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ABSTRAKT 

Výzkum je zaměřen na problematiku sebevědomí a agrese. Cílem výzkumu bylo zjistit, zda u 

univerzitních studentů existuje významný vztah mezi sebevědomím a agresí, zda se liší 

v sebevědomí a agresi ženy a muži a jedinci s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 

Sebevědomí bylo sledováno na několika úrovních- celková, nízká, střední a vysoká míra. Agrese 

byla sledována rovněž na úrovni celkové agrese, nízké, střední a vysoké míry. Vedle celkové 

agrese byl také sledován vztah sebevědomí k fyzické agresi, verbální agresi, hostilitě a hněvivosti. 

Výsledky potvrzují mimo jiné předpoklad o vztahu sebevědomí a agrese, zejména pak vztah 

sebevědomí a hostility. Výsledky výzkumu rovněž podporují předpoklad o existenci rozdílu mezi 

muži a ženami v sebevědomí a agresi, nepodporují předpoklad o rozdílu mezi skupinami 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením v sebevědomí i agresi. 

Klíčová slova: Sebevědomí, agrese, fyzická agrese, verbální agrese, hostilita, hněvivost. 

ABSTRACT 

In the research we focus on problems of self-esteem and aggress. The aim was to discover 

and describe if by university students an important relation between self-esteem and aggress 

exists, if there are some differences in self-esteem and aggress between women and men and 

individuals with pedagogical and non-pedagogical professional polarization. The self-esteem was 

followed on different levels- general, low, medium and high level as well as aggress levels. Besides 

general aggress we followed the relation of self-esteem towards physical aggress, verbal aggress, 

hostility and anger. 

The results confirmed among others the presumption about relation between self-esteem 
a ' id aggress, especially between self-esteem and hostility. The results of the research also 

subsidize the presumption about an existence of significant difference between women and men 

in self-esteem and aggress, they do not subsidize the presumption of difference between groups 

with pedagogical and non- pedagogical professional polarization in self-esteem and aggress. 

K e y WOl'ds: Self-esteem, aggress, physical aggress, verbal aggress, hostility, anger. 
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I. ÚVOD 

1. POPIS SOUČASNÉ SITUACE 

Při zamýšlení se nad možným tématem práce jsme byli inspirováni některými problémy, 

které jsou pro svou závažnost a zejména potenciální společenskou nebezpečnost stále 

aktuálnější, avšak pro svou komplikovanou strukturovanost poměrně obtížně řešitelné. Jako 

příklad těchto společensky nežádoucích jevů můžeme uvést nemalý počet deliktů spáchaných 

dětmi a mladistvými, velký počet jedinců závislých na drogách, vysoký výskyt agrese, zejména 

pak rostoucí brutalita dětí a mladistvých. Zjevná, brutální agrese existuje kolem nás jako 

všudypřítomná realita, které nelze uniknout. K téměř dennímu obrazu dnešního života patří 

loupežná přepadení, vraždy v ulicích našich měst, týrání dětí ve všech společenských vrstvách, 

politické zločiny od teroristických atentátů až po genocidu (in.: Wurmser, 1994). Říčan (in.: 

Říčan, 1995) konstatuje, že zejména dětští agresoři se v posledních ročnících školy stávají členy 

nežádoucích sociálních skupin, zhoršují se v prospěchu a využívají méně svých schopností. 

V dospělosti pak mají více konfliktu se zákonem než ostatní. 

Přesto všechno je sporné tvrzení o mimořádně agresivním chování dnešních dětí. Tedy o 

těch zjevných projevech, které by měly vycházet z vnitřní motivické základny, jíž je mimořádná 

agresivita. Matějček vidí změny v repertoáru agresivního chování, nemůžeme ale říci, že by se 

obecně zvýšila četnost tohoto chování (in. Matějček, 1998). 

2. VÝCHODISKA PRÁCE 

Záměrem není zpracovat problematiku všech společensky nežádoucích jevů, ale věnovat se 

podrobněji právě fenoménu, který provází mnohé další společensky nežádoucí jevy. Tímto 

fenoménem je agrese jedinců. 

Naším záměrem je obrátit pozornost na jedince jako realizátora agrese a na to, zda existuje 

užší souvislost mezi agresí a sebevědomím, které je možno považovat za významný faktor 

psychické regulace chování. 
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Blízké jsou nám myšlenky humanistické psychologie, zejména pak Rogersův přístup 

zaměřený na člověka. Rogers zde zohledňuje dvě základní tendence - aktualizační tendenci 

jako charakteristiku organického života a formativní tendenci v univerzu jako celku. Základní 

hypotéza přístupu zaměřeného na člověka zní: „Jedinci disponují ve svém nitru nesmírnými 

potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí, základních postoju a jednání 

zaměřeného na vlastní self. Tyto možnosti mohou být využity v definovatelné atmosféře, ve 

které vládnou podporující psychologické vztahy" (in.: Rogers, 1998, str. 106). Mezi podmínky 

podporující rozvoj osobnosti přitom Rogers řadí akceptaci, kongruenci a empatické 

porozumění. Pro Rogerse je člověk do určité míry tvürcem, architektem sebe sama, svého „já" 

(self). Míru sebepoznání Rogers považuje za významný faktor pro predikci chování jedince. 

Neopomíjíme přitom discentní přístup, který zdurazňuje celou osobnost jako složitý 

interakční systém vztahu člověka s prostředím, přičemž podmiňování a učení považuje za 

důležitý článek regulace těchto vztahů (in.: Kondáš, 1980). 

Z výše uvedeného je zřejmé, že do středu naší pozornosti se dostává konkrétní jedinec, 

který je realizátorem určitého chování, v našem případě agresivního chování, a to v konkrétní 

situaci. V dané situaci jedinec reflektuje situační kontext, kterého on sám je aktivní složkou, a 

reaguje. Celý proces se tak odehrává v rovině kognitivní, emocionální a behaviorální. Jakou roli 

v celém procesu hraje reflexe „já", zejména kognitivní složka sebesystému sebepojetí, 

emocionální složka sebesystému sebehodnocení a celkový vztah k sobě, tzv. globální 

sebehodnocení, které můžeme označit jako sebevědomí? Důležitost reflexe „já" podporuje i 

názor Tourniera (in.: Tournier, 1995), který říká, že jsme si zvykli dělit lidi na dvě skupiny- silné 

a slabé. Jako by slabým bylo určeno být poraženi, pošlapáni, zničeni, silným opak. Ve 

skutečnosti jsme však všichni vůči určitým věcem slabí a vůči jiným silní. Děti jsou ale často 

přesvědčovány o tom, že je zapotřebí být silní, agresivní, protože jinak v životě člověk neuspěje, 

bude zničen. Nevede tento přístup mnohdy k opaku? Není předkládání modelu silného, 

dokonalého, ideálního jedince příčinou rozvoje nepřiměřeného sebevědomí lidí a tím i 

neadekvátního chování či jednání v konkrétní situaci? 

Při stanovování cíle práce dále vycházíme ze současných problémů v oblasti výchovného a 

vzdělávacího systému v Cil a ve světě vůbec. Veřejnost od škol očekává, že budou děti 

socializovat a zároveň je vzdělávat, že budou odpovědné nejen za rozvoj vědomostí a 

dovedností, ale také za zvládnutí rozvratného, násilnického a antisociálního chování (LD On 

Line, 2000). Ač se obecně zdůrazňuje nezastupitelnost obou složek systému- složky výchovné a 

vzdělávací, sledujeme jisté přeceňování složky vzdělávací a intelektových kompetencí 
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vyjádřených intelektovým kvocientem (IQ), a to na úkor složky výchovné, kde jsou zastoupeny 

velkou měrou emocionální kompetence, které je možno vyjádřit tzv. emocionálním kvocientem 

(EQ). 

Zkušenosti ukazují, že pouze vysoký inteligenční kvocient není garantem úspěchu, avšak ve 

škole jsou vyžadovány a hodnoceny především intelektové kompetence a škola je zaměřena 

hlavně na výkon žáku. Proto mnozí psychologové a pedagogové doporučují doplnit vzdělávací 

proces o složku tzv. „lidského vzdělávání", které je možné nazvat emocionální inteligencí. Ta 

se opírá především o pět schopností, které je třeba rozvíjet už od dětství. |sou to zejména 

sebevědomí, organizace vlastního života, motivování sebe sama, empatie a angažovanost 

v kontaktu s jinými lidmi (Brockert, Braunová, 1997). 

Vidíme, že zde je problematika sebevědomí řazena dokonce na první místo jako důležitá 

schopnost jedince reflektovat adekvátně sebe a zároveň své okolí, a tím pravděpodobně 

ovlivňovat kvantitu a kvalitu reakcí v konkrétní situaci. 

3. CÍL PRÁCE 

Vzhledem k tomu, že centrem našeho zájmu je agresivní chování, můžeme formulovat cíl 

práce právě v této souvislosti. 

Cílem práce je zjistit, zda existuje významný vztah mezi sebevědomím jedince a 

agresivním chováním. 
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II. TEORETICKÁ ČÁST 

1. POJETÍ AGRESE 

Jednoznačně vymezit, definovat pojem agrese je úkol složitý. Agrese je vágním, 

komplexním, mnohoznačným pojmem, který je velmi široce chápán. V hovorovém jazyce se 

používá jako vžité a všeobecně známé označení různých druhu a forem chování, projevů a 

situací, které je možno vnějšně pozorovat či vnitřně na ně usoudit. Agresivně můžeme jednat, 

myslet, komunikovat, prožívat, agresi mohou obsahovat naše přání, představy, fantazie, sny (in.: 

Vymetal, 1990). 

Berkowitz pojem agrese nazývá fenomenologickou džunglí (in.: Kamarýt, 1998). Díky 

širokému chápání je pojetí agrese značně variabilní a je nemalou měrou ovlivněno teoriemi, ze 

kterých jednotliví autoři vycházejí. Bývá například definována jako pud, tendence, adaptace, 

dispozice, motivace, manifestace energie či síly, genetický, charakterový nebo osobnostní rys, 

energické chování, naučený habitus, scénář, kulturní vzor apod. (in. : Kamarýt, 1998). Podle (i. 

V. Caprary a jeho spolupracovníku je agrese multifaktoriálně podmíněným jevem. Jako 

konstrukt je podle nich použitelná pouze tehdy, je-li popsáno co největší množství proměnných 

tvořících obsahové, formální a funkcionální souvislosti jejího výskytu (in.: Čermák, Blatný, 

1994). Přikláníme se k pojetí agrese jako specifického chování, konkrétního aktu, odpovědi, 

kdy důsledkem je poškození objektu agrese (viz pracovní definice agrese). 

V rámci zachování terminologické čistoty považujeme za vhodné zmínit také pojem 

agresivita. Podle Berkowitze (1993, in.: Čermák, 1998, str. 13) je agresivita pojímána v širokém 

slova smyslu jako dispozice k agresivnímu chování. Člověk s vysokou mírou agresivity je často 

a snadno v různých situacích náchylný jednat agresivně. Jako útočnost, v etologii jako tendenci 

k hrozbě nebo útočnému jednání vůči jedinci vlastního či jiného druhu popisují agresivitu Hartl 

a Hartlová (in.: Hard, Hartlová, 2000, str. 23). 

Při vymezování pojmu agrese jako určité kategorie se mimo jiné zaměříme na její 

sub kategorie jako jsou násilí, krutost, týrání a asertivita. Pokusíme se nyní přiblížit některé variety 

v chápání a definování agrese a vymezit případné rozdíly mezi agresí, násilím, krutostí, týráním a 

asertivitou. 
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1.1 Agrese 
S. Freud pojímal agresi jako endogenní pudový projev. Z hlediska jeho teorie „pudu 

smrti" jde o trvale působící sílu, která je zakořeněna v lidském organismu. Není tedy reakcí na 

určité podráždění. Projevem tohoto tzv. „pudu smrti" je agrese zaměřená na druhé lidi i na 

jedince sama (in.: Fromm, 1997; Nakonečný, 1996). 

K. Lorenz chápe agresi také jako pud nepřetržitě sycený energií. Je „vrozeným vnitřním 

stavem vybuzenosti, který hledá způsob uvolnění a projeví se bez ohledu na přiměřenost 

vnějšího podnětu" (in.: Fromm, 1997, str. 30). Není tedy nutně výsledkem reakce na vnější 

podněty, ale adaptivním mechanismem. Agrese jako útočnost proti příslušníkům vlastního 

druhu vlastně slouží živom. Tato intraspecifická agrese podle něj prospívá přežití jedince i druhu 

jako celku (in.: Fromm, 1997; Lorenz, 1992; Nakonečný, 1996; Kamarýt, 1998). 

Pudové pojetí agrese rovněž podporují vedle Freuda a Lorenze například I. Eibel-

Eibelsfeldt, R. Ardrey, H. Storr a další. Chápou agresi jako pud napadání a poškozování 

druhých lidí, kteří jsou vyhodnoceni jako překážka, ale i bez zjevné příčiny, z pouhé nutnosti 

odreagování. Agrese může podle nich být realizována i na věcech a v různých činnostech, které 

vyžadují výdej fyzické energie a projevují se zejména v ničení a napadání (in.: Nakonečný, 1996). 

F. Hacker v roce 1971 definuje agresi jako „ onu v člověku spočívající dispozici a energii, 

která se projevuje původně v aktivitě a později v nejrozmanitějších individuálních a kolektivních 

sociálně naučených a sociálně zprostředkovaných formách od sebeprosazování až ke krutosti" 

(in.: Nakonečný, 1996, str. 201). Dollard (1939) se spolupracovníky pojímali agresi jako „akt, 

jehož cílovou odpovědí je ublížit jinému organismu" (in.: Nakonečný, 1970, str. 1). Buss (1961) 

chápe agresi jako „odpověď, která jinému organismu uděluje škodlivý stimul" (in.: Nakonečný, 

1970, str. 1). Všechny agresivní reakce vykazují podle Busse dvě charakteristiky- udělení 

škodlivého stimulu a interpersonální kontext. Agrese je tedy pojímána jako chování bez 

motivace (in.: Nakonečný, 1970; Čermák, 1998). Podle A. Bandury a R. H. Walterse (1951) je 

agrese „osvojený způsob chování a platí pro ni zákony sociálního učení" (in.: Nakonečný, 

1996, str. 207). 1,. Berkowitz pojímá agresi jako chování zaměřené na poškození, ublížení jiné 

osobě. Agresi chápe jako nutný základ intelektuálního vývoje člověka, který je nezbytný k získání 

nezávislosti a jeho hrdosti (in.: Výrost, Slaměník, 1997; Čermák, 1999). Jako chování vedené 

záměrem, úmyslem někoho poškodit, někomu jinému ublížit, vymezují agresi také Bond, Eagly a 

Steffen (in.: Bech, Mak, 1995; Baumgartner, 1995). 

Za normální druh chování, jehož smyslem je přežití ve volné přírodě, považují agresi 

Koukolík a Drtinová (in.: Koukolík, Drtinová, 1999). Rovněž Vazelli (1981) chápe agresi jako 
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komponentu normálního chování, která je uvolněna v určitých podnětových souvislostech a ve 

formách zaměřených na cíl, aby uspokojila životní potřeby nebo aby překonala ohrožení fyzické 

či psychické integrity (in.: Čermák, 1999). 

Jiní autoři naproti tomu označují za agresi chování, které není v souladu se schvalovanými 

sociálními pravidly, za chování maladaptivní. Například Reichelová uvádí: „Agresivní chování 

jako forma sociálně maladjustovaného chování je specifickým komplexem kognitivních, 

afektových, motivačních a behaviorálních komponentu, projevujících se v sociální interakci" (in.: 

Reichelová, E.: Osobnosť agresívneho dieťaťa v sociálno- kognitívnom kontexte. Psychológia a 

patopsychológia dieťaťa, 30, 1995, č. 4, s. 339). Machač, Machačová, Hoskovec (1985) považují 

za agresi každé záměrné jednání, jehož motivem je otevřenou či symbolickou formou někomu 

nebo něčemu způsobit bolest, křivdu nebo škodu. Agrese je podle nich úmyslný a nepřátelský 

akt, jehož důležitým rysem je záměr ublížit, poškodit, diskvalifikovat, nejednat ohleduplně. 

Zároveň považují agresi za určitý ventil, kterým je snižováno neúnosně silné emoční napětí. 

Zmínění autoři také konstatují, že existují kvalitativní rozdíly mezi zvířecí a lidskou agresí. 

Člověk podle nich jedná vědomě, s ohledem na dosažení vytčeného cíle. Předpokládají tedy u 

lidské agrese existenci záměrného, tedy vědomého poškození někoho nebo něčeho. Toto u 

zvířat nelze předpokládat, -stejně tak se zvířat netýkají etické principy, které jsou uplatňovány 

při identifikaci lidské agrese (in.: Reichelová, 1995). 

Etickou dimenzi do pojetí agrese promítají Čermák a Valach. Agresi chápou jako mravně 

hodnotitelný jev, kdy agrese je „jednání individua, jehož cílem (záměrem) je fyzické či 

psychické poškození, až destrukce objektu agrese" (in.: Čermák, Valach, 1991, str. 415). Takové 

jednání považují za rozporné se zájmy objektu agrese. Agrese samotná také může být součástí 

širších záměrů, sloužit k dosažení jiných cílů. Stává se pak subsystémem v systému strategie 

jednání a její cíl je podřízen cíli vyššímu (in.: Čermák, Valach, 1991). 

K sociálně neakceptovatelnému způsobu chování, které může vyústit 

v psychologickou, fyzickou či materiální škodu, vztahuje agresivní chování také například 

Herbert (1989). Ten používá agresi jako všeobecný termín pro rozmanité, komplikované a 

mnohostranné jevy, které zahrnují například agresivní činy, jednání- chovám, tak nazývané stavy 

mysli jako například zuřivost, hněv, hostilita- subjektivní pocity, agresivní tendence jako například 

sklony, myšlenky, úmysly- motivace a podmínky, za kterých se agresivní chování pravděpodobně 

vyskytuje- stimuly prostředí (in.: Herbert, 1989). 

Z dalších definic agrese je možno uvést například pojetí Myerse a Čermáka. Myers říká, že 

„agrese je jakékoli fyzické či verbální chování, které je určeno k poškození či zničení, ať je 
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děláno bez nepřátelství, hostility (jako když někdo rozzlobeně atakuje jiného) nebo jako 

kalkulovaný prostředek k dosažení cíle (někdo napadne a zavraždí pro peníze)" (in.: Myers, 

1989, str. 575). Čermák definuje agresi jako „záměrné jednání, jehož cílem je ublížit druhému 

člověku" (in.: Čermák, 1998, str. 14). Agrese podle něj má svého adresáta, nejde o náhodné 

ublížení. 

Geen v roce 1990 formuloval základní znaky agrese: 

a) agrese zahrnuje udílení škodlivých stimulů jedním organismem druhému; 

b) škodlivé stimuly jsou udíleny se záměrem poškodit oběť; 

c) agresor očekává, že škodlivé stimuly budou mít svůj zamýšlený efekt (in.: Čermák, 

1998). 

Kromě škodlivých stimulu se objevují jako klíčové záměr a očekávání efektu konání. Záměr 

je však rovněž vymezován rUzně. Například Heider (1958) ho pojímá jako nejasně vymezený 

plán, který řídí chování, Kaufmann (1970) ho chápe jako očekávání, že útok poškodí cíl (in.: 

Čermák, 1999). 

Wilson definuje agresi jako „jakoukoli fyzickou akci nebo hrozbu akcí, kterou jednotlivec 

zmenšuje svobodu nebo genetickou způsobilost jiného jednotlivce" (in.: Wilson, 1993, str. 200). 

Shrneme-li dosavadní poznatky týkající se pojetí agrese, pak zřetelně vystupují do popředí 

zejména následující rozdíly: 

- agrese je pud, trvale působící síla (Freud); vnitřní stav vybuzenosti hledající způsob uvolnění 

(Lorenz) ; dispozice a energie (Hacker); pud napadání a ničení (Libel- Eibelsfeldt, Ardrey, Storr a 

další); 

- agrese je odpověď organismu (Dollard, Buss); 

- agrese je osvojený způsob chování (Bandura, Walters); 

- agrese je adaptivní mechanismus přispívající přežití jedince i druhu jako celku (Lorenz), je 

přirozený způsob chování (Koukolík, Drtinová, Valzelli); 

- agrese je maladaptivní chování (Reichelová, Machač, Machačová, Hoskovec); 

- agrese je chování bez záměru, bez motivace (Dollard, Buss); 

- agrese je chování záměrné (etologové, Čermák, Valach, Eagly, Steffen, Machač, Machačová, 

Hoskovec, Bond). 

Agrese je tedy pojímána v dimenzi od pudového a přirozeného, adaptivního chování až po 

chování naučené, záměrné a maladaptivní. Vzhledem k těmto skutečnostem a širokému chápání 

pojmu agrese, kdy jednotlivá pojetí působí dokonce protikladné, vidíme na tomto místě jako 

prínosné uvedení dalších pojmu, které s agresí souvisí. Jsou to zejména násilí, krutost, týrání a 
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asertivita. Vlastnímu pracovnímu vymezení pojmu agrese se budeme věnovat v jedné 

z následujících částí práce. 

1.2 Násilí 
Národní komise pro případy a prevenci násilí definuje násilí jako nezákonnou hrozbu 

nebo užití síly jedincem nebo skupinou, která zpüsobuje nebo je směřována k poškození, 

nucenému omezení, zastrašování, zničení nebo násilnému zmocnění se majetku (in.: Short, 

1986). 

Vztah mezi násilím a agresí odrážejí tři tradice: 

a) behavioristická; 

b) tradice více klinicky zaměřená; 

c) tradice, která chápe agresi a násilí za relativně nezávislé fenomény. 

Behavioristická tradice považuje agresi a násilí za synonyma. Agrese je pojímána jako 

útočné chování nebo se objevuje na základě udílení škodlivých podnětu, které implicitně 

zahrnují všechny podoby násilí. Většina etologu, sociobiologů a psychologicky zaměřených 

agresologu vymezuje agresi v termínech bojového chování jako je bití, kousání, kopání, škrabání 

apod. Protože boj je z definice násilím, rovnítko mezi agresí a násilím je podle nich zřejmé. 

Klinicky a psychoanalytičky orientovaní autoři pojímají násilí jako extrémní pól 

bipolárního kontinua, kde na jedné straně stojí asertivita a konstruktivní agrese, na druhé 

straně kontinua destruktivní násilí. Násilí tedy považují za extrémní formu, zvláštní subformu či 

patologickou formu agrese. 

Většina autoru, kteří studují mikroúroveň násilí (např. politologové, polemologové aj.), 

považují agresi a násilí za relativně nezávislé fenomény. Násilí definují bez vztahu k agresi 

v termínech hrubé fyzické süy nebo nelegitimnosti užití této síly (např. Wright, 1942; de Vree, 

1982; van der Dennen, 1995). Van der Dennen (1980, 1986, 1995) prosazuje pojmové oddělení 

kategorií agrese a násilí. Uvádí, že agrese muže být jedním z mnoha jiných zdrojů násilí, násilí 

pak může být manifestací agrese, a to mezi mnoha jinými jevy. Také Leyhausen (1970) tvrdí, že 

agrese může ale nemusí být vyjádřena násilím (in.: Kamarýt, 1998). 

Rozdíly v pojetí vidíme i u jiných autorů. Například Říčan považuje za násilí takovou agresi, 

která silněji implikuje použití fyzické síly a má vážné psychické i fyzické důsledky (in.: Říčan, 

1999). 

Koukolík a Drtinová považují násilí za jednu ze složek poruchy chování děrí a dospívajících 

a antisociální poruchu osobnosti dospělých jedinců. Mezi agresí a násilím vidí rozdíl. Agresi 
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hodnotí jako normální druh chování, jehož smyslem je přežirí ve volné přírodě, avšak násilné 

chování považují za agresi patologickou, za agresi, kde je záměr poškodit nebo ničit zřejmý 

(in.: Koukolík, 1997; Koukolík, Drtinová, 2001). V tomto pojetí je násilí součástí agrese, tvoří 

určitou subkategorii agrese. 

Pomocné rozlišení agrese a násilí nabízejí i Megargee (1982) a Siann (1985). Agrese muže 

podle nich být chápána ve vztahu k záměru ublížit, poškodit, zranit nebo získat výhodu nad 

ostatními, a to bez nezbytného užití fyzického útoku. Násilí, které je hnáno agresivní motivací, 

toto užití fyzické síly proti jinému jedinci naopak zahrnuje. Browne a Howells vidí násilí jako 

možnost, určitou variantu chování užívanou k nápravě pozice nízkého statusu a tím k nárůstu 

sebehodnocení (self- esteemu) (in.: Browne, Howells, 1996). 

11 T I r r r 

•3 Tyrani 
Týráním Říčan rozumí každé záměrné působení i mírného utrpení člověku či jiné bytosti 

(in.: Říčan, 1999). 

Dentemarová a Kranzová mluví o týrání tehdy, jestliže agresivní chování vede k ubližování. 

Rozlišuje přitom týrání tělesné, citové a sexuální (in.: Dentemarová, Kranzová, 1996). 

Halfarová se opírá o definici Rady Evropy z roku 1992 o psychickém týrání dítěte. Ta 

uvádí, že týrání je chování, které je příčinou nepříznivého vlivu na citový vývoj a chování dítěte. 

Může mít formu slovních útoků, opakované ponižování či odmítání dítěte, vystavování 

závažným konfliktům, násilná izolace a kontrola. To vše muže způsobit citové ohrožení a 

působit negativně na utvářející se sebevědomí jedince (in.: Halfarová, 2001). 

Dunovský, Dytrych, Matějček a kol. popisují týrání v rámci syndromu týraného, 

zneužívaného a zanedbávaného dítěte označovaného z anglosaské literatury převzatým 

termínem CAN (Child Abuse and Neglect). Za týrání, zneužívání a zanedbávání dítěte považují 

„jakékoli nenáhodné, preventabilní (lze mu předcházet), vědomé (případně i nevědomé) jednání 

rodiče, vychovatele anebo jiné osoby vůči dítěti, které je v dané společností nepřijatelné nebo 

odmítané a jež poškozuje tělesný, duševní i společenský stav a vývoj dítěte, popřípadě způsobuje 

jeho smrt" (in.: Dunovský,)., Dytrych, Z., Matějček, Z. a kol., 1995, str. 24). 

Co se týrání týče, za hlavní obsahovou náplň CAN považují výše zmínění autoři tělesné 

týrání ve formě aktivní a pasivní. Aktivní forma týrání se projevuje fyzickým ubližováním 

dítěti. Dítě je ohrožováno nebo poškozováno násilím v různé podobě, například bitím, dušením, 

otrávením apod. Důsledkem jsou zhmožděné, tržné rány a poranění, krvácení, smrt. Při pasivní 
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forme je dítě poškozováno zejména v tělesné oblasti v düsledku nedostatečného uspokojování 

jeho životních potřeb. Dítě je například vyhladověno, neprospívá, objevují se nedostatky ve 

zdravotní a výchovné péči, v ošacení, v bydlení atd. 

Tělesné týrání je úzce spjato s duševním a citovým týráním, a to rovněž ve formě aktivní 

a pasivní. U aktivní formy se jedná zejména o ponižování, výsměch, zesměšňování, nadávání 

(tzv. verbální abusus), dále pak nadměrné psychické tresty, šikanu, nucenou izolaci, nahánění 

strachu až hrůzy. Pasivní forma má podobu nedostatečné stimulace, zanedbávání základních 

duševních a citových potřeb. 

Mezi komplikovaný typ CAN řadí uvedení autoři tzv. systémové týrání dětí, které se také 

označuje jako sekundární viktimizace (druhotné ubližování). Jedná se především o nepatřičné 

zásahy v rámci řešení CAN ze strany orgánů, institucí a jednotlivých odborníků vytvářejících 

systém péče o dítě. Příkladem jsou nekoordinovaná, opakovaná vyšetření dítěte a členu rodiny, 

necitlivé prosazování „spravedlnosti" apod, (in.: Dunovský, Dytrych, Matějček a kol., 1995). 

1.4 Krutost 
Jako odborný psychologický termín se krutost vyskytuje vzácně. Běžný jazyk krutostí 

rozumí jak postoj a intenci jednajícího subjektu, tak prožitek utrpení postiženého objektu (krutá 

bolest). Slovo krutost implikuje také nelítostnost. Krutě se jedná spíše s rozmyslem než 

impulsivně. 

Říčan krutostí rozumí souhlasný postoj k týrání člověka či jiné bytosti, který je doprovázen 

pocitem uspokojení. To ji odlišuje od agrese, kde cílem není způsobit utrpení. K tomu dochází 

bezděčně nebo dokonce proti vůli agresora (např. agrese při překonávání překážek v panice). Za 

motiv krutého jednání považuje Říčan dosaženou změnu emoční bilance- dosažení libosti, 

odstranění nelibosti či obojí. Dalšími motivy jsou touha po moci, kompenzace pocitu 

méněcennosti, zvědavost, nuda, překonání samoty (in.: Říčan, 1998, 1999, 2003). 

1.5 Asertivita 
Asertivita je podle mnohých autorů chování, které stojí mezi agresí a pasivitou. Asertivitu 

od agrese odlišují např. K Back a K Backová (1991). Asertivní chování je založeno na snaze 

uspokojit potřeby a přání jedinců vstupujících do sociální interakce. Asertivita je 
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sebeprosazování prováděné ohleduplně a slušným způsobem, chování respektující osobnost 

partnera a „pravidla hry". Agresivní chování se oproti tomu vyznačuje bráněním svých práv 

způsobem, který narušuje práva jiných; ignorováním nebo odmítáním potřeb, pocitu a mínění 

druhých; expresí vlastních potřeb, pocitů a mínění nepřiměřeným způsobem. 

Smyslem neasertivního chování je vyhnout se konfliktu, tím redukování úzkosti a 

umožnění uniknout pocitům viny. Dlouhodobě toto chování vede ke ztrátě sebeúcty, přibývání 

zlosti, sebelítosti a dalším problémům (in.: Medzihorský, 1991; Capponi, Novák, 1994; 

Nakonečný, 1996). 

Asertivita je tedy specifickým typem chování realizovaného v sociální interakci, kdy cílem 

tohoto chování je sebeprosazení subjektu, a to bez záměru ublížit objektu, poškodit jej. Asertivní 

chování rovněž považujeme za chování manipulativní. Rozlišujeme přitom manipulaci pozitivní 

a negativní. 

Pozitivní manipulace je jednání, které ve svém důsledku přináší zisk, prospěch jak 

objektu, tak subjektu. Negativní manipulací rozumíme naproti tomu jednání, které přináší zisk 

pouze subjektu, a to na úkor objektu manipulace. 

Přikláníme se k názoru, že asertivita jako pozitivně manipulativní jednání tvoří mezní pól 

bipolárního kontinua agrese, kdy druhý extrémní pól tvoří násilí, respektive týrání. 
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2. PRACOVNÍ DEFINICE AGRESE 

Chccme-li definovat agresi pro potřeby této práce jako určitý specifický akt chování, je dle 

našeho názoru zapotřebí vyjít z několika základních skutečností. 

Agrese je chování odehrávající se v určitém situačním kontextu. Jeho složky jsou mimo 

jiné subjekt agrese a její objekt, přičemž subjekt může být za určitých okolností (například 

případy automutilace apod.) zároveň objektem. Jde o typ interakce mezi subjektem a objektem, 

jehož důsledkem je poškození objektu agrese. Většina autorů chápe agresi jako akt ze strany 

subjektu záměrný a k tomuto poškození směřující. A právě záměrnost považujeme za důležitý 

bod. Například lékař způsobuje v rámci ošetření pacientovi bolest, rodič vytýká svému dítěti 

určité neadekvátní chování, chodec vrazí do jiného chodce apod. K určitému poškození objektu 

dochází, avšak ze strany subjektu rozhodně nejde o záměr objekt poškodit. Může se jednat o 

průvodní jev nevyhnutelné aktivity či o náhodný jev (in.: Feldman, str. 437). 

Vzhledem k tomu, že jde o interakci mezi subjektem a objektem v konkrétním situačním 

kontextu, považujeme za významné zohlednit, jak danou interakci vyhodnotí sám 

„poškozený" objekt. Zda subjektu záměr přisoudí či nikoli. Náhodný jev pak může být 

interpretován jako záměrné chování směřující k poškození. Tato skutečnost ovlivňuje další 

průběh interakce mezi subjektem a objektem. 

Na základě uvedených skutečností se nyní pokusíme formulovat pracovní definici agrese: 

„Agrese je specifické interakční chování, jehož důsledkem je hrozba nebo poškození 

objektu agrese subjektem agrese. Hrozba či poškození je ze strany subjektu agrese buď 

záměrné, nebo je interpretováno jako záměrné ze strany objektu agrese, popřípadě 

obojí". 

Přikláníme se k názoru, že agrese je ve své podstatě chování adaptivní, potřebné pro 

přežití organismu, respektive lidského jedince. Jde o chování predisponované, v tomto ohledu 

pudově reaktivní, kdy 11a racionální zvážení účelnosti daného chování není mnohdy dostatek 

času a prostoru. Pokud jde o agresivní chování s jasným záměrem subjektu poškodit objekt, 

mluvíme o násilí. 

Násilí je v tomto ohledu záměrné destruktivní působení subjektu na objekt vedoucí 

k fyzickému či (a) psychickému poškození objektu. Jde o formu patologické agrese. Může 

se jednat o jednorázový akt či chování, které je v určitých intervalech opakováno. V tom případě 

mluvíme o týrání. 
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Týrání považujeme za „nenáhodné a opakované destruktivní působení subjektu na 

objekt, kde je zpravidla zjevný cíl tento objekt fyzicky nebo psychicky poškodit". 

Nezřídka je přítomen libý prožitek subjektu ze zjevného utrpení objektu- pak 

mluvíme o krutosti jednajícího subjektu. 

Přikláníme se k názoru klinicky a psychoanalytičky orientovaných psychologů a chápeme 

asertivitu a konstruktivní, benigní agresi za jeden pól bipolárního kontinua, maligní agresi, týrání 

spolu s krutostí za extremní druhý pól. 

Pro zjednodušení a přehlednost budeme v naší práci používat termínu agrese. 
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3. TEORIE A MODELY AGRESE 

3.1 Teorie agrese 

3.1.1 Instinktivisté a neoinstinktivisté 

Teorie agrese mstinktivistu a neoinstinktivistu se opírá o zkoumání pudu, které podle 

Fromma (1997) vycházelo z Darwinovy evoluční teorie. Podle mstinktivistu W. Jamese, W. 

McDougalla a dalších je určitý typ chování motivován odpovídajícím jednotlivým pudem. Navíc 

si například James uvědomoval, že i v prvotním, nej jednodušším pudovém chování muže být 

přítomen prvek učení. McDougall zohledňuje formující vliv prožitků a určité kultur)'. 

S neoinstinktivisty S. Freudem a K. Lorenzem se opírají o skutečnost, kterou označují jako 

„mechanisticko- hydraulická koncepce pudového modelu". Podle McDougalla se „energie 

zadrží na vratech propusti a za určitých podmínek přeteče (in.: Fromm, 1997, str. 28). 

Rovněž S. Freud uplatňuje ve své teorii libida hydraulické schéma. S přibývajícím libidem se 

stupňuje napětí- přibývá nepříjemných pocitu- pohlavní akt snižuje napětí a tím nepříjemné 

pocity, dokud napětí nezačne znovu stoupat. Agresivitu považuje za trvale působící sílu, která je 

zakořeněna v lidském organismu. |e přesvědčen, že lidské chování, tedy i agrese, je určeno 

psychickými silami, které mají značně nevědomý charakter. Faktorem, který může 

způsobit změny v náboji energie a zaměření těchto sil, je uvědomění si těchto sil a vytvoření si 

určitého náhledu (in.: f romm, 1997). Ve Freudově pojetí agrese hraje významnou roli jedna síla-

pud smrti. Ten ponouká vše živé k návratu do anorganického stavu. Abychom tedy mohli přežít, 

obracíme tento pud vně, proti jiným bytostem- a to je agrese (in.: Říčan, 1995). 

K. Lorenz přirovnával energii specifickou pro určitou reakci k „plynu neustále čerpanému 

do nádoby nebo k tekutině, která může být vypouštěna ventilem na dně nádoby" (in.: Fromm, 

1997, str. 28). Lidská agrese je podle něj pudem, který „se sytí z nepřetržitě proudícího pramene 

energie a není nutně výsledkem reakce na vnější podněty" (Fromm, 1997, str. 30). Agrese je tedy 

„vnitřním stavem vybuzenosti, který hledá způsob uvolnění a projeví se bez ohledu na to, zda 

vnější podnět je či není přiměřený" (Fromm, 1997, str. 31). Lorenz, na rozdíl od Freuda, vnímá 

agresi nikoli jako destruktivní fenomén, ale fenomén principiálně konstruktivní, protože je 

výsledkem přírodního výběru. Má tudíž pozitivní hodnotu pro přežití individua i druhu podobně 

jako sex, strach, hlad. Agresi přisuzoval adaptivní charakter (in.: Lorenz, 1992). 
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Podle psychoanalýzy a většiny evropských etologü je agrese vrozená, avšak nevylučují ani 

vliv učení (podmiňování vrozených pudu). Za určitých okolností tedy může agrese být 

endogenní, za jiných exogenní. Dědičnou determinaci agresivních sklonu zdůrazňuje například 

etolog ). P. Scott (1958). Podle něj se agresivní sklony projevují navenek v provokujících 

vnějších podmínkách, jako jsou například různé druhy frustrace. V tomto případě je tedy agrese 

exogenní. Jednoznačný spouštěcí mechanismus agrese však podle Scotta neexistuje. 

Jiní autoři soudí, že agrese není jen samostatný pud, ale je složkou různých druhů chování, 

které muže mít charakter obranný (např. ochrana teritoria) i, ve zjemnělé formě, charakter 

sexuálního chování v podobě například milostného kousání (in.: Nakonečný, 1996). 

3.1.2 Frustrační teorie 

Teorie frustrace z roku 1939 reprezentovaná např. J. Dollardem a yalskými psychology říká, 

ze předpokladem agresivního chování je vždy existence frustrace a existence frustrace vede 

vždy k nějaké formě agrese. L. Doob a R. Sears v roce 1939 zjistili, že frekvence agrese 

kovariuje s poměrnou silou frustrované potřeby (in.: Nakonečný, 1996). N. E. Miller však v roce 

1941 dospěl k názoru, že frustrace muže vyvolal kromě agrese také jiné četné reakce. Rovněž 

Buss v roce 1961 uvádí, že „frustrace je jen jedním z možných podnětů agrese, a to nikoli tím 

nejúčinnějším" (Fromm, 1997, str. 77). 

Reaktivně mechanistickou koncepci F- A (frustrace- agrese) kntizoval Berkowitz v letech 

1969 a 1993. Říká, že obtěžující nebo averzivní podnět vyvolá hněv, který má funkci pudu. 

Příčinou agrese tedy je emoční reakce, a to hněv (in.: Kamarýt, 1998). 

V roce 1966 stanovili v souvislostí s frustrací). Delay a P. Pichot základní principy 

dynamiky agrese: 

1) f rustrace vyvolává agresi proti příčině frustrace. Síla agresivního chování přitom závisí 

na významu frustrace. Význam frustrace je funkcí tří faktorů: a) síly motivace; b) stupně 

účinků faktoru, které ve frustraci intervenují (např. strach z odvety); c) míra zklamaného 

očekávání. 

2) Přímý agresivní akt může být tlumen. Zároveň útlum agrese je funkcí očekávaného 

trestu za agresi. Pokud je však agrese utlumena proti původní příčině, vytváří se nová 

frustrace a chování může probíhat ve směru záměny objektu agrese, nebo záměnou 

formy agrese. 
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3) Každý agresivní akt představuje určitý stupeň katarze, která pak redukuje podnět 

k novému agresivnímu aktu (in.: Nakonečný, 1996). Pokud však není odstraněna příčina, 

respektive frustrátor, redukce není příliš efektivní. 

3.1.3 Teorie sociálního učení 

Co se teorie sociálního učení týče, existují dvě skupiny- kulturní a sociální teorie učení 

(např. Alland, Bandura, Janoušek). Subvariantu představuje Skinnerovo operantní podmiňování. 

Podle těchto teorií není agresivní člověk, ale agresivní jsou kultury (in.: Kamarýt, 1998). 

Teorie sociálního učení se od striktního behaviorismu liší tím, že zdůrazňuje význam 

kognitivních procesů (lidé si mohou symbolicky představit situace, jsou schopni předvídat 

pravděpodobné důsledky svých činů a podle toho variovat své chování) a zdůrazňuje význam 

zástupného učení neboli učení pozorováním. V rámci této teorie je tedy agrese považována za 

naučenou odpověď. Naučit se jí lze přímou zkušeností nebo pozorováním sociálních interakcí 

jiných lidí- modelů- a nápodobou. Role modelů je významná v přenášení specifických druhů 

chování a emočních reakcí. Četnost výskytu agresivních odpovědí je možno zvýšit pozitivním 

posilováním (in.: Atkinsonová, Atkinson, Smith, Bern, Nolen- Hoeksema, 1995). 

Podle A. Bandury a R. H. Walterse (1959), kteří za agresi považují osvojený způsob 

chování a platí pro ni zákony sociálního učení, je pro získání agresivní zkušenosti rozhodující 

sociální zkušenost, respektive sociální prostředí a jeho charakteristiky. Prostředí, které bude 

charakteristické agresivními modely, bude podle nich s velkou mírou pravděpodobnosti 

„vytvářet" agresivní děti a dospělé. Za modely pro učení je možno považovat rodinné 

pnslušníky, známé z jedincova okolí, přátele, učitele, symbolické modely z masmédií. 

Naučenou tendenci reagovat agresivně- zvykový potenciál agresivní reakce- připoušti vedle 

kognitivní orientace a s tím souvisejícím emočním akcentem S. Feshbach (1964). Za energizující 

přitom považuje afekt zlosti. Pokud jedinec vyhodnotí situaci jako škodlivou, má tendenci 

reagovat agresivně. Feshbach tedy nepřipouští agresi bez afektů. Avšak, jak uvádí A. Schmidt-

Mummendeyová (1972), jedinec muže i na simaci, kterou vyhodnotí jako škodlivou, reagovat 

neagresivně, a to tehdy, jestliže se mu v daném okamžiku jeví agresivní reakce jako nevhodná či 

neúčelná pro negativní následky, které vyvolá (například jedinec je za agresivní projev potrestán). 

Naproti tomu ale jedinec může jednat agresivně v neutrálním situačním kontextu, pokud mu zde 

toto chování přináší odměnu například v podobě pochvaly osoby mu blízké apod. (in. Čermák, 

1996; Nakonečný, 1996). Toto chování může být realizováno bez aktuálního prožitku hněvu. 

Agrese je realizována v rámci „chladného" racionálního kalkulu. 
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Z teorie sociálního učení vychází i H. Buss (1961), podle kterého existují následující 

determinanty agresivity: 

1. Předchozí zkušenost s agresí. 

Jedinec, který byl vystaven mnoha situacím, ve kterých byl vyvolán vztek, je s větší 

pravděpodobností chronicky agresivnější než ten, kdo zažil jen málo vzteku. 

2. Historie zpevnění. 

Agrese se stává zvykem podle dusledkü, které vyvolává. Časté a silné zpevňování agresivních 

reakcí (například obdivem tzv. významných druhých- otce, party apod.), čili odměna získaná za 

agresi, vede ke zvyku útočit. Naopak slabé a málo časté zpevňování vede k vytvoření jen slabého 

zvyku útočit. Zpevnění může přitom být vnitřní, jako je eliminace vzteku, nebo vnější, kterým je 

například odstranění škodlivého podnětu nebo získání uznání. Důležité je, že jestliže je agrese 

doprovázena odměnami často a v rané fázi vývoje jedince, pak zvyk reagovat agresivně může být 

extrémně rezistentní vůči vyhasínání. Tendence být agresivní může být tak silná, že zasahuje 

všechny vztahy a znemožňuje jedinci rozlišit situace, které agresi vyžadují, od situací, které 

vyžadují pravý opak. 

3. Sociální facilitace. 

Agresivitu mohou podporovat postoje jedinců, skupin, komunit, společenských tříd i jisté 

kulturní vzorce. Antropologové potvrdili rozdíly v agresivitě u příslušníku různých kultur, a to 

zejména v závislosti na různých praktikách výchovy v rodině. Člen skupiny se naučí být 

agresivní, když má pozitivní vztah ke skupině, v níž být agresivní platí jako žádoucí norma. 

Dodržování normy „být agresivní" je zpravidla zpevňováno odměnou tzv. významných druhých 

(signifikant others). Platí i prosazované předsudky typu „musíš mít ostré lokty, musíš umět dát 

ránu, musíš vypadat jako silný a nebojácný". Takto mohou sociální skupiny i celé subkultury 

usnadňovat vývoj agresivní osobnosti. 

4. Temperament. 

Podle Busse je temperament styl, který se vztahuje k tomu, jak je odpověď utvářena, 

například jakou silou, jak rychle apod. Proměnné temperamentu, které determinují agresivitu, 

jsou: 

impulsivita; 

síla reakce; 

úroveň aktivity a nezávislosti. 

Impulsivní jedinci více podléhají vlivům okolí a nejsou schopni korekce chování, nejsou schopni 

tlumit své reakce. V člověku je také ukryto tím více agrese, čím více je závislý na jiném. Interakce 
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mezi závislostí a agresí je činitel, který je odpovědný za specificky lidskou agresi (in.: Tournier 

1995; Nakonečný, 1996). 

3.1.4 Kulturní teorie agrese 

Přestože například Wilson (1993) považuje lidské bytosti za vrozeně agresivní, nepomíjí 

výrazný vliv kultur)' na existenci a případný rozvoj agrese, zejména pak násilného chování. Pod 

pojmem vrozenost rozumí měřitelnou pravděpodobnost, že se určitý rys rozvine ve 

specifikovaném souboru prostředí, ale ne jistotu, že se tento tys vyvine ve všech prostředích. 

Podle tohoto kritéria mají lidské bytosti k agresivnímu chování výraznou dědičnou predispozici 

(in.: Wilson, 1993, str. 98, 99). 

Wilson tvrdí, že agresivní chování je jedním z geneticky nejlabilnějších rysu. A na rozdíl od 

Lorenze a Fromma nevidí žádný dükaz pro existenci nějakého všeobecně rozšířeného 

jednotného agresivního instinktu. Násilná agrese je projevem potenciálu, který se učením 

zvyšuje, a model kulturního vzorce vítězí nad hypotézou vybití pudu. Agresivní chování, 

zejména v jeho nejnebezpečnějších formách vojenských operací a zločinného útoku, jsou 

naučené, ale proces učení je naprogramován, připraven. Pouze za určitých okolností máme silné 

predispozice sklouznout do hlubokého iracionálního nepřátelství. 

V lidech existují vrozené predispozice k vypracování kulturního aparátu agrese, a to 

způsobem, ve kterém se vědomá mysl odděluje od primárních biologických procesů, které jsou 

zakódovány geny. Kultura dává agresivitě zvláštní formu a určuje jednotnost jejího praktikování 

všemi členy společenství. Kulturní evoluce agrese je řízena společně těmito třemi silami: 

1) genetická predispozice k naučení se nějaké formě společně vykonávané agrese; 

2) nevyhnutelnost podmíněná prostředím, ve kterém se společnost nachází; 

3) předchozí historie skupiny ji vede k tomu, aby dala přednost té či oné kulturní inovaci 

(in.: Wilson, 1993, str. 112,113) 

Vývoji agresivity v lidských společnostech můžeme porozumět jen tehdy, vezmeme-li 

v úvahu determinanty agresivity na třech úrovních: 

základní úrovni biologické predispozice; 

úrovni požadavků současného prostředí; 

úrovni náhodných detailů, které přispívají k dané kulturní tendenci (in.: Wilson, 1993, 

str. 114). 

Souvislost mezi „ekologií" a chováním objasňuje Wilson tzv. autokatalytickým 

niodelem. Autokatalýza, termín vzniklý v chemii, znamená každý proces, který se zrychluje tím, 
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jak roste množství produktu, které vytvořil, (i 'm déle proces probíhá, tím větší je jeho rychlost. 

Genetická evoluce přirozeným výběrem zvýšila možnosti kulturního vývoje a kultura zvětšila 

genetickou způsobilost těch, kdož ji maximálně využívali (In.: Wilson, 1993, str. 87-89). Jak 

uvádí Lorenz, na „fylogenetický vytvořený poklad dědičné hmoty se zvedá vysoká stavba během 

dějin získané a tradicí dále předávané kultury. Historické dění vzniklé z abstraktního myšlení je 

zrychlováno" (in.: Lorenz, 1992, str. 207). 

3.1.5 Teorie sebeidentiflkace a sebeaktualizace (self- esteem theory) 

Tato teorie je rozvíjena především humanistickou psychologií (např. Maslow, Erikson, 

Fromm, Yablonsky aj.). K demonstraci síly a násilné agresi podle nich vede osobní selhání, 

bezmocnost, ztráta sebeidentiflkace. Vlastní nevýznamnost, nicotnost při pocitu bezmoci, 

nicotnosti, ztráty tvořivosti je možno překonat aktem destrukce života. Agrese může být únikem 

z pocitu deprese a selhání (in.: Kamarýt, 1998). 

Tuto teorii potvrzuje rovněž Wurmser. Ten říká, že u jedinců, kteří byli v dětství objektem 

posměchu, opovržení, zneuznání své individuality, agrese obvykle vystupovala v podobě 

nelítostného hněvu a opovržení vůči jim samým. Jejich svědomí fungovalo jako soudce, který 

každé pozitivní sebehodnocení zničil a sebeúctu napadal posměchem a urážkami. Převládajícími 

afekty jsou stud a odpor, opovržení k sobě samému. Tyto afekty jsou často spojeny s náhlými 

výbuchy vzteku, které mohou ohrožovat zdraví či život vlastní i cizí. Pro toho, kdo je zbaven 

lidské důstojnosti, už neplatí společenské a kulturní zákony. Nespravedlnost spolu se záští pak 

dovoluje provést jakýkoli nepřijatelný čin, aby právo a bezpráví, důstojnost a ponížení byly 

znovu vyrovnány. Zabránit pocim hanby a zneuctění a současně odstranit zášť se člověk 

pokouší tím, že se chopí moci a pustí se do vykonání pomsty, aby tak zjednal porušenou 

rovnováhu spravedlností. Zášť tedy vede k pomstě, která se však tváří jako spravedlnost (in.: 

Wurmser, 1994). 

K udržení a zvýšení sebeúcty slouží nevědomě podle A. Storra jakési „instrumentální 

nepřátelství". K. White a R. Lippit (1960) říkají, že nepřátelství je vyvoláváno, když je ohrožena 

sebeúcta. Agrese pak slouží k jejímu obnovení. Podobně soudí i Berkowitz (1962), který uvádí, 

ze mnozí lidé jednají agresivně jen proto, aby přesvědčili sebe i jiné, zejména osoby, na kterých 

jim záleží, o své nadřazenosti, úspěšnosti, o svém vlivu, l ito mají dokonce rozkoš z ponižování 

druhých, ale prokazují vlastně komplex nízké sebeúcty. Lidé s nízkou sebeúctou mají 

relativně stálé a silné dispozice k nepřátelství (in.: Nakonečný, 1996). Cítí se zvýšeně nejistí 

ve srovnání s druhými a tím zvýšeně ohrožení. Moc jim je zárukou určitého bezpečí. Zároveň 
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s mocí však roste obava z její ztráty. To vede ke zvýšené nutnosti obrany. Není rovněž 

dostatečně saturována potřeba být úspěšný, potřeba seberealizace, potřeba být pozitivně 

hodnocen druhými. 

3.2 Modely agrese 

Pokud se zabýváme etiologií agrese, je vhodné se kromě výše zmíněných teoretických 

směru obrátit i k modelům agrese. Zmíníme některé z nich. 

3.2.1 Strukturálně- vývojový model interpersonálního porozumění 

Tento model uvedli a rozvinuli R. L. Selman a A. P. Demorest v roce 1984. jedná se o 

„model interpersonálních vyjednávačích strategií". Jako základnu pro popis vývojových diferencí 

vyjednávačích strategií využívá strukturu sociálně- perspektivní koordinace. 

Model je komplexem kognitivních, afektových, motivačních a behaviorálních komponent, 

které se projevují v interakčním vztahu. Komponenty determinují vývojovou strukturu strategie 

vyjednávání. 

Kognitivní komponenta obsahuje způsob, kterým jedinec vnímá sebe i jiné. Afektivní 

aspekt obsahuje způsob, kterým jedinec vnímá a pracuje s emocionálním nábojem situace. 

Motivační aspekt obsahuje interpersonální cíl, který je obsažen ve strategii. Behaviorální 

komponenta vyjadřuje výstupní aktivitu. 

Interpersonální porozumění je podle tohoto modelu založené na kognitivní schopnosti 

koordinovat psycho- sociální pozice sebe i jiných. Vývoj určité koordinace obsahuje hierarchický 

řetězec několika stupňů, kde každý smpeň reprezentuje kvalitativně odlišnou úroveň 

porozumění. 

Na nejnižší úrovni se komponenty koordinují v impulzivních aktivitách ve směru jednoho 

bezprostředního cíle. Další úroveň zahrnuje jednosměrnou kontrolu, nebo podřízení se cílům 

jedince. V další úrovni začleňuje jedinec do strategie psychologické kvality sebe a druhých, a to 

pn vědomém upřednostňování nějakého vlastního cíle před cüi ostatních. V následující úrovni 

staví jedinec na sebereflexi a reflexi ostatních. Strategie je již použita na sledování zralých 

interpersonálních cílu. 

Agrese tak může být výsledkem vývojového zaostávání interpersonálního 

porozumění. Agresivní jedinci buď nemají ve svém repertoáru strategie zralé, jaké mají 
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adjustovaní jedinci, nebo mohou mít stejný repertoár strategií, ale vykazují z určitého důvodu 

více strategií na nižší úrovni (in.: Reichelová, 1995). 

Vývojově strukturální přístup doplňuje přístup funkcionální s modelem „schopnosti řešení 

sociálního problému". 

