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Téma: Postoj vybrané skupiny dospívajících dívek k autoritě 

 

Anotace v českém jazyce: 

Bakalářská práce se zabývá obdobím dospívání a vztahem dospívajících k autoritám. V první 

kapitole teoretické části jsou popsány změny, které v mladém člověku probíhají a vztahy, které 

má nejen k lidem ve svém okolí, ale i sám k sobě. Druhá kapitola je věnována rodičovské  

a učitelské autoritě, vztahu autority a výchovy a její krizi v dnešní společnosti. Praktická část je 

zaměřena na postoj dospívajících dívek k autoritám v závislosti na jejich věku a školním 

zařízení, ve kterém jsou vzdělávány. 
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Téma: Attitude of a selected group of adolescent girls to authority 

 

Anotace v anglickém jazyce: 

The bachelor thesis deals with the issue of adolescence and with attitudes of adolescents towards 

authorities. In the first chapter of theoretical part are described changes taking place inside the 

young man or woman and relations that he or she has not only with people around him or her but 

also with himself or herself. The second chapter deals with parental and pedagogical authority, 

relation of authority and education and its crisis in nowadays society. The practical part is 

focused on attitude of adolescent girls towards authorities depending on their age and school 

facility in which they are educated.  
 

Klíčová slova: 

adolescence, identity, family, teacher, authorita, education, communication, relationship, crisis 

 

 
 

 

 

 

Souhlasím s půjčováním diplomové práce v rámci knihovních sluţeb. 

 



 

 

OBSAH 

 

ÚVOD ......................................................................................................................................... 7 

TEORETICKÁ ČÁST .................................................................................................................... 8 

1. DOSPÍVÁNÍ ....................................................................................................................... 9 

1.1 Vymezení pojmů .......................................................................................................... 9 

1.2 Rozdělení dospívání ................................................................................................... 10 

1.3 Vývojové změny v dospívání ..................................................................................... 13 

1.3.1 Biologické změny ................................................................................................ 13 

1.3.2 Kognitivní změny ................................................................................................ 15 

1.3.3 Změny v emocích ................................................................................................ 16 

1.3.4 Změny v oblasti vztahů ....................................................................................... 17 

1.4 Vztahy s druhými v období dospívání ........................................................................ 18 

1.4.1 Vztahy k rodičům ................................................................................................ 18 

1.4.2 Vztahy k sourozencům ........................................................................................ 20 

1.4.3 Vztahy ve vrstevnické skupině ............................................................................ 21 

1.4.4 Vztahy k přátelům a partnerské vztahy ............................................................... 22 

1.4.5 Vztah k učitelům ................................................................................................. 23 

1.5 Vývojové úkoly v dospívání ....................................................................................... 24 

1.6 Vývoj identity dospívajících ....................................................................................... 26 

2. AUTORITA ........................................................................................................................... 27 

2.1 Charakteristika a dělení autority ................................................................................. 28 

2.2 Rodina ......................................................................................................................... 30 

2.2.1 Komunikace mezi rodiči a dospívajícími ............................................................ 31 

2.2.2 Rodičovská autorita ............................................................................................. 33 

2.3 Učitel .......................................................................................................................... 35 

2.3.1 Učitelská autorita ................................................................................................ 36 

2.4 Souvislost autority a výchovy .................................................................................... 38 

2.5 Krize autority .............................................................................................................. 40 

 

 

 

 



 

 

PRAKTICKÁ ČÁST ...................................................................................................................... 9 

3. VÝZKUMNÁ ČÁST ........................................................................................................ 43 

3.1 Cíl výzkumu a hypotézy ............................................................................................. 43 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku .......................................................................... 43 

3.3 Metoda výzkumu ........................................................................................................ 44 

3.4 Popis vlastního výzkumu ............................................................................................ 44 

3.5 Zpracování a vyhodnocení dat .................................................................................... 44 

3.5.1 Vyhodnocení 1. části dotazníku u pubescentních dívek ..................................... 45 

3.5.2 Vyhodnocení 1. části dotazníku u adolescentních dívek .................................... 50 

3.5.3 Vyhodnocení 2. části dotazníku .......................................................................... 55 

3.6 Shrnutí výsledků výzkumu ......................................................................................... 64 

ZÁVĚR ..................................................................................................................................... 66 

SEZNAM POUŢITÉ LITERATURY ....................................................................................... 67 

SEZNAM TABULEK A GRAFŮ ............................................................................................ 70 



7 

 

ÚVOD 

  

 S autoritou se setkáváme téměř kaţdý den. Snad kaţdý z nás zaţívá své specifické pocity 

ze setkání s touto legitimizovanou mocí. Pokud se zaměříme na autoritu z hlediska vývoje 

člověka a toho, jaký nabírá k autoritě vztah v různém věkovém období, vyvstane nám na mysli, 

ţe nejvíce problémovým obdobím ve vztahu k autoritám bývá období dospívání. V této vývojové 

etapě ţivota hledá mladý člověk své místo ve společnosti a často v souvislosti s tím dochází 

k rozporu jeho vlastních názorů, hodnot a představ se skutečným stavem ve společnosti a v jeho 

okolí. V tomto období dochází často ke krizi rodičovské autority, mládeţ bývá však kritická  

i k jiným autoritám – např. k učitelům, k institucím či politickým představitelům. 

 V bakalářské práci pohlíţím na autoritu a vztah, jaký mají k autoritám dívky v období 

svého dospívání. Teoretická část práce je rozdělena na dvě kapitoly a vycházím v ní z odborné 

literatury. V první kapitole uvádím nejprve charakteristiku období dospívání, jak se toto období 

dělí a jaké změny probíhají v psychice mladého člověka. Dále se pak zaměřuji na vztahy 

v rodině a na vztahy dospívajícího s jeho okolím. Druhá kapitola je zaměřena na autoritu, na 

význam tohoto termínu a na vztah dospívajících dívek k autoritám. Práce je orientována na 

autoritu rodičovskou a učitelskou. 

 Cílem práce je zjistit, jaký postoj mají dospívající dívky k autoritám v závislosti na jejich 

věku. V praktické části práce uvedu výsledky dotazníkového šetření, které bude probíhat ve 

školních zařízeních na Jiţním Městě v Praze. První skupina dívek bude ve věku 13–14 let, druhá 

skupina dívek bude ve věku 17–20 let. Dotazníky budou rozdány na základních školách 

Campanus, Pošepného a Klíček, na víceletém Gymnáziu Jiţní Město, kde dotazník dostanou jak 

pubescentky, tak adolescentky, na střední školu reklamní tvorby Michael, na Waldorfské lyceum 

a na sSřední odborné učiliště potravinářské.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TEORETICKÁ ČÁST
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1. DOSPÍVÁNÍ 

 

1.1 Vymezení pojmů 

 

 V psychologickém slovníku se dočítáme, ţe dospívání je u člověka období 

ontogenetického vývoje, kdy vrcholí procesy zrání sexuálního, emocionálního a sociálního. 

Zpravidla od 12/14 do 20/22 let (rozdílné u chlapců a u dívek), (Hartl, Hartlová, 2000, s. 120). 

 

 Pubescence je období přeměny z dítěte na biologicky zralého dospělého, schopného 

sexuální reprodukce; období pohlavního dospívání (první menses, první poluce, kritičnost, 

kolísání nálad, citů, pocity nejistoty aj.); začíná růstovým skokem, s postupným vývojem 

sekundárních pohlavních znaků; v našich zemích přibliţně mezi 12 a 15 rokem (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 491). 

 

 Adolescence je termín, který je uţíván v odborné literatuře nejednoznačně. V české 

literatuře je tak označováno období mezi pubescencí a ranou dospělostí. V tomto období se 

objevují sekundární pohlavní znaky, dosahuje se pohlavní zralosti, dozrávají rozumové 

schopnosti a dotváří se integrita osobnosti. U dívek jde o rozmezí mezi 12 a 18 rokem  

a u chlapců mezi 14 a 20 rokem (Hartl, Hartlová, 2000). 

 Původ slova adolescence pochází z latinského slovesa „adolescere“, které znamená 

dorůstat, dospívat, mohutnět. Tento termín, který je typický spíše pro psychologii, má v českém 

jazyce ještě několik dalších označení, které se volně zaměňují. Jde např. o dospívající, dorost 

(lékařství) nebo mládeţ (pedagogika a sociologie), (Macek, 2003). 

 

 Dospívání je vlastně přechodné období mezi dětstvím a dospělostí. V ţivotě tento přechod 

vyvolává řadu nepochopení. Stává se, ţe jednou rodiče na své děti mluví jako na dospělé, např. 

„buď zodpovědný, jsi uţ přeci velký“ anebo naopak na ně stále mluví jako na děti, např. 

„nemůţeš být přes noc venku, jsi ještě dítě“. Záleţí na situaci, ve které se dospívající ocitnou.  

 V souvislosti s dospíváním a utvářením si nových vlastních názorů a míst ve společnosti 

mnohdy dochází k rozporům a ke konfliktům s autoritami – zejména s rodiči a učiteli. Toto 

období je tímto procesem známé a je jen velmi těţké odhadnout, které pohlaví je ve vztahu 

k autoritám mírnější či vstřícnější. 

 

 



10 

 

1.2 Rozdělení dospívání 

 

Pubescence je označována za první fázi dospívání. Pro toto období je charakteristické 

dozrávání reprodukčního systému, projevy hormonálních změn a s tím spojený výskyt 

primárních a sekundárních pohlavních znaků, dochází ke změně postavy i výrazu obličeje. 

