

rozdíly mezi studenty.  

 Práce přinesla shrnující poznání dostupných zdrojů o vlivu pandemie na vysokoškolské 

studenty a vlastní potvrzení získaných poznatků. Situace se však stále vyvíjí, a proto nelze poskytnout 
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ohlédnutí za stále probíhající pandemií a odpověď na otázku, jaký bude mít vliv na budoucí 

vzdělávání. Jisté je, že pro mnoho studentů představovala nouzová distanční výuka obtížné období, 

které jim neposkytlo takové možnosti jako prezenční výuka za běžných okolností. Nicméně online 

vzdělávání přineslo i výhody, pokud je studenti dokázali využít a být zodpovědní a autonomní ve 

svém učení. Obecně však nelze tvrdit, že by většina studentů byla připravena na náročné požadavky 

na jejich autoregulaci, které pandemie přinesla, a že by vítali improvizovanou online výuku s 

otevřenou náručí. Další budoucí výzkum zaměřený na studenty v pandemii, který snad nebude nutný, 

by se měl zaměřit na konkrétní postupy a procesy, které studenti s vyšší úrovní autoregulace i osobní 

pohodou využívají a následně s tímto zjištěním pomoci studentům, pro které nouzová distanční výuka 

představuje významnou překážku. I za běžných životních podmínek je vhodné se zaměřit na 

zkoumání konkrétních strategií, které rozlišují úspěšné od neúspěšných a to nejlépe v 

longitudinálním měřítku a podpořit právě ty neúspěšné skrze programy pro získávání kompetencí k 

autoregulaci učení. Autoregulace pomáhá k adaptaci, která je, jak stávající pandemie ukázala, pro 

uplatnění se v měnících se podmínkách současného světa, více než potřebná.  
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10 PŘÍLOHY 

 

Příloha A: Vzor dotazníku k výzkumnému šetření 

 

Dobrý den,  

děkuji Vám za zájem zúčastnit se následujícího výzkumu. 

 

Cílem tohoto šetření je analyzovat vztah mezi autoregulací učení a osobní pohodou. Dotazník je 

anonymní, sesbíraná data nebudou nijak spojována s Vaší osobou. Budou využita pouze pro účely 

mé bakalářské práce v rámci studia na katedře Andragogiky a personálního řízení FF UK.  

 

Dotazník má tři části. První sekce se zabývá učením, druhá osobní pohodou a třetí je demografická 

s nabídkou účasti na longitudinálním šetření. 

 

Dotazník je určen pro studenty lékařských fakult a Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy a 

zabere Vám přibližně 10-15 minut. 

 

Děkuji za Váš čas. 

Šárka Stránská 

 

Následující dotazník obsahuje řadu tvrzení týkajících se Vašeho způsobu učení. Zamyslete se nad 

svým způsobem učení a vyberte jednu odpověď.  

 

1 = „Nejméně výstižné“, 7 = „Nejvíce výstižné“ 

 

Do učení se musím nutit. 1 2 3 4 5 6 7 

Často se mi stává, že při učení myslím na úplně jiné věci. 1 2 3 4 5 6 7 

Učím se, i když nemusím. 1 2 3 4 5 6 7 

Při studiu plním studijní povinnosti nad rámec požadavků stanovených 

vyučujícími. 
1 2 3 4 5 6 7 

Z vlastní iniciativy pročítám odbornou literaturu, přestože není povinná. 1 2 3 4 5 6 7 

Učím se rád(a). 1 2 3 4 5 6 7 

Ke studované problematice si kupuji nebo půjčuji další doporučenou 

literaturu, protože chci více porozumět oboru. 
1 2 3 4 5 6 7 

Studijní materiály (poznámky z přednášek, skripta aj.) si doma průběžně 

pročítám. 
1 2 3 4 5 6 7 

Dokážu odhadnout nároky na mě kladené v průběhu studia. 1 2 3 4 5 6 7 

Poznám, který způsob učení je v dané situaci nejvhodnější. 1 2 3 4 5 6 7 

Znám své silné a slabé stránky při učení. 1 2 3 4 5 6 7 
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Umím utřídit své studijní materiály tak, aby se mi z nich dobře studovalo. 1 2 3 4 5 6 7 

Očekávám, že se mi ve studiu bude dařit. 1 2 3 4 5 6 7 

Mám své učení pod kontrolou a poznám, jak dobře studované 

problematice rozumím. 
1 2 3 4 5 6 7 

Nevzdávám se snadno, i když něčemu nerozumím. 1 2 3 4 5 6 7 

Poznám, které informace jsou nejdůležitější a které jsou méně důležité. 1 2 3 4 5 6 7 