3.2.2 Model schopnosti řešení sociálního problému 

Tento model reprezentují například Spivack, Shure (1972), Shure, Spivack, Jaeger (1971) a 

Diešková (1973, 1982, 1986). Podle tohoto modelu jsou pro sociální adjustaci rozhodující 

kognitivní schopnosti, které umožňují myšlenkové zpracování aspektů interpersonálních 

problému. Mezi tyto schopnosti podle zmíněných autorů patří: 

1 • alternativní myšlení; 

2. cílevědomé myšlení, které udržuje směr myšlenkových pochodů a zahrnuje plánování 

směrem k dosažení určeného cíle; 

3. konsekventní, následné myšlení umožňuje chápat důsledky interpersonálních aktivit; 

4. kauzální myšlení je významné pro identifikaci konkrétní události jako příčiny jiné 

(například je rozdíl, zda jako příčinu jedinec vyhodnotí záměr či náhodu- schválně do 

mne strčil X náhodou do mne strčil). 

Nedostatek v jedné ze čtyř uvedených oblasti způsobuje neúspěch při řešení sociálních 

problémů. Selhávání pak vedou k pocitu frustrace, která se projeví behaviorální odpovědí- agresí 

nebo ústupem, únikem. Agrese a únik jsou Cápem a Dytrychem (1968) považovány za vrozené 

mechanismy pro řešení náročných životních situací. Kognitivní deficit je tak zdrojem problémů 

v emocionální vybuzenosti (arousalu) a následně v behaviorálních odpovědích- sociální 

kompetence jsou omezeny a narušeny (in.: Cáp, Dytrych, 1968; Reichelová, 1995). 

Na kvalitě postupného kognitivního zpracování informací v určitých sociálních situacích 

zakládá vysvětlení agrese rovněž K. A. Dodge, který v roce 1995 uvedl tzv. „5- krokový model 

zpracování sociálních informací". 

3.2.3 Model zpracování sociálních informací 

lento model K. A. Dodge zdůrazňuje vztah mezi řešením sociálního problému, sociálním 

chováním a kontextem sociální situace. Je založen na pěti krocích zpracování informací 

plynoucích ze sociálního kontextu: 

1 dekódování 
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- obsahuje pozornost a percepci sociálních klíčů; 

2. interpretace sociálních klíčů 

- vnímaným sociálním klíčům je určen význam; 

3. výběr odpovědi 

- jedinec hledá ve svém repertoáru potenciálně úspěšnou odpověď; 

4. realizace vybrané odpovědi 

5. hodnocení důsledků uskutečněné odpovědi. 

S přihlédnutím k tomuto modelu se potvrzuje, že agresivní jedinci se často mýlí 

v dekódování sociálního chování druhých, zejména v nejasných, ambivalentních situacích; jsou 

nastaveni hodnotit úmysly svých sociálních partneru jako hostilní; realizují málo efektivní řešení 

sociálních situací, které jsou problematické; projevují deficit ve výběru a realizování sociálních 

behaviorálních odpovědí, kde převažuje fyzická agrese v situaci provokace a nepřímá agrese 

v situaci, která je nejasná, ambivalentní (in.: Reichelová, 1995). 

3.2.4 Sociálně kognitivní model 

Tento model vychází ze sociokognitivní teorie sociálního učení, jejímž představitelem je 

zejména Albert Bandura. První charakteristikou této teorie je pojeti, podle kterého „je pro učení 

a činnost subjektu rozhodující vzájemný vliv sociokulturních faktorů, osobnostních rysů a 

vzorců chování" (in.: Bertrand, 1998, str. 122). 

Druhá charakteristika spočívá v pojetí observačního (zástupného) učení. Jedinec se 

může učit pozorováním toho, co místo něj dělá někdo jiný, učí se pozorováním výsledků 

činnosti jiných lidí. Třetí charakteristiku tvoří symbolická představa. Naše představy, které si 

děláme o světě a o tom, co se v něm děje, strukturují naše myšlenky a činnosti. O své 

budoucnosti si můžeme udělat obraz a klást si cíle a jednat podle představ)' o tom, co by se 

mohlo v budoucnu dít. Čtvrtou charakteristikou je vnímání své vlastní účinnosti, tedy 

vnímání vlastní schopnosti uspět a ve vnímání účinnosti svého jednání. Člověk má větší naději 

dosáhnout úspěchu tehdy, jestliže věří ve svou schopnost tohoto úspěchu dosáhnout, jestliže 

ven ve své kvality, ve svou účinnost. Pátá charakteristika spočívá v autoregulaci lidské bytosti. 

Člověk může jednat v souladu se svými potřebami a řídit svou činnost, pozorovat a analyzovat 

sam sebe, svůj způsob myšlení, do jisté mír)' ovládat svůj osud. Šestou charakteristikou je 

používání modelů. Člověk se učí rovněž prostřednictvím napodobováním modelů- tedy jiných 

lidí, respektive se učí na základě výsledku svého vlastního chování, které bylo modelem 

inspirováno (in.: Bertrand, 1998). 
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Agresivní jedinci tendují k tomu, aby při interpretaci záměrů ostatních spoléhali na své 

vlastní minulé zážitky ve vzájemných vztazích více než na dostupné sociální podněty. Tento 

názor je konsistentní se „sociálně kognitivní teorií morálního jednání", kterou popsal 

Bandura s kolegy (Bandura, 1986, 1991; Bandura, Barbaranelli, Caprara a Pastorelli, 1996). 

Tato teorie specifikuje kognitivní mechanismy, jejichž prostřednictvím jsou agresivní, 

případně určité typy antisociálního chování regulovány. Seberegulace morálního chování má 

hypoteticky působit prostřednictvím tří primárních funkcí: 

sebemonitorování (self- monitoring), kdy jedinec sleduje své chování; 

úsudku, kdy jedinec hodnotí své chování ve vztahu k osobním normám a prostředí; 

afektivní reakce vůči svému „já" (self- reaction). 

Sebemonitoring slouží jako předpoklad k užití kontroly nad chováním. Akce, které se 

opírají o internalizované standardy chování, jsou monitorovány a hodnoceny. Úsudek nastavuje 

reaktivní účinek vůči svému „já". Podle Bandury se lidé chovají ve shodě s jejich morálními 

standardy, a to prostřednictvím anticipace pozitivních a negativních vlastních reakcí pro rozdílné 

způsoby chování. Akce, které by normálně vyvolaly cenzuru „já", protože jsou v rozporu 

s internalizovanými morálními standardy jedince, mohou být prováděny za předpokladu, že 

působí určité disinhibitorní mechanismy. Jejich úkolem je minimalizovat sankce „já". Například 

chování, které poškozuje jiného, může být považováno za sociálně akceptovatelné či dokonce 

oceňované, a to díky realizaci procesu „morálního ospravedlnění". Sebeschválení tak může být 

udržováno několika prostředky: 

agresivnímu, trestajícímu chování je přisuzován morální nebo sociálně oceňovaný účel; 

zodpovědnost za chování je přesunuta; 

zodpovědnost za chování, které je škodlivé vůči druhým, je rozptýlena (in.: Edens, 

1999). 

3.2.5 Psychodynamický model 

O roli sebesystému v rozvoji agresivity psali široce také zastánci psychodynamiky. 

Například Kohut v roce 1982 předpokládal, že dysfunkce (míněno v psychopatologii) by mohla 

být pojímána spíše jako výsledek vývoje rozkolu ve struktuře „já", která sestává z „já" (self) a 

>0a" objektu (self- object), např. vnitřní reprezentace druhých. 

Na Kohúta a jeho reformulace psychoanalytické teorie navazuje Noshpitz, který v roce 

1984 tvrdil, že agrese pramení z dětské potřeby chránit příliš široký, rozpínavý sebesystém 
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před narcistním zraňováním nebo před vnímaným útokem na nadhodnocený sebe 

image, který je často pozorován právě u dětí agresivních nebo u dětí s poruchami chování. 

O významu struktur)' „Já" v rozvoji agresivity u dětí teoretizoval také Willock (1986, 1987). 

Předpokládal dva stěžejní aspekty agresivní dětské „jáské" struktury. Jsou jimi devalvující a 

podceňované „já". 

Devalvující „já" odráží u dětí vědomí vlastní bezcennosti, odpornosti. Z vědomé úrovně 

muže dojít k transferu do podvědomí. 

Podceňované „já" u dětí odráží jejich nevědomé percepce (dojem, postřeh), že jsou 

neschopné vytvořit nebo udržovat vztahy s osobami pro ně významnými. Willock tvrdí, že 

agresivní a antisociální chování projevované těmito dětmi slouží jako obrana proti těmto 

nevědomým domněnkám o bytí „nemilovaný a neschopný milovat". Dále předpokládá, že 

nekteré děti mohou popírat nebo devalvovat důležitost vztahů. V rámci obrany si osvojují 

jakousi delikventní identitu, nebo promítají svůj pocit bezmocnosti do druhých, což je 

prostředkem k odvrácení bolestivých citových okolností (in.: Edens, 1999). 

Zde je rovněž možné zmínit Ríčanovo tvrzení, že člověk má silnou potřebu vztahu 

s druhým, být milován a obdivován. Pokud se mu to nedaří, snaží se vynutit si vztah alespoň 

tím, že na objekt své touhy zaútočí. Tím vlastně naváže silný, i když negativní vztah, a to vztah 

mezi trýznitelem a jeho obětí (in.: Říčan, 1995). Tento případ je možno považovat mimo jiné za 

jednu z příčin týrání a krutosti. 
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4. KLASIFIKACE AGRESE 

Tak jako u teorií a modelů, jimiž se jednotliví autoři snaží vysvětlit etiologii agrese, jednota 

nepanuje ani u rozlišení jejích typů a forem. 

Například Lorenz rozlišoval u většiny zvířat, zejména savců, mezi vnitrodruhovou a 

mezidruhovou agresí, které se podle něj liší nejen zaměřeností, ale i rozdílnou 

neurofyziologickou základnou. 

Vnitrodruhovou agresi považoval Lorenz za hlavní regulační faktor sexuálního života. Jako 

příklad uváděl boj o teritorium, sociální pozici, dominanci, získání sexuálního partnera apod. 

Vnitrodruhová agrese vede k fy ziologickým změnám, které připravují zvíře k boji. Od lidské 

agrese se animální agrese liší zejména tím, že probíhá v ritualizovaných formách, jako je 

například hrozba. Je tedy většinou nekrvavá (pokud má slabší sok možnost uniknout), bez 

krutosti, mučení, zbytečného zabíjení. Fylogenetická ritualizace boje byla vytvořena podle 

Lorenze na základě přírodního mechanismu a vyvinula se společně s inhibičními mechanismy, 

které umožňují její kontrolu. Mezidruhová agrese se podle Lorenze vyskytuje pouze ve vztahu 

k predátorúm. Nedochází u ní k fyziologickým změnám. Jedná se jakousi „agresi bez agresivity" 

(in.: Lorenz, 1992). 

U člověka se však v průběhu evoluce vytvořil hiát mezi fylogenetickou ritualizací boje, a to 

nově získanou kapacitou útočnosti a zabíjení pomocí zbraní, které v souboji dávají šanci i jedinci 

s menšími předpoklady zvítězit v přirozeném boji. 

Psychodynamičtí teoretici argumentují, že agresivní chování mohou predikovat rozdíly 

v sebesystému. Například Meloy v roce 1988 postuloval dva typy agresivního chování, které 

označil jako predátorské a afektivní. Toto rozlišení je založeno na funkci zjevného chování a 

na jeho vlivu na pojetí „já". 

Predátorská agrese je charakterizována minimálním autonomním vybuzením (arousal), 

absencí vědomého emotivního prožitku, plánovaného a záměrného násilí a absencí vnímané 

hrozby. Meloy hypoteticky předpokládá, že predátorská agrese slouží k udržování a podporování 

sebestruktury prostřednictvím růstu sebeúcty (self- esteem). 

Afektivní agrese na druhé straně obsahuje rysy chování, které je charakteristické 

intenzivním arousal sympatického nervového systému, vědomými emocemi, potenciálem pro 

reaktivní a neodkladné, přímé násilí a přítomností hrozby. Meloy předpokládá, že afektivní 

agrese slouží spíše než k posilování k ochraně agresorova vědomí sebehodnoty (self- worth) 
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před potenciální hrozbou. Proto deficity v sebeúctě nebo v sebepojetí (self- concept) mohou 

podle Meloye činit jedince náchylným, predisponovat ho k uplatnění citově řízené agrese za 

účelem odvrácení vnímané hrozby. Může to však vést i k dalšímu poklesu sebeúcty, a to díky 

výčitkám svědomí nebo lítosti prožívané po uplatnění agresivního chování. 

Na záměrné a nezáměrné prvky v agresi upozornil např. Feshbach v roce 1964, a proto 

rozlišil agresi na instrumentální a hostilní. Berkowitz v této souvislosti v roce 1974 píše o 

reaktivně impulsivní agresi, později uvádí pojmy emocionálně reaktivní agrese a v roce 1998 

navrhuje označení agitovaná (aktivovaná) afektivní agrese, kterou považuje za plausibilní 

koncept typu agrese založený na negativní emoci. Kromě afektivní agrese zmiňuje i druhý typ, a 

to agresi instrumentální. Afektivní a instrumentální typ agrese rozlišuje rovněž Geen (1990). 

Instrumentální agrese je pojímána jako široce „jástvím" (self) přijatá a sloužící k dosažení 

cílového zisku, sociální dominanci a/nebo donucování. Na rozdíl od vandalismu, kde hlavním 

znakem je ničení hodnot materiální nebo kulturní kultury a civilizačních vymožeností, zde není 

ničení hodnot a civilizačních výtvorů cílem samo o sobě, ale jen doprovodným jevem jinak 

motivovaného chování. 

Emocionální, afektivní agrese, která je někdy označována jako impulsivní, expresivní, 

averzivní stimulovaná nebo hostinní agrese, je viděna jako reakce na emocionální vzrušení 

(arousal) a slouží k obraně sebe sama před reálným nebo vnímaným ohrožením. Zpravidla není 

plánována a promýšlena dopředu, složité myšlenkové procesy zpravidla zapojeny nejsou, ale 

paměť ve formě hostilního přemítání zpřístupňuje vybavení agrese. Poněvadž tato agrese 

propuká náhle, jedinec nemá možnost promýšlet důsledky svého chování, které je z jeho strany 

spíše impulsivní reakcí. Zdrojem emocionální agrese je negativní prožitek vyvolaný situací, 

kterou jedinec prožívá jako provokující, subjektivně nepříjemnou. Příznivými podmínkami 

bývají vnější provokující situace a vnitřní připravenost k agresi. 

V životě se mohou emocionální a instrumentální agrese vyskytovat provázaně. Myšlenky 

mohou ovlivnit průběh agrese, která byla spuštěna jako emocionální. 

Dodge, Coie a Price v letech 1987 a 1989 vysledovali podobný rozdíl u agrese v dětském 

věku. Typy agrese v dětském věku označili jako proaktivní a retroaktivní. 

Proaktivně agresivní dítě užívá agresi jako nástroj k dosažení požadovaných cílu, ať je 

jedinec orientován na objekt (instrumentální agrese) nebo na osobu (násilnická agrese). 

Reaktivní agrese zahrnuje užití agrese spíše k obraně proti vnímanému ohrožení nebo 

provokaci od druhých, než k účelu zabezpečení nějakého požadovaného cíle (in.: Čermák, 1998; 

Dekoj, 1999; Edens, 1999; Čermák, Klimusová, 2000). 
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Podle Wasmana a Plynná (1962) je častou alternativou řešení zátěžových situací, ve kterých 

se jedinec ocitá, útok či útěk. Jedná se o adaptační strategie, kde v případě agresivního chování 

jde o radikální řešení inkompatibility mezi subjektem a určitým objektem. Jestliže útěk 

zapříčiněný strachem vede k úniku z nebezpečné zóny, pak agrese sycená zlosti vede k vyhnání 

objektu z této zóny. V obou případech se jedná o chování averzivního- negativního typu. 

Pozitivní agresi, tedy agresi pozitivního typu, reprezentuje podle zmíněných autoru 

chování lovecké, čili chování dravce vůči kořisti (in.: Machač, Machačová, Hoskovec, 1985). U 

člověka je tento druh chování značně redukován. Je charakteristický absencí zlosti. Připomíná 

tedy tzv. instrumentální agresi. 

Lovaš, Baumgartner, Frankovský a Slovenská využívají pro klasifikaci agresivního chování 

typologii L. Kirwilové z roku 1986: 

1. bezprostřední fyzická agrese; 

2. bezprostřední verbální agrese; 

3. zprostředkovaná fyzická agrese; 

4. zprostředkovaná verbální agrese; 

5. reaktivní agrese; 

6. nezávislá (nevyprovokovaná) agrese. 

Verbální útok může mít přitom podobu negativního hodnocení, kritik)', přímé urážky a 

nactiutrhání. V této typologii jsou patrny tři základní dimenze: 

- stupeň bezprostřednosti agresivního chování; 

- způsob jeho projevu (fy zická vs. verbální); 

- zdroj agresivního chování (in.: Lovaš, Baumgartner, Frankovský, Slovenská, 1992). 

Nakonečný rozlišuje a popisuje následující typy agresivního chování: 

1 - bezprostřední přímá agrese; 

2. bezprostřední nepřímá- zástupná- agrese; 

3. bezprostřední přenesená agrese; 

4. zprostředkovaná- intelektualizovaná- agrese (in.: Nakonečný, 1970). 

Na základě dosavadních poznatků jsme se rozhodli klasifikaci agrese upravit a zpřehlednit 

na základě následujících hledisek: 

a) zámčrnosti; 

h) zaměřenosti; 

c) způsobu projevu; 

d) bezprostřednosti. 
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Ad a) Záměrnost agrese. 

Co se záměrnosti agrese týče, může uvést následující typy agrese: 

1. Afektivní (emocionální, reaktivní) agrese- jde o agresi fylogenetický programovanou, 

nezáměrnou. Agresivní akt je reakcí na emocionální vzrušení (arousal), (de zpravidla o 

impulsivní reakci, kdy rozumová oblast není vůbec či je jen minimálně zapojena, což 

omezuje kontrolu průběhu agresivního aktu, předvídání a hodnocení důsledku 

agresivního chování. Funkcí afektivní agrese je obrana jedince před reálným nebo 

potenciálním ohrožením nebo provokací, obrana sebe sama, svého „já", sebehodnoty a 

sebepojetí. Tomuto typu agrese nejlépe odpovídají například instinktivistická a 

neoinstinktivistická teorie agrese, do určité míry rovněž teorie F- A (frustrace- agrese), 

teorie neoasocianistická a v případě obrany „já" rovněž teorie sebeidentiflkace a 

sebeaktualizace . 

2. Instrumentální agrese- jde o agresi záměrnou, která není fylogenetický programována. 

Rozumová složka je zapojena, agresivní akt je vědomě kontrolován. Agrese je zpravidla 

založena na předem připraveném plánu a je prostředkem k dosažení cílového zisku, 

k donucování, dominanci, k posilování sebehodnoty a sebepojetí. Instrumentální agresi 

do značné min' odpovídají například teorie sociálního učení a teorie frustrace - agrese 

(F- A teorie). 

E. Fromm (in.: Fromm, 1997) zmiňuje dva typy agrese, které jsou rozdílné svým záměrem i 

mírou zhoubnosti pro jedince a jeho okolí. Jsou to: 

3. Agrese benigní - je o agresi přirozenou, „nezhoubnou", agresi pozitivního typu, která 

je fylogenetický programovaná, obranná a slouží k přežití jedince i druhu a je nástrojem 

biologické adaptability. Jakmile pomine ohrožení, zaniká. Tento typ koresponduje 

s afektivní agresí. 

4. Agrese maligní - je zhoubná, krutá a destruktivní, negativního typu. Je specificky lidská, 

není fylogenetický programovaná a neslouží biologickému přizpůsobování. Slouží 

člověku k uspokojení jeho žádosti a prožitku libosti, který mu přináší. Nejvíce odpovídá 

agresi instrumentální, zpravidla má podobu násilí. 

Ad b) Zaměřenost agrese. 

V rámci druhů agrese sledujeme především zaměřenost agresivního chování na: 

1. sebe sama- v tomto případě jde o tzv. autoagresi, kdy subjekt agrese je zároveň jejím 

objektem. 
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2. okolí- jde o heteroagrcsí, kdy objekt agrese není identický se subjektem. Agresivní akt 

je realizován v podobě: 

a) ohrožení osob, zvířat, přírody; 

b) ohrožení majetku; 

c) ohrožení psychiky. 

Ad c) Způsob projevu. 

Agresi je z hlediska jejího projevu možno sledovat v následujících formách: 

1. Fyzická agrese- může nabývat různých podob od například strkání, štípání, po kopání 

biti či různé formy mučení. 

2. Verbální agrese- může mít například podobu ironických poznámek, nadávek, 

ponižování apod. 

Ad d) Bezprostřednost. 

Toto hledisko reflektuje skutečnost, že ne vždy je cílem útoku objekt, který je přímou příčinou 

agresivního aktu ze strany subjektu. 

1. Bezprostřední agrese- tato agrese, která využívá forem jak verbální, tak fyzické agrese, 

může mít několik variant uskutečnění: 

a) Přímá- agresor bezprostředně útočí na objekt, který byl příčinou jeho agresivního 

chování. 

b) Nepřímá- zástupná- agresor neútočí na jiného člověka, byť byl tento příčinou jeho 

agresivního chování, ale na jiný objekt, který mu lidský objekt zastupuje, symbolizuje, a 

to na vědomé či nevědomé úrovni. V realizaci agresivního aktu na jiném člověku mohou 

agresorovi bránit například morální zábrany či malá pravděpodobnost zvítězit. 

c) Přenesená- agresor neútočí přímo na objekt, který agresi vyvolal, ale útok přenáší na 

jiného člověka. Objektem agrese se tedy stává na rozdíl od agrese nepřímé člověk. 

Důvody přenosu jsou například nedostatečná fyzická vybavenost, strach z případných 

sankcí ze strany agresi vyvolávajícího objektu apod. 

Pokud dojde k realizaci agrese nepřímé či přenesené, může být tato vyhodnocena okolím, 

respektive objektem jako agrese nezávislá, nevyprovokovaná. 

2. Zprostředkovaná agrese- jde o agresi tzv. intelektualizovanou. Agresor neútočí na 

objekt agrese přímo, ale zprostředkovaně pomocí jiných lidí, pomluv, intrik apod.. Tyto 

praktiky vedou v důsledku k poškození či zničení objektu agrese. Agrese přestává být 

jednorázovým aktem, ale stává se procesem, do kterého významně vstupuje intelekt 
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agresora. Ten navíc mnohdy zůstává skryt a nebývá vyhodnocen jako původce agrese. 

Jak vyplývá z uvedeného, u zprostředkované agrese převažuje forma verbální agrese (in.: 

Nakonečný, 1970). 
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5. PŘÍČINY AGRESE 

Jak již bylo uvedeno, příčinami agrese se zabývali mimo jiné například představitelé 

teoretických směríi od instinktivistů, kteří pojímali agresi jako pudový jev, přes frustračni teorii F- A, 

kde agrese byla významnou reakcí na frustrátor, teo/ii sociálního učení, ve které agrese byla 

chováním naučeným, až k teorii sebeidentiflkace a sebeaktua/i~ace. 

Rovněž různé modely agrese hledají odpověď na to, čeho je agrese důsledkem. Například 

podle strukturální vývojového modelu je agrese výsledkem vývojového zaostávání interpersonálního 

porozumění, kdy jedinec nemá ve svém repertoáru dostatek zralých vyjednávačích strategií či 

vykazuje ve svém jednání více strategií na nižší úrovni. Model schopnosti řešení sociálního problému 

v určitém smyslu rozvíjí model předcházející. Agrese je v tomto pojetí důsledkem kognitivního 

deficitu, který jedinec prokazuje u jedné ze čtyř kognitivních schopností- v oblasti alternativního, 

cílevědomého, konsekvcntního nebo kauzálního myšlení. Kognitivní deficit je zdrojem 

problémů v emocionální regulaci a následně v maladjustačních behaviorálních odpovědích, jako 

jsou agrese či ústup. Model opracování sociálních informací vysvěduje agresi jako důsledek 

nedostatečného nebo mylného zpracování sociálních informací, respektive jako nedostatek 

v jednom či více z pěti kroků tohoto zpracování- v dekódování informace, v interpretaci 

sociálních klíčů, výběru odpovědi, jejím realizování a hodnocení. Psychodynamický mode! vidi agresi 

jako důsledek vývoje rozkolu ve struktuře „já", která sestává z „já" a objektu „já". Sociálně 

kognitivní model, který je konzistentní s tzv. sociálně kognitivní teorií morálního jednání, chápe 

maligní agresi a jiné typy antisociálního chování jako následek problému a poruch v kognitivních 

mechanismech seberegulace morálního chování, která působí prostřednictvím funkcí 

sebemonitorování, úsudku a afektivní reakce vůči „já". 

Moyer (1976) ve svém modelu fyziologie agrese předpokládá existenci mnoha vrozených 

systémů neuronové organizace v mozku s jedním určitým pro každý druh agrese. Dále 

předpokládá možnost aktivace těchto vrozených systému vhodnou stimulací a existenci systému 

pro generování arousalu, který ovlivňuje reaktivitu organismu i intenzím agrese podnícenou 

neuronovým systémem. Specifické stimuly situace vyvolávají určitý typ agrese (např. napadení 

vyvolává vztek či hněvivou agresi), očekávání, že násilí přinese útočníkovi užitek, generuje 

instrumentální agresi (in.: Čermák, 1998). 

Podle Koukolíka (in.: Koukolík, 1997) odpovídají za agresivní chování, respektive za násilí 

tři základní příčiny: 

1. dědičnost; 
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2. úraz nebo jiné onemocnění mozku; 

3. učení neboli soubor rozmanitých sociálních a kulturních vlivu působících od 

narození (zřejmé i několik týdnů před narozením) po celý život. 

Jako nejěastější příčinu pak uvádí kombinaci vlivu dědičnosti a učení. Onemocnění mozku 

považuje za příčinu nejvzácnější. 

Převážná většina agrese je podle Čermáka výsledkem komplexu interakcí mezi různými 

neurálními systémy, neurotransmitery, hormony, stimuly prostředí, naučenými odpověďmi a 

osobnostními dispozicemi (in.: Čermák, 1998). Jde tedy o multifaktoriální jev. 

Přikláníme se k názoru, že předpoklady pro vznik agrese jsou vrozené a jsou dány 

neurofyziologickými mechanismy mozku. Agrese jako konkrétní projev chování je založena 

na pudovém podkladě, přičemž pud chápeme jako biologickou zděděnou tendenci k určitému 

specifickému chování. Pudový základ agrese můžeme chápat jako program (podobně jako 

program pro lásku či empatii), který je v živých tvorech uložen, má zabezpečit jejich přežití a je 

spuštěn či tlumen za určitých okolností, tedy různými činiteli či faktory. Zároveň se tento 

„program" zdokonaluje, proměňuje, fixuje, a to vlivem učení. 

Vyjmenovat všechny činitele agresi vyvolávající či podněcující je věc velmi obtížná, snad i 

nemožná, a to i proto, že tyto nezřídka působí v různých kombinacích, což pravděpodobnost 

výskytu agrese či její průběh nemalou měrou ovlivňuje. Pokusme se poukázat alespoň na některé 

činitele, jejichž vliv považujeme významný. 

5.1 Genová výbava, dědičnost, chromozomální poruchy 

Jak uvádí Čermák (1998), někteří badatelé, např. Cantwell (1981), považují genetický základ 

za komponentu poruch chování s nápadnými agresivními projevy, a to zejména u mužských 

příbuzných. 

Podle Renflewa (1997) lze předpokládat vliv genetických faktorů na agresi za podmínek, že: 

- jedinec žije v normální, nepatologické rodině a chová se extrémně agresivně; 

- pokud je velký počet členu rodiny agresivní, lze předpokládat společný genetický faktor. 

Vliv heredity zkoumal například Rushton a kol. (1986) u 500 párů jednovaječných 

(tnonozygot) a dvojvaječných dvojčat (dizygot). Zjistil, že dvojčata jednovaječná sdílejí péči o 

druhé, altruismus, empatii a agresivitu v daleko větší míře než dvojčata dvojvaječná. 
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Lyons a kol. (1995) na základě studia dvojčat zjistili, že z antisociálního chování 

nedospělých jedinců ovlivňuje dědičnost do určité míry užívání zbraní, rozpoutávání rvaček, 

záškoláctví a krutost ke zvířatům. Podstatně větší je však v těchto případech vliv prostředí, 

zejména učení, než vliv dědičnosti. U nedospělých jedinců ovlivňuje antisociální chování 

dědičnost jen ze 7%, společně sdílené prostředí 31% a nesdílené prostředí 62%. U dospělých 

jedinců ovlivňuje například v případě agresivity dědičnost variabilitu tohoto znaku z 50%, 

sdílené prostředí (např. rodina) ji neovlivňuje a společenské vlivy mimo rodinu ji ovlivňují ze 

zbylých 50%. Všechny znaky antisociálního chování společně ovlivňují u dospělých jedinců 

dědičnost ze 41%, společně sdílené prostředí z 5%, nesdílené prostředí z 52%. Vidíme tedy, že 

vliv dědičnosti se v případě antisociálního chování více prosazuje v dospělosti, a proto je 

jeho ovlivnění, obzvláště pokud bereme v úvahu vliv učení a fixaci určitého chování vedoucího 

k úspěchu, tak obtížné. 

Co se chromozomálních poruch týče, bylo opakovaně zjištěno, že například jedinec 

s chromozomální karyotypem XYY má sklon k agresi. Chromozom Y v normálním páru 

ovlivňuje distribuci hormonů, což působí na utváření maskulinního charakteru sexuálních 

orgánů a potlačení feminních charakteristik. Jsou tak vylučovány mužské hormony ve větší než 

průměrné míře. Muži mají zpravidla větší hmotnost, vyvinutější svalovou h molu apod. Tato 

skutečnost může vést k předpokladu, že s touto výbavou vede agresivní chování k úspěchu a 

agrese se stává instrumentem k dosažení cíle (in.: Čermák, 1998; Koukolík, Drtinová, 2001). 

5.2 Neuroíyziologické mechanismy mozku 

Na základě pokusů na zvířatech i klinických zkušeností s lidmi můžeme říci, že agresi lze 

spustit či utlumit ovlivněním velkého počtu míst mozkové kůry i oblasti v hloubce mozku-

mnoha částí limbického systému. Z toho plyne, že jednotné centrum agrese neexistuje. 

Agresi může způsobit zejména ovlivnění limbického systému, kůr)' čelních mozkových 

laloku, které mimo dalších funkcí tlumí útočné a antisociální chování, i mozečku, a to například 

v důsledku úrazů, mozkových příhod, nádorů, otravy, užitím některých drog apod. (in.: 

Koukolík, 1997; Koukolík, Drtinová, 2001). 

Limbický systém je tvořen vzájemně propojenými strukturami, které mají vztah 

k agresivnímu chování a je mu přisuzována funkce kontroly emocí. Jde hlavně o hippocampus 
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a amygdalu. Hippocampus obecně inhibuje agresi, jádra amygdaly jsou zdrojem impulsu 

podporujících agresivní reakce. 

Amygdala uchovává vzpomínky na citové zabarvení těchto událostí, je sídlem emoční 

paměti. Ústřední úlohu amygdaly při vzniku a koordinaci citové reakce objevil Joseph LeDoux, 

neurolog z Centra pro neurologické vědy při Newyorské univerzitě. Amygdala dokáže převzít 

kontrolu nad naším jednáním nezávisle na šedé kuře mozkové a pracuje jako jakési poplašné 

zařízení. Sleduje všechny informace přicházející ze smyslových orgánu a hledá krizové situace. 

Pokud se krize vyskytne, amygdala reaguje a vysílá burcující signál)' o této situaci do všech 

oblastí mozku. V krizových situacích je schopna převzít vládu nad zbytkem mozku a „přebít 

ho". Je to možné proto, že smyslové signály z oka nebo ucha putují nejdříve do thalamu a poté 

pres jediné synaptické spojení do amygdaly. Druhý signál z thalamu je veden do neokortexu, 

který zpracovává informaci na mnoha úrovních neuronálních okruhu. Teprve poté neokortex 

vjem pochopí, zařadí a vydá impulsy k reakci, která odpovídá vnímanému podnětu. Nervová 

dráha z thalamu přímo do amygdaly je kratší a méně rozsáhlá, což umožňuje v krizové situaci 

díky této „tísňové dráze" spustit emoční reakci ve chvíli, kdy dochází k aktivaci paralelního 

systému mezi amygdalou a mozkovou kůrou. 

Zatímco aktivace amygdaly vyvolává impulsivní reakce, čelní laloky působí jako „vypínač", 

který umožňuje korigovat naše reakce tak, aby lépe odpovídaly skutečnosti. 

Cerebrální kortex je spojen s kognitivními funkcemi nezbytnými pro učení, usuzování a 

rozhodování, včetně navozování určitých emocí. Frontální neokortex je část mozku, která je přímo 

spojena s recepcí a interpretací vnějších senzorických informací. Na základě recepce a následné 

interpretace, při vzniku určité emoce prefrontální laloky velmi rychle posoudí množství 

možných reakcí a rozhodnou se pro tu nejlepší- například útěk, útok, persuase, pocit viny, klid 

apod. Reakce jsou ve srovnání s tísňovou aktivací amygdaly pomalejší, zato však „uvážlivější a 

kritičtější", protože vzniku emoce předchází řada myšlenek. Pravý čelní lalok je sídlem negativních 

pocitu (např. strachu či hněvu), v levém probíhá inhibice tísňoiých stresujících emocí. 

V případě ohrožení je agresi možné považovat vedle útěku za jednu z adaptačních strategií. 

V tomto případě mozek vyšle na základě příslušných informací po sympatických drahách signál 

do nadledvinek, které začnou vylučovat hormony adrenalin (kůra nad ledvinek) a dřeň 

nadledvinek noradrenalin. Ten je vylučován rovněž periferními zakončeními sympatického 

nervového systému, kde má funkci chemického neurotransmiteru. 

Kromě katecholaminu adrenalinu a noradrenalinu mají na zvýšení agresivity vliv zejména 

pohlavní hormony. Samčí pohlavní hormony androgeny agresivitu zvyšují, samičí honnony 
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estrogeny naopak agresivitu snižují. U žen dochází ke zvýšení sklonu k negativním reakcím a 

agresi například v premenstruační fázi, což souvisí se změnou hladiny hormonů produkovaných 

vaječníky, kdy nejtčsnější korelace byla zjištěna se sekrecí prolaktinu. 

Poškození neokortexu vede k nadměrné vnímavosti vůči podnětům z prostředí, a to i k 

podnětům irelevantním. Zejména díky narušené schopnosti anticipace následků jsou jedinci 

zvýšeně dráždiví, emocionálně instabilní a reagují zpravidla impulsivní agresí. Agrese bývá 

rovněž vykládána jako důsledek nerovnováhy mezi aktivitou frontálního laloku a 

limbickým systémem. Kortex v tomto případě nevykonává dostatečnou kontrolu nad 

emocemi, které vnikají v limbickém systému. 

Kontrola agrese je rovněž funkcí neurotransmiterů (zejména acetylcholinu, dopaminu, 

serotoninu apod.), které prostřednictvím chemické aktivity přenášejí informaci z jednoho 

neuronu na druhý. Jejich dysfunkce či porucha v oblasti synapsí, komunikačního prostoru mezi 

neurony, muže být příčinou rustu agrese (in.: Čermák, 1998; Goleman 1997; Machač, 

Machačová, Hoskovec, 1985). 

Je zřejmé, že kromě genové a dědičné výbavy, podkorových a korových center se na vzniku 

a průběhu agrese podílejí naše emoce. 

5.3 Emoce 

Cáp a Mareš definují emoce jako „psychické procesy, které hodnotí- z hlediska potřeb, cílu 

a osobního významu- různé skutečnosti, situace a události, průběh a výsledky činností jedince" 

(in.: Čáp, Mareš, 2001, str. 98). Is. definici bychom dodali, že prvotní je prožívání skutečnosti. 

Konkrétní emoce vymezujeme na základě intenzity, délky trvání a kvality prožitku s uplatněním 

hodnotícího aspektu. 

Emoce jsou typické pro situace, které vyžadují rozhodnutí, avšak neposkytují časový 

prostor k přemýšlení. V takových okamžicích je role emočních mechanismů nenahraditelná. 

Emoční mechanismy dávají okamžitou informaci o tom, jak dopadlo srovnání aktuální situace 

s dřívějšími zkušenostmi. Význam emočního prožitku u člověka spočívá v tom, že při správném 

zpracování umožňuje propojení záměrné činnosti s emočními a pudovými oblastmi. Má-li být 

chování člověka účelné, musí být výsledkem spolupráce rozumu a emocí (in.: Šimek, 

1995). „Většina emocí má původ v myšlenkách, kterými živíme svou mysl, v interpretacích 

různých události a chování lidí vyskytujících se v našem životě" (in.: Auger, 1998, str. 17). Je 
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proto žádoucí nezaměňovat okolnost s příčinou, třebaže je někdy obtížné je rozlišit. Auger dále 

říká, že „událost vyvolává představy- ty způsobují emoce" (in.: Auger, 1998, str. 19). Z toho 

düvodu věci nebo lidé nejsou zdrojem našich úzkostí, vzteku či strachu, pokud nás přímo 

viditelně neohrožují. „Příčinou jsou jejich interpretace, které si sami o těchto věcech nebo 

lidech vytváříme, a věty, které si při různých událostech v našem životě v duchu říkáme" (in.: 

Auger, 1998, str. 20). 

Agresi obvykle předcházejí pocity hněvu, strachu či úzkosti, které se dostavují tehdy, kdy 

vědomě či automaticky hodnotíme určité skutečnosti, které pro nás mají význam a jsou zároveň 

nepříznivé. Tyto situace jsou spjaty s naším „já" a jsou zpravidla provázeny prožitkem křivdy, 

nespravedlnosti, zklamání, ponížení, újmy apod, (in.: Vymětal, 1990). 

Považujeme za vhodné se nyní zmínit podrobněji o emocích, které jsou s agresivním 

chováním spojovány a v určitém kontextu jsou považovány za příčinu agrese či faktor, který 

predisponuje k agresi, jsou indikátorem agrese. 

5.3.1 Hněv, zlost 

Webstrův slovník (New World IDoctionary) charakterizuje hněv jako pocit nelibosti, který 

vyplývá ze zranění, špatného zacházení, odporu, bezpráví, urážky apod, a vede obvykle k přání 

bojovat proti předpokládané příčině tohoto pocitu (in.: Dentmarová, Kranzová, 1996). 

Význam sociálních podmínek a jejich interpretace pro vyvolání reakce hněvu zohlednil 

A verili (1980, 1982). Podle něj je hněv syndromem specifických fyziologických změn, 

projevů a způsobů jednání, kognicí a instrumentálních reakcí. Hněv je prožíván se 

zřetelem k objektu v komplexní situaci. Je vytvářen vztah mezi osobou a situací, přičemž osoba 

prožívá sama sebe jako část emocionálně relevantní situace (in.: Stuchlíková, Man, Spielberger, 

1994). 

Th. Rib o t (1936) pojímá hněv jako útočnou formu pudu sebezáchovy. Vzniklý hněv je 

prožíván jako nepříjemný stav vnitřního napětí, který je spojen s puzením k útoku. Byla-li jeho 

realizace úspěšná, je prožívána jako příjemná, jako pocit vítězství, převahy, vlastní síly a moci 

apod. 

Nakonečný vymezuje hněv jako původně vrozenou reakci na překážku, která se jedinci 

staví do cesty a brání rozvíjení jednání (in. Nakonečný, 2000). 

Mezi hlavní příčiny, které vyvolávají hněv, patří zejména frustrace, psychosociální infekce, 

učení, dědičnost, představivost, dětský pláč, tělesná zátěž, sexuální vzrušení, hluk, počasí, 
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tlačenice, ohrožení (in.: Dentemarová, Kranzová, 1996; Goleman, 1997; Křivohlavý , 2001; 

Nakonečný, 2000; Pankratz, Levendusky, Glaudin, 1976). 

Co se príčin hněvu tyče, vidíme, že jejich škála je poměrně pestrá. Podobně různorodá je i 

varieta projevů hněvu z hlediska intenzity, zaměření a případné kontroly. 

Jak uvádějí Machač, Machačová, Hoskovec (1985), zlost, která je vyvolána určitou 

podnětovou situací, znamená vnitřní neklid a napětí. Člověk je prožívá jako tendenci k vybití 

aktivačního náboje brachiálním napadením objektu, který způsobil problém, nebo volí 

náhradní řešení- napadení slovní. Z hlediska chování subjektu jsou tělesné napadení i slovní 

urážky otevřeným projevem agrese. Prudké pohyby, zesílený hlas a jiné projevy funkčně 

nepřiměřeného prudkého vzedmutí aktivační hladiny většinou posuzujeme jako skrytou agresi a 

zlost (in.: Machač, Machačová, Hoskovec, 1985). 

Podle Křivohlavého (2001) je možno projevy hněvu, zlosti, vzteku rozdělit do dvou 

skupin: 

1. Reakce vzteku. 

Jde o automatické, okamžité výbuchy hněvu a zlosti doslova explozivního charakteru, které 

se vymykají volní kontrole. Výbuch hněvu je provázen fyziologickou a somatickou reakcí. 

2. Déletrvající rozzlobení či rozčílení. 

Provází chování a jednání člověka. Postoj k druhému jedinci či jedincům se do určité míry 

mění- stávají se z nich protivníci, nepřátelé. Dochází k internalizaci zlosti až nenávisti. Zlost a 

hněv jsou potlačeny do podvědomí, avšak i nyní se projevují v chování, které se zdá druhým 

lidem neznajícím souvislosti nesrozumitelné. Rozzlobený jedinec, který není schopen určitý 

problém vyřešit, zvládnout konkrétní situaci, se může uchýlit k některému z obranných 

mechanismu, jeho úkolem není v podstatě vyřešit situaci, ale chránit, obhájit, ospravedlnit své 

vlastní „já" před sebou samým a zbavit se tak tíže, kterou hněv a zlost přinášejí. Jako příklad 

bychom mohli uvést mechanismus projekce. Téměř každý jedinec má své vlastní temné stránky, 

které jsou pro mnohého nepřijatelné. Projikuje je tedy do druhých jedinců či konkrétní druhé 

osoby. Tím zlo eskaluje, pocit ohrožení rovněž (in.: Křivohlavý, 2001; Říčan, Brichcín, 2002). 

Spielberger (1985, 1988) rozlišuje tři různé formy projevu hněvu: 

1. První komponenta. 

Tato komponenta obsahuje projev hněvu vůči jiným osobám nebo objektům v okolí. 

Projevuje se fyzickou nebo verbální agresí jako jsou kritika, nadávky, výhrůžky apod. Agrese 

může být zaměřena proti zdroji provokace, nepřímo na jiné osoby či objekty a nebo v určitých 

případech proti sobě samému (Anger- Out). 
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2. Druhá komponenta. 

V tomto případě projev hněvu směřuje „dovnitř" subjektu. Jde v tomto případě o snahu 

neprojevit pocity hněvu, respektive potlačit hněv (Anger- In). 

3. Třetí komponenta. 

Zde komponenta určuje individuální rozdíly týkající se rozsahu kontrolování hněvu (Anger-

Control) (in.: Stuchlíková, Man, Spielberger, 1994). 

Jak napovídají zejména Spielbergerovy (in.: Stuchlíková, Man, Spielberger, 1994) 

komponenty dvě a tři, ne všichni jedinci projevují hněv identicky. Podobně týž jedinec za 

různých okolností projevuje hněv rozdílně, a to například vlivem sociálního učení. Hněv může 

být maskován a městnán, nezřídka dochází k jeho transferu. 

Jak ale uvádí Simek (1995), ke zdárnému vývoji potřebujeme hněv stejně tak jako lásku a 

něhu. Pro zdravou zlost podle něj platí, že nad ní nikdy nemá „zapadat slunce", a to ve dvojím 

smyslu. Za prvé nemá trvat dlouho- ne déle než do západu slunce, za druhé i ve stavu 

rozzlobenosti mají ostatní cítit, že za ní zůstalo svítit sluníčko lásky, které vysvitne, až zlost 

pomine (in.: Šimek, 1995). 

Závěrem této podkapitoly považujeme za nutné podotknout, že hněv je spojen zejména 

s tzv. afektivní agresí, avšak vždy nezbytně nevede k agresivnímu chování. Tato tvrzení jsou 

zahrnuta v kognitivně- neoasocianistickém modelu (Berkowitz, 1990), k ten' předkládá 

asociativní řetězec spojování negativního působení, hněvu příbuzných myšlenek a hněvu 

příbuzných pocitů (in.: Lawton, Nutter, 2002). 

5.3.2 Strach, úzkost 

Primárně je strach reakcí na hrozbu bolesti a ztráty života. Obecně jde o emoci, která je 

reakcí na stávající nebo hrozící nebezpečí. Strach je emocí vrozenou a je spojen s mobilizací 

energie a s únikovým chováním, v některých případech (zejména pokud jde o výraznou intenzitu 

prožitku) může vést k nekontrolovatelnému panickému chování či útlumu chování, ke strnutí. 

Hlavní funkcí strachu je obrana před nebezpečím. Motoricky je se strachem spojen útěk, jehož 

smyslem je uniknout hrozícímu nebezpečí. Naproti tomu únik může nabývat forem různých 

účelových akcí (např. vybavení se zbraní), kterými se jedinec před hrozícím nebezpečím 

zajišťuje. V situaci, ze které nelze uniknout, vyvolá strach obranu bojem (in.: Nakonečný, 2000, 

str. 155). 

Na rozdíl od strachu, který má vždy konkrétní předmět, úzkost je obava z něčeho 

neurčitého, je to jakýsi nespecifikovaný pocit hrozby (in.: Nakonečný, 1997). Úzkost se projevuje 
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hypo- i hyperaktivitou. Úzkostní lidé jsou dík)' labilite vegetativní nervové soustav}' a větší 

dráždivosti ve stavu zvýšené pohotovosti vůči nebezpečí. 

Co se spojení úzkosti s agresí týče, podle J. Ranschburga (1982) dochází při zvýšené 

úzkosti k autoagresi. Naopak při zvýšené agresi dochází k pocitům úzkosti. Agrese, která je 

důsledkem úzkosti, je „pokusem zbavit se nejistoty a redukovat tenzi projev)' sflv a tuto sílu si 

potvrdit jako podmínku pro zvládnutí blížícího se nebezpečí" (in.: Nakonečný, 1997, str. 222) 

Nízký práh pro vznik úzkosti je pravděpodobně příčinou toho, že „člověk přistupuje ke 

všem novým lidem nebo situacím jako k potenciálnímu ohrožení" (in.: Goleman, 1997, str. 209). 

V modulaci agresivního chování hrají rovněž roli strach z trestu a potřeba odškodnění. Oba 

pramení z emocionální vnímavosti, ale zdá se, že hrají roli rozdílnou. V případě strachu z trestu 

se osoba obává důsledků její bezmoci, jako kdyby nad ním neměla kontrolu. Osoba je dána na 

milost a nemilost násilí. V případě potřeby odškodnění osoba na druhé straně přijímá 

odpovědnost za své bezpráví a aktivně se angažuje při ovládnutí následků. Věří, že může něco 

učinit, aby odčinila bezpráví a nastolila spravedlnost. Potřeba odškodnění je řízena empatií (in.: 

Caprara, Manzi, Perugini, 1992). 

5.3.3 Vina 

Pocit viny je vyvoláván v případě, že jedinec nedodrží morální normy, s nimiž se 

identifikoval. Zvnitřnění morálních norem chování vede k vytvoření osobní morálky, jejímž 

důležitým aspektem je svědomí. Svědomí se ozývá tehdy, jestliže „má jedinec snahu učinit něco, 

co je v rozporu s jeho morálkou, ale i tehdy, když váhá učinit to, co by v souhlase se svou 

morálkou učinit měl, a vystupuje nejen před, ale i po provedení činu, který není v souladu 

s osobní morálkou" (in.: Nakonečný, 2000, str. 264). 

Osobní morálka zajišťuje fungování jedince v rámci určitého sociálního společenství a 

vytváří zábrany pro ničivou vnitrodruhovou agresi. Funguje jako důležitý systém regulace 

chování jedince. 

Pocit viny je pocit intenzivní, vtíravý a negativní. Významně zasahuje sebecit. Vyvolává 

proto tendenci pocit viny eliminovat a nastolit vnitřní integritu. Tato tendence je analogická ego-

defenzivním mechanismům. Ze způsobů obrany můžeme uvést: 

- Suspendování superega. Ke zmenšení nebo eliminaci pocitu viny je používána racionalizace 

nebo ideologizace viny. Bezohlednost či agrese tak může být racionalizována jako nezbytná 

podmínka života (např. člověk dnes musí mít ostré lokty...). Dalším případem racionalizace viny 

je svalování viny na druhého. 
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- Scbetrestání. Pocit viny muže být zmenšen nebo eliminován, jestliže subjekt na sebe vědomě 

ci nevědomě vezme trest, jímž se „vykoupí". Takové Sebetrestání muže nabývat různých forem 

od způsobování si problémů, automutilace až po osudná rozhodnutí, která mají za důsledek 

existenční zruinování, případně suicidium. 

- Zločin z pocitů viny. Zločin muže být iniciován nevědomým pocitem viny. Potrestání zločinu 

totiž pocit viny zmenšuje a tím dochází k nevědomému způsobu sebetrestání (in.: Nakonečný, 

2000, str. 268). 

5.4 Arousal 

Zillmann (1978, 1979, 1983) tvrdí, že arousal (aktivační úroveň, nabuzení) je stav 

vybavující chování člověka energií, zintenzívňuje pokračující chování. Když jsou jedinci 

fyziologicky vybuzeni, prudkost a sfla jejich reakcí tendují k nárůstu. Arousal, který vyvěrá 

z takových rozdílných zdrojů jako jsou například participace v soutěživých hrách, cvičení, 

některé druhy hudby, posiluje agresi. Vysvětlení podává Zillmann (1983a) ve své „teorii 

excitačního transferu". 

Teorie excitačního transferu upozorňuje na skutečnost, že fyziologické arousal se v průběhů 

casu rozptyluje pomalu. Část takového arousalu může přetrvávat, jak jedinci přecházejí z jedné 

situace do druhé. Takové zbytkové vzrušení pak slouží k posílení pozdějších emocionálních 

zkušeností, i když jsou tyto absolutně rozdílné od původního případu arousalu. Zúčastněné 

osoby si zpravidla residuálního arousalu nejsou vědomy, současnou úroveň vybuzení přisuzují 

jevům objevujícím se v současné situaci. Zvyšující se arousal však ne nezbytně vede k posilování 

útoku vůči druhým. Takovéto efekty se objevují za specifických podmínek. 

Zda se agresivní chování objeví je závislé na tom, zda se arousal propojí s příslušnými 

emocionálními stavy- nejčastěji s hněvem, na vrozených dispozicích, na naučeném 

chování a na tom, jak a do jaké míry se do celého procesu zapojí kognitivní funkce, které 

dovolí jedinci posoudit adekvátnost vlastní emocionální reakce a souvisejícího následného 

chování (in.: Baron, Byrne, Suis, 1989; Čermák, 1998). 
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5.5 Osobnost 

Osobnost jedince považujeme za otevřený živý bio- psycho- sociální systém, k ten,' se 

•vyznačuje „určitou dynamickou organizací s určitým programem činnosti a určitým zaměřeným 

chováním reaktivního i aktivního typu" (in.: Nakonečný, 1997, str. 142). Každý z faktorů či 

jejich určitá kombinace může zvyšovat tendenci k agresivnímu chování, jiné faktory tuto 

tendenci mohou naopak tlumit. Zaměříme se nyní na některé faktory, respektive predikátory či 

indikátory, které mohou výskyt agrese potencovat. 

G. V. Caprara a kol. nepojímají agresi jako epifenomén, ale jako osobnostně podmíněný 

jev. Na možné agresivní chování odkazují tzv. indikátory nebo predikátory agrese: iritabilita a 

náchylnost k emocionálním reakcím, přemítání o agresi, míra strachu z trestu a tolerance 

vůči násilí (in.: Čermák, Klimusová, 2000). 

Agrese či stažení, popření významu určité skutečnosti- to záleží na osobnostním stylu, 

s nímž se jedinec vyrovnává s náročnými životními situacemi. K pochopení je důležitá nejen 

životní historie jedince, v níž se formovala jeho osobnost, protože formy lidského agresivního 

chování považuje Vymětal za převážně naučené, ale také významné rysy jeho osobnosti (in.: 

Vymětal, 1990). 

L. Gazdová říká, že lidé, kteří se dopouštějí násilí a zneužívání druhých, jsou většinou 

impulzivní, nezralí, se sklony k depresi. Z hlediska osobnostních dispozic jde podle 

Mednicka (1987) o impulsivitu a dominanci, které v příhodné kombinaci mohou podporovat 

agresivitu (in.: Čermák, 1999). 

U dětí Caprara a Pastorelli (1989, 1992, 1993) zjistili pozitivní korelaci mezi emocionální 

instabilitou a agresivní dispozicí, vysoce negativní korelaci mezi agresivní dispozicí a 

prosociální dispozicí a vysokou úroveň souhlasu mezi sebeposouzením, posouzením učitelem, 

matkou a vzájemným posouzením. Z toho mimo jiné vyplývá velký vliv „významných druhých" 

na sebeobraz dítěte. 

U dospělé populace byla zatím ověřena existence několika osobnostních indikátorů agrese-

iritabilita, hostilita, impulsivita, přemítání o agresi, snížená emocionální citlivost, tendence k násilí 

jako postojová proměnná (in.: Čermák, Blatný, 1994). 
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5.5.1 Osobnostní indikátory agrese 

5.5.1.1 Iritabilita, hyperexciťabilita, náchylnost k emocionálním reakcím 

Caprara a kol. (1985, 1989, 1994) charakterizují iritabilitu a náchylnost k emocionálním 

reakcím jako nadmernou emocionální reakci na události, které jsou vnímány jako frustrující. 