V nástupu i v průběhu a proţívání puberty (pubescence) se objevují u chlapců a dívek 

veliké rozdíly. Dívky jsou v somatickém i fyziologickém vývoji napřed zhruba o jeden rok, 

někdy i více. I přesto, ţe vnitřní ţivot dívek prochází sloţitými změnami, navenek působí 

klidněji a vyrovnaněji neţ chlapci. U obou pohlaví vede tělesná vyspělost ke zvýšení vědomí 

vlastní hodnoty, pubescenti touţí být povaţováni za dospělé lidi.  

V mezilidských vztazích hrají důleţitou roli přátelé a kamarádi. Pubescentní vztahy jsou 

převáţně homogenní. Dívky dávají přednost menšímu počtu kamarádek, chlapci zas vyhledávají 

chlapecké party (Taxová, 1987). 

 

Adolescence je fáze, ve kterou přechází pubescence/puberta. Rozdíl mezi vývojem chlapců 

a dívek se pomalu vyrovnává. V tomto období se hlouběji formují osobnostní rysy člověka, 

dochází ke stabilizaci jeho povahových vlastností. Adolescenti bývají často kritičtí, mají svoje 

osobité a samostatné názory a vlastní systém hodnot.  

Nároky na adolescenta jsou vysoké, téměř jako na dospělého člověka. Společnost od něj 

očekává, ţe bude cílevědomý, zodpovědný a výkonný. Mnohdy se stává, ţe adolescent ještě není 

připraven tyto nároky splňovat, a právě proto se této fází říká „meziobdobí“ nebo „třetí svět“. 

Adolescenti se snaţí odpoutat od rodiny a být nezávislí, avšak samostatní a nezávislí ještě plně 

nebývají. Jde tedy o přechodnou přípravnou fázi na dospělost.  

Důleţitým procesem v období adolescence je socializace jedince. Adolescenti jsou 

začleňováni do společnosti, přijímají a zvnitřňují si určité společenské role, které budou mít 

v dospělosti. Plánování budoucnosti má jiţ reálnou podobu. 

Adolescenti jsou postaveni před různé volby, ať uţ jde o volbu povolání, vysokoškolského 

studia nebo o výběr budoucího partnera. Je důleţité, aby ve své rodině nacházeli pocit jistoty  

a dobré zázemí, které jim umoţní dobře promyslet jejich další krok ţivotem (Taxová, 1987). 

 

Celkově je období dospívání (pubescence + adolescence) obdobím stále se prodluţujícím. 

Zatímco začátek puberty je stále časnější, konec dospívání se prodluţuje. Nevědomou snahu  

o odloţení doby dospělosti nazýváme adolescenční moratorium. 
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Vymezení fází dospívání je u jednotlivých autorů odlišné, proto zde uvedu tři různé 

pohledy na dělení tohoto období.  

 

Langmeier a Krejčířová (2006) dělí období na dvě fáze – pubescence a adolescence. 

 Období pubescence (11–15 let): 

Fáze puberty: charakteristické jsou znaky pohlavního dospívání, především objevení se 

prvních sekundárních pohlavních znaků. Také zde nastává rychlý růst. U dívek tato fáze končí 

nástupem menstruace. Období trvá od 11 do 13 let u děvčat a u chlapců o rok později. 

Fáze vlastní puberty: začíná po dokončení puberty, trvá do dosaţení reprodukční 

schopnosti. U dívek nastává schopnost oplodnění zpravidla aţ za 1 aţ 2 roky po první 

menstruaci, kdy nastává pravidelný ovulační cyklus. U chlapců dochází k reprodukční 

schopnosti, jakmile mají vyvinuté hlavní sekundární pohlavní znaky (cca 13–15 let). 

 Období adolescence (15–22 let):  

V této době je postupně dosahována plná reprodukční zralost a dokončován tělesný růst, 

který je však nerovnoměrný a někdy dochází k disharmonii postavy. V tomto období také 

nastává změna postavení jedince, která je dána jeho přechodem ze základní školy do učení nebo 

na střední školu. Také se rozvíjejí hlubší erotické vztahy a mění se sebepojetí (Langmeier, 

Krejčířová, 2006). 

 

Vágnerová (2005) dělí toto období na dvě fáze, ranou adolescenci a pozdní adolescenci. 

 Raná adolescence (přibliţně 11–15 let):  

Nejvíc očividnou změnou v tomto období je tělesné dospívání, které je spojené 

s pohlavním dozráváním, tj. pubertou. S tím spojená změna zevnějšku dospívajícího se stává 

podnětem ke změně sebepojetí i reakcí okolí. Dále také dochází ke změně způsobu myšlení, 

takţe dospívající je schopen uvaţovat abstraktně, a to i o moţnostech, které reálně neexistují. 

Vlivem hladiny hormonů nastávají změny emočního proţívání, které mohou upoutávat pozornost 

a ovlivňovat hodnocení dospívajícího.  

Pro období je charakteristická počáteční nezávislost na rodičích. Pubescent se ztotoţňuje se 

svými vrstevníky, nastává období prvních lásek a experimentování s partnerskými vztahy. 

U dospívajících nastává významný sociální mezník kolem patnáctého roku ţivota, kdy je 

ukončena povinná školní docházka. Nastává období, kdy si adolescent musí vybrat svůj další 

směr, kterým se bude ubírat, a je velice důleţité, aby měl moţnost rozhodovat o sobě  

a spoluurčovat své budoucí sociální postavení.  
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 Pozdní adolescence (přibliţně od 15 do 20 let): 

Vstup do této fáze je biologicky vymezen pohlavním dozráním, obvykle zde také dochází 

k prvnímu pohlavnímu styku. V tomto období se mění osobnost adolescenta a jeho společenská 

pozice. Nastává ukončení profesní přípravy a následný nástup do práce nebo v dnešní době 

častěji pokračování ve studiu. Pokud dospívající dále pokračuje ve studiu, většinou se tím 

oddaluje jeho ekonomická samostatnost, která je v dnešních podmínkách povaţována za jeden 

z důkazů dospělosti. 

Pro toto období je typické, ţe se vztahy s rodiči jiţ stabilizují a uklidňují a rozvíjejí se 

vztahy vrstevnické, zvláštně pak partnerské. Příznačné je i hledání a rozvoj vlastní identity, která 

by byla přijatelná a zároveň alespoň částečně vyhovovala představám adolescenta. Jde o období 

změn, kdy dospívající zkouší různé varianty chování a zjišťuje hranice svých moţností, a proto 

někdy jedná aţ extrémně. Dospělost, která se nevyhnutelně blíţí, můţe být pro mnohé 

adolescenty příliš náročná, a proto si toto přechodné období prodluţují. Této tendenci se říká 

psychosociální moratorium.  

Tato fáze by měla představovat prostor pro orientaci adolescenta v sobě samém. Dále by si 

měl vytyčit cíle, kterých chce dosáhnout v budoucnosti, a postupně se osamostatnit ve všech 

oblastech, ve kterých to současná společnost vyţaduje (Vágnerová, 2005). 

 

Macek (2003) dělí adolescenci na ranou, střední a pozdní. 

 Raná adolescence (10–11 aţ 13 let): 

Nastává začátek projevů biologických a fyzických změn, nastává také pohlavní dozrávání 

s výskytem sekundárních pohlavních znaků. Vyvíjí se kognitivní procesy a dochází ke změnám, 

které vycházejí z poţadavků a podmínek společnosti. 

 Střední adolescence (zhruba od 14 do 16 let): 

Probíhá hledání vlastní identity, dospívající chce nalézt svoji vlastní jedinečnost  

a autentičnost. Má snahu se odlišovat (jiné oblečení, styl hudby apod.), ale i přesto chce být 

součástí větší skupiny vrstevníků, chce někam patřit. 

 Pozdní adolescence (od 17 do 20, někdy i výše): 

V této době většina adolescentů dokončuje své středoškolské vzdělávání a chtějí najít 

pracovní uplatnění nebo pokračovat ve vysokoškolském studiu. Stále se posiluje touha někam 

patřit, na něčem se podílet a něco sdílet s druhými. Tato fáze je také charakteristická tím, ţe 

adolescent jiţ začíná přemýšlet o své budoucnosti, o partnerských vztazích, má touhu se 

osamostatnit a stát se ekonomicky nezávislým (Macek, 2003). 
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1.3 Vývojové změny v dospívání 

 

V období dospívání, které trvá přibliţně od 10 do 20 let, dochází ke komplexní proměně 

osobnosti v několika oblastech současně. Jde o oblast somatickou, psychickou i sociální. I kdyţ 

jsou mnohé změny ovlivňovány primárně biologicky, objevují se i další významné faktory – 

psychické a sociální – které jsou ve vzájemné interakci. Celý průběh dospívání je dále závislý na 

konkrétních kulturních a společenských podmínkách, ze kterých plyne očekávání a poţadavky 

společnosti na dospívající (Vágnerová, 2005). 

Dospívání je obdobím intenzivního formování charakteru a vytváření struktury osobnosti. 

Mladý člověk je zaměřen nejen sám na sebe, ale i na společenský ţivot, ve kterém je aktivním 

členem kolektivu. Mnohé rysy osobnosti, které se zde vytvoří, budou dominovat člověku celý 

ţivot (Kuric, 1964). 

 

1.3.1 Biologické změny 

Primární změny, které uvádějí dítě do adolescence, se týkají změn hormonálních. Hladina 

hormonů se přitom obvykle začíná zvyšovat okolo osmého roku ţivota, přičemţ zjevné 

sekundární pohlavní znaky se objevují obvykle o čtyři aţ pět let později (Macek, 2003). 

