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ABSTRAKT 

 

Subjektivní vymezování životních cílů u žáků s poruchami chování 

Autor: Jan Chaloupka 

Pedagogická fakulta Karlovy univerzity -  Katedra speciální pedagogiky  

Vedoucí práce: Mgr. Jana Mottlová 

Na základě obecněpedagogické,  speciálněpedagogické a psychologické literatury i 
vlastních zkušeností z působení na speciální škole pro žáky s poruchami chování 
autor vyslovuje hypotézu, podle níž pro značný počet žáků je dlouhodobé 
cílesměrné úsilí o vlastní socializaci a edukaci nepřítomné, zkreslené či 
neefektivní. Cílem práce je potvrdit či vyvrátit míru platnosti hypotézy a 
v teoretické rovině formulovat i podněty pro praxi.  Tímto směrem byl zaměřen 
výzkum u 120 respondentů a kontrastního kontrolního souboru 30 gymnasistů. Byl 
proveden formou dotazníku a doplněn rozhovory, k nimž se z rozsahových důvodů 
pouze odkazuje. 

Ukázal, že v heterogenním souboru respondentů si dvoutřetinová většina životní 
cíle buď nedovede vymezit nebo si je vymezuje neadekvátně a nereálně. Autor však 
důvod nenalezl v tom, že by jejich situování v rodině i ve škole bylo výrazně horší, 
ani že by méně recipovaly stimuly ze společenského makrosystému. Výsledky byly 
méně příznivé než v kontrolním souboru, ale nikoliv fatálně. Korelační zjištění 
však ukázala, že u respondentů v převažující části chybí schopnost stimulace 
sjednotit v prožitý autoregulativní celek. Práce proto vyúsťuje v teoretické a 
praktické impulsy, jež by mohly jejich edukaci a socializaci posílit směrem 
k tvorbě osobnostní integrity. 

 

Klíčová slova 

integrita osobnosti – intencionální a neintencionální působení – perspektivní 
životní orientace – motivace - utilita – zaměřenost osobnosti –- žáci s poruchami 
chování –  životní cíle 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
ABSTRACT 

 

Subjective Defining of Life Goals of Pupils with Behavioural Disturbances 

Author: Jan Chaloupka 

Faculty of Education, Charles University in Prague - Department of Special 
Education 

Supervisor: Mgr. Jana Mottlová 

Based on studying literature on general pedagogy, special pedagogy and 
psychology as well as on the author’s personal experience with working with 
pupils with behavioural disturbances, the author proposes a hypothesis, according 
to which the long-term goal seeking efforts of the majority of pupils concerning 
socialization and education are absent, distorted and ineffective. The objective of 
this paper is to confirm or refute the validity of the hypothesis as well as to 
theoretically formulate impulses for practice. The research was performed on a 
sample of 120 respondents and a contrastive control group of 30 grammar school 
students. It was effectuated by means of a questionnaire and complemented by 
interviews, which are not included in full form for space reasons. 

The research has shown that in a heterogeneous group of respondents, a majority of 
two thirds is either incapable of life goals definition or the definition is rather 
inadequate and unrealistic. The author, however, has identified the reasons for this 
neither in the faulty family or educational background nor in decreased stimulus 
perception among the social macro system. The results were less favourable than in 
the control group but not fatally. Correlative findings have shown that the 
respondents generally lack the ability of stimulation and integration into an auto-
regulatory whole. The paper therefore results in theoretical and practical impulses 
that could reinforce their education and socialization towards the creation of 
personal integrity. 

 

Keywords: 

Personality integrity – intentional and unintentional functioning – prospective life 
orientation – motivation – utility – personality focus – pupils with behavioural 
disturbances –  life goals 
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1. ÚVOD DO TÉMATU 

 

 

1.  Životní cíle z hlediska sociální skutečnosti 

1.1.1  Obecné otázky 

Náš vstup do tématu bude zcela empiricky daný faktem, že u všech dětí, 

tedy i u dětí s poruchami chování, funguje či měla by fungovat zcela obecná 

představa výchovy jako „přípravy jedince pro další život“ v potřebném rozpětí. 

Laicky je toto rozpětí zpravidla uvažováno až podle situace, v níž se jedinec objeví. 

Pro ni se ukáže buď připravený na různých úrovních, které mu umožní tuto situaci 

řešit lépe či hůře, nebo připravený tak málo, že ji řešit nedovede. 

Úmyslně zde zatím ponecháváme stranou zřetele pedagogické teorie, pouze 

orientačně připomínáme slovníkovou definici, podle níž výchovou je míněno 

záměrné, více či méně systematické rozvíjení citových a rozumových schopností 

člověka, utváření jeho postojů a způsobů chování v souladu s cíli dané skupiny 

(Hartl, 2000). Výchova tedy nemůže garantovat absolutní připravenost jedince 

v jakýchkoliv životních souvislostech, protože vždy probíhá v určité sociální a 

hodnotové determinaci. Stačí pak, aby se např. vlivem společenských proměn 

změnily sdílené hodnotové vzorce, a jedinec, vychovaný v určitém sociálním 

klimatu, nemusí být vůči těmto změnám pro něho vhodným způsobem adaptabilní.  

Tomuto riziku se výchova musí snažit čelit soustředěním k nosným 

schématům osobnostního rozvoje, jež jsou pevná a stálá v základních principech a 

zároveň umožňují ve vlastním zaměření jedince jistou flexibilitu a individuální 

kreativitu. Příprava pro další život má tak zahrnovat i rozvoj schopnosti vymezit si 

své hodnotové vzorce a ve vlastním osobnostním schématu si vytvářet motivace 

pro cílesměrné usilování, které zde chápeme v nejširším smyslu (srov. Helus, 

2004). 

            Socializace dítěte výchovnými vlivy samozřejmě není omezena jen na toto 

téma, v něm se však sbíhají všechny zřetele, které na jedince působí doma, ve škole 
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i v jeho sociálním prostředí. Představa „přípravy pro další život“ může být pak 

formulována tak, že jádrem úkolů institucionální i neinstitucionální výchovného 

působení je vytvořit v jedinci vědomí životní zodpovědnosti za sebe sama a přijetí 

této zodpovědnosti ve vlastním sociálním sebeuskutečnění.  

Zodpovědnost za sebe sama se promítá do vlastního cílesměrného usilování 

v řadě poloh a i když cíle, jež si klade např. žák v období pubescence, budou pouze 

předběžné, je však již pubescent cílově směrován ke své reálné budoucnosti, a to 

často v celoživotní perspektivě. Týká se to především takových cílů, které si 

vymezuje ve sféře příští profesionalizace. Modifikace, jimiž později tato orientace 

projde, jsou až na výjimky založeny na tom, jak si jedinec již ve věku 

odpovídajícím vyšším ročníkům základní školní docházky je schopen projektovat 

svou životní pozici v dospělosti.      

 

1.1.2  Budoucnost jako výzva pro dítě 

Ve vědomí dítěte se jeho budoucnost projevuje vždy jako výzva pro vlastní 

sebeaktivační proces, ale mnohdy ambivalentně. Budoucnost může být příslibem a 

nadějí, ale může být i hrozbou a rizikovým prostorem, nezřídka obojím zároveň.  

Jako příslib budoucnost dítě přijímá samozřejmě ochotně a velmi brzy. Je 

mu v zásadě nabídkou širokého spektra takřka neohraničených cílů, jichž lze 

alespoň v představové konstrukci dosáhnout. Budoucnost znamená především 

období, v němž se dítě se vyrovná světem dospělých a stane se jeho rovnocennou 

součástí. Představa budoucnosti jako prostoru svébytné realizace je dítěti vlastní již 

ve stádiu prepubescence, kdy se v něm rozvíjí vědomí vlastní identity. Právě tehdy 

převažuje vidění budoucnosti jako příslibu. Ve hře se svými vrstevníky, která je 

intenzivní součástí sociálního učení, může být kýmkoliv, a bývá záležitostí 

dobových trendů v dětských hrách, kým se stává. Což platí i dnes u počítačových 

her, protože počítačová hra je velmi sugestivní a sociální korekce je v ní dána 

herním zadáním. 

Prepubescentní představy uplatnění sebe sama v budoucnosti dospělých 

jsou proto do značné míry produktem volné fantazie nebo reprodukcí právě 
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aktuálního a pozornost upoutávajícího vzoru dospělého, jenž se ve vědomí dítěte 

pozitivně aktualizuje. Přičemž reálná dosažitelnost podoby takovéhoto vzoru je 

obvykle irelevantní stejně jako prohloubenější úvaha vlastního existování v jeho 

roli. 

Nelze však přehlédnout, že již v prepubescenci tomu může být jinak.  

            V minulosti, kdy fungovala do značné míry rodinná predestinace, pociťoval 

prepubescent v řadě případů vzorovou funkci svého rodiče jako určující, např. dítě 

zemědělce automaticky přijímalo fakt, že jednou zdědí usedlost, pole atd., a bude 

pokračovat v tradici. Budoucnost mu de facto žádnou výzvu neskýtala. Dnes tak 

častěji působí příklad, který může být v rodině, přičemž tzv. genealogický faktor 

„dědění“ profese bývá hodnocen různě (srov. M. Kučera in: Pražská skupina školní 

etnografie, 2005). Ale silný vzor může dítě do svého životního projektu převzít i 

intenzivní zážitkovosti apod. Např. v mnoha pamětech či výrocích výrazných 

osobností vědy, umění apod. se můžeme setkat s tvrzením, že ke svému oboru silně 

inklinovaly již od prepubescentního věku.  

Ve zdrcující většině však je dítěti v prepubescenci budoucnost oním 

volným polem představ, do něhož se promítají okamžité sklony. Jde o zaměřenost 

obvykle nepříliš závaznou, a povětšině i v běhu času značně proměnlivou. 

Nemůžeme ovšem přehlédnout její rozvojetvorný význam. Dítě si v těchto svých 

představových projekcích především upevňuje subjektivní vědomí, že budoucnost 

jako taková existuje a že přijde, a to vlivem nejrůznějších identifikací, nápodob 

dospělých   v  chování a jednání atd. atd. Přestože tak činí dosud bez reálných 

souvislostí, má to pro ně motivační význam. Přesněji řečeno, právě proto. Dítě totiž 

není dosud konfrontováno s obtížemi, jež dosažení cíle může přinášet, a je tak 

motivováno k vidění budoucnosti jako pozitivní perspektivy. Vlivem vývojové 

transformace se jeho pohled do budoucnosti v pubescenci radikálně mění.  

Je více schopno sebehodnocení, stále silněji si uvědomuje, že některé 

dřívější představy a sny byly podníceny přechodným vzplanutím nebo jsou mimo 

jeho možnosti. Rozvoj pojmového myšlení a průběh socializačních procesů mu 

umožňuje střízlivěji posoudit, které z jeho představ v prepubescenci spadaly spíše 



8 

do herních projekcí. Začíná si uvědomovat sebe sama v obsáhlejších dimenzích a 

začíná své perspektivní plány uvádět v jisté vztahy. Ty samozřejmě ještě nejsou a 

ani nemohou být úplné, ale mají již opory nejen v představivosti. Dítě tak prožívá 

právě v pubescenci to, co může být nazváno projasňováním vlastní budoucnosti 

(Helus, 2004). 

Nezřídka však právě toto bývá spojeno s druhou stránkou pohledu na 

budoucnost, která se nyní často dítěti nejeví jako příslib, ale jako hrozba. 

Pubescent, který je na žádoucí výši sebereflexe, dokáže alespoň v zásadních 

rysech rozpoznat své schopnosti a tudíž i své potenciality, ale i omezení, jimž bude 

vystaven. Zjišťuje, že jeho budoucnost spočívá v souladu mezi vlastní osobností a 

skutečností, v níž je mu dáno žít. Nalezení takového souladu je jedním 

z nejpodstatnějších socializačních přínosů pubescence. Nedochází k němu ale 

bezkonfliktně a u mnoha dětí k němu nedochází vůbec. 

Řada pubescentů má sklon potřebu takového souladu si ani nepřipustit, 

znamenalo by to odvržení prepubescentních představ, podle nichž je budoucnost 

světem neohraničených možností. U jiných se zjištěním, že podobný přístup je 

neplodný, objevuje jistá míra rezignace na projektování vlastních perspektiv. 

Poznání, že cíle, které si vytyčovaly dříve, byly, „dětinské“, vede ke ztrátě cílovosti 

vůbec. Budoucnost se tak často jeví jako velká neznámá.  

V takovém případě nastupuje buď nechuť svou budoucností se vůbec 

zabývat, nebo strach z vlastního selhání v perspektivním smyslu, nebo konečně i 

pocit, že budoucnost, která by ho zajímala, před sebou dítě nemá, a budoucnost, 

kterou před sebou má, ho tak jako tak uspokojit nemůže.  

Fáze pubescence je tak zlomová. Sama o sobě neurčuje, jak se budou 

dlouhodobé životní perspektivy dítěte skutečně vyvíjet. Je ale v mnoha směrech 

určující, jak se budou jeho motivace pro cílesměrné úsilí formovat a jaké místo si 

najdou v jeho celkovém osobnostním rozvoji, opřeném o přiměřené zhodnocení 

vlastních možností.  

Pubescent, který nedospěje k určité míře své perspektivní životní orientace 

v dlouhodobém horizontu, je ochuzen v samém principu socializačního procesu, 
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jímž v tomto období prochází. Naproti tomu aktivizuje-li sám sebe v  projektování 

své budoucnosti, přináší si do dalšího života principiální devizu, i když později 

v adolescenci se jeho projekt i podstatně změní. Již nyní totiž pociťuje své další 

zaměření jako nosné tehdy, promítá-li se do něj několik veličin. Jeho individuální 

zájmy, přání a tužby, představy o vlastním životě a hodnotové vzorce tvoří jeden 

jejich okruh. Vlastní schopnosti, vědomosti, zkušeností, volní a snahové dispozice 

tvoří okruh druhý. Reálné možnosti v dané sociální skutečnosti tvoří okruh třetí. 

Tím představuje pubescence v socializaci dítěte velmi zásadní etapu přechodu od 

prepubescentního chápání budoucnosti jako neohraničeného souboru příležitostí 

k rozvojetvornému uchopení perspektivního životního cíle, jenž podněcuje celek 

osobnosti dítěte a dává jeho snahám jisté zaměření.  

 

1.1.3 Subjektivní vymezování životních cílů u žáků v pubescentním 

věku 

Pro pubescenta není přechod od vidění budoucnosti jako neohraničeného 

světa příležitosti k reálnému posuzování vlastních možností a vědomí nároků, které 

budoucnost přinese, nijak snadný. Obecně to vyžaduje zakomponovat do svého 

cílesměrného usilovaní rovnováhu mezi všemi pro a proti, a především 

uvědomování si všech pro a proti, konfrontovat svá přání s životní skutečností.  

Pubescent chce uvažovat o budoucnosti, která ho uspokojí, přinese mu 

úspěch a zadostiučinění, kýžený sociální status a prestiž. Takový cíl si může 

stanovit celkem snadno. Pokud však jeho socializace již přiměřeně pokročila, 

uvědomí si, že do svých úvah potřebuje začlenit i cestu k tomuto cíli, tj. námahu, 

kterou bude muset podstoupit, a jiná přání, jejichž splnění si bude muset odříct. 

Pubescent např. již chápe, že dlouhodobá vysokoškolská studia znamenají nejen 

dosažení kýžené kvalifikační úrovně a sociální status, ale i odklad výdělku, 

prodlužení závislosti na rodičích a mnoho dalšího. 

Cíl, k němuž chce směřovat, se tak dítěti stále zřetelněji jeví jako úkol, 

který je třeba krok za krokem řešit. Jeho sebehodnocení se ale teprve formuje 

pokud jde o posouzení vlastní způsobilosti tento úkol splnit v rovině samotného 
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výkonu i pokud jde o posouzení míry a trvalosti motivování právě pro tento úkol i 

míry úsilí, které bude ochoten dosažení cíle věnovat. Jedinec v tomto věku má 

zpravidla sklon k optimismu, jenž mu umožňuje, aby obtížnost dosažení cíle spíše 

podcenil než přecenil.  Protože jeho osobnostní identita se teprve utváří a jeho 

životní zkušenosti jsou dosud omezené, postrádá dostatečný potenciál, aby sám 

sobě mohl formulovat nějaké obsáhlé sebepojetí, jež by zahrnulo všechny 

proměnné. Jeho sebereflexe bývá plná sebevědomí, bez vysoké míry sebedůvěry se 

do své budoucnosti podívat nemůže, nemůže si tudíž stanovit ani nějaké výhledy 

sebeaktualizace. V řadě případů se ovšem později ukáže jeho sebevědomí jako 

přehnané a jeho sebedůvěra jako málo opodstatněná. K této korekci však přichází 

časem, buď poznáním a zkušenostmi, nebo zklamáním nad neúspěchy. V dané 

životní etapě to přesto může být v jistém smyslu výhoda. 

Pokud totiž nebude schopen vůči realitě možná nadměrné sebedůvěry, stane 

mu úkol cílesměrného usilování natolik komplikovaný a nepřehledný ve všech 

zatím spíše jen tušených než poznaných souvislostech, že jej odsouvá. Nastává pak 

u něho lhostejnost, životní skepse až strach z celkového selhání. To vše se nutně 

projevuje zanedbáním rozvojového zaměření sebe sama. 

Složitá rozpornost míry a zažitosti sebedůvěry a tudíž i sebepojetí, ale také 

sebeovládání a sebekontroly je u pubescentního dítě součástí složitého procesu 

zrání a rozvoje, vnitřní nevyrovnanosti, přicházející po celkově harmonizované 

vývojové fáze předchozí. Je nepochybně výsledkem náporu, jímž pubescent nyní 

prochází, nových nároků, jež jsou na něho kladeny v rozsahu dříve nebývalém, a 

s nimiž se má vyrovnávat.  

Má se realizovat ve složitějších vztazích a v mezilidských komunikacích, 

má reagovat na skutečnosti, u nichž v prepubescenci od něho nebyl očekáván 

vlastní ohlas, má se vyrovnávat s řadou nových podnětů, které dřív neznal, očekává 

se od něho soustředěnější, systematický a v krátkodobém horizontu úspěšný výkon. 

Protože se již do značné míry sám dospělým cítí, obtížně přijímá autoritu 

dospělých, rodičů, učitelů i v širších sociálních kontaktech. Právě těch však 

přibývá, mnohdy nečekaných a takových, pro něž není ještě vybaven návyky 
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jednání a chování. Přitom jen velmi ostražitě přijímá vlivy, jež se mu deklarují jako 

výchovné, a jsou-li deklarativní příliš, přímo je odmítá. Chápe je jako podcenění 

vlastní osobnosti. Navíc vlivů v bezprostředně výchovných na něj spíše ubývá. I 

v dobře fungující nukleární rodině se u něho již předpokládá samostatnost, 

působení školy se často obrací k úkolovým situacím krátkodobého horizontu, je 

vedeno snahou dovést dítě k úspěšnému splnění aktuálního úkolu. Dosah vnějších 

vlivů se vždy lomí přes subjektivitu dítě, takže je velmi nesnadné jej předem 

odhadnout. 

Proto dříve než výchovný vliv v tomto bodě může být efektivním, je třeba, 

aby ten, kdo jej vědomě provádí, dítě co nejvíce znal  v jeho neopakovatelné 

individualitě. Ani pak ale nemusí být úspěch zaručen. Např. u patrně 

nejúčinnějšího stimulačního vlivu na vymezování životních cílů, tj. u vzoru, často 

působí prezentace příkladu rodičů tak, že dítě chce jít jejich cestou. Mnohdy však i 

tehdy, jestliže tento vzor je ze společenského hlediska atraktivní, působí zcela 

opačně a dítě si chce své cílové usilování vymezit jinak než způsobem, jakým to 

učinili jeho rodiče. Nosný životní vzor pak nalezne úplně nesystematicky, např. 

v četbě, v setkání s někým, na televizní obrazovce apod. Zkušenostně se ukazuje, 

že nezřídka více než promyšlený výchovný vliv, ať již je jakkoliv strukturován a 

soustavný, působí i náhodné podněty. Ty jsou obvykle mimo soustavné výchovné 

působení, např. se projevují v malé sociální skupině, a to pozitivně či negativně, 

nebo jako náhodný atak určitého životního modelu. 

Avšak u předchozího tvrzení si musíme uvědomit, že samo vytyčení, resp. 

přijetí cíle životního usilování je již výsledkem širší připravenosti, která se 

v pubescentním dítěti procesuálně utváří. Lze to vyjádřit tak, že dítě i při 

nepřesnosti svého sebevědomí má dominantní tendenci vymezovat si životní 

směřování samo jako vnitřně autentická osobnost. Tudíž jako svébytné, vlastní 

rozhodnutí. Přičemž se samozřejmě řídí svými potřebami, zájmy, sklony, 

hodnotami, do jisté míry i svými schopnostmi a volními vlastnostmi, ale také 

určitou submisivitou vůči náhlým popudům, neboť této prepubescentní 

podléhavosti není dosud tak vzdáleno.  
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U dítěte tak vstupuje do popředí hledání vlastní identity v jistém napětí jako 

složitý proces, při němž autoregulace (srov. Mareš, 2000) je cestou k hledání 

„vlastního já“ ve složitých vazbách identitního úsilí jednak jako činitel omezující, 

tj. racionalizující reflexi vlastní pozice proti prepubescentní představové volnosti, a 

jednak jako činitel rozvíjející (srov. Helus, 2004).  

Jakékoliv záměrné výchovné působení v tomto směru proto nemůže být či 

nemá být autoritativní. Spíše jde o to, aby předestřelo dítěti určitou škálu možností, 

co nejširší výběr, a zejména orientaci, co dlouhodobý životní projekt v sobě obnáší, 

k jakému výsledku povede a jaké nároky na jedince bude klást. Zvlášť obtížné se to 

potom jeví u žáků, kteří jsou výrazněji limitování svými schopnostmi a jinými 

dispozicemi včetně charakteristik ryze socializačního rázu. 

 

1.1.4  Obtížnost vymezování životních cílů u žáků v pubescencím věku 

Ačkoliv vymezování vlastních životních cílů jako dlouhodobé osobní 

zaměřenosti ve všech polohách je pro pubescenta vždy velice náročné, neboť do 

něj promítá svou autenticitu, která ještě zdaleka není plně zformována, nepochybně 

existují zde značné rozdíly. 

Snáze bude své životní cíle formulovat pubescent, u něhož dochází 

k plynulému rozvoji vyšších potřeb, což se projevuje i v  sebereflexi dítěte včetně 

míry sebehodnocení, ale i v komunikaci s jinými lidmi, především v ochotě 

přijímat vnější podněty nikoliv jako autoritářské direktivy, ale jako iniciaci 

k vlastní tvořivé aktivitě. Podstatnou roli hraje i to, jak dítě posuzuje své vlastní 

schopnosti a jak si zkušenostně ověřuje jejich uplatnitelnost. Pokud v tomto směru 

získává kladný ohlas svého okolí, posiluje si značně vlastní sebepojetí i vědomí 

jisté produktivní nezávislosti. Snáze si pak vytváří pod vlivem vnějších stimulů 

nejrůznějšího rázu motivační síť, která ho aktivuje a která mu otevírá pohled do 

budoucnosti. S tím jde nutně rozvoj volních a temperamentových vlastností, 

charakteru i hodnotových vzorců. Pubescent reflektující na základě každodenních 

zážitků ve styku s vrstevníky i dospělými, že proti předchozí vývojové fázi vskutku 

prožívá jistý posun, je více otevřen dalším podnětům. Především se to týká těch, 
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které mu jsou předkládány jako varianty řešení a rozhodování, jež závisí na něm. 

Jinak tomu bude u dítěte, jehož socializační proces neprobíhá rovnoměrně a 

jehož utváření pro sebesituování v dospělosti naráží na nesnáze.  

Především jsou to obtíže plynoucí z omezení schopností a volních 

vlastností. Dítě v konfrontaci s jinými ve škole i mezi vrstevníky pociťuje určité 

nedostatky, zjišťuje, že jim nestačí výkonově. Nebo, i při dobrém výkonu např. ve 

vyučovacím procesu, že jim nestačí svým postavením v malé sociální skupině, ať 

již ve škole nebo při hře a jiných činnostech, a že nemá dost vůle s tímto omezením 

zápasit v prvém případě zesílenou učební, v druhém sociální angažovaností. 

Objevuje se pak u něj sklon uzavírat se do sebe, izolovat se, nevstupovat do 

soutěživého prostředí, vytvářet si fiktivní svět vlastních představ.  

Nejčastěji tomu bývá v takové rodině, kde se dítěti místo povzbuzení, 

pochvaly a inspirace dostává pouze autoritativní přímé řízení a někdy ani to ne, kde 

je často vystaveno nezájmu a lhostejnosti. Všeobecně bývá taková situace 

spojována s existencí neúplných či rozvrácených rodin. Což bývá často, ale ne 

vždy. Hlavně v poslední době je zjišťován výskyt sice velmi dobré materiální 

zajištěnosti dětí z existenčně úspěšných rodin, ale zároveň strádajících nedostatkem 

citových projevů, jež by k nim směřovaly. Dítě si pak přenáší svou izolaci doma i 

do širších sociálních vztahů. To omezuje jeho celkovou zaměřenost a výhledy do 

budoucna, objevují se u něj rysy sebelítosti, zklamání, sebestřednosti či naopak 

sebeobviňování, které rozvoj dítěte demobilizují.  

Nejzřetelněji zjistitelným negativem pro vymezení cílesměrného usilování 

v dlouhodobé perspektivě je pubescentova reflexe vlastní nedostatečnosti 

v čemkoliv, a pod vlivem školních neúspěchů především ve výkonové sféře spjaté 

se schopnostmi prověřovanými osvojenými vědomostmi. Reálná představa 

vlastních perspektiv se pak těžko může odvíjet v polohách, jež by si dítě přálo, tj. 

v polohách statusově lákavých. Pubescent místo vymezování svých cílů volí 

v zásadě tři možnosti. Prvá spočívá v tom, že se snaží na ně pokud možno nemyslet 

a nezabývá se jimi, druhá v tom, že si jako cíl vymezuje atraktivní představu 

produkovanou nikoliv skutečnými možnostmi, ale náhodným fantazijním 
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příklonem k nějakému nepravděpodobnému, ale iluzivně lákavému ideálu, tj. 

podstatě návratem do prepubescentního období. Třetí možnost pak představuje 

vymanění se ze sociálních norem, k  sebesituování, jež mu umožní substituční 

řešení  formou společenského vzdoru např. ve verbální či jiné gestaci (srov. Train, 

2001) , ve vyhledáváním  disociální party a pod. 

 

1.1.5  Specifičnost vymezování životních cílů u žáků s poruchami 

chování 

Specifičnost vymezování životních cílů u žáků s poruchami chování 

spočívá v tom, že v jejich případě jde o děti velmi často spojující hned některá 

negativa, jež jsou pro dlouhodobé perspektivy nepříznivá. Často jejich výkonové 

parametry vykazují velmi značné limity, a toto omezení bývá spojeno i se zřejmou 

nedostatečností socializačního působení. V jiných případech se u dětí projevují 

vrozené či získané poruchy chování a další faktory, které jeho cílesměrné 

zaměřenosti nikterak nepřejí.  

Žáci potom velmi snadno projevují tendenci k úniku před otázkami své 

budoucnosti. Objevují se u nich ve zvýšené míře zmíněné tři možnosti, tj. zásadní 

odmítání myslet na budoucnost v dlouhodobé perspektivě, návrat do 

prepubescentních fantazijních produkcí, vymanění ze sociálních norem a tím i ze 

socializačního procesu. Během svého působení na základní škole pro žáky se 

specifickými poruchami chování jsem měl možnost zaznamenat právě takovéto 

přístupy jako velice běžné a omezující jakékoliv identitní úsilí. 

Jistě zde působí i poruchy psychiky samotné, zejména snížení aktivity 

psychických procesů, nerovnoměrný vývoj, funkční oslabení, deformovaná nebo 

sociálně nezakotvená představivost, zaměření schopností především na konkrétní, 

názorné a mechanické úkoly. Stejně tak poruchy citů a vůle, zejména afektivní 

labilita, impulzivnost, úzkostnost, nestálost nálady, nepochybně i menší schopnost 

řečové komunikace. Bez ohledu na to však mi předběžné rozhovory a vlastní 

působení mezi žáky ukázaly, že rozhodující úlohu má nedostatek orientace 
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přicházející zvnějšku. Mnohé z tohoto i činitelé další způsobují, že výhledy do 

vlastní budoucnosti jsou u těchto žáků značně nejasné. Lze předpokládat, že mezi 

nimi nezřídka hraje značnou roli nedostatek rodinného zázemí a reálně funkčních 

vzorů. Naproti tomu předvýzkumná setkání se žáky s poruchami chování ukázala i 

jinou možnost.  

Je tomu tehdy, pokud působením rodiny či školy, resp. přesněji jejich 

společným vlivem i vlivem činitelů dalších, např. sociální reality v okolí dítěte, 

vrstevníků sblížených zájmově, účinného a dítěti dostupného vzoru apod. jsou 

existující limity kompenzovány např. hodnotovými vzorci. Pak dochází u žáka 

k jejich sebereflexní akceptaci a lze dojít ke zdárným výchovně-vzdělávacím 

posunům v určitém rámci až k dosažení maxima možného. Pak se ukazuje korelace 

mezi aktuální výkonností a sociální úspěšností žáka a reálnosti jeho představ o 

životní cílové zaměřenosti (J. Chaloupka, 2003), ale i podstatnější spjatost 

životních představ a ideálů (J. Chaloupka, 2007). Naopak tam, kde u dítěte 

v potřebném rozsahu takovýto sebeobraz chybí, může mít každé výchovně-

vzdělávací působení jen velmi omezený, případně přechodný dosah. S těžkostmi 

adekvátním způsobem zasahuje do celoživotně pojatého socializačního procesu a 

vytváření osobnostní integrity, neboť nepostihne nežádoucí deprivační faktory.  