Buss a Durkeeová vymezují iritabilitu jako snadnost, s jakou jedinec vybuchne v důsledku i 

nepatrné provokace či nesouhlasu. 

Iritabilita, hyperexcitabilita vyjadřuje sklon k výkyvům v emočním ladční a sníženou 

toleranci vůči zátěži, tendenci reagovat impulsivně, kontroverzně nebo hrubě na i nepatrný 

negativní podnět; náchylnost k emocionálním reakcím vyjadřuje tendenci zakoušet pocity 

bezmoci, zranitelnosti, neadekvátnosti či nepohodlí. Výzkumy ukazují, že náchylnost 

k emocionálním reakcím má blíže k obecnější emocionální labilite nebo výšené citlivosti vůči 

ztrátě emocionální kontroly než iritabilita, která je spíše dimenzí spojenou se specifickými 

agresivními manifestacemi. Výsledek vlivu obou osobnostních dimenzí může být vyjádřen 

tendencí nebo přímo ztrátou emocionální kontroly. 

Hyperaktivita spolu s hyperexcitabilitou a impulsivitu souvisejí s vyšší unavitelností, čímž 

se tolerance k zátěži snižuje. Důsledkem jsou poruchy sebeovládání, afektivní a nezřídka 

agresivní reakce (in.: Čermák, Klimusová, 2000; Vágnerová, 1999). 

5.5.1.2 Impulsivita 

V roce 1938 Murray popsal impulsivitu jako tendenci odpovídat rychle, bez uvažování. 

Impulsivní jedinci jsou spontánní, mají problémy s kontrolou svého chování. Eysenck 

(1983) chápe impulsivitu jako část dimenze extraverze. Barret a Patton (1983) vymezili 

impulsivitu jako jednání bez adekvátního uvažování, jako puzení k riskování a zkoušení vykonat 

věci rychle. Dickman (1990) popsal dysfunkční impulsivitu jako tendenci konat v rychlosti, se 

sklonem k chybám při zpracování informace. Z těchto myšlenek vyplývá, že impulsivita má 

různé komponenty a subfaktory. Například riskování a nedostatek kontroly nad afekty. Většina 

literatury považuje impulsivitu spíše za tys osobnosti než stav, přechodnou událost v lidském 

životě (in.: Plutchik, M van Praag, 1995). 
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5.5.1.3 Hostilita a hněvivost 

Hostilitu například Berkowitz (1993) vymezuje jako negativní postoj k jedinci nebo 

více lidem. Hostilní jedinec hodnotí jiné lidi téměř výhradně kriticky a negativně. Dává tak 

najevo svůj negativní vztah k nim (in.: Čermák, 1998). 

Student (1966; in.: Čermák, 1998) vidí souvislost mezi hostilními postoji a projevy 

označovanými jako „agresivní bdělost" , respektive se „syndromem endogenní agresivity". Tu 

vymezuje jako chorobnou pohotovost ke zlosti a agresivním projevům, které nemají adekvátní 

podnět a obsah. Pokud tato pohotovost má delší trvání a nadměrnou intenzitu, vede ke vzniku 

hostilních postojů k okolí a závažným poruchám jednání a interpretace skutečnosti. 

Spielberger (1988) mluví o hněvivosti jako rysu osobnosti. Uvádí, že hněvivost jako rys 

popisuje reprezentaci individuálních rozdílů v dispozičním sklonu osob vnímat určité 

situace jako rušivé či frustrující a reagovat v takových situacích zvýšením stavu hněvu. 

Dispozice hněvu podle něj nepředstavují homogenní znak, ale lze ji diferencovat do dvou dílčích 

dimenzí- temperamentové dimenze a dimenze jednání. Hněvivost jako rys může vzniknout na 

základě biologických předpokladu, ale rovněž na základě opakovaného posilování (in.: 

Stuchlíková, Man, Spielberger, 1994). 

5.5.1.4 Přemítání o agresi 

Přemítání o agresi vyjadřuje míru časové vzdálenosti mezi provokací a příležitostí 

k agresivní odplatě. Jedná se o bipolámí charakteristiku, kde na jedné straně jde o inklinaci 

k rychlému rozptylování myšlenek na agresi či minimální přemítání o ní, na straně druhé 

prolongované přemítání o provedení agrese či pomalým rozptylováním myšlenek vážících se na 

agresi a představ podporujících touhu po odplatě na předchozí provokaci (in.: Čermák, 

Klimusová, 2000). 

5.5.2 Kognitivní struktury 

Kognitivní struktur)' jsou programy našeho jednání. Ty řídí náš příjem informací a jejich 

zpracování. Neovlivňují jen přijaté informace, ale také se pod jejich vlivem samy mění (in.: 

Heidbrink, 1997). 

Neisser (1974) kognicí označuje všechny procesy, pomocí kterých je senzorický vjem 

zpracováván, převáděn, redukován, zaznamenáván, znovu vyvoláván a využíván. Tyto procesy 

probíhají rovněž bez přítomnosti odpovídající stimulace, například v případě představ (in.: 

Heidbrink, 1997). 
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Z dítěte se stává vysoce agresivní člověk postupně tak, že si pamatuje způsoby svého 

vlastního jednání, které vedou k úspěchu. Využívá kognicí a vytváří si určité scénáře pro různé 

situace, jestliže nastane situace, kterou zná, nebo situace podobná, vybírá si ze zásobárny 

scénářů a rozhoduje se, často velmi rychle, jaký scénář použít, aby měl úspěch. Další scénáře si 

vytváří dítě na základě toho, co vidí kolem sebe- v rodině, ve škole, v médiích. Scénáře dítě 

procvičuje, když se jimi řídí v praktickém životě či ve hrách a fantazii. Ze scénářů si pomalu 

odvozuje zásady, podle kterých se řídí v nových situacích. Tak postupně dospívá k názorům, 

postojům a hodnotám, které řídí jeho jednání (in.: Říčan, 1995). 

Harvey, Fletcher a French uvádějí, že agresivní děti vykazují deficit a zkreslení při 

zpracovávání sociálních informací, což ovlivňuje kódování a interpretaci podnětů a následnou 

reakci. Podporují myšlenku, že kognice založené na rané zkušenosti a sociální schémata hrají roli 

v rozvoji a udržování agresivního chování (in: Harvey, Fletcher, French, 2001). 

5.5.2.1 Scénáře 

Problematikou životních scénářů se poměrně podrobně zabýval rovněž E. Berne. Tvrdí, že 

každý z nás nosí v hlavě určitý plán, jak by chtěl žít, zemřít, co by chtěl prožít. Naše každodenní 

chování je sice určeno mimo jiné našimi intelektuálními schopnostmi, ale jak říká Berne (1997), 

důležitá rozhodnutí jsou již učiněna. |e tedy dopředu mimo jiné rozhodnuto, jaká bude naše 

kariéra, za koho se oženíme či vdáme, jak zemřeme a kdo nás bude provázet. Mnohdy to není 

to, co chceme, ale jak chceme, aby to bylo. Vytváříme si své životní scénáře. 

Základní role ve scénáři mohou být: 

já jsem dobrý- ostatní jsou dobří 

já jsem dobrý- ostatní jsou špatní 

já jsem špatný- ostatní jsou dobří 

já jsem špatný- ostatní jsou špatní 

Tyto role v sobě obsahují určité stanovisko hodnocení sebe a ostatních. Pro více účastníku 

mohou být stanoviska: 

já+ ty+ oni+ 

já+ ty+ oni-

já+ ty- oni-

já+ ty- oni+ 

já- ty+ oni+ 

já- ty+ oni-
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já- ty- oni+ 

já- ty- oni-

Scény životních scénářů jsou programovány a motivovány dříve, než dojde k jejich 

realizaci. Životní scénáře se zakládají zejména na rodičovském programování. Pokud mají rodiče 

scénář „já jsem dobrý a ostatní jsou také dobří", předávají tento program dětem. Pokud jsou 

„vítězové", předávají dětem program vítězil, pokud jsou „poražení", programují své děti jako 

poražené atd. 

Určitou paralelu nalezneme kupříkladu u Tourniera (1995), který dělí lidi na „silné" a 

„slabé". Ne každý „slabý" prezentuje svou slabost navenek. Mnohdy se svým okolím hraje hru 

na „silného", který prezentuje svou moc, odvahu apod. formou agresivního chování, a to 

zejména vůči jedincům, které vyhodnotí jako slabší. Vůči silnějším se naopak zpravidla chová 

velmi submisivně. Fromm (1997) v tomto smyslu mluví o tak zvaném „sociálním 

sadomasochismu" (in.: Berne, 1997; Fromm, 1997; Tournier, 1995). 

Význam kognicí a scénářů popisuje i Čermák (1998). Kognice je neodmyslitelnou složkou 

agresivního chování. Plánování agresivního jednání a volba agresivních prostředků k dosažení 

cíle či rozhodnutí spáchat agresivní čin patří mezi základní výbavu agresora. Zároveň ale může 

být rozpoznání důsledků agresivního činu regulujícím mechanismem. Identifikace kognitivních 

prvku je ztěžována skutečností, že kognice je provázena sociálními, motivačními či emočními 

komponenty a nikdy nepůsobí v agresi izolovaně. 

Huesmann a Eron (1984) vysvětlovali stabilní a přetrvávající agresivní chování v termínech 

kognitivních reprezentací nebo schémat. Dítě, které řeší interpersonální konflikty agresí, je 

vystaveno velkému množství agresivních událostí, které se v paměti zakódují jako scénáře. Ty 

jsou opakováním posilovány. Na základě těchto scénářů se vyvíjí abstraktnější strategie pro 

zacházení s konfliktem. Konečným výsledkem pak je, že dítě s vysokou pravděpodobností oživí 

agresivní schéma, kdykoli se vyskytne konflikt. Agresivní chování je tak řízeno zakódovaným 

scénářem. Každá nová agrese pak doplňuje další scénáře do kognitivní struktury. Do tohoto 

procesu vstupují proměnné- intelektové kompetence a fantazie (in.: Čermák, 1998). 

Jak uvádí Goleman (1997), někteří jedinci, například jedinci osamělí, vyčlenění ze 

společnosti, reagují přehnaně na to, co je v jejich očích nespravedlnost nebo urážka. Ale 

v důsledku percepční poruchy ovlivněné scénářem vidí urážky i tam, kde nejsou. Neutrální 

událost je vnímána jako ohrožení a často na ni reagují útokem. To zpravidla vede k prohloubení 

izolace. Zároveň se většinou považují za oběť. Spolu s nepřesnou vnímavostí k projevům 

nepřátelství se objevuje automatická agrese. Cím častěji se jedinec takto agresivně chová, tím 
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hlouběji se v nich automatická agresivita zakoření a tím více je zúžen repertoár jiných možných, 

více přiměřených reakcí (in.: Goleman, 1997). 

Prosociálnost a agresivnost mohou mít ve fázi vývoje určitý společný základ. Bude záviset 

na působení dalších afektových a motivačních činitelů, které v nevyhnutelné interakci 

s konkrétní sociální situací budou organizovat kognitivní systém potenciálně příznivým nebo 

problematickým způsobem. Sociálně maladaptované děti prezentují alternativní strategie, které 

jsou více agresivní a méně prosociální (in.: Reichelová, 1997). 

5.5.2.2 Intelektové kompetence 

Agresi mohou ovlivnit kognitivní funkce a naopak agresivní projevy mají vliv na poznávací 

procesy. Spatné intelektové kompetence přispívají k frustraci a zvyšují arousal i v normálních 

podmínkách řešení úkolu. Například nedostatečně intelektově vybavené dítě může na frustraci 

způsobenou školou reagovat agresivně, protože jinou vhodnou odpověď nenalezne. Spolu s tím 

jde nedocenění případné neagresivní strategie, a tak si dítě zakóduje pro situace vázané na školu 

agresivní způsob chování. Takto zakódovaná strategie má tendenci přetrvávat a ovlivňovat 

intelektové procesy (in.: Čermák, 1998). 

Pro nedostatečně intelektově vybavené jedince dále hrozí riziko preference agresivní 

strategie řešení situace i pod vlivem sugesce jako určitého nekritického přijímání informací bez 

racionální korekce. Pokud je nežádoucí agresivní strategie spojena s pozitivním ohlasem okolí, je 

fixována jako strategie nejen účinná, ale také žádoucí. 

5.5.2.3 Fantazie 

Pokud se myšlenka na agresi přemítá ve fantazii, pak bude pravděpodobně opakována a 

zřejmě i zpracována do určitého vzorce chování a posilovat sílu schématu v paměti. Jedinec, 

který má fantazie o agresi, bude pravděpodobně více oživovat agresivní schémata než člověk, 

který tyto fantazie nemá. Ukázalo se také, že agresivní fantazie úzce souvisely se sledováním 

násilí v televizi a s mírou identifikace s agresivním hrdinou (in.: Čermák, 1998). 

Naproti tomu je možné, že určité agresivní vzorce chování budou „realizovány jen ve 

fantazii" jedince, kde dojde například k odplatě, a tím bude sníženo emocionálního napětí a 

zvýšena možnost zvolit takový kognitivní vzorec chování, který nebude agresivní a maladaptivní. 
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5.5.2.4 Porozumění ubližujícímu jednání 

V rámci pracovní definice agrese jsme uvedli, že hrozba či poškození je ze strany subjektu 

agrese buď záměrné, nebo je interpretováno jako záměrné ze strany objektu agrese (oběti), 

popřípadě obojí". Považujeme za vhodné se v této části zmínit také o oběti jako součásti 

„agresivního" aktu. Oběť se tedy nejprve snaží porozumět tomu, zda aktér jedná záměrně, šlo-li 

o zlý záměr. Pokud je jednání aktéra vyhodnoceno jako nezáměrné, důležité pak je, mohl-li aktér 

předvídat důsledky svého jednání. Čin ublížení proto může být nahlížen ze čtyř hledisek: 

1. záměrnost a zlovolnost; 

2. záměrnost ale nezlovolnost; 

3. nezáměrnost, ale předvídatelnost; 

4. nezáměrnost a nepředvídatelnost (tj. nahodilost). 

Zároveň musí být provedeny tři odlišné atribuce: přisouzení záměru, motivu a zhodnocení 

předvídatelnosti. 

• Atribuce záměru 

Podle Josefa a kol. (1976) se přisouzení záměru týká dvou proměnných: podstaty situace a 

charakteru aktéra. V prvním případě oběť usuzuje, zda poškození bylo činem pouze možným, 

nebo bylo možno si představit jiný důvod než ublížení a zda důsledky aktérova jednání byly pro 

aktéra převážně škodlivé nebo převážně příznivé. Například oběť byla poškozena, ale 

uvědomuje si, že to byla jediná aktérova volba (lékař a pacient, rodič trestající dítě). Záměr je 

často vyvozován z toho, zda má aktér z poškození potěšení či nemá, jaké úsilí vynakládá aktér na 

ubližování, například plánováním činu. 

Druhý typ úsudku souvisí s vlastnostmi aktéra. Jde-li o osobu agresivní i dříve, pak jakýkoli 

akt ublížení z její strany bude s větší pravděpodobností považován za záměrný (in.: Čermák, 

1998). 

• Atribuce motivu 

Jak uvádějí Harvey a Rule (1978), oběť se musí rozhodnout, zda záměr byl diktován zlou 

vůlí. Jestliže je ubližující chování vnímáno jako prostředek pro dosažení cíle, pak je považováno 

za méné zlovolné než ubližování pro potěšení. Pokud ublížení slouží nějakému prosociálnímu 

cíli, pak není považováno za zlovolné. Ublížení, které je vnímáno jako odplata za předcházející 

provokaci, bývá považováno za méně zlovolné, než ublížení, kde prvek odplaty není zřetelný 

(in.: Čermák, 1998). 
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• Atribuce předvídatelnosti 

Oběť zvažuje schopnost aktéra předvídat důsledky svého agresivního chování. Přisoudí-li 

oběť aktérovu jednání vnitřní příčiny, pak se také domnívá, že aktér mohl důsledky svého 

jednání předvídat. Přisouzení mír)' schopnosti předvídat nebude tak výrazné v případě, že oběť 

vidí příčinu agrese v situačních vlivech (in.: Čermák, 1998). 

5.5.2.5 Interpretace negativního afektu 

Podle Berkowitze (1989) je pro jedince důležitá interpretace negativního podnětu. Pokud 

není tento podnět interpretován jako nepříjemný, agresi nevyvolá. Pokud je nepříjemný pocit 

označen jako hněv, muže se agresivní reakce objevit. Předpokladem agresivního jednání je 

interpretace či reflexe vlastních prožitků. Averzi vyvolávající podněty nemusí nezbytně vyvolat 

agresi, jen usnadňují její vznik v situaci, kdy člověk narazí na nějakou překážku bránící mu 

v dosahování cílů. Člověk, který má tendenci interpretovat negativní prožitky jako hněv, se stává 

citlivější vůči nepříjemným podnětům a ty se zejména pro něho mohou stát spouštěcími klíči 

agresivního jednání (in.: Čermák, 1998). 

5.5.2.6 Rozhodovací strategie a agrese 

Základním principem rozhodování je hodnocení. Před vlastním jednáním člověk hodnotí 

možné alternativy, které sám pro danou situaci vytvořil. Tato racionalita má povahu předpisu, 

předem daného pravidla či normy. Racionalita jednajících lidí je omezená, protože v situaci 

rozhodování mají většinou nedostatek informací a nemají možnost je rychle získat, případně 

mají informace zkreslené, jedinec se pak rozhoduje podle svého přesvědčení o nejlepším 

možném řešení. 

Důležitá při rozhodování jsou nejen kognitivní schémata, ale i hodnota vytčeného cíle. 

Velikost hodnoty cfle spojeného se zvolenou alternativou jednání je možno lze určit odečtením 

předvídatelných ztrát. Čím je hodnota cíle pro člověka vyšší, tím větší je riziko, že bude použita 

síla nebo přinucení k dosažení tohoto cíle. Pokud je riziko ztrát veliké, jedinec zpravidla od 

strategie násilí upouští (in.: Čermák, 1998). 

5.5.3 Mravní osobnost agresora 

Jak uvádí Kolář (1997), tzv. morální slepota u agresoru je zřejmá na dvou úrovních: 

- na povrchnější úrovni má charakter ochrany sebepojetí; 
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- na hlubší úrovni sc jako zdroj morální slepoty ukázala být výrazná sobecká a sebestředná 

orientace. 

a) Ochrana sebepojetí 

Aby agresoři ubránili své sebepojetí a eliminovali úzkost z možnosti rozvrácení obrazu o 

sobé, používají různé mechanismy obrany „já", zejména pak potlačení, vytěsnění reality, 

racionalizaci či projekci. Odmítají vidět sami sebe jako ty „zlé", kteří ubližují ostatním. Svalují 

často vinu na oběti, které je údajně „provokovali", přisuzují druhým své vlastní agresivní 

pohnutky. Tvrdí například, že je ostatní bili, šikanovali, ohrožovali apod. 

b) Sobecká a sebestředná orientace 

Agresoři se zpravidla považují za střed světa. Proto mají zvýšenou tendenci upravovat si 

normy podle svých potřeb. Není u nich patrný rozdíl mezi používáním lidí a věcí ve svém 

zájmu. Mravní mantinely mají pružné, stimuluje je touha po moci a utrpení druhého. Pro své 

nemorální chování mají vždy přijatelné vysvětlení. Jsou vedeni nutkavou potřebou eliminovat 

svůj strach a vytvářet falešný pocit bezpečí. Jejich duchovní růst ustrnul na počátečních fázích 

vývoje- na zaměření egocentrickém. Všechny vztahy jsou v podstatě zjevně či skrytě 

prospěchářské, manipulující, parazitující. Přítomná agrese v člověku není kultivována, 

transformována, ale slouží primitivnímu „já" (in.: Kolář, 1997). 

5.5.4 Normy 

Součástí snah objasnit normativní regulaci lidského chování je odklon od tradičního 

operování sociální normou jako jedním (jediným) činitelem, reprezentujícím tzv. normativní vliv. 

Nahrazuje ho představa, podle které je třeba rozlišovat z hlediska vlivu na sociální chování 

několik druhů norem. Diferenciace se týká odlišení sociálních a personálních norem a odlišení 

dvou typů sociálních norem. 

• Injuktivní a deskriptívni sociální normy: 

Východiskem je teorie ohniska norem (Reno, Cialdini, Kallgren, 1993). Principem je 

odlišení norem týkajících se toho, co „má být" a norem týkajících se toho, „co je". 

Injuktivní normy obsahují popis požadovaného chování (jako normy typu „má být"). Poskytují 

informace o možném chování a navíc motivují hrozbou sociálních sankcí za kontranormativní 

chování. Injuktivní normy svou povahou odpovídají tradičně chápaným sociálním/kulturním 

normám, respektive skupinovým normám. 

Deskriptívni normy specifikují, co většina lidí dělá v určitých situacích (jsou to normy typu 

„je"). Motivují chování informováním lidí o tom, co se všeobecně považuje za efektivní nebo 
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adaptivní chování. Deskriptívni normy mají jisté společné charakteristiky se subjektivními 

normami. Hlavním bodem ohniskové teorie je předpoklad, podle kterého normy neovlivňují 

chování trvale a stabilně, ale jen tehdy, když jsou aktivizované. 

• Sociální a personální normy: 

Rozdíl mezi nimi je v tom, co je jejich vztahovým rámcem. 

Sociální norma je svou povahou předpis, který se vztahuje na jistou skupinu lidí nebo 

společenství. Jednotlivec ji v různé míře přijímá jako člen skupiny, jako sociální produkt, který 

nevytvořil on sám. Přijaté pravidlo se váže na sociální konsensus. Toto pravidlo vnímá každý 

svýma očima. Proto z pohledu jednotlivce je rozhodující, jak on vnímá a přijímá normu a co za 

normu skupiny považuje. Znamená to, že sociální norma má na jedné straně charakter 

sociálního konsensu, na straně druhé je vázána na individuální percepci. 

Personální norma je pravidlem, které jedinec přijímá a stanovuje si pro sebe. Schwartz (1977) 

vymezuje personální normy jako očekávání, týkající se sebe. Dodržování a porušení personálních 

norem vztahuje jedinec k sobě, ke svému sebehodnocení. 

V kontextu agresivního chování jedinců se do popředí dostává rovněž otázka tzv. 

odplácení. Souvislost odplácení s normami je tvořena jednak normativní stránkou agresivního 

chování všeobecně (agrese jako porušování simačně relevantních sociálních norem), jednak 

přirozeně se vynořující otázkou oprávněnosti oběti odplatit agresivní útok, čili personální 

normou. 

Výzkumy ukazují, že děti považují odplácení za normativní odpověď, což se odvozuje od 

potřeby reciprocity ve vrstevnických vztazích (Rogers, Tisak, 1996). Podobně dospělí jsou 

přesvědčení, že oběť má právo na odplatu. Přitom odplata svou intenzitou nemá přesahovat 

iniciální provokaci (Brown, Tedeschi, 1976). Velmi často ji však přesahuje, záleží na intenzitě 

ublížení (in.: Lovaš, 1998). 

5.5.5 Hodnoty a postoje 

Hodnoty a postoje tvoří psychickou realitu jedinců a skupin a jsou zdrojem a regulátorem 

sociální aktivity, ovlivňují sociální interakci. 

Jones a Gerard (1967) zdůrazňují, že hodnota vyjadřuje vztah mezi emočním prožíváním a 

určitými kognitivními kategoriemi. Allport (I960) tvrdí, že hodnota je přesvědčení, které 

ovlivňuje individuální preference. Na individuálních hodnotách je tvořena budoucnost 

osobnosti. Hodnoty vykazují kvalitu trvalosti v přítomnosti emoční, motivační a kognitivní 

složky. 
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Specifické způsoby chování a existence se vztahují k tzv. instrumentálním a terminálním 

hodnotám. Instrumentální hodnoty jsou způsob, forma chování k dosažení žádaného cíle. 

Vztahují se na morálku (být poctivý) a vhodnost (být logický). Terminálni hodnoty určují 

aktuální a budoucí cíle osobnosti. Jsou to ideály pro stanovení individuálních cílu v souladu se 

stupni sociální přijatelnosti (in.: Rehan, Cakirpaloglu, 2000). 

Jak uvádí Kučerová, „lidské hodnoty vznikají v dimenzích, ve kterých si člověk osvojuje 

svět. Jsou p nim čte m jeho potřeb vitálních a civilizační i kulturních" (in.: Kučerová, 1996, str. 

72). Problém některých lidí je preference civilizačních hodnot na úkor hodnot vitálních, které 

jsou výrazem tendence uchovat a rozvinout život organismu, jedince a druhu, hodnot 

sociálních vyjádřených vztahem člověka k druhým lidem i k sobě samému mezi nimi a na úkor 

hodnot duchovních, které v užším smyslu odrážejí lidskou osobnost a její niterné bohatstvá (in.: 

Kučerová, 1996). 

Civilizační hodnoty zbavují člověka bezprostřední závislosti na přírodním prostředí a 

přinášejí mu určitý komfort. Problém je, jestliže tyto civilizační hodnoty přestanou být chápány 

jako prostředek naplňování hodnot sociálních a duchovních a stanou se cílem. S vývojem a 

rozšiřováním nabídky materiálních statku se tak člověk ocitá v situaci permanentní frustrace, 

která je jednou z významných faktoru podporujících agresi. 

Tomuto názoru do určité míry odpovídá Durkheimův koncept anomie. Anomn chápal 

jako „rozpor (napětí) v sociální struktuře podmíněný nerovnováhou mezi kulturně 

preferovanými cíli a legitimními (institucionalizovanými) prostředky k dosahování těchto cílu" 

(in.: Hrčka, 2001, str. 187). Společnosti, které kladou přibližně stejný důraz na obě složky, jsou 

vyrovnané a stabilní. To však neplatí pro všechny společnosti. 

Moderní společnost má tendenci klást větší důraz na dosahování cílu než na dodržování 

legitimních prostředku. Je tak přeceňován úspěch individua nad legitimními prostředky, které 

tvoří dosažení vzdělání, poctivá usilovná práce apod. Na vzniklou anomickou situaci může 

jedinec reagovat následujícími způsoby individuální adaptace: 

- konformitou, kdy jedinec dosahuje kulturně preferovaných cílů chováním, které je v souladu 

se společenskými normami; 

- inovací, kdy kulturně preferovaných cílů je dosahováno chováním, které je v rozporu se 

společenskými normami; 

- ritualizmem, kdy jedinec rezignuje na dosažení kulturně preferovaných cílu, ale důsledně 

dodržuje společenské normy; 
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- retrealizmem, kdy jsou odmítány kulturně preferované cíle i legitimní prostředky jejich 

dosažení, jedinec se často uchyluje k alkoholu, drogám, suicidiu, psychotickému chování apod.; 

- rebelií, kdy jedinec neuznává kulturně preferované cíle ani společenské normy a nahrazuje je 

jinými (in.: Hrčka, 2001, str. 188). 

Poslední čtyři adaptivní mechanismy představují negativně deviantní chování, jímž jedinec 

reaguje na situaci, v níž je frustrován, deprivován. Prostředkem k překonání překážky a dosažení 

cílií, k saturaci potřeb jsou často agrese a rozličné formy sociálně nežádoucího, případně 

kriminálního chování (in.: Hrčka, 2001). 

5.5.6 Sebekontrola 

Hollin a Howells (1989) vycházejí z modelu Megargeeho (1966). Základem tohoto modelu 

je, že násilí se objevuje, když je vyvoláno, zprostředkováno hněvem a překračuje jedincovu 

úroveň kontroly agresivity, pocitu nebo impulsů. Osoby s nízkou mírou sebekontroly mají 

velmi nízké inhibitory, a proto, když je vnímána provokace, často jednají násilným způsobem. 

Osoby s vysokou mírou sebekontroly mají extrémně silné inhibitory a násilí se projevuje 

pouze v případě intenzivní či dlouhodobé provokace (in.: Hollin, Howells, 1989) či v případě 

hostilního přemítání. 

Míra sebekontroly souvisí s procesem socializace, kdy jedním z prvku v procesu osvojování 

si sociálních norem je vytvoření mechanismů inhibice chování, které s těmito normami není 

v souladu. 

5.5.7 Deindividuace 

Se sebekontrolou, jak uvádí teorie diferencovaného sebeuvědomění, souvisí 

sebeuvědomění a jeho dvě složky- veřejná (sociální) a složka osobní (soukromá). Veřejné 

sebeuvědomění je orientováno na sebe jako sociální objekt. Jde o uvědomění si svého vzhledu a 

chování v sociálních siniacích z pohledu jiných lidí. Obsahem osobního sebeuvědomění jsou 

vnitřní, osobní aspekty sebe sama, jako jsou percepce, myšlenky, prožitky a chování z hlediska 

toho, jak korespondují s vnitřními názory, hodnotami a normami jedince. Na každou složku se 

váže odlišný mechanismus deindividuace. 

První z nich se váže na veřejné sebeuvědomění. Jedinec si ve snížené míře uvědomuje 

veřejné aspekty sebe a důsledky svého chování vůči jiným lidem.Jedinec je jako člen skupiny 

přesvědčený, že jeho chování, například agresivní, bude neidentifikovatelné, a proto nebude nést 

důsledky za své činy- jeho anonymita je zachována a zodpovědnost rozložena. 
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Druhý typ se váže na osobní sebeuvědomění, kdy uvědomění si osobních aspektů sebe je 

sníženo. Aktivační úroveň je zvýšena, jedinec prožívá své splynutí se sociální skupinou, 

ztotožnění se ní. Chová se jedná jako člen skupiny, což snižuje možnost kognitivní seberegulace. 

Důsledkem deindividuace je disinhibice sociálně nežádoucího chování, kdy jedinec 

porušuje normy, a to například ve formě maligní agrese (in.: Výrost, Slaměník, 1997). 

5.5.8 Poruchy spojené s osobností náchylné k agresi 

5.5.8.1. Nevyvážený vývoj osobnosti (psychopatie) 

V běžné praxi se termín psychopatie používá střídavě s termínem antisociální porucha 

osobnosti, někdy i s termínem sociopatie. Definice DSM-IV zahrnuje do konceptu antisociální 

poruchy osobnosti dvě hlavní komponenty. První se vztahuje k poruchám chování před 15. 

rokem věku, druhá část se vztahuje k poruchám chování, které pokračují v dospělosti. Termín 

psychopatie užíváme právě ve vztahu k dospělým jedincům (In.: Oltmanns, Neale a Davison, 

1995). 

Meloy (1988; in.: Čermák, 1999, str. 74) definoval psychopatii jako „deviantní vývojovou 

poruchu charakterizovanou množstvím neovladatelné agrese a absencí kapacity k vytváření 

vazeb k jiným lidem". 

Psychopatická osobnost je charakterizována chudou impulsivní kontrolou, nezdrženlivosrí, 

vysokou extraverzí, vně zaměřenou hostilitou, nízkou anxietou a málo psychiatrickými 

symptomy (in.: Hollin, Howells, 1989). 

K pochopení spojení mezi psychopatií a agresivitou je částečně užitečný dvoufaktorový 

model psychopatie, jehož autorem je Hare a kol. (1989, 1991). Faktor I zahrnuje rysy osobnosti 

jako např. egocentričnost, naduté sebehodnocení, nedostatek výčitek svědomí, lítosti a empatie, 

nečitelnost, krutost, patologická lhavost, povrchní šarm apod. Meloy tento typ nazývá 

agresivním narcismem. Faktor II tohoto modelu sestává z kritérií, která jsou v podstatě 

dimenzemi chování nebo životního stylu charakteristickými pro antisociální poruchu osobnosti-

např. impulsivita, nezodpovědnost, cizopasný životní styl. Ačkoli tyto dva faktory korelují, 

výzkum předpokládá (Serin, 1996), že rysy osobnosti faktoru I mohou predikovat násilí silněji 

než antisociální kritéria životního stylu faktoru II. Meloy tento nestabilní životní styl označuje 

jako faktor antisociálního chování (in.: Edens, 1999; Čermák, 1999). 

Psychopatické osobnosti je blízká Kernbergova koncepce tzv. hraniční organizace 

osobnosti. Pro jedince s hraniční organizací osobnosti je charakteristická nedostatečně 
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integrovaná identita, což souvisí s nutností ochrany hranie ega. Často používají obranné 

mechanismy jako popření, projekce, introjekce, afektivní identifikace idealizace apod. Jedinec je 

schopen rozlišovat sebe a jiné, je u něj rozvinuta pojmová reprezentace internalizovaného „já" a 

jiných, ale konstantnost vnímání takového vnímání je narušena. Jeho pocit fyzické síly či 

intelektové nadřazenosti neodpovídá realitě. To tvoří podmínky pro rozvoj agresivního chování 

(in.: Čermák, 1999). 

5.5.8.2 Narcismus 

Narcistická porucha osobnosti se odlišuje od psychopatie či hraniční organizace osobnosti 

zejména tím, že osoby s narcistickou poruchou jsou relativně dobře sociálně přizpůsobeny, 

dokáží kontrolovat afekty a jsou schopni se pohybovat a pracovat v podmínkách, kde se jim 

dostává ocenění a obdivu od druhých. Své „já" jsou schopni integrovat, avšak toto „já" je 

patologicky přebujelé. Vzájemný vztah mezi ideálním „já", reálným „já" a idealizovaným 

objektem, který je tvořen jinými lidmi, je kontaminován (in.: Čermák, 1999). 

Marie- France Hirigoyen mluví o agresorovi jako o narcistickém jedinci, který sám snáší 

špatně neúspěch a pocit vlastní malé hodnoty. Proto se snaží prostřednictvím různých 

destabilizačních technik (např. slovní narážky, ponižování) zvýšit své vlastní sebevědomí a 

vyhnout se vnitřnímu konfliktu a nejistotě. Přenáší na svou oběť odpovědnost za to, co sám 

nedokáže, a promítá si svou vlastní nejistotu a neschopnost do oběti. Agresivní chování se 

objevuje v okamžiku, kdy má přijmout svůj díl odpovědnosti, což pro něj může být zdrojem 

nejistoty. Agrese ho od vnitřní nejistoty odvádí. Proto své chování nikdy nezpochybňuje, a tak 

působí jako silná a fascinující osobnost, jíž je těžké se postavit. Rozhodný a tvrdý postoj je navíc 

podporovaný společenskou představou o úspěšném a výkonném jedinci, který je vůči sobě i vůči 

svému okolí nesmlouvavý (in.: Hučín, 2003). 

5.6 Náročné životní situace 

5.6.1 Frustrace 

frustrace jako určitá překážka jedinci na cestě k jeho cíli je považována, jak formuluje 

například F-A (frustrace-agrese) teorie, za významný faktor podněcující agresi. Frustrace 

vyvolává negativní emoci, nejčastěji hněv, který vede k agresivnímu jednání s cílem překonat 
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frustraci. Neplatí to však pro každý jednotlivý případ. Jak uvádí Ruisel, jakákoli podmínka, která 

snižuje frustrační toleranci, může agresi ovlivnit. 

Na výsledek frustrace má také vliv kognitivní kompetence, tj. úvahy o možných 

alternativních jednáních, či vliv osobní úrovně dráždivosti jedince. Berkowitz (1983, 1989) 

dokazuje, že frustrace vede k agresi podnícením iniciace negativního afektu, který je spojen 

s agresí asociativními sítěmi. Negativní afekt je vyvolán událostí, situací, jež v člověku navozuje 

pocit odporu, nechuti, nepříjemnosti, averze. Tato nepříjemná zkušenost je spojena 

s příslušnými kognicemi, emocemi a expresivnč motorickými reakcemi, které mají souvislost 

s tendencí k útoku či agresi nebo úniku ze situace. Vyšší kognitivní procesy, například 

přisuzování záměru, mohou usnadňovat vybavení agrese nebo její inhibici (in.: Čermák, 1998; 

Ruisel, 2003). 

Frustrace agresi významně ovlivňuje zejména tehdy, pokud jedinec vyhodnotí překážku 

jako nepřekonatelnou, kdy ztratí schopnost ji zvládnout. Je vyvolán pocit bezmoci, který je 

bezprostředním ohrožením „já" a vede bud' k rezignaci, nebo agresi. 

5.6.2 Deprivace 

Deprivaci můžeme charakterizovat jako chronické, opakované neuspokojování potřeb či 

významné potřeby. 

Čím více má člověk neuspokojených potřeb, tím snáze u něj dochází k agresivnímu 

chování. Uspokojení pouze materiálních potřeb však nestačí, je to málo v době „konzumní 

společnosti", která nabízí další a další hmotné potřeby. Je zde totiž rovněž otázka smyslu života, 

našeho bytí, životní spokojenosti. S nimi jsou spojeny potřeby tvůrčí aktivity, prosazování ideálu, 

společenského uznání, dobrých mezilidských vztahů, které jsou založeny na sympatiích, 

kamarádství, přátelství. V tzv. rozvinutých zemích je společenský život složitější. Získat úspěch, 

uznání je komplikované. Zdrojem agrese pak může být u jedněch pocit nedostačivosti vůči 

ostatním, u druhých frustrace tvůrčích lidských hodnot v konzumní společnosti (in.: Šimek, 

1995). 

Vidíme tedy výraznou nutnost orientovat se nejen na potřeby a hodnoty (jako zvnitřněné 

cíle) materiální, ale zejména duševní a duchovní. Co se dítěte týče, Matějček zdůrazňuje nutnost 

saturace následujících základních duševních potřeb: 

1. Potřeba náležitého přísunu podnětů zvenčí. 

2. Potřeba smysluplného světa- v podnětech by měl být řád a smysl. 

3. Hledání životní jistoty. 
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4. Potřeba vlastní společenské hodnoty, potřeba být uznáván a oceňován, či přijímán. 

Vědomí této hodnoty bývá označováno jako „identita", čili vědomí vlastního „já", 

neboli sebe- vědomí. 

5. Potřeba otevřené budoucnosti, jinak životní perspektivy. Uspokojení této potřeby nám 

umožňuje žít v čase, od minulosti do budoucnosti, na něco se těšit, k něčemu směřovat, 

o něco se snažit (in. Matějček, 1994, str. 25- 26). 

Pokud je uspokojení těchto potřeb narušeno, s velkou pravděpodobností dojde k výskytu 

agrese. Ofenzivní deprivant bývá vysoce destruktivní. Destruktivitu obvykle kryje odkazem na 

vyšší principy- například politické, rasové, náboženské apod. je vždy součástí skupiny lidí jemu 

podobných, je schopen bez zaváhání poslat na smrt, utrpení, do války velký počet lidí. Zároveň 

je schopen se chovat velmi kultivovaně, identifikovat se plně s rolí, kterou si právě zvolil, 

přizpůsobovat se prostředí, ve kterém se pohybuje, manipulovat emocemi lidí kolem sebe. 

Charakteristické pro něj jsou niterná prázdnota, cynismus, lenost, pokrytectví, vytváření klik a 

koalic. V jádře osobnosti i chování je patologická touha po moci. Patologií této touhy je 

nenasytnost, neukojitelnost. Tato patologická touha po moci bývá ego-syntonní, což znamená, 

že svému nositeli nečiní žádné obtíže. Tuto vlastnost považuje její nositel za něco normálního, 

popřípadě za zdroj síly. Lidmi, kteří se takto nechovají či tuto vlastnost nemají, zpravidla pohrdá 

nebo je nechápe, eventuelně je chápe, ale o to více jimi pohrdá (in.: Matějček, 1998; Koukolík, 

Drtinová, 2001). 

Potřeba moci, prosazení se bývá mnohdy stimulována vytvářením situací boje, soupeření 

v rámci kompetitivních činností, kdy jednotlivci či skupina směřují na „jednotný cíl, ale snaží se 

jej dosáhnout proti druhým. Tím mohou ohrožovat uspokojování základních potřeb 

nezvítězivších jedinců nebo skupin" (in.: Langová, 2002, str. 56). 

Rogers v oblasti potřeb zavádí pojem potřeby respektu. Tato potřeba zahrnuje sympatii, 

oblibu, toleranci, vřelost vztahu apod. Nejprve je tato potřeba saturována prostřednictvím 

druhých, později přináší jáská zkušenost uspokojení nezávisle na respektu druhých, poněvadž se 

vyvine autonomní respekt k sobě samému a potřeba tohoto respektu (in.: Říčan, 1970, str. 217). 

Pokud dítě necítí respekt ze strany druhých, zpravidla si neváží samo sebe, má k sobě, 

pokud nedojde k významné korekci, negativní vztah i v dospělosti, jeho jáská zkušenost není 

uspokojivá, jak dále uvádí Říčan (1970), Rogersovi nejde o jakýkoli respekt, ale právě o respekt 

k jáské zkušenosti vlastní nebo cizí, k prožívání, k vnitřnímu světu. 
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5.6.3 Konflikt 

Konflikt vnitřní či interpersonální může být významným zdrojem agrese. }e velmi 

pravděpodobné uplatnění strategií vedoucích k obraně „já" v podobě sebeprezentačních 

strategií, v případě interpersonálního konfliktu lze očekávat reaktivně agresivní chování vedoucí 

k eliminaci protivníka a obrany sebe sama. Vyloučená není ani instrumentální agrese použitá jako 

nástroj k prosazení své autority, svého názoru, cíle. 

5.6.4 Stres 

Pokud se zmiňujeme o vlivu stresu na výskyt agresivního chování, máme na mysli tzv. 

distres, tedy stres negativně působící, „stres vznikající v důsledku negativních emocí" (in.: 

Kondáš, 1980, str. 123). Pro zjednodušení však zůstaneme u používání běžného termínu stres. 

Stres můžeme vymezit jako určitou na člověka nadměrně působící zátěž psychickou či 

fyzickou. Křivohlavý stresem rozumí „vnitřní stav člověka, který je bud' přímo něčím 

ohrožován, nebo takové ohrožení očekává a přitom se domnívá, že jeho obrana proti 

nepříznivým vlivům není dostatečně silná" (in.: Křivohlavý, 1994, str. 10). Ohrožení je přitom 

tím větší, čím více se dotýká našeho „já". 

Z hlediska výskytu agrese považuje Geen ve shodě s Lazarusem a Folkmanem (1984) za 

významnou proměnnou interpretaci stresoru vázaných na situaci. Tyto soudy o situaci jsou 

označovány jako primární odhad události. Je-li v prvotním odhadu podnět označen jako 

normální nebo ospravedlnitelný, je výsledkem relativně malý stres. Ale když se podle primárního 

odhadu siniace jeví výsledek očekávaného jednání jako svévolný, poškozující nebo záměrný, 

následuje relativně vysoká úroveň stresu. Stres podle Geena obsahuje prvky excitace pozorované 

v tělesných reakcích a v projevu emocí, zejména zlosti či hněvu. Když se vyskytnou stres a 

dispozice k snadnému vybavení agrese společně, pak je agresivní reakce vysoce pravděpodobná. 

Agrese muže být zmírněna, když si osoba uvědomí, že je schopna reagovat jinak, což jí dovoluje 

zvládnout situaci konstruktivním způsobem. Geen nazývá tuto reflexi procesem sekundárního 

odhadu, ve kterém osoba hodnotí dostupnost prostředků, jež dovolí agresi zvládnout (in.: 

Čermák, 1998). 
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5.7 Fyzikální stresory a agrese 

Vysoká teplota prostředí je považována za fyzický stresor, který patří k činitelům 

podporujícím vznik agrese, a to jako určitý prostředník. 

Bylo prokázáno, že vysoká teplota prostředí působí fyziologickou aktivitu, na hostilní 

interpretaci událostí a na zvýšení hostilního afektu. Všechny tři uvedené činitele byly aktivovány 

ve směru vzniku agresivního chování. Tím se zároveň potvrzuje, že na agresivním chování se 

pod vlivem zvýšené teploty podílí arousal, kognitivní a afektivní sféra. 

Zátěžově působí zejména hluk nárazový, který není možno předpovídat, a to bez ohledu 

na jeho intenzím. Možnost předpovědi hluku a jeho kontrolovatelnost naproti tomu redukují 

stresový potenciál. 

11 toxických substancí je možno očekávat jejich vliv zejména na nervový systém jedince. 

Důsledkem může být změna od kognitivních funkcí, emocionality až po klinické symptomy. 

Škodliviny v ovzduší jako škodlivé zápachy, dým a atmosférické znečištění mohou rovněž 

potencovat agresivní chování. 

Co se elektřiny v ovzduší týče, Baron, Geen a další zjistili, že vyšší koncentrace anionů 

v ovzduší vede ke zvýšení aktivační úrovně, zvyšuje se systolický i diastolický tlak u lidí, kteří 

vykonávají různé úkoly. Zvýšená koncentrace iontů zintenzívňuje původní osobnostní vybavení 

jedince, zejména typ osobnosti A, a ovlivňuje přizpůsobivost prostředí a hněvivost. 

Přikláníme se k názoru Ruisela, že environmentálni stresory neovlivňují agresi přímo, ale 

spíše prostřednictvím psychologických proměnných, jako jsou předpověditelnost a 

kontrolovatelnost podnětů a situací. Tyto proměnné se podílejí na zvyšování arousalu a tím 

ovlivňují agresi- zejména agresi reaktivní (in.: Výrost, Slaměník, 1997, Ruisel, 2002). 

5.8 Učení 

Význam učení pro rozvoj agrese byl zmíněn v části věnované teoriím agrese. Následný text 

je doplněním poznatků o vlivu učení na agresi. 

Učení, respektive sociální učení, můžeme vymezit jako „soubor procesů, jimiž se dítě uči-

ve styku s druhými lidmi- žít ve společnosti, aktivně se do ní začlenit, dodržovat její normy, 

přejímat sociální role, komunikovat, účastnit se sociální interakce" (in.: Cáp, Mareš, 2001, str. 
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192). Mezi ncjvýznamnější formy sociálního učení Čáp a Mareš, kteří se opírají o Banduru, řadí 

imitaci, identifikaci, sociální posilování, observační učení a sociální učení se zdůvodněním a 

záměrem, založené na kognici, přijatém principu a vuli (in.: Cáp, Mareš, 2001). 

Co se imitace (vědomé či automatické) týče, velmi významnou úlohu zde hraje sociální 

prostředí a modely, které toto prostředí zahrnuje. I /ěciomé jedinec napodobuje model, který je 

pro něj z hlediska jeho cílů a hodnot atraktivní, na druhou stranu model sám má na jedince 

formativní účinek. Určuje cíle i preferenci hodnot jedince a ve spojení se sociálním zpevňováním 

formuje strategie jeho chování. Tzv. pozitivní model je pro jedince obrazem toho, jaký by chtěl 

být. Naproti tomu model negativní zasUipuje a vyjadřuje to, jaký by jedinec být nechtěl, kým by 

nechtěl být, jak by se nechtěl chovat. Pro vývoj a formování jedince považujeme za významné 

zastoupení obou modelů. Automaticky napodobujeme modely, které jsou svým projevem 

v určitých situacích velmi výrazné- například dominace jednoho z rodičů, způsob řešení určitých 

situací vyznanými druhými apod. 

Problém nastává v případě rozporů v preferenci modelů ze strany oficiální kultur)' a jejích 

zástupců, například rodičů, učitelů apod, a jedince samého. Co se například rodičům zdá vhodné 

a atraktivní, pro jedince je nedosažitelné či neatraktivní. Mnohdy jsou rovněž „žádoucí" modely 

předkládány příliš často či intenzivně. V takovém případě hrozí „bumerangový efekt", kdy 

jedinec předkládaný model ignoruje nebo se chová v rozporu s takovýmto modelem, což je 

zpravidla spojeno s projevy negativismu, vzdoru, agrese. Tímto chováním se jedinec brání 

zvýšenému tlaku na svou osobu, brání se útoku na své „já". 

Pokud dojde k preferenci modelů společensky nežádoucích, které jedinec obdivuje, ke 

kterým má emoční vztah, kdy přejímá jejich cíle a hodnotovou orientaci- dochází k identifikaci 

s modelem či modely. V případě identifikace s agresorem může jedinec obdivovat jeho sílu a 

moc, což pak uplatňuje ve vztahu ke slabším, ale také mu může vyhovovat „skrytí se 

v agresorově stínu" a zmenšit tak riziko, že se stane jeho terčem. 

Sociální zpevňování formou odměn či trestu podporuje upevnění či eliminaci chování, 

které odpovídá nebo odporuje normám či zvyklostem sociální skupiny, do které jedinec patří. 

Účinek odměn přitom vychází z přirozené tendence jedince opakovat situace, které prožil jako 

příjemné, v případě trestu se naopak vyhnout situacím, které byly spojeny s prožitkem 

negativním. Za velmi rizikový a negativní považujeme názor, že netřeba věnovat přílišnou 

pozornost tomu, co člověk udělá správně, jako by to byla samozřejmost, ale je třeba si důsledně 

všímat toho, co udělá nesprávně a tím toto eliminovat. V tomto případě převládá trestání, což 
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má velmi nepříznivý vliv na sebepojetí jedince. Nejsou dostatečně saturovány potřeby být 

úspěšný, být pozitivně hodnocen, lásky bezpečí, sounáležitosti apod. 

V případě observačního (zástupného) učení se jedinec učí tím, že pozoruje činnost 

druhých a posuzuje výsledky jejich činnosti ve spojení s následným zpevněním. Účinek je stejný, 

jako kdyby byla zpevněna jeho vlastní aktivita. Prostřednictvím zástupného učení se jedinec učí 

strategiím, které vedou k úspěchu, aniž by mnohdy rozlišoval strategie společensky žádoucí od 

nežádoucích. Pokud agresivní chování vede k cíli, má tendenci ho také uplatňovat. Bandura také 

prokázal, že observační učení podporuje agresi. Podle Bandury (1977, 1983) učení 

pozorováním zahrnuje čtyři základní procesy- dítě si musí všímat znaků modelovaného chování, 

jeho druhu a důsledku; pozorování musí být zakódováno v paměti; kognice se přeměňují do 

nových vzorcu chování, které se jeví jako nápodoba a pokud má dítě motiv, je-li pobídnuto, 

naučené vzorce chování se projeví. 

Bandura v roce 1983 rovněž stanovil podmínky, za kterých je agrese upevňována: 

Výsledek, který je dosažen agresí, ovlivňuje chování jedince v budoucnu. Pokud je 

výsledek z hlediska aktéra agrese pozitivní, pak bude aktér očekávat, že cíle v budoucnu 

dosáhne užitím obdobného způsobu chování. Agrese tak může být aktivována 

pozitivním očekáváním. A naopak- negativní důsledky agresivního chování nebo 

nesplněná očekávání brání opakování agrese. 

Děti, které jsou cílem agrese jiných, se stávají také agresivní, pokud vlastní protiagresí 

dokáží útoky zastavit. 

Pokud je jedinec přesvědčen, že agresí může odvrátit špatné zacházení se svou osobou 

ve vzdálenější budoucnosti, použije agresi jako prostředek přes velmi nepříjemné 

bezprostřední důsledky. 

Výsledný efekt je tím účinnější, čím pozitivnější odezvy se jedinci dostává zejména od 

významných druhých- například syn od otce, který' ho chválí, že se „umí prosadit, nebojí se 

druhých, bude tedy úspěšný apod." jedincovo chování je nejen facilitováno, ale je mu 

naznačováno či přímo řečeno, co se od něj očekává, zda „slušné, kooperativní" či „drsné, 

kompetitivní" chování. Je tím vyjádřena určitá anticipace a jedinec přechází prostřednictvím 

anticipačního učení k anticipačnímu chování, kterým jedinec uskutečňuje tzv. sebenaplňující, 

sebeuskutečňující předpověď. Agresivní chování jedinců v rámci sebenaplňující předpovědi 

je podle Berkowitze (1994; in.: Čermák, 1998) charakteristické tím, že jedinci si neustále udržují 

odstup od lidí svým nastavením a neustálou pohotovostí k boji, a to tím, že prezentují navenek 
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iracionální aroganci a vyvolávají vůči sobě v jiných lidech ospravedlnitelnou hostilitu. Neustále 

předjímají agresi a jsou trvale agresivně naladěni. 

Co se agresivního chování týče, v určitých případech k jeho vysvětlení nestačí výše uvedené 

jednodušší formy sociálního učení. Ty se mohou doplnit kognitivními a autoregulačními 

mechanismy, zdůvodňováním a záměrem jednat ve shodě s ideologií, principy, které jedinec 

přijal a snaží se jimi řídit a prosazovat je, což je pro něj plně uspokojující. Takto mohou být 

rozvíjeny agresivita i altruismus jako určité rysy osobnosti (in.: Bertrand, 1998; Cáp, Mareš, 

2001). 

5.8.1 Vliv médií na rozvoj agrese 

Zejména v souvislosti s učením se vedou diskuse o možném vlivu médií na rozvoj agrese 

zejména u dětí. Na jedné straně stojí názor, že prostřednictvím médií máme možnost získat 

daleko více informací, hranice mizí, svět se propojuje, globalizuje (in.: Jedlička, Koťa, 1998). 

Média jsou významnými pomocníky šíření nových poznatků, názorů, idejí. Na straně druhé 

jsou také například formou reklamy pomocníkem při nastolování nových, mnohdy umělých 

potřeb. Prezentují tak „společensky uznávané hodnoty a cíle", avšak zřídka nabízejí adekvátní 

prostředky k jejich dosažení. |ak uvádí E. Malá, sledováním zmíněných pořadů jedinci postupně 

ztrácejí blízké vztahy k vrstevníkům a rodičům, objevují se konflikty, zhoršuje se prospěch, 

dochází ke změnám hierarchie potřeb, kde jsou preferovány potřeby materiálního rázu, jedinec 

se stává morálně a emočně otupělým (in.: Malá, 1995). 

Nepopíráme kladné působení médií zejména na intelektuální rozvoj jedince ani jejich 

relaxační úlohu, avšak na straně druhé nelze opominout ani odvrácenou stránku médií, zejména 

vliv expozice násilných scén na vývoj agrese a dalších negativních jevů, jako jsou neurotizace, 

ztráta schopnosti interpersonální komunikace tváří v tvář apod. 

Pokud se stručně zmíníme o důvodech negativního působení médií, pak můžeme začít u 

hlavní funkce médií- přenosu informací. Je možno říci, že suma informací neustále roste. 