„Pubertální změny, včetně růstu, zrání a reprodukční schopnosti, jsou sledovány v mnoha 

zemích. Ukazuje se, že jsou univerzální, jejich načasování je dáno takovými faktory jako 

socioekonomický status, výživa či systém zdravotní péče“ (Macek, 2003, s. 44). 

Tělesná změna bývá často intenzivně proţívána, neboť zevnějšek je součástí identity 

dospívajících, vzhledem reprezentují svojí osobnost. Je známo, ţe dívky dospívají dříve neţ 

chlapci a jejich proměna je nápadnější. Pokud je tělesná proměna příliš časná, dívky se 

vyskytnou v situaci, která jim můţe být nepříjemná. Jejich vrstevníci, zejména chlapci, jsou 

psychicky infantilnější (Vágnerová, 2005). 

V některých případech můţe být pro dospívající těţké vyrovnat se se změnou své postavy 

a je pro ně náročné svou tělesnou vyspělost přijmout. U dívek častěji neţ u chlapců se to můţe 

projevit poruchami příjmu potravy, např. mentální anorexie nebo bulimie (Špaňhelová, 2008). 
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Macek (2003) píše, ţe vedle vývoje primárních a sekundárních pohlavních znaků je pro 

pubertu charakteristický zrychlený růst – výška a váha. Pubertální změny se obvykle popisují 

v pěti vývojových stadiích. U dívek to znamená: 

1) nejsou patrny téměř ţádné viditelné pohlavní znaky; 

2) začíná se zvětšovat prsní tkáň pod bradavkou a okolo genitálu je patrné pubické ochlupení; 

3) objevuje se vnější kontura prsou, pravděpodobně i počátek menstruačního cyklu; 

4) objevuje se i vnitřní kontura prsu a axilární ochlupení genitálu; 

5) páté stadium je charakteristické jiţ plným vývojem sekundárních pohlavních znaků.  

 

Pro dospívající je stejně důleţité jako samotné biologické a fyzické změny i to, jak jsou 

tyto změny vnímány a hodnoceny jejich okolím. Podstatnou roli má hodnocení od osob, které 

adolescent povaţuje za důleţité. „Rovněž instituce, média, kultura, umění, průmysl apod. se 

zabývají pubertou jako fenoménem a zpětně se stávají obsahem reflexe a sebereflexe 

adolescentů. V tomto smyslu má puberta svoje psychologické a sociální efekty. Vedle reflexe 

kvality a kvantity pubertálních změn jde i o reflexi toho, kdy se tyto změny odehrávají –  

a to zejména ve srovnání s vrstevníky“ (Macek, 2003, s. 44 – 45).  

I přes kulturní rozdíly a specifika ve kvalitě a načasování pubertálních změn a v jejich 

reflexi adolescenty mají některá zjištění obecnější platnost. Například se zjistilo, ţe vědomí 

vlastních pubertálních změn má větší vliv na sebehodnocení u dívek neţ u chlapců. Dívky totiţ 

vnímají pubertu a dospívání intenzivněji a jako větší omezující zásah do vlastního ţivota neţ 

chlapci. Jde o omezení spojené s menstruací a zvýšenou kontrolu ze strany rodičů atd.  

Jedním z důvodů, proč je proces dospívání u dívek intenzivnější a mnohdy i více 

traumatičtější neţ u chlapců, je příchod menstruace. Dívky berou menstruaci jako mezník, kdy 

dochází k proměně dětského ţivota v ţivot ţenský. Začínají jinak vnímat samy sebe a začínají 

mít „ţenské“ povinnosti. Menstruace s sebou přináší nejen určitá omezení, která mohou dívkám 

znepříjemňovat jejich volný čas (např. ztrácejí zájem o sport), ale i nepříjemnosti jako bolesti 

břicha, hlavy a výkyvy proţívání (Macek, 2003). 

V předchozích vývojových fázích dívky nevěnovaly svému genitálu přílišnou pozornost, 

na rozdíl od chlapců, protoţe pohlavní ústrojí je z větší části uvnitř těla a dívkám je tedy skryto. 

Proto je pro dívky období dospívání i dobou, kdy se sbliţují se svým tělem, vytváří si vztah 

hlavně k jeho intimním částem (Janošová, 2008). 
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1.3.2 Kognitivní změny 

Vývoj poznávacích procesů je výsledkem interakce zrání a učení. Raná adolescence je 

období utváření formálních operací. To znamená, ţe dospívající dokáţe logicky myslet  

i o abstraktních pojmech. Dále má také schopnost představit si reálně neexistující, má 

kombinační schopnosti a umí hledat alternativní řešení problémů. „Mění se i charakteristiky 

paměti, a to jak krátkodobé, tak i dlouhodobé. S přibývajícím věkem a životními zkušenostmi se 

přirozeně zvyšuje i kvantita informací uložených v dlouhodobé paměti. Vyšší míra sebereflexe 

vede k uplatňování většího osobního vlivu na zapamatované“ (Macek, 2003, s. 46). 

 

Langmeier a Krejčířová (2006) uvádějí, ţe myšlení přináší několik pokroků: 

 dospívající dovede pracovat s abstraktními pojmy, které jsou vzdálené od bezprostřední 

smyslové zkušenosti. Teprve teď chápe obtíţná slova jako spravedlnost, pravda, právo, …; 

 při řešení problémů se jiţ nespokojí s jedním řešením, které se nabízí, ale uvědomuje si  

i alternativní řešení a systematicky je zkouší a hodnotí; 

 vytváří domněnky, které jsou opřené o reálnou skutečnost, jsou moţné nebo aţ fantastické; 

 dokáţe aplikovat logické operace nezávisle na obsahu soudů; 

 dokáţe myslet o myšlení a vytvářet soudy o soudech (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

 

Dospívající je schopen v úkolu najít základní problém, orientovat se v problémové situaci, 

koncipovat hypotézy, ověřovat je či zamítat a kontrolovat získané výsledky. Škola většinou 

vyţaduje řešit úlohy pomocí algoritmů, které předepisují jasný postup a sled operací. Toto 

konvergentní myšlení (s jediným moţným řešením) můţe vést k pasivitě v poznávacích 

činnostech. Avšak dospívající začínají jiţ uplatňovat postupy heuristické, které berou v úvahu 

více moţných řešení a umoţňují samostatný tvůrčí přístup. Toto divergentní myšlení, kdy ţáci 

hledají různé cesty a pak volí nejvhodnější postup, mívá větší motivační účinnost (Čačka, 1996).  

Vágnerová (2005) uvádí, ţe dospívající uplatňují různé způsoby uvaţování v závislosti na 

situaci či problému. Formálně-logické operace jsou maximem jejich moţností. V druhé polovině 

adolescence dochází k větší diferenciaci v oblasti kognitivních schopností. Kaţdý adolescent 

můţe upřednostňovat jiné způsoby uvaţování. Někteří mají převahu analytických schopností, 

umí systematicky a přesně logicky uvaţovat a to jim velice usnadňuje studium. Nicméně pokud 

nemají přijatelnou sociální inteligenci, nedovedou své znalosti dobře uplatnit. U jiných zas 

převaţuje praktická, sociální inteligence. Tito jedinci bývají úspěšní při řešení problémů 

v běţném ţivotě. Umí navazovat vztahy s lidmi, jsou empatičtí a oblíbení (Vágnerová, 2005). 
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1.3.3 Změny v emocích 

Probíhající hormonální proměna dospívajících má za následek změny v oblasti citového 

proţívání. Časná adolescence je charakteristická emoční rozkolísaností, dospívající se projevují 

více labilně a podráţděně. Na běţné podněty a situace reagují přecitlivěle. Tato změna překvapí  

i samotné adolescenty, proměna nálad pro ně bývá nepříjemná, nerozumí si (Vágnerová, 2005). 

Podoba a intenzita citové rozkolísanosti je u kaţdého dítěte jiná, ale v určité míře si jí 

projde kaţdý. Projevuje se především nepředvídatelným střídáním nálad. Dospívající můţe být 

plačtivý a smutný, nebo se mohou objevit výbuchy vzteku. Nicméně tyto projevy často nemívají 

reálný základ. Důleţité je, aby dospívající měl prostor proţít momentální náladu a moţnost 

nechat pocit doznít (Špaňhelová, 2008). „Neurologové se domnívají, že příčinu kolísajících 

nálad, zvláštních způsobů chování a krátkodobé nepřístupnosti dívek (a chlapců) v pubertě je 

třeba hledat v nezralosti jejich mozku. Ten je v tomto období do jisté míry „kvůli rekonstrukci“ 

uzavřen“ (Schneiderová, 2004, s. 65). 

 

V průběhu střední a pozdní adolescence náladovost a vysoká labilita odeznívá a přibývá 

diferenciace silných proţitků. Příznačná je také větší extravertnost, menší impulzivita  

a emocionální dráţdivost. Na významu také získávají emoce a city spojené s erotickou sférou 

ţivota (Macek, 2003). Reakce ostatních lidí na jejich chování poskytuje adolescentům zpětnou 

vazbu. Tyto informace nemusí být pouze lichotivé, ba naopak často bývají kritické. To mnohdy 

zvyšuje nejistotu dospívajících a zhoršuje jejich sebehodnocení (Vágnerová, 2005). 

Během dospívání si jedinci upevňují své sebevědomí, které také bývá rozkolísané.  