Mám dobrou paměť. 1 2 3 4 5 6 7 

Věřím, že když se rozhodnu uspět, uspěji. 1 2 3 4 5 6 7 

Dokážu si zorganizovat čas na učení tak, abych co nejlépe uspěl(a) u 

zkoušky. 
1 2 3 4 5 6 7 

Když vím, co mi při učení dělá těžkosti, dokážu je vyřešit, nebo alespoň 

zmírnit. 
1 2 3 4 5 6 7 

Nemám strach pustit se do náročnějších úkolů, které jsou potřebné ke 

splnění studovaných předmětů. 
1 2 3 4 5 6 7 

Myslím si, že jsem ve studiu lepší, než většina ostatních spolužáků. 1 2 3 4 5 6 7 

Často mám pocit, že ničemu nerozumím a studium nezvládnu. 1 2 3 4 5 6 7 

V okamžiku, kdy dopíšu test, tuším, jak jsem v něm uspěl(a). 1 2 3 4 5 6 7 

Při učení se potřebuji ujišťovat, že postupuji správným směrem. 1 2 3 4 5 6 7 

Mnohdy se přistihnu, že se při učení zastavím a kontroluji, jestli všemu 

rozumím. 
1 2 3 4 5 6 7 

Když se učím nové věci, pokládám sám/sama sobě otázky, abych 

zjistil(a), jak si vedu. 
1 2 3 4 5 6 7 

Předtím, než se začnu učit, říkám si v duchu postup (co udělám teď a co 

potom). 
1 2 3 4 5 6 7 

Často se ptám sám/sama sebe, jestli jsem udělal(a) všechno pro to, abych 

porozuměla předmětu. 
1 2 3 4 5 6 7 

Často se mi stává, že při učení analyzuji nebo hodnotím sám sebe. 1 2 3 4 5 6 7 

Při učení si obvykle rozdělím učivo na několik částí, které se učím 

postupně. 
1 2 3 4 5 6 7 

Informace, které se dozvídám v jednom předmětu, se snažím dát do 

souvislosti s jinými předměty. 
1 2 3 4 5 6 7 

Líbí se mi náplň předmětů studovaných v tomto oboru. 1 2 3 4 5 6 7 

Myslím si, že je užitečné vynaložit úsilí na studium. 1 2 3 4 5 6 7 

Předměty studované v tomto oboru mě zajímají. 1 2 3 4 5 6 7 
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Je pro mě hodně důležité porozumět studované problematice. 1 2 3 4 5 6 7 

Učím se tím, že spojuji informace z více zdrojů (poznámky z přednášek, 

skripta, doporučená literatura aj.) 
1 2 3 4 5 6 7 

Studium beru jako koníček. 1 2 3 4 5 6 7 

Myslím si, že to, co se učím v rámci studia, mohu využít v praxi. 1 2 3 4 5 6 7 

Následující dotazník obsahuje několik tvrzení týkajících se Vaší osobní pohody. Vždy vyberte 

položku, která je právě pro Vás nejvýstižnější.  

 

0 = „Vůbec ne“, 10 = „Úplně“ 

 

Celkem vzato, do jaké míry vedete účelný a smysluplný 

život? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nakolik osamělý/á se cítíte ve svém běžném životě? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Do jaké míry se Vám dostává pomoci a podpory od druhých, 

když to potřebujete? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obecně vzato, nakolik cítíte, že to, co v životě děláte, má 

hodnotu a cenu? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obecně vzato, do jaké míry prožíváte nadšení a zájem o 

věci? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Do jaké míry se cítíte být milován(a)? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak jste spokojen(a) se svým současným tělesným zdravím? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Do jaké míry obvykle cítíte, že má Váš život nějaký směr? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak jste spokojený/á se svými osobními vztahy? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkem vzato, nakolik se cítíte spokojený/á? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Když zvážíte všechny okolnosti, nakolik se cítíte šťastný/á? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

0 = „Nikdy“, 10 = „Vždy, stále“ 

 