Otázkou je, zda má jedinec podmínky pro jejich adekvátní zpracování, zda má čas je vstřebat a 

vyhodnotit. Pokud ne, stávají se média významným stresorem ohrožujícím „já" jedince, jeho 

stabilitu a integritu. K tomu přidejme skutečnost, že média se podílejí například prostřednictvím 

reklamy na vytváření idolů, nových potřeb apod. Díky absenci prostředků k uspokojování těchto 

potřeb, vědomí si nedosažitelnosti prezentovaného modelu, může být jedinec významně 

frustrován. A jak bylo uvedeno, frustrace spolu se stresem patří mezi významné faktory 

podporující vznik agrese. 
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Dalším problémem je sugestivní působení některých, zejména výrazně emocionálně 

laděných pořadů, kdy jedinec informace přijímá bez racionální korekce. Informace tím ovlivňují 

oblast emocionální, nikoli kognitivní. Dochází k nárůstu arousalu, zvyšuje se vnitřní tenze a 

afektivní dráždivost jedince. Na základě „hydraulického modelu" můžeme usoudit, že se 

objevuje potřeba vybití tenze- potřeba akce. Podoba akce je nezřídka významně ovlivněna tzv. 

„observačním učením". Jestliže tedy agresivní chování hrdiny vedlo k úspěchu- získal moc, 

uznání apod., jedinec má tendenci toto chování napodobovat. Vytvářejí se kognitivní mapy a 

jedinec se učí strategiím vedoucím k dosažení cíle. Agrese se stává nejen instrumentem 

k dosažení cíle, ale je také prostředkem uvolnění tenze, prostředkem katarze. 

Další riziko spatřujeme v tom, že sledováním násilí a brutality dochází k habimaci ve vztahu 

k těmto jevům, jedinec je desenzitizován k hrubostem, ztrácí schopnost empatie, soucitu. 

Jeho agresivní projevy jsou pak mnohem brutálnější. Pokud také zohledníme potřebu novosti, 

čerstvosti podnětu, je zřejmé, že touha po intenzivnějších podnětech poroste. Aby scény jedince 

zaujaly, musejí být násilnější, brutálnější. Potřeba intenzivních zážitků vede nejen k problémům 

rozlišování reality od fikce, ale přenáší se do reálného života v podobě tzv. „zážitkového 

násilí". 

Zmíněná rizika neznamenají automatické odsouzení medií. Přikláníme se však k tomu, aby 

zejména rodiče byli odpovědnější při výběru pořadu, které děti sledují. Pokud se totiž nestane 

dominujícím socializačním činitelem rodič, jeho roli zastoupí prostřednictvím médií jiný 

významný druhý, jehož působení nemusí být společensky akceptovatelné, socializační. Tímto 

jsme naznačili význam socializačního působení na vývoj a formování jedince. 

5.9 Socializace 

Součástí sociálního učení je socializace, která zaujímá významné místo v sociální 

determinaci vývoje jedince. Například Helus (1992) socializací rozumí „proces přetváření a 

vývoje člověka, respektive rozvoje jeho osobnosti působením sociálních vlivů i vlastních činností 

jedince, kterými na tyto vlivy reaguje, vyrovnává se s nimi, mění je a zvládá" (in.: Helus, 1992, 

str. 21). 

V průběhu socializace dochází k osvojování společenských norem, postojů, hodnot, ideálů 

apod., a to prostřednictvím socializačních mechanismů, mezi které řadíme sociální činnosti (lira, 

učení, práce), imitaci, identifikaci, sugesci a sociální zpevňování. V průběhu procesu 
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presocializace, socializace v pravém slova smyslu i dosocializováni na nás působí řada 

socializačních činitelů v podobě vnitřní výbavy jedince a činitelů prostředí. 

Socializace probíhá v několika prostředích, které v roce 1979 U. Bronfenbrenner rozdělil na 

několik druhů: 

1. Mikroprostředí, kterým označujeme prostředí, v němž jedinec nachází bezprostředně, 

bezprostředně s ním interaguje. Tímto mikroprostředím je zejména rodina, školní třída 

nebo škola jako celek, parta, zájmové kroužky apod. 

2. Mezoprostředí vyjadřuje vztahy mezi různými mikroprostředími, do kterých jedinec 

patří. 

3. Exoprostředí je prostředí, s nímž není jedinec v bezprostředním kontaktu, ale toto na 

něj působí prostřednictvím činitelů mikroprostředí, které dobře zná a je s nimi spjat, 

jako příklad exoprostředí je možno uvést pracoviště rodičů, lokalitu, ve které jedinec 

vyrůstá (např. město, vesnice, sídliště, vilová čtvrť) apod. 

4. Makroprostředí je reprezentováno obecně působícími společenskými vlivy, ideologií, 

politikou, kulturou apod. Vlivy makroprostředí působí zejména prostřednictvím 

mikroprostředí (in.: Helus, 1992). 

Podle Janouška (in.: Janoušek, 1988) ovlivňují jedince v průběhu jeho vývoje nejen vlivy 

socializační, ale také různé druhy mimosocializačního působení. Patří k nim zejména: 

1. Individualizační působení subjektu socializace na objekt. 

Například matka může svými specifickými osobnostními rysy ovlivnit vývoj specifických 

individuálních zvláštnosti dítěte. Výsledky individualizačního působení zpravidla nejsou 

v rozporu s působením socializačním, spíše ho doplňují a podporují individuální odlišnosti mezi 

jedinci. 

2. Patogenní působení sociálních faktorů. 

Jde o vliv společenských faktoru, zejména rodiny, které se podílejí na vzniku duševních poruch. 

Výsledky jejich působení často mohou být v rozporu se socializačním působením. 

3. Protispolečenské působení. 

V tomto případě se mluví o deviantní socializaci, která je významnou odchylkou od socializace 

jako takové. V důsledku tohoto působení osob či sociálních skupin se jedinec může postupně 

vyvíjet v mladistvého delikventa, později zločince. 

Smyslem socializace je začlenění jedince do společnosti. Toto začlenění má jedinci umožnit 

a usnadnit v kontextu jiných lidí jeho seberealizační tendence. Pokud posuzujeme efekt 

socializace, souhlasíme s Řezáčem, který ho spatřuje především „v úrovni psychosociální 
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zralosti jedince" (in.: Řezáč, 1998, str. 67). Řezáč za podstatné považuje spíše zralost a 

vyspělost ve vztahu k normám než prosté respektování norem, které muže být založeno na 

jejich primitivním subjektivním výkladu či pouhé konformitě. Tím však nezpochybňuje 

nevyhnutelnost přijmout obecně přijímané společenské hodnoty a normy jako důležité kritérium 

normativní koncepce normality. 

Mezi atributy normální zralé osobnosti Řezáč řadí adekvátní percepci reality; schopnost 

správného sebehodnocení a sebepoznání; cit identity; schopnost sebeovládání a sebcregulace; 

sebeúctu a seberealizaci; autonomii; integraci; odolnost vůči stresu; aktivní adaptabilitu a 

činorodost (in.: Řezáč, 1998, str. 70). 

Několikrát byl zmíněn vliv sociálního prostředí na formování jedince. V něm podle nás 

stále hraje rozhodující úlohu rodina jako primární sociální skupina a činitel mikroprostředí. Ne 

každá rodina je však funkční a ne vždy je působení rodiny protosocializační. Zmíníme nyní 

některé rodiny, které jsou rizikové pro svou dysfunkčnost/afunkčnost. 

5.9.1 Dysfunkční/afunkční rodina 

Ne všechny rodiny plní odpovědně své funkce (zejména funkci biologickou, socializační, 

emocionální a ekonomickou). Někdy je některá z funkcí plněna nedostatečně (dysfunkční 

rodina), jiné rodiny neplní funkce žádné (rodina afunkční). Rodiče tím mohou být zdrojem nebo 

přímo příčinou problémů dítěte. Jak uvádí Hadj- Moussová, působení rodičů může být 

nedostatečné „z hlediska kvantitativního, tj. dětem se nedostává potřebného množství podnětů 

v době, kdy tyto podněty potřebují pro svůj vývoj. Popřípadě jsou poskytované podněty 

kvalitativně nevhodné, tj. jsou takového druhu, že způsobují u dítěte obtíže a ovlivňují 

negativně jeho vývoj" (in.: Hadj- Moussová, 2001, str. 95). 

Co se typů dysfunkčních/funkčních rodin týče, můžeme zmínit rodinu rozmazlující, 

autoritářskou, ambiciózní, perfekcionistickou, improvizující, odkládající, přetíženou a 

disociovanou (in.: Helus, 1992). Rodina nezralá a neúplná nemusí být nutně dysfunkční či 

afůnkční. Nedostatek je možno kompenzovat- například působením prarodičů apod. 

• Rozmazlující rodina 

Pro tuto rodinu je charakteristická tendence za všech okolností vyhovět požadavkům 

dítěte. Dítě má ve všem pravdu, vše jde „podle něj", jeho přání jsou plněna, a to bez ohledu na 

okolnosti, rodiče se snaží dítěti odstraňovat z cesty všechny překážky. Důsledkem je 

nedostatečná saturace vývojových potřeb dítěte, zejména pak potřeby hranic, limitů a opory, a 

nízká frustrační tolerance (dítě se neučí zvládat překážky, nemá vypracováno schéma 
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adaptivních strategií chování v zátěžové situaci), egocentrismus, nejistota k okolí jedince (ne 

všichni se chovají submisivnč jako rodiče) apod. 

Tento typ rodiny neplní zejména výchovnou funkci a považujeme jej za signifikantní ve 

vztahu k rozvoji poruch chování a případnému vývoji asociálního jedince. Co se agrese týče, 

nezřídka ji dítě využívá jako instrument k dosažení cíle, jako nástroj trestání jiných včetně rodičů 

v situaci, kdy již není možno vyhovět. 

• Autoritářská rodina 

V autoritářské rodině je potlačena autonomie jedince, jeho projevy spontaneity, kreativity, 

iniciativa, svoboda rozhodování, je vyžadována bezvýhradná poslušnost. Zpevňujícím 

prostředkem bývá trest fyzický či psychický, který často nabývá podoby týrání. Jedinec je silně 

frustrován a deprivován- zejména citově. 

Důsledky mohou být různé. Závisí to na osobnostních vlastnostech jedince a dalších 

životních podmínkách. Jedinec díky rozhodování autorit neumí či odmítá nést odpovědnost za 

své činy. Odpovědnost je na tom, který rozhoduje- autoritářském rodiči. U jedince se mohou 

projevit apatie, sklíčenost, pasivita, anxieta, avšak nezřídka také impulzivní výbuchy vzpoury a 

agresivní nenávisti vůči rodiči nebo agresivní tendence směřující k vybití tenze na sobě v podobě 

autoagrese, nebo formou destruktivní heteroagrese na předmětech či slabších jedincích. Díky 

preferenci trestů má jedinec omezenou možnost naučit se adaptivním a konstruktivním 

způsobům řešení problému- převládají agresivní strategie chování. 

• Perfckcionistická rodina 

Pro tuto rodinu je typické, že na dítě je vyvíjen neustálý tlak, aby podávalo vynikající 

výkony, aby bylo vždy lepší než druzí, a to bez ohledu na jeho dispozice, zájmy, volný čas apod. 

Jakýkoli neúspěch, selhání pouze zvyšují již tak nepřiměřený nátlak. Jedinec je deprivován citově 

i sociálně, je chronicky stresován. Důsledkem jsou pocity nejistoty, viny, strachu, což spolu s 

přetížením vede k neurotizaci dítěte, jeho sebedůvěra a sebejistota jsou otřeseny, sebevědomí je 

zpravidla nízké. 

• Ambiciózní rodina 

V ambiciózní rodině rodiče preferují svou vlastní kariéru a seberealizaci na úkor rozvoje a 

seberealizace svých dětí. Převládají hodnoty jako kariéra, úspěch, vysoký materiální standard 

apod. Strádání v oblasti citové, jistoty, stability a sounáležitost rodiče kompenzují dárky či 

finančně. 

Důsledkem jsou mnohdy nepříliš pevné vazby k okolí, narušené sebepojetí ve směru 

prožitku vlastní nepotřebnosti, zvýšená tendence upozornit na sebe, být druhými pozitivně 
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oceňován. Vyskytující se poruchy chování jsou nezřídka projevem tzv. volání o pomoc - „jsem 

tu, všimněte si mě, jsem také důležitý, chci váš čas a pozornost. . ." Jindy svým nežádoucím 

chováním jedinec rodiče trestá za jejich, jak soudí, nezájem. 

• Přetížená rodina 

Přetíženost rodiny muže být způsobena například konflikty mezi členy rodiny, starostmi, 

nemocí, citovým strádáním, bytovými či ekonomickými problémy, narozením dalšího dítěte 

apod. Díky přetíženosti rodičů je dítě deprivováno, ztrácí pocit stability a jistoty. Díky stresu se 

mohou objevovat nežádoucí projevy, například poruchy pozornosti, agrese, sklíčenost, únikové 

tendence. Přetíženost je zpravidla dočasná, proto je nutné nezvyšovat ji tím, že dítě zažívá pocity 

selhání a neúspěchu v jiných prostředích, kupříkladu ve škole. 

• Improvizující rodina 

V případě této rodiny dítě strádá nedostatkem řádu, absencí norem, hodnot, cílů a 

přemírou volností, kterou neumí adekvátně využít. Výchovná funkce rodin)' není plněna. 

Důsledkem jsou nezřídka poruchy chování, které rodiče přehlížejí, nebo reagují autoritativně. 

V každém případě se jedná o přístup nedůsledný, rozporný. Rodiče nejsou pro dítě autoritou, 

dítě se vymyká jejich kontrole. 

• Odkládající rodina 

Problém této rodiny spočívá v tom, že rodiče často pod vlivem krize, přetížení či 

nedostatku času pro své ambice dítě svěřují do péče jiným osobám, například prarodičům. Dítě 

střídá různá sociální prostředí, kam ho rodiče „odkládají". Je deprivováno citově i sociálně, je 

ohroženo vytvoření stabilních vztahu a pocitu sounáležitosti s osobami a prostředím. Může 

nabýt pocitu, že nikam nepatří, nikdo o něj nestojí. Dítě „nemá své kořeny". Vzhledem 

k tomu, že různá prostředí mají různé normy, zvyky, hodnoty, je ohroženo vytváření sociálních 

návyku, režimu, vědomí správnosti a nesprávnosti určitého chování. 

• Disociovaná rodina 

Charakteristickým rysem této rodiny jsou narušené vnější či vnitřní vztahy rodiny. Vnější 

vztahy mohou být narušeny izolací od okolí nebo konfliktovostí rodiny. Důsledkem je 

nedostatek informací z okolí, nerozvinuté sociální dovednosti, nedostatečné začlenění do 

společnosti a společenských činností, zkreslení obrazu světa a společnosti a jejich pojetí jako 

něčeho cizího, nepřátelského, proti čemu je třeba se bránit, na co je třeba útočit. 

Vnitřní vztahy mohou být narušeny rovněž vzájemnou izolovaností jednotlivých členu 

rodiny nebo konfliktovostí. Děti jsou výrazně citově deprivovány. V případě konfliktovostí 
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dochází navíc k traumatizaci bouřlivými scénami, k neurotizaci. Dítě postrádá přístupné 

pozitivní modely, které by měly být reprezentovány rodiči- těmi „nejvýznamnějšími druhými" . 

Uvedli jsme přehled nejčastějších dysfunkčních rodin s jejich důsledky pro rozvoj dítěte, 

jeho sebepojetí a chování. Vývoj jedince je ovlivněn nejen funkčností rodiny, ale také postoji 

rodičů, které mohou podporovat zdravý rozvoj dítěte, či způsobit jeho disharmonický vývoj a 

vznik poruch chování. 

5.9.2 Postoje rodičů k dětem 

Například Cáp rozlišuje základní postoje rodičů k dětem z hlediska citového vztahu k dítěti 

a z hlediska řízení, požadavků a kontroly. 

1. Hledisko citového vztahu k dítěti: 

- kladný postoj, kdy dítě ví, že ho rodiče mají rádi, snaží se ho pochopit a jsou mu oporou 

v těžkých chvílích; 

- sentimentální láska představuje přehnané projevy kladného postoje, kdy rodiče jsou 

nadměrně citově k dítěti připoutáni a zároveň se snaží i dítě citově připoutat; 

- chladný, odmítavý postoj; 

- rozporná směs čili nepravidelné střídání kladných a záporných projevů, ambivalence či dvojná 

vazba. 

2. Hledisko řízení, požadavku a kontroly: 

- přiměřená míra řízení, požadavku a kontroly, kdy dítě ví, že požadavky existují, je nutno je 

respektovat a jejich plnění je kontrolováno, zároveň je dítěti poskytována dostatečná 

samostatnost; 

- přehnaně vysoká míra řízení, požadavků a kontroly, a to zejména ze strany rodičů 

perfckcionistických či moralizujících, kteří vyžadují dokonalost dítěte v jeho aktivitách a při 

plnění norem chování, omezují jeho samostatnou činnost, rozhodování a vývoj, diktátorským 

způsobem dítě neustále kontrolují; 

- nízká míra řízení, požadavků a kontroly nechává dítě bez povinností, jeho nedostatky jsou 

trpěny a omlouvány, dítě je ponecháno bez kontroly; 

- rozporná směs, nedůslednost řízení, požadavků a kontroly spočívá ve střídání protichůdných 

postojů v řízení, požadavcích a kontrole (in.: Čáp, 1987, str. 255). 

S výjimkou kladného emocionálního přístupu a přiměřené mír)' řízení, požadavků a 

kontroly jsou všechny zbývající postoje nežádoucí a ohrožují zdravý vývoj jedince, jeho stabilitu, 

sebepojetí a jsou nezřídka zdrojem agrese, případně poruch chování. 
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Na kvalitu vztahu mezi dítětem a jeho pečovateli se zaměřil například britský 

psychoanalytik John Bowlby. Ve své „teorii vazby" vyslovil hypotézu, že interpersonální 

zkušenosti s primárními pečovateli jsou v průběhu času internalizovány ve formě 

generalizovaných očekávání sebe a druhých. Bowlby identifikoval dva komplementární a 

hodnotící aspekty těchto „pracovních modelů" vzájemných vztahů. Zaprvé je pro dítě motivem 

jeho chování k druhým to, jak je primární objekt schopen podpory a ochrany dítěte v případě 

ohrožení. Zadruhé dítě rozvíjí svá očekávání podle toho, jak je primární objekt pozorný a 

zodpovědný k potřebám dítěte (in.: Kdens, 1999). Bowlbyho teorie odpovídá do značné míry 

Eriksonovu pojetí vývoje jedince z hlediska řešení tzv. psychosociálních konfliktů, kde záleží na 

tom, zda dítě získá v tomto raném období života důvěru ke svém, v život, či bude ke vnějším 

objektům a svém nejisté, nedůvěřivé. 

Co se konkrétně agrese týče, Dan Olweus vymezil 4 hlavní faktory u agresivních, 

respektive šikanujících dětí: 

1. Rodiče poskytli těmto dětem žalostně málo lásky a místo toho k nim zaujali negativní 

postoje. 

2. Rodiče jim tolerovali agresivní chování a v tomto smyslu jim nestanovili pevné hranice 

únosnosti. 

3. Děti museli od rodičů snášet fyzické tresty, případně prudké výbuchy emocí. 

4. „Horkokrevný" temperament dítěte, ačkoliv se tomuto faktoru přisuzuje menší 

důležitost než těm předchozím (in.: Elliottová, 1994, str. 88). 

Jak vidíme, děti nejvíce poškozuje nedostatek zájmu, citový chlad, ponižování, 

lhostejnost, prudké výbuchy negativních citů, nenávist. K tomu často přibývá fyzické i 

psychické násilí: bití, kruté tělesné tresty, nadávky. Třetí ingrediencí je tolerance k násilí, 

kterého se dítě dopouští vůči okolí, nezřídka dokonce přímá podpora a pochvala za agresivní 

chování, v němž rodiče vidí prostředek k dosahování cílu v interakci s ostatními jedinci (in.: 

Říčan, 1995). 

Rizikovým faktorem ve vývoji dítěte je rovněž nejistá raná vazba k primárnímu pečovateli 

a nepřítomnost otce (pokud jeho nepřítomnost není kompenzována), který je důležitý pro vývoj 

neutralizované a regulované agresivity. Konkrétní rizikové faktory představuje například 

narušený domov, hostilita rodičů vůči dítěti, deprese rodičů, kognitivní deficity dítěte a 

v neposlední řadě vysoká incidence chudoby v rodinách s rysy násilí a chaosu (in.: 

Farrington, 1996; Hrdlička, Kocourková, Koutek, 1998). 
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Tyto faktory püsobi negativně nejen na rozvoj agresivní strategie chování jedince, ale 

především na jeho sebevědomí, respektive sebepojetí. 

V předchozím textu, který byl věnován agresi, jsme zachytili v různých teoriích náznaky 

některých autorů o vztahu agrese a sebevědomí. Vzhledem k tomu, že nás zajímají především 

vztahy mezi sebevědomím a agresí, považujeme za důležitě věnovat důstojný prostor rovněž 

problematice sebevědomí. 
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6. PROBLEMATIKA SEBEVĚDOMÍ 

Sebevědomí je důležitou složkou lidského bytí. Jak uvádějí Pešková a Schůcková, člověk si 

je „vědom sebe jako bytosti vědomé, ví, že ví. Člověk jest (existuje), což obecně znamená, že „je 

jsoucí" tak, že ví o „světě", zároveň ví o „vědomí světa" jako o podstatném předpokladu 

lidského způsobu sebeudržení ve světě, tj. individuální lidské reprodukce jakožto lidské 

reprodukce" (in. Pešková, Schůcková, 1991, str. 47). Podle zmíněných autorek je třeba odlišit 

mimo jiné sebevědomí od pocitu méněcennosti. 

Mnozí autoři- například |ames, Allport- používají sebevědomí a sebepojetí jako synonyma. 

Podle Řezáče (1998) zahrnuje sebevědomí několik dimenzí vztahu člověka k sobě. Jde zejména 

o „uvědomování si sebe sama (jáství) jako subjektu, avšak dochází rovněž k uvědomování si 

svého „já" jako objektu sebe sama, což tvoří základ seberegulace" (in.: Řezáč, 1998, str. 53). 

Nakonečný (2000) dává pojem sebevědomí do souvislostí se sebccítěním. Jak uvádí, 

zdrojem cítění jsou vnější situace, mezi něž zahrnujeme i stavy druhých lidí a stavy vlastního těla, 

ale také vlastní psychiku, vztah k vlastnímu „já". Mluvíme o sebecítění, které je rovněž možno 

vyjádřit pojmem sebecit, tj. prožívání svého duševního „já", které je odlišné od okolního světa. 

Pocit vlastní síly, moci a hodnoty vyjadřují kladné sebecity, pocity vlastní slabosti, bezmocnosti 

a méněcennosti fyzické či mentální (nedostatečné sebehodnoty) vyjadřují sebecity záporné. 

Sebecity vyplývají z celé řady citu vyplývajících ze sebereflexe. Jedná se například o city 

sebedůvěry, hrdosti, pýchy, nadřazenosti, samolibosti, studu ze sebe, poníženosti, nerozhodnosti 

apod. Zdrojem sebecitu může být „sebereflexe kteréhokoli ego-vztažného mentálního i 

behaviorálního aktu" (in.: Nakonečný, 2000, str. 193). V sebecítění člověk prožívá hodnotu 

svých akcí, stavů, pozice ve společnosti. Je tedy patrný úzký vztah mezi sebccítěním a 

sebehodnocením. Sebecítění je zdrojem sebepojetí a sebeakceptace, případně sebeodmítání, 

což se projevuje větší či menší mírou spokojenosti, respektive nespokojenosti se sebou samým. 

Obecným zdrojem sebecítění jsou „životní úspěchy a neúspěchy, které determinují vědomí 

hodnoty sebe sama, ale také hodnota vlastních činů" (in.: Nakonečný, 2000, str. 194). To spolu 

vytváří jistou úroveň sebevědomí. Sebereflexe morálních aspektů určitých činů či jejich záměrů 

pak vytváří vnitřní hlas označovaný jako svědomí. 

Být zdravě sebevědomý, věřit si, nevzdávat se, být si jistý sám sebou- to jsou 

charakteristiky, které má čeština pro označení jedince s tzv. vysokou „self-efficacy". Překlad 

tohoto pojmu není jednoznačný. Je překládán například jako „sebeuplatnění" nebo „vnímání 

vlastní účinnosti" Janoušek (1992, in.: Vybíral, 2000); „vnímaná sebe-výkonnost" nebo 
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„očekávání sebe-účinnosti" (Nakonečný, 1996); „vlastní zdatnost" (Hayesová, 1998); 

sebeúčinnost (Urbánek, Čermák, 1997). 

S pojmem „self-efficacy" pracuje zejména A. Bandura, podle nějž je tento pojem přesnější 

než sebepojetí- to, jak se jedinec vidí (self-concept), a sebeúcta- jak si jedinec sebe váží (self-

esteem). Tvrdí, že jedinec potřebuje víc než vážit si sám sebe, potřebuje si věřit. Zdravou 

sebedůvěru definuje jako „víru ve vlastní schopnosti zorganizovat si a realizovat akční potenciál 

tak, jak to vyžaduje zvládnutí momentálních situací" (Bandura, 1996, in.: Vybíral, 2000, str. 59). 

Víra ve vlastní schopnosti, zdravé sebevědomí, je jedním z významných determinátorů a 

motivátoru našeho chování. Podle Busse (1995; in.: Salmivalli, 2001) je sebevědomí vyjádřením 

sebehodnocení (self-esteem). 

Sebevědomí považujeme za obecnější pojem zahrnující jak sebepojetí, tak 

sebehodnocení. 

Dříve než zmíníme problematiku sebepojetí a dalších pojmů, považujeme za vhodné 

přiblížit stručně pojem „já". 

6.1 Pojem „já" 

Pro lepší orientaci při vymezování pojmu „já" v psychologii považujeme za přínosné 

zmínit alespoň stručně názory W. Jamese, S. Freuda, G. W. Allporta a C. 11. Rogerse. 

• William James 

Pro vyjadřování o „já" užívá čtyři termíny- „Seif , „Ego", „I" a „Me". James tak v „já" 

rozlišuje subjekt („I", „čisté Ego", Self jako poznávající) a objekt („Me", „empirické Ego", Self 

jako poznávaný). 

1. Já jako objekt. 

Empirické Ego čili „Me" vymezuje James „zážitkovou kvalitou, která je spjata s vjemem 

nebo představou věcí člověku blízkých, drahých, nepostradatelných, důvěrně známých, 

v nejhlubším slova smyslu vlastních" (in. Říčan, 1970, str. 210). Jak dále uvádí Říčan (1970), 

v rámci empirického Ega mluví James o komponentách „já", o citech hodnotnosti „já" a o 

aktech sledujících prospěch a zachování sebe. 

Komponenty „já" rozděluje James na „já" materiální (například vlastní tělo, šaty, majetek, 

významné produkty naší činnosti apod.), sociální (jde o uznání, kterého se nám dostává od 

druhých lidí a které se týká nás a toho, co k nám patří. Proto se snažíme v různých sociálních 
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skupinách chovat tak, abychom měli co ncjvětší prestiž) a duchovní (jde o vlastní stavy vědomí a 

duševní dispozice). Ústřední je přitom představa sebe jako aktivního a myslícího subjektu. Tento 

zážitek aktivity charakterizovaný intimitou a nitemostí tvoří podle Jamese vlastní jádro 

empirického „já". 

City hodnotnosti či bezcennosti „já", například sebeúcta (self- esteem), pýcha, skromnost, 

pokora, stud apod., jsou vázány na osobní úspěchy a neúspěchy, avšak nejde o prostou sumační 

funkci. Akce v zájmu „já" (materiálního, sociálního či duchovního) jsou podle Jamese jádrem 

lidského usilování a charakteristické je jejich zaměření do budoucnosti, kdy člověk sleduje různé 

dlouhodobé cíle. Přitom nezřídka dochází ke konfliktům mezi různými „já" a člověk je postaven 

před problém, které „já" zvolit. 

2. Já jako subjekt. 

Jamesovy úvahy o „čistém Egu"se pohybují na úrovni introspekce. Pro Jamese tedy nemůže 

být subjekt (Knower) identický s člověkem jako nositelem určité dispozice či s „organismem". Je 

počítáno se zvláštním duševním činitelem, který je nositelem vědomí. Tento je nazýván duší 

nebo subjektem a spojují se v něm představy a myšlenky v celek, je nositelem pocitu osobní 

identity v čase. 

• Sigmund Freud 

Při své teoretickém uvažování vycházel Freud z představy o protikladu mezi pudovostí a 

racionalitou. Sídlem pudovosti bylo přitom podkoří, sídlem racionality mozková kura. Takto 

byly odlišeny dva systémy- Id a Ego, které operují na základě různých mechanismů. Primární 

proces- týká se systému Id- je řízen principem slasti, a sekundární proces- systém Ego- je řízený 

principem reality. 

Systém Ego se vyvinul z původně nediferencovaného Id prostřednictvím kontaktu s vnější 

realitou. Jádrem Ega je systém slovního myšlení, k dalším funkcím patří vnímání, paměť a řízení 

motoriky. Tyto funkce umožňují PLgu ovládat primitivní impulsy, které vycházejí z Id a mohly by 

vést k ohrožení existence člověka. Ego tak umožňuje soulad mezi pudovými potřebami a 

možnostmi, které nabízí vnější realita. Se „svými požadavky" vystupuje rovněž Superego jako 

nositel svědomí, které se ve vývoji osamostatnilo z části Ega. 

Podstatnou charakteristikou Ega je tendence k syntéze obsahů, sjednocování duševních 

pochodu, a to i na základě mechanismu nevědomých, které mají přesto racionální charakter. 

Freud rovněž mluví o tom, že se „já" v průběhu svých mnohých funkcí štěpí a pak se opět 

spojuje. 
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Z uvedeného je vidčt, že Freudovo ligo není totožné a Jamesovým čistým a empirickým 

Egem. „Sebevědomí zde není centrálním mechanismem „já" a není v centru Freudovy 

pozornosti" (in. Říčan, 1970, str. 212). 

• Gordon W. Allport 

Allport si uvědomoval nebezpečí spočívající v zavedení „já" jako centrální instance bez 

toho, aby byly analyzovány jeho funkce. V tomto ohledu se shoduje s Jamesem. Navazuje na 

Jamesovo „I" a „Me", pro která navrhuje nové schéma, které je zahrnuto pod nový pojem 

„proprium". Propriem Allport rozumí všechny oblasti našeho života, které jsou pro nás 

nejvlastnčjší, zahrnuje všechny aspekty života, které působí k niterné jednotě. Allport rozlišuje 

osm funkcí propria: 

1. Tělový smysl 

Tělový smysl považuje za základ intimity „já", za „kotvu" sebevědomí. S touto funkcí propria 

souvisí i introspektívni zjišťování lokalizace „já". To muže být vnímáno (představováno) 

například uprostřed čela, v hrudi, v břiše apod. 

2. Identita Já 

Identita „já" se vyvíjí v sociálním učení na základě paměti. Upevňuje se kolem 4. až 5. roku a 

charakterizuje člověka jako bytost jsoucí, bytost s vlastní existencí. 

3. Sebeprosazování 

Sebeprosazováním Allport rozumí souhrnný název pro egoismus, pýchu, sebelásku, asertivní 

rozpínavost apod. 

4. Seberozšíření 

Touto funkcí propria je stírán rozdíl mezi „Me" a „Mine". Předmětem seberozšíření je majetek, 

milované osoby, národ, vlast, morální a duchovní hodnoty apod. 

5. Racionální činitel 

Jednou z funkcí je výskyt racionálního „já" (Freudovo Fgo) jako činitele, který harmonizuje 

motivy a realitu. Allport vyzdvihuje schopnost Ega „relativně bez chyb řešit rovnice života" (in. 

Říčan, 1970, str. 214) a také vytvářet obranné mechanismy. 

6. Obraz sebe 

Kromě vytváření, udržování a měnění obrazu sebe Allport rozlišuje ještě dva aspekty: 

a) jak se člověk vidí; 

b) jaký je jeho ideál. 

Pozitivní ideál má pro jedince velký význam pro růst jeho osobnosti. 
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7. „Jáské" snažení 

Allport posuzuje homeostatické teorie a teorie pudové a instinktivistické jako nedostatečné pro 

objasnění jáského snažení. Tvrdí, že je třeba předpokládat motivy jiné řádu, které „jáské" snažení 

odrážejí (například vášeň). 

8. Subjekt poznání 

K uznání této osmé funkce propria vede Allport reflexe vlastního propria prožívaná jako intimní 

jednotící sebepoznání. 

Jak uvádí Říčan, podstata propria zůstává ne zcela jasná, jedná se snad o „neurčitý sběrný 

pojem, který sice upozorňuje, že sebereflexe, jedinečnost a integrace osobnosti, racionalita a 

dlouhodobá motivace jsou spolu nějakým způsobem úzce spjaty, ale málo vysvětluje" (in.. Říčan, 

1970, str. 215). 

• Carl R. Rogers 

Podle Říčana (1970) je centrálním pojmem Rogersovy teorie „já" (Self), blíže určené jako 

„pojem já" (Self- concept), někdy i jako „struktura já" (Self- structure). Tyto termíny označují 

organizovaný a konzistentní pojmový útvar, který je složen z percepcí charakteristik „já" a 

z vjemů vztahu „já" k druhým lidem, různým aspektům života spolu s hodnotami, které jsou 

těmto percepcím přiřazeny. Je přístupný vědomí, ale nemusí být nutně ve vědomí. Tento útvar-

gestalt- je měnlivý, ale je v to v každém okamžiku alespoň částečně operacionálně definovatelná 

entita. Pro Rogerse znamená útvarový charakter „já" v konkrétních souvislostech zejména 

stabilitu až rigiditu, odolnost až odpor vůči změně, a to paradoxně i tehdy, má-li změna vést 

k většímu přiblížení a souladu mezi „já" a ideálním „já". Pokud například člověk získává 

informace, které o něm vypovídají, že je lepší, než si myslel, má v rámci systému obrany tendenci 

tyto informace zkreslovat, zlehčovat, případně volit agresivní strategie k potvrzení „já". I „zlé já" 

může být v určitém kontextu pro jedince ideální. 

Jak dále uvádí Rogers v souvislosti s ontogenczí „já": „V rámci tendence k diferenciaci, 

která je částí realizační tendence, vyčleňuje se část zkušenosti individua a symbolizuje se ve 

vědomí bytí, ve vědomí fungování. Takové vědomí je možno popsat jako jáskou zkušenost. 

Tato reprezentace bytí a fungování ve vědomí se interakcí s prostředím, zvláště s prostředím 

složených z významných druhých lidí, vyvíjí v pojem sebe, v percepční objekt ve zkušenostním 

poli" (in.: Říčan, 1970, str. 217). Rogers plně neuznává nevědomou organizaci „já", podle něj 

zůstává mimo vědomí jen neintegrovaná zkušenost. 
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• Další příklady pojed „já" 

Říčan (1970) sc kloní k chápání „já" jako „ohniska subjektivního světa (fenomenálního 

pole) nebo jako těžiště osobní problematiky individua" (in.: Říčan, 1970, str. 218). 

„já" je ústředním integrujícím a aktivizujícím faktorem subjektivní reality (in.: Čačka, 1998, 

str. 153). 

Kihlstrom a Cantor (1984) vymezují „já" (self) jako „mentální reprezentaci sebe neodlišující 

se v podstatě od mentálních reprezentací, které má člověk ohledně jiných myšlenek, objektů a 

událostí a jejich atributů a implikací". Jinými slovy, „já" je pojem, který je uložen v paměti jako 

struktura znalostí podobná jiným znalostním strukturám (in.: Blatný, Osecká, Macek, 1993). 

Podle Balcara (1983, str. 153) tvoří „já" či „jáství" prožitkovou strukturu, ve které je 

vědomí jako životní kvalita psychologicky zakotveno dvojím vztahem- má svůj podmět (čí 

vědomí) a předmět (vědomí čeho). V podmětném vztahu vystupuje „já" jako činitel, který 

vnímá, hodnotí, rozhoduje, koná. Mluvnicky tomuto odpovídá první pád „já" (I, Ego, ich atd.) a 

odpovídá jamesovu činnému „já". Ve vztahu předmětném je „já" obrazem sebe, vnímaného, 

hodnoceného, chráněného a rozvíjeného. Mluvnicky tomuto „já" odpovídá zvratné zájmeno 

„sebe, sobě" apod. (me, seif, mich atd.). Odpovídá Jamesovu empirickému „já". Balcar (1983) 

považuje „já" za průnik prožitků konečného účinku obsahů a sil, které přicházejí z vlastní osoby 

a okolí, ze současnosti i minulosti, z reality i ze snění. 

Tzv. činné „já" je dáno jako zkušenostní vztažný bod, který, jak uvádějí Říčan (1970b) a 

Balcar (1983, str. 154): 

1. Má své místo, je vnímáno v těle jedince a prostřednictvím smyslů sdílí jeho osud. „Já" se 

prostřednictvím prožitků ztotožňuje s nositelem- organismem, a stává se tak centrem 

jeho ochrany a prospěchu. Na této úrovni má charakter sjednocujícího svazku tělesné a 

duševní stránky života jedince, což je významné pro jeho přežití. 

2. Spojuje psychologicky život jedince v souvislý časový'' útvar. Má svou minulost, 

přítomnost a budoucnost. To umožňuje nejen zpracování minulé zkušenosti, aktuálních 

okolností a budoucích vyhlídek na vědomé úrovni řízení činnosti, ale také při 

rozhodování odpoutání se od bezprostředně působících vlivů. 

3. Je jediným příjemcem a původcem událostí a činů. Zajišťuje tak do určité míry 

jednotnost na úrovni řízení. 

Činné „já" je vymezeno jako určité činné centrum odpovědné za centrální řízení (in.: 

Balcar, 1983, str. 154-5). 
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Timulák hovorí o „šelf (já) , které považuje za obraz sebe ve světě, který je přítomný teď a 

tady, je přítomné v každé naší výpovědi a sobě i o světě. Tento obraz může být v přítomnosti 

aktuálně uvědomovaný, nebo muže potlačen do pozadí. V paměti uložený obraz sebe 

zabezpečuje kontinuitu identity. Seif je podle něj aktivizovaný self- koncept v interakci 

s orgastickým prožíváním. Self přitom funguje tak, aby to, co symbolizuje v uvědomování, bylo 

v souladu se self-konceptem. Základním prvkem self- konceptu jsou zážitky uvědomované 

v minulosti. Ty v nás zůstávají jako minulé symboly prožívání, ale také jako opěrné body 

přinášející pocit stability a řádu. Opěrné body jsou vystavěny ze slov, obrazů i jiných symbolů 

(vůně, zvuky, chuť apod.) a vytvářejí různé formy hierarchie a pořádku. Stávají se podkladem 

pro naše volní jednání a rozhodování. Stavební prvky self-konceptu jsou podmíněné 

kognitivními schopnostmi a sociálním kontextem (in.: Timulák, 1997). 

Vymezení „já" nemůže být úplné a smysluplné bez toho, aby si „já" bylo vědomo samo 

sebe. Aby bylo nejen subjektem, ale zároveň objektem, který v procesu diferenciace s okolím 

a sebepoznáváním nabývá určitých kvalit. V y t v á ř í se empirické „já" neboli „obraz já"-

sebepojetí. 

6.2 Sebepojetí (Self- koncept) 

„Scbepojem je složitým konstruktem implikujícím kognitivní strukturu, ač ne výlučně, 

pozůstávající z verbálně nebo sémanticky zakódovaných generalizací, do nichž se integrují nové 

údaje a snad také pro subjekt specificky důležité behaviorální vzorky. Toto zevšeobecnění 

zahrnuje vlastnosti, schopnosti, vědomosti, hodnoty, postoje a sociální role, všechno, čím se 

subjekt definuje a zhodnocuje. Jsou to především ty charakteristiky, které považujeme za 

sebeprofilující, a na nich závisí, jak bude s jakoukoli personální informací naloženo" (Papica, 

1985, s. 19). 

Podle Shavelsona, Hubnera a Stantona (1976) je sebepojetí v nejširším smyslu percepcí 

sebe samého. Tyto percepce jsou formovány prostřednictvím zkušenosti s prostředím jsou 

ovlivněny tzv. významnými druhými (in.: Blatný, Osecká, Macek, 1993). Sebepojetí může být 

rovněž definováno jako „mentální reprezentace sebe", „vnímané já", „sebeobraz" (Van der 

Werff, 1990, in.: Blatný, Osecká, Macek, 1993). 

Balcar vymezuje obraz sebe jako „obsahovou zážitkovou strukturu vztaženou k nezávisle 

existující, nebo pomyslné skutečnosti" (in.:Balcar, 1983, str. 156). 
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Blatný, Osecká a Macek vymezují sebepojetí jako multifacetový fenomén, je tedy tvořeno 

řadou mentálních reprezentací „já" označovaných jako obrazy, schémata, prototypy apod. a 

tvoří systém nebo strukturovaný prostor významů vztahovaných k „já", jsou uloženy v pamětí 

jako celostní struktura a utváří se v procesu interakce jedince zejména se sociálním prostředím 

(in.: Blatný, Osecká, Macek,1993). 

H. Morkusová, E. Wurfová (1987) předkládají v rámci integrativního přístupu 

k sebesystému „model dynamického sebesystému". Sebepojetí je vymezeno rovněž jako 

soubor sebereprezentací (schémat, standardů, strategií, pravidel, možných „já"). Tyto 

reprezentace mají různou strukturu a funkci, jsou propojeny s intrapersonálními kognitivními a 

emocionálními procesy (jako je např. zpracování sebe- relevantních informací, emocionální 

regulování prostřednictvím tzv. obranných mechanismů a pod.). Společně tvoří emocionálně-

kognitivní systém, který je jednou charakteristickou stránkou osoby. Aktualizované, momentálně 

činné „já" je propojeno s emocionálně- kognitivní systémem i s reprezentací interpersonálního 

chování (např. sociální percepce, sociální srovnávání, interakční strategie chování včetně 

případné agrese atd.). Do vnějšího rámce modelu (sociální prostředí) si můžeme dosadit i 

kulturní a historickou determinaci (in.: Výrost, Slaměník, 1997). 

6.2.1 Úloha sebepojetí 

1. Nástroj orientace 

Předpokládáme-li, že tzv. činné „já" tvoří ustálený bod ve variabilním proudu duševního 

dění, pak se jako nástroj orientace v osobním životě uplatňuje „obraz já". Obraz „já" je 

zároveň nej významnější částí „osobní mapy světa", což je „obraz o prvcích a vztazích 

prostorových a časových, příčinných, společenských a citových, které si člověk v průběhu svého 

života utváří a podle něj řídí své očekávání a chování" (in. Balcar, 1983, str. 159). Na část osobní 

mapy světa- obraz „já" - zaměřujeme svou pozornost v okamžiku našeho rozhodování, 

vynakládání úsilí o dosažení cíle, vždy, když se v našem okolí něco děje a bezprostředně se nás 

to týká. 

Osobní mapa světa jako „obraz já ve světě" může být v různé míře správná a obsažná. 

Podle Ríčana (1972, in.: Balcar, 1983) naše chování záleží na tom, jaká naše osobní mapa je, jak 

spolehlivě jsou v ní označena místa „bezpečí" a místa, kde nám „něco hrozí" a která z těchto 

míst převládají (nakolik je nutná „sebeobrana" v podobě agrese), zda je to mapa přesná, bohatě 

strukturovaná, nebo je to mapa nepřesná, zavádějící. 
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Sebepojetí v sobě obsahuje i obraz ostatní části světa. Pokud sami sebe poznáváme, děje se 

tak prostřednictvím porovnáváním sebe s orientačními prvky v okolí- s druhými lidmi, s cíli, 

životními úkol. Tuto podmíněnost sebepojetí obrazem o světě vyjadřuje Nuttin (1965, in.: 

Balcar, 1983) svou „vztahovou teorií osobnosti". „Já" (resp. osobnost) zde chápe ne jako 

samostatnou jednotku, ale jako jeden ze dvou pólů kontinua „Já- svět". Tato teorie připomíná 

výše zmíněné Berného (1992, 1997) pojetí scénářů, z nichž některé můžeme považovat za určitý 

prediktor agrese (např. „já" jsem špatný a „ostatní"- svět jsou špatní). 

2. Stabilizátor činnosti 

Naše sebepojetí- obraz sebe se v proměnlivém světě a díky našim novým zážitkům a 

zkušenostem do určité mír}' vyvíjí. Zároveň se v něm uplatňují tendence k jednotě, stálosti, 

určité resistenci vůči změně. Tuto tendenci ke stálosti vjemu a představ vztažených k sobě 

bychom podle Balcara (1983) mohli přisoudit dílčím součástem sebepojetí- například zdraví, 

tělesnému vzhledu, emocionalitě, apod., a to podle stupně, v němž jsou prožívány jako více či 

méně ústřední, podstatné, závažné. Podobnou interindividuální rozdílnou resistenci vůči změně 

má i celkový obraz světa. Je uspořádán tak, aby neobsahoval protichůdné informace. 

Tato stabilita pomáhá naší jednoznačnější a spolehlivější orientaci v mapě světa, je 

vodítkem pro naše jednání. Pevná a stálá struktura sebepojetí je nutná pro plnění integrující 

úlohy v interakci člověka s okolím. Pokud je tato struktura náhle a významně porušena, změny 

jsou rychlé a rozsáhlé. Důsledkem je zpravidla selhání a případně poruchy osobnosti. Vzhledem 

k tomu, že se však svět neustále mění, jsme vystaveni novým okolnostem, novým překážkám a 

úkolům, je nutné, aby se v závislosti na těchto změnách vyvíjelo i naše sebepojetí. Tím se 

neúplný obraz sebe i světa doplňuje, konguje. Základním činitelem vývoje sebevědomí je přitom 

učení. Nedostatečně vytvořené či skutečnosti nepřizpůsobené sebepojetí má za důsledek 

nedostatečné sebepoznání. Tato skutečnost poté vede jedince k nerealistickým záměrům, 

k selhání, k nepřiměřenému chování. 

V případě náhlých a vážných změn zajišťují určitou setrvačnost a tím jistou stabilitu 

sebepojetí „mechanismy vyrovnávání". Spočívají „v uchování jisté úrovně netečnosti vůči 

zkušenostem takového druhu, které by zbavily člověka sebejistoty" (in. Balcar, 1983, str. 161). 

Jak bylo řečeno, sebepojetí se vytváří v procesu socializace člověka zejména 

prostřednictvím učení. Vzhledem k tomu, že jedinci mají různou sociální zkušenost, konkrétní 

obsah sebepojetí je u každého člověka jedinečný. Poznatky z výzkumů však podle Josephse, 
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Tafarodiho a Markuse (1992) naznačují, že v důsledku podobných sociálních zkušeností se u 

příslušníků různých skupin vytvářejí podobná sebepojetí (in.: Blatný, Osecká, Hrdlička, 1998). 

Inspirován Ríčanem (1972), Balcar (in.: Balcar, 1983) popisuje některé významné složky a 

rozměry osobního významu sebepojetí. 

6.2.2 Složky a rozměry sebepojetí 

1. Zobrazení (Jsem ) 

Prostřednictvím sebepojetí si jedinec vytváří o sobě obraz. Ten se v něčem skutečnosti 

přibližuje, v něčem je jí vzdálený. Je to však jediný obraz, na nějž je v životě se sebou samým i 

druhými lidmi odkázán. Proto je pro něj velmi důležitý. Tento obraz znázorňuje, co je a co není 

v člověku, v jeho těle, jeho osobnosti, v jeho vztazích- jaký je, s čím může a s čím nemůže 

počítat apod. jedná se o „reálné „já". 

2. Hodnocení (Mám být ) 

K obrazu o sobě má člověk i vztah hodnotící, který je v podstatě vztahem citovým. Tento 

hodnotící vztah bývá poměrně složitý. Vedle lásky k sobě, kdy je sebehodnocení kladné, se 

učíme nenávidět sebe sama. Sebehodnocení je v tomto případě záporné. 

Sebehodnocení vyplývá minimálně ze dvou obrazů o sobě: „Mezi tím, jací jsme a jací 

bychom - podle vlastního názoru- měli být, je za normálních okolností rozdíl. Mluvíme o 

„ideálním „já". Tento pojem nabývá u různých autorů rozdílných odstínů. Freud chápe ideální 

„já" jako jednu z funkcí Superega. Rogers v něm vidí „já", které by člověk chtěl mít, Horneová 

vidí v ideálním „já" tyrana, který je, na rozdíl od pojetí jiných autorů, nevědomý. U Allporta 

působí ideální „já" jako vedoucí životní motiv. Podle Ríčana bývá ideální „já" internalizovaná 

představa rodičů nebo někoho, kdo byl vůči nám v podobném postavení, o tom, jací bychom 

měli být. Bývá to tyran, který učí nenávisti k sobě. Jiné je ideální „já", které si sami stanovíme 

jako cíl, ke kterému směřujeme, jako naději ve kterou doufáme (Říčan, 1972, in.: Balcar. 1983). 

Hodnotící citový vztah k sobě je závislý na kvalitě a kvantitě přijatých nároků na sebe a 

může se měnit v závislosti na poznání, prožívání a volní aktivity člověka. Sebehodnocení, ať 

kladné či záporné, je v rámci sebepojetí značně resistentní vůči změně. 

3. Směřování (Chci být...) 

Obraz o sobě je také zdrojem budoucí motivace. Jde o sebeuskutečnění ve zvoleném 

směru. Projektem vlastního „já" může být obraz pozitivní, ale také obraz nejhoršího možného 

„já", který je člověku často vštěpován těmi nejbližšími (skončíš na šibenici, jsi lump...). Jáská 

motivace se tak může zaměřit nejen na dosažení ideálního pozitivního „já", ale, pokud není 
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zřetelný pozitivní projekt vlastního „já", může jeho negativní obraz získat jistou přitažlivost a 

v7mez.it vlastní identitu v sebepojetí, kde negativní „já" je jedinou životní jistotou. 

4. Moc (Mohu učinit...) 

Pro vlastní obraz má velký význam možnost dosáhnou určitého výsledku vlastní snahou, 

vlastním přičiněním, na vlastní zodpovědnost, a to v systému vztahu člověka s druhými lidmi. 

Na základě předchozích zkušeností, kdy jedinec vnímá výsledky své činnosti a jejich důsledky 

jako závislé na náhodě či vůli jiných lidí, je vytvářeno zobecněné očekávání „vnější kontroly". 

V opačném případě je vytvářeno zobecněné očekávání „vnitřní kontroly". Tento diferencovaný 

postoj se projevuje jako míra sebedůvěry a ovlivňuje prožívání a chování jedince. 

5. Role (Mám učinit...) 

Činitelem, který významně ovlivňuje a mění prožívání a chování prostřednictvím 

sebepojetí, je sociální role. Role, kterou člověk v určité situaci, v určitém sociálním vztahu 

zaujímá a vykonává, patří k jeho sebevymezení. Intenzita přijeti a výkonu role je určitým 

kvantitativním vyjádřením rozměru sebepojetí, obsah role vyjádřením kvalitativním (in.: Balcar, 

1983). 

Jak jsme viděli výše, sebepojetí jako struktura znalosti o sobě má dimenze deskriptívni a 

hodnotící (in.: Blatný, Osecká, 1997). Obecně je sebepojetí charakterizováno třemi aspekty, 

respektive složkami: 

- aspekt kognitivní- týká se především obsahu sebepojetí a jeho organizace; 

- aspekt afektivní- týká se emocionálního vztahu k sobě a manifestuje se zejména 

v sebehodnocení; 

- aspekt konativní- vyjadřuje, že sebepojetí funguje jako motivační a seberegulační činitel. Jak 

uvádí Papica (1985), sebepojetí je základním faktorem psychické regulace chování. Svůj 

vliv uplatňuje spíše nepřímo, prostřednictvím složek jako například ideální „já", sebeúcta, 

sebehodnocení, vědomí osobní účinnosti- self-efficacy (in.: Blatný, Osecká, Macek, 1993). Toto 

tvrzení můžeme považovat za jeden z předpokladů vztahu sebevědomí a agrese. 

Uvedené aspekty, respektive jejich rozlišení je pouze teoretické. Není možno je oddělit, 

žádný z nich se neprojevuje izolovaně. 

6.2.2.1 Aspekt kognitivní 

Sebepojetí jako kognitivní složka sebesystému zahrnuje především všechny poznatky o 

vlastním „já". Sebepoznání může být výběrové a různě strukturované v čase, a to v závislosti 

„já" 11a současných jevech, aktuální roli, situacích a náladách. Výslednou informaci o sobě 
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můžeme zakódovat zcela rozdílně v rozdílných situacích, jako například pobyt doma nebo 

v práci, v zápase úspěch či prohra, 'lak mohou být užívána zcela rozdílná schémata či rámce (in.: 

Williams, Watts, Mathews, 1997). 

Kognitivní aspekt se týká obsahu a struktury sebepojetí. Vyjadřuje sumu znalostí o sobě. 

Tato suma znalostí je kognitivně organizována, a tak tvoří příslušnou strukturu. To, že 

seberelevantní informace jsou uspořádány, strukturovány a organizovány podle určitých kritérií, 

již předmětem vlastní sebereflexe být nemusí. 

Jednotlivé mentální reprezentace „já" se vytvářejí na základě opakovaných podobných 

kategorizací a hodnocení vlastního chování sebou samým nebo druhými lidmi, a to na základě 

„principu odlišnosti". Ten vyjadřuje skutečnost, že jednotlivé obsahy sebepojetí se utvářejí 

kolem těch aspektu „já", které člověka od jiných odlišují nebo jsou pro něj důležité pro jeho 

osobní přesvědčení nebo očekávání ze strany okolí. Takové koncepce „já" jsou centrálními 

složkami sebepojetí a tvoří základ pro formulaci sebehodnotících kritérií (in.: Blatný, Osecká, 

Hrdlička, 1998). 