U pubescentů se objevují stavy, kdy si věří, kdy ztrácí odvahu, kdy mají pocit, ţe nic nemá cenu, 

ţe nejsou hezcí, nebo ţe je nikdo nemá rád. Tím si formují a uvědomují vědomí vlastní hodnoty. 

V tuto chvíli je nezbytné dítě chválit a vyzdvihnout věci, které udělalo dobře. Na základě toho 

pak bude schopné vnímat kritiku pouze jako informaci, a ne jako sniţování jeho samotného. 

Dospívající tím získá pocit, ţe je schopný udělat danou věc ještě lépe, neţ si myslel (Špaňhelová, 

2008). 
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1.3.4 Změny v oblasti vztahů 

Pro období dospívání jsou charakteristické změny v oblasti vztahů. Kromě vztahů 

k ostatním osobám se u dospívajících mění i vztahový rámec uvaţování o sobě samém.  

Veškeré změny vedou k osobnostní proměně. Jejich schopnosti se rozšiřují, nyní se umí 

dívat na různé situace očima druhých lidí a více myslí „vlastní hlavou“. Právě tyto schopnosti 

nutí mladého člověka přemýšlet o sobě a o tom, co si o nich myslí druzí, coţ se stává zdrojem 

jejich nejistoty (Janošová, 2008). 

K „vlastnímu já“ jsou vztahovány názory významných osob, vrstevnické standardy  

a normy, které vyţaduje společnost. Pro adolescenty má velký význam mít „moţná já“, která 

vyjadřují představy a přání v jejich budoucnosti. I přesto, ţe se tyto představy v průběhu 

dospívání proměňují, důleţité pro adolescenty zůstává „ideální já“, které v sobě má prvky 

chtěného a i poţadovaného. Toto „ideální já“ je v rámci sebereflexe srovnáváno s „reálným já“. 

Podle míry vzájemné souhlasnosti je „ideální já“ pro dospívajícího buď motivační činitel, anebo 

způsobuje nepříjemné pocity.  

„Empirické výzkumy ukazují, že větší rozpor mezi aktuálním obrazem sebe samého  

a požadovaným standardem najdeme obvykle u starších adolescentů než u mladších. Souvisí to 

s větší diferenciací obrazu sebe. Přitom zde zjišťujeme i pohlavní rozdíly. Pro většinu 

adolescentek i adolescentů jde o dobře adaptovanou, druhými lidmi pozitivně přijímanou  

a aktivní osobnost, se spíše maskulinními charakteristikami. V důsledku toho je reálné „já“ 

dívek vzdáleno ideálu více než u chlapců“ (Macek, 2003, s. 50). 

Vnímání vlastního chování a proţívání a sociální srovnávání vede posléze 

k sebehodnocení. Týká se také všech dílčích charakteristik, které adolescent povaţuje za 

důleţité, a které vztahuje k vlastnímu „já“. Předmětem sebehodnocení se často stávají výkonové 

charakteristiky a výsledky nejrůznějších činností. Podle tradičního pohledu na pohlavní role je 

výkon důleţitější pro muţe neţ pro ţeny. Pro oblast sociálních vztahů také platí, ţe chlapci se 

hodnotí častěji jako dominantnější a průbojnější, děvčata zase jako citlivější a vstřícnější 

(Macek, 2003). 

 

 

 

 

 



18 

 

1.4 Vztahy s druhými v období dospívání 

 

Mezi nejvýznamnější vztahy, které adolescent udrţuje, jsou vztahy k rodičům, 

sourozencům, vrstevníkům. Dále navazuje erotické vztahy, coţ je pro období dospívání 

specifické. Pro dospívajícího člověka je také nevyhnutelný vztah s učiteli.  

Tyto vztahy se po celou dobu dospívání proměňují, dospívající odmítá být v podřízeném 

postavení, odmítá formální nadřazenost autorit – rodičů, učitelů apod. O rozhodnutích přemýšlí  

a diskutuje, avšak kdyţ s nimi nesouhlasí, tak bez výhrad. Pokud je ale přesvědčen, ţe si člověk 

nadřazenou pozici zaslouţí, pak ji uzná. Nesouhlas a dohadování s autoritou je typický projev 

dospívání. Tento útok dospívajících není myšlen jako likvidace autority, dělají to proto, aby se 

oni sami autoritou stali. Jde o trénink, ve kterém se ujišťují, ţe dokáţou úspěšně oponovat  

a logicky argumentovat dospělým a tím se jim vyrovnat (Vágnerová, 2005). 

„Způsobilost adolescenta obstát v interpersonálních vztazích je zdrojem jeho sebedůvěry, 

pocitu autonomie a vědomí vlastní účinnosti a také kritériem samostatnosti při jeho 

rozhodování“ (Macek, 2003, s. 52). 

 

1.4.1 Vztahy k rodičům 

Vztah s rodiči v období puberty je dost náročný. Dítě je ke svým rodičům zvýšeně kritické, 

různé jiţ zmíněné projevy citové rozkolísanosti mohou být pro rodiče matoucí, či přímo 

zatěţující. Ve vztahu k rodičům se objevuje princip kyvadla. Znamená to, ţe se dítě rodičům 

vzdaluje, snaţí se chovat jako dospělé, demonstruje svou nezávislost, aby se vzápětí v důsledku 

úzkosti, kterou v něm tato nezávislost vyvolá, vracelo zpět. 

Pro dítě, které právě prochází pubertou, je rodina důleţitou součástí jeho identity, cítí zde 

emocionální zázemí a oporu. Pubescent uţ začíná chápat některé rodičovské postoje a umí se 

také orientovat v rodinných vztazích (Vágnerová, 2005). Dospívající si často všímají, jak se 

k nim rodiče chovají a jestli se s nástupem puberty a různých změn mění i chování rodičů – zda 

je berou jako dospělejší (Cenková, Langrová, 2010). 

V období adolescence dochází k proměně vztahů mezi jednotlivými členy rodiny. Ti musí 

změnit pozice a vztahy různých generací a vytvořit novou rovnováhu. Tento důleţitý vývojový 

úkol – adolescentní proces emancipace, ve kterém se mění vztahy k dospělým, se nejvíce projeví 

právě v rodině. V této vývojové etapě také probíhá odpoutávání z vázanosti na rodinu. Jde  

o náročný proces pro obě strany, kdy dochází k osamostatňování a k proměně citové vazby 

k rodičům – vytváří se vyrovnanější citový vztah (Vágnerová, 2005). 
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Rodina a charakter jejich vzájemných vztahů má na dítě největší vliv. Podstatný je také 

samotný vztah mezi dospívajícími a rodiči. Rodiče by měli odměňovat správné a ţádoucí 

chování a potrestat porušování pravidel – tím dítěti vštěpí systém norem. Děti vidí ve svých 

rodičích vzor, proto by jim rodiče měli jít příkladem. Dospívající mají svůj vnitřní svět a své 

problémy. Je na rodičích, aby znali tento vnitřní svět a dokázali citlivě reagovat na problémy, 

které jejich děti mají – tím formují sebeuvědomování a komunikativní vlastnosti (Kon, 1986). 

Dívky i chlapci mají v období dospívání většinou otevřenější a vřelejší vztah s matkou neţ 

s otcem. Dospívající mají pocit, ţe s matkou mohou mluvit o tématech, která jsou osobní (např.  

o sexu a svých láskách). S otcem mluví o všeobecnějších tématech (např. sport, politika).  

Je to dáno tím, ţe otcové do výchovy často příliš nezasahují. Občas jsou ve výchově bezradní  

a neangaţují se tolik jako matky, ke kterým si děti vybudují pevnější vazbu. Matky mají i větší 

přehled o tom, s kým se jejich ratolesti kamarádí a co je aktuálně trápí (Janošová, 2008). 

 

Vztah k matce: dospívající odmítají nadměrné pečovatelství, hlídání a rady. I přesto bývá 

matka v tomto období největším zdrojem sociální opory (Gecková, 2000 in Vágnerová, 2005). 

Matky se sice umí do svých dětí lépe vţít, ale často bývají příliš emotivní a afektivní. Ve vztahu 

mezi matkou a dcerou se vytváří vzájemná opora. Leč tento vztah můţe být v období dospívání 

ohroţen vzájemnou rivalitou. Dospívající dívky chtějí zdůraznit své kvality v oblasti ţenské role, 

chtějí vypadat dospěleji a atraktivněji. Matky k tomu mívají ambivalentní postoj, sice mají radost 

z vývoje své dcery, ale současně ztrácejí jistotu v mateřské roli. Dívky při zvládání ţenské role 

potřebují matčinu podporu, proto není vhodné, kdyţ matky své dcery drţí v postavení dítěte. 

(Vágnerová, 2005) 

Vztah k otci: otec je v období dospívání důleţitější pro chlapce neţ pro dívky. Polovina 

chlapců a třetina dívek by hledala oporu u svého otce (Gecková, 2000 in Vágnerová, 2005).  