Pokud přijmeme jako pravděpodobné, že limity žáků s poruchami chování 

působí na jejich celoživotní projekty negativně a nemotivačně, neznamená to, že 

bychom měli tento fakt jen prostě akceptovat. Jestliže této otázce má být věnována 

vysoká pozornost ve výchově všech dětí, u žáků s poruchami chování jde o téma 

zvlášť aktuální i z prostých hledisek humánních.  

Je totiž spojeno se samotnou existencí žáka v dalším životě, s tím, zda se 

včlení do životní reality produktivním a pro sebe i pro své okolí akceptovatelným 

způsobem. Nebo zda se jeho další život bude odvíjet v pouhém přežívání bez 

vlastní sebeaktualizace a bez seberealizačního uspokojení, či dokonce asociálně až 

fatálně. 
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2.  PODNĚTY TEORETICKÉ REFLEXE PROBLEMATIKY 

 

 

2.1  Z obecněpedagogické reflexe  

2.1.1  Výchozí definice  

Konkrétní výchovně-vzdělávací jev můžeme sledovat v  reálném průběhu a 

pak zařadit do širšího souboru poznatků, za účelnější však pokládáme vyjít 

z podnětů pedagogické vědy a sledovat jejich projekci do vlastního tématu. 

V nejobecnější rovině se setkáme převážně s takovým definováním 

pedagogiky, podle něhož je jejím předmětem výchova ve všech formách, obsazích i 

vztazích (Pařízek, 1996). Má to svou logiku. Přesto se ale objevují zužující 

definování, podle něhož předmětem zkoumání pedagogických věd jsou stavy, 

procesy a výsledky výchovného a vzdělávacího působení prostřednictvím 

cílevědomých vlivů při formování osobnosti jedince, skupin i celé populace ve 

společenských podmínkách (Krejčí, 1991). 

V této definici čteme sousloví „výchovné a vzdělávací působení“, neboť 

v češtině vychovávání (výchova, s důsledkem vychovanost) a vzdělávání (s 

důsledkem vzdělání, osvojení určité sumy poznatků v podobě vědomostí a 

nakládání s nimi) má dvě slova. Dnes se i u nás stále častěji užívá shrnující výraz 

edukace. U jednotlivých konkretizovaných témat tím vzniká mnohdy otázka, zda 

žádoucí výsledek je více opřen o stimulativní vlivy, jež obvykle zahrnujeme pod 

pojem výchova, jako jsou např. vlivy na osobnostní postoje, volní vlastnosti, 

charakterové dispozice, morální kritéria apod., nebo o osvojení poznatkových 

systémů. Obecně vzato je však zřejmé, že tyto dvě složky nelze od sebe izolovat.  

 

2.1.2  Otázka intencionálního a neintencionálního vlivu 

Daleko podstatnější je ta část zmíněné definice, v níž se o výchově a 

vzdělávání hovoří jako o intencionálním působení na utváření osobnosti. Jedinec je 

od raného věku vystaven intencionálnímu působení, probíhajícímu s větším či 
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menším efektem, ale s jistým edukačním cílem. Tento cíl má být veden potřebou 

dítěte a jeho socializace, jež by mu umožnila maximální uplatnění osobnostních 

potencialit. Často je sice např. v rodičovské výchově projekcí zkreslených představ, 

v intenci někoho jiného, vždy však tu ale jistá záměrnost je.  

Ovšem jedinec je v sociální realitě velmi silně utvářen i zcela nezáměrnými 

zkušenostními zážitky. Takovými, které si sám klade do popředí a které preferuje 

jako vzorové, a dále takovými, které na něho působí svou atakující silou, četností 

výskytu, tím jak facilitují či znesnadňují životní situace nebo jinými důvody. 

Neintencionální působení může výsledek edukace ovlivnit pozitivně, ale i 

negativně např. tam, kde jde o jedince ze sociálně problémového prostředí, se 

zásadními nedostatky ve sféře rodinné výchovy apod.  

V každém případě v souhrnu vlastních socializačních aktivit je jedinec 

vystaven neintencionálním vlivům ve větší míře především v osobnostním 

formování, např. při utváření cílové zaměřenosti, celkových životních postojů 

apod. V době záplavy informací sdělovacími prostředky a jinými kanály nastává 

silná konkurence i pro intencionální vzdělávací programy, jak je představuje 

primárně škola. 

Vymezování intencionálního působení je tudíž nutně neúplné, jestliže 

alespoň v následných precizacích tento fakt ponechá bez povšimnutí. Z tohoto 

hlediska se podle J. Průchy (2002) pedagogika zabývá (1) vším tím, co vytváří a 

determinuje nějaké edukační prostředí, (2) procesy, jež se v těchto prostředích 

realizují, (3) výsledky a efekty těchto procesů. Dále ovšem autor definuje 

pedagogiku jako vědu, jejímž předmětem jsou edukační procesy obsahující 

intencionální učení, neboť pokud by se měla zabývat i náhodnými procesy učení, 

měnila by se v jakousi univerzální vědu o lidském chování.   

V konkretizování problematiky edukačních situací a edukačních procesů 

najdeme proto převážně soustředění k takovým, jež jsou záměrné a řízené (Kulič, 

1992, Langová, l987 aj.). V širším pohledu můžeme předpokládat, že 

neintencionální vlivy působí nejvýrazněji tam, kde jde o nejobecnější dimenze 

osobnosti. Tedy kde jedinec přijímá působení svého okolí, příkladu a sociálního 
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prostředí, takže intencionální působení je prověřováno životní zkušeností, a pokud 

s ní je v nesouladu, je jeho dosah ztížen. Předběhneme-li v této souvislosti k tématu 

našeho výzkumu, je nepochybné, že u žáků s poruchami chování jakékoliv 

intencionální působení na jejich schopnost vymezování vlastních cílů 

v dlouhodobém horizontu může být efektivní pouze tehdy, jestliže probíhá na 

pozadí jejich životní reality.  

 

2.1.3  Zjišťující a normativní aspekty pedagogiky  

V bezpočtu pedagogických definic lze však hledat rozdíly i v jiných 

aspektech, jak ukazuje např. Pedagogický slovník (Mareš, Průcha, Walterová, 

2003) a Pedagogická encyklopedie (Průcha et al., 2009), a to především ve dvou 

vrstvách. 

Prvá vrstva rozdílů je dána tím, zda autor inklinuje více k pojetí pedagogiky 

jako zjišťující, zkoumající vědní disciplíny, tj. jako explanativního oboru, nebo 

k normativnímu, prakticky funkčnímu uplatnění.  

V české tradici převládá normativní rozměr pedagogiky, navazující na 

dědictví herbartismu i na fakt, že každé bádání má funkční opodstatnění, když se 

promítne v reálných důsledcích. Soustředění na normativní složku však vždy hrozí, 

že pedagogika jako disciplína bude příliš uzavřena ve sféru, kde je nejvíce sociálně 

akcentovaná, tj. ve školní výchovně-vzdělávací systémy. Vzniká potom nebezpečí, 

že bude málo „sycena“ novými inspirativními podněty např. filozofickými, 

hledajícími nejvlastnější humanizační smysl rozvoje lidské osobnosti. Druhým 

rizikem přílišného příklonu k normativnosti je nedostatečná reflexe obecnějších 

podmínek, v nichž edukační procesy probíhají, např. sociálních proměn, 

multikulturálních proměn, proměn ve sféře genderových poznatků aj. Nedostatek 

explanativních zřetelů i k tomu, že školský výchovně-vzdělávací systém 

nerespektuje některé potřeby doby, např. propustnost, zájem o děti výrazně 

talentované či o děti handicapované a jejich integraci, demografická témata apod., 

ale i ke konservatismu didaktických metod a obsahů učiva.  

Větší důraz na explanaci v pedagogice způsobuje, že se o ní často uvažuje 
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jako o vědě či vědách  o edukaci, resp. edukačních vědách (educational sciences). 

Ty mají v mnoha směrech syntetizující charakter a zahrnují i celou řadu zjištění, 

jež jsou výsledkem jiných disciplín.  

Pro reflexi našeho tématu je tak podstatné, jak věda o edukaci koresponduje 

s určitými zásadními hledisky, s nimiž jsou výchovné a vzdělávací skutečnosti 

nazírány. 

Soudobé pedagogické myšlení se v důsledcích rozšířenějšího chápání vědy 

o edukaci rozprostírá od zaměření k maximálnímu dosažitelnému objektivismu ve 

zjištěních a tím i v zadání výzkumných otázek k pólu označovanému nejčastěji 

jako „duchovědný“, směřujícímu k otevírání nových otázek a ke zpochybňování 

tradičních, ustálených schémat. Syntetizující pedagogické práce usilují zachytit 

v mezích možností oba tyto póly i převažující prostor mezi nimi (např. Krejčí, 

1991, Jůva sen. a jun., 1994, Bertrand, 1998 aj.), a obdobně je tomu s díly, jež mají 

pedagoga orientovat v psychologických aspektech jeho disciplíny (Čáp, Mareš, 

2001, Helus, 2007 aj.). Vyhraněnost stanoviska se projevuje spíše výjimečně 

v dílech syntetizujících (např. Brezinka, 1996), u nás především v textech 

filozoficky orientovaných (Palouš, 1991 a, Palouš, 1991 b, Piťha, 1999 aj.).  

Rozšíření spektra vědy o edukaci uplatněním odlišných konceptů má ovšem 

důsledek v častější prezentaci různorodých stanovisek. V nejobecnější rysech se dá 

konstatovat, že vedle různých východisek filozofického rázu se od sebe novější 

edukační odlišují konstrukty liší patrně nejvíce pohledem na míru, do jaké je 

jedinec subjektem či objektem výchovného působení, a to s rostoucím zdůrazněním 

prvé z obou jeho rolí.   

 

2.1.4  Zřetel k subjektivitě edukovaného jedince 

Do popředí se dostává, co subjektivitu vychovávaného jedince determinuje 

v jeho vlastní činné spoluúčasti na životě, jež nemusí být vždy závislá např. na 

míře osvojených poznatků nebo na mechanickém přijímání sociální normy, nýbrž 

především na zvnitřnění jejich závažnosti pro sebe sama. 

Ve vyhraněné podobě se tato skutečnost projevuje dnes např. v konceptech 
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tzv. alternativní výchovy (Rýdl, 1994, Svobodová, J. Jůva, J. 1996), vyznačující se 

především tím, že tradiční funkce výchovy ve smyslu „přípravy jedince pro další 

život“, chápe explicitně jako „přípravu pro spokojený, šťastný a subjektivně 

smysluplný život“, což nabývá zvláštní význam tato otázka ve  speciální 

pedagogice (srov. v části 2.2.)  

V ryze výzkumné činnosti jistou uzavřenost pedagogiky do klasických 

témat a operačních programů překonává ta její část, která studuje a interpretuje 

pedagogickou problematiku v souvislostech běžné lidské činnosti a jejich 

organizace (etnopedagogika, ethnography of education) a pro niž edukační 

prostředí, procesy i obsahy vystupují v souvislostech ostatní životní skutečnosti.  

Nutno však již nyní říct, že v posledních desetiletích je zřetel k roli žáka 

jako subjektu v pedagogice všeobecně zřejmější než kdysi a představuje jeden 

z velmi pozitivních důsledků širšího pojetí vědy o edukaci (viz dále 2.3.1), 

promítající se do jejího interakčního pojetí, respektujícího osobnost. Děje se tak 

z širších důvodů sociálních i z prohloubení po výtce pedagogických poznatků a 

konceptů, v neposlední řadě pod vlivem humanitní psychologie (srov. např. 

Rogers, 1961, 1998, Maslow, 1954, viz dále 2.3.2). 

 

2.1.5  Obsahové podněty pro naši práci  

Již v 1. kapitole jsme uvedli, že při vymezení životních cílů a směřování 

k nim se uplatňují všechny zřetele, které na jedince působí doma, ve škole i v jeho 

sociálním prostředí, a vliv všech hodnotových vzorců, které mu jsou předávány a 

celkové utváření jeho vlastností, schopností a potřeb. To platí obecně, a ovšem 

dvojnásob u žáků s poruchami chování. Náš zájem proto směřuje především 

k takové obecněpedagogické reflexi, která, i když je vymezena intencionálními 

edukačními procesy, může být vztažena i na procesy neintencionální. 

Především je to obsáhlá tematika motivovanosti jedince. Uvidíme v části 

2.3.3, jak složitý je proces interiorizace motivů a jak se motivace lidského chování 

utváří často v souhrnu více stimulů nebo i v jejich konfliktním střetu. Pedagogicky 

je motivace i při rozdílu definic chápána jako aktivizační činitel, nasměrování 
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k určité činnosti nebo k zájmu o ni, s důsledky pro zvýšení osobnostní intence. 

Sociologicky (Geist, 1992, viz 2.3.3) existuje řada definic, společné jim je, že 

motiv jako zprostředkující proměnná je usměrňuje aktivitu jedince s ohledem na 

její cíl, intenzitu a trvání. Zatím můžeme u motivovanosti zdůraznit dvě fakta. 

Zaprvé, že kdysi předpokládaný automatismus přeměny stimulace 

v motivaci nemusí platit, narazí-li stimul na jinak orientovanou motivační 

strukturu, může být odmítnut, např. dítě, které je silně stimulováno vzorem 

celebrity, snadno odmítne podněty „přízemnějšího“ rázu. Zadruhé, že celek 

motivační struktury osobnosti je vytvářen celou řadou stimulů, jež mohou mít 

nejrůznější původ a ne vždy stejnou intenzitu. Čím obecnější povahu určitá 

motivace má, tím více dílčích stimulů se na tom zpravidla podílí. 

V pedagogické literatuře se téma motivace dostává do popředí v posledních 

desetiletích (např. Kotásková, 1987). Avšak i tam, kde nejsou explicitně kladeny do 

popředí, stávají se otázky motivace podstatné i z metodologického hlediska (M. 

Kučera at al., 1992, 1996).   

U předmětu našeho výzkumu je nepochybné, že subjektivní vědomí 

životního cíle je vytvářeno širokým motivačním komplexem, v němž intencionální 

edukace nemusí hrát rozhodující roli. Výsledky výzkumu mají ukázat mj., jak 

respondenti takovouto motivovaností disponují a jak vyplývá i z jejich 

sebehodnocení. 

S problematikou motivace souvisí bezprostředně druhá oblast našeho zájmu 

v pedagogické reflexi, a to je tematika komunikace. Zájem o pedagogickou 

komunikaci byl celosvětově podnícen přínosem sémiologie, pojetím řeči jako 

subjektivního a individuálního aktu, což zajímalo především psychology, kteří se 

zaměřovali na tematiku vývoje pojmového myšlení (Piaget, Inhelderová, 1997) a 

na vztah myšlení a řeči (např. Vygotskij, 1970). Jejich poznatky se ve světě i u nás 

(srov. Janoušek, 1968, 1984) staly podnětem pro koncepce edukační komunikace 

jako aktu, jenž je pro vychovávaného jedince příležitostí nejen sebevyjádření, ale i 

sebeaktualizace (např. Vybíral, 2005, Mareš, Křivohlavý 1995). 

Zkušenost ještě před přípravou výzkumu nám ukázala, že žáci s poruchami 
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chování mají nezřídka omezené kompetence v řečové komunikaci (tzv. omezený 

jazykový kód, restricted code), že je s nimi obtížná domluva dík slabé slovní 

zásobě a nadužívání vulgarismů jako snahy o prosazení se podle vzorce „sprostě 

mluví drsňáci a dospělí“, což možnost běžné verbální komunikace s nimi o jejich 

dlouhodobé životní orientaci snižuje. Zároveň však malá schopnost o životní 

zaměřenosti hovořit je možná odrazem faktu, že si problém nějaké perspektivní 

seberealizace málo uvědomují, což v našem případě může poznamenat jejich volné 

výroky.  

Třetí okruh obecněpedagogické reflexe, který je pro náš výzkum zvlášť 

podnětný, se vztahuje k sociální povaze edukačního prostředí a edukačních procesů 

včetně skutečností, které leží mimo toto prostředí a tyto procesy, ale významně je 

ovlivňují.  Z tohoto hlediska je pro nás zcela podstatné, jak v celkovém 

socializačním procesu žáků s poruchami chování koresponduje zejména 

organizované školní edukační prostředí s jejich rodinným prostředím a dále s jejich 

širším sociálním situováním. 

 

 

2.2  Ze speciálněpedagogické reflexe 

2.2.1  Základní aspekty speciální pedagogiky  

Termínem speciální pedagogika bylo definováno původně speciální školství 

pro mládež vyžadující zvláštní péči (Sovák, 1972), do značné míry stejný význam 

měl dříve i termín defektologie, dnes používaný hlavně ve smyslu léčebné, resp. 

rehabilitační péče (viz Renotiérová, Ludíková et al., 2003). V současné době se 

speciální pedagogika již neomezuje jen na školský systém, projevuje starostlivost o 

děti nejrůznějším způsobem znevýhodněné v širokém spektru intencionálního 

působení na jejich životní situaci. 

Z podstaty skutečnosti, že disciplíny speciální pedagogiky postihují péči o 

nejrůznější typy znevýhodnění, vyplývá jejich poměrně značná členitost na do 

značné míry samostatné obory zejména v oblastech, kdy znevýhodnění je dáno 

nějakým tělesným handicapem. Je zřejmé, že např. mezi tyflopedií, surdopedií a 
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logopedií budou vedle shod i obsahové rozdíly, stejně jako mezi těmito obory a 

psychopedií či etopedií. Společná je především humanitární snaha o překonávání 

obtíží a usnadnění socializace znevýhodněného jedince. Obsáhlost speciální 

pedagogiky vede k tomu, že bývá označována jako vnitřně diferencovaný systém, 

pro nějž vrcholně spojující zřetel tvoří, že je „komprehenzívní“ (Jesenský, 2000), 

tj. vnímavý, chápavý k problémům těch, jimiž se zabývá, aperceptivní a empatický 

vůči nim. 

Protože cílem speciální výchovy je i sociální včlenění znevýhodněných 

jedinců, v popředí jejího zájmu stojí tři pojmy: integrace, adaptace a segregace 

(srov. Renotiérová, Ludíková et al., 2005). 

Na nejvyšší úrovni jde o to, aby znevýhodněný jedinec maximálním 

možným způsobem integroval do společnosti, tj. aby jeho včlenění do životní 

reality proběhlo v nejmenší odlišnosti od ostatních. V adaptační rovině jde o to, aby 

se jedinec co nejvíce přizpůsobil běžné společenské skutečnosti a našel co 

nejuspokojivější vřazení mezi ostatní, i když s určitou mírou např. zvláštních 

opatření, zvýhodnění apod. Segregace znamená pravý opak, je důsledkem 

společenské nepřipravenosti takové jedince akceptovat a tendence pohlížet na ně 

jako na vyčleněnou minoritu.  

Dnes sílí sklon překonávat segregaci a tyto snahy nalézají ohlas i ve  

společenském klimatu, např. pokud jde o zařazování handicapovaných dětí do 

běžných školních tříd. Toto pozitivní zaměření je stále úspěšnější, naproti tomu 

segregační povahu může mít např. omezování chráněných dílen a celková malá 

ohleduplnost, segregačně se mohou projevit i některá fakta daná spíše ekonomicky 

než konceptuálně. 

Pro tuto práci je podstatný i další termín frekventovaný ve speciální 

pedagogice (opět srov. Renotiérová, Ludíková et al., 2005), a to utilita. Vyjadřuje, 

že znevýhodnění jedinci jsou „společensky upotřebitelní“, tj. že se mohou začlenit 

do společenského prostředí a pracovní činnosti, byť se tak děje v  konkrétně 

vymezených podmínkách.  
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2.2.2  Utilita jako kritérium edukační úspěšnosti  

Ve všech svých disciplínách se speciální pedagogika snaží edukačním 

působením utilitu žáků zlepšit, ať už jde o jakoukoliv formu znevýhodnění. Míra 

utility se totiž zejména ve vřazení jedince do společenské reality po ukončení 

edukace stává nejzřejmějším kritériem výchovně-vzdělávacího úsilí (Jesenský, 

1993 a, 1993 b), do ní jakoby se promítaly všechny aspekty další. I když z řady 

hledisek jde možná o aspekty důležitější, utilita se subjektivně jeví jako stvrzení 

vlastních klíčových kompetencí (srov. Kocourová, in: Kucharská, Chalupová, 

2006, ve strukturaci klíčových kompetencí podle Hlučínové). Perspektiva přijatelné 

utility zvyšuje u jedince jeho sebeaktivační tendence v součinnosti s edukačním 

prostředím, které vůči němu může argumentovat pozitivními životními 

perspektivami (Vágnerová et al., 2001).  

V konkrétním edukačním prostředí např. školy, ale i rodiny se však otázka 

utility může projevovat pouze jako perspektiva. I u ostatní žákovské populace je 

tomu tak, že výchovný a vzdělávací působení může nabídnout jenom příslib 

pravděpodobnosti úspěchu v reálné životní skutečnosti, ale nemůže tento úspěch 

garantovat. 

Utilita jako perspektiva pro dítě vyvstává v souvislosti s  aktuální 

úspěšností. Dítě, které je úspěšné nyní, nalézá ve svém úspěchu perspektivu i 

úspěšnosti budoucí. Naopak podceňování, nepřijetí v malé sociální skupině či 

školní neúspěšnost vedou k demotivaci až rezignaci. Negativní vlivy školní 

neúspěšnosti  na  sebeobraz dítěte velmi precizně ukazuje mj. např. V. Pokorná 

(2001), vycházející přitom z Piagetova pojetí egocentrismu dítěte a jeho nazírání na 

svět.    

Soudobá společnost se již naučila alespoň v určité míře respektovat utilitu u 

jedinců znevýhodněných např. tělesným handicapem, navíc u těchto jedinců je 

jejich životní utilita ošetřena pracovněprávními zákonnými normami o 

zaměstnaneckých poměrech a podzákonnými opatřeními. V menším měřítku je 

tomu u jedinců s mentálním postižením, resp. s lehkým a případně středním 

mentálním postižením (Švarcová, 2000). U nich dnes přichází v úvahu i specifická 
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profesní příprava, která nabízí jedinci možnost budoucího zařazení do zaměstnání a 

tím získání utility, která pro něj má posilující význam (Dolejší, 1973).  

 

2.2.3  Utilita u jedinců s poruchami chování  

Složitější situace nastává u těch, kteří nemají takto signifikantní 

znevýhodnění, u nichž jde o poruchy chování či pracovní soustředěnosti (Tain, 

2001, Riefová, 1999) či o poruchy učení a chování (Kucharská, 1994). Zde není na 

prvý pohled veřejnosti znevýhodnění zřejmé a deficit nebývá přijímán jako 

determinující agens (Serfontein, 1999). Všeobecná představa má sklon k jejich 

negativnímu hodnocení, zejména u jedinců trpících deficitem pozornosti a 

hyperkinetickou poruchou chování (AD/HD – Attention  Deficit /Hyperaktivity 

Disorder deficit). Etopedické úsilí v intencionálním prostředí, silná podpůrná 

funkce motivace a edukace, může tyto negativní dispozice zmírňovat (Fischerová, 

1980, Kuja, Floder, 1989, Pokorná 2001, Vágnerová, Krejčová in: Kucharská, 

Chalupová, 2005), nemůže ovšem překročit jisté hranice (Matoušek, Kroftová, 

1998). 

Laické posuzování těchto poruch se zpravidla děje jako odsudek 

nepřiměřenosti v  jednání a chování. Např. neposlušnosti, vzdorovitosti, sklonu 

k systematickému odporu, lhářství, neochoty přijmout normy kázně a komunikační 

vzorce, odporu k autoritě apod. Veřejnost také nemá schopnost odlišovat, kde jde o 

poruchy chování, jež jsou sekundární symptomatologií specifických poruch, jako 

např. různé obranné a vyhýbavé mechanismy, kompenzační mechanismy, situační 

agresivita apod. (srov. Pokorná, 2001).  

Úsilí etopedie se nezřídka střetává s fakty životní skutečnosti, v níž žák 

vyrůstá a do níž se začleňuje, v níž se problémové chování stává bezmála 

referenční, nebo v níž je obranným mechanismem proti šikanování, nepřiměřenosti 

trestu, nepostačujícímu zájmu či přímo emoční deprivace apod. (srov. Heřmanská, 

1994). Jestliže takovéto chování přes všechnu edukační snahu graduje např. do 

poloh agresivity, objevuje se jedinec v povědomí veřejnosti jako negativně 

přijímaný. A protože i on touží po určité sebeaktualizaci, hledá „svou“ životní 
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skutečnost v malých skupinách i ve větších seskupeních, jež pro něho mají 

pochopení (viz 2.2.4). 

Vytváří se tak určitý circulus vitiosus, který nijak nepřispívá k tomu, aby 

okolí jedince nějak výrazně přispělo k jeho utilitě. Uzavřený kruh nezřídka vyústí 

do poloh, jež jsou již záležitostí forenzního charakteru (viz např. Matoušek, 

Kroftová, 1998) nebo do poloh tzv. defektivity, tj. vysoký stupně narušení 

osobnostní integrity a kontaktu s okolím. Defektivita vede k pocitům méněcennosti 

a k takovým poruchám vztahů které jedince blokují v jeho socializačních 

procesech.  

 Etopedie se potom mezi obory speciální pedagogiky objevuje ve svízelném 

postavení, protože se jí nedostává obecně sdílené podpory a chápavosti a z hlediska 

utility je prognóza žáků často velmi nejistá. 

 

2.2.4  Edukační prostředí a sociální situace žáka 

Otázka utility tak vyhroceně ukazuje jev obecnější povahy, totiž že 

edukační prostředí a procesy, jež v něm probíhají, mohou vstupovat do velmi 

napjatých vztahů s činiteli sociální situace žáků, a to na celé řadě úrovní.  

Na nejvyšší úrovni jsou to široce vymezené kontexty, jež mají zásadní 

význam, jako je ekonomická úroveň společnosti, její struktura, rozhodující sociální 

a etické normy, determinující vymezení jedince, pohled na něho a jeho možnosti či 

na jeho životně etapovité socializační směrování (srov. Erikson, 1967). Po této 

stránce vstupuje jedinec do sociální situace značně na něm nezávislé. Jiná je u 

jedince v  demokratické evropské společnosti, jiná je ve společnosti autoritářsky 

direktivní. I když se třeba tato nejvyšší úroveň nedotýká dítěte individuálně, je pro 

ně principiální např. v ekonomické rovině a zejména svou sociální normativností.  

Na úrovni bližší konkrétní životní realitě dítěte působí bezprostřední 

sociální skutečnost, zejména lidé kolem něj, v prvé řadě rodina. Problémová či 

přímo dysfunkční rodina je jevem, na jehož negativním působení v socializaci se 

shoduje empirická zkušenost se všemi autory a výzkumy (srov. Helus, 2007, Mareš 

et al., 2001, Čáp, Dytrych, 1968, Langmeier, Matějček, 1974, a další). Panuje 
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shoda, že funkční rodina může facilitovat edukační proces v intencionálním 

školním zařízení, mj. i proto, že sama v zásadě sleduje shodný trend. Naproti tomu 

špatně fungující rodinné prostředí neguje edukační záměry školy. Děje se tak, ať 

charakteristikou rodinného prostředí je malý zájem o dítě, nedostatek péče, 

přehnaně permisivní či naopak přehnaně autoritativní nastavení kritérií nebo 

neschopnost předávat dítěti hodnotový systém. Zde potom dochází k  rušivému 

působení na socializaci dítěte a k posilování jeho sociálního handicapu (zejména 

srov. Čáp, 1995 a také např.  1990, 1993, z našeho hlediska 1996 a 1998).  

Což platí i o vlivech jiných lidí v  blízkosti žáka. Ať již jde o dospělé, kteří 

se vůči němu vymezují jako vzory, nebo o jedince jím volené malé sociální 

skupiny, kterým se chce vyrovnat a jež se stávají normou jeho sebevědomí. 

Nepřímo je tomu tak i u působení jiných sociálních faktů v blízkosti dítěte, např. 

mediálních vzorů.    

Edukační realita působí ovšem vždy v  napětí se skutečností žáka a vždy se 

její zařazení jako určitého prvku v makrosystému prožívaném žákem dostává do 

jistých konfliktů s prvky jinými. V tom je i její stěžejní role, neboť přináší do 

socializačních procesů stimuly, které by v něm jinak chyběly a které mají 

korektivní význam. Empirická zkušenost z působení na škole pro žáky s poruchami 

chování i zobecněné odborné poznatky však ukazují, že v tomto případě je často 

napětí mezi edukační realitou a sociální situací jedince zvlášť vyhrocené. Mnohdy 

je zjišťováno, že rozvojově nepříznivé působení rodiny a okolí dítěte mají důsledky 

znesnadňující jeho životní stabilitu (tím se zabýval zejména Z. Matějček, srov. 

Matějček, 1966, Langmeier, Matějček, 1963, Matějček, Dytrych, 1994). Od určité 

úrovně však dochází k tomu, že je dítě přijímá jako ulehčující standard. Ten mu 

umožňuje, aby se vyhnulo námaze aktivit, zejména úsilí, které by muselo vyvinout, 

aby se aktivně vyrovnalo s působením školy. Tak jako emoční deprivace vede 

posléze k citové vyprázdněnosti, tak nedostatek pozitivních stimulů vede k tomu, 

že dítě necítí potřebu se ve svých socializačních procesech angažovat. Naopak 

nalézá argumentaci, že jsou pro něho zbytečné a že se může obejít bez nich. 

V této souvislosti dostává nový rozměr často frekventovaný termín sociální 



28 

opora (Mareš et al., 2001, Helus, 2007). Sociální opora je chápána zpravidla jako 

pozitivum, nicméně se může projevit i ve smyslu negativním.  

Dítě trpící poruchami učení či poruchami chování projevuje mnohdy mezi 

jinými dětmi odlišnost, která mu ztěžuje komunikaci s nimi. Brání se tím, že si 

hledá nové příležitosti ve skupinách, kde mu znevýhodnění nevadí a které mu 

poskytují společenskou oporu, ujišťují ho, že se nemusí namáhat se socializačními 

aktivitami, s prognózováním životních cílů apod. Stejně na něho působí rodina, 

pokud se v ní spojuje nedostatek pozitivních výchovných stimulů a nevhodné 

sociokulturní charakteristiky (srov. Čáp, 1996) a která ho utvrzuje v  životních 

postojích, v nichž se sebeaktualizační proces jeví jako zbytečný.  