• „Já" jako sebeschéma 

Podle H. Markusové (1977) můžeme kognitivní jednotky sebepojetí nazvat sebeschémata 

(self- schemas). Ta jsou pro člověka vodítkem, které informace bude považovat za 

seberelevantní a které nikoli. Jsou výsledkem opakovaného procesu sebepercepce, kategorizace a 

interpretace sebe sama v nejrůznějších situacích. Některé informace jsou seberelevantní téměř 

pro všechny lidi. Co je však relevantní pro jednoho, nemusí být relevantní pro druhého (např. 

pro modelku je relevantní vlastní vzhled a ne matematika, pro jednoho je relevantní fyzická síla, 

pro jiného duševní vyspělost apod.). 

Sebeschémata jsou jakýmsi filtrem informací. Ten se uplatňuje jak při uchování a reflexi 

minulé zkušenosti- rychle evokujeme a rekonstruujeme ty události, které jsou relevantní 

sebeschématúm, tak i v přítomnosti a budoucnosti- jsou vodítkem pro určité činnosti, které 

odpovídají vytvořeným schématům. Plní funkci stabilizátora vlastního sebepojetí- odmítáme 

informace, které se nedají „nabalit" na již vytvořená schémata. 

• „Já" jako prototyp 

Podlej . F. Kihlstroma a N. Kantorové (1084) je pojem „já", uložený v paměti jako 

struktura zkušeností a znalostí, reprezentován prototypem. 

Prototyp je abstrahován z pozorování sebe sama ve specifických situačních kontextech. Z toho 

vyplývá, že „já" je manifestováno jako hierarchie mnoha ,,já" (selves). Např. „já" v kontaktu 

s neznámými lidmi, s rodinou, přáteli apod. 

81 



• Potřeba koherence a konzistence sebepojetí 

Jak sebeschéma, tak prototypický přístup „já" nevedou ke zmatku proto, že každá znalost 

vztahovaná k vlastnímu „já" má svůj konkrétní vztahový rámec- týká se určité situace v určité 

chvíli (době). Díky dlouhodobé paměti, myšlení a představivosti se mohou jednotlivé aktuální 

obsahy sebereflexe začlenit do spojité představy o sobě samém a vlastním životě (Brehm, 

Kassin, 1989). 

Mnohostranné sebepojetí má také psychohygienickou funkci. P. Linvilleová (1987) říká, že 

lidé s komplexním sebepojetím (self- complexity) jsou schopni absorbovat určitá životní 

zklamání relativně snadněji než lidé, kteří definují sami sebe pouze v několika specifických 

oblastech či rolích. Má-li být komplexita sebepojetí pro člověka příjemná a užitečná, bude 

důležité, aby jednotlivé znalostí vztahované k vlastnímu „já" tvořily také souvislý a soudržný 

celek. Lidé proto vyhledávají především takové informace, které potvrzují dosavadní představy o 

svém „pravém já". 

Roli tu hraje výběrová pozornost a paměť. Rovněž z různých možných interpretací 

vlastního chování a prožívání si lidé vybírají to, co potvrzuje jejich dosavadní schémata či 

prototypy „já". Např. volíme si takové přátele, kteří jsou jako my, nebo kteří nás doplňují. 

Chováme se tak, abychom vyvolali takovou odezvu, jakou si přejeme vyvolat (Gergen, Gergen, 

1986). jako příklad bychom mohli uvést sebenaplňující předpovědi v případě agresivního 

chování. 

• Obsahové charakteristiky sebepojetí 

O obsahu se lze dozvědět jen na základě přímé subjektivní výpovědi. Důležité jsou metody 

založené na volné výpovědi. Například Ch. Gordon (1968, 1969) realizoval výzkum, kdy 

respondenti odpovídali na otázku „kdo jsem?". Výpovědi zařadil do kategorií podle obsahové 

podobnosti a podle stupně obecnosti je uspořádal do celku, který nazývá sebekoncepce (self-

conception). Nejkonkrétnější obsahy tvoří různé aspekty sociální identity (role, status, pohlaví, 

jméno, věk), dále následují osobnostní atributy (zájmy, aktivity, interpersonální styly chování, 

další konkrétní charakteristiky, reference o vzhledu, majetku atd.). 

Další úroveň sebekoncepce vytváří tzv. systemické mínění o sobě. Sem patří vědomí vlastní 

kompetence jako globálního posouzení vlastních možností vyrovnávat se s požadavky prostředí, 

dále způsob sebedeterminace vlastního jednání (aktivní volba směru a cíle versus pasivní, 

reaktivní jednání). 

82 



Třetí složkou sebekoncepce na této úrovni je vědomí vlastní mravnosti, vyjádřené stabilitou 

struktury hodnot. Na to navazuje pocit osobní autonomie a nejobecnější rovinu úvah o sobě 

samotném v y j a d ř u j e globální sebehodnocení (self- esteem). 

• Hypotetický model obsahu sebepojetí 

jednotlivé informace, znalosti či představ)7 není možné izolovat od prožívání, tedy emocí. 

To, do jaké mír)' jsou jednotlivé kognitivní charakteristiky spojeny s emocemi záleží na tom, do 

jaké míry jsou subjektivně důležité, resp. jaká je jejich relevance vzhledem k „já" či jak jsou 

obecné. Čím důležitější jsou a čím obecnější jsou, tím více jsou spojeny s emočními prožitky, 

protože se stávají předmětem hodnocení (Macek, 1991). 

Nej konkrétnějšími charakteristikami jsou například dílčí vlastnosti, představy o vzhledu, 

reflektované schopnosti, dovednosti apod. Komplexnější představy o sobě jsou uvědomované 

role (já hráč fotbalu, já učitel, já student apod.), mezi ještě komplexnější obsahy patří např. 

vědomí vlastní kompetence, prestiže, přitažlivosti, autentičnosti apod. (in.: Výrost, Slaměník, 

1997; Blatný, Osecká, Macek, 1993). 

6.2.2.2 Aspekt afektivní 

Tento aspekt vyjadřuje emocionální složku sebesystému- sebehodnocení a celkový vztah 

k sobě. Allport považuje sebehodnocení za klíčový aspekt konceptu jáství, protože vyjadřuje 

ego-vztažnou motivaci. Je tedy podstatou dynamické funkce jáství. Přitom fungování jáství je 

možno vyjádřit rovnicí: 

Sebeúcta (self-esteem) = úspěch/nároky 

Míru sebeúcty lze také vyjádřit poměrem reálného ega, tedy tím, za koho se člověk 

považuje, a ideálního ega- tím, kým by chtěl být (in.: Nakonečný, 1995). Termín „self-esteem" 

někteří autoři překládají různě. Například Macek (1997) se přiklání k označení globální 

sebehodnocení, můžeme říci sebevědomí, Čermák se drží termínu sebeúcta (in.: Čermák, 2003, 

str. 42). 

Sebepoznání může být výběrové a strukturované v čase v závislosti na okolnostech. Jedinci 

mají rozdílné způsoby organizování jejich sebepoznání. Vzorce se vracejí v průběhu času a takto 

vracející se vzorce mohou ovlivňovat pravděpodobnost emocionálních reakcí jako je agrese, 

deprese, hněv apod. (in.: Williams, Watts, Mathews, 1997). 

Prožívání je téměř vždy propojeno s nějakým reflektovaným obsahem, který člověk 

vztahuje vůči vlastnímu „já". Libost a nelibost (popř. jejich ambivalence), intenzita a stabilita 
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prožívaných stavia sc manifestuje buď jako průvodní reakce sebepoznávání (Rosenberg, 1979), 

nebo jako sebehodnocení, při kterém se člověk srovnává a konfrontuje s nějakými standardy, 

nejčastěji ideálním „já" (Wells, Marvvell, 1976). Na obecnější úrovni se sebehodnocení 

manifestuje jako globální vztah k sobě, či jako vědomí vlastní hodnoty (Rosenberg, 1979, Harter, 

1985). 

Blatný a Osecká (1997) chápou sebehodnocení jako relativně samostatnou složku 

sebepojetí, která vyjadřuje globální obraz o hodnotě vlastního „já", kterou si vytvářejí lidé 

v průběhu života. V rámci hodnotící dimenze sebepojetí je fenomenologickým obrazem 

hodnotících aspektu „já" vysoké či nízké sebehodnocení. Vysoké sebehodnocení koreluje 

kladně s počtem emočně pozitivních výpovědí o sobě v oblastech sebepoznání, lidé s vysokým 

sebehodnocením mají jasně definovaný obraz „já", který je opřen o větší extremitu a jistotu 

v sebeposuzování. U lidí s nízkým sebehodnocením se vyskytuje poměrně nízká produkce 

znalostí o „já" a sklon k sociální úzkosti. Sebehodnocení jako jedna ze složek sebepojetí je 

chápáno jako „výsledek sociálního srovnávání a sebeposuzování na základě pozorování vlastní 

činnosti (Markus- Wurf, 1987; in.: Blatný, Osecká, 1994, str. 481). Sebehodnocení je spojeno 

s emotivitou, kdy emoce ovlivňují posuzování sebe, ostatních lidí i posuzování postojů ostatních 

lidí k sobě. Pozitivní emotivita přitom koreluje s extraverzí, negativní emotivita souvisí 

s neuroticismem (in.: Blatný, Osecká, 1994, 1997; Výrost, Slaměník, 1997). Solomon a Serres se 

přiklánějí k názoru, že děd s dobrou úrovní sebehodnocení jsou schopny lépe se vyrovnávat 

s prostředím. Vytrvávají déle a jsou progresivnější tváří v tvář obtížným úkolům, pro která 

existují řešení. Na druhé straně děti s nižší úrovní sebehodnocení jsou spíše manipulovatelné 

druhými a s větší pravděpodobnosti inklinují k destruktivnímu až delikventnímu chování (in.: 

Solomon, Serres, 1999). 

jak uvádějí mnozí autoři, agresivní chování je ovlivněno mimo jiné mírou sebeúcty (self-

esteem). Tangney, Wagner, Fletcher a Gramzow (1992, in.: Čermák, 2003) předpokládají, že lidé 

s nízkou sebeúctou jsou náchylnější k prožívání pocitu zahanbení a mohou spíše vyjadřovat 

zlost a hostilitu a obviňovat druhé za to,co se jim stalo. Hanba je averzivní reakcí a je nositelem 

negativního sebehodnocení, dočasně narušuje sebeúctu. Baumeister a Boden (1998, in.: Čermák, 

2003) vyslovují domněnku, že pokud nízká sebeúcta souvisí s agresí, pak zejména s domácím 

násilím, kde obětí je jedinec slabší, bezmocný a riziko odplaty není žádné. Nálezy v této oblasti 

jsou však nejednoznačné, jak napovídají mnohá zjištění, lidé s nízkou sebeúctou jsou v menší 

míře zastoupeni v populaci násilných osob (Čermák, 2003, str. 44). 
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Za vysoce pravděpodobnou považují agresi u lidí s vysokou sebeúctou například 

Baumeister, Smart, Boden, 1996, in.: Čermák, 2003). Podle zmíněných autoru může vést k agresi 

spojení vysoce příznivého mínění o sobě s nadutostí, domýšlivostí a arogancí, a to za současné 

přítomnosti vnějšího ohrožení. Autoři uvádějí dva způsoby, kdy vysoká sebeúcta může vést 

bezprostředně k agresi: 

a) jedinec se vnímá jako superiorní, nadřazený. To mu dovoluje nebrat ohledy na 

práva druhých a ubližovat jim. 

b) Jde o případ ohroženého „egotismu", který podle Baumeistera (1997) 

představuje „pozitivní přemýšlení o sobě, bez ohledu na to, zda takové myšlenky 

jsou ospravedlnitelné, či nikoli" (in.: Čermák, 2003, str. 44). Pozitivní mínění o 

sobě je tedy zpochybněno nebo se jedinec setkává s méně příznivým 

hodnocením ze strany okolí. K agresi v tomto případě nevede sama vysoká 

sebeúcta, ale kombinace vysoce příznivého sebehodnocení a nepříznivých 

externích zpětných vazeb. To se zpravidla týká lidí s nerealisticky zbytnělým 

sebehodnocením, kteří díky zpětné vazbě odpovídající realitě prožívají pocit 

ohrožení své sebeúcty. 

• Sebediskrepanční teorie 

Dává do souvislosti prožívané emoční stavy a vlastní sebereflexi (Higgins, 1987, 1989). 

Subjektivní normy a očekávaný stav jsou konceptualizovány pomocí konstruktů ideálního a 

požadovaného „já" (ideal self, ought self). Ideální „já" vyjadřuje, jací bychom chtěli být, jsou to 

naše konkrétní přání, naděje a aspirace. Požadované „já" tvoří takové charakteristiky, o kterých 

se domníváme, že bychom je měli mít. Vyplývají z povinností, závazků a zodpovědností, které si 

bereme za své. Kromě vlastního ideálu a vlastního požadovaného „já" je pro sebehodnocení 

důležité i to, co si o nás myslí významní druzí (significant others). 

Zažíváme-li diskrepanci mezi aktuálním „já" a vlastním ideálem, prožíváme zklamání, 

nenaplnění a frustraci. Nenaplňujeme-li ideál (tj. přání) druhých, zažíváme depresivní pocity, 

protože se obáváme, že ztratíme jejich náklonnost. Rozpor mezi požadovaným „já" a aktuálním 

„já" zase vyvolává úzkostné pocity. V případě vlastního požadovaného „já" se cítíme provinile, 

protože jsme nedostáli povinnostem, závazkům a odpovědnostem, které jsme na sebe 

dobrovolně vzali. Nenaplňujeme-li požadavky druhých, cítíme hanbu a stud, případně se 

obáváme možných sankcí (Higgins, 1989). 

Pokud vezmeme v úvahu již zmíněné faktory, které podporují agresi, pak negativní 

sebehodnocení s prožitky viny, deprese, úzkosti apod. může být vyznaným predikátorem agrese. 
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• Interpersonální kontext sebehodnocení 

Sebehodnocení je do značné míry provázané s hodnocením, které dostáváme od druhých 

lidí. Jedná se o řetéz interakcí, které ovšem mohou mít i podobu uzavřeného kruhu. Pokud je 

hodnocení ze strany zejména významných druhých, může se jednat a princip sebenaplňující 

předpovědi a agresivní projevy by pak neměly být neočekávatelné. 

• Globální sebehodnocení 

K vysvětlení globálního sebehodnocení přispívají následně uvedené předpokládané 

predikátory (B. W. Pelham, W. B. Svvann, 1989): 

a) prožívání pozitivních a negativních emocionálních stavů; 

b) specifický pohled na sebe (představa o svých slabých a silných stránkách); 

c) způsoby, kterými lidé konstruují jednotlivé obsahy vztahované k „já" 

(subjektivní důležitost charakteristik, míra jistoty či přesvědčení o dané 

charakteristice). 

Globální sebehodnocení tedy nezáleží jen na specifických dílčích sebehodnoceních, ale ve 

značné míře i na celkovém emočním naladění (přítomnost negativních emočních stavů je 

průkaznější prediktor než přítomnost pozitivních emocí). 

K vysokému sebehodnocení přispívá i to, když člověk vnímá ty dílčí charakteristiky, ve 

kterých se hodnotí pozitivně, nejen jako důležité, ale i stabilní (je si jimi jistý, nepochybuje o 

nich). 

• Vědomí vlastní hodnoty (self- worth) 

Pocit či vědomí vlastní hodnoty je komplexní charakteristika, která jde jen obtížně 

vydělovat z dílčích aspektů vlastního sebehodnocení. Je těsně provázána s morálními normami, 

celkovou hodnotovou orientací a se smyslem vlastního života. 

Souvislost mezi pocitem vlastní hodnoty a kognitivními charakteristikami sebepojetí: 

- pozitivní vztah k sobě je obvykle spojen se strukturovaným, jasně vymezeným sebepojetím, 

které je relativně stabilní a vnitřně konzistentní. 

- lidé, kteří se hodnotí méně pozitivně, mají často méně komplexní strukturu sebepojetí, jsou 

také méně flexibilní (tj. s menší schopností reorganizovat a přehodnocovat poznatky vztahované 

k vlastnímu já). 

- lidé s nízkým globálním sebehodnocením tolik nevěří tomu, že je druzí vidí tak, jak vidí oni 

sami sebe (Campbell, 1990). 
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• Sebcpřijetí (sebeakceptace) 

Se zážitkem či vědomím vlastní hodnoty úzce koresponduje sebeakceptace. Ta se v dětství 

ukotvuje jako bezpečná citová vazba (secure attachment), která je základem pro uspokojování 

primárních psychických potřeb dítěte, pro získání bazálni sebejistoty a důvěry vůči druhým 

lidem. 

D o obrazu sebeakceptace patří také patří pozitivní emoční ladění, i přes vědomí dílčích 

nedostatků a tzv. špatných vlastností (in.: Výrost, Slaměník, 1997; Blatný, Osecká, Macek, 1993; 

Blatný, Osecká, 1997). 

6.2.2.3 Aspekt konativní 

Konativní složka sebesystému je tendence či připravenost jednat takovým způsobem, který 

odpovídá poznání a hodnocení sebe sama. Prezentace jedince je ovlivněna interakcí složky 

kognitivní a afektivní. V interakci s okolím může uplatnit různé strategie, kterými prezentuje sám 

sebe, potvrzuje své sebepojetí. jak uvádí Tournier, každý z nás se „snaží skrýt za nějakou 

maskou. Pro jednoho je to tajuplné mlčení, které tvoří neproniknutelnou hradbu. Pro jiného 

zase lehkovážné tlachání. Někdo se skrývá za svou ostýchavostí, jiný za sebejistotu, která 

zmenšuje jeho zranitelnost" (Tournier, 1998, str. 113). Nová informace přináší změnu 

v sebepojetí, což může znamenat ztrátu jistoty v orientaci. Nejistota přináší úzkost. Eliminovat 

tento nepříjemný subjektivní stav a uchovat či obnovit dosavadní sebepojetí lze nejlépe 

odmítnutím nové zkušenosti či volbou strategií, které současné sebepojetí fixují. 

Pro názornost přiblížíme některé způsoby obrany sebepojetí, které jsou v rámci konativní 

funkce sebepojetí užívány a z nichž mnohé vedou k agresi. 

6.2.3 Obrana sebepojetí 

• Selektivní interakce a selektivní hodnocení druhých lidí 

Sebepojetí hraje důležitou roli v dynamice osobnosti. Ta je určována mimo jiné tendencí 

jedince udržovat kongruenci sebepojetí s postoji a chováním sociálního okolí. Tato kongruence 

je zajišťována řadou automaticky probíhajících způsobů chování, které jsou analogické ego-

defenzivním mechanismům. K těm patří například selektivní interakce a selektivní hodnocení 

druhých lidí. To znamená, že lidi, kteří se chovají kongruentně s naším sebepojetím, máme 

tendenci nadhodnocovat. Opačně se chováme k lidem, kteří se chovají inkongruentně s naším 

sebepojetím (přehlížejí nás, kritizují apod.) a vlastně devalvují hodnom našeho ega (in.: 

Nakonečný, 2000, str. 193). 
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• Obrana a podpora vlastního sebehodnocení 

Sebehodnocení je ovlivněné nejen tím, jak nás hodnotí druzí, ale i tím, jak interpretujeme 

vlastní chování a chování druhých lidí. Sebehodnocení je ovlivněno našimi scénáři, které zpětně 

ovlivňují naše sebehodnocení (viz analýza scénářů uvedená výše). V rámci toho jedinec volí a 

aplikuje mechanismy udržení, zvýšení, snížení vlastního sebehodnocení. Patří k nim zejména: 

• • Benefektance (Greenwald, 1981), která je charakteristická percepcí sebe sama jako 

efektivního a kompetentního činitele. Tomu podřizujeme i své vnímání a atribuce aktuálního 

dění. Např. hodnotí-li druzí pozitivně výsledky naší práce, připisujeme to především vlastním 

schopnostem. Jsme-li hodnoceni negativně, hledáme často důvody mimo sebe (okolnosti, druzí 

lidé). 

- Optimismu.r vzhledem k vlastní budoucnosti (to se mě netýká, to se mě nemůže stát apod.). 

- Předem se omlouváme či se záměrně handicapujeme při setkání s obtížným úkolem, abychom se 

situaci vyhnuli nebo abychom případně ospravedlnili možný neúspěch, a to hlavně tehdy, když 

je úkol pod veřejnou kontrolou (Brehm, Kassin, 1989). 

- Srovnáváni s těmi, o kterých se domníváme, že jsou na tom húř (méně šťastní, méně úspěšní). 

Ne vždy je tato strategie možná. Například pokud se jedná o blízkou osobu, která je úspěšnější 

než my, můžeme použít dvě strategie: pýchu, že tak úspěšný člověk k nám patří (podpoří to naše 

sebevědomí), nebo se můžeme cítit zastínění úspěchem druhého a budeme žárlit (spíše to oslabí 

sebevědomí) (in.: Výrost, Slaměník, 1997). 

• • Sebeprczentace 

E. E. Jones a T. S. Pittman (1982) navrhli taxonomii strategických sebeprezentací, která 

vychází z interakce jáských motivů, osobní zkušenosti a hodnot, které jsou pro daného jedince 

důležité. 

Strategické sebeprczentace: 

- Strategie zavděčení (ingratiation): je motivovaná potřebou, aby nás druzí měli rádi a připisovali 

nám takové charakteristiky, jako je vřelost, humor, spolehlivost, šarm či fyzická atraktivita. Aktér 

si však nepřeje, aby byl viděn jako ten, který se chce zalíbit. Musí se proto chovat konsensuálně a 

podporovat druhé. 

- Strategie zastrašení (intimidation): jde o prezentaci vlastní síly a hrozby. Aktérovi nejde o 

podporu, ale aby lidé uvěřili, že je silný, nebezpečný a že má vliv, moc. Není oblíben, a proto se 

tato strategie objevuje v nedobrovolných vztazích, kde jsou jasně definované role (armáda, škola, 

rodina apod.) 
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- Strategic sebepotýšení (self- promotion): má v sobě rysy obou předchozích. Záměrem je „být 

vítěz", ať již z důvodů vysoké sociální atraktivity, prestiže, síly a vlivu.Rozdíl je v tom, že chce 

přesvědčit o své kompetenci a výkonnosti. Orientuje se tedy na to, co může být spojováno 

s úspěchem. 

- Strategiepňkladnosti (exemplification): důležité pro aktéra je, aby ukazoval, jakou má cenu, 

zejména jaké jsou jeho morální kvality. Prezentuje se jako čestný, spravedlivý a disciplinovaný 

tak, aby mohl být pro druhé vzorem. Kritériem úspěšnosti jeho chování je to, zda získává 

následovníky (běžné u rodičů, učitelů, státních úředníků, soudců, duchovních). 

- Strategie pokorného chování (supplication): prezentace vlastní slabosti a závislosti na druhých. 

Cílem je vyvolat v druhých lidech vědomí zodpovědnosti za jejich chování, popř. pocit viny. Je 

riskantní, pokud se nesetká s náležitou odezvou. Ideálním protihráčem je ten, kdo je silný, 

kompetentní a občas porušuje normy (in.: Výrost, Slaměník, 1997). 

Ve vztahu k agresi Tadeschi a Felson (1995) zdůrazňují pojetí sama sebe jako subjektu 

jednání. V agresivních interakcích se jedinec snaží prezentovat sebe tak, aby si „zachoval tvář", 

aby uchoval hodnotu svého „já". Lidé se tedy v rámci ochrany soukromého „já" chovají tak, aby 

„potvrzovali svoji internalizovanou nebo vnitřně hodnotnou představu o sobě" (in.: Čermák, 

2003, str. 31). V tomto smyslu Tadeschi a Felson rozlišují asertivní a protektivní sebeprezentaci. 

Cílem asertivní sebeprezentace je nastolit takovou představu o vlastní osobě, 

prostřednictvím které se jedinec vymezí vůči druhým lidem. Hlavním prostředkem k dosažení 

tohoto cíle je užívání síly. Tato prezentace má podobu predátorské agrese. Útočník zpravidla 

bezohledně napadne neprovokující oběť, která je bez patologických příznaků a ani jinak 

neposkytuje důvod k agresivní atacc. Protektivní sebeprezentace je reakcí na vnímaný útok 

agresora a cílem je uchránit ohroženou již dosaženou hodnom vlastního „já", znovu obnovit 

respekt či status nebo je konsekvencí pocitů trapnosti, rozpaků (in.: Čermák, 2003). 

• • Sebepotvrzující strategie 

Cílem této strategie je, aby nás druzí vnímali a hodnotili tak, jak vnímáme a hodnotíme 

sami sebe, protože „my se známe nejlépe". Jsou-li jedinci konfrontováni s odlišným 

hodnocením, neradi ho přijímají, a to v případě, že je pozitivnější než jejich vlastní mínění o 

sobě. Důležitým jáským motivem je potvrdit si, že „já se znám nejlépe". Jak uvádějí Brehm a 

Kassin (1989), tento motiv někdy dokonce předčí potřebu zvýšit vlastní sebehodnocení na 

základě mínění druhých (in.: výrost, Slaměník, 1997). 
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• • Scbcmonitorování 

Z výše uvedeného je známo, jak je pro některé lidi významná sebeprezentace, kdy člověk 

klade düraz na to, aby byl druhými vnímán v souladu se svým záměrem. Pro jiné je důležitější 

než sebeprezentace strategie sebepotvrzení. Rozdíl pomáhá vysvětlit M. Snyder (1979) pomocí 

konstruktu nazvaného sebemonitorování. 

Jedná se o tendenci regulovat vlastní chování ve smyslu předpokládaného očekávání 

druhých či podle požadavku situace, ve které jsme se ocitli. Vysoce sebemonitorující lidé věnují 

pozornost signálům, které vysílají druzí lidé, jsou schopni reflektovat vlastní reprezentaci, 

uvědomovat si, jaký dojem vyvolávají a jsou také schopni modifikovat vlastní chování tak, aby 

co nejlépe odpovídalo požadavkům situace. Je nasnadě, že sebemonitorování je vysoce náročné 

a jedince zatěžující. Často se setkává s neúspěchem a prožívá zklamání, protože není možno 

„vyhovět všem". 

Jak ale uvádějí Gergen, Gcrgen (1986), ne všichni lidé jsou pokrytci a jejich tendence regulovat 

své chování ve směru očekávání nemusí být uvědomované. Mnozí přikládají vysokou hodnotu 

dobrým mezilidským vztahům, jsou citliví k potřebám druhých lidí, jsou aktivní v širším spektru 

vztahu a prostředích než lidé s nízkou úrovní sebemonitorování (in.: Výrost, Slaměník, 1997). 

• • Objektivní sebepercepce 

Teorie objektivní sebepercepce mluví o snaze interpretovat informace a události, které nás 

ohrožují, jako nepodstatné. Tím pro naše „já" nepředstavují takové ohrožení a my nemáme 

tendenci vztahovat vytvářené stimuly jen k vlastní osobě. Z množství technik vyhnutí se 

averzivní sebepercepci Heidbring (1997) uvádí dvě osvědčené: 

- nemyslet, nýbrž jednat; 

- nemyslet, nýbrž mluvit. 

Tyto techniky krátkodobě pomáhají, avšak zatěžují naše „já" o to dlouhodoběji. Čím častěji 

jednáme tímto obranným způsobem, tím nepříjemnější je zpětná vazba. Důsledkem je trvalá 

deviantní sebepercepce, která brání dalšímu vývoji a fixuje naši kompetenci k již dosaženému 

stupni (in.: Heidbring, 1997). 

• • Popření 

Jde o mimovolní a nevědomý zásah, kterým jedinec zkresluje vnější skutečnost, takže je 

tato prožívána jako méně hrozivá. V určitých situacích je mechanismus popření vhodný (např. 

nemůžeme myslet neustále na to, jaké nebezpečí v nepřátelském světě plným katastrof hrozí 

nám či blízkým apod.), neadekvátní je v situacích, kdy jsme opravdu ohroženi nebo jsme 

v situaci, která je sice námi odmítaná, ale vyžaduje racionální řešení (in.: Balcar, 1983). 
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• • Vytěsnění 

Jde o nevědomý děj, kterým se člověk brání uvědomění si vlastních nepřijatelných či 

obávaných pohnutek a pocitu. Vytěsnění je často spjato s dalšími způsoby psychologické obrany 

sebepojetí, které umožňují alespoň částečně nebo náhražkově uplatnit vytěsňovaný motiv jeho 

spojením s jinou osobou- projekce či regrese; s jiným důvodem- racionalizace, somatizace; 

s jiným citem- izolace; s jiným činem- odčinění, reaktivní výtvor, přesunutí (in.: Balcar, 1983). 

6.3 Vývoj sebepojetí a agrese 

Co se prenatálního období týče, došli vědci ke třem hlavním poznatkům. Prvním z nich 

je, že plod je velmi brzy připravován pro činnosti, které mu zabezpečí přežití a jeho interakci 

s okolním světem. Studie prokazují, že plod je v posledních dvou měsících prenatálního vývoje 

schopen se učit a je tak stále dokonaleji připravován pro adaptaci na svět. V průběhu těhotenství 

plod zažívá řadu nepříjemných pocitů vyvolaných negativními podněty (například nadměrný 

hluk z prostředí, nedostatek kyslíku apod.) a aktivně na ně reaguje. 

Druhým poznatkem je, že plod je aktivní a kontroluje prostředí. Reaguje na polohu matky a 

vyhledává svou nejpříjemnější polohu. Tím mnohdy polohu matky ovlivňuje. Bylo rovněž 

zjištěno, že do určité míry určuje dobu porodu a napomáhá při něm. 

Třetím poznatkem je, že jedinec získává schopnost sociální interakce již v prenatálním 

období. Emoce matky ovlivňují jedince a na jeho pohyby matka rovněž emocionálně reaguje. 

Vytvářejí se tak vzorce zvláštních podnětových situací a určitý smysluplný dialog mezi jedincem 

a matkou (in.: Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Na základě uvedených poznatků je možno soudit, že chování matky v době těhotenství a 

kvalita interakce mezi matkou a jedincem může ovlivnit například četnost řízených obranných 

aktivit plodu, které mnohdy mohou připomínat boj o přežití- tedy agresi, i jeho emocionální 

ladění. 

U novorozence jsou vyvinuty všechny nepodmíněné reflexy. Ty mu umožňují vyrovnat se 

s požadavky nového životního prostředí. Smysly novorozence jsou vyvinuty více, než se dříve 

soudilo. Vysoká kompetence novorozence spočívá v jeho schopnosti učit se a zpracovávat 

různým způsobem informace z okolí. Naučené je novorozenec schopen uchovat déle než 24 

hodin. Brzy exismje vztah mezi vlastním chováním a následky tohoto chování, tedy základ pro 
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pochopení principu kauzality. Novorozenec se také učí vyhledávat příjemné a vyhýbat se 

nepříjemnému. 

Novorozenec je predisponován k sociálnímu kontaktu s lidmi. Má ve své výbavě 

k dispozici všechny základní mimické výrazy (radost, strach, odpor, smutek, překvapení apod.). 

Tyto výrazy aplikuje i bezděčně napodobuje. Pro další prosociální vývoj novorozence je velmi 

významná sociální interakce, ne tak její četnost jako kvalita. Opakované interakce dítě 

internalizuje do vnitřního pojetí vztahu s „významnými druhými" a do pojetí sebe sama. 

Kvalitní interakce se vyznačuje několika znaky- synchronií pozornosti a afektu, 

kontingentní reaktivitou matky a konzistencí péče. Kvalita časných interakcí je nezbytná pro 

vývoj sebevědomí dítěte. Například Stern (1985) mluví o vynořujícím se „já" (in.: Langmeier, 

Krejčířová, 1998; Antier, 2004). 

V období kojeneckém se dispozice rozvíjejí tak, že je dítě schopno záměrných aktivit 

řízených vulí. Na konci prvního roku dítě chápe stálost předmětu a utvoří si relativně stálý vztah 

k osobám, které o něj pečují. Pod pojmem vztah nebo sociální pouto Langmeier a Krejčířová 

rozumějí „relativně stabilní aspekty interakčního procesu, popřípadě jeho konečné produkty" 

(Langmeier, Krejčířová, 1998, str. 59). V období do 15. měsíce věku mluví Stern (1985) o 

„subjektivním „já" , kdy se začíná objevovat porozumění psychice vlastní i psychice druhých. 

Poněkud odlišnou terminologii užívá Nakonečný (1995), u kterého subjektivnímu „já" odpovídá 

tzv. „tělové „já". To se vyvíjí na základě vědomí fyzické odlišnosti od okolního světa, kdy 

jedinec diferencuje na fyzické „já" a fyzické „ne-já". Tyto dojmy jsou organizovány v trvalé 

percepční struktury, vzniká obraz vlastního těla- tělové schéma. Do kojeneckého věku řadí 

Čačka (in.: Čačka, 1998) počátky vzniku sebeuvědomování (já jsem). 

Názor, že projevy hněvu a agrese je možné pozorovat již v kojeneckém věku, podporují i 

Koukolík a Drtinová (2001). Jak uvádí Macková (in.: Macková, 1999), dítě musí po narození 

mobilizovat své síly pro zachování své ještě ne zcela samostatné existence. U tříměsíčních 

kojenců je například možné prokázat stejný pohyb a uspořádání mimických svalů, které vyjadřují 

prožitek hněvu, jako je tomu u dospělých. Mezi šestým a dvanáctým měsícem jsou kojenci 

schopni evidentně vyjadřovat hněv. Ve věku dvanácti měsíců jsou jedinci dokonce schopni 

provokativních akcí, které vedou u starších jedinců ke konfliktu či odplatě. Chlapci se chovají 

více zlostně než dívky, ve vztahu k matce jsou citově labilnější, častěji vyjadřují kladné i záporné 

emoce. 

Na počátku batolecího období získává dítě druhově specifické znaky, které ho odlišují od 

ostatních živočišných druhů- chodí vzpřímeně a začíná mluvit. Pokrok je znatelný v oblasti 



vývoje hrubé motoriky, jemné motoriky a řeči, kdy dítě začíná chápat symbolický význam slov, 

rozšiřuje se pasivní i aktivní slovní zásoba. V oblasti kognitivní začíná nová etapa symbolického 

a předpojmového myšlení. To vše umožňuje pokroky v oblasti sociální. Je to období poznávání 

a zkoušení různých možnosti, období rozvíjející se autonomie. Stern (1985) mluví o 

„verbálním já", kdy je dítě schopno samo sebe reflektovat a hovořit o sobě jako o objektu. 

Nakonečný mluví o postupném utváření vědomí si sebe sama jako lidské bytosti- vyvíjí se 

„sociální já" . Jedinec si je vědom své jedinečnosti (jsem jiný než ostatní) a kontinuity, 

respektive identity (i když se měním, jsem to stále já). Podle Čačky (1998) se tvoří proces 

sebepoznávání (jaký jsem). 

Mezi prvním a třetím rokem je dítě stále ještě značně závislé na matce. Jeho okruh 

sociálních vztahů je však zejména uvnitř širšího rámce rodiny rozšiřován, dítě si vytváří 

diferencované vztahy k jednotlivým členům rodiny, získává na samostatnosti. Poznává však, že 

jeho přání může být překaženo vnějším zásahem, například zásahem rodičů. To vede 

k občasným reakcím násilného vymáhání (já chci) či odmítání (já nechci). Toto období proto 

bývá označováno jako fáze vzdoru či negativismu. Ten se v plně rozvinuté podobě vyskytuje 

nejčastěji mezi druhým a třetím rokem věku dítěte. Antier mluví o období opozice vůči přání 

rodičů (in.: Čačka, 1998; Langmeier, Krejčířová, 1998, Koukolík, Drtinová, 2001; Antier, 2004). 

Druhý až třetí rok slouží k poznávání a zkoušení různých možností, je to období rozvíjející 

se autonomie. V průběhu druhého a třetího roku se u jedinců objevují výbuchy špatné nálady a 

hněvu vůči vrstevníkům i dospělým, a to u obou pohlaví. Agresi jedinci obracejí spíše vůči 

věcem než lidem. Agrese napomáhá k uvědomování a vymezování sebe vůči okolí, 

sebepotvrzování a formování „já" jedince. Agresivní impulsy se jedinec učí ovládat a opět užívat 

jako jednu z forem prosazování sebe nebo toho, co považuje za důležité. Agrese má rovněž 

souvislost s empatii, utvářením svědomí a rozvojem osobnosti. Jak říká Vymětal (1990), agrese je 

jedním z nástrojů individuace (in.: Vymětal, 1990, Antier, 2004). 

Ve věku tří let dítě je dítě schopné se plně pohybovat jako dospělý. V předškolním 

období, tedy od tří let věku, jsou změny v motorické oblasti méně nápadné, avšak velmi 

významné pro další vývoj soběstačnosti dítěte. Vývoj a zdokonalení řeči sebou přináší i růst 

poznatků o sobě a okolním světě. Řeč začíná být rovněž užívána k regulací svého chování. Co se 

kognitivního vývoje týče, kolem čtyř let se dítě dostává na úroveň názorového (intuitivního) 

myšlení. 

Během třetího roku věku dítěte dochází spíše pozvolna ke zvyšování socializačního tlaku 

na dítě. Období povolnosti se mění v období socializace. Pro emoční a sociální vývoj dítěte 
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předškolního věku je stále nej významnějším prostředím rodina, která zajišťuje socializaci dítěte. 

V tomto období se vyvíjejí diferencované emoční vztahy nejen k nejbližším členům, ale také k 

širšímu sociálnímu okolí. Rozvíjí se tak sociální reaktivita dítěte. 

Předškolní období je také významné vývojem tzv. sociálních kontrol a hodnotových 

orientací. Na základě příkazu a zákazů si jedinec osvojuje normy, které postupně interiorizuje. 

Jedinec si rovněž osvojuje vzorce chování a postojů, které jsou od něj společností očekávány ve 

vztahu k jeho věku, pohlaví, postavení ve skupině apod. Jedinec si osvojuje různé sociální role, 

jejichž plnění je od něj vyžadováno. Překrývání různých rolí je mnohdy příčinou obtíží 

v sociálním styku (in.: Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Třetí až šestý rok je podle Matějčka kriticky důležitým vývojovým obdobím pro vývoj 

prosociálního chování. Za normálních okolností dítě překračuje hranice své rodiny a stává se 

členem širší sociální skupiny- dětské společnosti. Rozvíjí se souhra, kooperace, empatie, 

schopnost dělat si legraci a smát se s druhými, kladou se základy přátelství. 

Mezi třetím až šestým rokem věku míra agrese, zejména rvačky, obecně klesá, a to 

úměrně k tomu, jak se jedinci naučí ovládat své agresivní projevy a zvládat vztahy s vrstevníky. 

V míře útočnosti se projevují výraznější rozdíly, kde jsou ve všech ohledech útočnější chlapci, 

kteří svou agresi obtížněji kontrolují. Navíc je u nich agresivní chování spíše očekáváno, a tím 

často i pozitivněji hodnoceno okolím, než je tomu u dívek. Na rozdíl od chlapců dívky užívají 

spíše nepřímou a zprostředkovanou agresi, kde se objevují zejména pomluvy a ostrakizování, 

tedy vylučování soupeřky ze sociální skupiny. Zároveň se k agresivnímu chování přiznávají méně 

ochotně než chlapci (in.: Macková, 1999; Matějček, 1998; Nakonečný, 1995; Piaget, Inhelderová, 

1997)). 

Období mladšího školního věku, tedy od 6-7 let do 11-12 let, označují Langmeier a 

Krejčířová za dobu střízlivého realismu, kdy je jedinec plně zaměřen na to co je a jak to je. Chce 

pochopit okolní svět a věci v něm. V tomto období se významně zlepšuje hrubá a jemná 

motorika, smyslové vnímání, rozvíjí se řeč a proces učení získává novou kvalitu tím, že začíná 

být častěji plánovité, zaměřené a opírá se více o řeč. Jedinec dosahuje úrovně logických operací. 

Kupředu postupuje i emoční vývoj a socializace. Rozvíjí se způsob sociální reaktivity. 

„Významní druzí" již nejsou zastoupeni zejména rodiči, ale stále více se jimi stávají učitelé a 

spolužáci. Díky nim dostává jedinec příležitost k četnějším a rozlišenějším interakcím. Ve 

skupině se pak může učit sociálním reakcím jako jsou pomoc slabšímu, kooperace či kompetice. 

Zvýrazňují se rozdíly mezi dětmi, které jsou dominantní a prosazují se jako vedoucí, což 

L 
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v extrému muže vést k agresivnímu chování, a dětmi submisivními, které se raději podřizují a 

dají se druhými vést (in.: Langmeier, Krejčířová, 1998). 

V průběhu školních let se jedinec rovněž rychle emočně vyvíjí. Zjišťuje, že svá přání, 

motivy a pocity lze skrýt před ostatními, před sebou však ne. Dokáže v určitých situacích výraz 

svých citů potlačit nebo vyjádřit. Roste schopnost emočního porozumění. Dítě chápe 

možnost ambivalentních prožitků, rozumí svým pocitům i pocitům druhých v dané situaci a 

bere ohled na požadavky a očekávání sociálního okolí. Dítě vnímá více podrobností a je schopné 

je integrovat v celek. Děti přestávají být zaměřené na sebe, začínají si více uvědomovat a 

diferencovat druhé, směřují od egocentrismu k alocentrismu. Roste tak schopnost 

seberegulace. 

Nyní se začínají stabilizovat sociální normy. S nástupem logického myšlení a rozšířením 

časové perspektivy je jedinec schopen na určité obecné rovině pochopit určité věci a jevy jako 

trvalé hodnotné cíle vlastního chování. 

Na úrovni kognitivního vývoje závisí i vývoj morálky. Nedlouho po začátku školní 

docházky se mění heteronomní morálka na autonomní. Dítě nyní uznává určité chování za 

správné či nesprávné samo o sobě, bez ohledu na autoritu dospělého. Zprvu to je morálka velmi 

rigidní, kdy zásady platí za všech okolností stejně. Teprve později, zhruba od 11, 12, let dítě 

proniká hlouběji do podstaty věcí a jevů a začíná přihlížet k motivům chování. 

Paralelně s vývojem sociální reaktivity a sociálních kontrol postupuje kupředu i proces 

osvojování sociálních rolí. Se vstupem do školy poznává nové role- role žáka, učitele, 

spolužáka a těmto novým rolím se učí. Pro budoucí život je významné, že se upevňují sexuální 

role. Zde se v závislosti na mužské a ženské roli liší očekávané vzorce chování. Od muže se 

očekává větší míra sebeprosazování, větší síla, odvaha, vyšší míra agrese a lepší ovládání citových 

projevů. Od ženy naopak větší submisivita, přizpůsobivost, starostlivost, úzkostnost a větší míru 

projevování citů. Tyto očekávané vzorce chování rodiče v souladu se společenským konsensem i 

nevědomky upevňují prostřednictvím mechanismů sociálního zpevňování, což může u určité 

skupiny děti působit zejména v období dospívání problémy v oblasti sebepojetí a 

sebehodnocení. 

A právě sebepojetí a sebehodnocení se díky hraní a přijímání rolí ve skupině vrstevníků 

stává v tomto období uvědomělejší. Školní dítě začíná stále více poznávat psychologické 

vlastnosti a schopnosti své i druhých a stabilitu osobnosti v čase. To mu umožňuje skutečně se 

srovnávat s druhými a vytvořit si tak stabilnější úroveň sebepojetí a sebehodnocení (in.: 

Langmeier, 1991; Langmeier, Krejčířová, 1998). 
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Období dospívání Langmeier a Krejčířová (1998) je charakteristické řadou tčlesných, 

psychických a sociálních změn, které probíhají paralelně a navzájem závisle, avšak bez přímé 

příčinné podmíněnosti. 

Z hlediska emočního vývoje a socializace je pro jedince úkolem zejména uvolnění se 

z přílišné závislosti na rodičích a navazování diferencovanějších a významnějších vztahů s 

vrstevníky. Zároveň dospívající vynakládá nemalé úsilí přizpůsobit se změnám biologickým, 

psychickým a sociálním, což se často neobejde bez emoční instability. 

S postupující emancipací od rodiny navazuje jedinec nové a diferencovanější vztahy 

k vrstevníkům. Tyto vztahy mu nyní dávají jistotu, kterou ztrácí emancipací od rodiny, a 

připravují ho na trvalé emoční vztahy v dospělosti (in.: Langmeier, 1991; Langmeier, Krejčířová, 

1998). 

V období vstupu jedince do puberty dochází ke kumulaci rizikových faktorů. ]ak 

uvádějí Hrdlička, Kocourková a Koutek (1998), pocity hostility a paranoidity k vrstevníkům a 

dospělým mohou kulminovat. Dítě, které dosahuje pocitu síly a slasti vázané na sadistické 

fantazie pouze ve fantazijních představách, může nyní tento chaotický a sadistický akt realizovat. 

A právě s ohledem na užití rostoucí tělesné síly, případně užití zbraně, roste míra agrese a 

závažnost jejích důsledků v období puberty a rané dospělosti (in.: Hrdlička, Kocourková, 

Koutek, 1998; Koukolík, Drtinová, 2001; Matějček, 1998; Vymětal, 1990). 

V období adolescence si jedinec na abstraktním stupni uvědomuje své bytí a je 

konfrontován s existenciálními skutečnostmi svého života. Je schopen vidět důsledky svých 

rozhodnutí, vnímat konečnost svého života a hrozbu osamělosti a bezsmyslnosti. Otevírá se mu 

svět existenciálních skutečností a je nucen se s nimi vyrovnávat, zvládat je. L. A damson a B 

Lyxell považují vyrovnávání se s existenciálními otázkami za vrchol vytváření identity (in.: 

Adamson, Lyxell, 1996). Jednoduše je možno identitu vymezit jako odpovědi na otázku „kdo 

jsi?" nebo „kým nebo čím se stáváš?" Osobní identita, rozvoj vědomí jedinečnosti (autonomie), 

posilování skupinové identity (zkušenost skupinové sounáležitosti) a podpora zážitku 

sebedisciplíny (seberegulace) patří mezi základní výchovné úkoly v procesu socializace a 

výchovy. Tento proces je přitom chápán jako proces individuální konstrukce vlastní osobnosti 

(Stech, 2000). 

Identitou vyjadřuje jedinec o sobě samém a okolí o jedinci „autenticitu, integritu, 

kontinuitu, relativní jednotu v čase, odlišnost od jiných a shodnost s lidským druhem a lidskými 

společenstvy" (in.: Bačová, 2003, str. 201). Identita je podle Bačové (in.: Bačová, 1998, str. 450) 

„kognitivním procesem a má kognitivní obsah". Kognitivní představy, reprezentace, pojmy „já" 
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jsou považovány za základ identity. Kromě toho jedinec připisuje svým sebepojmum, svému 

sebeobrazu i hodnotu. Hodnom svých sebedefinic emocionálně prožívá také díky oceňování ze 

strany jiných lidí. Validitu a hodnom některých sebedefinic tedy potvrzuje sociální prostředí. 

Pokud integrativní proces jedince neproběhl v úspěšně, vzniká tzv. „difúzni identita" kdy 

jedinec odmítá vymezit sebe sama jako jedinečný subjekt odlišný od ostatních (in.: Macek, 2003, 

str. 182). 

Hlavní složkou budování identity je přitom utváření smyslu života, který je možno pojmout 

jako sytém hodnot, cílu a přesvědčení, které umožňují člověku prožívat svůj života jako 

koherentní, naplňující a účelný. Reakcí na vědomí si své vlastní existence s jejími skutečnostmi a 

nároky muže být existenciální úzkost, která je vyjádřením obavy ze samotné existence. 

Existenciální úzkost spolu s existenční úzkosti, kterou můžeme vyjádřit jako obavu před 

neschopností zachovat si svou existenci (např. před fyzickým, psychickým poškozením, 

nedostatkem prostředku na přežití apod.), je zdrojem aplikace obranných mechanismů, 

z nichž agrese je nezřídka jedním z nich (in.: Halama, 2000). 

Nutno však podotknout, že ačkoli je období adolescence vnímáno mnoha autory jako 

období psychické nestability, emočních bouřek a psychických konfliktů, nemusí tomu tak být 

vždy. Výsledky mnoha výzkumů však ukazují výrazný nárůst depresivních symptomů a až 

několikanásobný nárůst suicidálního jednání oproti dětskému věku (in.: Hacker, 1994). 

Období časné dospělosti je podle Langmeiera a Krejčířové (1998) možno vymezit 

v rozmezí od 20 do 25 let a je přechodnou etapou mezi adolescencí a plnou dospělostí. Toto 

období je charakteristické upevněním identity jedince, identifikací s rolí dospělého, 

produktivní orientací a upřesněním osobních cílu. Jedinec je nezávislý na rodičích, hledá si 

partnera, zakládá vlastní rodinu, volí si povolání a získává odpovědnost v profesi. 

Emoční prožívání je v tomto období intcrpersonálně variabilní, přesto však můžeme říci, 

že dochází k nástupu realismu a extraverze po předchozím idealismu, kriticismu a introverzi, 

které jsou charakteristické pro období dospívání. Jedinec již zná své možnosti, limity, nalezl svou 

identitu a jeho sebepojetí a sebehodnocení je poměrně stabilní. Jeho rozhodování je do 

značné míry svobodné a pevné, protože již není svázán závislostí na rodičích a vědomím 

zkracující se perspektivy života a tím konečností a nezvratností volby z nedostatku času na 

nápravu. Osobnost je již stabilní. Stabilita je vysvětlována biologickými základy extroverze a 

neuroticismu, které vyjadřují bazálni osobnostní dispozice v oblasti emocionality a celkové 

zaměřenosti. Nalezené změny interpretují spíše jako změny vývojové, v nichž se odráží zejména 
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změna sociálního postavení adolescentů a jedinců v období časné dospělosti (in.: Blatný, 

Urbánek, 2004; Langmeier, Krejčířové, 1998). 
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7. SHRNUTÍ POZNATKŮ TEORETICKÉ ČÁSTI 

Cílem naší práce je zjistit případnou souvislost mezi sebevědomím a agresí. S ohledem na 

cíl práce jsme se v teoretické části zaměřili zejména na problematiku agrese a sebepojetí, 

respektive globálního sebehodnocení (self- esteem). Jak již bylo řečeno, termín „self-esteem" je 

překládán různě. Například Macek (1997) se přiklání k označení globální sebehodnocení, 

můžeme říci sebevědomí, Čermák se drží termínu sebeúcta (in.: Čermák, 2003, str. 42). 

Přikláníme se k užívání termínu sebevědomí, které budeme považovat za ekvivalent 

termínu sebehodnocení. V následujícím textu stručně shrnujeme názory autorů, kteří se 

zmíněnými fenomény zabývají a naznačují případnou souvislost mezi nimi. 

V souladu například s Rogersovou teorií „já" je možno považovat strukturu „já" za 

organizovaný a konzistentní pojmový útvar složený z vnímání charakteristik „já" a z vjemů 

vztahu „já" k druhým lidem, různým aspektům života a hodnotám, které jsou těmto percepcím 

přiřazeny. Tento útvar je sice měnlivý, avšak v konkrétních souvislostech znamená stabilitu až 

rigiditu a tendenci k obraně v rámci daného systému. Důležitým „jáským" motivem je potvrdit 

si, že se známe nejlépe, a proto, pokud jsme konfrontování s odlišným hodnocením, neradi ho 

přijímáme a uplatňujeme různé strategie sebeprezentace, které vedou k sebepotvrzení. Lidé se 

tedy v rámci ochrany soukromého „já" chovají tak, aby potvrzovali svou vnitřně hodnotnou 

představu o sobě, v interakcích se prezentují tak, aby si uchovali hodnotu svého „já", a to 

nezřídka za použití agresivního chování. Příkladem může být Tadeschiho a Felsonovo rozlišení 

asertivní a protektivní sebeprezentace. Agrese se tedy jeví jako jeden z významných nástrojů 

užívaných k posilování a obraně sebehodnocení, sebeúcty (sel-esteem). 

Sebehodnocení jedince je provázáno s hodnocením druhých v interakčních řetězcích. 

Nezřídka se zde uplatňuje princip tzv. sebenaplňujících předpovědí, kde výskyt agresivních 

projevů není mnohdy neočekávaný. Za jakých podmínek je však výskyt agrese predikovatelný? 

Hovoříme-li o sebehodnocení či sebeúctě, mnozí autoři, například Tangney, Wagner, 

Fletcher, Gramzow, Baumeister, Smart, Boden, Willock, Browne a Howells (in.: Browne, 

Howells, 1996; Indens, 1999; Čermák, 2003), hovoří o významu struktur)- „já" a úrovni 

sebehodnocení v rozvoji a uplatňování agrese v interakci. Zvýšený výskyt agrese je předpokládán 

u jedinců s vysokým sebehodnocením, které je navíc spojeno s bezohledností a necitlivostí 

k druhým či/a s kombinací nepříznivých zpětných vazeb ze strany okolí, což vede k pocitu 

ohroženého sebehodnocení. U jedinců s nízkým sebehodnocením je předpokládána vyšší 

L 
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náchylnost k pocitu zahanbení, k vyjadřování zlosti a hostility. Agrese je směřována spíše vůči 

slabším jedincům, kde je sníženo riziko odplaty. 

V kontextu uvedených poznatků je možno přistoupit k realizaci vlastního výzkumu. 

V následující výzkumné částt se opíráme zejména o informace Cihláře (1982), Ferjenčíka (2000), 

Maršálové (1978) a Mitteneckera (1968). 
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III. VÝZKUMNÁ ČÁST 

1. CÍL VÝZKUMU 

Centrem našeho zájmu je agrese a sebevědomí. V naší práci jde především o odhalení 

vztahu mezi sebevědomím a agresí, o popis jednotlivých vztahů a zaznamenání případných 

nových skutečností. Na tomto základě můžeme formulovat cíl výzkumu. 

Cílem výzkumu je zjistit, zda existuje významný vztah mezi sebevědomím jedince a 

agresí. 
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2. CHARAKTERISTIKA VÝZKUMU 

Charakteristika výzkumu vychází z výzkumného cíle, kterým je zjištění souvislosti mezi 

sebevědomím a agresí, objevení a popis vztahů mezi sebevědomím a agresí. Mezi dílčí cíle 

řadíme zjištění případných rozdílu mezi skupinami respondentů v sebevědomí a agresi. 

V našem výzkumu nám nejde o zjišťování kauzality mezi proměnnými, o zásahy do 

zkoumané reality, kde by bylo vhodné použít experimentální či kvaziexperimentální plány. 