Jak často máte pocit, že děláte pokroky na cestě k dosažení 

svých cílů? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkem vzato, jak často cítíte úzkost? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak často se plně ponoříte do toho, co děláte? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkem vzato, jak často se cítíte radostně? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Celkem vzato, jak často býváte rozzlobený/á? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak často dosahujete důležitých cílů, které jste si pro sebe 

stanovil(a)? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Celkem vzato, jak často jste pozitivně naladěný/á? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Obecně vzato, jak často jste smutný/á? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak často jste schopen/na zvládat své povinnosti? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jak často ztrácíte pojem o čase, když děláte něco, co Vás 

baví? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

0 = „Velmi špatný“, 7 = „Vynikající“ 

 

Celkem vzato, jak hodnotíte svůj zdravotní stav? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Jaký je Váš zdravotní stav v porovnání s osobami Vašeho 

věku a pohlaví? 
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Pozorně si přečtěte uvedená tvrzení a posuďte, do jaké míry vystihují Vaše pocity a prožívání 

BĚHEM UPLYNULÉHO TÝDNE. Nad odpovědí se příliš nerozmýšlejte a vyberte tu položku, 

která je právě pro Vás nejvýstižnější.  

 

0 = „Vůbec“, 7 = „Téměř vždy“ 

 

Bylo pro mě těžké se zklidnit. 0 1 2 3 

Pociťoval(a) jsem sucho v ústech. 0 1 2 3 

Zdálo se mi, jako bych nedokázal(a) prožívat žádné příjemné pocity. 0 1 2 3 

Zažíval(a) jsem potíže s dýcháním (např. nepřiměřené rychlé dýchání, dušnost bez 

zvýšené námahy). 
0 1 2 3 

Bylo pro mě obtížné najít v sobě chuť něco dělat. 0 1 2 3 

Měl(a) jsem sklon jednat v některých situacích přehnaně. 0 1 2 3 

Zažíval(a) jsem třes (např. třásly se mi ruce). 0 1 2 3 

Cítil(a) jsem, že jsem napjatý/á a nervózní. 0 1 2 3 

Obával(a) jsem se situací, ve kterých bych mohl(a) zpanikařit a udělat ze sebe blázna. 0 1 2 3 

Měl(a) jsem pocit, že se nemám na co těšit. 0 1 2 3 

Přistihl(a) jsem se, jak jsem rozrušený/á. 0 1 2 3 

Bylo pro mě těžké relaxovat (odpočívat). 0 1 2 3 

Cítil(a) jsem se sklesle a postmutněle. 0 1 2 3 

Nesnášel(a) jsem, že mě něco odvádělo od práce (od toho, co právě dělám). 0 1 2 3 
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Cítil(a) jsem se na pokraji paniky (zděšení, strachu). 0 1 2 3 

Nedokázal(a) jsem se pro nic nadchnout. 0 1 2 3 

Měl(a) jsem pocit, že jako člověk za moc nestojím. 0 1 2 3 

Cítil(a) jsem se docela podrážděně. 0 1 2 3 

Cítil(a) jsem, jak mi tluče srdce i bez větší tělesné námahy (zrychlený tlukot srdce, 

nepravidelnost). 
0 1 2 3 

Bezdůvodně jsem se něčeho bál(a). 0 1 2 3 

Připadalo mi, že život nemá smysl. 0 1 2 3 

 

 

Jaký je Váš věk?  

 

o 18 o 19  o 20 o 21 o 22  o 23  o 24 o 25 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30+ 

 

Jaké je Vaše pohlaví? 

 

o Žena  o Muž  o Nechci říct  o Jiné:  

 

Byla Vám ve školním roce 2020/2021 nařízena pracovní povinnost a vykonával(a) jste ji? 

 

o Byla mi nařízena PP a vykonával(a) jsem ji. 

o Byla mi nařízena PP a nevykonával(a) jsem ji. 

o Nebyla mi nařízena PP ale pomáhal(a) jsem ve zdravotnickém zařízení. 

o Nebyla mi nařízena PP. 

 

Pracujete při studiu?  

 

o Ano, studuji a pracuji. 

o Pouze studuji. 

o Studuji a dobrovolničím. 

 

Na které fakultě studujete? 

 

o 1. LF  o 2. LF  o 3. LF  o PřF 

 

V jakém jste ročníku studia? 

 

o 1.  o 2.  o  3.  o 4. o 5.  o 6. o 7.   o 8.+  

 

Jaký je Váš studovaný obor? 

 

…  
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Dobrovolná otázka – Co pro Vás bylo výzvou či problémem v souvislosti s pandemií Covidu-19, 

které ovlivnily vaše studium a učení? 

 

…  

 

Dobrovolná otázka – Co pro Vás bylo pozitivní změnou v souvislosti s pandemií Covidu-19?  

 

…  

 