 

2.2.5  Systémové chápání poruch učení a chování 

Již předchozí reflexe ukazuje, že situace dítěte se specifickými poruchami 

učení a chování je složitá a že je vytvářena spoluúčastí různých faktorů. Abychom 

to řekli vyhraněně, jsou tu či mohou být dispoziční příčiny, deficity dílčích funkcí 

nebo jiné neurologické či biochemické spouštěče, jež spadají do osobní etiologie 

poruchy u daného jedince, ale i celá řada aspektů a procesů sociální realizace dítěte 

v rodině a v širším společenské okolí, působící jako elementy s podpůrnou funkcí, 

jež intenzitu důsledků poruchy oslabují, nebo naopak jako negativní sociální opora, 

jež ve vědomí dítěte jeho deficit nevhodně bagatelizuje. 

U skutečností, které jsou podmíněny takto složitými vazbami různých 

komponent, máme mnohdy sklon jednu z nich chápat jako determinující. Jestliže 

např. zjistíme, že porucha je důsledkem perinatálního nebo postnatálního poškození 

CNS nebo je dána geneticky či deficitem některých adaptačních mozkových 

funkcí, nabízí se, abychom neurologickou diagnózu přijali jako postačující i ve 

smyslu edukačních a socializačních potencialit žáka. Jestliže naopak zjistíme, že 

žák s poruchami chování žije v rozvrácené nebo neúplné rodině neuznávající 

socializační hodnoty, je pro nás tento fakt někdy postačujícím vysvětlením např. 

edukační nemotivovanosti.  

Problém vztahů různých komponent, dávajících ve svém výsledu 
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individuální obraz jedince, je však složitější. 

V. Pokorná (2001) na něj velmi podnětně aplikuje obecné zásady 

systémového přístupu, pro nějž celek není pouze součtem částí. Když např. píše o 

nepříznivém vlivu prostředí a u rodiny uvádí podmínky, jež jsou pro dítě 

s poruchou nežádoucí (s citací podle Valtinové), je zřejmé, že takovéto podmínky 

značně zesilují dosah organické poruchy u žáka, i když nejsou její příčinou. A 

jestliže se při socializaci žáka uplatní tzv. konstruktivistický pohled (který podle 

Duita rozebírá na jiném místě), je stejně zřejmé, že se u něho bude zesilovat 

pozitivně podpůrná funkce motivačních podnětů. 

Vzájemnost prvků tohoto systému může snadno působit s jistým apriorním 

negativismem. Dítě s poruchou hůř prospívá, jeho školní neúspěšnost vede ke 

zklamání a hledání úniku v náhradním chování, ale i k nedostatečnému realizování 

intelektu. Dítě i jeho rodina přijímají skutečnost, že životní perspektivou bude 

méně kvalifikované zaměstnání, což nepůsobí inspiračně, a buď se s tím pasivně 

smiřují, u dítěte často s resignací na úsilí o seberozvoj,  nebo si to nechtějí připustit 

a hledají opory v náhradních řešeních na úkor pozitivní životní sebereflexe, případě 

v únikovém vzdoru apod.  

 

2.3  Z psychologické reflexe

 

  

2.3.1 Osobnost žáka a jeho role v edukaci 

Někdejší důraz na objektovou pozici žáka vedl přirozeně k tomu, že 

edukační proces nabýval nezřídka podobu manipulace. Při ní byl žák v konkrétních 

podmínkách školního působení subjektově potlačen ještě více, než odpovídalo 

koncepci, např. jeho zvídavost apod. byly často posuzovány jako negativní projevy, 

které zdržují a zatěžují. Objektová pozice žáka tak otevírala možnosti drilovým 

metodám. 

Dnes se v pedagogické psychologii jednotně uznává, že žák zastává 

v edukačním procesu roli subjektu i objektu, přičemž pro zvnitřnění socializačních 

témat má role subjektu význam dominantní (viz např. Colin, 1996, u nás Čáp, 
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Mareš, 2001, souhrnně a přehledově Průcha et al., 2009). Psychologické hledisko 

v obecných rozměrech i ve specializované výzkumné oblasti tak zdůrazňuje 

podmíněnost určitých zřetelů, které moderní pedagogika klade do popředí. 

V současných edukačních koncepcích se tedy předpokládá, že celá řada 

socializačních faktorů je podmíněna nikoliv jejich pasivním přijetím, ale 

zvnitřněním, interiorizací. Do ní vstupuje vlastní produktivní složka žáka, např. 

jeho myšlenkové procesy, emocionalita, okruh vlastních životní zkušeností apod. 

Již v části 2.1.4 jsme zdůraznili současný edukační trend s respektováním 

subjektivity žáka, a to by v žádném případě nebylo možné bez respektování 

psychologického obrazu socializačně se rozvíjející osobnosti. 

I když se koncepce osobnosti různí (souhrnně Mikšík 2007), shodují se, že 

pojem osobnosti je pojmem integrujícím, zahrnujícím biologické, sociální i 

psychologické aspekty člověka. Čím více osobnost sjednocuje jednotlivé pro sebe 

dominantní složky, tím více je vnitřně integrovaná a tím více umožňuje vytvořit si 

soulad mezi svými intencemi a objektivitou světa kolem. Souhrnně bývá někdy 

osobnost vymezena svými vlastnostmi jako charakteristikami, které  jsou relativně 

stálé a vyznačují se odolností vůči změně, a svými rysy, které nemají tak obecnou 

platnost a jsou více vázány na specifické situace (Helus, 2007). 

Shrnujícím způsobem můžeme tedy osobnost chápat jako funkční celistvost 

člověka, která má určující význam pro to, jak probíhají jeho intrapsychické 

procesy. Což se manifestuje navenek ve styku a vztazích s jinými lidmi a ve 

směřování k cíli. Integrovaná osobnost se tudíž nerodí jen z intrapsychické 

struktury, je ovlivňována sociální skutečností v dobrém či zlém, často v napětí 

obou těchto pólů (Fromm, 1992) a také vlastní interpretací sebe sama v průběhu 

životní cesty (Erikson, 1989). Vyhraňování integrované osobnosti pak probíhá jako 

důsledek úspěšné socializace, k níž intencionální edukace má přispívat. Pojetí role 

žáka jako subjektu edukace má z tohoto hlediska své zřetelně psychologické 

parametry a pedagogické důsledky. Žák je subjektem výchovně-vzdělávacího 

procesu vlastní tvořivou aktivitou a vlastním osobnostním rozvojem, jímž pro sebe 

zhodnocuje edukační působení. 
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To je velmi zkratkovitě a zjednodušeně vyjádřený obecný postulát. Ten 

však často vstupuje do konkrétního napětí s mnoha edukačními událostmi, v nichž 

objektové chápání žáka je pro něho nadměrné, ale např. pro učitele je dané nikoliv 

snad malým zřetelem k žákovu subjektu, nýbrž fakticitou toho, co je právě 

nezbytné ve škole právě nyní vykonat. I když takovéto napětí je zcela běžné, při 

vyvážené komunikaci učitele s žáky se dá většinou zvládnout (Mareš, Křivohlavý, 

1995, Mareš et al., 1988). Složitější situace nastává, když osobnost žáka 

nedosahuje z různých důvodů takové úrovně, aby on sám byl ochoten jistou 

tvořivou aktivitu v zájmu svého osobnostního rozvoje podstoupit. Což je nezřídka 

případ žáků s poruchami chování, u nichž nedostatek edukační kooperace může 

pocházet jak z jejich znevýhodnění, tak z malé motivovanosti či z jiných důvodů 

(zmíněných v 2.2.5). 

 

2.3.2 Sebeaktualizační tendence osobnosti v humanistické psychologii 

Na děti s poruchami chování je veřejností nahlíženo jako na nepřizpůsobivé 

až k disociální. Je tomu tak proto, že je u nich patrný některý symptom poruchy 

(jejich klasifikaci podává např. Kohoutek, 1998), ať již mají příčiny biogenní, 

somatogenní, psychogenní či sociogenní, jako společensky nežádoucí. Obdobně se 

projevuje sklon dítěte ke zvýšené psychické tenzi, psychomotorická nestabilita a 

disociální vývoj (srov. tamtéž). Stručně řečeno, maladaptivní disponovanost 

takovéhoto dítěte je něčím, čeho si povšimne i laik a vůči čemuž neprojevuje 

toleranci. 

Pro etopedii tím  vzniká dost složitá situace. Usiluje o to, aby edukace takto 

vymezených žáků měla co nejefektivnější socializační efekty. Přitom naráží často 

na malý zájem u žáků samotných a navíc musí neustále čelit pochybám veřejnosti o 

svých reálných možnostech. Mohlo by se tudíž zdát, že potom je pro ni nejen 

obtížné, ale takřka nemožné realizovat ideu, která se ve formulaci „obrat k dítěti 

jako výzva a úkol“ objevila v podtitulu jedné české psychologické publikace 

(Helus, 2004) a vyrůstá z principů humanistické psychologie.  

C. R. Rogers (1961, 1998) formuje jako základní tendenci každého živého 
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organismu neustálé směrování k tvořivému naplnění bytostně vlastních možností. 

Aktualizační (resp. sebeaktualizační) tendenci živého organismu je podle tohoto 

autora pochopitelně možné mařit nebo deformovat, ale není možné ji zničit. 

Hledisko, které Rogers uvádí, je míněno veskrze v pozitivním smyslu: autor říká, 

že sebeaktualizační tendence se realizuje jako pozitivní tendence k růstu, že jde o 

výběrovou a cílenou tendenci. Pak se jeví celá otázka socializace žáka tak, že jeho 

subjekt je dominantní složkou ve vlastním cílovém usilování, a že pro působení na 

něho je třeba ze všeho nejvíce respektovat tento subjekt a sytit ho takovými 

stimulacemi, které přijme za své. Tato důvěra v jedince nalézá ostatně u Rogerse 

oporu v jiné jeho myšlence (1998), totiž že jedinci disponují ve svém nitru 

nesmírnými potencemi sebeporozumění a proměny vlastního sebepojetí, jež mohou 

být využity v atmosféře podporujících vztahů a za podmínek autentičnosti, 

kongruence (shody), dále akceptace, zájemu, důvěry, a konečně empatického 

porozumění.  

Ve školním intencionálním systému tyto podmínky narážejí na jednu potíž. 

Rogers, když o nich hovoří jako facilitátorech výchovně-vzdělávacího systému, 

uvádí rozhodující předpoklad jejich působení, totiž přijímání žákem. Problém, 

který tak před námi vyvstává při intencionální edukaci u žáků s poruchami chování, 

je posunut posléze k nim samotným až do tohoto bodu, tj. k tomu jak dosáhnout, 

aby žáci vnímali např. empatický přístup školy, k němž budou mít nedůvěru, 

protože v ostatních jejichž životních interakcích k nim takto přistupováno není. Na 

základech humanistické psychologie je dnes v řadě psychologických prací 

vyjadřována soustava přístupů k dítěti v edukačním procesu, která by zdůraznila 

osobnostní zřetele v interakci s nimi (jako příklad viz Helus, 2004, III. část), avšak 

jejich efektivnost je v praxi podmíněna Rogersem zdůrazněným vnímáním žáky 

samotnými. 

Pro mnohé z nich bude patrně pohodlnější neotevřít se empatii učitele a 

nepřijmout autentičnost v zájmu o ně. Jakmile tak totiž učiní, je to prvý krok, aby 

sami podkopali své falešné jistoty a vydali se za nejbližší, bezprostředně 

zkušenostně očekávatelný horizont, na cestu k  naplnění vlastních možností. Tato 
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cesta je nelehká vždy a u každého. U dítěte, které je svými poruchami učení a 

chování znevýhodněno, bude nelehká dvojnásob a téměř vždy bude spojena 

s nutností respektovat limity, jež by si každý nerad přiznával. Smysl humanistické 

psychologie ale spočívá v tom, že i u dětí takto diagnostikovaných je v principu 

něco podobného možné. 

 

2.3.3  Psychologické aspekty motivace 

Výchovně-vzdělávacími aspekty motivace jsme se tu zabývali (2.1.5), avšak 

další otázky integrace pojetí žáka jako subjektu edukace a sebeaktualizační 

tendence osobnosti nás vedou k psychologické stránce její problematiky. 

Skutečnost, že motiv se v jedinci vytváří jako zvnitřnění vnějšího stimulu, 

bývá psychologicky chápána tak, že vnější podněty (incentivy) „se lomí“ přes 

intrapsychické podmínky subjektu. V. Nakonečný (1996) v této souvislosti hned na 

prvých stránkách své knihy o motivaci připomíná pojetí H.D. Schmalta a H. 

Heckhausena, podle nichž motivace je dána interakcí mezi osobou a situací, v níž 

se nachází. Činnost, k níž motiv jedince směruje, pak zahrnuje sjednoceně vnější 

chování i vnitřní prožívání (Čáp, 1996). Optimální motivace má proto integrující 

tvářnost. 

Celá řada teorií motivace (jejich přehled podává Nakonečný, 1996) se 

přirozeně liší, přičemž specifickou povahu dostává téma motivace v školním 

prostředí, kde se stává vůdčím předpokladem edukačního úsilí (srov. Hrabal, Man, 

Pavelková, 1984).  

Nejzřetelnější je patrně rozpor mezi behavioristickou teorií, která chápe sám 

termín jako jiný výraz pro podmiňování, a humanistickou psychologií, jež 

zdůrazňuje motivaci jako proces sebeaktualizace. V prvém případě je motivace 

„drive“, silná pohnutka, jež aktivuje psychiku subjektu. V druhém případě je 

projevem psychického subjektu jedince, jeho cílového zaměření. 

V behavioristickém přístupu jde tedy v zásadě o to, aby incentiva byla natolik 

působivá, aby se stala drivem. Z edukačního hlediska je tudíž třeba vyslat 

dostatečně intenzívní signál, který může být i zpevněn tím, že jeho nepřijetí nese 
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znevýhodnění jedince a přijetí nějakou formu odměny. Habituací, návykem na 

takovýto stimul vzniká vnitřní pohnutka trvalého rázu, nadále determinující 

chování. V humanistické psychologii je naproti tomu zdůrazněna připravenost 

včlenit interiorizovanou stimulaci do vlastní motivační struktury subjektu 

z vlastního rozhodnutí.  

I když v tomto srovnání celý problém zjednodušujeme vzhledem k našemu 

tématu, je zřejmé, že pro behavioristickou psychologii bude snazší vytvářet systém 

sekundárních (sociogenních, získaných) motivů, pokud nebude v rozporu 

s primárními (biogenními, vrozenými) motivy jedince. Pro humanistickou 

psychologii to bude náročnější, předpokládá vyšší míru ztotožnění se smyslem 

motivu a jeho včlenění do již exitující struktury motivace. Zároveň se dá naopak 

usuzovat, že v prvém případě může být motiv méně pevný a trvalý, neboť jej lze 

snáze překrýt incentivou jinou. Jestliže však motiv je jedincem plně zvnitřněn jako 

součást jeho integrity, bude zřejmě pevnější. Potom můžeme chápat motivy jako 

součást osobnostního zaměření, subjektivně neoddělitelnou od potřeb, zájmů a 

hodnotové orientace, společně s nimiž bývají často uvažovány (např. Helus, 2004).  

U žáků, jimiž je věnován náš výzkum, se tak v rovině motivace objevuje 

vyostřeně povaha jejich znevýhodnění. Optimální motivace je pro ně v mnoha 

případech nesnadným úkolem, vyžadující budování vlastní osobnosti takřka od 

základu nově. Snazší pro ně bude do jisté míry vnějškové přijetí drivu, ten však 

může být v konkurenčním zápasu různorodých tendencí překrýván motivem jiným, 

a to i protichůdným, např. z disociální party, nefunkční rodiny, celkově 

deprivačního prostředí aj. Zvnitřnění motivů dlouhodobě perspektivních se pak jeví 

jako nesnadnější. 

Výzkum nám má na vzorku respondentů mj. naznačit, do jaké míry u nich 

pozitivní motivy pro dlouhodobé životní perspektivy takto interiorizovány jsou, 

resp. jakou faktickou otevřenost vůči nim projevují. 
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3. KONCEPCE VÝZKUMU 

 

 

 

3.1  Výzkumná hypotéza, cíl, předmět a metody práce 

3.1.1  Stanovení výzkumné hypotézy 

V závěrečném oddílu 1. kapitoly jsme zdůraznili, že všechny nesnáze, jež 

pubescent při své subjektivní a autentické formulování budoucnosti jako životního 

úkolu má, výrazně narůstají, jedná-li se o dítě s nespornými limity, jako je tomu u 

žáků s poruchami chování.  

Pokládáme proto za produktivní s oporou o teoretickou reflexi v 2. kapitole 

hlouběji výzkumnými zjištěními poznat, jaká je v tomto směru subjektivně 

pociťovaná situace žáků s poruchami chování. Na základě předchozího rozboru 

tématu a po vlastní zkušeností z působení na škole stanovíme pro svůj výzkum 

následující pracovní hypotézu: 

Žáci s poruchami chování ve srovnání s jinými projevují v převažující míře 

velmi malé a perspektivně nepostačující zaměření k dlouhodobým životním cílům.  

V kooperaci vnitřních a vnějších příčin se tím vytváří základ pro značně oslabenou 

možnost vlastní socializace a uplatnění ve výhledech do budoucnosti, což si však 

sami mnohdy neuvědomují. Výzkum příčin a souvislostí toho stavu může vést 

k systematičtější výchovně-vzdělávací reflexi daného jevu a k takovým poznatkům 

pro působení na žáky, které jeho disocializační dosahy budou minimalizovat. 

Tuto pracovní hypotézu chceme ověřovat tak, aby bylo dosaženo cíle 

výzkumu. 

3.1.2 Cíl výzkumu 

Cílem výzkumu je:  

a) zjistit a formulovat, které vnější i vnitřní vlivy zasahují osobnost žáka s 

poruchami chování ve smyslu hypotézy nejvíce, přičemž půjde jak o intencionální 
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výchovné vlivy, tak o vlivy neintencionální;  

(b) ověřit, jak celoživotní osobnostní zaměřenost ve smyslu reálných 

socializačních možností koresponduje s některými jinými osobnostními 

charakteristikami, pokud se manifestují ve vlastních projevech, jako jsou např. 

hodnotové vzorce, potřeby a přání, ideály sebeaktualizace apod., tj. s těmi rysy 

celistvosti žáka, jež s celoživotní zaměřeností úžeji souvisí apod.; 

(c) zjistit, které vnější vlivy, intencionální i neintencionální, se mohou 

pozitivně projevit ve smyslu co nejadekvátnější socializace žáka a platnost hypotézy 

oslabit; 

(d) zjistit, zda je větší část žáků ochotná takovéto vlivy akceptovat a v jaké 

míře je schopná na ně produktivně reagovat vymezením reálných perspektiv svého 

usilování; 

(e) analyzovat v celkové sociální rovině, zda je na žáky aktivně působeno ve 

směru oslabení platnosti hypotézy; 

(f) vymezit, zda z hlediska předchozího bodu může výchovně-vzdělávací 

působení speciálního pedagogického zařízení projevit v tomto směru výraznější 

stimulativní vliv na sebereflexi žáka v celku jeho socializačního procesu; 

(g) vyjádřit z téhož hlediska možnosti rodiny a sociálního prostředí, v němž 

žáci žijí, a to včetně širších a nikoliv systematicky výchovných vlivů, např. 

mediálních prostředků, identifikačních podnětů pro mládež apod. 

 

3.1.3 Předmět výzkumu 

Předvýzkum byl realizován na jedné pražské speciální základní škole, podle 

jeho výsledků byl dotazník zpřesněn. 

Terénní výzkum byl uskutečněn na základních školách pro žáky se 

specifickými poruchami chování a s poruchami učení, především na škole, kde 

jsem působil a znám hlouběji celkové prostředí, vzorek byl doplněn o žáky 8. a 9. 

ročníku jiných škol. Výzkum byl administrován vždy po poradě s vedením školy, 

přičemž škola je ve výsledcích anonymní, protože si většinou nepřeje adresné 

uvádění. Vzorek respondentů je 120 dětí, což samo o sobě je číslo relativně značné 
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vzhledem k počtu škol, na něž žáci s poruchami chování docházejí a k omezené 

kapacitě speciálních tříd.  

Kontrolní soubor tvoří žáci tercie a kvarty osmiletého gymnázia, je 

maximálně kontrastní vůči základnímu souboru, protože u nich lze předpokládat 

vyhraněnější celoživotní cílové směřování prověřené faktem, že si studia zvolili již 

po pátém postupném ročníku.   

 

3.1.4 Metody práce jako celku a metodika výzkumu 

Práce vychází z teoretické analýzy pedagogické, speciálně pedagogické, 

psychologické a sociálně psychologické literatury, vztahující se k tematice 

socializace dítě a problematice dětí s poruchami chování, jak je zde reflektována ve 

2. kapitole, teoretické postuláty jsou konfrontovány s vlastním výzkumem, jenž 

proběhl metodou dotazníku. 

Relevantní výsledky výzkumu jsou vyhodnoceny v absolutních údajích a 

v korelacích, aby u bylo možno dojít k odpovědím vyjádřeným v cílových 

kategoriích práce, a to jednotlivě i v agregacích významově souvisejících dat. 

Metodika výzkumu a jmenovitě výstavby dotazníkového je založena tak, 

aby mohl být vyhodnocen především kvalitativní obraz subjektivního přístupu 

respondentů k zadané problematice, resp. subjektivních stanovisek k různě 

modifikovaným aspektům ústřední výzkumné otázky. V celku dotazníku i 

v jednotlivých formulacích otázek je proto kladen důraz na to, jak téma vidí sami 

žáci s poruchami chování v konfrontaci se žáky z kontrolního souboru, jak se do 

odpovědí promítají jejich vlastní postoje a zkušenosti. I když ze zřejmých důvodů 

je výzkum prováděn ve školním prostředí, jde o to, aby postihl širší sociokulturní 

pozadí problematiky, proto věnuje tolik pozornosti i rodinnému prostředí a 

neintencionálním faktorům, což vyplývá z výchozí hypotézy a cíle výzkumu. 

zjišťovat celoživotní osobnostní zaměřenost žáků s poruchami chování jako součást 

jejich běžné životní skutečnosti a seberealizačních představ. 

Psychická struktura respondentů je z našeho hlediska přijímána jako danost, 

která se nicméně v postojích žáků projevuje způsobem, který výzkum ověří a 
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s nímž má speciálně pedagogické výchovné působení kalkulovat, takže projevy 

žáků budou poukazovat k některým po výtce psychologickým kategoriím. Máme 

nyní na mysli hlavně míru celkové integrace osobnosti žáka, jeho sebereflexe a 

úsilí o sebeaktualizaci, životní motivovanost, povahu jeho potřeb, zájmů a 

hodnotových vzorců, souvztažnost racionálních a emocionálních přístupů k životu, 

úroveň socializace a projevy autoregulace. Tyto a další charakteristiky, pokud se ve 

výzkumu projeví, budou konstatovány a hodnoceny se zřetelem k tématu. 

V souvislostech této práce mohou však profil respondentů pouze nastínit, protože 

by vyžadovaly v dalším zaměření k tématu podrobnější psychologické zkoumání. 

 

 

3.2 Zadání výzkumu a vzorky respondentů 

3.2.1 Zadání výzkumu 

Základní metodou výzkumu byl dotazník (viz v příloze), mající 36 

uzavřených otázek shrnutých do čtyř tematických okruhů a tři otevřené otázky 

v pátém tematickém okruhu. Dotazník byl administrován (viz 3.1.3) u dětí na 

základních školách pro žáky se specifickými poruchami učení a chování v Praze, 

navštěvujících 8. a 9. ročník. U těchto žáků byla také provedeny rozhovory a 

doplňková šetření, jež nejsou v práci vyhodnocena, ale umožnily lepší interpretaci 

výsledků. 

Poměrně obsáhlý a časově náročný dotazník vzbuzoval obavy, že jeho 

zodpovídání bude pro žáky speciálních základních škol obtížné a únavné nebo že 

se setká s nepochopením a nezájmem, až odmítáním. Skutečnost však byla jiná. 

Žáci přijali dotazník s velkým pochopením a až několik málo výjimek nemusely 

být jejich formuláře vyřazovány pro neúplnost. Naopak z chování respondentů 

vznikal dojem, že výzkum je uvítán jako projev zájmu o ně a přijímán s důvěrou, 

tak se projevovali i při individuálních rozhovorech. 

Již tento fakt můžeme z hlediska výzkumného cíle pokládat za skutečnost o 

něčem vypovídající. Dá se říct, že v postojích žáků speciálních základních škol 

k výzkumu se odráželo jakési uspokojení, že „se o ně někdo zajímá“, což se 
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promítlo do jejich kooperativního postoje, překonávajícího očekávání. 

Je třeba podotknout, že výzkum se setkal s pomocí a podporou 

pedagogických pracovníků speciálních základních škol, ačkoliv pro ně byl 

vzhledem k malému počtu žáků ve třídách, většinou do deseti dětí, často obtěžující. 

Alespoň touto formou je na místě vedení škol a učitelům poděkovat, což se 

vztahuje ovšem i na pedagogické pracovníky gymnázií, z nichž byl vybrán 

kontrolní vzorek. 
Administrace dotazníku zabrala na speciálních základních školách 

v průměru 40 min., tj. vyučovací hodinu, která je tu kratší než na jiných školách. 

Na gymnáziu zabrala cca 30 min. I zde proběhla bez komplikací. 

3.2.2 Počty respondentů a dva orientační údaje 

Následující tabulky přinášejí počty respondentů ve výzkumu i v kontrolním 

souboru a dva údaje, jež mají určitý orientační význam, ale zároveň výpovědní 

hodnotu. 

Tab. 1 Respondenti výzkumu 

resp. chlapci dívky r.úplná r.neúpl. F ano F ne  
120 105 15 62 58 79 40 
% 87,5 12,5 51,7 48,3 65,8 33,3 

   r.= rodina, F= má facebook          

Tab. 2 Gymnazisté kontrol. souboru 

rod.= rodina, F= má facebook 

I když kontrolní soubor je příliš malý k vyjadřování nějakých závěrů, 

srovnání odpovídá, pokud jde o počet chlapců a děvčat skutečnosti, která byla plně 

ověřena ve všech  třídách speciálních základních škol, kde je výraznější převaha 

chlapců. Nápadně větší počet žáků z neúplných rodin ve srovnání s gymnasisty 

naznačuje možnost souvislosti mezi jejich poruchami a rodinným zázemím, rozdíl 

plných 15% se nezdá být náhodný, ale to bychom předjímali.  

resp. chlapci dívky r.úplná r.neúpl. F ano F 
  30 19 11 20 10 25 5 

% 63,3 36,7 66,7 33,3 83,3 16,7 
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Pozoruhodná je vysoká frekvence facebooku v základní i kontrolní skupině. 

U studentů gymnázia je počet respondentů bez něj krajně nízký, avšak i u žáků 

speciálních základních škol jím disponuje zřetelně nadpoloviční většina, ačkoliv ve 

veřejnosti stále převládá mínění, že tyto děti pocházejí ze sociálně slabých rodin a 

počítač není právě levná záležitost. 

Uvedené orientační údaje tak naznačují určité oslabení sociální situace dětí 

se specifickými poruchami učení a chování, ale nikoliv v rozsahu, který by nás 

mohl vést k ukvapeným závěrům. Jejich výpovědní hodnota se nemůže vztahovat 

ke konkrétním jedincům, protože v podobném situování je i řada např. studentů 

gymnázií, a nemá také skupinově určující charakter, protože záporné ukazatele 

nejsou ani v jednom případě převažující. Nicméně jistou souvislost sociálního 

znevýhodnění v nich můžeme předběžně vypozorovat, patrně však v rozsahu, který 

není tak značný, jak se všeobecně soudí v laické veřejnosti. 
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4. ZÁKLADNÍ VÝZKUMNÁ ZJIŠTĚNÍ  

 

 

4.1 Zaměření zjištění z hlediska výzkumnému úkolu a teoretické reflexe 

4.1.1 Koncipování otázek vzhledem k výzkumné hypotéze a cíli práce 

Hypotéza a cíl výzkumu vymezilo jeho koncipování především takovými 

okruhy, v nichž se projevuje „já mezi ostatními“ respondentů jako forma určité 

komunikace a kooperace a takových aktivit, ve kterých se stupeň motivovanosti na 

jisté úrovni promítá v´chování a jednání, ale i ve  vytyčování životních zájmů a 

cílových směřování. Zajímaly nás proto především situace každodenního rázu, 

skládající souvislejší obraz o žákově životní pozici.  

Tento pohled na osobnost žáka nemůže být vyčerpávající. Neodkrývá celou 

škálu vnitřních podmínek, přes které „se lomí“ vnější podněty, např. případné 

snížení aktivity psychických procesů, nerovnoměrný vývoj, funkční oslabení, 

zaměření schopností především na konkrétní, názorné a mechanické úkoly, 

případnou afektivní labilitu, impulzivnost, úzkostnost, nestálost nálady apod. (srov. 

1.1.4). Všechny tyto jevy s intrapsychickými dosahy se nicméně projevují 

interpsychicky v  v postojích a aktivitách, které vytvářejí jistou síť konfigurací 

faktorů ovlivňujících rozhodnutí (D. Doubek, M. Klusák, in: Pražská skupina škol. 

etnografie, 2005). Znamená to, že otázky našeho výzkumu (a dokonce ani 

rozhovory s žáky) nemohou postihnout zdroje, neboť jedinec je má často překryté a 

explicitně si je neuvědomuje, ale mohou postihnout alespoň  do jisté míry 

důsledky. 

 

4.1.2 Koncipování otázek vzhledem k teoretické reflexi 

Z části věnované výše teoretické reflexi (2. kap.) je zřejmé, že při stanovení 

otázek nás především zajímaly takové jevy, které souvisí se socializačním 

procesem žáků.  