V tomto období mívají otcové ke svým dcerám větší odstup, protoţe dívčí dospívání je pro ně 

sloţitější a můţe je uvádět do rozpaků. Dívky mívají pocit, ţe je otcové tolik neovlivňují, nejspíš 

proto, ţe jim nevěnují tolik času jako synům. „Otec ve vztahu k dceři funguje jako model mužské 

role, komplementární k její rozvíjející se ženské roli. Dívky mohou se svou ženskou identitou 

experimentovat a ve vztahu s otcem si potvrzovat její hodnotu, zkoušejí, jaké reakce jejich 

chování vyvolá. Přítomnost otce, zejména pokud by jejich vztah po celou dobu dětství citově 

vřelý a vyrovnaný, pomůže dospívající dívce rozvinout její ženskou individualitu“ (Corneau, 

2000, s. 356 in Vágnerová, 2005). 
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1.4.2 Vztahy k sourozencům 

Sourozenecké vztahy nás ovlivňují celý ţivot. Kvalitu těchto vztahů ovlivňuje mnoho 

faktorů, například věkový rozdíl, počet a pohlaví a celková situace v rodině. Období dospívání je 

doba, kdy mezi sourozenci můţe vznikat nejvíce konfliktů. Mezi sourozenci nastává rivalita, 

která je do určité míry zdravá a normální. Nevhodné a kontraproduktivní je, pokud chválíme 

jednoho sourozence před druhým a dáváme ho za vzor. To můţe vést k pocitu křivdy a vyvolat 

vzájemný odstup (Cenková, Langrová, 2010). 

Od začátku školního věku, tj. ještě před pubertou, dochází ke stabilizaci vztahů mezi 

sourozenci. Vztah se formuje do určité podoby, která většinou zůstává stejná i přes pubertu. 

V tomto věku dochází často mezi sourozenci k soupeření, ale současně umí i spolupracovat  

a podporovat se. V období dospívání mají sourozenci velký vliv na socializační vývoj jedince. 

Pubescenti dávají přednost sourozenci stejného pohlaví, protoţe pro ně představuje větší zdroj 

opory neţ v případě opačného pohlaví (Vágnerová, 2005). „Změny dané dospíváním narušují 

rovnováhu tohoto vztahu, protože jeden, eventuálně oba sourozenci uvažují a prožívají jinak než 

dřív, mají jiné potřeby, jinak reagují atd. Pokud jsou sourozenci na různé vývojové úrovni, 

zvyšují se rozdíly jejich názorů a preferencí, obvykle si spolu přestávají rozumět a klesá četnost 

jejich kontaktů“ (Vágnerová, 2005, s. 360). 

Pokud sourozenci nejsou od sebe věkově příliš vzdáleni, jsou pro sebe v období dospívání 

důleţitými osobami, protoţe jsou příslušníci stejné generace, mají podobné potřeby, postoje  

a zájmy. Současně se také aktivně podílejí na rodinné socializaci a ovlivňují se přímo  

i zprostředkovaně přes svůj vliv v různých rodinných situacích. Dívky častěji uvádějí vyšší 

blízkost ve vztahu k sourozencům neţ chlapci (Macek, 2003). 
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1.4.3 Vztahy ve vrstevnické skupině 

Skupina vrstevníků se stává pro dospívající identifikačním vzorem. Právě proto, ţe 

dospívající začínají jinak uvaţovat a mění se jejich pohled na svět, je pro ně důleţité mít někoho, 

s kým mohou své myšlenky sdílet. Potřebují mít s kým debatovat o společenských, partnerských 

a sexuálních otázkách a „právě ze strany vrstevnické skupiny cítí zároveň nejsilnější stimul ke 

své genderové socializaci“ (Brooks-Gunn, Matthews in Janošová, s. 218, 2008).  

Pro dospívajícího je velice důleţité navazovat vrstevnické vztahy, ve kterých mají 

rovnocenné postavení. Vrstevníci jsou generační skupinou dospívajícího, řeší stejné problémy, 

mohou sdílet podobné názory, normy a hodnoty. Mnohdy preferují i obdobný způsob ţivota. 

Díky socializaci ve vrstevnické skupině dochází k osamostatňování a odpoutávání se od 

vrstevnického vlivu. Adolescenti mají ve vrstevnické skupině oporu, která jim pomáhá při 

vytváření individuální identity (Vágnerová, 2005). 

Pro mladé lidi jsou vrstevníci zdrojem informací o sobě samých. Většina dospívajících 

chce patřit do nějaké „party“. I přesto, ţe jsou tyto party pouze přechodné, jejich vliv bychom 

neměli podceňovat, protoţe během hledání sebe sama je pro dospívající důleţité vědět, jak jej 

vidí parta a co si o něm myslí. Intenzita vlivu party závisí na tom, jak se jedinec cítí, jestli je 

spokojený, či nikoliv. Pokud dospívající ví, ţe ho rodina má ráda a respektuje ho, tak nemá 

potřebu hledat pochopení a uznání jinde. Leč pokud to v rodině nefunguje a necítí se tam dobře, 

bude hledat zázemí a útočiště jinde, například právě v partě vrstevníků (Orvin, 2001). 

Dospívající důrazně oddělují vrstevnické vztahy od více specifických přátelských  

a partnerských vztahů. Pokud je dospívající členem vrstevnické skupiny, získává tím také 

sociální status a pocit vlastní hodnoty. Čas strávený s vrstevníky je většinou vyplněn 

nezávazným povídáním. Tyto vztahy poskytují prostor pro získávání a testování vlastní sociální 

kompetence a hodnoty. Pokud se adolescent nestává členem vrstevnické skupiny, pociťuje své 

nezařazení jako sociální stigma (Macek, 2003). 
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1.4.4 Vztahy k přátelům a partnerské vztahy 

Dospívaní se neobejde bez dobrých přátel. Pubescenti a adolescenti potřebují mít mezi 

svými vrstevníky někoho, komu můţou důvěřovat a sdílet s ním své niterné pocity. Na základě 

provedených výzkumů se uvádí, ţe blízké přátelství mezi děvčaty je v adolescenci častější  

a důleţitější neţ přátelství mezi chlapci. V centru přátelství u dívek stojí především otevřená 

komunikace a sdílení pocitů. Ceněna je také inteligence, upřímnost a důvěra. „Nejobtížnější je  

z tohoto hlediska období střední adolescence (14–16 let), neboť v tuto dobu jsou dívky do 

přátelských vztahů nejvíce emocionálně zaangažované a nejvíce se obávají odmítnutí. V pozdní 

adolescenci, kdy se již prohlubuje jejich pohlavní identita a zvyšují se interakce s chlapci, je 

jejich přátelství více reciproční“ (Macek, 2003, s. 59). 

Kon (1986) uvádí, ţe přátelství je nejdůleţitějším druhem emocionální náklonnosti  

a interpersonálních vztahů v adolescenci. U dospívajících nastává růst hloubky přátelství  

a psychologické intimity. Mezi hlavní kritéria přátelství patří vzájemná pomoc, věrnost a duševní 

spřízněnost. Rozdíly v přátelských vztazích jsou vázány nejen na pohlaví ale i na věk 

dospívajících. U dívek se více a dříve neţ u chlapců objevuje potřeba intimního přátelství. Dívky 

jsou ve vztazích emociálnější a jemnější a přikládají interpersonálním vztahům větší význam. 

S rostoucím věkem si dívky stále častěji vybírají za ideálního přítele chlapce neţ dívku. Chlapci  

i ve vyšším věku stále preferují přítele stejného pohlaví (Kon, 1986). 

Teprve tehdy, kdyţ chlapci také procházejí změnami dospívání, vznikají přátelství mezi 

chlapcem a dívkou. Tato smíšená přátelství uţ mívají erotický podtext. Dívky do takového 

vztahu přináší změkčení a vytváří prostor pro sdělení vnitřního proţívání. V tomto období se 

také často poprvé objevuje pocit zamilovanosti (Janošová, 2008).  

Experimentování s partnerskými vztahy je způsobeno pubescentní zvědavostí. Vlivem 

tělesných změn se začínají rozvíjet erotické pocity a dospívajícího přitahuje opačné pohlaví. 

Tento subjektivní proţitek zájmu můţe mít charakter zamilovanosti. Pubescent proţívá emoční 

výkyvy, střídají se u něho pocity trapnosti, rozpaky a potřeba kontaktu s milovanou osobou. 

Zpočátku nejde o hlubší vztah, mladí lidé si jen potvrzují efektivitu pouţité strategie a vlastní 

hodnoty. Motivace k navazování vztahů u pubescentů je různá, nemusí jít pouze o okouzlení  

a zamilovanost, ale také o tlak vrstevnických norem, tj. ostatní někoho mají, tak já musím také. 

U starších adolescentů nastává dozrávání k naplnění partnerského vztahu. Potřeba mít 

partnera se stává skutečnou potřebou, která má několik aspektů: psychický, sexuální a sociální 

(Vágnerová, 2005). 
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1.4.5 Vztah k učitelům 

Vágnerová (2005) popisuje změny ve vztahu k učitelům následovně. Dospívající mají jiţ 

zralejší schopnost uvaţování a mají také potřebu odpoutat se ze závislosti na autoritě, tím pádem 

nastává i změna ve vztahu k učiteli. Vyţadují rovnoprávnou diskusi, chtějí mít moţnost projevit 

svůj názor a přejí si být respektováni. Dospívající s učiteli polemizují, diskutují, argumentují  

a leckdy se i hádají a odmítají veškeré jejich poţadavky. Tímto chováním se nesnaţí docílit 

zhoršení vztahu s učitelem, nechtějí ho ani naštvat. Oni si pouze chtějí vydobýt svoji přijatelnou 

rovnoprávnou pozici a chtějí dát najevo svoji kritičnost. Toto chování učitelé označují za drzost 

(Vágnerová, 2005). 

Kon (1986) také poukazuje na diferenciaci vztahů dospívajících k učitelům. Učitelé, stejně 

jako rodiče, zastávají několik funkcí. Učitel má funkci náhradního rodiče, také představuje moc, 

která můţe trestat a odměňovat, je autoritativním zdrojem vědomostí a poznatků, ale také můţe 

být starším kamarádem. S rostoucím věkem ţáků klesá moc učitele.  