Naším cílem je realizovat sondu a získat vhled do zkoumané skutečnosti. Zaměření tohoto 

projektu je deskriptívni, cílené na zorientování, porozumění skutečnosti, jde nám tedy o 

deskripci zkoumaných jevů a o predikci. Proto volíme neexperimentálni výzkumný plán, 

respektive kvantitativní orientační výzkum, pod který je možné zahrnout mapující výzkum či 

terénní studii. Z těchto důvodů můžeme náš výzkum označit zastřešujícím termínem výzkum 

expolorativní. 

)ak již bylo uvedeno, v rámci našeho výzkumu se pohybujeme ve dvou hlavních 

výzkumných rovinách: 

- v rovině sebevědomí; 

- v rovině agrese. 

Na těchto úrovních je stěžejním úkolem realizovat srovnání skupin z hledisek proměnných 

sebevědomí a agrese a zjištění a popis vztahu mezi sebevědomím a agresí. 

Pro porovnávání skupin vzhledem k proměnným, ke zjištění případných rozdílů mezi 

zkoumanými výběr)' je použito tzv. diferenciačních přehledů, které jsou subtypem 

vzorkových přehledů a mají mnoho společných znaků s ex post facto výzkumem. 

Ke zjišťování těsnosti vztahů mezi proměnnými, což umožňuje poměrně efektivní 

predikci, je použita korelační studie. 
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3. FORMULACE PROBLÉMŮ A 
PŘEDPOKLÁDANÝCH ODPOVĚDÍ 

3.1 Formulace problémů 

V kontextu výše prezentovaných informací a názoru na sebevědomí a agresi formulujeme 
následující problémy. 

1. Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí? 

2. Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen? 

3. Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u mužů? 

4. Existuje významný rozdíl v sebevědomí žen a mužů? 

5. Existuje významný rozdíl v sebevědomí u studentů pedagogického a 

nepedagogického zaměření? 

6. Existuje významný rozdíl v agresi žen a mužů? 

7. Existuje významný rozdíl v agresi studentů pedagogického a nepedagogického 

zaměření? 

8. Existuje významný rozdíl v agresi mezi skupinou jedinců 

s vysokým sebevědomím a skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím? 

3.2 Formulace předpokládaných odpovědí 

Na základě uvedených problémů je možno formulovat předpokládané odpovědi. 

V zhledem k tomu, že nejde o experiment, dáváme přednost užití termínu „předpokládaná 

odpověď" před termínem „hypotéza", který se v našem případě jeví jako příliš „tvrdý". 

V rámci výzkumu jde o podpoření či zamítnutí tzv. nulové varianty předpokládané 

odpovědi. Zamítnutí nulové varianty pak znamená podpoření a přijetí tzv. alternativní varianty 

předpokládané odpovědi. 

Pro nulovou variantu volíme označení POo, pro alternativní variantu POa 

1. 

POo: Neexistuje významná souvislost mezi sebevědomím agresí. 

POA: Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí. 
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POO: Neexistuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen. 

POA: Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen. 

3. 

POo: Neexistuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u mužů. 

POA: Existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u mužů. 

4. 

POo: Neexistuje významný rozdíl v sebevědomí žen a mužů. 

POA: Existuje významný rozdíl v sebevědomí žen a mužů. 

POo: Neexistuje významný rozdíl v sebevědomí u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. 

POA: Existuje významný rozdíl v sebevědomí u studentů pedagogického a 

nepedagogického zaměření. 

POo: Neexistuje významný rozdíl v agresi žen a mužů. 

POA: Existuje významný rozdíl v agresi žen a mužů. 

POo: Neexistuje významný rozdíl v agresi u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. 

POA: Existuje významný rozdíl v agresi u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. 

POo: Neexistuje významný rozdíl v agresi mezi skupinou 

jedinců s vysokým sebevědomím a skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím. 

POA: Existuje významný rozdíl v agresi mezi skupinou 

jedinců s vysokým sebevědomím a skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím. 
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3.3 Úkoly 

Řešení problému je spojeno se splněním úkolů, které formulujeme následovně: 

1. Zjistit celkovou míru sebevědomí. 

2. Zjistit míru sebevědomí u žen. 

3. Zjistit míru sebevědomí u žen pedagogického zaměření. 

4. Zjistit míru sebevědomí u žen nepedagogického zaměření. 

5. Zjistit míru sebevědomí u mužů. 

6. Zjistit míru sebevědomí u mužů pedagogického zaměření. 

7. Zjistit míru sebevědomí u mužů nepedagogického zaměření. 

8. Zjistit případný rozdíl mezi ženami a muži v míře sebevědomí. 

9. Zjistit případný rozdíl v míře sebevědomí mezi ženami s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením. 

10. Zjistit případný rozdíl v míře sebevědomí mezi muži s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením. 

11. Zjistit míru celkové agrese. 

12. Zjistit míru agrese u žen. 

13. Zjistit míru agrese u mužů. 

14. Zjistit případný rozdíl mezi ženami a muži v míře agrese. 

15. Zjistit míru agrese u skupiny studentu pedagogického zaměření. 

16. Zjistit míru agrese u skupiny studentů nepedagogického zaměření. 

17. Zjistit případný rozdíl v míře agrese u skupin studentů s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením. 

18. V případě potvrzeného rozdílu mezi skupinami s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením zjistit míru agrese u mužů a žen pedagogického a nepedagogického zaměření 

a zjistit případný rozdíl v míře agrese u sledovaných skupin. 

19. Zjisdt případnou souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen. 

20. Zjistit případnou souvislost mezi sebevědomím a agresí u mužů. 

21. Zjistit případnou souvislost mezi sebevědomím a agresí u celého vzorku respondentů. 
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4. POPIS UŽITÝCH METOD 

Pro zjištění potřebných údajů je požito metody dotazování, konkrétně Rosenbergova škála 

sebehodnocení a Dotazník agrese Busse a Perryho. K vyhodnocení získaných údajů jsou použity 

příslušné statistické metody (viz dále). 

• Škála sebehodnocení 

Ke zjištění hodnot sebevědomí je použita Rosenbergova škála sebehodnocení, ' lato škála je 

užívána jako jednodimenzionální míra globálního vztahu k sobě. Původně byla vyvinuta pro 

adolescenty, ale její použití je širší. 

Škála obsahuje 10 položek, kdy v originále je 7 položek formulovaných kladně a 3 záporně. 

Jednotlivé položky jsou respondenty hodnoceny na ětyřbodové škále od silně nesouhlasím po 

silně souhlasím. Skála byla vytvořena na základě vzorku 5.024 respondentů z 10 náhodně 

vybraných vysokých škol ve státě New York. 

Pro potřeby práce byla Rosenbergova škála sebehodnocení přeložena autorem do češtiny: 

1. Jsem sám se sebou vcelku spokojen. 

2. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý. 

3. Domnívám se, že mám řadu dobrých vlastností. 

4. jsem schopný dělat věci právě tak jako většina ostatních lidí. 

5. Mám pocit, že nemám mnoho toho, nač u sebe mohu být hrdý. 

6. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost. 

7. Domnívám se, že jsem důstojná osoba přinejmenším na stejné úrovni 

s ostatními. 

8. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit. 

9. Celkově mám sklon pociťovat, že jsem neúspěšný. 

10. Přistupuji k sobě pozitivně. 

Skórování je následující: 

Pro položky 1, 3, 4, 7,10: 

Silně souhlasím- 3 body 

Souhlasím - 2 body 

Nesouhlasím - 1 bod 

Silně nesouhlasím- 0 bodů 
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Pro položky 2, 5, 6, 8, 9: 

Silně souhlasím- 0 bodu 

Souhlasím - 1 bod 

Nesouhlasím - 2 body 

Silně nesouhlasím- 3 body 

Čím vyšší je skóre, tím vyšší je sebehodnocení. 

Rosenbergovu škálu sebehodnocení je možno používat s explicitním svolením s tím, že je 

informována rodina autora škály (llosenbergova škála sebehodnocení viz příloha č. 1). 

Zmíněnou škálu použili ve svém výzkumu i Blatný a Osecká (1994). Faktorovou analýzou-

metodou hlavních os s rotací Varimax, korelační analýzou a vícenásobnou regresní analýzou 

s krokovou regresí byly Blatným a Oseckou (1994) identifikovány dvě, respektive tři složky 

sebehodnocení. Ve dvoufaktorové struktuře byly extrahovány faktor)' aserce pozitivních 

výroků o sobě a popírání negativních výroku o sobě. První faktor je odvozen z odpovědí na 

pozitivně formulované výroky, druhý faktor z odpovědí na negativně formulované výroky. 

Někteří autoři předpokládají, že tyto faktory odrážejí pozitivní a negativní složku sebehodnocení. 

Například Stolili (1987, in.: Osecká, Blatný, 1997) usuzuje, že jde o sebeúctu a sebesnižování. Ve 

třífaktorové struktuře se první faktor štěpí na aserci pozitivních výroku a faktor, který vyjadřuje 

srovnávání s druhými. Třetí faktor popírání negativního zůstává nezměněn. 

Co se týče korelace jednotlivých složek sebehodnocení s temperamentovými a 

interpersonálními charakteristikami osobnosti, pak u dvoufaktorové analýzy aserce pozitivního 

koreluje kladně s dominancí (0,44) a extraverzí (0,27) a záporně s neuroricismem (-0,24). 

Popírání negativního koreluje s extraverzí (0,19) a nejsilnější vztah má k dominanci (0,42) a 

neuroticismu (-0,44). 

U třífaktorové verze koreluje první faktor srovnávání s druhými pouze s dominancí (0,37), 

popírání negativního má stejný vztah jako u dvoufaktorové verze, tedy kladná korelace 

s dominancí (0,40) a negativní korelace s neuroricismem (-0,43). U aserce pozitivního se pouze 

snižuje vztah k dominanci (0,29). Z výsledků vyplývá, že faktor sociálního srovnávání je možno 

predikovat na základě dominance, faktor aserce pozitivního zejména na základě extraverze, ale i 

dominance a neuroticismu, faktor popírání negativních výroků o sobě- negativní 

sebehodnocení- pak je možno predikovat na základě neuroticismu, ale i afiliace a dominance a 

ve směru vysokého sebehodnocení souvisí s hostilitou (in. Blatný, Osecká, 1994, str. 486, 487). 
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• Dotazník agrese 

Sebeposuzující „Dotazník agrese" vychází z potřeby instrumentu, který by, podobně jako 

předcházející „Inventář hostility" vytvořený Bussem a Durkeem v roce 1957, zohledňoval různé 

komponenty a zároveň splňoval současné psychometrické standardy. 

Jeho konstrukce vychází z Likertovy 5 bodové škály a jedinec se tak vyjadřuje k jednotlivým 

tvrzením z pohledu od „nejméně charakteristické" po „nejvíce charakteristické". Faktorovou 

analýzou byly prokázány čtyři hlavní faktor)': fyzická agrese, verbální agrese, hněv a 

hostilita. Fyzická a verbální agrese, které zahrnují poranění nebo poškození druhých, 

reprezentují nástroj nebo hybnou komponentu chování. Hněv, který zahrnuje fyziologické 

vybuzení nebo přípravu k agresi, reprezentuje emocionální nebo afektivní komponentu chování. 

Hostilita, která sestává z pocitu nepřátelství, zlé vůle a bezpráví, nespravedlnosti, reprezentuje 

kognitivní složku chování. 

V dotazníku je užita 5 bodová numerická škála s verbálním zakotvením. 

Každá položka je ohodnocena na 5- bodové škále, od nejméně po nejvíce charakteristické. Pro 

dvě reverzní položky je i bodování opačné. 1 je 5; 4 se stává dvojkou apod. Skórování je 

následující: 

1 = extrémně pro mne necharakteristické 

2= poněkud (trochu) pro mne necharakteristické 

3= pro mne ani necharakteristické ani charakteristické 

4= poněkud (trochu) pro mne charakteristické 

5= extrémně pro mne charakteristické 

Co se položek dotazníku a jejich sycení příslušnými faktor)' týče, příklad uvádíme níže. U 

jednotlivých položek je uvedeno, o jaký faktor agrese se jedná. Položky označené X jsou 

hodnoceny reverzibilně. 

FA = fyzická agrese 

VA = verbální agrese 

A = hněv 

H = hostilita. 

1. Někteří mí přátelé si myslí, že jsem horká hlava. A 
2. jestliže se musím uchýlit k násilí, abych ochránil svá práva, udělám to. FA 
3. Když jsou lidé ke mně obzvláště milí, rád bych věděl, co chtějí. H 
4. Když nesouhlasím s mými přáteli, otevřeně jim to říkám. VA 
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5. Býval jsem tak zuřivý, že jsem rozbíjel věci. FA 
6. Nemohu si pomoci, ale dostávám se do sporil, když se mnou lidé nesouhlasí. VA 
7. Divím se, že jsem někdy tak rozhořčen některými záležitostmi. H 
8. Jednou za čas nemohu potlačit nutkání udeřit jinou osobu. FA 
9. Jsem duševně vyrovnaná osoba. X A 
10. Jsem podezřívavý k příliš přátelským cizím osobám. H 
11. Už jsem ohrožoval lidi, které znám. FA 
12. Vzplanu rychle, ale rychle se z toho dostanu. A 
13. Když jsem dostatečně vyprovokován, mohu udeřit jinou osobu. FA 
14. Když mne lidé obtěžují, mohu jim říci, co si o nich myslím. VA 
15. Někdy se užírám závistí. H 
16. Dovedu myslet na to, že není dobrý důvod neustále se trefovat do jiné osoby. X FA 
17. Někdy mám pocit, že mi byl přidělen drsný úděl života. H 
18. Mám problém kontrolovat svůj vztek. A 
19. Když jsem frustrován, dávám své podráždění navenek najevo. A 
20. Někdy cítím, že se mi lidé vysmívají za zády. H 
21. Často se ocitám v situaci, kdy nesouhlasím s lidmi. VA 
22. Když mne někdo udeří, udeřím ho také. FA 
23. Často se cítím jako sud prachu připravený explodovat. A 
24. Zdá se, že příležitosti dostávají vždy jiní lidé. H 
25. Jsou lidé, kteří na mne tak dotírali, že došlo na rány. FA 
26. Vím, že „přátelé" o mne mluví za mými zády. H 
27. Moji přátelé říkají, že jsem poněkud svárlivý. VA 
28. Někdy bez dobrého důvodu vybuchnu vzteky. A 
29. Dostávám se do rvaček trochu častěji než průměrná osoba. FA 

Ukázka kompletního dotazníku viz příloha číslo 2. 

Faktorová analýza kompletního vzorku (N = 1 253) 

Položka Fyzická Verbální Hněv Hostilita 
Fyzická 
1 .61 -.08 .14 -.02 
2 .84 -.04 -.06 00 
3 .64 .06 -.06 .02 
4 .51 -.10 .16 -.04 
5 .65 .10 -.12 00 
6 .65 -.09 .08 .05 
7 .63 .04 -.05 -.02 
8 .52 .09 .17 .08 
9 .52 .02 .18 .03 

Položka Fyzická Verbální Hněv Hostilita 
Verbální 
1 .07 .46 00 -.21 
2 -.03 .40 .25 .20 
3 .17 .46 .17 -.05 
4 .05 .38 .26 .15 
5 -.01 .51 .32. .03 
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Položka Fyzická Verbální Hněv Hostilita 
Hněv 
1 .01 .06 .51 .01 
2 .07 .19 .44 .12 
3 .24 -.05 .43 .19 
4 -.02 -.01 .65 -.07 
5 .12 .17 .61 -.01 
6 .14 -.02 .71 .04 
7 .12 .02 .72 -.06 

Položka Fyzická Verbální Hněv Hostilita 
Hostilita 
1 .06 -.15 .23 .43 
2 .05 -.21 .04 .55 
3 .08 -.24 .01 .61 
4 -.04 -.09 .29 .50 
5 -.03 .04 .02 .48 
6 00 .10 -.12 .44 
7 -.01 -.19 .12 .65 
8 .08 .12 .13 .56 

Normy a pohlavní rozdíly 

Průměry a standardní odchylky pro „Dotazník agrese" jsou uvedeny v následující tabulce: 

(M = průměr, SD= směrodatná odchylka) 

Muži (n = 612) Zeny (n = 641) 
Škála M SD M SD 

Fyzická 
agrese 

24,3 7,7 17,9 6,6 

Verbální 
agrese 

15,2 3,9 13,5 3,9 

Hněv 17,0 16,7 5,8 
Hostilita 21,3 5,5 20,2 6,3 

Celkové 
skóre 

77,8 16,5 68,2 17,0 

Poznámka-, pro všechny průměr}' vyjma hněvu p < 0,005; pro hněv p> 0,020 
(in.: Buss, Perry, 1992, str. 455) 

Muži mají významně vyšší skóre fyzické agrese, verbální agrese a hostility, ale ne hněvu. 

Pohlavní rozdíl se projevil mnohem více u škály fyzické agrese než u jiných škál. 

K získání kvantitativních dat pohlavních rozdílů byl vypočítán standardizovaný průměrný 

rozdíl pro každou škálu. Pro fyzickou agresi je to .89; pro verbální agresi .44; pro hněv .05 a pro 

hostilitu .19. Při užití Cohenových (1988; in.: Buss, Perry, 1992) kritérií pro určení významného 
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rozmeru byl sexuální rozdíl velký u fyzické agrese, střední u verbální agrese a malý u hostility. U 

hněvu nebyl zjištěn významný efekt. 

Vnitřní konzistence 

Vnitřní konzistence čtyř faktorů a celkového skóre byla vypočtena alfa koeficientem za 

použití 1 253 respondentů. Výsledky jsou následující: 

Fyzická agrese 0,85 
Verbální agrese 0,72 

Celkové skóre - 0,89 

Reliabilita 

Jeden vzorek 372 subjektů byl testován dvakrát v rozmezí 9 týdnů. Uvádíme korelaci test-

retest: 

Celkové skóre- 0,80 

(In.: Arnold H. Buss; Mark Perry: TheAggression Questionnaire. Journal of Personality and 

Social Psycholog)', 1992, Vol.63, No.3, 452-459.) 

Hněv 
Hostilita 

0,83 
0,77 

Fyzická agrese 
Verbální agrese 
Hněv 
Hostilita 

0,80 
0,76 
0,72 
0,72 
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5. POPIS ZKOUMANÉHO VZORKU 

5.1 Charakteristika zkoumaného vzorku 

Vzorek respondentu je tvořen vysokoškolskými studenty ve věkové struktuře 19 až 28 let. 

Celkový počet respondentu je 823, z toho je 667 žen a 156 mužů. Respondenti jsou vzorkem 

studentů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a Lékařské fakulty UK v Plzni. 

Jedná se o studenty se zaměřením pedagogickým, tedy budoucí učitele (PF), a zaměřením 

nepedagogickým (FSE, UZS, FZP, LF). Rozložení studentů v závislosti na instituci a pohlaví 

je následující: 

UJEP v Ústí nad Labem 

Pedagogická fakulta (PF) 

Ženy 407 

Muži 66 

Celkem 473 studentů 

Fakulta sociálně ekonomická (FSE) 

Ženy 134 

Muži 35 

Celkem 169 studentů 

Ústav zdravotních studií (UZS) 

Ženy 50 

Muži 0 

Celkem 50 studentu 

Fakulta životního prostředí (FŽP) 

Ženy 37 

Muži 17 

Celkem 54 

UK 

Lékařská fakulta UK v Plzni (LF) 

Ženy 39 

Muži 38 

Celkem 77 studentů 
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Histogram č. 1- rozložení studentu podle pohlaví 

Histogram č. 2- rozložení studentů podle institucí 

• Pedagogické zaměřeni • Nepedagogické zaměření 

Histogram č. 3- rozložení studentů podle zaměření 
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Histogram č. 4- rozloženi studentů pedagogického zaměření podle pohlaví 

Histogram č. 5- rozložení studentů nepedagogického zaměření podle pohlaví 

5.2 Způsob výběru zkoumaného vzorku 

V rámci práce jsme se snažili o vytvoření vzorku, který by do určité míry odpovídal 

principu reprezentativnosti. V souvislosti s cílem práce jsme reprezentativnost posílili ve dvou 

ohledech: 

1. skladbou vzorku populace; 

2. způsobem výběru vzorku populace. 

Poněvadž objektem zájmu zkoumání jsou vysokoškolští studenti, vzorek respondentů byl 

zvolen z poměrně homogenní populace univerzitních studentů, a to pedagogického i 

nepedagogického zaměření. Společnými znaky vzorku jsou ukončené středoškolské vzdělání 

s maturitou, studium na univerzitě v České republice a věková struktura. 
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Co se způsobu výběru vzorku respondentů týče, byly mimo jiné zohledněny dvě sledované 

proměnné- pedagogické zaměření a nepedagogické zaměření respondentů. Vzhledem k tomu, že 

výzkum byl z důvodů realizačně technických uskutečněn na UJEP v Ústí nad Labem, bylo 

využito přirozené skladby fakult stratifikovaných na obory s pedagogickým (studium učitelství) a 

nepedagogickým (neučitelským) zaměřením. 

Pedagogické zaměření: 

Pedagogická fakulta 

Přírodovědecká fakulta 

Filosofická fakulta 

Nepedagogické zaměření: 

Ustav zdravotnických studií 

f akulta výrobních teorií a managementu 

Fakulta užitého umění a designu 

Fakulta životního prostředí 

Sociálně ekonomická fakulta 

Abychom vyrovnali zastoupení jednotlivých fakult, byl u fakult s nepedagogickým 

zaměřením uskutečněn jednoduchý náhodný výběr bez navracení prvků (in.: Ferjenčík, 2000). 

Tím byly ze seznamu zúčastněných vyloučeny Fakulta užitého umění a designu a Fakulta 

výrobních teorií a managementu. Vzhledem k tornu, že na Ústavu zdravotních studií nejsou 

zastoupeni posluchači muži, došlo ke kompenzaci tohoto nedostatku tím, že byla opět formou 

jednoduchého náhodného výběru bez navracení prvku vybrána další instituce s medicínským 

nepedagogickým zaměřením, a to LF UK v Plzni, obor zubní lékařství. 

Pro velkou rozsáhlost výběrového rámce jsme upřednostnili skupinový výběr. Jako 

výběrovou jednotku jsme zvolili nikoli jedince, ale clustery (skupiny studentů v seminářích 

tvořících náhodná seskupení) vybrané náhodným výběrem. Počet skupin a tím i oslovených 

respondentů zohledňoval počty studentů jednotlivých institucí (PF 600; FSĽ 300; ÚZS 80; FŽP 

80; LF 100). Navrácené a zpracovatelné (ne vždy byly dotazníky kompletně vyplněny) odpovědi 

činí 70,9%. 
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6. PROMĚNNÉ A JEJICH CHARAKTERISTIKA 

Vzhledem k tomu, že se pohybujeme v oblasti diferenciačních přehledu a korelačního 

výzkumu, neplatí v našem případě předpoklad kauzality mezi nezávisle a závisle proměnnými. 

Mohli bychom tedy mluvit o souběžném výskytu vždy dvou proměnných (sebevědomí-agrese; 

pohlaví- agrese; zaměření- agrese). V zájmu označení směru předpovídání se však přidržíme 

klasického označení nezávisle a závisle proměnná. 

6.1 Experimentální proměnné 
Termín experimentální odpovídá jeho platnosti pro všechny výzkumné situace, nejen tedy 

pro experimentální výzkumnou situaci (Maršálová, 1978). V rámci našeho výzkumu pracujeme 

s následujícími nezávisle a závisle proměnnými se zohledněním hodnot, kterých nabývají. 

Nezávislé proměnné: 

sebevědomí- 1. celkové 

2. nízké 

3. střední 

4. vysoké 

pohlaví- l .ženy 

2. muži 

zaměření- 1. pedagogické 

2. nepedagogické 

jde o přiřazené, atributivní, dané nezávisle proměnné, a to proto, že tyto proměnné 

nevytváříme, sami je neměníme. Protože u sebevědomí dělíme osoby do skupin podle míry 

sebevědomí, jde o aktivně přiřazenou proměnnou. 

Závisle proměnné: 

agrese- 1. celková agrese (AGR); 

2. fyzická agrese (FA); 

3. verbální agrese (VA); 

4. hostilita (H); 

5. hněvivost (A); 

6. nízká míra agrese; 

7. střední míra agrese; 
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8. vysoká míra agrese. 

6.2 Nežádoucí (vnější) proměnné 
Mezi proměnné, které nejsou předmětem postihování vztahů a mohou vstupovat do 

situace a narušovat zkoumané vztahy mezi experimentálními proměnnými, řadíme: 

Systematické nežádoucí proměnné: 

osobnostní proměnné (například genová výbava, chromozomální výbava, temperament, 

učení a vliv působení mikro až makroprostředí apod.). 

Nesystematické nežádoucí proměnné: 

aktuální psychický stav a zdravotní stav, vliv prostředí apod. 

6.3 Ovládání a kontrola proměnných 
Co se nezávislých proměnných týče, pro jejich ovládání je zvolen postup založený na 

selekci. Respondenti byli přiřazeni experimentálním podmínkám na základě pohlaví, studijního 

zaměření a volby hodnot mír)' sebevědomí. Vzhledem k tomu, že je v rámci výzkumu sledováno 

působení více proměnných, relativní důležitost každé z nich pomáhá objasnit statistická 

analýza údajů. 

Poněvadž byl v našem případě zvolen výzkum ex post facto, respektive jeho varianta 

diferenciační přehled, nebylo možno pro kontrolu nežádoucích osobnostních proměnných 

použít základní kontrolní techniku znáhodňování. Bylo potřeba opřít se o existující rozdíly mezi 

jedinci a využít techniku vyrovnávání jedinců v charakteristikách, které by mohly spolupůsobit 

s našimi nezávislými proměnnými. Respondenti tak byli vyrovnáni v charakteristikách věk a 

vysokoškolské vzdělávání, kdy je možno očekávat podobnou intelektovou úroveň. Pro kontrolu 

možného vlivu studijního zaměření jako nežádoucí proměnné jsme zvolili techniku 

systematického ovládání a začlenili tuto proměnnou jako nezávislé proměnné (pedagogické 

zaměření a nepedagogické zaměření) do výzkumného plánu. 
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7. ZPŮSOB SUMARIZACE A INTERPRETACE DAT 

Ke zjištění a znázornění mír)' sebevědomí a agrese u celé skupiny respondentů a poté 

jednotlivých subskupin je použito deskriptivní statistiky, díky které zjišťujeme u obou 

proměnných průměrné hodnoty, medián jako prostřední hodnotu, minimum dosažených 

hodnot, maximum dosažených hodnot a standardní odchylku. O rozložení hodnot 

vypovídají frekvenční tabulky, které navíc vykazují modus jako hodnotu nejčastčjší. Ke 

grafickému vyjádření rozložení hodnot jsou použity histogramy. 

Pro výpočet míry sebevědomí, což umožňuje rozdělit respondenty na skupinu s nízkým, 

středním a vysokým sebevědomím, je užito standardního vzorce: 

Míra SBV= 1 + [ SBV > (|i - SD)] + [ SBV > (|u. + SD)] 

Pro výpočet míry agrese je použit stejný postup: 

Míra AGR= 1+ [ AGR > (|i - SD)] + | AGR > ( jí + SD)] 

Ke zjištění rozdílu mezi skupinami použijeme při normálním rozložení parametrický t-

test pro nezávislé soubor}' při homogenní varianci. V případě nenormálního rozložení 

považujeme za vhodné užití neparametrického Mann- Whitneyova U testu, kde se rovnají 

mediány a nikoli střední hodnoty jako u parametrických testů. Pro porovnání rozptylů, variancí 

mezi skupinami je použit F- test. 

Nulovou předpokládanou odpověď zamítneme tehdy, jestliže výsledek má za předpokladu 

její platnosti pravděpodobnost menší než 1%, respektive 5%. 

Za signifikantní výsledek, který umožňuje zamítnout předpokládanou odpověď 

nulovou, budeme považovat výsledek s pravděpodobností chybného rozhodnutí do 5%. 

Závislost mír}' sebevědomí a míry agrese na pohlaví a studijním zaměřením je znázorněna 

prostřednictvím kontingenčních tabulek a významnost je zjištěna Pearsonovým Chi- kvadrát 

testem. Koeficient korelace vyjadřuje těsnost závislosti mezi sledovanými proměnnými. 

Získaná data jsou zpracována pomocí programu STATISTICA. 
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8. VLASTNI SUMARIZACE SUMARIZACE DAT 

8.1 Sebevědomí 

8.1.1 Míra sebevědomí — celý soubor 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
SBV 823 18,75699 19,00000 4,000000 29,00000 3,722326 
Tabulka č. 1- míra sebevědomí celého souboru 

Histogram četností sebevědomí 

SBV 

en 
JD 
O 

o 
o 

— Expected 
Normal 0 5 10 15 20 25 

Upper Boundaries (x <= boundary) 

Histogram č. 6- četnosti sebevědomí celého souboru 

Histogram kumulativních četností míry sebevědomí u celého vzorku 823 respondentů 

ukazuje medián 19. 

Pro znázornění rozptylu získaných hodnot sebevědomí je použita frekvenční tabulka 

sebevědomí. 
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Frekvence hodnot sebevědomí 

Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procenta Procenta 

4,00000 1 1 ,12151 ,1215 
5,00000 1 2 ,12151 ,2430 
6,00000 1 3 ,12151 ,3645 
9,00000 2 5 ,24301 ,6075 
10,0000 5 10 ,60753 1,2151 
11,0000 12 22 1,45808 2,6731 
12,0000 19 41 2,30863 4,9818 
13,0000 28 69 3,40219 8,3840 
14,0000 34 103 4,13123 12,5152 
15,0000 43 146 5,22479 17,7400 
16,0000 59 205 7,16889 24,9089 
17,0000 88 293 10,69259 35,6015 
18,0000 80 373 9,72053 45,3220 
19,0000 120 493 14,58080 59,9028 
20,0000 91 584 11,05711 70,9599 
21,0000 55 639 6,68287 77,6428 
22,0000 55 694 6,68287 84,3256 
23,0000 41 735 4,98177 89,3074 
24,0000 35 770 4,25273 93,5601 
25,0000 20 790 2,43013 95,9903 
26,0000 16 806 1,94411 97,9344 
27,0000 13 819 1,57959 99,5140 
28,0000 2 821 ,24301 99,7570 
29,0000 2 823 ,24301 100,0000 
Chybějící 0 823 0,00000 100,0000 
Tabulka č. 2- frekvence hodnot sebevědomí u celého souboru respondentů 

Modus sebevědomí je u vzorku 823 respondentů 19 - viz také následující histogram: 
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Histogram (SBV_AGR.STA 10v*823c) 

y = 823 * 1 * normal (x; 18,757; 3,722326) 

SBV 

Histogram č. 7- rozložení sebevědomí u celého vzorku 823 respondentů 

8.1.2 Sebevědomí a pohlaví 

Sebevědomí — ženy a muži 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
ženy 667 18,59070 19,00000 4,000000 29,00000 3,710480 
muži 156 19,46795 19,00000 10,00000 29,00000 3,700776 
celkem 823 18,75699 19,00000 4,000000 29,00000 3,722326 
Tabulka č. 3- sebevědomí žen a mužů 

T- test na zjištění rozdílu středních hodnot u sebevědomí mezi skupinami- ženy a muži 

Ženy N=667 ľv uži N=156 

ľabul 

t- Průměr Průměr Std. Std. df. t- P 
test ženy muži Dev. Dev. hodnota 

ženy muzi 
18,59070 19,46795 3,710480 3,700776 821 -2,65968 0,007974 

<a č. 4- rozdíl v sebevědomí mezi ženami a muži- střední hodnoty 

Výsledek t- testu (p < 0,01) vypovídá o tom, že rozdíl mezi středními hodnotami skupin žen 

a mužů je u sebevědomí signifikantní na 1% hladině významnosti. Zamítáme tím 
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předpokládanou odpověď o neexistenci významného rozdílu v sebevědomí žen a mužů 

(4POo) a podporujeme předpověď o významnosti rozdílu v sebevědomí žen a mužů 

(4POA). 

F- test na zjištění rozdílu variancí u sebevědomí mezi skupinami- ženy a muži 

Tabul 

F- Průměr Průměr Std. Std. df. F- P 
test ženy muži Dev. Dev. ukazatel 

zeny muzi 
18,59070 19,46795 3,710480 3,700776 821 1,005251 0,987797 

<a č. 5- rozdíl v sebevědomí mezi ženami a muži- variace 

Vzhledem k tomu, že p je v našem případě větší než 0,05, můžeme říci, že rozdíl variancí u 

sebevědomí mezi muži a ženami je statisticky nevýznamný i na 5% hladině významnosti. 

Vztah mezi sebevědomím a pohlavím ukazuje i následující Box Plot. 

Box Plot ě. 1- vztah mezi sebevědomím a pohlavím 
Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 

32 

26 

20 

> co cn 
14 

POHL 

• Z Max 
Min 

• Mean+SD 
Mean-SD 

- o - Mean 

Ženy = 0 Muži = 1 

U žen je patrný větší rozptyl hodnot sebevědomí a nižší střední hodnotu sebevědomí. 

Míra sebevědomí- ženy a muži 

Následující kontingenění tabulka vypovídá o vztahu mezi mírou sebevědomí a pohlavím. 
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Nízké SBV Střední SBV Vysoké SBV Celkem 
Zeny 90,000 481,000 96,000 667,000 
0/ 13,49% 72,11% 14,39% 

Muži 13,000 110,000 33,000 156,000 
% 8,33% 70,51% 21,15% 

Všechny 
skupiny 

103,000 591,000 129,000 823,000 

Tabulka č. 6- skutečně četnosti proměnných míry sebevědomí ženy a muži 

Nízké SBV Střední SBV Vysoké SBV Celkem 
Zeny 83,4763 478,9757 104,5480 667,0000 
Muži 19,5237 112,0243 24,4520 156,0000 
Všechny 
skupiny 

103,0000 591,0000 129,0000 823,0000 

Tabulka č. 7- hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin míry sebevěc orní zeny a muzi 

Na základě zjištěného výsledku při p < 0,05 zamítáme předpověď o shodnosti skupin 

žen a mužů v míře sebevědomí a podporujeme předpověď o rozdílnosti skupin 

v uvedených proměnných, a to na 5% hladině významnosti. 

8.1.3 Sebevědomí a profesní zaměření 

Sebevědomí studentů pedagogické fakulty (PF) a nepedagogických fakult (Ne PF) 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
N e PF 350 18,87429 19,00000 4,000000 29,00000 3,763978 
PF 473 18,67019 19,00000 5,000000 29,00000 3,692798 

Celkem 823 18,75699 19,00000 4,000000 29,00000 3,722326 
Tabulka č. 8- sebevědomí PF a Ne PF 

t-test na rozdíl mezi pedagogickým a nepedagogickým zaměřením 

Ne PF N=350 PF N=473 
Průměr Průměr Std.Dev. Std.Dev. F- ukaz. P 

N e PF PF t-hod. df P N e PF PF odchylky odchylky 
SBV 18,87429 18,67019 ,777462 821 ,437110 3,763978 3,692798 1,038922 ,698343 
Tabu ka č. 9- rozdíl sebevědomí u P F a N e PF 

V zhledem k tomu, že u t- testu i F- testu je p > 0,05 , je možno říci, že co se sebevědomí 

týče, je rozdíl mezi středními hodnotami a variancemi mezi skupinami s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením statisticky nevýznamný. Podporujeme předpokládanou 
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odpověď o neexistenci významného rozdílu v sebevědomí mezi skupinami studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření (5POn). 

Výsledek je patrný i z následujícího Box Plotu. 

Box Plot č. 2- sebevědomí u pedagogického a nepedagogického zaměření 
Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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Míra sebevědomí- pedagogické a nepedagogické zaměření 

Celá skupina respondentů 

Následující kontingenění tabulka vypovídá o vztahu mezi mírou sebevědomí a pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením. 

Skutečně četnosti proměnných sebevědomí a profesní zaměření: 

Nízké SBV Střední SBV Vysoké SBV Celkem 
N e PF 43,000 246,000 61,000 350,000 
% 12,29% 70,29% 17,43% 
PF 60,000 345,000 68,000 473,000 
% 12,68% 72,94% 14,38% 
Všechny 
skupiny 

103,000 591,000 129,000 823,000 

Tabulka ě. 10- skutečně četnosti proměnných sebevědomí a profesní zaměření 
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Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin sebevědomí a profesní zaměření: 

Pearsonův Chi-kvadrát: 1,41836, df=2, p=0,492050 
Nízké SBV Střední SBV Vysoké SBV Celkem 

N e PF 43,8032 251,3366 54,8603 350,0000 
PF 59,1968 339,6634 74,1397 473,0000 
Všechny 103,0000 591,0000 129,0000 823,0000 
skupiny 
Tabulka č. 11- íypotctické četnosti odpovídající nezávislosti ve ičin sebevědomí 
zaměření 

Vzhledem k tomu, že je v našem případě p > 0,05, můžeme podpořit předpověď o 

nezávislosti veličin míry sebevědomí a profesní zaměření na 5% hladině významnosti. Opět se 

tak potvrzuje předpověď 5POo o neexistenci významného rozdílu v sebevědomí studentů 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 

8.1.4 Sebevědomí, pohlaví a profesní zaměření 

Zeny 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
Ženy-
N e PF 

260 18,61538 19,00000 4,000000 28,00000 3,747606 

Zeny-
PF 

407 18,57494 19,00000 5,000000 29,00000 3,691110 

Tabulka č. 12- ženy sebevědomí a profesní zaměření 

T-test na rozdíl sebevědomí mezi ženami s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením 

Ženy Ne Pť N=260 Ženy PF N=407 
t-
test 

Průměr 
ženy ne 
PF 

Průměr 
ženy PF 

Std. 
Dev. 
ženy ne 
PF 

Std. 
Dev. 
ženy PF 

df. t-
hodnota 

P 

18,61538 18,57494 3,747606 3,691110 665 0,137198 0,890916 
Tabul ca č. 13- rozdíl sebevěc omí mezi ženami s pec agogickým a nepec agogickým zaměřením 

Výsledek t- testu (p > 0,05) vypovídá o tom, že rozdíl mezi středními hodnotami skupin žen 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením je u sebevědomí statisticky nevýznamný na 

5% hladině významnosti. Podporujeme neexistenci rozdílu u sebevědomí mezi 

skupinami žen s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 
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F- test na zjištění rozdílu variancí u sebevědomí mezi skupinami žen s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením 

Ženy Ne PF N=260 Ženy PF N=407 
F- Průměr Průměr Std. Std. df. F- P 
test ženy ne ženy PF Dev. Dev. ukazatel 

PF ženy ne ženy PF 
PF 

18,61538 18,57494 3,747606 3,691110 665 1,030846 0,780621 
Tabulka č. 14- rozdíl variancí u sebevědomí mezi skupinami žen s pedagogickým a 
nepedagogickým zaměřením 

Vzhledem k tomu, že p je v našem případě větší než 0,05, můžeme říci, že rozdíl variancí u 

sebevědomí mezi ženami s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením je statisticky 

nevýznamný na 5% hladině významnosti. 

Muži 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
Muži-Ne PF 90 19,62222 19,00000 10,00000 29,00000 3,731367 
Muži-PF 66 19,25758 19,00000 11,00000 27,00000 3,676581 
Tabulka ě. 15- muži sebevědomí a profesní zaměření 

T-test na rozdíl v sebevědomí mezi muži s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením 

Muži Ne PF N=90 Muži PF N=66 
t-
test 

Průměr 
muži ne 
PF 

Průměr 
muži 
PF 

Std. 
Dev. 
muži ne 
PF 

Std. 
Dev. 
muži 
PF 

df. t-
hodnota 

P 

19,62222 19,25758 3,731367 3,676581 154 0,606769 0,544898 
Tabu! ta ě. 16- rozdíl v sebevědomí mezi muži s pec agogickým a nepec agogickým zaměřením 

Výsledek t- testu (p > 0,05) vypovídá o tom, že rozdíl mezi středními hodnotami skupin 

mužů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením je u sebevědomí statisticky nevýznamný 

na 5% hladině významnosti. Podporujeme předpověď o neexistenci rozdílu 

v sebevědomí mezi skupinami mužů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 
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F- test na zjištění rozdílu variancí u sebevědomí mezi skupinami mužů s pedagogickým 

a nepedagogickým zaměřením 

Muži Ne PF N=90 M u ž i P F N = 6 6 
F- Průměr Průměr Std. Std. df. F- P 
test muži ne muži PF Dev. Dev. ukazatel 

PF muži ne muži PF 
PF 

19,62222 19,25758 3,731367 3,676581 154 1,030024 0,907909 
Tabulka č. 17- variance u sebevědomí mezi skupinami mužů s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením 

Vzhledem k tomu, že p je v našem případě větší než 0,05, můžeme říci, že rozdíl variancí u 

sebevědomí mezi muži s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením je statisticky 

nevýznamný na 5% hladině významnosti. 

8.2 Agrese 

8.2.1 Míra agrese - celý soubor 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
FA 823 16,53584 15,00000 5,00000 37,0000 4,95143 
VA 823 14,85419 15,00000 7,00000 24,0000 2,84740 
H 823 21,13730 21,00000 8,00000 40,0000 4,85150 
A 823 16,93803 17,00000 7,00000 33,0000 4,69817 
AGR 823 69,46537 69,00000 39,00000 120,0000 12,64549 
Tabulka ě. 18- míra agrese ce ého souboru 

127 



Histogram (SBV AGR.ST A 10v*823c) 

y = 823 * 10 * normal (x; 69,46537; 12,6455) 

Histogram č. 8- celková agrese celého souboru 

Celková agrese (AGR) Medián= 69,00 

Histogram (SBV_AGR.STA 10v*823c) 

y = 823 * 5 * normal (x; 16,53584; 4,95143) 

<= 5 (5;10J (10;15J (15;20) (20;25) (25;30] (30;35] (35;40] > 4 0 

FA 

Histogram č. 9- fyzická agrese celého souboru 

Fyzická agrese (FA) Medián= 15,00 

Veličina FA nemá normálni rozdelení, budeme tedy v následujícím používat neparametrické 

testy. 
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Histogram (SBV_AGR,STA 10v'823c) 

y = 823 * 1 * normal (x; 14,8542; 2,847396) 

Histogram č. 10- verbální agrese celého souboru 

Verbální agrese (VA) Medián= 15,00 

Histogram (SBV AGR.STA 10v"823c) 

y = 823 * 5 " normal (x; 21,1373; 4,851503) 

< = 5 (5; 10] (10:15] (15;20] (20;25] (25;30) (30;35) (35;40] > 4 0 

H 

Histogram č. 11 - hostilita celého souboru 

Hostilita (H) Medián= 21,00 
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Histogram (SBV AGR.STA 10v'823c) 

y = 823 ' 5 ' normal (x; 16,93803; 4,69817) 

< = 5 (5;10J (10:15] (15;20] (20;25] (25;30] (30;35] 

A 

> 35 

Histogram č. 12- hněvivost celého souboru 

Hněvivost (A) Medián= 17,00 

Předcházející kumulativní histogramy znázorňují rozložení mír)' agrese u celého vzorku 823 

respondentů. 

Frekvenční tabulky celkové agrese (AGR), fyzické agrese (FA), verbální agrese (VA), 

hostility (H) a hněvivosti (A) vyjadřují rozložení četnosti u kompletního vzorku 823 respondentů 

(viz příloha č. 3; 4; 5, 6 a 7). 

8.2.2 Agrese a pohlaví 

Agrese - ženy a muži 

N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
Zeny 667 68,74963 68,00000 39,00000 120,0000 12,58122 
Muži 156 72,52564 71,50000 50,00000 117,0000 12,50107 
Celkem 823 69,46537 69,00000 39,00000 120,0000 12,64549 
Tabulka č. 24- agrese zen a muzů 
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Box Plot č. 3- agrese žen a mužu 
Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 

130 

110 

DC a < 

• Z Max 
Min 

CD Mean+SD 
Mean-SD 

- o - Mean 

POHL 

0 = ženy 1 — muži 

Zeny N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
FA 667 15,84858 15,00000 5,00000 37,0000 4,63984 
VA 667 14,70165 15,00000 7,00000 24,0000 2,78823 
H 667 21,16792 21,00000 8,00000 36,0000 4,82909 
A 667 17,03148 17,00000 7,00000 33,0000 4,73983 
AGR 667 68,74963 68,00000 39,00000 120,0000 12,58122 
Tabulka č. 25- agrese zen 

Muži N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
FA 156 19,47436 19,00000 9,00000 35,0000 5,17618 
VA 156 15,50641 15,50000 7,00000 24,0000 3,01073 
H 156 21,00641 21,00000 9,00000 40,0000 4,95983 
A 156 16,53846 16,50000 7,00000 30,0000 4,50861 
AGR 156 72,52564 71,50000 50,00000 117,0000 12,50107 
Tabulka č. 26- agrese muzů 

Testy na zjištění rozdílu v agresi mezi skupinami- muži a ženy 

Průměr Průměr Std.Dev. Std.Dev. 
Zenv Muži t-hod. df p 

v 

Zeny Muži 
FA 15,84858 19,47436 -8,59059 821 ÉHHJSB 5,17618 

VA 14,70165 15,50641 -3,19569 821 ,001448 2,78823 3,01073 
H 21,16792 21,00641 ,37412 821 ,708412 4,82909 4,95983 
A 17,03148 16,53846 1,18023 821 ,238250 4,73983 4,50861 
AGR 68,74963 72,52564 -3,37876 821 ,000762 12,58122 12,50107 
Tabulka č. 27- rozdíl v agresi mezi ženami a muži 

131 



U FA jsme vzhledem nenormálnímu rozdělení FA zvolili pro zjištění rozdílu u pohlaví Mann-

Whitneyův U Test. 

Ženy N=667 Muži N=156 
Suma Suma 
Zeny Muži U Z p- hod. 

FA 252398,5 86677,50 29620,50 -8,38217 ,000000 
Tabulka č. 28- rozdíl fyzické agrese mezi ženami a muži 

Výsledek testü (p < 0,01) vypovídá o tom, že rozdíl mezi středními hodnotami skupin žen a 

mužu je u agrese signifikantní na 1% hladině významnosti. Zamítáme tím 

předpokládanou odpověď o neexistenci významného rozdílu v agresi žen a mužů (6POo) 

a podporujeme předpověď o významnosti rozdílu v agresi žen a mužů (6PO \). 

Zároveň podporujeme předpověď o významnosti rozdílu u skupin žen a mužů u fyzické 

agrese a verbální agrese, zamítáme předpověď významného rozdílu a skupin mužů a 

žen u hostility a hněvivosti. 

Box Plot č. 4-
celková agrese, fyzická agrese, verbální agrese, hostilita a hněvivost u žen mužů 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 

Mean; Box: Mean-SD, Mean+SD; Whisker: Min, Max 

• FA 

A VA 

« H 

o A 

POHL 

0 = ženy 1 - muži 

Z uvedeného Box Plotu je patrný rozdíl mezi středními hodnotami u žen a mužů u fyzické 
a verbální agrese. 
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Míra agrese- ženy a muži 

Skutečné četnosti proměnných míra agrese a pohlaví: 

MIRA AGR MIRA AGR MIRA AGR Řada 
Nízká Střední Vysoká Celkem 

Ženy 105,000 472,000 90,000 667,000 
% 15,74% 70,76% 13,49% 
Muži 12,000 112,000 32,000 156,000 
u/ /o 7,69% 71,79% 20,51% 
Všechny skupiny 117,000 584,000 122,000 823,000 
Tabulka č. 29- skutečné četnosti mír)' agrese a pohlaví 

Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin agrese a pohlaví: 
n o y > 1 * 1 i ' t \ n o / i o n .1 c — o - f i A / i i » 

MIRA AGR MIRA AGR MIRA AGR Rada 
Nízká Střední Vysoká Celkem 

Zeny 94,8226 473,3026 98,8748 667,0000 
Muži 22,1774 110,6974 23,1252 156,0000 
Všechny skupiny 117,0000 584,0000 122,0000 823,0000 
Tabulka č. 30- hypotetické četnosti mír)' agrese a poli avt 

Na základě zjištěného výsledku při p < 0,01 zamítáme předpověď o shodnosti skupin 

žen a mužů v míře agrese a podporujeme předpověď o rozdílnosti skupin v uvedených 

proměnných, a to na 1% hladině významnosti. 

8.2.3 Agrese- profesní zaměření 

AGR N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
N e PF 350 69,13429 68,00000 40,00000 120,0000 13,11364 
PF 473 69,71036 69,00000 39,00000 109,0000 12,29590 
Celkem 823 69,46537 69,00000 39,00000 120,0000 12,64549 
Tabulka č. 31- celková agrese a profesní zaměření 

N e PF N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
FA 350 16,84000 16,00000 9,00000 36,0000 5,04508 
VA 350 14,73429 15,00000 7,00000 24,0000 2,83869 
H 350 20,90857 20,00000 9,00000 40,0000 5,04906 
A 350 16,65143 16,00000 7,00000 31,0000 4,65592 
AGR 350 69,13429 68,00000 40,00000 120,0000 13,11364 
Tabulka č. 32- agrese a nepedagogické zaměření 
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PF N Průměr Medián Minimum Maximum Std.Dev. 
FA 473 16,31078 15,00000 5,00000 37,0000 4,87412 
VA 473 14,94292 15,00000 7,00000 24,0000 2,85358 
H 473 21,30655 21,00000 8,00000 36,0000 4,69821 
A 473 17,15011 17,00000 7,00000 33,0000 4,72290 
AGR 473 69,71036 69,00000 39,00000 109,0000 12,29590 
Tabulka č. 33- agrese a pedagogické zaměření 

Testy na zjištění rozdílu v agresi mezi skupinami- pedagogické a nepedagogické 

zamereni 

Ne PF N = 350 PF N = 473 
Průměr Průměr Std.Dev. Std.Dev. F-ukaz. P 

N e PF PF t-hod. df _P N e PF PF variance variance 
FA 16,84000 [16,31078 1,51709 821 ,129628 5,04508 4,87412 1,071382 ,486251 
VA 14,73429 14,94292 -1,03925 821 ,298996 2,83869 2,85358 1,010522 ,920536 
II 20,90857 21,30655 -1,16371 821 ,244878 5,04906 4,69821 1,154932 ,146663 
A 16,65143 17,15011 -1,50657 821 ,132304 4,65592 4,72290 1,028981 ,778883 
A G 
R 

69,13429 69,71036 -,64588 821 ,518536 13,11364 12,29590 1,137433 ,194384 

Tabulka č. 34- rozdíl v agresi u pedagogického a nepedagogického zaměření 

U FA jsme s ohledem na nenormalitu rozdělení pro korektnost zvolili pro zjištění rozdílu 

profesního zaměření Mann-Whitneyův U Test. 

Ne P F N = 350 PF N = 173 
Suma Suma 
N e PF PF U Z p- hod. 

FA 148692,0 190384,0 78283,00 1,332300 ,182771 
Tabulka č. 35- rozdíl ve fyzické agresi u pedagogického a nepedagogického zaměření 

Vzhledem k tomu, že je p > 0,05, je rozdíl v agresi mezi středními hodnotami a variancemi 

mezi skupinami s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením statisticky nevýznamný. 

Podporujeme předpokládanou odpověď o neexistenci významného rozdílu v agresi 

mezi skupinami studentů pedagogického a nepedagogického zaměření (7POo). 

Výsledek je patrný i z následujících Box Plotů. 
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Box Plot č. 5- fyzická agrese, verbální agrese, hostilita, hněvivost a profesní zaměření 
Box Plot (SBV_AGR.STA 11 v*823c) 

Mean; Box: Mean-SD, Mean+SD; Whisker: Min, Max 

PF 

Ne PF PF 

Box Plot ě. 6- celková agrese a profesní zaměření 
Box Plot (SBV_AGR.STA 11v*823c) 
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PF 

Ne PF PF 
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Míra agrese-pedagogické a nepedagogické zaměření 

Skutečné četnosti proměnných míra agrese a profesní zaměření: 

Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 
N e PF 52,000 244,000 54,000 350,000 
% 14,86% 69,71% 15,43% 
PF 65,000 340,000 68,000 473,000 
% 13,74% 71,88% 14,38% 
Všechny 
skupiny 

117,000 584,000 122,000 823,000 

Tabulka č. 36- skutečné četnosti míry agrese a profesního zaměření 

Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin míra agrese a profesní zaměření: 

Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem N 
N e PF 49,7570 248,3597 51,8834 350,0000 
PF 67,2430 335,6403 70,1166 473,0000 
Všechny 
skupiny 

117,0000 584,0000 122,0000 823,0000 

Tabulka č. 37- lypotetické četnosti míry agrese a profesního zaměření 

Vzhledem k tomu, že je v našem případě p > 0,05, můžeme zamítnout předpověď o 

závislosti veličin míry agrese a profesní zaměření na 5% hladině významnosti. Podporujeme 

opětovně předpověď 7POo o neexistenci významného rozdílu v agresi u studentů 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 
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8.3 Souvislost mezi sebevědomím a agresí 

8.3.1 Korelace - celý soubor 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000 významné od 0,22 

N=823 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 ,02 -,01 -,38 -,23 -,23 
FA ,02 1,00 ,37 9 9 ,41 ,71 
VA -,01 ,37 1,00 ,33 ,46 ,67 
H -,38 ,22 ,33 1,00 ,44 ,71 
A -,23 ,41 ,46 ,44 1,00 ,80 
A G R -,23 ,71 ,67 ,71 ,80 1,00 
Tabulka č. 38- korelace sebevědomí a agrese celý soubor 

Z výsledku vyplývá, že sebevědomí významně negativně koreluje s celkovou agresí, 

liostilitou a hněvivostí. Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci 
významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (IPOD) a podporujeme alternativní 

předpokládanou odpověď o existenci významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí 

(IPOA), a to na 5% hladině významnosti. 