Z obecně pedagogické teoretické reflexe je to především téma motivace (viz 

2.1.5, také 2.3.3) a žákovy komunikace (viz 2.3.5). Ze speciální pedagogiky se pro 
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nás tak stal pojem „utilita“ (2.2.2, 2.2.3) vztah edukačního prostředí a sociální 

situace žáka a systémové chápání poruch učení a chování (viz 2.2.4). 

V psychologické teoretické reflexi bylo rozhodujícím činitelem stanovisko C. R. 

Rogerse, podle něhož je základní tendencí každého člověka neustálé směrování 

k tvořivému naplnění bytostně vlastních možností (viz 2.3.2).  

Na základě hypotézy a cílů výzkumu byly všechny otázky dotazníku  aby 

zjišťovaly fundamentální životní situovanost respondentů jednak co do jejich 

reálných životních podmínek a vztahů, jednak co do jejich postojů a dlouhodobých 

projektů. Byly rozděleny do čtyř okruhů týkajících se rodiny a školy (ot. 1 – 10), 

života mezi ostatními lidmi (ot. 11 – 19), představ o budoucnosti (ot. 20 – 29) 

životních hodnot (30 až 36), následoval pátý okruh volných výroků (ot. 37 – 39).  

 

 
4.2 Zpracování základních výzkumných zjištění 

 
4.2.1 Tabulace výsledků dotazníku  

Odpovědi na uzavřené otázky skýtaly respondentům 4 možnosti, odpovědi 

na otevřené otázky byly převáděna čtyřbodovou škálu tak, že 1 znamená nulovou 

odpověď nebo odpověď zcela v duchu přežívajících představ prepubescence (srov. 

1.1.1), 2 odpověď přijímající obecnou konvenci, 3 individualizovanou odpověď 

přihlížející k vlastním reálným možnostem, 4 odpověď vyzrálou nebo značně 

konkretizovanou. 

Výsledky byly statisticky zpracovány tak, že získané kvantifikované údaje 

spočívají u jednotlivých otázek v počtu volby jednotlivých možností a jejich 

percentuálním výskytu, v průměrné odpovědi a mediánu, dále byly u každé 

odpovědní položky spočítány programem excel směrodatné odchylky a variační 

koeficienty. Celková základní výzkumná zjištěni ukazující následující dvě tabulky, 

z nichž budeme vycházet v této kapitole. Pro výzkum podstatná budou ovšem 

zjištění korelační, jimiž se bude práce zabývat v další kapitole.             
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 Tab. 3 Základní zjištění, respondenti výzkumu souboru 

ú.= údaje, l,2,3,4 v údajích = počty a % hodnot odpovědí, pr.odp. = průměr odpovědí,        
m= medián, s.od. = směrodat.  odchylka, v.k. = variační koeficient 

  ot./ú. 1 % 2 % 3 % 4 %   pr.odp m. sm.od. v.k. 
1 12 10,0 19 15,8 35 29,2 54 45,0   3,1 3 1,0 0,3 
2 10 8,3 23 19,2 55 45,8 32 26,7   2,9 3 0,9 0,3 
3 4 3,3 21 17,5 35 29,2 60 50,0   3,3 4 0,9 0,3 
4 27 22,5 28 23,3 34 28,3 31 25,8   2,6 3 1,1 0,4 
5 19 15,8 37 30,8 24 20,0 40 33,3   2,7 3 1,1 0,4 
6 46 38,3 9 7,5 26 21,7 39 32,5   2,5 3 1,3 0,5 
7 15 12,5 59 49,2 25 20,8 21 17,5   2,4 2 0,9 0,4 
8 17 14,2 49 40,8 32 26,7 22 18,3   2,5 2 0,9 0,4 
9 37 30,8 43 35,8 18 15,0 22 18,3   2,2 2 1,1 0,5 
10 29 24,2 18 15,0 48 40,0 25 20,8   2,6 3 1,1 0,4 
                          11 10 8,3 19 15,8 49 40,8 42 35,0   3,0 3 0,9 0,3 
12 31 25,8 22 18,3 40 33,3 27 22,5   2,5 3 1,1 0,4 
13 11 9,2 29 24,2 36 30,0 44 36,7   2,9 3 1,0 0,3 
14 3 2,5 34 28,3 42 35,0 41 34,2   3,0 3 0,9 0,3 
15 24 20,0 43 35,8 47 39,2 6 5,0   2,3 2 0,8 0,4 
16 65 54,2 37 30,8 8 6,7 10 8,3   1,7 1 0,9 0,5 
17 35 29,2 13 10,8 23 19,2 49 40,8   2,7 3 1,3 0,5 
18 15 12,5 20 16,7 59 49,2 26 21,7   2,8 3 0,9 0,3 
19 12 10,0 42 35,0 29 24,2 37 30,8   2,8 3 1,0 0,4 
                          20 22 18,3 38 31,7 20 16,7 40 33,3   2,7 3 1,1 0,4 
21 29 24,2 11 9,2 25 20,8 54 45,0   2,9 3 1,4 0,5 
22 10 8,3 31 25,8 32 26,7 47 39,2   3,0 3 1,0 0,3 
23 29 24,2 28 23,3 44 36,7 18 15,0   2,4 3 1,0 0,4 
24 15 12,5 38 31,7 50 41,7 17 14,2   2,6 3 0,9 0,3 
25 35 29,2 28 23,3 25 20,8 32 26,7   2,5 2 1,2 0,5 
26 30 25,0 34 28,3 18 15,0 38 31,7   2,5 2 1,2 0,5 
27 43 35,8 25 20,8 42 35,0 10 8,3   2,2 2 1,0 0,5 
28 29 24,2 18 15,0 31 25,8 42 35,0   2,7 3 1,2 0,4 
29 47 39,2 26 21,7 30 25,0 17 14,2   2,1 2 1,1 0,5 

                          30 22 18,3 30 25,0 47 39,2 21 17,5   2,6 3 1,0 0,4 
31 19 15,8 27 22,5 31 25,8 41 34,2   2,8 3 1,1 0,4 
32 13 10,8 23 19,2 41 34,2 43 35,8   3,0 3 1,0 0,3 
33 8 6,7 39 32,5 44 36,7 29 24,2   2,8 3 0,9 0,3 
34 5 4,2 26 21,7 46 38,3 43 35,8   3,1 3 0,9 0,3 
35 36 30,0 20 16,7 31 25,8 32 26,7   2,5 3 1,2 0,5 
36 25 20,8 31 25,8 35 29,2 29 24,2   2,6 3 1,1 0,4 
                          37 45 37,5 49 40,8 24 20,0 2 1,7   1,9 2 0,8 0,4 
38 64 53,3 15 12,5 28 23,3 13 10,8   1,9 1 1,1 0,6 
39 48 40,0 25 20,8 28 23,3 19 15,8   2,2 2 1,1 0,5 
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                 Tab. 4 Základní zjištění, kontrolní soubor - gymnasisté 

ú.= údaje, l,2,3,4 v údajích = počty a % hodnot odpovědí, pr.odp. = průměr odpovědí,   m= 
medián, s.od. = směrodat.  odchylka, v.k. = variační koeficient 

   

ot/ú. 1 % 2 % 3 % 4 %  p.odp m. s.od. v.k. 
1 

 

0 0,0 3 10,0 10 33,3 17 56,7  3,5 4 0,7 0,2 
2 1 3,3 6 20,0 15 50,0 8 26,7  3,0 3 0,8 0,3 
3 0 0,0 1 3,3 5 16,7 24 80,0  3,8 4 0,5 0,1 
4 2 6,7 7 23,3 9 30,0 12 40,0  3,0 3 0,9 0,3 
5 3 10,0 14 46,7 4 13,3 9 30,0  2,6 2 1,0 0,4 
6 10 33,3 6 20,0 6 20,0 8 26,7  2,4 2 1,2 0,5 
7 1 3,3 13 43,3 11 36,7 5 16,7  2,7 3 0,8 0,3 
8 1 3,3 8 26,7 9 30,0 12 40,0  3,1 3 0,9 0,3 
9 3 10,0 10 33,3 10 33,3 7 23,3  2,7 3 0,9 0,3 
10 3 10,0 8 26,7 5 16,7 14 46,7  3,0 3 1,1 0,4 
                        11 4 13,3 4 13,3 9 30,0 13 43,3  3,0 3 1,0 0,3 

12 13 43,3 1 3,3 7 23,3 9 30,0  2,4 3 1,3 0,5 
13 3 10,0 8 26,7 11 36,7 8 26,7  2,8 3 0,9 0,3 
14 2 6,7 3 10,0 12 40,0 13 43,3  3,2 3 0,9 0,3 
15 7 23,3 6 20,0 11 36,7 6 20,0  2,5 3 1,1 0,4 
16 18 60,0 9 30,0 2 6,7 1 3,3  1,5 1 0,8 0,5 
17 2 6,7 2 6,7 8 26,7 18 60,0  3,4 4 0,9 0,3 
18 3 10,0 7 23,3 9 30,0 11 36,7  2,9 3 1,0 0,3 
19 2 6,7 7 23,3 13 43,3 8 26,7  2,9 3 0,9 0,3 
                        20 0 0,0 12 40,0 6 20,0 12 40,0  3,0 3 0,9 0,3 

21 2 6,7 3 10,0 11 36,7 14 46,7  3,2 3 0,9 0,3 
22 0 0,0 4 13,3 6 20,0 20 66,7  3,5 4 0,7 0,2 
23 7 23,3 2 6,7 13 43,3 8 26,7  2,7 3 1,1 0,4 
24 0 0,0 5 16,7 16 53,3 9 30,0  3,1 3 0,7 0,2 
25 7 23,3 6 20,0 4 13,3 13 43,3  2,8 3 1,2 0,4 
26 9 30,0 7 23,3 8 26,7 6 20,0  2,4 2 1,1 0,5 
27 8 26,7 10 33,3 9 30,0 3 10,0  2,2 2 1,0 0,4 
28 7 23,3 1 3,3 13 43,3 9 30,0  2,8 3 1,1 0,4 
29 9 30,0 6 20,0 9 30,0 6 20,0  2,4 3 1,1 0,5 
                        30 2 6,7 4 13,3 18 60,0 6 20,0  2,9 3 0,8 0,3 

31 0 0,0 4 13,3 8 26,7 18 60,0  3,5 4 0,7 0,2 
32 3 10,0 3 10,0 15 50,0 9 30,0  3,0 3 0,9 0,3 
33 4 13,3 6 20,0 14 46,7 6 20,0  2,7 3 0,9 0,3 
34 2 6,7 2 6,7 11 36,7 15 50,0  3,3 4 0,9 0,3 
35 2 6,7 1 3,3 10 33,3 16 53,3  3,4 4 0,8 0,3 
36 5 16,7 1 3,3 8 26,7 16 53,3  3,2 4 1,1 0,3 
                        37 3 10,0 18 60,0 8 26,7 1 3,3  2,2 2 0,7 0,3 

38 5 16,7 131 36,7 11 36,7 3 10,0  2,4 2 0,9 0,4 
39 6 20,0 5 16,7 12 40,0 7 23,3  2,7 3 1,0 0,4 
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    4.2.2 Rodina  

Prvý okruh otázek 1 až 3 se týkal rodinné situovanosti respondentů.   

Zcela stěžejní 1. otázka vztahu rodičů k dítěti může být pokládá za 

důležitou z pohledu dítěte a čekali bychom, že respondenti výzkumu si budou ve 

větší míře stěžovat na malý rodičovský zájem.  Skutečně zde je proti gymnazistům 

nižší průměrná hodnota, avšak celkový trend odpovědí je shodný: 

Graf 1 a/ Průměry odpovědí na ot. 1, v % 

      

   

Výsledky ale je třeba vidět ve spojitosti s ot. 2, tj. s vlastním vztahem 

k rodičům:   

Graf 1 b/ Hodnoty odpovědí na ot. 1 a 2, respondenti výzkumu, v % 

 
Významově jsou odpovědi strukturovány tak, že zatímco odpověď 1 
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představuje žádoucí vzájemnost, optimum představuje až odpověď 4. V obou 

souborech jsou dotázaní k sobě kritičtější, celková tendence se projevuje v obou 

skupinách shodně. . Nezájem je častější u dětí, u odpovědí 2 jsou hodnoty u dětí 

vyšší, což znamená, že se na své rodiče obracejí častěji než rodiče na ně. Podobně 

je tomu u odpovědi 3 ukazující, ale dramatickým zlomem se výsledky mění u 

hodnoty 4, kde se ukazují maximální projevy zájmu rodičů o dítě v obou souborech 

mnohem častější než aktivní vyhledávání tohoto zájmu dítětem samotným. 

Třetí otázka, vztažená k rozhovorům s rodiči, přinesla odpovědi asi v tomto 

směru nejzajímavější. To, čemu někteří autoři (Helus, 2004, aj.) říkají „smysluplná 

komunikace“, vyjadřuje výhradně odpověď 4, kterou uvádí 50% žáků s poruchami 

chování, ale 80 % gymnasistů, odpovědi s nižším počtem bodů naznačují pouze 

formální či provozní komunikaci. Zde je tedy největší disparita respondentů 

výzkumu s kontrolním souborem. Na druhé straně však i těchto 50% patrně 

přesahuje obecnou domněnku, že žákům s poruchami chování chybí rodinná 

komunikace zcela. Odpovědi samozřejmě nevypovídají o zaměření těchto 

komunikací a jejich socializační úrovni (srov. v 2.2.4 o sociální opoře). 

K tématice rodiny se vracejí i otázky v jiných okruzích, ve druhém okruhu 

je to ot. 11, zajímající se o fungování rodičů jako vzoru. Při dnešní mezigenerační 

diferenciaci jsme byli dost skeptičtí k vymezení některého z rodičů, jenž by byl 

„vzorem v chování nebo svou prací a úspěchy“, čemuž odpovídala odpověď se  

hodnotou 4. Objevila se však u více než třetiny respondentů a odpověď o stupeň 

nižší vyskytla v 41% případů, zcela negativní odpověď 1 pouze v 8%. U 

gymnasistů tomu bylo velmi podobně.  Rozšířená představa o napjetí v rodinách 

žáků s poruchami chování se tím dost zpochybňuje.  

V dalších okruzích se k rodině vztahují ot. 22 a ot. 32.  

U ot. 22, hovory s rodiči o budoucnosti, je pozoruhodné, že vysoká maxima 

jsou sice dosažena u žáků z kontrolního souboru gymnasistů, ale ani u respondentů 

výzkumu nejsou výjimkou, což má svou praktickou logiku v tom, že u nich se bude 

o budoucnosti rozhodovat dříve. Avšak negativní reakce respondentů, 26%, svědčí 

o šumu v komunikaci, který potvrdily i rozhovory s žáky. Stimulující efekt 
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zde samozřejmě nemají výhružky „jak skončíš, když se nebudeš učit“ apod. 

I když tedy výsledky jsou u respondentů poněkud horší než u kontrolního 

souboru, projevují v zásadě obdobné trendy a nejsou zejména u 1. ot. tak značné, 

jak se obecně soudí. Představa, že u nich rodina vždy selhává, vždy projevuje 

nezájem, vždy odmítá komunikaci atd. atd. je zjednodušující. Spíše je tomu možná 

tak, že rodina méně dovede děti ke komunikaci stimulovat a najít k nim adekvátní 

přístup.  

Všechny odpovědi v tomto okruhu ukazují ale pouze subjektivní reflexi 

rodiny dotázanými, ne objektivní fungování rodinného prostředí. Nezodpovídají 

tudíž otázku, do jaké míry je rodina prostředím aktivizujícím podpůrné funkce, jež 

žákům s poruchami chování umožňují jejich deficity překonávat, a do jaké míry ke 

naopak stvrzující ve smyslu, který jsme tu již naznačili. Ve vztahových zjištěních 

dále nás přesto bude zajímat, jak hodnocení rodinného zázemí koresponduje 

s odpověďmi v ostatních okruzích výzkumu. 

 

 4.2.3 Škola 

Škola se stává pro dítě vedle rodiny druhým rozhodujícím životním 

prostředím a svým edukačně intencionálním úsilím podstatným činitelem jeho 

socializace. Další otázky prvého okruhu (ot. 4 - 10) se proto týkaly reflexe jejího 

fungování i vlastního postavení v ní.  

Zásadní postoj k potřebnosti školy pro vlastní osobnost a její rozvoj 

ověřovala ot. 4. Na ni respondenti výzkumu pouze o málo více než z poloviny 

odpověděli tak, že jí přikládají pro svůj další život podstatný význam, z toho však 

jen 29% je školou uspokojováno, pokud jde o představu životních cílů. Celkový 

průměr potvrzuje, že žáci si význam školy příliš necení. Polovina z nich chápe 

školní docházku jako nutnost nebo jako cosi, čím se jen snaží v klidu proplouvat. U 

gymnasistů jsou tyto údaje diametrálně odlišné. U žáků s poruchami chování musí 

tak školní edukace doslova zápasit o svůj smysl (viz 2.2.4), který se jim patrně 

nejeví jako příliš spojený s dalšími perspektivami, čehož si všimneme níže. 
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Graf 2 Průměry odpovědí na ot. 4, přijímání školy, v % 

 

Tím podstatnější jsou ovšem odpovědi na ot. 5, týkající se chování školy 

vůči žákovi. Průměrné odpovědi jsou kupodivu téměř shodné, u respondentů 

z výzkumu 2,7, u gymnasistů 2,6. Ani v jednom souboru škola sama nezískává 

výraznou většinovou preferenci co do uznání svého smyslu.  

Tato zvláštní shoda jako by naznačovala obecnější problém. Připomeneme-

li si Rogersovu tezi, že sebeaktualizační tendence osobnosti je odvislá od 

empatického porozumění vůči ní (viz 2.3.2) pak může vzniknout dojem, že škola 

nedovede vnést do své intencionální snahy momenty, které by opravdu vyjadřovaly 

osobnostní pojetí žáka, tedy to, co má být těžištěm jejího socializačního působení. 

Z hlediska žáků možná odpověď naznačuje ot. 8, zjišťující ctižádost „patřit 

k lepším“:  

Graf 3 Průměry odpovědí na ot. 8, prospěchová aktivita, v % 
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Rozdíl je tedy zcela zásadní a naznačuje, že u respondentů výzkumu je častá 

malá zainteresovanost na edukačním působení, což může být projevem jejich (viz 

2.2.2) životní rezignace (srov. odkaz k V. Pokorné, 2.2.5).  S tím souvisí u ot. 9 i 

motivovanost pro preferovaný školní předmět, jenž by měl mít celoživotní dosahy. 

Diference chápání školy ve smyslu životní cílesměrnosti je tu tedy dosti zřejmá. 

Za tohoto stavu je zřejmě situace pedagogů na školách pro žáky s 

poruchami chování velmi nesnadná a na rozdíl od svých kolegů na gymnáziích 

hledají záchytné body pro komunikaci se žáky mnohem obtížněji. Stejně jako 

učitelé gymnázií se zhruba u třetiny žáků nemohou opřít o manifestované 

vyhledávání nových podnětů, avšak u poloviny (ot. 8, souhrn odpovědí 1 a 2) 

narážejí na absolutní nezájem o faktické edukační výsledky. 

 

4.2.4 Život mezi ostatními  

Druhý okruh (ot. 11 až 19) zjišťoval jednak sociální vazby respondentů, 

jednak jejich vlastní sebereflexi životní pocitu a své pozice ve skutečnosti. 

Značnou váhu mají již prvé tři otázky, týkající se vztahu žáků k dospělým.  

Ot. 11. tu již byla povšimnuta s překvapivě pozitivními výsledky, neméně 

důležité jsou i odpovědi na ot. 12, ptající se po jiném životním vzoru. Všeobecně se 

totiž můžeme setkat s názorem, že mladé generace tyto životní vzory chybí, resp. 

že jsou vymezeny pouze tzv. celebritami apod. 

Vyvrácením podobného soudu by mohla být vlastně jen odpověď v bodové 

hodnotě 4, které přináleží dospělý, jenž je „osobně znám a vzorem povoláním i 

životem“. Ta se však neobjevovala nijak přesvědčivě. U žáků z výzkumu ji uvedlo 

pouze 22,5%, zatímco 26% konstatovalo, že žádné vzory nemá a ostatní je nalézali 

jen mezi kamarády či celebritami. V kontrolním souboru byly výsledky odlišné v  

krajních polohách, ale průměr je téměř shodný, 2,5 a 2,4. Vysoké počty nižších 

odpovědí naznačují, že děti nehledají své vzory v tradičních polohách osob 

vzbuzujících obecné uznání např. morálními kvalitami apod., ale že jsou více 

ovlivněny módními medializacemi tzv. celebrit nebo příkladem kamarádů jenž 

ovšem funguje jen v sociálním habitu současnosti a není celoživotně orientující.  



50 

Nemůžeme ale přehlédnout následující ot. 13, týkající se širšího kontaktu 

„s dospělými kolem mne“, kde předpokladem bylo, že dobrá úroveň takového 

vztahu má podpůrnou funkci pro průběh socializace. Pouze 37% respondentů 

výzkumu uvedlo odpověď 4 (u gymnasistů dokonce jen 27%) a plná třetina k nim 

uvedla negativní či rezervovaný vztah (u gymnasistů také více, 30%). 

Manifestovaný nezájem o dospělé odpovědí 1 projevila jen velmi malá část 

respondentů, kooperativnost s dospělými odpovědí 4 vyjádřilo mezi žáky s 

poruchami chování něco přes třetinu dotázaných, zatímco  v kontrolním souboru 

gymnasistů byl výsledek výrazně nižší:  

Graf 4 Průměry odpovědí na ot. 13, dospělí mimo rodinu, v % 

      

 

Tento poznatek můžeme pokládat za signifikantní. Poukazuje k tomu, že 

respondenti z výzkumu se nevyhýbají  kontaktům se světem dospělých ve srovnání 

s gymnasisty, komunikaci s ním naopak vítají více. Připomene-li si znovu poměrně 

dobré odpovědi u chápání rodičů jako vzoru (viz 4.1.1) a vysokou frekvenci 

odpovědi 4 u otázky předchozí, docházíme k závěru, že u žáků z výzkumu je 

aktivní styk s dospělými vyhledáván, žádán a ceněn. Tyto jejich postoje mohou být, 

ale to je pouze domněnka, důsledkem toho, že v širším životním prostředí se jim 

takový styk nedostává, že jsou vystaveni v chápání svého handicapu (viz 2.2.4) 

určité izolaci, znesnadňující jim sociální integraci.  

Ot. 14 se obracela ke vztahu vůči „stejně starým kolem mne“. Podle 
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očekávání a v souladu s předchozími poznatky zde nejvíc odpovědí bylo na úrovni 

3, tj. členství v partě (39%),  méně na úrovni 4, signalizující hlubší přátelský vztah  

(34%). V kontrolním souboru byla potřeba malé sociální skupiny celkem shodná, 

potřeba hlubšího interpersonálního kontaktu je u gymnasistů realizovanější.  

Dosti znepokojivé z hlediska cíle výzkumu jsou odpovědi na ot. 15, týkající 

se trávení volného času. Respondenti uvádějí nejčastěji odpověď 1 a 2, tj. že jej 

tráví nahodile nebo u počítačových her apod. (56%), a jen ojediněle nějakým 

vyhraněným zájmem (5%). Výsledky nejsou lepší ani v kontrolním souboru. 

Srovnáme-li tento údaj se staršími zjištěními (Rotterová, Čáp, 1976), je zřejmé, že 

pasivní konzum při volnočasových aktivitách velice vzrostl.  

Ot.16 týkající se drogové scény se vymyká z hierarchie stupnice odpovědí a 

přinesla překvapivý výsledek. U žáků z výzkumu je vysoké procento bez drogové 

zkušenosti (54%) a minimum s opakovanou zkušeností (8%), u gymnasistů je 

výsledek jen mírně lepší. Rozšířený názor, podle něhož žáci s poruchami chování 

automaticky všichni „fetují“, je tudíž sociálně předpojatý a neodůvodněný. 

Poslední trojice otázek tohoto okruhu (ot. 17 – 19) navzájem natolik 

souvisí, že si jich zde všimneme později samostatně. 

4.2.5  Moje budoucnost 

Z aspektu cílesměrného usilovaní respondentů mají ve vztahu výchozí 

hypotéze práce stěžejní význam otázky 20 a 21, zjišťující vlastní reflexi „co se 

mnou bude“ a vlastní kritéria perspektivní orientovanosti.  

U ot. 20 již rozdíl v průměrné odpovědi 2,7 u respondentů výzkumu a 3 u 

gymnasistů není příliš výmluvný percentuálně, ale závažné je zastoupení odpovědi 

1 „tím se nezatěžuji“, která u gymnasistů zcela chybí a která silně je ovšem velmi 

výmluvná. Žáci z výzkumu si otázku své budoucnosti v plné míře, tj. odpovědí 4 

vyjadřující jasnou představu životního cíle i určitou míru přípravy na budoucnost, 

kladou jen ve třetině téměř polovina, se spokojuje s představou, že „chtějí žít 

v pohodě dneska a mít super budoucnost“.  Vágní představa super budoucnosti je 

nicméně přítomna ve velké míře hodnotou odpovědi 2 i v kontrolním souboru. 
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Graf 5 Průměry odpovědí na ot. 20, „co se mnou bude“, v % 

  

 

 Frekvence odpovědi 1 sama o sobě ukazuje oprávněnost naší výchozí 

hypotézy přinejmenším u mnoha žáků s poruchami chování. Svědčí o velmi 

nízkém stupni vlastní reflexe zkoumané problematiky, takže se pro ně budoucnost 

stává předem uzavřeným horizontem (Helus, 2004). Avšak zároveň třetina 

s odpovědí 4 připomíná, že tu nemůžeme paušalizovat. Dotazník samozřejmě 

neukázal, co si tato třetina představuje pod slovy „připravuji se na něj“ (tj. na svůj 

životní cíl), ale samo vědomí potřebnosti takové přípravy ukazuje, že u mnoha 

žáků s poruchami chování je pohled na vlastní budoucnost alespoň do jisté míry 

aktivní.  

Náročnější odpověď si vyžadovala ot. 21, týkající se kritérii zamyšlení nad 

svou budoucností. Pouze vlastními „nápady“ se dotázaní řídí u odpovědi 1, 

respondenti výzkumu v 24%, gymnasisté pouze v 7%. Hodnotnější odpovědi 3 

vztažené ke vzoru prokazují respondenti výzkumu v 23%, gymnasisté v 10%. 

Vyzrálejší odpovědi 3 a 4 jsou v součtu u respondentů výzkumu sice výrazně nižší 

než u gymnasistů (67% a 78%), svědčí ale u nadpoloviční většiny o socializovaném 

přístupu k této otázce. Možná však spíše o tom, že vědí, jak by měl vypadat, tj. 

v programovém postoji, jenž nutně neznamená, že se projevuje i v reálném jednání 

a chování. Přinejmenším však tyto odpovědi naznačují určitý prostor pro další 

stimulaci.  

Což blíže ověřovaly otázky následující.  
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Viděli jsme již u ot. 22 (viz 4.2.2), že i u žáků z výzkumu rodina chápe 

budoucnost dětí nezřídka jako téma rozhovorů s nimi, na rozdíl od všeobecně 

zakořeněného názoru, že nikoliv. Stejný problém „hovořit o mé budoucnosti“ 

nastolila ot. 23 ve vztahu ke škole. Jestliže u rodiny byla u žáků s poruchami 

chování průměrná odpověď 3, zde je pouze 2,4. Zatímco 27% gymnasistů soudí, že 

ve škole se s nimi pro ně užitečně hovoří o tom, jak se mají v budoucnosti uplatnit, 

u respondentů výzkumu tak hodnotí školu jen 15%, což je rozdíl povážlivý. 

Subjektivnost této odpovědi není třeba připomínat, avšak školu by také mělo 

zajímat, jaký žáci k jejímu působení zaujímají postoj, resp. co by od jejich projevů 

stimulujícího rázu očekávali ve vyšší míře než dosud. 

Graf 6 Průměry odpov. na ot. 23, zájem školy o budoucnost žáka, v % 

      

 

Rodinné kontakty u ot. 22 jsou jistě individuálně odlišné, ale u školy se 

neobjevilo, že by např. na některé z nich byly odpovědi výrazně vyšší než na jiné a 

naopak. Pravděpodobně tomu tedy bude tak, že škola „hovoří“ s těmi, kteří „chtějí 

slyšet“, tj. že zde platí obecná podmínka subjektu žáka jako rozhodujícího činitele, 

ochotného aktivizovat tendence růstu. Škola by ale měla počítat s nižší 

angažovaností žáků a tomu přizpůsobit svou stimulaci. 

Otázky 24, 26 a 27 se z různých zorných úhlů dotýkaly příkladu, který 

životní cíle může směrovat.  

Viděli jsme (4.2.4, ot. 13), že se u respondentů výzkumu projevuje 

otevřenost dospělým, jde však o to, jak se promítá do reálných vzorových kontaktů 
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„při výkonu práce“. Ot. 24 ukázala, že respondenti výzkumu velmi často postrádají 

byť jen informační kontakt s pracovními činnostmi dospělých (44%) a zřídka jej 

chápou inspiračně (14%, gymnazisté 30%).  

Dost kritickou a přitom významnou byla ot. 25., ptající se na vědomí 

vlastního omezení při budoucím pracovním uplatnění. Otázka samozřejmě 

implikovala dotaz, zda si respondenti uvědomují svůj handicap, pro který 

navštěvují speciální školu. Více než polovina (53,5%) s ním však ve svých úvahách 

nijak nekalkuluje, další jej přijímají jako neměnnou danost a pouze 28% se ho 

snaží překonávat. To sice svědčí o jisté psychické vyrovnanosti („pohodě“, viz dále 

u agregace ot. 17 až 18), ale je zdrojem někdy zřetelně nerealistických představ o 

budoucím zaměstnání (srov. níže). Působení školy a rodiny u značného počtu 

těchto dětí nedovede iniciovat přiměřenou sebereflexi, patrně z obavy, aby se 

nestala deprimující. Negativní důsledky takovéhoto přístupu jsou však zřejmé.  