Ideální učitel by měl mít schopnost chápat, schopnost citové odezvy a srdečnosti. Dále je 

pak podstatná jeho profesionální kvalita, tj. úroveň znalostí a kvalita vyučování. V neposlední 

řadě je důleţitá jeho dovednost spravedlivě vyuţívat svoji moc (Kon, 1986). 
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1.5 Vývojové úkoly v dospívání 

 

Kaţdý člověk, od svého narození aţ po stáří, má různé vývojové úkoly, které musí naplnit. 

S tímto vědomím bychom ke kaţdému dítěti a dospívajícímu měli přistupovat a vţdy se mu 

snaţit dát to, co v určitém vývojovém období skutečně potřebuje a nepřetěţovat ho úkoly, které 

jsou typické pro starší věk, neţ ve kterém se jedinec právě nachází. „Vývojová období popsal 

psycholog Erik Homburger Erikson, který rozčlenil celý lidský život do osmi stádií vývoje, 

z nichž každé má nějaký specifický úkol“ (Lacinová, Škrdlíková, 2008, s. 123).  

Hlavním úkolem v období dospívání je nalezení vlastní identity. Tento proces je spojen 

s tzv. obdobím druhého vzdoru, coţ v praxi znamená, ţe dítě odmítá např. rodičovské hodnoty, 

vymezuje se vůči tradicím a hledá nové zkušenosti. Pro rodiče je to obtíţné období, protoţe na 

jejich ratolesti uţ neplatí příkazy a zákazy, ale i přesto by nadále měli vyţadovat dodrţování 

pravidel, které jsou v rodině zavedeny. Tím, ţe dospívající odmítá vzor v rodičích, hledá sám 

sebe a svoji identitu (Lacinová, Škrdlíková, 2008). 

 

Macek (2003) uvádí koncept R. J. Havighursta, který do vývojového úkolu zahrnuje nejen 

potřeby a očekávání společnosti, ve které se dospívající nachází, ale i potřeby a očekávání jeho 

samotného. Pro naplnění úkolu nabízí společnost určité osvědčené vzorce chování. 

Havighurstovy vývojové úkoly specifikovala řada autorů v různých souvislostech (např. Hill, 

Miller nebo Hurrelmann), níţe uvedu modifikovanou verzi vývojových úkolu dle Macka (2003): 

 Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní role. 

 Kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení. 

 Uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vztazích. 

 Schopnost a dovednost vytvářet a udržovat vztahy s vrstevníky obojího pohlaví. 

 Změna vztahů k dospělým (rodičům, dalším autoritám) – autonomie.  

 Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým souvisejícím jistotám. 

 Získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný život. 

 Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených ke společnosti. 

 Představa o budoucích prioritách v dospělosti – osobní cíle a styl života. 

 Ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke světu a k životu.  

(Macek, 2003, s. 17) 
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Carr-Gregg a Shale (2010) uvádí, ţe „má-li člověk vést psychicky, citově a tělesně zdravý 

život, musí v době dospívání splnit čtyři úkoly. Úspěšné splnění každého úkolu znamená, že se 

adolescent přiblížil cíli – stát se nezávislým dospělým“ (Carr-Gregg, Shale, 2010, s. 69). 

Zmíněné čtyři úkoly jsou:  

1) Vytvořit si spolehlivou a pozitivní identitu. Kdyţ si dospívající vytvoří sám o sobě 

pozitivní představu, umoţní mu to lehčí navazování mezilidských vztahů a lépe se bude 

vyrovnávat s nadcházejícími úkoly. Při vytváření pozitivní identity můţe dojít k několika 

těţkostem, např. někteří adolescenti si přijdou tak bezcenní, ţe si pozitivní identitu vytvořit 

nedokáţou, jiní zas skrývají své pocity nebo nedokáţou zjistit, kým vlastně jsou a kým 

chtějí být. Rodiče by měli své dítě podporovat a chválit, aby upevnili jeho sebevědomí. 

Dávat mu pocit bezpečí a jistoty, ţe jej budou mít rádi takového, jaký bude. 

2) Získat nezávislost na dospělých opatrovnících a rodičích. Dospívající začínají dospělé 

(rodiče, učitele, jiné autority) kritizovat, zpochybňovat nebo ignorovat. Skrze toto chování 

získávají dospívající emocionální nezávislost, díky které mohou dospět. Rodiče musí svým 

dětem důvěřovat a uvolnit dosavadní vazby. Měli by jim dát moţnost rozhodovat a jednat 

samostatně. 

3) Najít milované osoby mimo okruh rodiny. Se stoupajícím věkem je přátelství přikládána 

stále větší důleţitost. Mladí lidé vyhledávají společnost přátel, rádi chodí ven se 

skupinkami kamarádů. V pozdějším věku vyhledávají důvěryhodného přítele či přítelkyni. 

Nalezení partnera je pro dospívajícího člověka velice podstatné, proto po rozpadu takového 

vztahu můţe mladý člověk proţívat těţké období. V tuto chvíli by rodiče měli být opravdu 

citliví a neměli by případně dávat najevo, ţe jsou rádi, ţe tento vztah skončil. Ze strany 

rodičů je důleţitý soucit, pochopení a starost.  

4) Najít směr profesní kariéry, zajistit si ekonomickou nezávislost a najít si místo ve světě. 

Někteří adolescenti tuší, co by je v ţivotě mohlo bavit a čím by chtěli být. Avšak někteří 

potřebují v takovém rozhodnutí pomoc rodičů. Rozhodování o budoucím studiu či 

povolání mnohdy vyvolává zbytečnou úzkost jak u adolescentů, tak i u jejich rodičů. 

Rodiče by svým dětem měli objektivně a realisticky poradit a doporučit, co by pro ně bylo 

dobré. Současně by však měli projevit důvěru a dovolit potomkovi, aby sám rozhodl  

o zaměření svého studia nebo pracovní kariéry (Carr-Gregg, Shale, 2010). 
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1.6 Vývoj identity dospívajících 

 

V této ţivotní fázi hledají dospívající svou identitu, snaţí se nalézt či objevit sami sebe. 

V psychologickém slovníku je termín identita popsán jako „prožívání a uvědomování si sebe 

sama, své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních; soubor rysů, podle nichž je jedinec znám v určité 

specifické skupině“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 221). Komplexní proměna, která nastává  

u pubescentů, má významný vliv na rozvoj jejich identity. S přibývajícím věkem získávají nové 

kompetence a nové role, ke kterým musí zaujmout nějaké stanovisko (Sedláčková, 2009). 

Kaţdý pubescent a adolescent je jiný, výjimečný a odlišný nějakým osobitým rysem, např. 

smíchem, upovídaností nebo provokativností. Dospívající musí najít své klady, v čem je dobrý  

a originální. To pomáhá dospívajícímu váţit si sám sebe a i druhých lidí (Špaňhelová, 2008). 

Vlivem probíhajících biologických změn v období dospívání jsou mladí lidé více zaměřeni 

na své tělo, na jeho proměny, a na svůj celkový vzhled. Kladou větší důraz na úpravu zevnějšku, 

poţadují přijatelné oblečení, chtějí být atraktivní. Pokud má dospívající pocit, ţe atraktivní není, 

kompenzuje to jiným způsobem, ve kterém se seberealizuje. V podstatě můţeme říct, ţe menší 

atraktivita umoţňuje další osobnostní rozvoj.  

Kvůli větší emoční labilitě jsou dospívající nejistí a více přecitlivělí vůči reakcím druhých 

lidí, jejich sebeúcta je tak lehce zranitelná. Sedláčková uvádí, ţe „sebeúcta dospívajícího 

zahrnuje 2 složky – aktuální pocity a bazální sebeúctu, která představuje určitý základ, vytvářený 

dětskou zkušeností v průběhu celého dosavadního života“ (Sedláčková, 2009, s. 30). Aktuální 

sebeúctu ovlivňuje nálada dospívajícího, jeho pocity, míra pochybností o sobě samém, vrstevníci 

a jejich názor, který je důleţitým kritériem sebehodnocení (Sedláčková, 2009). 

Stejně jako tomu bylo u pubescentů, i pro adolescenty je velice důleţitý tělesný vzhled. 

Orientace na vlastní tělo je podporována společenskými poţadavky na fyzickou krásu. 

Dospívající se porovnávají s ostatními vrstevníky a i s aktuálně přijímaným ideálem krásy. Nejen 

mladé dívky, ale i chlapci jsou ovlivňováni médii, ve kterých se neustále objevují rady  

a doporučení, jak by měl člověk vypadat, aby byl atraktivní a přijímaný okolím. Tělové schéma 

je mnohdy nejdůleţitější součástí vlastní identity. Pokud vzhled dospívajícího odpovídá 

aktuálnímu ideálu krásy, přináší mu to jistotu, ţe bude přijímán společností a i opačným 

pohlavím (Sedláčková, 2009). 
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2. AUTORITA 

 

Kaţdý člověk je během svého ţivota ovlivňován mnoha faktory. Nejvíce jsme ovlivňováni 

společností a kulturou, ve které vyrůstáme. Všichni jsme ve své podstatě bytosti společenské  

a aktivní, potřebujeme mít vztahy s ostatními lidmi a právě tito lidé na nás působí  

a ovlivňují nás. Pod jejich vlivem můţeme měnit naše myšlenky, názory nebo postoje. Některé 

lidi v našem okolí vnímáme jako autority. „Autorita je zastoupena ve všech životních situacích, 

určuje a ovlivňuje vztahy mezi lidmi v rodině, v partnerských vztazích, ve škole, na pracovišti,  

i v rámci volnočasových aktivit“ (Vališová, Kasíková, 2007, s. 397). 