Míra sebevědomí a míra agrese - celý soubor 

Následující kontingenční tabulka vypovídá o vztahu mezi mírou sebevědomí a mírou agrese 

Skutečné četnosti proměnných míra sebevědomí a míra agrese: 

Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 
Nízké 
SBV 

9,000 69,000 25,000 103,000 

% 8,74% 66,99'/« 24,27% 
Střední 
SBV 

79,000 431,000 81,000 591,000 

% 13,37% 72,93% 13,71% 

Vysoké 
SBV 

29,000 84,000 16,000 129,000 

% 22,48% 65,12% 12,40% 
Všechny 
skupiny 

117,000 584,000 122,000 823,000 

Tabulka č. 39- skutečné četnosti mír\' sebevědomí a míry agrese celý soubor 
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Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin míra sebevědomí a míra agrese: 

Pearsonův Chi-kvadrát: 17,0545, df=4, p=,001887 
Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 

Nízké SBV 14,6428 73,0887 15,2685 103,0000 

Střední SBV 84,0182 419,3730 87,6087 591,0000 

Vysoké SBV 18,3390 91,5383 19,1227 129,0000 

Všechny 
skupiny 

117,0000 584,0000 122,0000 823,0000 

Tabulka č. 40- lypotctické četnosti míry sebevědomí a mír)- agrese celý soubor 

Na základě zjištěného výsledku při p < 0,01 zamítáme předpověď o nezávislosti 

sebevědomí a agrese a podporujeme předpověď o jejich závislosti na 1% hladině 

významnosti. 

Vyvracíme tak předpoklad o shodnosti skupin jedinců s nízkým, středním a vysokým 

sebevědomím a s nízkou, střední a vysokou agresí a podporujeme předpoklad o rozdílnosti 

skupin v uvedených proměnných 

8.3.2 Korelace - ženy 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000; významné od 0,22 

N=667 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 -,02 -,07 -,37 -,23 -,25 
FA -,02 1,00 ,35 ,22 ,47 ,71 
VA -,07 ,35 1,00 ,36 ,52 ,69 
H -,37 ,22 ,36 1,00 ,44 ,71 
A -,23 ,47 ,52 ,44 1,00 ,83 
AGR -,25 ,71 ,69 ,71 ,83 1,00 
Tabulka č. 41- korelace sebevědomí a agrese u žen 

Z výsledků vyplývá, že sebevědomí u žen významně negativně koreluje s celkovou agresí, 

hostilitou a hněvivostí. Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci 

významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (2POo) u žen a podporujeme 

alternativní předpokládanou odpověď o existenci významné souvislosti mezi 

sebevědomím a agresí (2PO \) u žen, a to na 5% hladině významnosti. 
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Následující kontingenční tabulka vypovídá o vztahu mezi mírou sebevědomí a mírou agrese 
u žen. 

Skutečné četnosti proměnných míra sebevědomí a míra agrese u žen: 

Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 
Nízké SBV 9,000 61,000 20,000 90,000 
% 10,00% 67,78% 22,22'/, 
Střední SBV 72,000 347,000 62,000 481,000 
% 14,97°/. 72,14% 12,89% 
Vysoké SBV 24,000 64,000 8,000 96,000 
% 25,00% 66,67% 8,33% 
Všechny 
skupiny 

105,000 472,000 90,000 667,000 

Tabulka č. 42- skutečné četností míry sebevědomí a mír)' agrese u žen 

Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin míra sebevědomí a míra agrese u 

Pearsonüv C ii-kvadrát: 14,8709, df=4, p=,004979 
Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 

Nízké 
SBV 

14,1679 63,6882 12,14393 90,0000 

Střední 
SBV 

75,7196 340,3778 64,90255 481,0000 

Vysoké 
SBV 

15,1124 67,9340 12,95352 96,0000 

Všechny 
skupiny 

105,0000 472,0000 90,00000 667,0000 

Tabulka č. 43- hypotetické četnosti míry sebevědomí a míry agrese u žen 

Na základě zjištěného výsledku při p < 0,01 zamítáme předpověď o nezávislosti 

sebevědomí a agrese a podporujeme předpověď o jejich závislosti na 1% hladině 

významnosti. Vyvracíme tak předpoklad o shodnosti skupin žen s nízkým, středním a vysokým 

sebevědomím a s nízkou, střední a vysokou agresí a podporujeme předpověď o rozdílnosti 

skupin v uvedených proměnných. 
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8.3.3 Korelace - muži 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000 významné od 0,19 

N=156 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 ,02 ,16 -,42 -,20 -,19 
FA ,02 1,00 ,37 ,29 ,33 ,74 
VA ,16 ,37 1,00 ,23 ,28 ,59 
H -,42 ,29 ,23 1,00 ,43 ,73 
A -,20 ,33 ,28 ,43 1,00 ,74 
AGR -,19 ,74 ,59 ,73 ,74 1,00 
Tabulka č. 44- korelace sebevědomí a agrese muži 

Z výsledku vyplývá, že sebevědomí u mužů významně negativně koreluje s celkovou agresí, 

hostilitou a hněvivostí. Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci 

významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (3POo) u mužů a podporujeme 

alternativní předpokládanou odpověď o existenci významné souvislosti mezi 

sebevědomím a agresí (3PO \) u mužů, a to na 5% hladině významnosti. 

Následující kontingenční tabulka vypovídá o vztahu mezi mírou sebevědomí a mírou agrese 
u mužů. 

Skutečné četnosti proměnných míra sebevědomí a míra agrese u mužů: 

Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 
Nízké 
SBV 

0,00% 8,000 5,000 13,000 

% 0,00% 61,54% 38,46% 
Střední 
SBV 

7,000 84,000 19,000 110,000 

% 6,36% 76,36% 17,27% 
Vysoké 
SBV 

5,000 20,000 8,000 33,000 

% 15,15% 60,61% 24,24«/« 
Všechny 
skupiny 

12,000 112,000 32,000 156,000 

Tabulka č. 45- skutečné četnosti míry sebevědomí a míry agrese u mužů 
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Hypotetické četnosti odpovídající nezávislosti veličin míra sebevědomí a míra agrese u 
mužů: 

Pearsonův Chi-kvadrat: 7,55352, df=4, p= 0,109382 
Nízká AGR Střední AGR Vysoká AGR Celkem 

Nízké 
SBV 

1,00000 9,3333 2,66667 13,0000 

Střední 
SBV 

8,46154 78,9744 22,56410 110,0000 

Vysoké 
SBV 

2,53846 23,6923 6,76923 33,0000 

Všechny 
skupiny 

12,00000 112,0000 32,00000 156,0000 

Tabulka č. 46- hypotetické četnosti mír)' sebevědomí a míry agrese u mužů 

Na základě zjištěného výsledku při p > 0,05 podporujeme předpověď o shodnosti 

skupin mužů s nízkým, středním a vysokým sebevědomím a s nízkou, střední a vysokou 

agresí. 

8.3.4 Korelace - míry sebevědomí 

• Korelace - nízká míra sebevědomí 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000 významné od 0,21 

N=103 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 -,04 -,05 -,21 -,03 -,12 
FA -,04 1,00 ,39 ,28 ,55 ,73 
VA -,05 ,39 1,00 ,40 ,52 ,70 
H -,21 ,28 ,40 1,00 ,47 ,74 
A -,03 ,55 ,52 ,47 1,00 ,85 
AGR -,12 ,73 ,70 ,74 ,85 1,00 
Tabulka č. 47- korelace nízká míra sebevědomí a agrese 

Nízká míra sebevědomí negativně koreluje s hostilitou na 5% hladině významnosti. 
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• Korelace - střední míra sebevědomí 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000 významné od 0,17 

N=591 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 -,02 -,02 -,23 -,19 -,17 
FA -,02 1,00 ,36 ,25 ,39 ,72 
VA -,02 ,36 1,00 ,36 ,48 ,69 
H -,23 ,25 ,36 1,00 ,39 ,70 
A -,19 ,39 ,48 ,39 1,00 ,79 
AGR -,17 ,72 ,69 ,70 ,79 1,00 
Tabulka č. 48- korelace střední míra sebevědomí a agrese 

Střední míra sebevědomí negativně koreluje s hostilitou a hněvivostí na 5% hladině 

významnosti. 

• Korelace - vysoká míra sebevědomí 

Označené korelace jsou signifikantní při p < ,05000 významné od 0,20 

N=129 
SBV FA VA H A AGR 

SBV 1,00 ,05 -,06 -,20 -,12 
FA ,05 1,00 ,39 ,20 ,46 ,77 
VA -,06 ,39 1,00 ,23 ,40 ,62 
H -,20 ,20 ,23 1,00 ,37 ,65 
A -,12 ,46 ,40 ,37 1,00 ,79 
AGR ,77 ,62 ,65 ,79 1,00 
Tabulka č. 49- korelace vysoká míra sebevědomí a agrese 

Vysoká míra sebevědomí negativně koreluje s hostilitou na 5% hladině významnosti. 
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8.4 Míra sebevědomí a agrese 

MÍRA SBV = 1+(SBV> 14)+(SBV>22) 

Skupina 1: N = 1 0 3 N í zké sebevědomí 
Skupina 2: N=129 Vysoké sebevědomí 

Průměr Průměr t-
hodnota 

df P 

Std.Dev. Std.Dev. F-
ukazatel 

P 

N ízké 
SBV 

Vysoké SBV 

FA 16,46602 
4,92257 

17,00000 
5,67065 

-,755082 
1,327034 

230 
,137107 

,450972 

VA 14,94175 
3,42661 

14,93798 
2,75214 

,009055 
1,550209 

193,3 
,018899 

,992785 

H 24,88350 
5,72114 

18,96899 
4,77123 

8,584709 
1,437816 

230 
,051729 

,000000 

A 18,99029 
5,47632 

15,83721 
4,64992 

4,740914 
1,387035 

230 
,079573 

,000004 

AGR 75,28155 
14,89994 

66,74419 
12,81496 

4,689091 
1,351869 

230 
,106122 

,000005 

Tabulka č. 50- roždí v agresi mezi skupinami s nízkým a vysokým sebevědomím 

U VA je užit t-test pro soubory s různými rozptyly. 

Na základě zjištěného výsledku zamítáme nulovou předpokládanou odpověď o 

neexistenci významného rozdílu v agresi (8POo) mezi skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím a vysokým sebevědomím a podporujeme alternativní odpověď (8POA) O 

rozdílnosti skupin v uvedených proměnných na 1% hladině významnosti. Rozdíl se 

projevuje u celkové agrese, hostility, hněvivosti a verbální agrese (na 5% hladině významnosti). 

Skupina 1: N=103 Nízké sebevědomí 
Skupina 2: N=591 Střední sebevědomí 

Průměr Průměr Std. 
Dev. 

Std. 
Dev. 

F-
ukazatel 

P 

Nízké 
SBV 

Střední 
SBV 

t-
hodnota 

df P Nízké 
SBV 

Střední 
SBV 

variance variance 

FA 16,46602 16,44670 ,037623 692 ,969999 4,92257 4,78912 1,056504 ,689091 
Tabulka ě. 51- rozdíl ve fyzické agresi mezi skupinami s nízkým a středním sebevědomím 
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U VA, A, H, AGR je užit t-tcst pro soubory s různými rozptyly. 

Průměr 
Průměr t separ. P Std. 

Dev. 
Std. 
Dev. 

F-
ukazatel 

P 

Nízké 
SBV 

Střední 
SBV 

var. 
odhad 

df 2-
hledisk. 

Nízké 
SBV 

Střední 
SBV 

variance variance 

VA 14,94175 14,82064 ,339978 126,0945 ,734439 3,42661 2,76019 1,541180 ,002440 

H 24,88350 20,95770 6,641542 123,0945 ,000000 5,72114 4,32257 1,751780 ,000071 

A 18,99029 16,82064 3,807135 126,6146 ,000218 5,47632 4,45676 1,509871 ,003951 

AG 
R 

75,28155 69,04569 4,030168 125,5775 ,000096 14,89994 11,87761 1,573660 ,001460 

Tabulka č. 52- rozdíl v celkové agresi, verbální agresi, hostilitě a hněvivosti mezi skupinami 
s nízkým a středním sebevědomím 

Zamítáme předpoklad o neexistenci významného rozdílu v agresi mezi skupinou 

jedinců s nízkým sebevědomím a středním sebevědomím a podporujeme předpoklad o 

rozdílnosti skupin v uvedených proměnných na 1°/« hladině významnosti. Rozdíl se 

projevuje u celkové agrese, hostility a hněvivosti. U verbální agrese se významně liší variance. 

Skupina 1: N=591 Střední sebevědomí 
Skupina 2: N=129 Vysoké sebevědomí 

Průměr Průměr Std.Dev. Std.Dev. F-
ukazatel 

P 

Střední 
SBV 

Vysoké 
SBV 

t-
hodnota 

df P Střední 
SBV 

Vysoké 
SBV 

variance variance 

VA 14,82064 14,93798 -,43768 718 ,661746 2,76019 2,75214 1,005859 ,989864 

H 20,95770 18,96899 4,64470 718 ,000004 4,32257 4,77123 1,218361 ,136012 

A 16,82064 15,83721 2,25293 718 ,024565 4,45676 4,64992 1,088560 ,515700 

AGR 69,04569 66,74419 1,96537 718 ,049757 11,87761 12,81496 1,164063 ,250900 
Tabulka ě. 53- rozdíl v celkové agresi, verbální agresi, hostilitě a hněvivosti mezi skupinami se 
středním a vysokým sebevědomím 
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U FA je užit t-test pro soubory s různými rozptyly. 

Průměr Průměr t separ. P Std. 
Dev. 

Std. 
Dev. 

F-
ukazatel 

P 

Střední 
SBV 

Vysoké 
SBV 

var. 
odhad 

df 2-
hledisk. 

Střední 
SBV 

Vysoké 
SBV 

variance variance 

FA 16,44670 17,00000 -1,03087 170,06 ,304067 4,78912 5,67065 1,402017 ,010289 

Tabulka ě. 54- rozdíl ve fyzické agresi mezi skupinami se středním a vysokým sebevědomím 

Na základě zjištěného výsledku zamítáme předpoklad o neexistenci významného 

rozdílu v agresi mezi skupinou jedinců se středním sebevědomím a vysokým sebevědomím a 

podporujeme předpoklad o rozdílnosti skupin v uvedených proměnných na 1% hladině 

významnosti u hostility a 5%hladině významnosti u celkové agrese a hněvivosti. U fyzické 

agrese se významně liší variance. 

Grafické znázornění míry sebevědomí a agrese viz příloha ě. 4 
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9. INTERPRETACE DAT 

Hlavním cílem práce je zjistit, zda existuje významný vztah mezi sebevědomím 

jedince a agresí. Z tohoto důvodu výzkum probíhal ve dvou základních rovinách- v rovině 

sebevědomí a rovině agrese. Na základě poznatků získaných v teoretické části byly formulovány 

problémy, úkoly a příslušné předpokládané odpovědi. V průběhu výzkumu jsme podporovali 

nulovou odpověď na problém, případně tuto odpověď vyvraceli a podporovali odpověď 

alternativní. Všechny úkoly, které jsme stanovili, byly splněny. Nyní se můžeme podrobněji 

zaměřit na zjištěná fakta. 

• Rovina sebevědomí 

V rovině sebevědomí jsme se zaměřili na řešení problémů, zda existuje významný rozdíl 

v sebevědomí žen a mužů (problém č. 4) a zda existuje významný rozdíl v sebevědomí u 

studentů pedagogického a nepedagogického zaměření (problém č. 5). Nulové 

předpokládané odpovědi podporují neexistenci rozdílů mezi skupinami (4POo a 5POo), 

alternativní předpokládané odpovědi neexistenci rozdílů popírají (4PO.\ a 5PO,\). 

Předpokladem pro řešení problému bylo splnění úkolů vztahujících se k rovině 

sebevědomí, které bylo zjišťováno prostřednictvím „Rosenbergovy škály sebehodnocení". 

Z dosažených údaju zmíníme ty pro nás podstatné. Podrobné údaje je možno nalézt 

v příslušných tabulkách (viz odkazy). Průměr sebevědomí celé skupiny je 18,75699, standardní 

odchylka 3,722326, modus 19 a medián 19, minimum dosažených hodnot je 4, maximum 29 (viz 

tabulka č. 1). 

Jak je názorné vidět v histogramu četností sebevědomí (viz histogramy č. 6 a 7) a u 

frekvence hodnot sebevědomí (viz tabulka č. 2), jedná se o normální rozložení hodnot. Počet 

minimálních a maximálních hodnot je v poměru k celkovému počtu nevýrazný a je možno je 

považovat za výjimky. Bylo by v dalších pracích zajímavé zjistit anamnézu takto extrémních 

jedinců. Co se jedinců s minimálními hodnotami sebevědomí týká, je možno usuzovat na 

působení výraznějších negativních vlivů v procesu socializace při utváření sebehodnocení a 

sebepojetí. U jedinců vybočujících ve směru maximálních hodnot je možno usoudit nejen na 

pozitivní působení socializačních činitelů, ale nelze vyloučit am aktivní působení mechanismů 

obrany „já" například ve směru vytěsnění či popření nežádoucích vlastností jedince. 
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• • Sebevědomí a pohlaví 

Porovnáme-li průměrné hodnoty a standardní odchylky sebevědomí žen (18,59070; 

3,710480) a mužů (19,46795; 3,700776), vidíme nejen vyšší míru sebevědomí a mužů, ale také 

menší rozptyl hodnot sebevědomí (viz tabulka ě. 3, Box Plot ě. 1). 

K potvrzení neexistence rozdílu mezi skupinami mužů a žen bylo použito t-testu na 

zjištění rozdílu středních hodnot a F-testu na zjištění rozdílu variancí. Na základě výsledků t-

testu (viz tabulka ě. 4) jsme zamítli předpokládanou odpověď o neexistenci rozdílu mezi 

skupinami (4POo) a podpořili předpověď o významnosti rozdílu v sebevědomí žen a 

mužů (4POA). Výsledek je významný na 1% hladině významnosti (p=0,007974). Rozdíl 

variancí u sebevědomí mezi skupinami zjištěný F-testem je statisticky nevýznamný i na 5% 

hladině významnosti. 

Vztah mezi mírou sebevědomí a pohlavím jsme zjistili pomocí Pearsonova Chi-kvadrátu 

(viz tabulky ě. 6 a 7). Výsledek (p=0,040322) vypovídá o tom, že existuje statisticky 

významný rozdíl v míře sebevědomí mezi skupinami žen a mužů na 5% hladině 

významnosti. Nejvýraznější rozdíly se projevují u nízkého a vysokého sebevědomí, kdy muži 

vzhledem k ženám vykazují nižší četnost u nízkého sebevědomí (ženy 13,49%; muži 8,33% 

skutečných četností) a vyšší četnost u vysokého sebevědomí (ženy 14,39%; muži 21,15% 

skutečných četnosti). 

• • Sebevědomí a profesní zaměření 

Dalším úkolem bylo zjistit celkov ou míru sebevědomí u žen a mužů s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením a na základě výsledk u rozhodnout, zda existuje významný rozdíl v 

sebevědomí mezi skupinami studentů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. 

U studentů s nepedagogickým zaměřením byl zjištěn průměr 18,87429; standardní odchylka 

3,763978; minimum 4,00 a maximum 29,00. U studentů s pedagogickým zaměřením je průměr 

18,67019; standardní odchylka 3,692798, minimum 5 a maximum 29 (viz tabulka č. 8). T-testem 

(p=0,437110) i F-testem (p=0,698343) bylo zjištěno, že co se sebevědomí týče, je rozdíl mezi 

středními hodnotami a variancemi mezi skupinami studentu s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením statisticky nevýznamný (viz tabulka č. 9; Box Plot č. 2). Je tudíž možné podpořit 

předpokládanou odpověď o neexistenci rozdílů v sebevědomí mezi skupinami studentů 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením (5POo). 

Považovali jsme za přínosné zjistit také vztah mezi mírou sebevědomí a profesním 

zaměřením (viz tabulky č. 10 a 11). Výsledek zjištěný prostřednictvím Pearsonova Chi-kvadrátu 
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(p=0,492050) nám dovoluje potvrdit předpověď o nezávislosti veličin mír)' sebevědomí a 

profesní zaměření. I v tomto případě tedy podporujeme předpověď 5POo o neexistenci 

významného rozdílu v sebevědomí mezi skupinami s rozdílným profesním zaměřením. 

Pro úplnost jsme provedli daná zjištění také u skupin žen a mužů. U žen 

s nepedagogickým zaměřením byl zjištěný průměr sebevědomí 18,61538; standardní odchylka 

3,747606; minimum 4 a maximum 28,00. U žen s pedagogickým zaměřením je průměrná 

hodnota 18,57494; standardní odchylka 3,691110; minimum 5 a maximum 29,00 (viz tabulka č. 

12). Výsledek t-testu (p=0,890916) na zjištění rozdílu mezi středními hodnotami a F-testu 

(p=0,780621) na zjištění rozdílu variancí u sebevědomí mezi ženami s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením vypovídá o statistické nevýznamnosti rozdílů mezi skupinami 

(viz tabulky č. 13 a 14). Můžeme tedy podpořit předpověď o neexistenci rozdílu 

v sebevědomí mezi skupinami žen s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením na 

5°/» hladině významnosti. 

U mužů s nepedagogickým zaměřením byl zjištěn průměr sebevědomí 19,62222; 

standardní odchylka 3,731367; minimum hodnot 10,00 a maximum 29,00. U mužů s 

pedagogickým zaměřením je průměr 19,25758; standardní odchylka 3,676581; minimum 11,00 a 

maximum 27,00 (viz tabulka č. 15). S ohledem na výsledky t-testu (p=(),544898) a F-testu 

(p=0,907909) můžeme říci, že rozdíly mezi středními hodnotami a variancemi jsou u 

sebevědomí mezi skupinami mužů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením statisticky 

nevýznamné (viz tabulky č. 16 a 17). 1 u mužů tak můžeme podpořit předpověď o 

neexistenci rozdílu v sebevědomí mezi skupinami mužů s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením na 5% hladině významnosti. 

Výsledek o neexistenci rozdílu v sebevědomí mezi skupinami s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením posuzujeme pozitivně. Vyvracíme tak občasný názor, že studenti 

pedagogických fakult si nevěří, příliš si sami sebe neváží, jejich sebevědomí je nižší než u 

studentů jiných fakult, a to je jeden z důvodů, proč volí tzv. „snadnou školu". 

• Rovina agrese 

V rovině agrese, kterou jsme zjišťovali prostřednictvím „Dotazníku agrese Busse a 

Perryho" (1992), jsme se zaměřili na řešení problémů, zda existuje významný rozdíl v agresi 

žen a mužů (problém č. 6) a zda existuje významný rozdíl v agresi u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření (problém č. 7). Ke každému problému jsme 

formulovali dvě předpokládané odpovědi- nulovou, která podporovala neexistenci rozdílů mezi 
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skupinami (6PO0, 7PO»), a alternativní, která popírala platnost nulové odpovědi a podporovala 

existenci rozdílu mezi skupinami (6POA, 7POA). Vycházejíce z konstrukce dotazníku, sledovali 

jsme nejen celkovou míru agrese, ale také agresi fyzickou, verbální, hostilitu a hněvivost, 

které tvořily systém závisle proměnných. 

Co se mír}' agrese u celého souboru 823 respondentů týče, byla u celkové agrese zjištěna 

střední hodnota 69,46537; standardní odchylka 12,64549; medián 69; minimum hodnot 39 a 

maximum 120. U fyzické agrese je střední hodnota 16,53584; standardní odchylka 4,95143; 

medián 15; minimum 5 a maximum 37. U verbální agrese je střední hodnota 14,85419; 

standardní odchylka 2,84740; medián 15; minimum 7 a maximum 24. U hostility byla zjištěna 

střední hodnota 21,13730; standardní odchylka 4,85150; medián 21; minimum 8 a maximum 40. 

Hněvivost vykázala střední hodnotu 16,93803; standardní odchylku 4,69817; medián 17; 

minimum 7 a maximum 33 (viz tabulka č. 18). 

Rozložení hodnot je znázorněno pomocí histogramu (viz histogramy 8, 9,10, 11 a 12), 

frekvenční tabulky poskytují rovněž podrobný přehled hodnot a jejich četností (viz tabulky č. 19, 

20, 21, 22 a 23). Z uvedených proměnných nemá normální rozdělení pouze fyzická agrese. 

Z toho důvodu u ní bylo použito neparametrických testu. Nenormálnost rozdělení fyzické 

agrese si vysvětlujeme její určitou specifičností. K její realizaci v reaktivní či zejména v proaktivní 

formě je zapotřebí kromě jiného adekvátní konštituční výbava a dovednost jejího užití. 

• • Agrese a pohlaví 

Při sledování agrese v závislosti na pohlaví jsme zaznamenali jistý rozdíl již u hodnot 

celkové agrese, kdy u žen byla střední hodnota 68,74963; standardní odchylka 12,58122; medián 

68,00000; minimum 39 a maximum 120. U mužů byla naměřena střední hodnota 72,52564; 

standardní odchylka 12,50107; medián 71,50000; minimum 50 a maximum 117 (viz tabulka č. 

24). Rozdíl středních hodnot a rozložení je patrný i na grafickém znázornění (viz Box Plot č. 3). 

U žen se projevuje nižší míra celkové agrese, avšak větší rozptyl hodnot. Hodnoty pro fyzickou 

a verbální agresi, hostilitu a hněvivost pro ženy i muže jsou pro názornost uvedeny v tabulkách 

č. 25 a 26. Na Box Plotu č. 4 je možno sledovat prostřednictvím grafického znázornění vztahy 

mezi středními hodnotami a rozložením jednotlivých proměnných v závislosti na pohlaví. 

Pro zjištění rozdílu v agresi (viz tabulky č. 27 a 28) mezi ženami a muži bylo použito t-testu, 

pouze u fyzické agrese jsme s ohledem na nenormální rozdělení, jak již bylo zmíněno, použili 

Mann- Whitneyův U test. Zjistili jsme, že rozdíl mezi středními hodnotami žen a mužů je u 

celkové agrese signifikantní na 1% hladině významnosti (p=(),000762). Proto můžeme 
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zamítnout předpokládanou odpověď o neexistenci rozdílu v celkové agresi mezi 

skupinou žen a skupinou mužů (6PO0) a podpořit předpokládanou odpověď 

alternativní o existenci významného rozdílu v agresivním chování žen a mužů (6POA), 

kdy celková agrese je významně vyšší u mužů. 

Zajímavá zjištění přineslo sledování rozdílu mezi ženami a muži u dalších proměnných, 

tedy u fyzické agrese, verbální agrese, hostility a hněvivosti. N a 1% hladině významnosti byl 

zaznamenán signifikantní rozdíl mezi pohlavími u fyzické agrese (p=0,00000) a verbální 

agrese (p=0,001448), kdy hodnoty byly v obou případech vyšší u mužů. Naopak u hostility a 

hněvivosti byly hodnoty mírně zvýšeny u žen oproti mužům, avšak rozdíl je statisticky 

nevýznamný (u hostility p=0,708412; u hněvivosti p=0,238250). Je proto možno podpořit 

předpověď o neexistenci významného rozdílu mezi ženami a muži u hostility a 

hněvivosti. Toto zjištění do značné mír)' koresponduje s názorem Busse a Perryho (in.: Buss, 

Perry, 1992), že sexuální rozdíl je velký u fyzické agrese, střední u verbální agrese, malý u 

hostility a u hněvu není zjištěn významný efekt. 

Co se míry agrese ve vztahu k pohlaví týče (viz tabulka č. 29), byly sledovány rozdíly u 

nízké, střední a vysoké míry agrese. U skutečných četností proměnných míra agrese a pohlaví 

jsou největší rozdíly patrné u nízké mír)- agrese (ženy 15,74%; muži 7,69%) a vysoké mír)- agrese 

(ženy 13,49%; muži 20,51%). U střední míry agrese není rozdíl tak výrazný (ženy 70,76%; muži 

71,79%). Vidíme, že ženy mají vyšší zastoupení nízké míry agrese a nižší zastoupení vysoké míry 

agrese, což je do značné míry očekávaný výsledek. Nepřekvapuje také nejvyšší zastoupení střední 

míry agrese. Za použití Pearsonova Clu- kvadrátu jsme zjišťovali případnou shodnost skupin 

žen a mužů v míře agrese. Na základě zjištěného výsledku (p=0,006793) jsme dospěli k závěru 

zamítnout předpověď o shodnosti skupin a podpořit předpověď o rozdílnosti skupin ženy a 

muži v míře agrese na 1% hladině významnosti. Tato skutečnost zvyšuje váhu již prokázané 

existence významného rozdílu v agresivním chování mužů a žen (6PO.\). 

• • Agrese a profesní zaměření 

Co se profesního zaměření týče, tvořili respondenti skupinu studentů s pedagogickým 

zaměřením a nepedagogickým zaměřením. U nepedagogického zaměření byl u vzorku 350 

respondentů zjištěn průměr celkové agrese 69,13429; standardní odchylka 13,11364; medián 68; 

minimum 40 a maximum 120. U pedagogického zaměření tvoří u vzorku 473 respondentů 

průměr hodnot 69,71036; standardní odchylka 12,29590; medián 69; minimum 39 a maximum 

109 (viz tabulka č. 31). Podrobnější přehled hodnot fyzické a verbální agrese, hostility a 
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hněvivosti uvádíme v tabulkách č. 32 a 33. Pro zjištění rozdílu mezi skupinami jsme použili t-

test, u fyzické agrese jsme pro korektnost s ohledem na nenormální rozdělení zvolili Mann-

Whitneyüv U test. U celkové agrese byla hodnota p=0,518536; u fyzické agrese p=0,182771; u 

verbální agrese p=0,298996; u hostility p=0,244878 a u hněvivosti p=0,132304. Jak je patrno 

z výsledků, rozdíl mezi středními hodnotami a variancemi mezi skupinami je statisticky 

nevýznamný. Podporujeme tím předpokládanou odpověď 7POo o neexistenci 

významného rozdílu v agresi mezi skupinami vysokoškolských studentů pedagogického 

a nepedagogického zaměření. Pro názornost viz Box Ploty ě. 5 a 6. 

Pro podrobnější doplnění získaných faktů jsme zjišťovali případnou souvislost mezi mírou 

agrese a profesním zaměřením. Za použití Pearsonova Chi- kvadrátu jsme získali 

p=(),794797. Opětovně tak potvrzujeme předpokládanou odpověď 7POo o neexistenci 

významného rozdílu v agresi, respektive míře agrese u studentů s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením (viz tabulky ě. 36 a 37). 

Vzhledem ke zmíněné neexistenci rozdílů v agresi mezi skupinami studentů 

s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením jsme již dále nesledovali případný rozdíl v agresi 

v souvislosti s pohlavím a profesním zaměřením. 

• Vztah mezi sebevědomím a agresí 

V rámci zjišťování vtahu mezi sebevědomím a agresí jsme řešili problémy, zda existuje 

významná souvislost mezi sebevědomím a agresí bez rozdílu pohlaví (problém ě. 1), zda 

existuje významná souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen (problém ě. 2) a zda tato 

souvislost existuje u mužů (problém ě. 3). Rovněž jsme řešili problém, zda existuje významný 

rozdíl v agresi mezi skupinou jedinců s vysokým sebevědomím a skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím (problém ě. 8). 

Zjistili jsme, že na 5% hladině významnosti při významné korelaci od 0,22 v rámci celého 

souboru respondentů sebevědomí významně negativně koreluje s celkovou agresí (-0,23), 

hněvivostí (-0,23) a nejvýrazněji s hostilitou (-0,38). Nekoreluje významně s fyzickou (0,02) a 

verbální agresí (-0,01). Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci 

významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (LPOO) a podporujeme alternativní 

předpokládanou odpověď o existenci významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí 

(IPOA), a to na 5% hladině významnosti. 
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Na základě zjištěných dat můžeme říci, že čím nižší je sebevědomí jedince, tím významněji 

se projevuje tendence k nárůstů celkové agrese, hostility a hněvivosti. Souvislost 

s pravděpodobně nejčastěji sledovanými proměnnými, tedy fyzickou a verbální agresí, je 

v našem případě nevýznamná. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti jsou signifikantní na 

5% hladině významnosti, jsme ve svých závěrech spíše zdrženliví. 

Kromě sledovaných proměnných sebevědomí a agrese jsme získali další zajímavé údaje o 

korelaci dílčích proměnných fyzická agrese, verbální agrese, hostilita a hněvivost. S celkovou 

agresí nejvýrazněji pozitivně korelují (viz tabulka č. 38) hněvivost (0,80), následuje fyzická agrese 

a hostilita (0,71) a nakonec verbální agrese (0,67). 

U žen při významné korelaci od 0,22 na 5% hladině významnosti (viz tabulka č. 41) 

významně negativně koreluje sebevědomí s celkovou agresí (-0,25), s hněvivostí (-0,23) a 

s hostilitou (-0,37). Nekoreluje významně s fyzickou a verbální agresí. Celková agrese pozitivně 

koreluje s hněvivostí (0,83), hostilitou (0,71), fyzickou agresí (0,71) a verbální agresí (0,69). 

Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci významné souvislosti 

mezi sebevědomím a agresí (2POti) u žen a podporujeme alternativní předpokládanou 

odpověď o existenci významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (2PO \) u žen, a to 

na 5% hladině významnosti. 

U mužů jsou na 5% hladině významnosti významné korelace od 0,19 (viz tabulka č. 44). 

Z výsledků vyplývá, že sebevědomí u mužů významně negativně koreluje s celkovou agresí 

(-0,19), s hněvivostí (-0,20) a nejvýrazněji s hostilitou (-0,42). 

Popíráme tak předpokládanou nulovou odpověď o neexistenci významné souvislosti 

mezi sebevědomím a agresí (3PO<>) u mužů a podporujeme alternativní předpokládanou 

odpověď o existenci významné souvislosti mezi sebevědomím a agresí (3PO.\) u mužů, a 

to na 5% hladině významnosti. Co se týče celkové agrese, tato u mužů pozitivně koreluje 

s fyzickou agresí (0,74) a hněvivostí (0,74), hostilitou (0,73) a verbální agresí (0,59). V porovnání 

s ženami u mužů méně výrazně koreluje sebevědomí s celkovou agresí a hněvivostí, výrazněji 

koreluje s hostilitou. Celková agrese u žen výrazněji koreluje s hněvivostí a verbální agresí, u 

mužů je výraznější korelace s hostilitou a fyzickou agresí. 

• • Míra sebevědomí a míra agrese 

Ke zjištění vztahu mezi mírou sebevědomí a mírou agrese u celého souboru, u žen a u 

mužů jsme použili Pearsonův Chi-kvadrát. 
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Vzhledem k tomu, že u celého souboru respondentů je zjištěné p^O,001887, můžeme v tomto 

případě zamítnout předpověď o nezávislosti míry sebevědomí a míry agrese a podpořit 

předpověď o jejich závislosti na 1% hladině významnosti. Vyvracíme tak předpoklad o 

shodnosti skupin jedinců s nízkým, středním a vysokým sebevědomím a s nízkou, střední a 

vysokou agresí a podporujeme předpoklad o rozdílnosti skupin v uvedených proměnných. 

Zajímavé je sledovat skutečné četnosti proměnných míra sebevědomí a míra agrese (viz 

tabulky č. 39 a 40). U nízkého sebevědomí je četnost největší u střední mír)' agrese (66,99%), 

poté u vysoké mír)' agrese (24,27%) a nejmenší je u nízké mír)- agrese (8,74%). U vysokého 

sebevědomí je největší četnost opět u střední míry agrese (72,93%), další je vysoká míra agrese 

(13,71%) a nejmenší četnost nalezneme u nízké míry agrese (13,37%). 

Je patrné, že vysoká míra a nízká míra agrese se u střední mír)' sebevědomí příliš neliší. 

Největší četnost u nízké agrese se objevuje ve spojitosti s vysokým sebevědomím (22,48%), 

naopak u vysoké míry agrese je četnost vysokého sebevědomí nejmenší (12,40%). V našem 

případě lze vysledovat tendenci, kdy se stoupajícím sebevědomím stoupá počet případů nízké 

agrese a klesá počet případů vysoké agrese, respektive s klesajícím sebevědomím stoupá počet 

případů vysoké agrese. 

Podobná situace nastala u vzorku žen, kde p=0,004979. Na základě zjištěného výsledku 

zamítáme předpověď o nezávislosti míry sebevědomí a míry agrese a můžeme podpořit 

předpověď o jejich závislosti na 1% hladině významnosti (viz tabulka č. 42 a 43). 

Skupiny žen jsou tedy významně rozdílné v proměnných míra sebevědomí a míra agrese. 1 

u žen se objevuje tendence k nárůstu skutečných četností u nízké míry agrese v souvislosti se 

stoupající mírou sebevědomí (10% u nízkého sebevědomí, 14,97% u středního sebevědomí a 

25,00% u vysokého sebevědomí), respektive k nárůstu skutečných četností u vysoké mír)' agrese 

s klesající mírou sebevědomí (8,33% u vysokého sebevědomí, 12,89% u středního sebevědomí a 

22,22% u nízkého sebevědomí). 

Rozdílná situace nastala u vzorku mužů, kde je sice prokázána významná souvislost mezi 

sebevědomím a agresí na 5% hladině významnosti, avšak vztah mezi mírou sebevědomí a 

mírou agrese není s ohledem na p=0,109382 statisticky významný (viz tabulky č.45 a 46). 

Podobná je situace, kdy se stoupajícím sebevědomím roste i skutečná četnost mír)' nízké agrese 

(u nízkého sebevědomí 0,00%, u střední mír)' sebevědomí 6,36% a u vysoké mír)' sebevědomí 

15,15%). Rozdíl se objevuje nejzřetelněji u vysoké mír)' agrese, kde největší četnost se objevuje u 

nízké mír)' sebevědomí (38,46%), poté u vysoké mír)' sebevědomí (24,24%) a nakonec u střední 
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míty sebevědomí (17,27%). Co se týče vysoké míry agrese, můžeme říci, že se u mužů objevuje 

tendence k tomuto chování v extrémních polohách- u nízké i vysoké mír)' sebevědomí. 

Sledování mír)' celkové agrese bez rozlišení dalších složek považujeme za významné, 

nicméně jde o informaci z našeho pohledu příliš obecnou. Za konkrétnější považujeme 

informace poskytující podrobnější pohled na souvislost jednotlivých úrovní sebevědomí 

s celkovou agresí, fyzickou agresí, verbální agresí, hostilitou a hněvivostí. 

• • Korelace míry sebevědomí a agrese 

Prostřednictvím korelace jsme určili významnost vztahu mezi nízkou mírou sebevědomí, 

střední mírou sebevědomí a vysokou mírou sebevědomí a agresí u celého vzorku populace 823 

respondentů. Korelace jsme považovali za signifikantní na 5% hladině významnosti (viz tabulky 

č. 47, 48 a 49). 

U nízké míry sebevědomí jsme za významné považovali korelace od 0,21. Zjistili jsme, že 

nízká míra sebevědomí významně negativně koreluje s hostilitou (-0,21). 

U střední míry sebevědomí je korelace významná od 0,17. Střední míra sebevědomí významně 

negativně koreluje s hostilitou (-0,23), hněvivostí (-0,19) a s celkovou agresí (-0,17). 

U vysoké míry sebevědomí je korelace významná od 0,20. Vysoká míra sebevědomí 

významně negativně koreluje s hostilitou (-0,20). 

Vidíme, že souvislost s celkovou agresí, hostilitou a hněvivosti je významná u střední míry 

sebevědomí. U nízké mír)- a vysoké mír)' sebevědomí se významně projevuje souvislost s 

hostilitou. Ve všech případech jde o negativní korelaci. Můžeme tedy říci, že se u našeho vzorku 

respondentů projevuje jedna významná tendence. Se stoupající mírou sebevědomí klesá 

hostilita, která reprezentuje kognitivní složku chování a sestává z pocitů nepřátelství a zlé vůle, 

do jisté míiy klesá i hněvivost jako afektivní komponenta chování, a tím i celková agrese. 

Pro ještě větší přehlednost a onentaci v dané problematice jsme se rozhodli zjistit, zda 

existuje rozdíl v agresi mezi skupinou jedinců s vysokým sebehodnocením a skupinou jedinců 

s nízkým sebehodnocením (viz problém č. 8 a předpokládané odpovědi č. 8). Pro úplnost jsme 

zařadili rovněž skupiny s nízkým a středním sebevědomím a skupiny se středním a vysokým 

sebevědomím. Šlo tedy o zjištění rozdílu mezi skupinami v míře sebevědomí ve vztahu 

k agresi. 

• • Míra sebevědomí a agrese 
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U skupin s nízkým a vysokým sebevědomím (viz tabulka č. 50) se významný rozdíl 

neprojevil u fyzické agrese, kde pro její uplatnění, jak již bylo řečeno, hrají s velkou 

pravděpodobností roli jiné faktory než je sebevědomí, a to například konštituční výbava. Na 1% 

hladině významnosti se však projevil velmi významný rozdíl mezi oběma skupinami u celkové 

agrese (p=0,000005), u hněvivosti (p=0 ,<000004) a hostility (p=0,000000). U verbální agrese se 

rozdíl projevil na 5% hladině významnosti. Můžeme tedy zamítnout nulovou 

předpokládanou odpověď o neexistenci významného rozdílu v agresi (8PO<>) mezi 

skupinou jedinců s nízkým sebevědomím a vysokým sebevědomím a podpořit alternativní 

předpokládanou odpověď (8POA) O rozdílnosti skupin v uvedených proměnných na 1% 

hladině významnosti. 

jak je patrné ze středních hodnot a standardních odchylek u jednotlivých skupin a faktorů 

agrese, u skupin s vysokým sebevědomím jsou hodnoty nižší u celkové agrese, hněvivosti, 

hostility a do určité míry i u verbální agrese. Naopak u fyzické agrese hodnoty velmi mírně 

stoupají. Můžeme tedy konstatovat, že se stoupajícím sebevědomím existuje tendence 

k poklesu míry celkové agrese, hněvivosti, hostility a mírně i verbální agrese, u fyzické 

agrese je trend, ač nevýznamný, opačný. 

Mezi skupinami s nízkým a středním sebevědomím se rozdíl na 1% hladině 

významnosti projevil u celkové agrese (p=0,000096), u hněvivosti (p=0,000218) a hostility 

(p=0,000000). U verbální agrese se významně liší variance, u fýzické agrese není rozdíl mezi 

skupinami významný. Mezi skupinou jedinců s nízkým sebevědomím a středním sebevědomím 

vykazují střední hodnoty celkové agrese, hněvivosti, hostility klesající tendenci. U verbální agrese 

a fyzické agrese je klesající tendence nevýznamná. 

U skupin se středním a vysokým sebevědomím se rozdíl na 1% hladině významnosti 

objevuje u hostility (p=0,000004), na 5% hladině významnosti u celkové agrese (p=0,049757) a 

hněvivosti (p=0,024565). U verbální agrese a fýzické agrese je rozdíl mezi skupinami 

statisticky nevýznamný, pouze u fyzické agrese se významně liší variance. I v tomto případě 

vykazují střední hodnoty celkové agrese, hněvivosti a zejména hostility se stoupajícím 

sebevědomím klesající tendenci. Opačný trend, i když nevýznamný, se objevuje u verbální agrese 

a fyzické agrese, kde hodnoty mírně stoupají. 

Je tedy možno říci, že existuje významná tendence, kdy s rostoucím sebevědomím 

klesá míra zejména hostility a hněvivosti, tedy i celkové agrese. Verbální a fyzická agrese 

hrají roli statisticky nevýznamnou, i když výsledky napovídají, že především u jedinců s vysokým 

sebevědomím dochází k nepatrnému nárůstů jejich míry. Může to být mimo jiné dáno tím, že 
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jedinci více věří ve své schopnosti verbální, popřípadě v efektivitu uplatnění fyzické agrese, 

pokud jsou k ní disponováni. 

Pro větší názornost jsou vztahy mezi mírou sebevědomí a agresí graficky znázorněny 

prostřednictvím Box Plotů ě. 7, 8, 9, 10, 11 (viz příloha ě. 4). 
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IV. DISKUSE 

Cílem práce bylo zjistit, zda existuje mezi sebevědomím a agresí souvislost, vztah, 

který bychom mohli považovat za významný. Náš výzkum proto probíhal ve dvou 

základních rovinách- v rovině sebevědomí a rovině agrese. Po splnění úkolů vztahujících se 

k těmto rovinám jsme přistoupili ke zkoumání vztahů mezi proměnnými agrese a 

sebevědomí. Na základě poznatků získaných v teoretické části byly formulovány problémy, 

úkoly a příslušné předpokládané odpovědi nulové, které rozdíly či vztah popíraly, a alternativní, 

které rozdíly a vztahy mezi proměnnými podporovaly. Úkoly, které jsme stanovili, byly 

splněny, všechny předem formulované problémy byly postupně vyřešeny. Nyní se můžeme 

podrobněji zamyslet nad zjištěnými fakty. Co jsme naším výzkumem zjistili? 

Rovina sebevědomí 

V rovině sebevědomí jsme se zaměřili na řešení problémů, zda existuje významný rozdíl 

v sebevědomí žen a mužů a zda existuje významný rozdíl v sebevědomí u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. 

Prvním důležitým krokem ve výzkumu bylo určit, jak vlastně chápat pojem sebevědomí. 

Podobně jako u pojmu agrese, kterou Berkowitz nazývá fenomenologickou džunglí (in. : 

Kamarýt, 1998), máme dojem určité nejednoznačnosti vymezení pojmu sebevědomí. Například 

Allport a James používají sebepojetí a sebevědomí jako synonyma (in.: Řezáč, 1998), Nakonečný 

(2000) dává sebevědomí do souvislosti se sebccítěním, Bandura (1996, in.: Vybíral, 2000) pracuje 

s pojmem sebeuplatnění či vnímání vlastní výkonnosti (self-efficacy), Podle Busse (1995; in.: 

Salmivalli, 2001) je sebevědomí vyjádřením sebehodnocení (self-esteem), Macek (1997) se 

přiklání k označení globální sebehodnocení. Pro potřeby našeho výzkumu jsme se rozhodli 

přiklonit se k Bussovu a Mackovu pojetí a chápat sebevědomí jako určité globální 

sebehodnocení, které zahrnuje soubor informací o sobě, vyjadřuje vztah k sobě samému, odráží 

vlastní hodnotu jedince. 

Dalším významným krokem bylo zvolit metodu, která by umožňovala získat data o míře 

sebevědomí, měřit sebevědomí. Sebevědomí lze výzkumně a diagnosticky postihnout metodami, 

které navozují výpověď člověka o sobě samém, a to přímo nebo projektivně, slovně nebo 

názorně. Problémem je, zda strukturovaná metoda opravdu umožňuje vyjádřit ze sebevědomí, 

respektive sebehodnocení něco, co by jinak (např. při spontánních výpovědích o sobě) zůstalo 
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nevyjádřeno, nebo zachycuje i skutečnosti, které do sebehodnocení zkoumané osoby nepatří. Jak 

uvádí Johnson (1997) dotazníky sebevědomí jsou extrémně citlivé na sociálně žádoucí odpovědi, 

různé formy zkreslení odpovědí a vztahují se k psychologické obraně „já". Bylo potvrzeno, že 

tradiční sebehodnotící škály ve skutečnosti měří více než intrapsychickou entitu zvanou 

sebevědomí způsob, kterým chce jedinec prezentovat sebe druhým (in.: Salmivalli, 2001). Mnozí 

autoři proto dávají přednost individualizovaným metodám, které užívají k popisu sebehodnocení 

pojmu, které poskytuje osoba sama- např. Stephensonova technika Q- třídění (in.: Balcar, 1983). 

Jsme si těchto skutečností vědomi. Zejména z technických důvodů, z důvodu dostupnosti a 

určité pro respondenta časové nenáročnosti jsme se rozhodli ke zjišťování hodnot sebevědomí 

použít „Rosenbergovu škálu sebehodnocení". Případné zkreslení výpovědí o sobě zahrnujeme 

do systému „náhodných chyb" měření. Výsledky, které jsme v rámci výzkumu získali, jsou 

zajímavé a prakticky využitelné. 

Při zkoumání četností hodnot sebevědomí a jejich rozložení jsme zjistili, že jde o normální 

rozložení v rámci námi vybraného vzorku populace, který sestává z vysokoškolských studentu. 

Počet minimálních a maximálních hodnot sebevědomí je v poměru k celkovému počtu v našem 

případě nevýrazný a je možno tyto hodnoty považovat za výjimky. A to přesto, že se jedná o 

vysokoškolské studenty, kde bylo možno očekávat spíše mírně zešikmenou distribuci ve směru 

zvýšeného sebevědomí, protože studium na vysoké škole již odráží jistou zkušenost 

s překonáváním překážek (ukončení střední školy, maturita, přijímací zkoušky apod.), úspěšnost 

minimálně v profesní (studijní) oblasti, víru ve své schopnosti, v sebe sama. Přestože se jedinci 

s velmi nízkým a velmi vysokým sebevědomím vyskytli v nevelkém počtu, je zajímavé zamyslet 

se nad možnými příčinami tohoto stavu. 

U jedinců s velmi nízkým (s minimálními hodnotami) sebevědomím je možno usuzovat na 

působení výraznějších negativních vlivů v procesu socializace při utváření sebehodnocení a 

sebepojetí. Za rizikové považujeme kupříkladu působení tzv. disociované rodiny, kde jsou 

narušeny vazby mezi jednotlivými členy rodiny a dítě může cítit nedostatek opory, lásky a 

bezpečí, autoritářské rodiny, kdy dítěti není dán dostatečný prostor k rozvoji autonomie a 

hlavním motivačním činitelem je strach, a zejména perfckcionistické rodiny, kde je dítě 

vystaveno nadměrnému tlaku ze strany rodiče ve směru dosahování úspěchů pokud možno ve 

všech oblastech činnosti, a to bez ohledu na jeho dispozice, zájmy, volný čas apod. Každý 

neúspěch dítěte je zdůrazňován a tlak se zvyšuje. Úspěch je považován za samozřejmost. Dítě 

vyrůstá ve strachu z neúspěchu. „Fixace" na neúspěch ať skutečný či potenciální, strach, pocit 

opuštěnosti mohou být příčinou vytváření „nezdravého" nízkého sebevědomí. Dítě postupně 
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přijímá negativní informace o sobě a mtiže si vytvářet scénář „já jsem špatný", ti druzí „jsou 

dobří" , případně také „špatní" (Berne, 1992). A nízké sebevědomí je podle mnoha autorů 

spojeno s takovými nechtěnými charakteristikami jako jsou deprese, obavy, stud nebo 

opuštěnost (Buss a Plomin, 1975; Russell a kol., 1980; Cheek a Buss, 1981; Philpot a kol., 1995; 

in.: Salmivalli, 2001). 

Pokud jedinec přijme scénář „já jsem špatný", vědomí si své neúspěšnosti zpravidla ve 

svém důsledku vede ke „hraní her" (Berne, 1992, 1997), což je chování, kterým jedinec 

potvrzuje vlastní scénář, sebeobraz neúspěšného či špatného člověka. Velmi často je používána 

„pasivní agrese" prostřednictvím sociální manipulace druhými. Pokud je scénář „já i ostatní jsou 

špatní", pak není překvapující výskyt značné míry hostility, což bylo touto prací mimo jiné 

prokázáno. 

U vysokého sebevědomí ve většině případu nálezy indikují, že se vztahuje ke všemu 

pozitivnímu a kýženému, jako je optimismus, pozitivní emoce, úspěšné zvládání a dokonce 

fyzické zdraví (Scheier a Carver, 1985; Myers a Diener, 1995; Vingiiis a kol., 1998; in.: Salmivalli, 

2001). 

U jedinců vybočujících ve směru extrémních maximálních hodnot je možno usoudit nejen 

na pozitivní působení socializačních činitelů, ale i v tomto případě na možné působení 

dysfunkční rodiny, zejména rodiny rozmazlující. Výhradně kladná zpětná vazba, utvrzování 

jedince v jeho dokonalosti, neomylnosti, odstraňování překážek jedinci z cesty, tyto skutečnosti 

nezřídka vedou k vyváření scénáře „já jsem dobrý". S překážkami, nesouhlasem, s nevyhověním 

požadavkům, s vlastním selháním v úkolových situacích se jedinec setkává mimo prostředí 

rodiny (např. ve škole). V rámci uchování „dokonalého" sebeobrazu podporovaného rodiči je 

nasnadě dotvoření scénáře ve smyslu „já jsem dobrý, ale ti druzí jsou špatní". 1 v tomto případě 

není překvapením nejen vyšší míra hostility, ale také fyzické či verbální agrese, kdy jedinec 

potvrzuje svou „dominanci a převahu" nad ostatními. U jedinců s „nezdravě vysokým" 

sebevědomím nelze vyloučit ani aktivní působení mechanismů obrany „já" například ve směru 

vytěsnění či popření nežádoucích vlastností. K této situaci může dojít v případě, kdy se jedinec 

negativnímu obrazu o sobě vzepře, odmítne ho, popře či vytěsní a nahradí scénářem „já jsem 

dobrý". „Podprahová" pochybnost o sobě vede k potřebě potvrzovat pozitivní scénář ve vztahu 

k „druhým", kteří jsou nezřídka těmi „špatnými". I tato tendence byla, i když statisticky 

nevýznamně, v našem výzkumu zachycena. 

jak již bylo řečeno, v rovině sebevědomí bylo hlavním úkolem zmapovat situaci v rámci 

mezipohlavních rozdílu a rozdílného profesního zaměření. Zjistili jsme zajímavé skutečnosti. 
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Sebevědomí a pohlaví 

V rámci výzkumu sebevědomí v závislosti na pohlaví považujeme za významné zjištění, že 

co se sebevědomí týče, existuje v našem případě velmi významný rozdíl mezi pohlavími 

(p=0,007974; výsledek je významný na 1% hladině významnosti). Vyšší sebevědomí vykazují 

muži. U těch také zaznamenáváme menší rozptyl hodnot sebevědomí. Významný rozdíl jsme 

zaznamenali rovněž u mír)' sebevědomí mezi ženami a muži (p=0,040322; významnost na 5% 

hladině významnosti). Muži se od žen liší zejména na úrovni nízkého a vysokého 

sebevědomí. U mužů se nízké sebevědomí vyskytuje méně často. Naproti tornu jsou muži 

častěji vysoce sebevědomí. Vzhledem k tomu, že jsme rozdíl mezi pohlavími neočekávali, je 

takto významný rozdíl pro nás překvapující. 