Následující dvě otázky se týkaly exponovaných životních příkladů, 

s malými rozdíly v odpovědích. Ot. 26 předkládala vzor celebrit, čtvrtina 

respondentů si představuje, že by se jimi stali, u gymnasistů je to 30%. Podléhavost 

módním trendům „hvězd“ lze v obou souborech pokládat za nadměrnou a 

omezující reálné směřování k utilitě. Ot. 27 přinesla průměrnou odpovědí 2,2 a 

nikterak vzorové chápání exponovaných profesí, jako je hasič, záchranář, zdravotní 

sestra apod., pouze 8% respondentů výzkumu a 10% gymnasistů uvádí, že by chtěli 

dělat „něco takhle pro lidi důležitého“. 

Poslední dvě otázky tohoto okruhu se týkaly preference peněz při představě 

budoucího zaměstnání a zacházení s nimi. 

Klíčovou byla ot. 28, u níž nejnižší bodová hodnota vyjadřovala „co nejvíce 

peněz při malé námaze“ a ve vyšších úrovních rostla míra důležitosti i jiné 

pracovní motivace, přičemž vždy platil předpoklad „dobré obživy“. Průměrná 

odpověď byla u respondentů výzkumu a kontrolního souboru jen mírně 

diferencovaná o jedno desetinné místo, 2,7 a 2,8. Při téměř shodné odpovědi 1 

(24% a 23%) byl zásadní rozdíl u odpovědi 2, tj. „co nejvíc peněz, i kdyby to bylo 

namáhavé“, tu zvolilo 15% respondentů výzkumu, ale jen jeden gymnasista. 
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Celkově je u žáků s poruchami chování finanční kritérium rozhodující v poněkud 

vyšší míře.  

Tento rozdíl svědčí o více utilitárním chápání budoucího zaměstnání, avšak 

hraje zde svou roli i to, jak žáci s poruchami chování reflektují, že se jim při jejich 

možnostech beztak nenabízejí nějaká prestižní zaměstnání, takže se vědomě 

omezují na peníze jako jediné kritérium. Sama odpověď „co nejvíce peněz“ má tak 

svou logiku.  

Subjektivní postoj k „moci peněz“ u dotázaných ukazuje ot. 29, jež 

následuje. Zcela konzumnímu vztahu k nim odpovídá odpověď 1. U respondentů 

výzkumu 39% dotázaných vidí budoucí peníze jen pro sebe a průměrná hodnota 

2,1 je velmi nízká, jen 14% projevilo altruistické postoje odpovědi 4 a pouze 

čtvrtina by chápala peníze ne jako možnost utrácení, ale jako příležitost k investici 

buď pro sebe či k prospěchu jiným:  

Graf 7 Průměry odpovědí na ot. 29, zacházení s penězi, v % 

      

 

Rozdíl průměrných odpovědí v krajních hodnotách 1 a 4 svědčí o míře 

kultivovanosti mezilidského uvažování, neříká však nic o kořenech, z nichž 

vyrůstá. Bylo by proto ukvapené vidět v něm z hlediska žáků s poruchami chování 

důkaz o jejich socializačních deficitech.  
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4.2.6 Co je v životě důležité  

Poslední okruh uzavřených otázek ověřoval některé základní životní 

preference, výslovně v zadání okruhu mimo zdraví, které by patrně vždy obsadilo 

prvé místo i v případě, kdy by je z nějakého důvodu respondent nezmínil. 

Ot. 30 navazovala na předchozí blok výslovným dotazem na důležitost 

peněz v životě. Průměrná hodnota odpovědí byla u respondentů výzkumu 2,6 a u 

gymnasistů 2,9. U respondentů výzkumu byla více zastoupena odpověď 1. tj. že 

„peníze jsou to nejdůležitější za jakoukoliv cenu“, a to 18%, u gymnasistů jen 7%, 

což je rozdíl zásadní a u respondentů výzkumu v návaznosti na otázku předchozí 

již může takový výsledek chápat jako socializační deficit některých z nich. 

Osobnostní odlišnosti jsou však zřejmě značné, hodnota 4, při níž peníze jsou 

důležité, ale důležitější je, „aby mě všichni považovali za čestného člověka“, byla u 

respondentů výzkumu totiž 18%, u gymnasistů byla 20%. V obou souborech měla 

nejvyšší hodnoty odpověď 3, kladoucí jako důležitější než peníze rodinné zázemí a 

porozumění.  

Otázky následující byly zaměřeny životně perspektivně, týkaly se představ 

o lásce (ot. 31), rodině (ot. 32) a dětech (ot. 33). Souhrnně se dá říct, že vyšší 

průměrné hodnoty, se objevovaly v kontrolním souboru gymnasistů, avšak ani u 

žáků s poruchami chování nebyly nízké. Např. jestliže dnes je častým tématem 

úvah pokles natality, mít děti určitě chce a vysoce hodnotí 61% respondentů 

výzkumu a odmítá jen 7%.  

Důležitá je odpověď na ot. 32, tj. hodnocení významu rodinných vztahů. 

Zde je součet hodnot 3 a 4 u respondentů výzkumu 70%. Z respondentů výzkumu 

hodnotí rodinné vztahy v úrovni odpovědi 1 a 2 kriticky 30%, což je zřejmě dáno 

počtem neúplných rodin. Otázka totiž nebyla směrována na vztah k dítěti, ale 

rodičů mezi sebou.  

Celkově obraz o odpovědích na ot. 31 až 33 podává graf, ukazující značnou 

souměřitelnost u otázek týkajících se dětí a rodiny: 
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Graf 8 Průměry odpovědí na ot. 31- 33 

      

 

Protože již 2. okruh otázek ukázal úlohu vrstevníků v životě dětí (ot. 14, viz 

4.2.4) a toto téma je často teoreticky reflektováno, zajímalo nás v ot. 34, zda 

dotázaní chápou „přátelství“ nejen jako jev své současnosti, v níž jedinec či malá 

sociální skupina hraje často podstatnou roli (srov. 2.2.4), ale zda pokládají jeho 

existenci za důležitou součást svého sociálního začlenění celoživotně. Odpovědi 

byly v  obou souborech blízké, s průměrem 3,1 a 3,3. U žáků s poruchami chování 

více než třetina (36%) označila odpověď 4 zdůrazňující vzájemné spoléhání na 

sebe s přáteli, jen 4% se bez nich obejdou zcela, 22% je chápe v kategorii 

volnočasových aktivit, což je více než v kontrolním souboru.  

Tyto výsledky ukazují, že všechny děti v tomto věku jsou družné, 

gymnasisté však přikládají přátelství vyšší sociální hodnotu. Nabízí se řada 

interpretacích možností, kloníme se ale k prostému vysvětlení. Již jsme viděli, že 

respondenti výzkumu se cítí izolovaněji ve světě dospělých (viz 2.2.4), a hledají 

tudíž únikovou oporu v malé sociální skupině vrstevníků (22%, u gymnasistů jen 

7%).  Pojetí přátelství je u nich méně motivováno než v kontrolním souboru (v 

součtu odpovědí 3 a 4 69% proti 87%), je povrchnější a spíše situační, vázané 

k okamžitému trávení volna, s nižším významovým oceněním i ve smyslu 

„spolehnout se“. Svou realitu si pak přenášejí do dlouhodobých představ, a to 

s riziky, jež tu byla zmíněna. V zásadě příznivé hodnocení interpersonální 
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kooperace tak u nich může mít náhradní rysy vlastní životní nezakotvenosti a také 

nejistoty, resp.  určité neochoty vydávat se v přátelství příliš, uzavírat se  v něm a 

projevovat zde jen kontakty operačního rázu, které nezasahují do osobní izolace. 

Ot. 34 nelze vidět bez souvislosti s  ot. 35 a ot. 36, ptajícími se na vlastní 

zvýznamnění sociální reflexe své osobnosti.  I zde odpovědi ukazují nižší 

hodnotovou úroveň u respondentů výzkumu než u dotázaných v kontrolním 

souboru , a to ještě více než u otázky předchozí, což je zřetelné již z velmi 

odlišného průměru 2,5 a 3,4 u prvé z těchto dvou otázek a 2,6 a 3,2 u druhé.   

U ot. 35 zjišťující, jaká váha je přikládána tomu, „co si o mně budou lidí 

myslet, až budu dospělý“, se odpověď 1 vyjadřující lhostejnost k názoru jiných 

objevila ve 30%, vysoké a velmi vysoké ocenění názorů jiných odpovědí 3 a 4 u 

52%, u gymnasistů byly odpovědi 7 a 87%, pragmatická odpověď 2 byla u 

respondentů výzkumu 17%, u gymnasistů naproti tomu jen 10%.  

U ot. 36, „být vážený mezi ostatními lidmi“, byly odpovědi v obou 

souborech také odlišně frekventované, na úrovni 4 je rozdíl 24% a 53% značný.  

Tyto tři otázky názorně ukazuje graf, předjímající příslušnou agregaci 9: 

v následující kapitole: 

Graf 9 Průměry odpovědí na ot. 34 – 36 

        

 

Protože se jedná o otázky zásadní, je na místě srovnat názorněji i přítomnost 

nižších a vyšších hodnot v obou souborech: 
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Graf 10 Průměry odpovědí 1 a 2 na ot. 34 – 36, v zaokrouhlených % 

       

 

         

     Graf 11 Průměry odpovědí 3 a 4 na ot. 34 – 36, v zaokrouhlených % 

     

 

Ve veřejnosti zakořeněné představy, že žáci s poruchami učení málo 

vztahující sebe sama k ostatním, neplatí tedy zdaleka vždy. Jisté racionální jádro 

mají však nepochybně v tom, že nižší úroveň socializace signalizovaná v ot. 34 až 

36 hodnotami 1 a 2 je u nich daleko častější.  

Jestliže však tato skutečnost převládne ve vztazích dospělých k nim, může 

to vyústit v segregační postoje, jak jsme o tom psali ve 2. kapitole (2.2.3, 2.2.4), a 

může to mít negativní vliv na celek jejich socializačního procesu a i na jejich další 

celoživotní směřování. Důsledkem mohou být situace oslabených mezilidských 

kontaktů, nejrůznějších sebeobranných vzorců chování a jednání, náhradích 

saturací, vnějších gest apod. (viz 2.2.5). U těchto dětí je pak „disocializace“ 
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nezřídka výsledkem působení jdoucího proti kooperativní ochotě, která jim je 

vlastní, která je ale může snadno opustit, nesetká-li se s odezvou. 

 

4.2.7 Volné výroky 

Okruh tří volných výroků, týkajících se „zahánění nudy“ (ot. 37), 

cílesměrných představ o šťastné budoucnosti (ot. 38) a volbě zaměstnání (ot. 39) se 

stane předmětem zejména korelačních zjištění. V této fázi je chceme alespoň 

rámcově charakterizovat.  

U všech dochází po převodu odpovědí na čtyřhodnotovou škálu k zřetelné 

diferenci mezi respondenty výzkumu a kontrolním souborem, tento rozdíl je však 

poměrně malý u ot. 37. Na málo hodnotné trávení volného času u obou skupin jsme 

tu již upozornili v souvislosti s ot. 15. Nyní je nápadné i pokud jde o malé rozdíly 

obou souborů: 

Graf 10 Škálované průměry volných výroků na ot. 37 – 39, v % 

        

 

V odpovědích na ot. 37 se u respondentů výzkumu objevovaly  velmi často 

(38%) výroky na úrovni 1, jako: kámoši, s kamarády venku, toulat se, chodit ven, 

užívat si apod., samozřejmě i počítač. U gymnasistů byl výrok na úrovni 1 pouze 

10%. U respondentů výzkumu přesto byly nejpočetněji (41%)  výroky na úrovni 2, 

formulující už zájem např. o určitý sport, přírodu, pozitivně tematizované aktivity 

apod. Náročnější, systematicky provozovaná zájmová činnost v úrovni 3 byla u 

dost řídká, 20%, a činnost mající povahu dlouhodobé orientace výjimečná, 2%, u 
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gymnasistů dělal součet těchto úrovní 3 a 4 31%. U respondentů výzkumu tak 

výroky ve značném počtu signalizovaly velmi jednoduché „ubíjení“ volného času 

ať již individuálně nebo „s kámoši“ a konzum počítačových her a facebooku.  

Velké rozpaky u respondentů výzkumu budila ot. 38, zadaná jako úkol 

třemi slovy vyjádřit „budoucnost, ve které budu štastný“. Ve škálování je hodnota 

1 vyhrazena nevyplnění nebo slovu „nevím“ nebo podobné formulaci, příp. výroku, 

která vlastně byla opisem zadání, např. abych se měl dobře, aby mi bylo fajn apod., 

a dále abych měl dost peněz.  Tato hodnota se objevila v 53% (u gymnasistů 

v 10%) a svědčí přinejmenším o neschopnosti posoudit celou reálnou obsáhlost 

pojmu „budoucnost“. Formulace, v nichž respondenti uváděli i např. dobrou práci, 

dobrý „job“ apod., byla totiž škálována již do hodnoty 2. Formulace v hodnotě 3 

zahrnovaly i např. rodinu, děti, bydlení a objevila se u 28% respondentů. Hodnota 4 

předpokládala cílově vyhraněnou reflexi, v níž všechna tři slova společně 

postihovala jistou komplexní představu o seberealizačním cíli, objevila se u 11% 

respondentů výzkumu a shodně u 10% u gymnasistů:  

Graf 11 Škálované volné výroky na ot.38, v % 

        

 

Zřetelné rozdíly byly tedy v nejnižší a středových hodnotách. Možná, že se 

na tom podílely i menší vyjadřovací schopnosti respondentů výzkumu. 

Relativně lepší výsledky přinesla obsahově konkrétnější ot. 39. Ta je 

rozdělila na dvě základní podskupiny. Prvou tvoří výroky škálované hodnotou 1, 

opět typu nevím, neuvažoval jsem o tom, nepřemýšlím o tom apod., příp. bez 
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výroku, jichž je povážlivě hodně, a odpovědi v hodnotě 2, kdy žák má jistou 

představu, která však naprosto neodpovídá jeho možnostem (např. profesionální 

sportovec či zpěvák, ale také manažer apod.). Druhou podskupinu tvoří výroky 

v hodnotě 3, které jsou smíšené, ale alespoň v jedné možnosti reálné a velmi 

konkretizované i dostupné představy v hodnotě 4.  Vzestup od 1 ke 4 není lineární 

a výroky v hodnotě 1 jsou u respondentů výzkumu nejčastější: 

  Graf 12 Škálované volné výroky na ot.39, v % 

 

U žáků s poruchami chování tak převládají výroky v hodnotách 1 a 2, 61%. 

Přitom rozdíly zejména v krajní hodnotě 1 a v hodnotách 3 a 4 jsou oproti 

gymnasistům velmi signifikantní. Podobně jako oba volné výroky předchozí i ot. 

39 zřetelně podporuje výchozí hypotézu této práce. 

 

4.2.8 Sebereflexe a pocit spokojenosti 

Tímto tématem se zabývaly ot. 17 a l9. Jsou zařazeny již do druhého 

okruhu, aby odpovědi později nebyly ovlivněny druhým a třetím okruhem nebo 

volnými výroky. Odpovědi měly vyjádřit u ot. 17 rámcově „zamyšlení nad sebou“, 

u ot. 18 prožitek „životní pohody“ a u ot. 19 celkový pocit životní spokojenosti. 

Průměrné hodnoty shrnuje tabulka: 

Tab. 5 Průměrné hodnoty odpovědí u ot. 17 až 19 

otázka 17 18 19 Ø 
resp. výzkumu 2,7 2,8 2,8 2,76 

gymnasisté 3,4 2,9 2,9 3,06 
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 Podstatné byly však krajní odpovědi 1 a 4, nejvíce svědčící, jak dotázaní 

vidí sebe sama, resp. dvojice odpovědí 1 a 2 na jedné straně a 3 a 4 na straně druhé.  

Po této stránce byla výmluvná již ot. 17 s nejvyššími rozdíly. U žáků s 

poruchami chování se odpověď 1 („tím se moc neobtěžuji“, tj. zamyšlením nad 

sebou) objevila velmi často, v 29%, laxní odpověď 2 v 11%. Hodnota 4 má 41%, u 

gymnasistů 60%. Jsou tedy mezi skupinami zřetelné rozdíly, nápadné hlavně v 

součtech nižších a vyšších odpovědí:  

Graf 13 Průměry odpovědí na ot. 17, v % 

      

 

V současné době je mezi dětmi a adolescentní mládeží výrazným trendem 

tzv. „pohodářství“, „žít cool“, proto již zadání ot. 18 má tuto běžnou formulaci. 

Celkové průměry nejsou nijak rozdílné a zdůrazněné pohodářství je zřejmě 

aktuálním životním stylem zřetelné části pubescentů v tomto věku. Každodenní 

prožitkovost odpovědí 1 a 2 překrývá „otevřený horizont šancí a možností o něco 

usilovat“ (Helus, 2004), přísně vzato jen odpověď 4, tj. „ale zároveň se připravuji 

na budoucnost“, u respondentů výzkumu 22%, u gymnasistů nápadně větší, 37%, 

signalizuje subjektivně cílově sledované celoživotní zřetele. Součet odpovědí 3 a 4 

ukazuje však alespoň jejich základní reflexi ve vědomí dotázaných, ten tvoří u 

respondentů výzkumu 71%, u gymnasistů 67%, takže podléhání „žít cool“  se 

nejeví tak dramaticky. Stále však musíme brát v úvahu, že u žáků s poruchami 

chování je takováto reflexe nesrovnatelně aktuálnější než u studentů, které ještě 
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čeká mnoho let školní docházky a tedy i značný časový prostor pro další 

sebeuvědomování.  

Chceme-li zaznamenat, jak je vůbec současná „pohoda“ konfrontována 

s budoucností, musíme opět srovnat i dvojice nižších a vyšších odpovědí: 

 
    Graf 14 Průměry odpovědí na ot. 18, v %

 
Nevýznamný rozdíl v průměrné odpovědi byl zaznamenán i u ot. 19, 

ověřující celkový „pocit spokojenosti“ s vlastním životem. Nespokojenost byla 

větší u respondentů výzkumu, 10%, u gymnasistů jen 7%. Odpověď 

charakterizovaná slangovým výrazem „jsem ve fajnu“ svědčila o rovnováze, 

nepřipouštějící si starosti, a byla zastoupená u respondentů výzkumu nejčastěji, 

35%. Životní nejistoty pramenící z pohledu do budoucnosti si připouští ve 

výzkumném souboru 24%, v kontrolním ale 43%. Spokojenost podmíněnou tím, co 

dělají pro svou budoucnost, projevilo 31% a 37% dotázaných. 

       Graf 15 Průměry odpovědí na ot. 19, v % 
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U všech těchto tří otázek se tedy ukazuje shodný trend. Respondenti 

výzkumu uvádějí častěji odpovědi nižší úrovně 2, gymnasisté naopak odpovědi 

vyšší úrovně. Avšak i náročnější odpovědi 3 a 4 jsou u výzkumného souboru  

zastoupeny v relevantní míře.  

 

4.2.9 Rozdílné směrodatné odchylky 

Pro základní zjištění jsou výmluvné rozdíly směrodatných odchylek a 

variačních koeficientů, jak se projevily mezi respondenty výzkumu a kontrolním 

vzorkem: 

Tab. 6 Průměry směrodatných odchylek a variačních koeficientů 

 průměr u ot. 1 - 39 směrodatné odchyl. variační koef. 
resp. výzkumu 1,04 0,4 

gymnasisté 0,9 0,3 

 

Protože někde byly rozdíly mezi oběma soubory větší, pokládáme za 

zajímavé všimnout si právě těch, kde se objevily výrazněji, tj. kde respondenti 

výzkumu odpovídali s nápadnějším rozptylem ve volbě možností. Takové případy 

jsou přehledově vyjádřeny v tab. 7, která si všímá již jen směrodatných odchylek 

větších alespoň o dvě desetinná místa, čemuž odpovídaly i variační koeficienty: 

Tab. 7 Výrazněji rozdílné směrodatné odchylky odpovědí  

otázky 1 3 4 9 12 17 20 21 30 31 35 38 

resp.v. 1 0,9 1,1 1,1 1,1 1,3 1,1 1,4 1 1,1 1,2 1,1 

gymn. 0,7 0,5 0,9 0,9 1,3 0,9 0,9 0,9 0,8 0,7 0,8 0,9 

Souhrnně můžeme říct, že větší směrodatná odchylka se u žáků s poruchami 

chování projevila tam, kde jde o zásadní působení nejbližší rodinné a sociálně-

školní reality nebo o náročnější životní postoje, ovlivněné řadou odlišných a různě 

se uplatňujících komponentů. Vyplývají ze skutečnosti, že odpovědi jsou více 

v krajních polohách l a 4, zatímco u gymnasistů kumulují častěji k vyšším 

hodnotám. Názorně je to patrné v následujícím grafu: 
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Graf 16 Průměr frekvence odpovědí l a 4, v % 
       

             

Větší rozdělení respondentů výzkumu do obou krajních poloh l a 4 

vypovídá o jedné skutečnosti. Kontrolní skupina je postojově kompaktnější a 

z odpovědí 1 a 3 je také vidět, že i jejich rodinné prostředí je častěji vyrovnané, 

totéž se týká jejich zásadního vztahu ke škole. U žáků s poruchami chování jsou 

časté negující postoje odpovědí 1, přičemž může jít o formu obranného 

mechanismu, na který obecně upozorňuje teoretická reflexe (Pokorná, 2001). 

Objevují se však u nich i vysoce pozitivní odpovědi 4.  

Ukazuje se tak, že ve veřejném mínění častá a hlavně předem nepříznivá 

paušalizace žáků s poruchami chování jako „ve všem stejných“ je jednostranná, 

předsudečná a vůči nim také nespravedlivá. 
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5. AGREGACE A VZTAHOVÁ ZJIŠTĚNÍ  

 

 

5.1 Agregační výpočty 

5.1.1 Princip a výpočty agregací 

V rámci jednotlivých okruhů spolu některé otázky úžeji souvisely a 

představovaly tak dílčí celky. Pro další vyhodnocení výsledků byla proto  podle 

obsahové souvislosti zvolena forma agregovaných odpovědí, jež vznikly součtem 

několika odpovědí děleným jejich počtem. S hodnotou dané agregace se 

v následujícím zpracování (viz v této kapitole tab. 9, tab. 10 a dále) zacházelo jako 

s jedinou kumulovanou odpovědí. 

 Bylo provedeno deset agregací, zvolených otázek, jak je souhrnně ukazuje 

následující tabulka: 

Tab.8 Přehled agregací 

Agr.č. odpovědi na otázky obsahově 

1 1+2+3+11+22+32 rodina 

2 4+5+6+23 škola 

3 7+8+9+10 vlastní prospěch 

4 17+18+19 sebereflexe 

5 20+21 vlastní budoucnost, úžeji 

6 20+21+22+23 vlastní budoucnost, šířeji 

7 12+13+24+17 životní vzor 

8 30+31+32+33 životní priority 

9 34+35+36 sociální vztahy 

10 37+38+39 životně cílová orientace 
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Agr. 1 až agr. 10 tedy shrnují některé podstatné rysy výzkumu, které se mohou 

vztahovat k výchozí hypotéze. Více či méně poukazují k osobnostnímu hodnocení 

skutečností, jež obklopují životní situaci žáků s poruchou učení a chování v užším 

systému jeho reálných vztahů i v širším makrosystému skutečnosti, působící např. 

na jeho představy, touhy, zájmy, vzdálenější vzory apod., jednak poukazují 

k vlastním životním představám a ideálům, konečně pak k přímé produkci životně 

cílového směřování v jeho konkrétních orientacích, resp. v neúplnosti či 

nedokonalosti nebo přímo nepřítomnosti takových orientací. 

Přehledově výsledky agregačních výpočtů ukazují následující dvě tabulky:  

Tab. 9 Agregované odpovědi, respondenti výzkumu, v % 

 

             Tab. 10 Agregované odpovědi, respondenti kontrol. souboru, v % 
 

  1 2 3 4 
Agr.  l 4,4 11,7 33,3 50,6 
Agr. 2 18,3 24,2 26,7 30,9 
Agr. 3 6,7 32,5 29,2 31,7 
Agr.4 7,8 17,8 33,3 41,1 
Agr. 5 3,4 25,0 28,4 43,4 
Agr. 6 7,5 17,5 30,0 45,0 
Agr. 7 20,0 20,0 35,8 24,2 
Agr. 8 7,5 14,2 45,9 32,5 
Agr. 9 10,0 4,4 32,2 52,2 
Agr. 10 15,6 37,8 34,5 12,2 

 

  1 2 3 4 
Agr.  l 8,2 18,9 34,3 38,6 
Agr. 2 25,2 21,2 26,7 26,7 
Agr. 3 20,4 35,2 25,6 18,7 
Agr.4 17,2 20,8 30,9 31,1 
Agr. 5 21,3 20,5 18,8 39,2 
Agr. 6 18,8 22,5 25,2 33,1 
Agr. 7 20,8 23,8 35,0 20,4 
Agr. 8 12,9 24,8 34,0 27,9 
Agr. 9 18,3 21,4 31,1 28,9 

Agr. 10 43,6 24,7 22,2 9,4 
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 5.1.2 Situační agregace 

První skupina agregací kumulovala odpovědi , jimiž dotázaní hodnotí svou 

momentální životní situovanost, a to i v širším spektru celkové sebereflexe.  

Nejobsáhlejší 1 agr. zahrnuje všechny odpovědi vztahující se k rodinným 

vztahům, tj. jak rodiny vůči dítěti (ot. 1), tak dítě vůči rodině a smysluplné rodinné 

komunikaci (ot. 2, ot. 3), ale i vzorové funkce rodiny a angažovanosti rodiny na 

budoucnosti dítěte (ot. 11, ot. 22) a reflexe rodinného zázemí, ovlivňující chápání 

důležitosti rodiny pro budoucí život (ot. 32).  V agregaci je jasně patrný rozdíl proti 

kontrolnímu souboru, daný především vysokými počty v nižších hodnotových 

pásmech. Zcela negativní hodnota 1 je u respondentů výzkumu podstatně vyšší než 

u gymnasistů, 8% na rozdíl od 4%. Nejvyšší odpovědní hodnota 4 je sice také 

výrazně nižší, 39% na rozdíl od 51%, ale vzhledem k subjektivní povaze volby 

výpovědí je u hodnoty 3 téměř stejný výsledek (33% a 34%) velmi uspokojivý. 

Celkově v celé agregaci platí, že u respondentů výzkumu i kontrolního souboru 

hodnotově odpovědi stoupají, u kontrolního souboru by ovšem byla lineární 

spojnice trendu mnohem dynamičtější:  

Graf 17 Průměr kumulovaných odpovědí agr. 1, v % 
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Agregace ukazuje rodinné prostředí dítěte jako příznivěji hodnocené 

příznivější v kontrolním souboru. Přesto ale neplatí, že by tomu tak muselo být 

vždy. Velká část respondentů výzkumu hodnotí naopak své rodinné vztahy 

pozitivně, převaha odpovědí v hodnotě 3 a 4 je velmi zřetelná, činí 73%. 

Samozřejmě z toho nemůžeme dělat závěry, jak rozvojově pozitivní oporu rodina 

dítěti skýtá (viz 2.2.4), nebo zda dotázaní pouze vyjadřují spokojenost, že je rodiče 

„neobtěžují“, či jestli od rodičů mnoho ani neočekávají.  

Poněkud jiné výsledky než u agr. 1 se ukazují u další z hlediska socializace 

klíčové agr. 2. V ní jsou kumulovány ot. 4 až 6 týkající se školy a ot. 23 zjišťující 

stimulativní působení školy na představy vlastní budoucnosti. Odpovědí jsou na 

úrovni 1 až čtyři dosti vyrovnané, a to 25%, 21%, 27% a 27% v kontrolním 

souboru nejsou výrazně odlišné.  

Vezmeme-li v úvahu, že u respondentů výzkumu škola na nemůže působit 

jako „otevření velké množiny seberealizačních možností“ očekávali bychom větší 

rozdíly. Ve srovnání s agr. 1 je však v obou skupinách zřetelně přisuzován vyšší 

efekt socializační stimulace rodině než školnímu edukačnímu prostředí (viz níže 

grafy 25 a 26). Malá zainteresovanost na škole se projevila i u agr. 3 (odpovědi 

týkající se prospěchu, ot. 7 až 10). Kumulované odpovědi se zde ukazují dost 

rovnoměrně rozložené, nejnižší a nejvyšší hodnota jsou zastoupeny prakticky 

stejně (20% a 19%). Výsledky jsou výrazně lepší v kontrolním souboru. Nízká 

zainteresovanost na prospěchu ukazuje malou edukační motivovanost velkého 

počtu žáků s poruchami chování. Vše nasvědčuje, že výchovně-vzdělávací systém 

není schopen u zhruba poloviny respondentů čelit frustraci ze školní neúspěšnosti, 

vzbuzující zpětně malý zájem o eventuální úspěšnost. 

Agregace 4 kumuluje odpovědi na ot. 17 až 19, týkající se sebereflexe 

dotázaných v nejvlastnějším smyslu slova. Otázky, jak jsme viděli ve 3. kapitole, 

vlastně shrnují sebeobraz dotázaného, jeho zamyšlení nad sebou, jeho „žít 

v pohodě“ a pocit spokojenosti. Ve veřejnosti je dost rozšířená představa, že děti s 

poruchami chování jsou „cool“, že je ve skutečnosti nic netrápí a svůj handicap si 

ani neuvědomují. Viděli jsme však (4.2.9), že jako většina povrchních soudů je i 
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tento nepřesný. Ve srovnání s kontrolní skupinou opět trend sebereflexe (a tím i 

sociálního sebevědomí, bez ohledu na to, jak je jeho případný deficit maskován) 

ukáže převedení hodnot agr. 4 na spojnicový graf, dávající vyniknout rozdílům 

v obou souborech: 

Graf 18 Průměr kumulovaných odpovědí agr. 4, v % 
   

 

Graf je velmi výmluvný. U kontrolního souboru kumulované odpovědi 

lineárně prudce stoupají k vyšším hodnotám a ve 41% dosahují nejvyšší, u žáků s 

poruchami chování je především hodnota 1 více než dvojnásobná, což velmi 

zpomaluje vzestupný trend, nepokračující k nejvyšší hodnotě. 