Slovo autorita pochází z latinského „auctoritas“, coţ znamená podporu, záruku, jistotu, 

spolehlivost a hodnověrnost. Příbuzné slovo „auctor“ pak představuje napomahatele, podpůrce, 

vzor, příklad nebo předchůdce (Vališová, 2008). 

Pedagogický slovník definuje autoritu jako legitimní moc, která je uplatňována v souladu 

s hodnotami těch, kteří jsou ovládáni, jim přijatelnou formou, která si získala jejich souhlas 

(Průcha, Walterová, Mareš, 2009). 

 

Samotné slovo autorita se odvozuje od řeckého „auxanein“, coţ znamená rozmnoţovat, 

růst, nechat růst. Autorita je tedy chápána jako schopnost, skrze kterou pomáháme, dáváme 

moţnosti a necháváme růst. Lidé ve společnosti se často nechávají vést určitými názory a postoji 

lidí, o kterých by šlo říct, ţe mají autoritu nebo ţe jsou autoritou.  

Škola i rodina by bez autority a smysluplného reţimu neplnila svůj účel, ztrácela by 

hodnotu, pevnost, jistotu i základní funkce. Na první pohled by se mohlo zdát, ţe se autorita 

z dnešního světa vytrácí, tak tomu ale není. Autorita tu stále je, avšak se neustále proměňuje, je 

vnímána v jiných kontextech, dostává nové hodnoty a formy (Vališová, 1999). 

 

Hartl a Hartlová v psychologickém slovníku uvádějí, ţe autorita je váţnost jako výraz 

výjimečného postavení jedince či instituce, obvykle stojí na znalostech, zkušenostech  

a výsledcích práce (Hartl, Hartlová, 2000). 

Autorita bývá obvykle pojímána v trojí rovině: jako všeobecně uznávaná váţnost, vliv, 

úcta, moc, obdiv; jako obecně uznávaný odborník, vlivný činitel; ve smyslu úřadu – stát, věda, 

státní symboly, právo a zákon, policie (Vališová, Kasíková, 2007, s. 394). 
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2.1 Charakteristika a dělení autority 

 

V pojetí autority neexistuje ţádná jednotná definice, která by nám jasně říkala, co je to 

autorita. Vyskytuje se mnoho odlišných názorů a formulací, neboť tento pojem je velmi 

komplikovaný. Víme, ţe existuje autorita nadřízených, dospělých, rodičů a starších a autorita 

učitele. Tento pojem je také úzce spjat s dalšími pojmy, jako je sociální role, sociální status, 

sociální pozice a sociální prestiţ.  

Autoritu lze také chápat jako sociální vztah mezi osobami, kde jedna osoba má roli nositele 

autority a druhá příjemce autority. V tomto vztahu má autorita aspekt relativnosti, člověk získává 

autoritu v určitém časovém období vůči konkrétním lidem a skupinám. Nositel autority na lidi 

působí rozhodujícím vlivem, čímţ vytváří vztah nadřízenosti a podřízenosti (Vališová, 1998). 

 

Vališová (1998) uvádí nejčastější varianty členění autority: 

a) Autorita skutečná a zdánlivá: skutečnou autoritu podřízení respektují a projevují 

vstřícnost k jejím pokynům. V autoritě zdánlivé je prostor pro projevy nedůvěry 

podřízených vůči autoritě, je tu také neochota ke spolupráci.  

b) Autorita přirozená a získaná: přirozená autorita plyne z rysů osobnosti, které mohou být 

ještě umocněny temperamentovými dispozicemi. Na získané autoritě se podílí výchova  

a individuální snaha a člověk ji získává v průběhu svých činností. Základem je přirozená 

autorita, která je dále upravována.  

c) Autorita osobní, poziční a funkční: osobní autorita je přirozený vliv, který vychází 

z vlastností, schopností a dovedností jedince. Poziční autorita je míra vlivu získaná 

postavením v dané organizaci. Funkční autoritu člověk získává, kdyţ plní očekávání 

ostatních lidí.  

d) Autorita formální a neformální: formální autorita je vliv plynoucí z postavení v dané 

organizaci a nezohledňuje konkrétní vlastnosti jedince, naproti tomu autorita neformální 

závisí na samotném jedinci, který má na ostatní vliv přirozený a spontánní.  

e) Autorita statutární, charismatická, odborná a morální: autorita statutární je spojení 

formální a poziční autority. Je získávána automaticky s přidělením funkce či s převzetím 

určité role. Charismatická autorita plyne z naší osobnosti, je ovlivněna naším vzhledem, 

energií, našimi postoji, sebevědomím, komunikativními dovednostmi, laskavostí a taktem. 

Závisí na chování a přístupu k ostatním. Odborná autorita se získává profesními znalostmi  

a dovednostmi a autorita morální zase poctivým jednáním a respektováním druhých 

(Vališová, 1998). 
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Existuje mnoho činitelů, které autoritu jedince ovlivňují. Tento vliv můţe být negativní, 

nebo pozitivní, a proto autoritu buď rozvíjí, nebo oslabuje. Mezi faktory, které autoritu oslabují, 

patří například neznalost, nedůslednost, nečestné jednání, nerozhodnost nebo nejistota. Mezi 

faktory rozvíjející přirozenou autoritu patří profesionální a odborná úroveň, umění vedení  

a řízení týmu, dovednost komunikovat a kooperovat se skupinou, umět řešit konflikty a umět 

sdělovat pochvalu i kritiku (Vališová, 2004). 

Autorita má základ nejen ve sloţce formální, která vychází z pravomocí, které jedinec má, 

ale i ve sloţce neformální, vycházející z vlastností osobnosti. Obě tyto sloţky by měly být 

vzájemně vyváţeny tak, aby nositel autority působil na své okolí věrohodně a sebejistě. 

Zdůraznění pouze jedné ze sloţek vede k pochybnostem a nedůvěře podřízených a k nejistotě  

i samotného nositele autority, zda jeho rozhodnutí a poţadavek bude akceptován a splněn 

(Bedrnová, 2001). 
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2.2 Rodina 

 

V rodině by se člověk měl cítit bezpečně, měl by zde nacházet své zázemí a útočiště. 

Rodina je také místo citových vazeb. Členové rodiny představují náš nejbliţší okruh lidí, kterým 

důvěřujeme, můţeme se jim svěřit, poradí nám a pomohou v různých ţivotních situacích. 

Největší vliv na vývoj dítěte a dospívajících má právě rodina. Děti od svých rodičů přejímají 

různé zvyky a návyky, způsob ţivota, způsob trávení volného času, postupy komunikace  

a jednání s ostatními, metody řešení konfliktů a problémů a určitý hodnotový rámec. 

Nejdůleţitější autoritou, se kterou se děti a dospívající dostávají do kontaktu, jsou jejich rodiče. 

Rodina je primární skupinou a nejdůleţitějším sociálním prostředím. Záměrné i neúmyslné 

výchovné vlivy na jedince působí od nejranějšího období. V předpubertálním období bývají 

vztahy v rodině přehledné a lehce zvládnutelné. Teprve v období dospívání nastávají častější 

konflikty. Dospívající chtějí být více samostatní, rozhodovat sami za sebe a nechtějí být ze 

strany rodičů příliš kontrolováni. I přes jejich touhu k nezávislosti právě v této době potřebují 

pevné citové zázemí a jistotu domova (Čačka, 1996). 

Podle pedagogického slovníku je rodina „nejstarší společenská instituce. Plní socializační, 

ekonomickou, sexuálně-reprodukční, reprodukční a další funkce. Vytváří určité emocionální 

klima, formuje interpersonální vztahy, hodnoty, postoje, základy etiky a životního stylu.  

Z hlediska sociologického je formou začlenění jedince do sociální struktury. Současné pojetí 

tenduje k chápání rodiny jako sociální skupiny nebo společenství, žijícího ve vlastním prostoru - 

domově, uspokojující potřeby, poskytující péči a základní jistoty dětem“ (Průcha, Walterová, 

Mareš, 2003, s. 202). 

 

Čačka (1996) uvádí několik přístupů, které jsou uplatňovány ve vztahu dospělého 

k dospívajícímu. Tyto přístupy lze uplatnit jak doma, tak i ve škole či zaměstnání. 

 Přístup laissez faire („nechte to plavat“) představuje nejmenší nároky a kontrolu. Tento 

přístup však nepřináší ve výchově, výuce či v rozvoji osobnosti dobré výsledky. 

 Přísně autoritativní přístup s negativním podmiňováním nevede k rozvoji samostatnosti. 

Dospívající mají tendenci reagovat vzdorovitostí, nerespektováním a vzpourou. 

 Tzv. lidský přístup spojený s kladným podmiňováním je nejvhodnější. Trpělivost spojená 

s laskavou přísností bývá nejúčinnější výchovný prostředek. Tento výchovně formativní 

přístup se vyznačuje klidem, laskavostí a důsledným vyţadováním oprávněných 

poţadavků (Čačka, 1996). 
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2.2.1 Komunikace mezi rodiči a dospívajícími 

Existuje několik komunikačních stylů, které kaţdodenně pouţíváme. Kaţdý člověk 

upřednostňuje určitý způsob přijímání a podávání informací. Získané informace také odlišně 

zpracováváme. V praxi se nám stává, ţe s některými lidmi se nám komunikuje obtíţně  

a některým porozumíme hned.  