Znamená to, ženy mají tendenci se podceňovat, více rezignovat u úkolů, které vyžadují 

nové postupy, podléhají více strachu z neúspěchu, jsou k sobě více kritické než muži, jsou více 

zaměřeny na sebe samé, mají tendenci případné chyb)' připisovat své neschopnosti? Kladná 

odpověď na tuto otázku je do určité mír)' podpořena některými autor)'. Jak uvádějí například 

Langmeier a Krejčířová (1998), jsou dívky a posléze ženy více než chlapci chváleny za to, že jsou 

hodné a klidné, ale zároveň jsou více kritizovány za chyby, kterých se dopustí při plnění úkolu. 

Chyby jsou u děvčat spíše připisovány jejich neschopnosti zvládnout těžší úkoly. Tím se u nich 

snáze vytváří postoj zvaný „naučená bezmocnost" (learned helplessness).V důsledku toho často 

nedokáží reálně odhadnout své schopnosti. Sebepodceňování u dívek vede mnohdy k tomu, že 

rezignují u úkolů, které vyžadují neznámé, nové, nenaučené postupy. Dívky tak mají častěji sklon 

vzdávat se a mít pocit, že zátěžové situace nemají pod svou kontrolou. 

K chlapcům je přistup opačný. Ti jsou méně káráni za chyby v úkolech a častěji za rušivé 

projevy (např. pobíhání, vykřikování, rvačky). Chyby v úkolech jsou u chlapců připisovány jejich 

nezájmu či lenosti (mohl by být lepší, kdyby jen chtěl). Muži mají naopak častěji tendenci vnímat 

úkoly jako osobní výzvu, boj o úspěch a osobní prestiž. 

Jakkoli jsou výsledky zajímavé a inspirující pro práci s dětmi i dospělými při zohlednění 

gender problematiky, nelze nezmínit i další možné okolnosti, které mohly mít určitý vliv na 

zjištěné skutečnosti. Není to pouze menší vzorek populace mužů v poměru ke vzorku žen, ale 

také ochota mužů přiznat si a prezentovat své případné slabiny a nedostatky, tendence vnímat a 

prožívat sami sebe lépe, než odpovídá skutečnosti. Přiznání si určitých nedostatků, byť ve 

vztahu sama k sobě, muže být považováno za slabost, a ta je ve světě mužů vážným 
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handicapem. Proto je nutno připustit možnost, že odpovědi mužů vice podléhají společenskému 

očekávání než odpovědi žen. 

Sebevědomí a profesní zaměření 

V případě sledování sebevědomí ve vztahu k profesnímu zaměření jsme významný rozdíl 

neočekávali. A výsledky výzkumu toto očekávání potvrdily. Rozdíl v sebevědomí mezi 

skupinami studentů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením u celého vzorku populace, u 

žen ani u mužů zjištěn nebyl. 

Potvrzení neexistence rozdílu v sebevědomí mezi skupinami s pedagogickým a 

nepedagogickým zaměřením vnímáme pozitivně. Znamená to, že budoucí pedagogové jsou 

podobně sebevědomí jako jejich kolegové jiného zaměření. Padá tak předsudek, že studenti 

oboru učitelství jsou méně sebevědomí a více „zakomplexovaní" než jiní studenti. 

Význam neexistence rozdílu mezi skupinami jedinců s pedagogickým a nepedagogickým 

zaměřením spatřujeme zejména v tom, že u pedagogů očekáváme výraznější prosociální 

zaměření, zvýšenou frustrační toleranci, schopnost vést, flexibilitu, adaptabilitu a další důležité 

vlastnosti v roli vedoucího sociálních skupin. Pokud by však rozdíl mezi skupinami byl u 

sebevědomí výrazný ve směru sníženého sebevědomí u jedinců s pedagogickým zaměřením, 

bylo by možno očekávat komplikovaný výkon zmíněné role vedoucího sociálních skupin, 

kterým učitel je. Nevíra ve vlastní schopnosti, znevažování vlastní hodnoty, obavy z vlastního 

selhání jsou faktor}- nejen negativně ovlivňující výkon jedince, ale také vztah k sobě samému a 

k druhým, kdy není překvapující zvýšená hostilita, jak bylo ostatně výzkumem prokázáno. 

V těchto případech nezřídka dochází k naplnění tzv. „sebenaplňujících předpovědí". A čeho se 

nejvíce obáváme, toho zpravidla dosáhneme. 

I na tomto místě považujeme za seriózní uvést, že výsledek může být ovlivněn mimo jiné i 

tím, že určité procento respondentů volilo pedagogické zaměření nikoli z přesvědčení stát se 

pedagogem, ale díky potřebě mít ukončené vysokoškolské vzdělání. Jak vyplývá z realizovaných 

nestandardizovaných rozhovorů se studenty učitelství, zhruba 30% studentů učitelství pro 

střední školy se přiklání k neučitelské profesní kariéře, kolem 40% není rozhodnuto, avšak 

převládá sdělení „spíše neučit". 
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Rovina agrese 

Podobně jako u sebevědomí je i v případě agrese díky mnohoznačnosti jejího pojetí 

poměrně obtížné ji vymezit. Pro účely našeho výzkumu jsme se pokusili formulovat vlastní 

pracovní definici agrese. Agresi chápeme jako specifické interakční chování, jehož 

důsledkem je hrozba nebo poškození objektu agrese subjektem agrese. Hrozba či 

poškození je ze strany subjektu agrese buď záměrné, nebo je interpretováno jako 

záměrné ze strany objektu agrese, popřípadě obojí. 

V rovině agrese, kterou jsme zjišťovali prostřednictvím standardizovaného „Dotazníku 

agrese Busse a Perryho" (1992), jsme se zaměřili na řešení problémů, zda existuje významný 

rozdíl v agresi žen a mužů a zda existuje významný rozdíl v agresi u studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. Vycházeje z konstrukce dotazníku, sledovali 

jsme nejen celkovou míru agrese, ale také agresi fyzickou, verbální, hostilitu a hněvivost, 

které tvořily systém závisle proměnných. 

Při zpracování četností jsme zjistili, že z uvedených proměnných nemá normální rozdělení 

pouze fyzická agrese. Z toho důvodu u ní bylo použito neparametrických testů, u zbývajících 

proměnných bylo užito testů parametrických. Nenormálnost rozdělení fyzické agrese si 

vysvětlujeme její specifičností. K realizaci fyzické agrese v reaktivní či zejména v proaktivní 

formě je zapotřebí kromě odvahy a schopnosti riskovat i adekvátní konštituční výbava a 

dovednost jejího užití. 

Agrese a pohlaví 

Při sledování agrese v závislosti na pohlaví jsme zaznamenali rozdíl u hodnot celkové 

agrese, která je u žen významně nižší, avšak rozptyl hodnot je větší než u mužů. Můžeme tedy 

říci, že muži jsou významně agresivnější než ženy, což jsme do určitě míry očekávali. 

Zajímavé skutečnosti jsme zjistili v rámci sledování rozdílů mezi ženami a muži u fyzické 

agrese, verbální agrese, hostility a hněvivosti. Významný rozdíl se objevil pouze u fyzické a 

verbální agrese (na 1% hladině významnosti u fyzické agrese p=0,00000 a u verbální agrese 

p=0,001448). Obě hodnoty jsou významně vyšší u mužů. Hostilita a hněvivost je sice mírně 

zvýšena u žen oproti mužům, avšak rozdíl je statisticky nevýznamný (u hostility p=0,708412; u 

hněvivosti p=0,238250). 

Zjištění podporuje názory některých autorů, že v případě interpersonálních konfliktů mají 

muži tendenci řešit situaci přímo za použití fyzické či verbální agrese, avšak ženy volí častěji 
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agresi nepřímou, preferují formu sociální manipulace. Tuto skutečnost ale použitý dotazník 

dostatečně nezohledňuje, jako ostatně většina dotazníku konstruovaná k měření agrese. 

Naše výše uvedená zjištění korespondují s tvrzením Busse a Perryho, že při užití 

Cohenových (1988; in.: Buss, Perry, 1992) kritérií pro určení významného rozměru je sexuální 

rozdíl velký u fýzické agrese, střední u verbální agrese a malý u hostility. U hněvu není zjištěn 

významný efekt. 

Co se míry agrese ve vztahu k pohlaví týče, byly sledovány rozdíly u nízké, střední a 

vysoké míry agrese. Významné rozdíly byly zjištěny u nízké mír\' agrese, která převažovala u žen, 

a u vysoké mír)' agrese, kde naopak převažovali muži. U střední mír)' agrese není rozdíl mezi 

ženami a muži významný. Potvrzení, že ženy mají vyšší zastoupení nízké míry agrese a nižší 

zastoupení vysoké míry agrese, je do značné míry očekávaný výsledek. Nepřekvapuje také 

nejvyšší zastoupení střední mír)' agrese u obou pohlaví. Na základě zjištěného výsledku 

(p=0,006793) můžeme říci, že ženy a muži se v míře agrese významně odlišují. Tato 

skutečnost zvyšuje váhu již prokázané existence významného rozdílu v agresi mužů a žen. 

Rozdílnou tendenci v agresi mezi pohlavími si vysvětlujeme nejen rozdílnou konštituční 

výbavou, ale také rozdílným sociálním chováním, které je možno zaznamenat již v dětství a které 

je do značné míry ovlivněno společenským očekáváním. Například hra chlapců bývá rušnější a 

obsahuje více fýzické aktivity a silových prvku. Pokud jsou při hře porušena pravidla, chlapci 

mají tendenci „vyjednávat", nezřídka bouřlivě a za použití síly. Od chlapců je očekávána určitá 

bojovnost, dominance, tvrdost, odvaha. Hry dívek bývají klidnější, zahrnují více péči o druhé. 

Hry dívek jsou různorodější, dívky častěji napodobují různé modely chování (matky, učitelky, 

lékařky apod.). Pokud jsou porušena pravidla hry, dívky mají tendenci nevyjednávat a hru 

ukončit častěji než chlapci, konflikty mají tendenci řešit spíše verbálně, mnohdy za použití 

pomluv a intrik. Od dívek je očekávána určitá jemnost, více emparie, určitá míra „slabosti" je 

„povolena" (in.: Langmeier, Krejčířová, 1998). 

Agrese a profesní zaměření 

Co se profesního zaměření tyče, rozdíl v agresi mezi skupinou studentů s pedagogickým 

zaměřením a skupinou studentů s nepedagogickým zaměřením je statisticky nevýznamný. Toto 

zjištění je posíleno o skutečnost, že ani při sledování souvislosti mezi mírou agrese a profesním 

zaměřením nebyl zjištěn významný rozdíl mezi skupinami (p= 0,794797). 

Potvrzení neexistence rozdílu mezi skupinami považujeme za cenné zjištění. Smdenti 

učitelství nejsou méně či více agresivní než studenti jiných vysokých škol. Očekávání, že smdenti 
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s pedagogickým zaměřením, které patří mezi pomáhající profese s náročnými a četnými 

interakčními vazbami (na rozdíl od lékařů, kde převládají dyádové interakce) budou prosociálnčji 

zaměřeni a tím ménč agresivní, se však nenaplnilo. I zde může být výsledek ovlivněn, jak bylo 

naznačeno výše, určitou nejasností studentu učitelství ve vztahu k jejich budoucí profesní 

kariéře. 

Vztah mezi sebevědomím a agresí 

V rámci zjišťování vtahu mezi sebevědomím a agresí jsme řešili problémy, zda existuje 

významná souvislost mezi sebevědomím a agresí bez rozdílu pohlaví, zda existuje významná 

souvislost mezi sebevědomím a agresí u žen a zda tato souvislost existuje u mužů. Rovněž jsme 

řešili problém, zda existuje významný rozdíl v agresi mezi skupinou jedinců s vysokým 

sebevědomím a skupinou jedinců s nízkým sebevědomím. 

jak v y p l ý v á z výše prezentovaných výsledků, v rámci celého souboru respondentů 

sebevědomí významně negativně koreluje s celkovou agresí (-0,23), hněvivostí (-0,23) a 

nejvýrazněji s hostilitou (-0,38). Nekoreluje významně s fyzickou (0,02) a verbální agresí (-0,01). 

Na základě zjištěných skutečností můžeme konstatovat, že čím má jedinec nižší 

sebevědomí, tím významněji se projevuje tendence k nárůstu celkové agrese, hostility a 

hněvivosti. Vzhledem k tomu, že zjištěné skutečnosti jsou signifikantní na 5% hladině 

významnosti, jsme ve svých závěrech zdrženliví a mluvíme spíše o významné tendenci. 

U žen sebevědomí významně negativně koreluje s celkovou agresí (-0,25), s hněvivostí (-

0,23) a s hostilitou (-0,37). Nekoreluj e významně s fyzickou a verbální agresí. 

U mužů sebevědomí významně negativně koreluje s celkovou agresí (-0,19), s hněvivostí 

(-0,20) a nejvýrazněji s hostilitou (-0,42). 

V porovnání s ženami u mužů ménč výrazně koreluje sebevědomí s celkovou agresí a 

hněvivostí, výrazněji koreluje s hostilitou. Celková agrese u žen výrazněji koreluje s hněvivostí a 

verbální agresí, u mužu je výraznější korelace s hostilitou a fyzickou agresí. 

Naše nálezy odpovídají zjištěním Busse a Perryho (1995), kteří ve své studii neobjevili vztah 

mezi sebevědomím a fyzickou a verbální agresí, avšak uvádějí negativní korelaci mezi 

sebevědomím a hostilitou (in.: Salmivalli, 2001). 

Bližší pohled na zkoumané souvislosti nabízejí následující části, které jsou věnovány 

sledováním rozdílů mezi skupinami v míře sebevědomí a míře agrese a hledáním souvislostí 

mezi mírou sebevědomí a mírou agrese. 
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Míra sebevědomí a míra agrese 

Co se míry sebevědomí a mír)' agrese týče, s ohledem na zjištěné p=0,001887 

podporujeme předpoklad o významné rozdílnosti skupin jedinců s nízkým, středním a 

vysokým sebevědomím a s nízkou, střední a vysokou agresí. 

Zajímavé je sledovat skutečné četnosti proměnných míra sebevědomí a míra agrese. U 

nízkého sebevědomí je největší četnost střední mír)' agrese, poté vysoké míry agrese a nejmenší 

nízké mír)' agrese. U vysokého sebevědomí je největší opět četnost střední mír)' agrese, poté 

vysoké míty agrese a nejmenší četnost nalezneme u nízké mír)' agrese. 

Vysoká míra a nízká míra agrese se u střední mír)' sebevědomí příliš neliší. Největší četnost 

nízké agrese se objevuje ve spojitosti s vysokým sebevědomím, naopak u vysoké mír)' agrese je 

četnost vysokého sebevědomí nejmenší. V našem případě se tedy projevuje tendence, kdy se 

stoupajícím sebevědomím klesá počet případů vysoké agrese, respektive s klesajícím 

sebevědomím stoupá počet případů vysoké agrese. 

Znamená to, že jedinci s nízkým sebevědomím jsou výrazně agresivnější než jedinci 

s vysokým sebevědomím. Pro někoho může být naše zjištění překvapující. Vždyť agresivní 

chování, jako například začít boj, je riskantní chování, které vyžaduje odvahu a přesvědčení o 

možnosti přemoci oponenta. A riskování je, jak uvádí Spencer a kol. (1993; in.: Salmivalli, 2001), 

spíše typické pro ty, kteří si věří, mají o sobě pozitivní mínění a tudíž spíše vysoké než nízké 

sebevědomí. Na druhé straně jedinci s nízkým sebevědomím, kteří postrádají víru ve své 

schopnosti, očekávají selhání v mnoha riskantních a náročných situacích, a proto se jim raději 

vyhýbají, než by je vyhledávali, jsou zvýšeně agresivní. Námi zjištěná skutečnost může být 

vysvětlením, proč někteří lidé zaměřují své agresivní útoky výhradně na bezmocné a fyzicky 

slabé oběti. 

Podobná situace jako v případě celého vzorku populace nastala u vzorku žen, kde 

p=(),004979. Na základě zjištěného výsledku můžeme potvrdit, že skupiny žen jsou významně 

rozdílné v proměnných míra sebevědomí a míra agrese. I u žen se objevuje tendence, kdy 

se stoupající mírou sebevědomí významně klesá míra agrese. 

Rozdílná je situace u vzorku mužů. Zde je sice prokázána významná souvislost mezi 

sebevědomím a celkovou agresí, avšak vztah mezi mírou sebevědomí a mírou agrese není 

statisticky významný (p=0,109382). Přesto jsme zaznamenali určitou tendenci, kdy se 

stoupajícím sebevědomím roste i skutečná četnost míry nízké agrese. Rozdíl se objevuje 

nejzřetelněji u vysoké míry agrese, kde je největší četnost nízké mír)' sebevědomí, poté vysoké 

míry sebevědomí a nakonec střední míty sebevědomí. Co se týče vysoké míry agrese, můžeme 
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říci, že se u mužu objevuje jistá tendence k tomuto chování v extrémních polohách- u nízké a 

vysoké míry sebevědomí. 

Rozdíl u mužu muže být způsoben nejen rozdílnou realizací agresivního chování, ale také 

menším vzorkem respondentů v porovnání s ženami. Mezi muži se také neobjevuje žádný 

jedinec, u kterého se vyskytuje zároveň nízké sebevědomí a zároveň nízká míra agrese (0,00%). 

Předchozí zjištění, která se vztahují pouze k míře celkové agrese, jsou z našeho pohledu 

zajímavá a potvrzují názor mnoha autorů, například Tangneye, Wagnera, Fletchera, Gramzowa, 

Baumeistera, Smarta, Bodena, Willocka, Brownea a Howeilse (in.: Browne, Howells, 1996; 

Edens, 1999; Čermák, 2003), že u jedinců s nízkým sebehodnocením je předpokládána vyšší 

náchylnost k pocitu zahanbení, k vyjadřování zlosti a hostility- tedy k agresi, která je směřována 

spíše vůči slabším jedincům, kde je sníženo riziko odplaty. Názor zmíněných autorů, že zvýšený 

výskyt agrese je předpokládán u jedinců s vysokým sebehodnocením, které je navíc spojeno 

s bezohledností a necitlivostí k druhým či/a s kombinací nepříznivých zpětných vazeb ze strany 

okolí, což vede k pocitu ohroženého sebehodnocení, se nepotvrzuje v souvislosti s celkovou 

agresí u celého vzorku populace a u žen. U mužů je výsledek nejednoznačný, což může být 

způsobeno mimo jiné menším vzorkem respondentů. 

V souvislosti s vysokým sebevědomím si však dovolujeme se zmíněnými autory 

polemizovat. Pokud má jedinec pocit ohroženého sebehodnocení, a to i díky nepříznivým 

zpětným vazbám z okolí, neznamená to, že o sobě pochybuje, že si nevěří, že jeho vztah sama 

k sobě je nejistý, že se ocitá v pasti vědomé či podprahové sebepochybnosti, která ho nutí 

potvrzovat sebehodnocení, o kterém sám nemusí být vnitřně přesvědčen? Domníváme se, že 

tito jedinci nepatří mezi skupinu s vysokým sebevědomím, ale spíše do skupiny jedinců s nízkým 

sebevědomím. S touto skutečností se ale nedokáží smířit a ve světě, kde agrese a arogance jsou 

mnohdy považovány za projev síly, hrají "hru na silné". Za výjimku považujeme jedince 

s asociální poruchou osobnosti. 

Mnohdy se setkáváme s výtkou, že sebevědomí je dáváno do souvislosti pouze s celkovou 

agresí, kdy zjištěná fakta vyznívají příliš obecně a nejednoznačné. Proto považujeme za přínosné 

informace poskytující podrobnější pohled na souvislost jednotlivých úrovní sebevědomí 

s celkovou agresí, fyzickou agresí, verbální agresí, hostilitou a hněvivostí. 
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Korelace míry sebevědomí a agrese 

Co se významnosti vztahu mezi nízkou mírou sebevědomím, střední mírou sebevědomí a 

vysokou mírou sebevědomí a agresí u celého vzorku populace 823 respondentů, došli jsme 

k následujícím zjištěním. 

U nízké míry sebevědomí jsme zjistili, že nízká míra sebevědomí významně negativně 

koreluje s hostilitou (-0,21). 

Střední míra sebevědomí významně negativně koreluje s hostilitou (-0,23), hněvivostí (-

0,19) a s celkovou agresí (-0,17). 

Vysoká míra sebevědomí významně negativně koreluje s hostilitou (-0,20). 

Můžeme tedy říci, že se u našeho vzorku respondentů projevuje jedna významná tendence. 

Se stoupající mírou sebevědomí klesá hostilita, která reprezentuje kognitivní složku chování 

a sestává z pocitů nepřátelství a zlé vůle, do jisté míry klesá i hněvivost jako afektivní 

komponenta chování. 

Pro ještě větší přehlednost a orientaci v dané problematice jsme se rozhodli zjistit, zda 

existuje rozdíl v agresi mezi skupinou jedinců s vysokým sebehodnocením a skupinou jedinců 

s nízkým sebehodnocením Pro úplnost jsme zařadili rovněž skupiny s nízkým a středním 

sebevědomím a skupiny se středním a vysokým sebevědomím. Zjišťovali jsme tedy rozdíl 

mezi skupinami v míře sebevědomí ve vztahu k agresi. 

U skupin s nízkým a vysokým sebevědomím se významný rozdíl neprojevil u fýzické 

agrese, kde pro její uplatnění, jak již bylo řečeno, hrají s velkou pravděpodobností roli jiné 

faktor)' než je sebevědomí. Velmi významný rozdíl mezi oběma skupinami se projevil u 

celkové agrese (p=0,000005), u hněvivosti (p=0,000004) a hostility (p=0,000000). U verbální 

agrese projevil mírný rozdíl (na 5% hladině významnosti). Můžeme tedy říci, že mezi skupinou 

jedinců s nízkým sebevědomím a vysokým sebevědomím existuje významný rozdíl v agresi. U 

skupin s vysokým sebevědomím jsou hodnoty nižší u celkové agrese, hněvivosti, hostility a do 

určité míry i u verbální agrese. U fyzické agrese hodnoty velmi mírně stoupají. Můžeme tedy 

konstatovat, že se stoupajícím sebevědomím existuje tendence k poklesu míry celkové 

agrese, hněvivosti, hostility a mírně i verbální agrese, u fyzické agrese je mírný trend 

opačný, což do určité míry koresponduje s již vysloveným názorem, že k uplatnění fyzické 

agrese je nutno věřit ve svou převahu nad obětí, a to i v případě jedinců s nízkým sebevědomím. 

Mezi skupinami s nízkým a středním sebevědomím se rozdíl projevil u celkové agrese 

(p=0,000096), u hněvivosti (p=0,000218) a hostility (p=0,000000). U fyzické agrese, a můžeme 
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říci i verbální agrese, není rozdíl mezi skupinami významný. Mezi skupinou jedinců s nízkým 

sebevědomím a středním sebevědomím vykazují střední hodnoty celkové agrese, hněvivosti, 

hostility klesající tendenci. U verbální agrese a fyzické agrese je klesající tendence nevýznamná. 

U skupin se středním a vysokým sebevědomím se rozdíl objevuje u hostility 

(p=0,000004), u celkové agrese (p=0,049757) a hněvivosti (p=0,024565). U verbální agrese a 

fyzické agrese je rozdíl mezi skupinami statisticky nevýznamný. I v tomto případě vykazuje 

celková agrese, hněvivost a zejména hostilita se stoupajícím sebevědomím klesající tendenci. 

Opačný trend, i když nevýznamný, se objevuje u verbální agrese a fyzické agrese, kde hodnoty 

mírně stoupají. 

Závěrem můžeme konstatovat, že existuje významná tendence, kdy s rostoucím 

sebevědomím klesá míra hostility a hněvivosti, tedy i celkové agrese. Verbální a fyzická 

agrese hrají roli statisticky nevýznamnou, avšak především u jedinců s vysokým sebevědomím 

dochází k jejich nepatrnému nárůstu. Může to být mimo jiné dáno tím, že jedinci více věří ve své 

schopnosti verbální, popřípadě v efektivitu uplatnění fyzické agrese, pokud jsou k ní 

disponováni. 

Výsledky našeho výzkumu jsou pro nás zajímavé, přínosné a podporují některé výše 

uvedené teorie, například teorii sebeidentifikace a sebeaktualizace rozvíjenou zejména 

humanistickou psychologií. Přesto jsme ve svých závěrech zdrženliví a mluvíme spíše o 

významných tendencích. Důvod je ten, že i když má jedinec určitý typ sebevědomí, nemůžeme 

říci, že to je jediná příčina jeho agresivního nebo násilného chování. Skutečností je, že 

k agresivnímu chování přispívá mnoho faktorů, například faktor)' situační (frustrace, konflikt, 

stresory prostředí, pozorování násilných stimulů), osobnostní (sociálně- kognitivní dovednosti, 

temperament, vlastnosti osobnosti) a vývojové (nejistá historie vztahů, vazeb, fyzické trestání 

rodiči) proměnné. A co se konkrétně agresivních emocí týče, ty vyjádřeny navenek být nemusí. 

Pokud ano, způsob, jakým )e člověk vyjadřuje, je ovlivněn situací, osobnostními faktory, učením. 

A i když jsou emoce vyjádřeny, mohou být vyjádřeny mnoha jinými způsoby než je agresivní či 

násilné chování. Když přejdeme ke kvalitativně odlišnému agresivnímu chování (například přímý 

útok versus nepřímé ubližování cíli prostřednictvím negativní sociální manipulace), sebevědomí 

může být relevantním faktorem ovlivňujícím druh strategie nebo typ agrese, který jedinec volí, 

aby ublížil druhé osobě (in.: Salmivalli, 2001). 

V úvodu práce jsme se zmínili o tom, že vycházíme především z humanistické psychologie. 

A obzvláště humanistická a klinická psychologie zdůrazňují potřebu tzv. zdravého sebevědomí. 
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Zdravé sebevědomí sestává nejen z toho, že se jedinec vidí v pozitivním světle, ale 

také z toho, že akceptuje sebe jako někoho, kdo má i negativní nebo nechtěné vlastnosti 

a rysy a uvědomuje si to. Někteří autoři tvrdí, že jedincovo přijetí jeho rozdílných pocitu 

(hněvu stejně tak jako sympatie, hostility stejně tak jako lásky k druhým) je součástí zdravého 

sebevědomí. U jedincü se zdravým sebevědomím je eliminována nutnost obrany „já", potřeba 

uplatnění sebepotvrzujících strategií například typu zastrašení, sebepovýšení či pokorného 

chování. 

Zjištění, ke kterým jsme dospěli, jsou opřena o statistické zpracování údaju, které jsme měli 

k dispozici. Měli bychom mít na paměti, že v psychologii platí princip N = l . Mohou nás tedy 

zarazit určité odchylky (viz rozložení četností proměnných) u některých jedinců. Shrneme-li již 

uvedené možné důvody, pak odchylky mohou být způsobeny například zkreslením výpovědí o 

sobě, kdy může výrazněji působit vliv společenského očekávání, ale také konstrukcí dotazníku. 

Například dotazník agrese nezohledňuje agresi reaktivní a proaktivní, která je často chladná 

a promyšlená, záměrná. Proaktivní agresoři se chovají agresivně, protože jsou motivování 

k dominanci nad druhými a fyziologické reakce nebo pocity typicky spojované s vybuzením 

k agresi nejsou nezbytně přítomny. Agrese je používána jako instrument k dosažení cíle. 

Takovým cílem může být udržet si pozitivní pohled na sebe a pocit převahy nad druhými. 

Dotazníky zjišťující míru sebevědomí zpravidla nezohledňují stabilitu sebevědomí. A 

například Kernis (1993, in.: Salmivalli, 2001) předpokládá, že lidé s vysokým a nestabilním 

sebevědomím vykazují velmi vysokou tendenci k prožívání hněvu a hostility, naproti tomu lidé 

s vysokým a stabilním sebevědomím velmi nízkou tendenci. Souhlasíme s johnsonem (1997; in.: 

Salmivalli, 2001), že metody používané k měření sebevědomí by měly být rozvíjeny tak, aby 

vedly ke konceptuálni klarifikaci. Mělo by být na teoretické bázi jasné, z čeho přesně sebevědomí 

sestává. 

Přes uvedené připomínky věříme, že výsledky našeho výzkumu mohou být jistým přínosem 

z hlediska teoretického i praktického. 

Na úplný závěr této části bychom se chtěli vyjádřit k rozsahu práce. Plně akceptujeme 

případnou připomínku, že práce překračuje svým rozsahem doporučení týkajícího se disertační 

práce, za což se čtenářům velmi omlouváme. Na svou obhajobu uvádíme, že jsme výzkum 

realizovali ve dvou základních rovinách- sebevědomí a agrese, kdy, dle našeho názoru, každá 

z nich zasluhuje podrobnější teoretické zpracování. 
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V. ZÁVĚR 

Hlavním cílem práce bylo zjistit souvislost mezi sebevědomím a agresí u vzorku 

vysokoškolských studentů. Vlastní výzkum probíhal v několika rovinách. V jedné rovině 

jsme se zabývali problematikou sebevědomí, rovina druhá byla věnována agresi. Jádrem 

práce bylo zjistit a popsat úroveň vztahů mezi oběma hlavními proměnnými sebevědomím a 

agresí. V každé z rovin jsme řešili dílčí úlohy a hledali odpovědi na předem formulované 

problémy. 

V rovině sebevědomí jsme řešili problém, zda existuje významný rozdíl v sebevědomí 

žen a mužů a zda tento rozdíl v sebevědomí existuje také mezi skupinou studentů 

pedagogického a nepedagogického zaměření. 

V rovině agrese jsme řešili rovněž dva hlavní problémy. Zda existuje významný rozdíl 

mezi skupinou žen a skupinou mužů v agresi a zda existuje významný rozdíl v agresi mezi 

skupinou vysokoškolských studentů s pedagogickým a nepedagogickým zaměřením. U 

agrese jsme přitom nesledovali pouze jej í celkovou míru, ale také úroveň fyzické 

agrese,verbální agrese, hostility a hněvivosti. 

Nakonec, v souladu s hlavním cílem práce, jsme zjišťovali, zda existuje významná 

souvislost mezi sebevědomím a agresí bez rozdílu pohlaví a v závislosti na pohlaví. Nad 

rámec hlavního cíle práce jsme řešili problém, zda existuje významný rozdíl v agresi mezi 

skupinou jedinců s vysokým a nízkým sebevědomím, respektive rozdíly mezi skupinami 

s rozdílnou mírou sebevědomí a rozdílnou mírou agrese. Na základě předem stanovených 

kritérií byly přitom sledovány tři úrovně sebevědomí (nízká, střední a vysoká) a tři úrovně 

agrese (nízká, střední a vysoká). Zejména tento krok nám umožnil získat další zajímavé 

poznatky a dle našeho názoru přispěl ke kvalitativně vyšší úrovni deskripce sledovaných 

jevů. 

Význam práce, respektive výsledků, ke kterým jsme dospěli, vidíme ve dvou základních 

rovinách- v rovině teoretické a praktické. 

V rovině teoretické jsme dospěli k následujícím skutečnostem. Byl zaznamenán 

významný rozdíl v sebevědomí mužů a žen. Podle našich zjištění jsou ženy méně 

sebevědomé než muži. Můžeme tak potvrdit předpoklad o rozdílnosti sebevědomí 

v souvislosti s pohlavím. Tato skutečnost byla potvrzena i při sledování rozdílů mezi ženami 

a muži v míře sebevědomí. I v tomto případě jsme zaznamenali významný rozdíl mezi 
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pohlavími. Ženy se významně častěji pohybují v úrovni nízkého a středního sebevědomí, 

muži jsou častěji vysoce sebevědomí. Nemůžeme naopak potvrdit předpoklad o rozdílnosti 

sebevědomí v případě rozdílného profesního zaměření. Mezi skupinou studentů 

s pedagogickým zaměřením a skupinou studentů s nepedagogickým zaměřením nebyl zjištěn 

významný rozdíl v sebevědomí, a to ani v případě mužů a žen s rozdílným studijním 

zaměřením. 

Zaj ímavé poznatky jsme získali v oblasti agrese. Byl zjištěn významný rozdíl v agresi 

mezi skupinou žen a mužů, avšak tento se týkal pouze celkové agrese, fyzické agrese a 

agrese verbální. Naopak u hostility a hněvivosti významný rozdíl mezi ženami a muži zjištěn 

nebyl a roli zde s největší pravděpodobností hrají spíše osobnostní faktory než faktor 

pohlaví. Rozdíl mezi pohlavími byl významný i ve vztahu k míře agrese. Je způsoben 

zejména tím, že u žen se častěji než u mužů objevuje nízká míra agrese, u mužů naopak 

vysoká míra. U střední míry agrese je výskyt nepatrně vyšší u mužů. Co se skupin studentů s 

pedagogickým a nepedagogickým zaměřením týče, nebyl, podobně jako u sebevědomí, 

zjištěn významný rozdíl v agresi. 

Řadu cenných poznatků jsme získali při hledání odpovědi na problém, zda existuje 

souvislost mezi sebevědomím a agresí. V případě celého souboru respondentů můžeme říci, 

že existuje významná souvislost mezi sebevědomím a celkovou agresí, hněvivostí a zejména 

hostilitou. Naproti tomu významné souvislosti mezi sebevědomím a fyzickou a verbální 

agresí se nepotvrdily. Obdobná je situace u žen a mužů, kde se rovněž potvrdila významná 

souvislost mezi sebevědomím a celkovou agresí, hněvivostí a nejvíce s hostilitou, nikoli však 

mezi sebevědomím a fyzickou a verbální agresí. Překvapivě rozdílná je situace, kdy 

sledujeme výskyt významného rozdílu mezi mírou sebevědomí a mírou agrese. U celého 

vzorku respondentů a u žen můžeme podpořit předpoklad o rozdílnosti skupin v uvedených 

proměnných, tedy že míra sebevědomí významně ovlivňuje míru agrese. Se stoupajícím 

sebevědomím klesá zejména četnost výskytu vysoké míry agrese. U mužů je situace jiná. 

Zde jsme rozdílnost skupin v míře sebevědomí a míře agrese nepotvrdili. Se stoupajícím 

sebevědomím počet případů vysoké míry agrese neklesá postupně, jako tomu je u celého 

vzorku respondentů a u žen, ale projevuje se zde tendence k polarizaci. Vysoká míra agrese 

se objevuje nejčastěji u mužů s nízkým sebevědomím a poté s vysokým sebevědomím. 

V případě střední míry sebevědomí je četnost vysoké míry agrese nejnižší. 
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Pro možnost podrobnější deskripce jsme korelovali jednotlivé úrovně sebevědomí 

s celkovou agresí i jednotlivými faktory agrese. Výsledky jsou zajímavé a doplňují předchozí 

zjištění. Jedinci s nízkou mírou sebevědomí negativně korelují s hostilitou. Střední míra 

sebevědomí negativně koreluje s hostilitou a hněvivostí. Vysoká míra sebevědomí významně 

koreluje opět s hostilitou. Vidíme, že u všech úrovní sebevědomí hraje významnou roli 

hostilita. 

K doplnění obrazu o zkoumané problematice bylo namístě zjistit, zda mezi skupinou 

jedinců s nízkým a vysokým sebevědomím existuje významný rozdíl v agresi. Pro úplnost 

jsme zjišťovali i rozdíl v agresi mezi skupinami jedinců s nízkým a středním sebevědomím a 

středním a vysokým sebevědomím. Ve všech případech byl zjištěn významný rozdíl mezi 

skupinami. Skupiny s nízkým a vysokým sebevědomím se liší v celkové agresi, hostilitě, 

hněvivosti a verbální agresi. Jedinci s nízkým a středním sebevědomím se liší celkové agresi, 

hostilitě a hněvivosti. V případě středního a vysokého sebevědomí se jedinci liší v celkové 

agresi, což je dáno významným rozdílem zejména v hostilitě. 

Co se týče cíle práce, považujeme jej za splněný. Všechny předem stanovené problémy 

byly řešeny a úkoly splněny. Na základě zjištěných údajů, z nichž mnohé je možno 

považovat za nová zjištění, můžeme konstatovat, že v našem případě sebevědomí, respektive 

jeho míra, je spolehlivým predikátorem agrese, zejména pak predikátorem výskytu hostility a 

hněvivosti. K zobecnění našeho závěru by bylo potřebné realizovat další výzkumy 

s využitím širšího spektra populace. 

Tato zjištění jsou dle našeho soudu významná nejen z teoretického, ale i praktického 

hlediska. Výsledky výzkumu jsou pro nás významným argumentem pro nutnost zaměřit 

pozornost na rozvoj sebevědomí jedinců. Cílem však není jedinec s vysokým sebevědomím. 

Za podstatné považujeme dosažení tzv. „zdravého sebevědomí", kdy je jedinec nejen 

schopen ocenit sám sebe, přistupovat k sobě pozitivně, vážit si sebe, uznat svou hodnotu, ale 

je také schopen přijmout svá negativa, své slabé stránky. Sebeobraz jedince není sice 

dokonalý, a le je příjemné s ním žít. Potřeba uplatňování mechanismů obrany „já" a 

„nezdravých" sebeprezentačních strategií je tak snížena. Vyjdeme-li z Berneho (1992, 1997) 

scénáře „já jsem dobrý a ostatní jsou také dobří", můžeme ho doplnit o scénář „já jsem 

dobrý, ne dokonalý a ostatní jsou dobří, ne dokonalí". 

Rozvoj zdravého sebevědomí je v praktické rovině úkol zejména pro rodiče, 

vychovatele a pedagogy, a to zejména v oblasti sociálního učení, konkrétně v případě 
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sociálního zpevňování. Pokud pomineme extrémní přístupy, například v rámci rozmazlující 

rodiny, rodiny perfekcionistické či autoritářské, autokratický přístup pedagogů apod., 

převládá pozitivní či negativní hodnocení jedince a k čemu je vztahováno? Konkrétní 

případy napovídají, že stále má tendenci převládat negativní hodnocení vztahující se nejen 

k činnosti, ale také k osobnosti jedince. Jako kdyby to, co děláme správně, bylo samozřejmé, 

a proto tomu není třeba věnovat pozornost. Pozornost je naopak třeba věnovat tomu, co 

děláme nesprávně. Jen to je cesta k dokonalosti. Z našeho pohledu jde o deviantní přístup 

vedoucí k potlačení rozvoje zdravého sebevědomí. Souhlasíme s názorem, že cestou 

k rozvoji a podpoře zdravého sebevědomí je ocenění každé pozitivní činnosti, každého 

úspěchu, kdy hodnocení se týká nejen aktivity jedince, ale také jeho osobnosti (udělal jsi to 

správně, jsi šikovný). V případě neúspěchu se upozornění na chyby či nedostatky 

nevyhýbáme. Hodnocení však vztahujeme k činnosti samé, nikoli k osobnosti (udělal jsi to 

špatně, jsi nešika, nic z tebe nebude). 

Jsme si vědomi toho, že pouze existence jedinců se zdravým sebevědomím agresi jako 

takovou neodstraní. Jde přeci ve své podstatě o adaptační chování. Snížena však může být 

zejména míra hostility, tím také výskyt nepřímé agrese, násilí a týrání, což jsou jevy 

společensky nežádoucí. 
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Příloha číslo 1 

Kód: 

ROSENBERGOVA ŠKÁLA SEBEHODNOCENÍ (Rosenberg, 1965) 

Jméno: 

Pohlaví: mužské | | ženské j i 

Věk: 

Škola: 

Obor: 

Vážený respondente. 
Níže je uveden seznam tvrzení, která se zabývají vašimi obecnými pocity, které máte ve vztahu k sobě 
samému. 
Prosíme Vás o zakroužkování symbolu, který nejlépe vystihuje Vaše mínění na příslušné tvrzení podle 
následujících pokynů. 

Jestliže silně souhlasíte, zakroužkujte SS. 
Jestliže souhlasíte, zakroužkujte S. 
Jestliže nesouhlasíte, zakroužkujte N. 
Jestliže silně nesouhlasíte, zakroužkujte SN. 

1. Jsem sám se sebou vcelku spokojen. SS S N SN 

2. Občas si myslím, že nejsem vůbec dobrý. SS S N SN 

3. Domnívám se, že mám řadu 
dobrých vlastností. SS S N SN 

4. Jsem schopný dělat věci právě tak jako 
většina ostatních lidí. SS S N SN 

5. Mám pocit, že nemám mnoho 
toho, nač u sebe mohu být hrdý. SS S N SN 

6. Občas jistě pociťuji svou neužitečnost. SS S N SN 

7. Domnívám se, že jsem důstojná osoba 
přinejmenším na stejné úrovni jako ostatní. SS S N SN 

8. Přál bych si, abych si sebe mohl více vážit. SS S N SN 

9. Celkově mám sklon pociťovat, že 
jsem neúspěšný. SS S N SN 

10. Přistupuji k sobě pozitivně. SS S N SN 
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Příloha číslo 1 

DOTAZNÍK AGRESE (Buss & Perry, 1992) Kód: 

Jméno: Datum narození: 

Vážený respondente. 

Prosíme čtěte následující položky a s použitím 5 bodové škály níže uvedené rozhodněte, 

v jakém rozsahu je každé tvrzení pro vás charakteristické nebo necharakteristické. 

Příslušné číslo vepište do políčka vedle daného tvrzení. 

Děkujeme za spolupráci. 

1 = extrémně pro mne 
necharakteristické (rozhodně ne) 

2 = částečně pro mne necharakteristické (spíše ne) 

3 = pro mne ani necharakteristické ani charakteristické (ani ne ani ano) 

4 = částečně pro mne charakteristické (spíše ano) 

5 = extrémně pro mne charakteristické (rozhodně ano) 
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1. Někteří mí přátelé si myslí, že jsem horká hlava. 

2. Jestliže se musím uchýlit k násilí, abych ochránil svá práva, udělám to. 

3. Když jsou lidé ke mně obzvláště milí, rád bych věděl, co chtějí. 

4. Když nesouhlasím s mými přáteli, otevřeně jim to říkám. 

5. Býval jsem tak zuřivý, že jsem rozbíjel věci. 

6. Nemohu si pomoci, ale dostávám se do sporů, když se mnou lidé nesouhlasí. 

7. Divím se, že jsem někdy tak rozhořčen některými záležitostmi. 

8. Jednou za čas nemohu potlačit nutkání udeřit jinou osobu. 

9. Jsem duševně vyrovnaná osoba. 

10. Jsem podezřívavý k příliš přátelským cizím osobám. 

11. Už jsem ohrožoval lidi, které znám. 

12. Vzplanu rychle, ale rychle se z toho dostanu. 

13. Když jsem dostatečně vyprovokován, mohu udeřit jinou osobu. 

14. Když mne lidé obtěžují, mohu jim říci, co si o nich myslím. 

15. Někdy se užírám závistí. 

16. Dovedu myslet na to, že není dobrý důvod neustále se trefovat do jiné osoby 

17. Někdy mám pocit, že mi byl přidělen drsný životní úděl. 

18. Mám problém kontrolovat svůj vztek. 

19. Když jsem frustrován, dávám své podráždění navenek najevo. 

20. Někdy cítím, že se mi lidé vysmívají za zády. 

21. Často se ocitám v situaci, kdy nesouhlasím s lidmi. 

22. Když mne někdo udeří, udeřím ho také. 

23. Často se cítím jako sud prachu připravený explodovat. 

24. Zdá se, že příležitosti dostávají vždy jiní lidé. 

25. Jsou lidé, kteří na mne tak dotírali, že došlo na rány. 

26. Vím, že „přátelé" o mne mluví za mými zády. 

27. Moji přátelé říkají, že jsem poněkud svárlivý. 

28. Někdy bez dobrého důvodu vybuchnu vzteky. 

29. Dostávám se do rvaček častěji než průměrná osoba. 

FA • VA Q H 
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Příloha číslo 1 

1) Tabulka č. 19- frek\ 'cnční tabulka celkové agrese 

AGR Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procent Procent 

39,0000 1 1 ,121507 ,1215 
40,0000 2 3 ,243013 ,3645 
45,0000 4 7 ,486027 ,8505 
46,0000 8 15 ,972053 1,8226 
47,0000 4 19 ,486027 2,3086 
48,0000 3 22 ,364520 2,6731 
49,0000 3 25 ,364520 3,0377 
50,0000 12 37 1,458080 4,4957 
51,0000 10 47 1,215067 5,7108 
52,0000 9 56 1,093560 6,8044 
53,0000 14 70 1,701094 8,5055 
54,0000 9 79 1,093560 9,5990 
55,0000 16 95 1,944107 11,5431 
56,0000 22 117 2,673147 14,2163 
57,0000 23 140 2,794654 17,0109 
58,0000 35 175 4,252734 21,2637 
59,0000 26 201 3,159174 24,4228 
60,0000 20 221 2,430134 26,8530 
61,0000 20 241 2,430134 29,2831 
62,0000 22 263 2,673147 31,9563 
63,0000 20 283 2,430134 34,3864 
64,0000 18 301 2,187120 36,5735 
65,0000 27 328 3,280680 39,8542 
66,0000 24 352 2,916160 42,7704 
67,0000 30 382 3,645200 46,4156 
68,0000 26 408 3,159174 49,5747 
69,0000 34 442 4,131227 53,7060 
70,0000 27 469 3,280680 56,9866 
71,0000 28 497 3,402187 60,3888 
72,0000 20 517 2,430134 62,8190 
73,0000 27 544 3,280680 66,0996 
74,0000 33 577 4,009721 70,1094 
75,0000 18 595 2,187120 72,2965 
76,0000 18 613 2,187120 74,4836 
77,0000 25 638 3,037667 77,5213 
78,0000 5 643 ,607533 78,1288 
79,0000 10 653 1,215067 79,3439 
80,0000 12 665 1,458080 80,8019 
81,0000 18 683 2,187120 82,9891 
82,0000 18 701 2,187120 85,1762 
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83,0000 8 709 ,972053 86,1482 
84,0000 9 718 1,093560 87,2418 
85,0000 7 725 ,850547 88,0923 
86,0000 9 734 1,093560 89,1859 
87,0000 12 746 1,458080 90,6440 
88,0000 7 753 ,850547 91,4945 
89,0000 11 764 1,336574 92,8311 
90,0000 7 771 ,850547 93,6817 
91,0000 7 778 ,850547 94,5322 
92,0000 2 780 ,243013 94,7752 
93,0000 8 788 ,972053 95,7473 
94,0000 7 795 ,850547 96,5978 
95,0000 3 798 ,364520 96,9623 
96,0000 3 801 ,364520 97,3269 
97,0000 3 804 ,364520 97,6914 
98,0000 2 806 ,243013 97,9344 
99,0000 5 811 ,607533 98,5419 
100,000 1 812 ,121507 98,6634 
102,000 2 814 ,243013 98,9064 
103,000 1 815 ,121507 99,0279 
105,000 3 818 ,364520 99,3925 
108,000 1 819 ,121507 99,5140 
109,000 1 820 ,121507 99,6355 
112,000 1 821 ,121507 99,7570 
117,000 1 822 ,121507 99,8785 
120,000 1 823 ,121507 100,0000 
Chybějící 0 823 0,00000 100,0000 

2) Tabulka č. 20- frekvenční tabulka fyzické agrese 

FA Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procent Procent 

5,00000 1 1 ,12151 ,1215 
9,00000 16 17 1,94411 2,0656 
10,0000 35 52 4,25273 6,3183 
11,0000 52 104 6,31835 12,6367 
12,0000 51 155 6,19684 18,8335 
13,0000 70 225 8,50547 27,3390 
14,0000 86 311 10,44957 37,7886 
15,0000 105 416 12,75820 50,5468 
16,0000 81 497 9,84204 60,3888 
17,0000 61 558 7,41191 67,8007 
18,0000 45 603 5,46780 73,2685 
19,0000 39 642 4,73876 78,0073 
20,0000 30 672 3,64520 81,6525 
21,0000 28 700 3,40219 85,0547 
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22,0000 21 721 2,55164 87,6063 
23,0000 21 742 2,55164 90,1580 
24,0000 16 758 1,94411 92,1021 
25,0000 16 774 1,94411 94,0462 
26,0000 9 783 1,09356 95,1397 
27,0000 13 796 1,57959 96,7193 
28,0000 3 799 ,36452 97,0838 
29,0000 4 803 ,48603 97,5699 
30,0000 5 808 ,60753 98,1774 
31,0000 2 810 ,24301 98,4204 
32,0000 4 814 ,48603 98,9064 
33,0000 3 817 ,36452 99,2710 
34,0000 2 819 ,24301 99,5140 
35,0000 1 820 ,12151 99,6355 
36,0000 2 822 ,24301 99,8785 
37,0000 1 823 ,12151 100,0000 
Chybějící 0 823 0,00000 100,0000 

3) Tabulka č. 21- frekv enční tabulka verbální agrese 

VA Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procent Procent 

7,00000 3 3 ,36452 ,3645 
8,00000 4 7 ,48603 ,8505 
9,00000 14 21 1,70109 2,5516 
10,0000 27 48 3,28068 5,8323 
11,0000 44 92 5,34629 11,1786 
12,0000 75 167 9,11300 20,2916 
13,0000 92 259 11,17861 31,4702 
14,0000 122 381 14,82382 46,2940 
15,0000 119 500 14,45930 60,7533 
16,0000 103 603 12,51519 73,2685 
17,0000 84 687 10,20656 83,4751 
18,0000 51 738 6,19684 89,6719 
19,0000 36 774 4,37424 94,0462 
20,0000 22 796 2,67315 96,7193 
21,0000 15 811 1,82260 98,5419 
22,0000 8 819 ,97205 99,5140 
23,0000 2 821 ,24301 99,7570 
24,0000 2 823 ,24301 100,0000 
Chybějící 0 823 0,00000 100,0000 
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4) Tabulka č. 22- frekvenční tabulka hostility 

H Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procent Procent 

8,00000 1 1 ,121507 ,1215 
9,00000 2 3 ,243013 ,3645 
10,0000 2 5 ,243013 ,6075 
11,0000 7 12 ,850547 1,4581 
12,0000 6 18 ,729040 2,1871 
13,0000 19 37 2,308627 4,4957 
14,0000 24 61 2,916160 7,4119 
15,0000 36 97 4,374241 11,7861 
16,0000 51 148 6,196841 17,9830 
17,0000 46 194 5,589307 23,5723 
18,0000 62 256 7,533414 31,1057 
19,0000 56 312 6,804374 37,9101 
20,0000 67 379 8,140948 46,0510 
21,0000 70 449 8,505468 54,5565 
22,0000 70 519 8,505468 63,0620 
23,0000 59 578 7,168894 70,2309 
24,0000 47 625 5,710814 75,9417 
25,0000 55 680 6,682868 82,6245 
26,0000 37 717 4,495747 87,1203 
27,0000 28 745 3,402187 90,5225 
28,0000 23 768 2,794654 93,3171 
29,0000 13 781 1,579587 94,8967 
30,0000 11 792 1,336574 96,2333 
31,0000 9 801 1,093560 97,3269 
32,0000 6 807 ,729040 98,0559 
33,0000 6 813 ,729040 98,7849 
34,0000 5 818 ,607533 99,3925 
35,0000 2 820 ,243013 99,6355 
36,0000 2 822 ,243013 99,8785 
40,0000 1 823 ,121507 100,0000 
Chybějící 0 823 0,000000 100,0000 

5) Tabulka č. 23- frekvenční tabulka hněvivosti 

A Kumulace Kumulace 
Četnost Četnost Procent Procent 

7,00000 2 2 ,243013 ,2430 
8,00000 9 11 1,093560 1,3366 
9,00000 16 27 1,944107 3,2807 
10,0000 24 51 2,916160 6,1968 
11,0000 51 102 6,196841 12,3937 
12,0000 43 145 5,224787 17,6185 
13,0000 71 216 8,626974 26,2454 
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14,0000 69 285 8,383961 34,6294 
15,0000 56 341 6,804374 41,4338 
16,0000 64 405 7,776428 49,2102 
17,0000 75 480 9,113001 58,3232 
18,0000 56 536 6,804374 65,1276 
19,0000 53 589 6,439854 71,5674 
20,0000 44 633 5,346294 76,9137 
21,0000 57 690 6,925881 83,8396 
22,0000 31 721 3,766707 87,6063 
23,0000 22 743 2,673147 90,2795 
24,0000 18 761 2,187120 92,4666 
25,0000 24 785 2,916160 95,3827 
26,0000 14 799 1,701094 97,0838 
27,0000 8 807 ,972053 98,0559 
28,0000 7 814 ,850547 98,9064 
29,0000 1 815 ,121507 99,0279 
30,0000 3 818 ,364520 99,3925 
31,0000 3 821 ,364520 99,7570 
32,0000 1 822 ,121507 99,8785 
33,0000 1 823 ,121507 100,0000 
Chybějící 0 823 0,000000 100,0000 
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Příloha číslo 1 

Box Plot č. 7- míra sebevědomí a celková agrese 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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Box Plot č. 8- míra sebevědomí a fyzická agrese 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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3) Box Plot č. 9- míra sebevědomí a verbální agrese 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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4) Box Plot č. 10- míra sebevědomí a hostilita 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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5) Box Plot č. 11- míra sebevědomí a hněvivost 

Box Plot (SBV_AGR.STA 10v*823c) 
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Seznam histogramů 

Histogram č. 1 - rozložení studentů podle pohlaví 

Histogram č. 2- rozložení studentů podle institucí 

Histogram č. 3- rozložení studentů podle zaměření 

Histogram č. 4- rozložení studentů pedagogického zaměření podle pohlaví 

Histogram ě. 5- rozložení studentů nepedagogického zaměření podle pohlaví 

Histogram ě. 6- četnosti sebevědomí celého souboru 

Histogram č. 7- rozložení sebevědomí u celého souboru respondentů 

Histogram č. 8- celková agrese celého souboru 

Histogram č. 9- fyzická agrese celého souboru 

Histogram č. 10- verbální agrese celého souboru 

Histogram č. 11- hostilita celého souboru 

Histogram č. 12- hněvivost celého souboru 
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