Subjektivní vnímání sebeuspokojení v sociální skutečnosti je tedy v obou 

souborech velmi odlišné. I když i u žáků s poruchami chování zhruba třetina svou 

situaci hodnotí vysoko, v celku se značná část necítí „tak dobře“ jako gymnasisté. 

Tím nemá i stejné sebevědomí, potřebné pro aktivní sebeaktuaktualizaci.  

 

5.1.3  Agregace perspektivního zaměření 

Sebeobraz je vždy jistým výchozím bodem pro životní principy, na nichž 

jsou budovány představy o vlastní budoucnosti. Agr. 5 kumuluje otázky směrované 

konkrétně k budoucnosti (ot. 20 a ot. 21), agr. 6 spojuje obě s dvěma následujícími 

(ot. 22 a ot. 23), kde odpovědi vyjadřují hodnocení zájmů rodiny a školy o 

perspektivy dotázaných:   
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Jejich výsledky opět znázorňuje graf: 

Graf 19  Průměr kumulovaných odpovědí agr. 5 a agr. 6, v % 

 

                                   

U žáků s poruchami chování jsou v obou agregacích výrazně vyšší krajně 

negativní hodnoty l. Velice překvapivý je však prakticky stejný výskyt odpovědi 4 

u agr. 5 v obou souborech, svědčící o tom, že i respondenti výzkumu si z velké 

části (39%, gymnasisté 41%) otázku své budoucnosti kladou, což ještě neznamená, 

že si ji i dovedou zodpovědět. 

Agr. 7, vztahující se k otázkám životního vzoru (ot. 12, ot. 13, ot. 24, ot. 27, 

samostatně viz 4.2.5, 4.2.7) přinesla kumulované výsledky s velmi malými a 

nesignifikantními rozdíly (srov. tab. 9 a tab. 10). Vše nasvědčuje tomu, že 

respondenti výzkumu i gymnasisté přistupují k tématu vzoru s obdobným 

schématem myšlení, daným markosystémem dnešní dětské generace, pro niž 

zřejmě silná vzorová orientace není příznačná, resp. jíž se produktivní vzory málo 

nabízejí. 

V zásadě obdobné sociálně sdílených hodnot ukazuje agr. 8, shrnující ot. 30 

až 33, týkající se respektování životních priorit. V tomto smyslu se sice gymnasisté 

průměrnou kumulovanou odpovědí 3 projevili jako mírně sociálně zralejší než 

respondenti výzkumu s odpovědí 2,8, rozdíl však není výrazný a blízká je i celková 
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tendence. Agr. 8 narušuje další častý mýtus o žácích s poruchami chování, podle 

něhož tyto děti neznají sociální normy. Ukazuje, se že i ony se v představě „co je 

v životě důležité“ shodují s tím, co společnost všeobecně oceňuje. Pokud se tím 

někdy neřídí, je to zpravidla důsledkem malé integrace do této společnosti. 

Agr. 9 shrnuje ot. 34, ot. 35 a ot. 36 a je vymezena hodnocením životního 

významu  mezilidských vztahů. Zde jsou výsledky alarmující a odhalují výrazný 

socializační problém:  

Graf 20 Průměr kumulovaných odpovědí agr. 9, v % 
         

            

I zde žáci s poruchami chování projevují celkově výraznější sklon 

k postojům sociální izolace. Celkové výsledky agregace alespoň trochu 

„zachraňují“ přátelé (ot. 34). Ti zřejmě pro ně představují záchytné body 

interpersonální komunikace (viz 2.1.5), ale i hodnocení sebe očima jiných, 

vzájemného spoléhání apod. Širší sociální vztahy a způsob, jakým na jedince 

pohlíží jiní lidé, jsou pro téměř polovinu z nich nezajímavé a pro mnoho dalších 

podstatně méně důležité než pro žáky z kontrolního souboru. 

Srovnáme-li tuto agregaci s agregací předchozí, v níž podobně výrazné 

rozdíly mezi oběma soubory nebyly, můžeme konstatovat, že žáci s poruchami 

chování uznávají obvyklé životní priority. Ale ve srovnání s kontrolní skupinou je 

u nich slabší potřeba aktivních vztahů „já mezi ostatními“. Ti, kteří dosahovali 
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odpovědi 1 a 2, se zřejmě cítí již ve své školní současnosti málo vřazeni do celkové 

životní reality (srov. 2.2.4), a reagují na své separování tím, že si budují obrannou 

lhostejnost k mínění jiných, která pro ně perspektivně může být velmi negativní. 

 

5.1.4 Agregace volných výroků  

Poslední agr. 10 kumuluje vyhodnocení volných výroků  čtyřbodovou 

škálou u ot. 37 až 39. Tyto výroky mají povahu vlastní produkce dotázaných, 

v nich se tedy svým způsobem „sbíhá“ individuální projekce životních perspektiv.  

Nejvyšší rozdíly se projevily u otázky 38, tj. u představy „budoucnosti, 

v níž budeš šťastný“. Mnozí z nich si podobnou otázku ani nedovedou klást: 

Graf 21 Průměr kumulovaných odpovědí agr. 10, v % 
   

 

Pokles k hodnotě 4 je u obou souborů, avšak u respondentů výzkumu strmý 

zejména dík téměř polovině odpovědí na úrovni 1. Zajímavé však je, že maximální 

hodnota 4 má u respondentů výzkumu a u gymnasistů velmi malý rozdíl, zatímco u 

hodnoty 1 je tento rozdíl neobyčejně výrazný. Kumulovanou hodnotu 4 můžeme 

pokládat u dětí v pubescentním věku za velmi vyzrálou, při vyhodnocování byla 

uplatňována v případech vysoce přesvědčivých. Za dobře přijatelnou pokládáme 

hodnotu 3, svědčící o vyspělém pohledu do budoucnosti, jenž se již vymaňuje 

z prepubescentních představ (srov. 1.1.3, 1.1.4).  
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Výsledky znovu přesvědčují, že mezi žáky s poruchami chování jsou velké 

interpersonální rozdíly. Zdrcující převaha kumulovaných hodnot 1 je však 

výmluvná a ukazuje, že značná část těchto dětí bude odcházet ze školy bez 

cílesměrných osobnostních dispozic. 

 

 

5.2 Vztahy agregací 

5.2.1 Korelační zjištění mezi agregacemi   

Agregace kumulovaných odpovědí je vždy jistým souhrnem poukazujícím k 

širšímu spektru charakteristik, takže mezi agregacemi či mezi některými z nich 

budou existovat korelace svědčící o jejich souvztažnosti. To samozřejmě 

nevypovídá o jejich vzájemné podmíněnosti, příčinnost a následnost můžeme 

pouze usuzovat z toho, že jak se určité projevy dotázaných projevují vedle sebe. 

Provedli jsme výpočet Spearmanova koeficientu pořadové korelace mezi 

všemi agregacemi, který jsou uvedeny v následující tabulce, pro zjednodušení a 

zpřehlednění bez doplňkových údajů: 

Tab. 11 Matice korelací mezi agregacemi, respondenti výzkumu 
 

SKPK AG1 AG2 AG3 AG4 AG5 AG6 AG7 AG8 AG9 AG10 

AG1 1 ,135 ,226(*) ,224(*) ,352(**) ,468(**) ,256(**) ,372(**) ,293(**) ,270(**) 

AG2 ,135 1 ,393(**) ,202(*) ,332(**) ,500(**) ,247(**) ,253(**) ,154 ,094 

AG3 ,226(*) ,393(**) 1 ,322(**) ,354(**) ,347(**) ,397(**) ,163 ,274(**) ,025 

AG4 ,224(*) ,202(*) ,322(**) 1 ,271(**) ,236(**) ,306(**) ,207(*) ,281(**) ,187(*) 

AG5 ,352(**) ,332(**) ,354(**) ,271(**) 1 ,880(**) ,522(**) ,226(*) ,525(**) ,250(**) 

AG6 ,468(**) ,500(**) ,347(**) ,236(**) ,880(**) 1 ,516(**) ,256(**) ,464(**) ,250(**) 

AG7 ,256(**) ,247(**) ,397(**) ,306(**) ,522(**) ,516(**) 1 ,04 ,467(**) ,102 

AG8 ,372(**) ,253(**) 0,163 ,207(*) ,226 

 

,256(**) ,04 1 ,335(**) ,343(**) 

AG9 ,293(**) ,154 ,274(**) ,281(**) ,525(**) ,464(**) ,467(**) ,335(**) 1 ,244(**) 

AG10 ,270(**) ,094 ,025 ,187(*) ,250(**) ,250(**) ,102 ,343(**) ,244(**) 1 

 
* SKPK signifikantní na 5% hladině, ** signifikantní na 1% hladině, údaj po des. čárce 
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Celkově prokazují agregace mezi sebou následující počty korelací: 
 

Tab.12 Signifikantní korelace agregací, respondenti výzkumu 

  1    2 3 4 5 6 7 8 9 10 
počet korelací 

   

6 5 6 5 8 9 7 5 8 5 

počet korelací 

   

2 1 1 4 1 - - 2 - 1 

     

Obě tabulky ukazují značné propojení jednotlivých agregací, zpravidla ale 

není příliš přesvědčivé. Hodnota SKPK se pouze v některých případech blíží 

výraznějšímu údaji 0,5, obsáhlost korelační matice zejména na 1% hladině 

významnosti lze chápat i tak, že v odpovědích ji vytváří určitý rámcový přístup, 

více „pozitivnímu“ či více „negativní“ pohled. 

 

5.2.2 Rozbor některých korelačních zjištění mezi agregacemi 

Všimněme si nejprve agr. 4, shrnující odpovědi sebereflexe a nejčastěji 

korelující na 5% významové hladině: 

Graf 22 SKPK mezi agr. 4 a ostatními agregacemi  
        

 
Nejvyšší korelace se tu projevuje k agr. 3, týkající se jednak hodnocení 

vlastního prospěchu ve škole, jednak závažnosti, jakou respondent prospěchu 

přičítá pro sebe (viz ot. 8) a školních i jiným aktivních zájmů. O tom, že 

sebereflexe dotázaných úzce souvisí s jejich sociální prezentací, svědčí vysoký 

SKPK s 5% významností dosahovaný vůči agr. 7, týkající se životního vzoru, a 
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dále vůči agr. 9, shrnující odpovědi o vědomí sociálních vztahů. V obou případech 

koeficient naznačuje, že sebeobraz má souvislosti s představami o jiných lidech a 

také s postoji k nim.  

Korelace agr. 1, týkající se rodiny, potvrzují všeobecně uznávanou tezi, že 

rodinné vztahy vstupují nějakým způsobem do většiny životních situací dítěte. 

Přesto však jsou tu některá překvapení, jež poukazují k hlubším problémům: 

Graf 23 SKPK mezi agr. 1 a ostatními agregacemi 

     

 

Především je tu zřetelná nízká korelace s agr. 2 zabývající se přímo školou, 

ale již vyšší s agr. 3 zabývající se prospěchem a vlastním vztahem k němu. Jako by 

prostředí rodiny a školy byla od sebe separována a „setkávala se“ u pouze do jisté 

míry u kumulovaných otázek prospěchu. Pro zajímavost poznamenáváme, že 

obdobně tomu bylo v kontrolním souboru, kde korelace neanalyzujeme. Naproti 

tomu výrazné korelace dosáhly obě agregace týkající se vlastní budoucnosti (agr. 5 

a zejména agr. 6), a dále agr. 8 zaměřená na životní priority. Méně přesvědčivě se 

již projevuje vztah k životně cílové orientaci, ale přesto je zde koeficient vyšší než 

jsme viděli v grafu 22 v souvislosti se sebereflexí dotázaných. 

Hodnocení vlastního rodinného zázemí je tedy u respondentů výzkumu 

výrazněji souvztažné s očekáváním vlastní budoucnosti a jeho prioritami a 

s životními prioritami vůbec, zřejmě však není rodina příliš orientující 

v konkrétních cílových vymezeních. Rodina je tu sice více aktualizována než škola, 

ale nikoliv natolik, aby souvislost s žákovou sebereflexí byla velmi významná.  
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Pro dlouhodobě cílovou orientaci hrají podstatnou roli životní priority, 

jejichž agr. 8 vykazuje následující SKPK: 

Graf 24 SKPK mezi agr. 8 a ostatními agregacemi 
         

 

Nejvyšší SKPK se zde objevuje vůči agr. 1, tj. rodině, a vůči agr. 9 a 10, jež 

se týkají sociálních vztahů a cílové orientace. Zřetelně nižší korelace s přijímáním 

školy naznačuje, že edukační proces u těchto respondentů má menší dosahy pro 

socializaci ve smyslu formování představ žáků. 

Obsahově s agr. 8 souvisí agr. 9, shrnující otázky sociálních vztahů 

Graf 25 SKPK mezi agr. 9 a ostatními agregacemi 
         

 

Větší korelace s rodinnými otázkami než s otázkami týkajícími se školy se 

opakuje, ale s nižšími SKPK než u agr. 8. Velmi vysoká je však souvztažnost 

s agregacemi týkajícími se vlastní budoucnosti, u agregace „budoucnost v užším 
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smyslu“ je zde dosaženo druhého nejvyššího SKPK mezi agregacemi vůbec. 

Celkově jsou u této agregace koeficienty zpravidla vyšší tam, kde kumulované 

odpovědi vyjadřují jisté „ideální představy“, nižší tam, kde odrážejí faktické 

situování dotázaných nebo konkrétní produkci, což zásadním způsobem omezuje 

schopnost cílesměrné sebeaktualizace. 

 

5.2.3 Korelační zjištění u agregace volných výroků 

Z hlediska hypotéz této práce byly ale především důležité vztahy 

„produktivní“ agr. 10, shrnující volné výroky, převedené dodatečně do čtyřbodové 

škály: 

Graf 26 SKPK mezi agr. 10 a ostatními agregacemi 
         

 

Graf ukazuje, že životně cílové orientace projevují (vedle agr. 2, kumulující 

otázky školy) nejméně vztahů. Závažnou skutečností přitom je, že kromě agr. 1 

v těchto vztahových zjištěních vůbec nejsou signifikantním SKPK zahnuty oblasti, 

u nichž bychom předpokládali, že budou pro dítě určitým faktickým východiskem 

jeho směřování, hlavně agr. 2, tj. škola, dále agr. 3, tj. vlastní prospěch jako 

relativně objektivizované kritérium životních dispozic, a konečně agr. 7, tedy 

přijímání životního vzoru. Je logické, že nejvyšší SKPK je vázán k agr. 8, životním 

prioritám, protože člověk si vždy přestavuje svou budoucnost podle nich. Avšak již 

u korelací agr. 9 jsme viděli oslabenou souvztažnost k agregacím vyjadřujícím 

reálnou situovanost dotázaných a absenci vztahu k agr. 7 zachytily i korelace agr. 
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8. Celkově tak z objektivity dítěte se v těchto polohách stává konstantně vztahovou 

jedině rodina. Především skutečnost, že socializační směřování školní edukace do 

vztahů grafu 26 nezasahuje, můžeme pokládat za krajně povážlivou. Zřetelné také 

je, že agr. 5 a agr.6, týkající se vidění vlastní budoucnosti v obecných rysech 

životního ideálu, zde sice mají signifikantní SKPK na 5% úrovni, ale očekávali 

bychom, že najdou výraznější výrokovou konkretizaci. Jestliže ale téměř 50% 

respondentů výzkumu má v této agregaci hodnotu kumulované odpovědi 1 (viz 

graf 21), nelze očekávat pevné opory, z nichž by takový výsledek čerpal 

v pozitivním smyslu, a totéž platí i v opačném směru. 

U dotázaných se cílová orientace jeví v převažující míře jako izolovaná 

produkce. Do ní se promítají určité představy životních priorit a vlastní 

budoucnosti v idealizované podobě, z reálných faktorů pak rodinné zázemí a širší 

sociokulturní makrosystém, v něm dítě žije a jehož preference vstřebává. U 

některých respondentů se dosud projevuje prepubescentní vize budoucnosti 

v kategorii „životních snů“ (srov. 1.1.4), u mnoha dalších, a těch je více, kteří již se 

dostavuje neschopnost či neochota si takovouto orientaci formulovat, případně 

defektivní postoj (srov. 2.2.2).  Lze očekávat, že toto zjištění dále zpřesní rozbor 

vztahů k některým izolovaným odpovědím, kde se objeví souvislosti, jež 

kumulovaná agregační hodnota neodhalí. 

 

5.2.4 Výrazné korelace mezi agregacemi a jednotlivými otázkami 

Vztahy mezi agregacemi jsou ve výsledném SKPK ovlivněny celkovým 

rozložením hodnot v otázkách, jež agregace tvoří, čímž se korelace s určitými 

konkrétními otázkami do značné míry rozostřuje.  Věnovali jsme proto pozornost i 

vztahům agregací k izolovaným otázkám v případech, kde byl zjištěn relativně 

vyšší Spearmanův koeficient. Z tohoto hlediska nás především zajímaly situační 

agregace (srov. 5.1.2), dávající pohled na konstituování žáků v životní realitě. 

Nejprve uvedeme přehledy výraznějších korelací s jednotlivými otázkami u 

agr. 1 až 4, kde pro nás byl kritériem SPKP alespoň 0,3, ve dvou výjimečných 
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případech blížící se tomuto údaji: 

Tab. 13 Výrazný SKPK mezi agr. 1 až 4 a jednotlivými otázkami 

agr.1/ot.: 2 3 11 13 14 19 21 22 36 
SKPK 709 755 560 354 384 415 438 725 324 

agr 2/ot.: 4 5 6 8 9 10 21 22 23 
SKPK 614 770 690 342 385 309 298 304 490 

agr 3/ot.: 4 7 8 9 10 12 15 20 35 
SKPK 423 645 614 774 709 345 355 383 277 

agr 4/ot.: 8 17 18 19 34     
SKPK 334 758 548 613 379     

Pozn.: v této   i dalších tabulkách  je údaj SKPK uváděn po des. čárce. 

Můžeme samozřejmě pominout vysoké SKPK mezi agregacemi a otázkami, 

jež jsou jejich součástí (v tab. 13 až 15 kurzívou), svědčící o tom, že dotyčná 

otázka je pro celek agregace významově určující.  

Pak se před námi objevuje několik skutečností. 

Především zjišťujeme, že první dvě agregace (týkající se situování žáků 

v rodině a škole) nevykazují výrazné korelace se žádnou otázkou druhé z nich, což 

je posílením zjištění vyjádřeného v grafu 23. Představa, že hodnoty odpovědí u 

jedné z těchto agregací budou ve vztahu k hodnotám v druhé se přímo nabízí, ale 

nemá reálnou oporu a obě tyto základní skutečnosti zasahují respondenty výzkumu 

izolovaně, což se potvrzuje i u agr. 3, týkající se vlastních školních aktivit. 

U agr. 1 se projevují nejvyšší SKPK k otázkám, které jsou pro dítě 

v socializačním smyslu stěžejní: k hodnotám odpovědí týkajících se vzoru a 

orientace v budoucnosti (ot. 11, ot. 21 a ot. 22), což se promítá i do stanoviska 

k vrstevníkům (ot. 14) a hlavně k dospělosti a vlastní budoucí pozici (ot. 13 a ot. 

36), ale nikoliv již do volných výroků vlastní životně cílové projekce.  Nelze 

pominout vztah k ot. 19, pocit životní spokojenosti koreluje s touto agregací dosti 

zřetelně. Celkově se tak ukazuje rodina jako fundamentální situační zázemí dítěte.  

Agr. 2 ukazuje pochopitelně vztahy k otázkám agr. 3 (ot. 8 až 10), 

v obsáhlejším socializačním kontextu v hraniční míře u ot. 21, v osobnostním 

zaměření u ot. 23, celkově však nevykazuje výraznější korelace. Po této stránce 
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přináší více agr. 3, která ovšem koreluje se základní školní ot. 4 a s volnočasovou 

ot. 15, ale také s životně perspektivní ot. 12, jejíž stěžejní význam jsme tu již 

zdůraznili, a dále s perspektivně orientovanými ot. 20 a ot. 35 – opět však nikoliv 

s okruhem volných výroků. 

Poslední z této skupiny agregací, a to agr. 4 týkající se sebereflexe, by 

v případě skutečně vyzrálého obrazu sebe sama měla korespondovat s celkovou 

situací dítěte i s jeho zaměřením, jak je ukazují odpovědi od ot. 20 výše.  

Vidíme, že tomu tak není. 

           Výraznější SKPK je dosažen jen k ot. 8, tj. k významu prospěchu pro 

žákovo sebehodnocení, a k ot. 34, tj. k „zrcadlu“ sebe očima přátel. Potvrzuje se, že 

sebeobraz těchto žáků je dosud zakotven v představách rané pubescence a 

nevytváří dosti široké východisko pro životně cílové rozhodování, před nímž budou 

brzy stát. 

Z tohoto hlediska jsou velmi významné vztahy agregací perspektivního 

zaměření (viz 5.1.3). Jejich přehled je opět vyjádřen v tabulce: 

Tab. 14 Výrazný SKPK mezi agr. 6 až 9 a jednotlivými otázkami 
 

agr.6./ot.: 2 4 9 10 13 18 20 22 23 24 35 36 
SKPK 340 394 345 317 374 697 774 650 588 343 455 308 

agr.7./ot.: 8 10 12 13 18 20 21 24 25 27 35  
SKPK 354 349 654 631 353 396 459 438 389 491 433  

agr.8./ot.: 2 5 22 30 31 32 33 36     
SKPK 310 351 416 646 635 403 608 301     

agr.9/ot.: 13 14 18 20 21 22 29 30 33 34 35 36 
SKPK 387 313 304 411 436 375 350 309 357 523 790 746 

 

Agr. 6, širší pohled na vlastní budoucnost, prokazuje poměrně značné 

vztahy k jednotlivým otázkám. V prvé řadě je tu zřejmá korelace ke dvěma 

odpovědím sociální situovanosti žáka, tj. k rodině (ot.2, pozoruhodné je, že 

k otázce vyjadřující vztah respondentů k rodičům, nikoliv naopak) a škole (ot. 4, ot. 

9). Zřejmě ve chvíli, kdy žáci vyjadřují své vize budoucnosti, aktualizují se u nich 

některé reálné životní souvislosti, ať již pozitivně či negativně. Stejně je tomu u ot. 
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9 a 10, směřujících k mimoškolním zájmům, kde je tato podmíněnost stejně 

nápadná.  

Zřetelně se projevuje vztah k ot. 13 a 24, tj. k „zasazení“ respondenta do 

postojů k dospělým, a zejména je třeba všimnout si vysoké korelace s ot. 18, tedy 

vlastním pocitem životní spokojenosti, přičemž ovšem opět platí, že obě hodnoty 

mohou být velmi pozitivní i málo pozitivní. Tato agregace vykazuje i poměrně 

vysoký SKPK k životně prioritní ot. 35 a také k ot. 36. Agr. 8, životní priority, 

vykazuje výraznější vztah ke dvě základním situačním okruhům, ot. 2 k reflexi 

rodičů a ot. 5 k chování školy vůči žákovi, a dále k ot. 36, která se vztahově 

projevila i u agregace předchozí. Celkově bychom však očekávali bohatší 

„zakotvení“ a opět se tu setkáváme s tím, že některé důležité postoje respondentů 

nevyznívají jako výsledek osobnostní integrity. 

Naproti tomu agr. 9 takový požadavek alespoň částečně naplňuje. 

Především se zde objevují vtahy k dospělým i vrstevníkům (ot. 13 a ot. 14), dále 

k celkovému životnímu pocitu (ot. 18) a k celé trojici otázek zaměřených na 

budoucnost (ot. 20 až ot. 22), ale i ke dvěma otázkám, které lze shrnout pojmem 

„důležitost peněz“ (ot. 29 a ot. 30).  Pohled do světa dospělosti však jako by 

zbavoval respondenty souvislostí s jejich základní situovaností danou rodinou a 

školou, takže ani zde nemůžeme hovořit o provázanosti plně reflektovaných 

životních postojů a kritérií. Agregační zjištění tu již jasně ukazují, že u respondentů 

výzkumu existuje velmi malá vztahovost mezi reálnou situací, vymezující jejich 

skutečný život, a mezi představami, které zahrnují volně zpracované postojové 

podněty přicházející z makrosystému, tj. v tomto případě z nejrůznějších 

mediálních či jiných zdrojů.  

Rozhodujícím z hlediska cíle této práce je ovšem vztahovost agregace 

poslední, tj. agr. 10. Tu můžeme z hlediska kontinuity výpovědí respondentů 

pokládat za vyústění předchozích: 

           Tab. 15 Výrazný SKPK mezi agr. 10 a jednotlivými otázkami 

agr.10./ot.: 21 35 37 38 39 
SKPK 334 315 609 788 744 
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Tabulka potvrzuje, co jsme konstatovali výše (viz 5.2.3), totiž že agregace 

volných výroků poukazujících k životní aktivitě a k životně cílové orientaci se jeví 

v převažující míře jako izolovaná produkce, minimálně opřená o stávající reflexi 

skutečnosti a svědčící o tom, že socializační úroveň není na stupni, jenž by byl 

schopen se do této produkce plnohodnotně promítnout. Životně cílové orientace 

projevují minimální vztahová východiska již na úrovni agregací (srov. graf 26) a 

stejně, dokonce ještě výrazněji je tomu vůči jednotlivým otázkám.  

Jistě to neznamená, že empirie a hodnocení vlastní situace do těchto výroků 

neproniká a že mnohé z nich nejsou pro značnou část respondentů skutečně nosné 

(viz v části 4.2.8, tam grafy 10 až 12). Je však zřejmé, že zejména konkrétní 

představy sebe sama v budoucnosti jsou především dány pasivním přijetím či 

nerespektováním sociální i edukační determinace, ale že převážně nevyrůstají 

z hlubšího zvnitřnění podnětů, ze systémového sebeobrazu, tvořivé sebeaktualizace 

a aktivního úsilí cílové osobnostní zaměřenosti, a že jsou přednostně podmíněny 

okamžitou situací respondenta a jeho momentálními preferencemi, zážitky a 

dojmy.   

 

 

5.3 Vztahy mezi jednotlivými otázkami 

5.3.1 Korelační zjištění u otázek prvého okruhu  

Otázky prvého okruhu dotazníku tj. ot. 1 až ot. 10, byly zadávány 

s předpokladem, že tím, jak se týkají základních subjektivních hodnocení situace, 

budou odpovědi na ně vytvářet východiska p ro řadu vztahových zjištění, neboť 

ovlivní i odpovědi další. Viděli jsme již u agregačních zjištění, že tomu tak nebylo 

zcela, u vztahů jednotlivých otázek se to ukazuje v některých případech velmi 

nápadně.  

Pohled na SKPK u otázek prvého okruhu mezi sebou a s otázkami dalšími, 

který dosahuje alespoň 0,3 nebo se této hodnotě hraničně blíží, ukazuje tabulka: 
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Tab. 16 Výrazný SKPK u ot. 1 až ot. 10 

ot./ot. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
1  527 515       296 
2 527  507     370   
3 515 507         
4        444 471  
5      477     
6     477     300 
7         348  
8    444       
9    471   348 370  400 
10 296     300   400  
11  348 343        
12 314       433  334 
14   336        
15          340 
19  337         
20    305    328 294  
21  317 318 369       
22 316 446 395        
24          349 
28    300    324   
30     292      
32 337  329        
35        332   

 

Pozn.: V této i dalších tabulkách  je údaj SKPK uváděn po des. čárce. Vodorovné řádky, 
v nichž se neobjevují výrazné SKPK, jsou vypuštěny. 

Po zjištění agregačních korelací (viz tab. 13) se ukazuje, že ani u 

izolovaných odpovědí spolu témata „rodina“ a „škola“ nekorelují výraznějším 

způsobem, rodinné a školní prostředí jsou pro žáky s poruchami chování 

přinejmenším v jejich vědomí dva oddělené světy. U izolovaných odpovědí však 

nenacházíme až na jednu výjimku výraznější vztahy ani mezi otázkami týkajícími 

se rodiny a skupinou otázek týkajících se prospěchu ve škole, oblíbeného 

vyučovacího předmětu a zájmového zaměření (ot. 7 až ot. 10), výrazná korelace je 

tu však mezi rámcovým hodnocením školy (ot. 4) a vztahu k prospěchu a 
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oblíbenému předmětu (ot. 8 a ot. 9), nikoliv ale mezi hodnocením stimulativního 

působení školního edukačního systému a těmito otázkami. 

Pozoruhodné jsou korelace odpovědí z prvého okruhu k okruhu druhému, tj. 

k ot. 11 až 19. Zde se ukazuje vztah rodinné situovanosti žáků zejména k tématu 

vzoru a kooperace mezi vrstevníky (ot. 11, ot. 12, ot. 14), ale i k podstatné 

odpovědi subjektivní sebereflexe na ot 19. Naproti tomu blok otázek „škola“ 

neprokazuje v odpovědích přesvědčivou korelaci k žádné otázce druhého okruhu, 

jako by školní tematika do „soukromého“ života respondentů nijak nezasahovala.  

Výrazné korelace rodinných otázek se několikrát projevují vůči odpovědím, 

v nichž respondenti vyjadřovali rámcově své představy budoucnosti (ot. 20 až ot. 

23), a k okruhu čtvrtému, tj. životním prioritám. Školní prostředí zde figuruje méně 

a jen celkovým vymezením, nikoliv chováním k žákům a stimulací, avšak 

nemůžeme přehlédnout korelace s otázkami vlastní výkonové reflexe, tj. prospěchu 

(zejména ot. 8). Odpovědi na otázky životních priorit jsou však téměř bez vztahů 

k izolovaným odpovědím základních situačních okruhů respondentů. 

Celkově je patrné, že ve vztazích k jiným okruhům se objevuje nejvíce 

aktivně tematika rodiny, jež prokazuje 17 výrazných korelací, a dále tematika 

výkonové sebereflexe, mající 15 výrazných korelací. Tématika školy má pouze pět 

výraznějších korelací, takže se jeví málo souvztažná v širším socializačním smyslu. 

Což ukazují mj. volné výroky, které nepřítomností výraznějšího SKPK k prvnímu 

okruhu odpovědí jsou málo opřené o nejdůležitější socializační determinanty, čímž 

se budeme zabývat níže. 

 

5.3.2 Korelační zjištění u otázek dalších okruhů  

Otázky druhého a následujících okruhů byly méně podmíněny reálnou 

situovaností a dávaly více příležitosti k projevu subjektivního pohledu na životní 

perspektivy a jak ukázala tab. 16, dotázaní se u nich jen velmi málo dávali 

ovlivňovat reálnou situovaností. Bylo proto zajímavé, jestli ve svých vztazích 

skládají nějaký postojový celek. 
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Tab. 17 Výrazný SKPK u ot. 11 až ot. 19 

ot./ot. 11 12 13 14 15 16 17 18 19 
11          
12   312       
13  312       370 
14     320     
15    320      
19   370       
20     317   404  
21   360 347      
22 348  383 321     328 
25        330  
26        366  
27        414  
29 341       314  
30 314         
33        307  
34       386   
35   323       
36   349       

Pozn.:V tab. nejsou opakovány údaje, jež jsou obsahem tab. 16. Vodorovné řádky, v nichž 
se neobjevují výrazné SKPK, jsou vypuštěny. 

Korelační koeficienty k otázkám prvého okruhu jsme zde již sledovali, nyní 

nás zajímají uvnitř druhého okruhu a k okruhům následujícím. Největší počet 

relativně výrazných SKPK je spojen s ot. 13, týkající se vztahu k dospělým. Ten 

koresponduje jak s celkovou životní spokojeností (ot. 19), tak se  způsobem, jakým 

respondenti myslí na budoucnost (ot. 21) a spoluúčasti rodičů na vymezování 

budoucích perspektiv, ale také, s představami o budoucích sociálních aspektech 

životní seberealizace (ot. 35 a ot. 36). Situování dítě v kontaktech s dospělými se 

tak ukazuje jako funkční.  

Negativně však působí, že odpovědi týkající se sebereflexe (ot. 17 až ot. 19) 

nekorespondují, jak jsme již viděli, s otázkami prvého okruhu, korelace zde mají 

odpovědi na ot. 18 („žít v pohodě“) s okruhem životně cílových orientací. Podle 

těchto výsledků jako by sebeobraz respondentů byl určován zcela jinými 

komponenty, než je životní zkušenost, rodinné zázemí a edukační prostředí školy, 
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což opět naznačuje neschopnost žáků s poruchami chování v tomto věku směřovat 

k celistvosti osobnosti. Tomu nasvědčuje i rozdíl vztahových souvislostí mezi ot. 

17 a ot. 19. Ot. 17, formulovaná záměrně módním sloganem „žít v pohodě“, byla 

zřejmě respondentům bližší a vykazuje více vztahů než pojmově abstraktní ot. 19 

„pocit spokojenosti“, kladoucí vyšší nároky na hodnocení vlastní pozice. Ot. 17 se 

tak pro dotázané stala ústřední v tomto okruhu a odpovědi na ni vykazují nejvíc 

korelací s relativně vyšším SKPK. 

Několikrát jsme se zde zabývali problematikou životního vzoru (viz 1.1.3, 

2.2.4 a např. 4.2.4) a jeho oslabené přítomnosti ve vědomí dnešních dětí, ačkoliv 

pedagogická a psychologická reflexe i každodenní zkušenost význam vzoru 

v socializačních procesech oprávněně zdůrazňují. Odpovědi na ot. 13, jež se 

životního vzoru týká, jsme viděli u prvého okruhu ve vztahu k rodičům jako vzoru 

a zde se objevují ve vztahu k ot. 13 týkající se dospělých kolem dítěte, nejsou 

výrazněji vztahové k sebereflexním odpovědím na ot. 17 až ot. 19, kde by se 

dospělý mohl stát měřítkem, podle něhož by žáci poměřovali sebe sama. 

Tab. 18 Výrazný SKPK u ot. 20 až ot. 29 

ot./ot. 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
21 369  431 295       
22  421         
23  295   292      
24    292  323   386 315 
25     323   450  293 
26        362 294 322 
27      450 362  393 306 
28    386   294 393   
29     315 293 322 306   
30          298 
32   304        
34     305      
35 464 392        333 
36   452        

Pozn.: V tab. nejsou opakovány údaje, jež jsou obsahem tab. 16 a 17.  

Častý vyšší SKPK ot. 24 až ot. 29 mezi sebou dává obraz o jisté 

propojenosti až ucelenosti odpovědí na tuto část třetího okruhu, přičemž 

sjednocující element zde představuje právě ot. 18, kde odpovědi vyjadřují pocit „žít 

v pohodě“. Vztahovost životního „pohodového“ pocitu k zcela rámcovým, 
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obsahově nekonkretizovaným profesním vizím poukazuje k zásadnímu kritériu, 

podle něhož se tyto vize utvářejí, resp. ke stupni jejich náročnosti. Celkově malá 

vztahovost ot. 24 až ot. 29 k otázkám prvého okruhu (viz tab. 16) je zarážející a 

jenom potvrzuje předchozí zjištění. 

Takovýto obraz by mohly narušit vztahy čtvrtého okruhu otázek, avšak na 

úrovni agregačních korelací se tak nestalo a ani u izolovaných otázek nebylo jinak 

(viz tab. 16 až 17), takže vyšší výpověď mohou mít vztahy uvnitř tohoto okruhu: 

Tab. 19 Výrazný SKPK u ot. 30 až ot. 36 
         

 
30 31 32 33 34 35 36 

30    327  315  
33 327    296  368 
34    296    
35 315      39l 
36    368  391  

Pozn.: V tab. nejsou opakovány údaje, jež jsou obsahem tab. 16 až 18. Vodorovné řádky, 
v nichž se neobjevují výrazné SKPK, jsou vypuštěny. 

Jak jsme viděli v tab. 16, odpovědi čtvrtého okruhu neprojevují až na jednu 

výjimku výraznější SKPK k odpovědím prvého okruhu, v případě ot. 32 je vztah 

dán obsahově. Také vůči druhému okruhu v tab. 17 nalézáme výraznější koeficient 

korelace výjimečně, pozornost si zaslouží vztah mezi ot. 13, týkající se vztahu 

k dospělým, a preferencím mínění okolí a vážnosti v ot. 35 a ot. 36. S jistou mírou 

optimismu můžeme tyto korelace interpretovat tak, že pokud respondenti určitým 

způsobem (musíme ovšem připomenout, že pozitivně či negativně) sami akceptují 

svět dospělých, tak podle toho (opět pozitivně či negativně) přistupují k míře 

důležitosti, jakou pro ně bude v budoucnosti mít sociální přijímání jejich okolím. 

Vůči třetímu okruhu nalézáme v tab. 17 výraznější SKPK minimálně, což 

jsme již konstatovali. Jestliže sám třetí okruh je izolován od odpovědí na okruhy 

předchozí, jak jsme již viděli, pak je tomu nyní tím zřetelněji. Představa toho, co 

bude v životě pro respondenty důležité, se ve čtvrtém okruhu stejně jako sama 

představa budoucnosti ve čtvrtém okruhu vytváří do značné míry, i když ne zcela, 

bez kontinuity. Jisté vztahy tu nalezneme, ale ve své podstatě je to skutečně 

víceméně náhodná „představa“, jež je vyjádřena s malým osobnostním zázemím. 
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5.3.3 Korelační zjištění u volných výroků 

To se velmi zřetelně ukázalo u otázek pátého okruhu, tj. u volných výroků. 

Ani jedna odpověď z předchozích okruhů zde nekorelovala na úrovni SKPK 0,300 

nebo hraničně se blížící, takže abychom získali určitý vztahový obraz, bylo třeba 

uvést korelace i s nižšími hodnotami, a to ve všech případech, kdy byl SKPK na 

5% hladině významnosti. I tak je jich velmi málo: 

Tab. 20 SKPK na 5% hladině u ot. 37 až ot. 396 
ot./ot. 2 3 20 21 35 37 38 39 

37       345  

38 281 276   289 345  361 

39   255 272 216  361  

 

Odpovědi korelují ve čtyřech případech mezi sebou, a to tak, že každá 

z nich má alespoň jednu korelaci k některé další. K prvému okruhu vykazují hned 

ve dvou případech vztah výroky na ot. 38, kde respondenti měli třemi slovy 

formulovat „budoucnost, ve které budeš šťastný“. Obě korelace se týkají rodiny a 

znovu tak potvrzují, že i u těchto dětí je rodina nejsilnějším hodnotově 

socializačním činitelem. Školní tematika z prvého okruhu tu naproti tomu opět 

nevykazuje žádnou korelaci. Z odpovědí druhého okruhu jsou výmluvné korelace 

k ot. 39, týkající se volby zaměstnání.  

Viděno v souvislostech celé této části práce, vztahy mezi jednotlivými 

otázkami naznačují, že respondenti ve své většině podávají ze všeho nejvíce soubor 

bezprostředních reakcí na podněty, které jim formulace otázky přináší. Odpovědi 

samy, jak jsme viděli již v části 4.2, jsou individuálně dosti rozrůzněné nedosahují 

takové hodnoty jako u kontrolního souboru gymnazistů, ve svém průměru (viz tab. 

3 a tab. 4) odhalují základní potenciality dotázaných jako sociálně poměrně 

perspektivní.  

Problém je jinde. Spočívá v tom, že respondenti výzkumu v žádoucí míře 

neprokazují vzájemnou provázaností jednotlivých odpovědí, a to zejména dalších 

v dalších okruzích k okruhu prvému, vyjadřujícími jejich základní životní 



91 

situovanost, zejména k otázkám týkajícími se školní edukační tematiky. I když 

jsme zde určité výmluvné vztahy v korelačních zjištěních agregací i nyní u 

izolovaných otázek nalezli a o mnohém svědčí, nejsou plně přesvědčivé jako 

výsledek vývojové transformace, která by měla být patrně již efektivnější. 

Vývojovou transformaci zde chápeme se Z. Helusem (2004) jako přebudování 

toho, co bylo dříve, v jinou strukturu, a to ve strukturu celistvější osobnosti jako 

resultátu jejího integračního úsilí (viz 2.3.1). Přitom není pochyb o tom, že právě 

od určité míry celistvosti osobnosti je neodmyslitelné jako zvnitřňování 

náročnějších podnětů, jež s vlastním sebeurčením v budoucnosti neodmyslitelně 

souvisí, přičemž sám proces jejich zvnitřňování je zároveň výběrem mezi nimi a 

rozhodováním mezi nimi, tj. volba takových, jež jsou pro jedince nadále 

inspirativní a jež budou určovat jeho tvořivou aktivaci v. souladu se sebou samým.  
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6. DISKUSE A ZÁVĚRY 

 

 

6.1 Diskuse výsledků 

6.1.1 Shrnutí výsledků 

Již ve 3. kapitole jsme viděli, že celkové výsledky jsou u žáků s poruchami 

chování horší než v kontrolním souboru, pokud jde o souhrny a průměry odpovědí. 

Základní srovnání v těch nejkumulovanějších údajích bude působit dosti 

jednoznačně: 

Tab. 21 Průměry odpovědí v okruzích a celkem 
otázky: 1 - 10 11 - 19 20 - 29 30 - 36 37 - 39 ∑ 

resp. výzkumu 2,7 2,8 2,6 2,8 2 2,6 
gymnasisté 3 2,9 2,8 3,1 2,4 2,9 

     Pozn.: ot. 16 není do průměrů zahrnuta. 

Tyto rozdíly jsou jistě výmluvné, ale můžeme říct, že nejsou zas tak velké 

vzhledem k tomu, že kontrolní soubor byl homogenní a složen z výběrových žáků, 

kteří prošli selekcí přijímání k osmiletému studiu. Nepřekvapí proto, že u většiny 

otázek (avšak s výjimkami, např. ot. 11 až ot. 13) dosahují žáci z kontrolní skupiny 

vyšší hodnotové úrovně. Pouhá čísla však neznamenají vše. 

Např. role rodiny, i když s menšími hodnotovými úrovněmi odpovědí, se i u 

žáků s poruchami chování v korelačních zjištěních projevila jako stěžejní.  Jejich 

poměr ke škole měl naopak nejen horší výpovědní hodnoty, ale, jak jsme viděli 

v předchozí kapitole, škola se málo aktualizuje ve vztahových souvislostech. Zde 

spatřujemr závažný handicap pro tyto žáky. Existence speciální školy pro ně má 

především úlohu stimulující, má jim umožnit osobnostní rozvoj jako perspektivní 

zaměřenost, takovou jejich autoregulaci, aby se stali „člověkem sám sebe 

ovládajícím“ (Helus, 2009, šířeji viz 2.2.4, 2.3.2). 

 Jestliže, jak jsme viděli v korelacích tab. 16 a v jejích rozboru, škola takto 
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zasahuje minimálně, pak její socializační podíl na osobnostně sebeutvářecím 

procesu žáků patrně není příliš výrazný. 

Zajímavé je, že u otázek druhého okruhu, poukazujících k reflexi včlenění 

do sociokulturního makrosystému (viz 2.2.5, 4.2.3) jsou rozdíly obou souborů tak 

malé, že spadají do sféry možné statistické chyby. Svědčí to o skutečnosti, že na 

některá fakta životní reality reagují dotázaní obou skupin v podstatě shodně, tzn. že 

jejich širší socializační dimenze probíhají zřejmě pod vlivem obdobných stimulů a 

s obdobnou osobnostní reakcí. Zde působí, že obecněji platné sociální modality 

působí na děti v tomto věku nikoliv jako zkušenost nebo prostřednictvím 

zkušenosti, což se děje u bezprostředně blízkého působení např. rodiny či školy, ale 

jako určitá nepříliš osobnostně zažitá a empiricky ověřená společenská schémata, 

v nichž dítě prostě názorově „přejímá“ postojové zvyklosti frekventující v jeho 

generaci. Toto přejímání zadaných schémat sociokulturního makrosystému 

(zprostředkovaných mediálně i interpersonálně) bez zásadnější konfrontace 

s vlastní identitou se projevuje i v kritériích sebereflexe a také v jejím průběhu ve 

smyslu „žít v pohodě“. (podrobně viz 4.2.8, srov. tab. 3 a tab. 4. 

 V této souvislosti nelze nezmínit jeden ze vstupních faktografických 

poznatků, totiž že nadpoloviční většina žáků s poruchami chování dnes disponuje 

sociální internetovou sítí tzv. facebooku, i když v menší míře než v kontrolním 

souboru (srov. tab. l) a v odpovědích na ot. 37 týkající se činností „zahánějících 

nudu“ byl u nich internet velmi často zastoupen. Představa, že by respondenti 

výzkumu obecně vzato měli výrazně menší vstupní informace k reflektování 

„života mezi ostatními“ by tedy byla nepřesná. Jiná otázka jistě je, jak s těmito 

informacemi zacházejí a jak jsou jimi ovlivněny vlastní postoje, ale právě v druhém 

okruhu vidíme, že rozdíl oproti gymnasistům je minimální. Zdá se, že děti v tomto 

věku natolik akceptují, co je sociální zvyklostí (např. ve vztahu k dospělým, ot. 13, 

k vrstevníkům, ot. 14, v trávení volného času, ot. 15), že tyto standardizované 

podněty i standardizovaně zpracovávají, tzn. že sdílená konvence tu převažuje 

např. nad rozdílnými intelektovými či jinými schopnostmi a má určující povahu 

pro motivace, zájmy apod., ale i pro sebeobraz (ot. 18 a ot. 19). 
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Větší rozdíly ukázaly otázky třetího okruhu týkající se představ o 

budoucnosti (podrobně 4.2.5) a čtvrtého okruhu představ o důležitých životních 

aspektech (podrobně 4.2.6). Zde se projevuje, že respondenti výzkumu produkují 

na zřetelně nižší úrovni odpovědí takové své postoje, názory a životní kritéria 

dlouhodobého až cílového rázu, která by jim byla pevnou oporou v rozhodovacích 

procesech.  

Odpovědi těchto dvou okruhů naznačují, že stimulativní funkce situačních 

skutečností není tak intenzivní jako u kontrolní skupiny, což odpovídá i nižším 

úrovním odpovědí na ot. 1 až ot. 10, ale také, že v zásadě shodně reflektované 

podněty sociálního makrosystému nejsou zvnitřněny způsobem, jenž by vedl 

k racionálnímu životnímu stanovisku a k tvořivému sebepojetí pro další rozvoj. 

Diference u okruhu pátého, tj. u volných výroků, je největší a z hlediska 

vlastní postojové produkce je vlastně vyústěním okruhů předchozích.  

Značná část (podrobně 4.2.7) žáků s poruchami chování zůstává ve své 

cílové projekci podle ot. 35 a ot. 36 na úrovni vizí prepubecentní či raně 

pubescentní životní etapy, tj. na úrovni představ nijak spjatých s životní realitou a 

jejími perspektivami. Symptomatické je, že nadpoloviční většina respondentů 

výzkumu (52,5%, viz tab. 3, ot. 25) nekalkuluje s omezeními pro své budoucí 

pracovní uplatnění, zatímco v kontrolním souboru je takových méně (43,3% viz 

tab. 4, ot. 25), ačkoliv je zřejmé, že určitým způsobem limitováni jsou žáci s 

poruchami chování nesrovnatelně více než gymnasisté. 

 

6.1.2 Diskuse výsledků vzhledem k hypotéze výzkumu 

Avšak jak jsme viděli právě již ve 4. kapitole (zejména 4.2.9), podobné 

mechanické srovnávání může být zavádějící u jednotlivých respondentů výzkumu.  

Vyšší směrodatné odchylky u heterogenního kolektivu žáků s poruchami 

chování potvrzují, co ukázaly rozbory (srov. grafy a jejich vyhodnocení v 4.2.2 až 

4.2.8), totiž že se mezi nimi projevují značné rozdíly a že mnozí z nich dosahují u 

četných otázek odpovědí v hodnotové úrovni 3 a 4. Celkové průměry jsou tak 

ovlivněny především vyšším výskytem odpovědí v nižších úrovních. Základní 
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poznatek o platnosti hypotézy (viz  1.2.1) se proto týká jen části z nich, i když tato 

část je nadpoloviční, u rozhodujících ot. 36 a 37 dosahuje kolem 60% a i v jiných 

otázkách tomu je podobně. 

Toto zjištění však nemůže zastřít, že značný počet respondentů výzkumu 

uvedený standard překračuje. Individuální rozhovory a kazuistiky, které jsme 

pracovně provedli a které tu pouze komentujeme, protože rozsahově je nelze 

zařadit, ukazují, že přibližně 20% až 25% žáků s poruchami chování má celkové 

hodnoty odpovědí srovnatelné s průměrem odpovědí žáků gymnázia z kontrolní 

skupiny a přibližně 10% lepší, než je průměr kontrolní skupiny. To nejen že 

konkretizuje platnost formulace „v převažující míře“, jež byla použita 

v konstruování pracovní hypotézy.  

Takovýto poznatek má širší sociální dosah. 

V 2. kapitole (v části 2.2.4) jsme konstatovali, že na rozdíl od jiných dětí se 

znevýhodněním jsou žáci s poruchami chování přijímáni ve společenské realitě 

nepříznivě. Jaksi předem se předpokládá, že jejich porucha s sebou přináší 

disociální chování nebo že v ně vyústí. Již výše jsme na několika místech 

v souvislosti s výzkumnými údaji upozornili, že podobný názor by byl předpojatý. 

Jestliže u zhruba 40% těchto respondentů jsou hodnoty jejich výsledů v sociální 

toleranci a u 20% srovnatelné s dotázanými z výběrové homogenní kontrolní 

skupiny, potom naprosto nelze přijmout univerzální soud tohoto druhu. 

Musíme si ovšem uvědomit, že mezi otázkami posledního okruhu, resp. 

mezi jeho otázkami 38 a 39, je zásadní rozdíl. 

Ot. 38 směřovala k vyjádření určité představy „šťastného života“, která 

nebyla limitovaná a v níž stáli respondenti výzkumu ve stejné situaci jako dotázaní 

z kontrolního souboru. Jestliže zde více jak 50% nepřekročilo úroveň 1 (srov. graf 

11, u gymnasistů méně než 20%, s vysokým rozdílem průměrné hodnoty 1,9 a 2,4), 

potom to svědčí o neschopnosti vlastní konkretizace životních představ. Přitom 

měli oporu ve sdílené sociální konvenci, v tom, jak berou za svá schémata, s nimiž 

se setkávají v podnětech sociokulturního makrosystému, např. v televizi, na 

internetu, na facebooku, imitací názorů a stanovisek starších vrstevníků, rodičů, 
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učitelů aj. Jestliže tato konvence nenalezla u mnoha konkretizace ve vlastních 

životních postojích, svědčí to o obtížích plně zvnitřnit a produktivně aplikovat 

zásady, které sice sdílejí, ale vůči nimž se nedovedou aktivně adaptovat. 

U ot. 38 stáli však před úkolem formulovat volný výrok „sám za sebe“ a ve 

smyslu své osobnostní integrity, což byl pro více než polovinu z nich úkol zcela 

nezvládnutelný., přičemž otázka neměla ohraničení jejich znevýhodněním. 

Představu osobního štěstí v životě lze mít v řadě dimenzí a lze se domnívat, že 

kdyby byla otázka položena např. žákům s jiným znevýhodněním, zvládli by ji 

lépe. Proč tomu v tomto případě nebylo, je klíčový problém, o němž bude 

pojednáno dále. Pokud zde jejich výsledky byly takové, jaké byly, ukazuje to u 

mnohých z nich nízkou míru „pozitivní tendence k růstu“ (viz 2.3.2). 

U ot. 39, kde volné výroky měly uvádět tři preferovaná zaměstnání, je tomu 

podstatně jinak. Hodnotově relevantní byly právě ty výroky, jež braly v úvahu 

sociální a vzdělanostní limity respondentů výzkumu. Jak jsme však viděli u ot. 25, 

třetina respondentů si tato omezení nepřipouští vůbec a dalších více než 20% málo 

(viz tab. 3, srov. 4.2.6). Můžeme však mít pochybnosti, zda skutečně ne, nebo zda 

takové odpovědi jsou pouze manifestací vzdoru proti omezením nebo popíráním 

vlastní blokující defektivity (viz 2.2.2). Stejně tak u ot. 39 výroky odpovídající buď 

prepubescentním představám či odtažitosti od životní skutečnosti a zaměřené např. 

ke  kariéře vrcholového sportovce, zpěvácké celebrity apod., mohou být pouze 

výrazem neochoty přiznat někomu (a hlavně sobě), jak se věci mají. Naproti tomu 

nepochybné je, že u mnoha respondentů výzkumu je schopnost posoudit vlastní 

potenciality značná a vplývá ze sebeobrazu, který je pro jejich „zasazení“ do 

systému společenských seberealizačních možností adekvátní (viz graf 12).   

Kde tomu tak není, kladou výsledky otázky především edukačnímu 

prostředí a edukačnímu působení, ale zároveň širší sféře socializačních stimulů, 

čehož si povšimneme v závěrech. 

Zatím můžeme konstatovat, že výsledky výzkumu potvrzují výchozí 

hypotézu práce o tom, že žáci s poruchami chování projevují v převažující míře 

velmi malé a perspektivně nepostačující zaměření k dlouhodobým životním cílům 
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ve smyslu výzkumné hypotézy, přičemž tato „převažující míra“ zde byla 

konkretizována. Můžeme také konstatovat, že si tuto skutečnost sami mnohdy 

neuvědomují nebo si ji nejsou ochotni přiznat.  

 

6.1.3 Diskuse výsledků vzhledem k cílům výzkumu 

Pouhé potvrzení výchozí hypotézy by ovšem nesplňovalo cíl výzkumu této 

práce. Šlo o to zjistit některé z možných příčin a souvislostí faktu vyjádřeného 

v hypotéze, jak je nyní budeme podle konkretizovaných cílů sledovat dále. 

Základní otázka cílů výzkumu (viz 1.1.2, bod a) zněla, které vnější i vnitřní 

vlivy zasahují osobnost žáka s poruchami chování ve smyslu hypotézy nejvíce, a to 

intencionální výchovné vlivy i vlivy neintencionální, dané každodenním 

prožíváním životní skutečnosti v reálném prostředí (srov. 2.1.2). Srovnání výsledů 

dotazníku u respondentů výzkumu a u kontrolního souboru ukázalo zřetelné rozdíly 

v míře akceptace vnějších vlivů základního životního situování (ot. 1 až ot. 10), 

rodiny a zejména školy. Zde můžeme u odpovědí na hodnotové úrovni 1 a 2 

usuzovat, že socializační stimuly prostředí jdou v převažující míře zcela „mimo“ 

své adresáty nebo že jsou většinou respondentů programově odmítány. 

U rozhodujících otázek týkajících se rodiny nebyly rozdíly natolik 

dramatické, nejnižší úrovně 1 a 2 jsou málo početné a nepřesahují v součtu 25% 

respondentů, u kontrolního souboru ovšem jsou spíše výjimečné. Hůře však 

vyznívá zásadní vliv školy. Zde jsou výsledky takové, že u prvé „školní“ otázky se 

počet odpovědí 1 a 2 nepříjemně blíží polovině (46%), a totéž v případě otázky 

týkající se podnětů, jež škola přináší. Oba zásadní socializační komponenty, které 

by měly mj. i mít vliv na utváření vlastního cílesměrného usilování, tak  působí 

nerovnoměrně. Edukační prostředí školy se zřetelně stává něčím, čím žáci s 

poruchami chování málo rezonují, a těžko posuzovat, zda je to důsledek její malé 

stimulativnosti nebo apriorní neochotou žáků školní snahu více akceptovat (srov. 

2.3.2). Tento fakt se však promítá i do dalších odpovědí, týkajících se školy 

v prvém okruhu dotazníku, oslabené osobnostní tendence např. v úsilí dosáhnout 

výsledků, v zájmech apod. Uvidíme brzy, že to negativně ovlivňuje zejména 
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vztahové kategorie. 

S vnitřními dispozicemi respondentů výzkumu souvisí velmi těsně cílová 

otázka, jak celoživotní zaměřenost koresponduje s některými jinými 

charakteristikami, pokud se manifestují ve vlastních projevech, jako jsou např. 

hodnotové vzorce, potřeby a přání, ideály apod. (viz 1.1.2, bod b). Tímto směrem 

byl zaměřen především druhý okruh otázek, kde (viz tab. 21) byly rozdíly 

minimální. Stimuly formující sebereflexi a životně nosné pocity spokojenosti, 

konfrontace s jinými a „žít v pohodě“ zasahují dětskou populaci přímo ze 

sociálního makrosystému a jsou přijímány jako obecná společenská konvence „jak 

žít“. Vytvářejí tím komunikační spojnici a sociokulturní normu platnou pro děti 

s tak rozdílnou základní situovaností, jako jsou respondenti výzkumu a gymnasisté 

z kontrolního souboru. 

Velmi výrazně promluvily korelační výpočty (srov. 4.2 a 4.3) k další cílové 

otázce, které vnější vlivy se mohou projevit ve smyslu socializace žáka a oslabení 

platnosti hypotézy (viz 1.2.2, bod c). Dokonce lze říci, že zde měla vztahová 

zjištění rozhodující platnost, jak jsme upozornili na konci 5. kapitoly.  

Ukázalo se, že malé socializační dosahy vnějších vlivů nespočívají ani tak 

v tom, že by nebyly u žáků s poruchami chování reflektovány. Tak je tomu do 

značné míry v případě školy, kde možná funguje jistý vzdor vůči ní nebo vědomí, 

že škola beztak nemůže zajistit žákům práci, která by je inspirovala, ani je k ní 

cílově nasměrovat (srov. Pokorná, 1991-92, viz také 2.2.5). S touto podstatnou 

výjimkou jsou však vnější vlivy u respondentů výzkumu přijímány jen o málo 

méně než u dotázaných v kontrolním souboru a pokud jde o sociální makrosystém, 

jsou přijímány prakticky shodně. Viděli jsme však zcela zřetelně (4.2.2 až 4.2.4, 

4.3.1 až 4.3.3, velmi nápadně tab. 16 a následující), že tyto vlivy nejsou dostatečně 

produktivní ve fázi osobnost socializujícího zvnitřnění, tzn. že nepřinášejí své 

utvářecí důsledky pro schopnost žáků samostatně je zpracovat v životních postojích 

a rozhodování o sobě. 

Zde se již dotýkáme cílové otázky následující, jestli větší část žáků schopná 

takovéto vlivy akceptovat a v jaké míře je schopná na ně reagovat vymezením 
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reálných perspektiv svého usilování (viz 1.1.2, bod d). Ukázalo se, že jde vlastně o 

dvě otázky, že akceptace výchovně-vzdělávacího působení nemusí nutně vyústit ve 

vlastní produkci. Respondenti určitým způsobem reflektují socializační vlivy, jimž 

jsou vystaveny, dalo by se říct, že je „registrují“, avšak v nadpoloviční většině se 

jich nezmocňují činným způsobem, tvořivě a cílově na ně nereagují (viz tab. 3, 

odpovědi 1 a 2 na ot. 20 až ot. 39). Nelze tvrdit, že by je tyto vlivy nezasahovaly, 

ale nemají žádoucí sebeaktualizační odezvu (ve smyslu vyjádřeném v 2.3.2). 

V diskusi výsledků výzkumu se tak před námi otevírají závěrečné cílové 

otázky (viz 1.1.2, bod e až g), totiž zda je na žáky s poruchami chování aktivně 

působeno směrem oslabení výchozí hypotézy, zda zde může výchovně-vzdělávací 

působení speciálního pedagogického zařízení projevit výraznější stimulativní vliv a 

zda tomu tak může být i u rodinného a širšího sociálního prostředí (viz 2.2.4).  

O tom, že takovýto vliv existuje, svědčí odpovědi prvého okruhu otázek i 

dosavadní diskuse výsledků. Jestliže škola vzbuzuje u respondentů málo 

kooperativní postoje (viz 4.2.3), nemusí to být „chyba“ edukačního prostředí. Z 

hodnot odpovědí zcela číselně bráno vyplývá, že adresáti školní stimulace o ni 

prostě nestojí, chování školy k sobě hodnotí na nejnižší úrovni 16% respondentů, 

ale svůj zájem o její podněty na téže úrovni 38%. Možné důvody se mohou 

rozprostírat od defektivity přes pocit životní resignace, zklamání z neúspěšnosti, 

malou motivovanost až k orientaci na únikovou obranu, (viz 2.2.5).  U rodinného 

prostředí (viz. 4.2.2) je kooperativnost respondentů výraznější, u klíčových otázek 

2 a 3 jsou nejnižší úrovně méně než 10%. Zde ovšem nevíme, jak je toto působení 

skutečně formativní a jak je pouze stvrzující ve smyslu opory dítěte (viz při analýze 

odpovědí 4.2.2 a 2.2.4). V obou případech pak platí, že tyto stimulace, rodinné i 

školní, se u velké části respondentů nepromítají v podstatnější sebeutvářecí 

vědomí. V diskusi cílových otázek se tak objevuje znovu jako naprosto zásadní 

skutečnost povšimnutá ve 4. kapitole. Okruhy otázek vyjadřujících vlastní postoje 

k budoucnosti, tj. od ot. 20 dál, jsou minimálně vztahové k okruhům předchozím, 

v nichž respondenti vyjadřovali svou životní situovanost i svou aktuální 

sebereflexi. Vlivy, jež respondenti výzkumu vstřebávají, jsou zřejmě v mnoha 
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případech funkčně omezené, nezasahují do osobnostní struktury, nepůsobí jako 

integrující a vytvářející základ pro to, jak dítě samo sebe chápe jako osobnost a 

podle toho se projevuje v cílovém směřování. 

 

6.1.4 Výhrada k diskusi výsledků vzhledem k cílům výzkumu  

Celá diskuse výsledku výzkumu z hlediska jeho cílů tak vyznívá v jedno 

zásadní konstatování. Vztahová zjištění ukázala, že platnost výchozí hypotézy u 

nadpoloviční, v některých aspektech až dvoutřetinové části respondentů výzkumu 

souvisí velmi těsně s faktem, že žáci s poruchami chování nedovedou ke své 

budoucnosti přistupovat s postoji vnitřně integrované osobnosti, jež zhodnocuje své 

reakce na vlastní situovanost v mikrosystému rodiny a školy i v makrosystému 

sociální skutečnosti. Vyvodit z toho „co je“ perspektivní postoje k tomu, „co 

bude“, tj. formulovat určité cílesměrné sebepojetí „osobnosti jako já“, je pak 

nezřídka nad síly respondentů. Jejich představy vztahující se k  perspektivním 

okruhům, tj. k vizi vlastní budoucnosti, co bude v životě důležité a k volným 

výrokům, se potom objevují buď jako mechanické přijetí konvencí a 

makrosystémových norem, nebo častěji jako projekce ještě prepubescentních 

představ, ale také u volných výroků jako vědomé či spontánní popření reality a na 

bázi vzdoru proti omezeným možnostem. 

Proti tomuto zjištění můžeme však vznést jednu námitku.  

Spočívá v tom, že dítě ve věku respondentů výzkumu není ještě 

ontogeneticky na takovém stupni, aby plné integrity vlastní osobnosti vůbec mohlo 

dosáhnout v optimálním smyslu (formulovaném v 2.3.2). Ukazují to výsledky 

v kontrolním souboru, kde u mnoha dotázaných je neúplné zpracování životní 

situace a podnětů ze sociálního makrosystému patrné také. Stojíme tak před zcela 

principiální výhradou, že od žáků s poruchami chování je očekáváno více, než 

vzhledem ke svému věku jsou schopni. Je to výhrada zcela oprávněná, má však i 

oprávněný protiargument.  

Jak jsme tu už zdůraznili, na rozdíl od dotázaných v kontrolním souboru, 

kteří budou mnít přinejmenším další čtyři roky na gymnáziu čas si svou zaměřenost 
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určitým způsobem precizovat, respondenty výzkumu čeká v témže roce či 

nejpozději o rok později rozhodování, které jistě nemusí být celoživotně neměnné, 

ale ve většině případů přinejmenším dlouhodobě určující. Vzniká tak nejen 

edukační, ale šíře socializační paradox. Životní realita sama vyžaduje od dětí se 

znevýhodněním vyšší stupeň maturace než od žáků škol výběrové charakteru. 

Vyrovnat se s tímto paradoxem není nijak jednoduché v teoretické rovině, 

tím spíše v rovině praktické.  

K problému danému naši výhradou vůči výsledkům výzkumu je třeba 

přistupovat tak, že kategorie „celistvé, integrované osobnosti“ je sama o sobě 

kategorií procesuální (srov. např. Mikšík, 2007, Říčan, 2007, Čáp, 1996), která se 

postupně rozvíjí vnitřním zráním, vývojem jako sledem zpracovaných 

socializačních podnětů, vřazených do vlastní aktivační struktury nejen jejich 

registrací, ale takovou interiorizací, jež vede i k exteriorizaci (Helus, 2009).  

Očekávat od žáků v tomto věku uzavřenou osobnostní koncepci by jistě 

bylo absurdní, ostatně to by bylo absurdní v jakémkoliv věku, protože nové 

insentivy po celý život korigují hodnotové orientace člověka i jeho sebepojetí. 

Ukazuje se ale, že zřejmě všechny možnosti jak vést žáky s poruchami chování 

k utváření žádoucí osobnostní celistvosti nejsou využity, že podněty, jichž se jim 

dostává, jsou příliš izolované a spjaté jen s aktuální prožitkovostí. Výhrada, kterou 

lze vznést k tomuto poznatku, samozřejmě platí, měla by však platit v maximálně 

omezené míře. 
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6.2 Závěry 

6.2.l. Závěry teoretického rázu 

V části 6.1 jsme viděli, že výzkum zpracovaný v této diplomní práci přinesl 

potvrzení vstupní hypotézy u nadpoloviční většiny respondentů a řadu poznatků 

k cílovým otázkám. Ověřil souvztažnost mezi reflexí aktuální situovanosti a 

socializačních vlivů rodiny, školy i společenského makrosystému, ale malou 

schopnost promítnout tyto vlivy do perspektivní sebeaktualizace jako plně 

zvnitřněné, jako motivy další zaměřenosti.  

Výzkum zjistil v korelačních výsledcích, že právě tato schopnost 

respondentů je značně omezená díky malé vyzrálosti, která jim nedovoluje 

osobnostně integrovaný přístup ke svému cílesměrnému usilování. Výzkum tak 

ukázal, že životní realita na konci základní školy de facto od žáků očekává víc, než 

nač je většina z nich připravena. Po této stránce jednak potvrdil principiální 

závažnost osobnostního pojetí dítěte jako jedince, jenž má-li sociálně fungovat, 

musí pro mít jistou míru schopnosti v autoregulaci zpracovávat životní podněty 

jednak ukázal, že problematika, kterou se zabýval, má pro žáky s poruchami 

chování zcela zásadní význam.  Naznačil také, které faktory v tomto směru 

respondenty limitují a proč tomu tak je. 

Výzkum byl ve svých výsledcích samozřejmě omezen zvolenou metodikou, 

tím, že vycházel pouze ze stanovsek respondentů, jejich postojů, názorů, 

hodnotových kritérií aj. Nemohl proto své téma sledovat ve vší komplexnosti a ve 

všech souvislostech. Např. nemohl vyhodnotit, zda u vlivů rodiny, které byly 

zaznamenány jako silnější než vlivy školy, jde skutečně o socializační a v životě 

orientující působení, nebo, jak tu bylo zmíněno, o možné sociální opory (srov. 

2.2.4, 4.2.2). Nemohl proto své téma sledovat ve vší komplexnosti a ve všech 

souvislostech. 

V každém případě však se domníváme, že ukázal na problém zcela zásadní 

a pro další životní situování žáků s poruchami chování vlastně ústřední jak 



103 

z hlediska jejich životního sebeuspokojení, tak jejich utility, které, jak jsme viděli 

v obecné rovině (2.2.3), má pro jejich budoucnost podstatný význam. Poznatky této 

práce mohou pak být chápány jako podnět pro soustavnější zkoumání procesů, 

jimiž u žáků s poruchami chování dochází či mělo by docházet k postupnému, i 

když nikoliv uzavřenému formování celistvé osobnostní struktury, v níž by se jako 

osobnostně integrující a cílově perspektivní komponenta mohl uplatňovat i  princip 

autoregulace (srov. Mareš, 2000). Ta se jeví na základě výzkumu jako nezbytný 

předpoklad pro takové perspektivní procesy, jež jim umožní vlastní seberealizaci 

v rámci jejich sociálních, vzdělanostních, či schopnostních i jiných limitů. 

Konkrétně to znamená, že by teoretické zkoumání těchto žáků 

psychologickými i jinými metodami mělo sledovat průběh, jaký se u nich 

v poměrně velmi omezeném časovém úseku od 6. do 9. ročníku osobnostní 

struktura vyvíjí k jisté míře celistvosti, jaké komponenty individuálně psychického, 

sociálního i edukačního zrání tento vývoj podporují a které vlastní životní aktivity 

mohou vést k tomu, aby směřovali „k tvořivému naplnění bytostně vlastních 

možností“ v Rogersově smyslu (srov. 2.3.2). Specifické psychologické zkoumání 

s tímto zřetelem si jistě vyžádá povaha psychických procesů žáků s poruchami 

chování, zejména jejich případný nerovnoměrný vývoj, funkční oslabení, 

deformovaná nebo sociálně nezakotvená představivost, zaměření především na 

konkrétní a a mechanické úkoly, citová labilita aj. jak jsme připomněli již v 1. 

kapitole (viz 1.1.4).  

V zásadě výzkum ukazuje, že teoretické zkoumání situovanosti a perspektiv 

žáků s poruchami chování je krajně žádoucí více zaměřit k poněkud všeobsáhlému 

a těžko uchopitelnému, ale ve svých důsledcích prioritně závažnému tématu 

„smyslu života“. P. Halama (2000) uvádí několik přístupů k této v mnohém 

určující osobnostní zaměřenosti. Připomíná např. pojetí čtyř komponent podle R. F. 

Baumeistera, a to potřeb pociťování cílů, kontroly a účinnosti, hodnoty a oprávnění 

a vlastní hodnoty, dále  Shapirův dvoufaktorový model životního smyslu, a to 

významnosti a porozumění, model tří komponent G. T. Rekera a P. T. P. Wonga, 

kognitivní komponentu, emocionální komponentu, motivační komponentu, a také 
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výčet obsahových kategorií smyslu života podle Lukasové. V další literatuře 

bychom nepochybně našli i jiná teoretická pojetí i jiná členění dominant hledání 

smyslu života, ale i při vší různosti by jim bylo jedno společné. Pocit smyslu života 

by se v nich, stejně jako v těch, které tu podle Halamy na okraj připomínáme, 

objevoval jako potencialita značně integrované osobnostní struktury, resp. jako 

výslednice celého komplexu životní sebeaktualizace. Zároveň ale i jako kritérium 

seberealizačního směřování jedince, jímž se projevuje míra jeho socializace. 

Výsledky tohoto výzkumu připomínají, že v rovině teoretického zkoumání 

socializačních i edukačních možností žáků s poruchami chování je zapotřebí 

soustředit větší pozornost právě k této otázce, která je pro ně dlouhodobě 

rozhodující. Lze předpokládat, že další zkoumání v toto směru dalšími postupy 

může mít kladné důsledky nejen pro teoretickou speciálně pedagogickou koncepci 

cílů a metod výchovy žáků s poruchami chování, ale i pro utváření jejich vlastního 

vědomí životních priorit a životního směřování. Humanizační zřetele speciální 

pedagogiky i psychologie dítěte závažnost takového zkoumání podtrhují. 

 

6.2.2 Závěry pro výchovně-vzdělávací praxi 

Jestliže respondenti našeho výzkumu nemají ve velmi zřetelném počtu 

jasnou a reálnou představu o tom, co chtějí dělat se zbytkem života, je to do značné 

míry záležitost koncepčního socializačního a edukačního přístupu k nim a tedy i 

teoretického zvážení, jaké komponenty tu působí pozitivně a jaké negativně. Je to 

však i záležitostí praxe (srov. 2.1.3), působení na ně za stávajících podmínek, 

hledání vhodných přístupů k nim a posilovaní jejich osobnostní aktivace. Ta je 

ovlivněna celou řadou bezprostředních, více či méně empirických činitelů, které 

v některých případech jsou konstantní, v některých se však v průběhu času mění.  

I když se dnes často říká, že rodina neplní svou socializační funkci a i ve 

výzkumu jsme viděli, jak často rodiče nejsou přímým vzorem, nepochybně ze 

všech vztahových zjištění je zřejmé, že rodinný vliv do tohoto aspektu socializace 

žáků s poruchami chování zasahuje nejvíce, a je ovšem žádoucí, aby nefungoval 

jenom jako opora v jejich znevýhodnění, ale aby nacházel životně inspirativní 
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témata. Z našich zjištění je také zřejmé zejména, že vůči těmto žákům bude 

aktuální orientační vliv „světa dospělých“ za hranicemi rodiny. Některé spíše 

sociologické než pedagogické úvahy konstatují, že dnešní děti nemají iniciační 

příklad k nápodobě, jaký měli např. před sto lety, kdy se ostatně zejména na 

venkově nebo děti řemeslníků apod. již v útlém věku podíleli na reálném fungování 

svého životního situování. Pokud se jim předkládají „vzorově“ především tzv. 

celebrity, sotva je tím vytvářena reálně pozitivní inspirace pro jejich vlastní cílové 

směrování, což výzkum plně potvrdil.  

Specifická role edukačního prostředí musí především směřovat k jisté 

komplexnosti stimulů, které mají svůj přesah od okamžitého „úkolu“ k integrující 

osobnostní sebetvorbě a k chápání sebe sama v dlouhodobém životním horizontu. 

Není to jen otázkou přímé obsahové náplně výchovně-vzdělávacího procesu, ale je 

to především otázkou životní podnětlivosti, začlenění psychologického poradenství 

do struktury práce se žáky, uplatněním poradenství pro volbu povolání co nejdříve, 

apod. Celkově právě speciální školství pro tyto žáky by mělo vycházet z faktu, že 

kritérium jeho úspěšnosti netkví v tom, jak se projevují v době školní docházky, ale 

jak se se svým vlastním životem a jeho perspektivami budou umět vypořádat dva 

roky, pět let, deset let po odchodu za školy.  

Ve všech těchto případech si lze představit, že podněty směrem k žákům 

budou tak strukturované a diferencované, že část z nich bude programově sledovat 

jistou celoživotní výhledovost. Samozřejmě, že to není možné v případech všech a 

dokonce ani ve většině z nich. Cílené hovory, příklady, inspirace k ztotožnění 

apod. mohou však tuto roli splnit v tom, že budou vědomě začleňovat momentální 

a aktuální stimulace do perspektivně orientovaných kontextů.  

Velmi zjednodušeně, ale názorně řečeno, pro výchovně-vzdělávací praxi a 

pro všechny komponenty socializace a těchto žáků vyplývá z našeho výzkumu 

jeden poznatek. Stimulace, jichž se žákům s poruchami chování dostává, by 

v mezích možnosti měly být co nejvíce orientovány nejen k jejich bezprostřední 

současnosti, ale také k prohloubenějšímu sebepoznání a k probuzení vlastního úsilí 

o životní seberealizaci. 
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Z hlediska našich zjištění je tedy podstatné, jak podněty, jež se dostávají 

žákům s poruchami chování, jsou či nikoliv aktivizující ve smyslu, kterým jsme 

vlastně celou tuto práci začali (viz 1.1.1), tj. ve smyslu „přípravy jedince pro další 

život“. V tomto směru, alespoň doufáme, výzkum přináší určitý dílčí příspěvek 

dalšímu zájmu o danou problematiku.  
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PŘÍLOHA 

Dotazník 
Základní údaje 
 
A chlapec – děvče  
B škola: speciální - gymnázium  
C rok školní docházky..................... 
D rodina: úplná – neúplná 
E facebok mám: ano - ne 
 
U každé otázky jsou čtyři možné odpovědi. Zaškrtni vždy jen jednu, která se tě týká nejvíc. 
 
I. okruh -  všeobecné otázky 
1. 

1.celkem se o mne nezajímají, pokud nemám průšvih  
otázka: vztah rodičů ke mně 

2. zajímá je jenom to, jak se učím, jaké se mnou jsou potíže nebo ne 
3. zajímají se o mé běžné starosti, , jestli jsem v pohodě  
4. zajímají se, jakou mám představu o životě, co by ze mě mohlo být, jak bych si 
představoval svou budoucnost, v tom se mi snaží poradit 

 

1.nesvěřuji se jim, protože mám dojem, že já nezajímám je 
2. otázka: můj vztah k rodičům 

2. nesvěřuji se jim, protože mě jejich názor nezajímá 
3. svěřuji se jim se svými starostmi, přáními , a má pro mě smysl, co mi řeknou 
4. bavím se s nimi i o své budoucnosti a jejich názor mi pomáhá 
 

3. 
1. nemáme je vůbec  

otázka: rozhovory s rodiči 

2. hovoříme spolu jen když např. někdo něco hledá, je potřeba něco udělat apod.  
3. s rodiči se bavím, jen když něco potřebuji nebo když mi něco vytýkají 
4. vedeme je u nás často o všem možném 

 
4.

1. je pro mě nutností, od níž si moc neslibuji a na kterou moc nemyslím, když 
nemusím 

 otázka: škola  

2. snažím se jakž taký proplouvat v klidu, neupoutávat na sebe pozornost 
      3. chápu školu jako důležitý krok na cestě dál v životě, ale právě v tom mi moc 
nepomáhá 
  4. škola mi usnadňuje představit si alespoň trochu své životní cíle 
 
 
5.

1. mám dojem, že jsem jen materiál, který má dostat nějakou známku 
 otázka: chování školy ke mně 

2. zajímá je, co se naučím, snaží se mi to vysvětlit, ale nic víc 
3. zajímají je moje osobní starosti, radí mi, jak žít, ukazují, v čem jsem dobrý a v čem 
ne 
4. snaží se mi poradit a pomoc i pro dobu, kdy už do ní nebudu chodit 

 
6. 

1.nestojím o žádné větší podněty, které by měnily můj způsob života 
otázka: podněty školy  

2. stál bych o ně, ale škola mi je neposkytuje 
3. stál bych o ně, ale škola mi je poskytuje málo 
4. získávám je tam 
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7. otázka: 

1. podprůměr 
prospěch ve škole, vlastní hodnocení v práci 

2. průměr 
3. nadprůměr alespoň v jednom oboru, který mě zajímá 
4. celkově nadprůměr 

 
8. otázka: 

1. nezájem 
můj vztah k mému prospěchu a hodnocení 

2. stačí, když nemám průšvihy 
3. chtěl bych v něčem vyniknout nad průměr 
4. mám ctižádost patřit ve škole celkově k lepším žákům 

 
9.  otázka: 
 1. nemám 

oblíbený školní předmět 

 2. mám, ale nepředstavuji si, že by na něj mělo navazovat mé zaměstnání 
 3. mám takový, v němž chci jednou pracovat 
 4. mám takový, ve kterém chci pracovat, a už teď se o něj zajímám i mimoškolně 
  
10. otázka: 
 1. nemám žádný 

vyhraněný mimoškolní zájem 

 2. mám nějaký, s nímž ale nespojuji svou budoucnost (např. sport, zpěv, hudba) 
 3. mám a chci se mu jednou více věnovat ve volném čase 
 4. chci se jím jednou živit 
 
1I. okruh – můj život mezi ostatními 
11. 
 1. nejsou mi vzorem, ale naopak 

rodiče jako vzor 

 2. po této stránce nás nic nespojuje 
 2. vážím si jich, máme dobrý vztah, ale nic víc 
 3. jsou mi vzorem v chování nebo svou prací a úspěchy 
 
12. 

1. nemám 
otázka: životní vzor 

2. je to kámoš či kámoška super pohodář 
3. úspěšné celebrity: zpěváci, sportovci, lidé známí z televize 
4. někdo, koho znám osobně a kdo je mi svým povoláním i životem 

 
13.  

   1.nestýkám se s nimi, spíše se tomu vyhýbám, jsou jiní a nezajímají mě 
otázka: další dospělí kolem mne 

    2. s dospělými přijdu do styku nejen v rodině, nevadí mi 
3. dovedu se s nimi bavit, ale to je tak všechno, nijak na mě nepůsobí 

    4. vítám společnost dospělých, kteří vědí víc než já, a snažím se něco od nich pochytit 
 
14. 

1.cítím se osaměle, nemám spolehlivého kamaráda nebo kamarádku ani partu 
otázka:  stejně staří kolem mne 

2. mám kamaráda, kamarádku, ale nijak moc to neprožívám 
3. jsem členem party  
4. mám někoho, s nímž mě spojuje společný zájem, např, sport, hudba, případě 
kroužek,  

 
 
 
15. 

1. trávím ho nahodile, jak to zrovna přijde 
otázka: volný čas 
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2. disko, počítačové hry, sportovní  fandění, poslouchání CD a podobně 
3. mám nějakého náročnějšího koníčka (aktivní sport, foto, zvířata, modelářství, 
cokoliv) 
4. mám i vyhraněný zájem o nějaký obor (chemie, historie, kosmonautika, cokoliv) 

 
16. 

1.nemám žádné, ani s marihuanou 
otázka: drogové zkušenosti 

2.mám spíše ojedinělou zkušenost marihuanou 
3. mám ojedinělé zkušenosti i např. s pervitinem, extází apod. 
4. mám takovéto zkušenosti opakované 
 

17. otázka: 
1. tím se moc neobtěžuji 

zamyšlení nad sebou 

2. každý ať mě bere jak chce, jen když obstojím v partě 
3. když mi někdo něco vytkne nebo mě pochválí, tak o tom přemýšlím, ale ne moc 
4. občas se zamýšlím nad svými přednostmi a chybami a nad svou povahou 

 
18. otázka: 
      1. nedělám si se sebou starosti 

žít v pohodě 

2. užívám si pohodu mládí, dokud to jde, na ostatní je dost času 
3. užívám si pohodu mládí, ale vím, že jednou skončí a budu se muset živit  
4. užívám si pohodu, ale zároveň se připravuji na budoucnost 

 
19. otázka: 
      1. celkově mám pocit nespokojenosti 

pocit spokojenosti 

  2. jsem v pohodě, a když mám dojem že ne, tak na to při nějaké akci zapomenu 
3. občas se mne zmocňuje pocit nejistoty, co se mnou bude, ale zaženu ho 
4. spokojenost prožívám, jak se mi celkově daří a co dělám pro svou budoucnost 

 
III. okruh – moje budoucnost 
20. otázka: 
      1. tím se nezatěžuji, chci žít v pohodě teď, budoucnost neřeším 

co se mnou bude 

2. chci super budoucnost, ale přesně nevím jakou, to přijde samo 
3. mám svou představu pěkné budoucnosti, ale nepřipravuji se na ni 
4. mám svou představu životního cíle a připravuji se na něj 

 
21. otázka: 

1. jen vlastními nápady nebo tím, jak o tom mluvíme se spolužáky 
když myslím na svou budoucnost, řídím se 

2. i tím, co mi někdo poradí 
3. příkladem ze svého okolí 
4. zamyšlením nad tím, co mi v budoucnosti umožní moje schopnosti 
 

22. otázka: 
 1. vůbec nehovoří, ani mně jejich názor nezajímá  

alespoň jeden z rodičů se mnou o mé budoucnosti 

 2. hovoří, ale tak, že mě to otravuje 
 3. hovoří, ale moc na to nedám 
 4. hovoří způsobem, který je pro mne zajímavý a pomáhá mi 
 
23. otázka: 
 1. nehovoří 

ve škole se mnou o mé budoucnosti 

 2. hovoří, ale tak, že mi to je nepříjemné a nepomáhá mi to v ničem 
 3. hovoří, ale jen málo a všeobecně, nic mi to není platné 
 4. hovoří užitečně o tom, jaké mám možnosti se  uplatnit 
 
24. otázka:  při práci kromě např. učitelů, řidičů a jiných lidí v každodenním styku 
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 1. nikoho nevídám, ničí práci nemám možnost sledovat 
 2. mám takovou příležitost, ale nevyužívám ji, protože mě ta práce nevábí nebo vím, 
že pro     ni nemám schopnosti 

 3. takovou možnost někdy mám a využívám ji,  
4. takovou možnost využívám,protože mě láká  zabývat se něčím podobným ve své          
budoucnosti 

 
25. otázka:  
 1. nemyslím na žádná omezení, řídím se jen svou představou toho, co bych chtěl 

pro své budoucí pracovní uplatnění 

 2. vím o omezeních mých schopností a výsledků, ale neřeším to 
 3. vím o svých omezeních schopností a výsledků ve škole, s tím se nedá nic dělat 
      4. snažím se svá omezení překonávat učením, aktivitami a stykem s jinými lidmi 
 
26. otázka:  
 1. představuji si, že se na mne usměje štěstí a dosáhnu toho taky 

když vidím v televizi pěvecké, hudební nebo sportovní celebrity 

 2. lákalo by mě to, ale vím, že pro to nemám schopnosti a na náhodu nespoléhám 
 3. v tomto světě se nechci uplatnit 
 4. chci dělat něco, co pokládám za užitečnější 
 
27. otázka: 

 1. něco takového by mě nelákalo 

když vidím v televizi např. lékaře, zdravotní sestru  hasiče, záchranáře a jiné, 
kteří      dělají velmi zodpovědnou práci 

 2. vážím si takové práce, ale nevím, jestli by to na mě nebylo moc 
 3. jsou to pro mne působivé vzory, i když budu třeba dělat něco jiného 
 4. chci v budoucnu dělat něco podobného, uznávám je 
 
28. otázka : 
 1. co nejvíc peněz při malé námaze 

od svého budoucího zaměstnání chci 

 2. co nejvíc peněz, i kdyby to bylo namáhavé 
 3. dobrou obživu, ale také aby mě zajímalo 
 4. dobrou obživu, aby mě zajímalo a bylo pro jiné lidi prospěšné, také aby si mě kvůli        
          němu lidé vážili 
 
29. otázka: 
 1. stačilo by mi užívat si je, třeba kupovat si věci nebo cestovat 

mít vždy dost peněz, třeba z velké výhry nebo dědictví 

 2. nechal/a bych si tolik, kolik potřebuji k životu, ostatní bych dal/a rodičům,  
           sourozencům 
 3. bez nějaké práce by byla nuda, ty peníze by se daly využít na něco, co by mě bavilo    
           a jiným bylo prospěšné 
 4. s někým,  kdo tomu rozumí, bych podpořil/a nějakou léčebnu, školu, muzeum, má  
           práce  by se na tom nějak podílela 
 

IV. okruh – moje představa o tom, co je v životě důležité kromě zdraví 
30. otázka: 
 1. jsou to nejdůležitější za jakoukoliv cenu 

peníze 

 2. jsou důležité, ale ne za cenu, že se dostanu do rozporu se zákonem a bude mi hrozit 
 trest 

3. jsou důležité, ale důležitější pro mne je rozumět si se svou rodinou, budoucí životním   
partnerem, dětmi, které jednou budu mít atd. 
4. jsou důležité, ale důležitější je pro mne, aby mě všichni považovali za slušného 
člověka 
 

31. otázka: 
1. zatím o nějakém partnerském vztahu neuvažuji 

partnerský vztah - láska 
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2. myslím si, že může být dobrý, ale dá se žít i bez něj 
3. jednou v budoucnu ho chci zažít 
4. opravdový partnerský vztah způsobuje, že člověk není sám, a to mu pomáhá a posílí 
ho 
 

32. otázka: 
 1. nezažil jsem doma takové, které by mi byly vzorem, nepřikládám jim důležitost 

rodinné vztahy 

2. nezažil jsem doma takové, které by mi byly vzorem, ale chyběly mi, pokládám je za 
důležité pro život 
3. zažívám doma dobré a jsou mi vzorem 
4. myslím si, že dobré rodinné vztahy jsou důležitější než cokoliv jiného 
 

33. 
1. děti jsou jen přítěž a starost, nechci je 
děti 

2. na to, jestli je budu mít, zatím vůbec nemyslím 
3. určitě budu jednou chtít mít děti a starat se o ně 
4. děti znamenají to, co tady na světě po nás zůstane  
 

34. 
 1. spoléhám jen na sebe a obejdu se bez nich 

přátelé 

 2. potřebuju kámoše, se kterými by se pobavil, ale na které by nespoléhal/a 
 3. nedovedu si představit život bez přátel, kterým by se dalo aspoň trochu věřit 
 4. opravdoví přátelé znamenají, že já se můžu spolehnout na ně a oni na mne 
 
35. 
 1. to je mi jedno 

co si o mně budou jiní lidé myslet 

 2. to bude záležet na tom, kolik budu mít peněz a jakou budu mít moc 
 3. je to pro mne dost důležité a bude to záviset na tom, jak já se k nim budu chovat 
 4. je pro mne hodně důležité, ale nechci se jiným lidem jen přizpůsobovat 
 
36. 
 1. o tu nestojím 

mít vážnost u ostatních lidí 

 2. je pro mne důležitá jenom v partě, tam chci vyniknout 
 3. až budu dospělý, budou si mě lidé vážit podle mého postavení 
 4. vážnost u ostatních člověk získává celám svým životem, nejen penězi a postavením 
  
37. uveď tři činnosti, kterými zaháníš nejraději nudu: 
 
.................................................................................................................................... 
 
38. uveď tři slova, kterými bys vyjádřil  takovou svou budoucnost, ve které budeš šťastný 
....................................................................................................................................  
39. uveď tři zaměstnání, o nichž si myslíš, že pro ně máš schopnosti a že by tě bavila 
 
.................................................................................................................................... 
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