 

Špaňhelová (2009) popisuje několik komunikačních stylů mezi dospělým a dítětem: 

1) Pasivní komunikační styl: rodič je nekomunikativní, nevyjadřuje své pocity, přání ani 

nesouhlas. Rodič učí dítě slušenému chování, co a jak by mělo dělat, ale nebere v úvahu, 

zda si to dítě přeje a souhlasí s tím.  Učí ho přizpůsobovat se za kaţdou cenu a nechávat si 

své názory pro sebe. V dítěti tak nastává vnitřní rozpor – i kdyţ s názory druhého 

nesouhlasí, neřekne to. Tento styl komunikace často předznamenává větší vzdor v pubertě. 

2) Agresivní komunikační styl: dítě od svých rodičů zná jen tvrdou výchovu a přísnost, 

rodiče neprojevují lásku. Tento styl vede k vynucování ocenění, k nerespektování lidí  

a k ignoraci. Dítě je plné napětí a hněvu, nedokáţe efektivně řešit konflikty, neumí ustoupit 

nebo přijmout kompromis. Ve sporech vyhroţuje, je útočné a odmítá řešení.  

3) Asertivní komunikační styl: rodič učí své dítě, jak má mít rádo samo sebe a jak má mít 

rádo druhé lidi. Tento komunikační styl vede dítě k upřímnosti a odpovědnosti. Jeho 

chování je přátelské a dovede mluvit i o těţkých věcech. Při řešení konfliktu se nevzdává, 

nebojí se, dokáţe poţádat o pomoc a nebere to jako svoji prohru. Umí se přizpůsobit, není 

ironické (Špaňehlová, 2009).  

 

Špaňhelová (2008) uvádí některé důleţité zásady pro správnou komunikaci mezi 

dospělými a dětmi. Rodič má být pro dítě oporou a vést ho k tomu, aby dokázalo nést důsledky 

svého jednání. Rodič má jít dítěti příkladem a ukazovat mu, jak má správně komunikovat. 

Podstatné je také nechávat v komunikaci vzájemný prostor, který umoţní dítěti říct své 

myšlenky, a to i v případě, ţe s nimi rodič nesouhlasí. Rodič by se měl vyvarovat povýšeného 

chování, mentorování, příkazů a hrozeb ve vztahu k dítěti, neboť tento přístup je neefektivní a 

nic se jím nevyřeší. Pro dítě je důleţité, aby rodič vyjadřoval své pocity a proţitky, ať uţ jsou 

pozitivní, či negativní. Nejen, ţe se dítě dozví, co si rodič myslí a proč, ale naučí ho tím také o 

svých pocitech hovořit (Špaňhelová, 2008). 

 



32 

 

Komunikace s adolescenty je často náročná a problémová, proto Orvin (2001) doporučuje 

několik následujících rad, které pomohou ke smysluplné komunikaci: 

 rozhovor bude jednodušší, kdyţ k němu dá podnět samo dítě; 

 v rozhovorech s dětmi by dospělý měl zůstávat tím, kým je; 

 dospělý by vţdy měl říkat, co si myslí; 

 dospělý by měl pokládat otázky, které povzbudí druhého k odpovědi; 

 rodič by měl nechat své dítě mluvit a naslouchat mu; 

 rodič by se měl vyvarovat kázání; 

 pokud musí dospělý dítě ukázňovat, měl by mluvit jak o kladech, tak o záporech; 

 rodič by měl rozpoznat rozdíl mezi slovy a chováním; 

 rodič by měl respektovat důvěru svých dětí; 

 rodič by měl dětem dopřát odstup, netlačit na ně (Orvin, 2001). 

 

Jak je jiţ napsáno výše, v období dospívání se mění způsob myšlení jedinců. Dospívající 

chtějí o věcech uvaţovat, nestačí jim jeden pohled a jedno vysvětlení. S touto změnou myšlení je 

spojená i komunikace, neboť dospívající chtějí o věcech hovořit a prosazovat svůj názor. 

Nejčastěji chtějí hovořit s nějakou autoritou, kterou představuje například rodič. V diskusi můţe 

nastat konflikt, neboť dospívající očekává adekvátní odpověď a autorita mu často dává jen 

nařízení. I přesto, ţe je komunikace mnohdy náročná, je důleţitá, protoţe odhaluje všechny 

důvody, které autorita ke svému jednání nebo názoru má (Špaňhelová, 2008). 
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2.2.2 Rodičovská autorita 

V období dětství se rodiče těší plné autoritě, dítěti se zdají být neomylní, spravedliví  

a dokonalí. Postupně však děti začnou pozorovat, ţe rodiče neznají vše, nemohou vše a ne pořád 

jsou dobří. Bývají nespravedliví, dopouštějí se lţí, jsou nervózní atd. V období dospívání začíná 

mládeţ pozorovat rodiče, pátrat po jejich chybách a kritizovat jejich postoje. Navíc srovnávají 

vlastní rodiče s rodiči jiných dětí. V období dospívání se mění vztahy dětí k rodičům. Nejprve 

dochází ke krizi rodičovské autority, poté ke konfliktům s rodiči a nakonec k uvolnění 

emocionální vazby, coţ přiblíţím v následujícím textu.  

Saladin-Gravitz (2002) píše, ţe autorita představuje jednak vzor, někoho, kdo nás přiměje 

k činnosti, a jednak moc přikazovat, donutit nás k nějaké aktivitě. V současnosti rodiče svoji 

autoritu příliš neuplatňují, v některých případech dokonce vůbec. Mnoho rodičů má pocit, ţe 

kdyţ dítěti něco zakáţou, stanou se z nich špatní rodiče. Tento fakt dokazuje, ţe v dnešní 

společnosti je autorita často zaměňována s autoritářstvím. 

Někteří rodiče, především otcové, se domnívají, ţe jejich potomci musí plnit jejich 

představy a přání. Vyţadují od svých dětí poslušnost na slovo. Dítě se pak následně můţe uzavřít 

a stát apatickým. Tito otcové by si měli uvědomit, ţe pro dospívajícího je důleţité se 

osamostatnit. Dospívající má potřebu se svými rodiči soupeřit, stavět se do opozice, aby dokázal 

svou rozdílnost a dosáhl samostatnosti (Saladin-Gravitz, 2002). 

Adolescenti vnímají své rodiče jako skutečně důleţité osoby, které je nejvíce ovlivňují.  

I kdyţ narůstá vliv vrstevníků na kaţdodenní ţivot, pro významná rozhodnutí a pro krizové 

situace zůstávají poslední instancí častěji rodiče. Kvalita vztahu rodič-adolescent souvisí také 

s kvalitou vrstevnických vztahů. Vysoká míra kontroly ze strany rodičů a přísnost vede často ke 

zvýšené orientaci na vrstevníky a k vyhledávání a vytváření aliancí proti rodičům. Je také 

zřejmé, ţe špatný vztah s rodiči zvyšuje počet kontaktů s vrstevníky, ale nepodporuje kvalitu 

těchto vztahů (Macek, 2003). 

Děvčata jsou během dospívání více kontrolována svými rodinami a mají víc domácích 

povinností i více střetů s rodiči neţ chlapci; chlapci tedy mají více prostoru pro styk 

s vrstevnickými skupinami (Matoušek, Kroftová, 1998). 
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Rodina je malý společenský systém, který má určená pravidla chování. V mnoha případech 

jsou rodinná pravidla podobná pravidlům celé společnosti, i kdyţ nejsou zapsána do ţádného 

formálně právního kodexu. Protoţe se rodiče snaţí své děti chránit a vychovávat, vyţadují po 

nich dodrţování stanovených pravidel. Porušení pravidel by mělo být náleţitě postihnuto. Jelikoţ 

se rodinná pravidla překrývají s těmi společenskými, postiţení nedodrţení pravidla má dvojí 

poselství. Uveďme si příklad, kdy starší sourozenec fyzicky ubliţuje mladšímu. Násilí není 

odsouzeníhodné jen v rámci rodiny, ale i v celé společnosti. Dítě si tak uvědomí širší souvislosti. 

Chování, které bude mít zaţité z rodiny, bude přenášet i do jiných sfér (Damon, 1990). 

 Rodičovská autorita je více zaloţena na vzájemném respektu. „Výkon autority je více 

kontrolován dítětem i mimorodinnými institucemi. Nejde jen o instituce represivní, jako je 

například státní orgán péče o dítě, odnímající poškozované dítě rodině, ale i instituce 

poradenské, vyhledávané jak rodiči, tak dětmi. Rodinná autorita je více než dříve napojena na 

autoritu odborníka, experta. Ten je rodině někdy přidělen, někdy je rodinou jako pomocník 

vybrán“ (Matoušek, 1996).  

Předpoklad, ţe konflikt rodičů s dospívajícími je v zásadě zdravý a nutný pro pozitivní 

vývoj, se jako univerzální vývojový vzorec nepotvrzuje. Vysoká míra konfliktů je totiţ 

charakteristická především pro adolescenty s tzv. rizikovým chováním – delikvencí, útěky 

z domova, vstupem do náboţenských sekt, nedokončením střední školy, konzumací drog, resp. 

s vyšším výskytem sebevraţd a duševních poruch. Naproti tomu tam, kde se rizikové chování 

adolescentů nevyskytuje, ubývá i konfliktů mezi rodiči a adolescenty (Macek, 2003). 
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2.3 Učitel 

 

Učitelé jsou hlavními aktéry ve školním procesu, právě oni působí na děti a dospívající  

a snaţí se ovlivnit jejich postoje a názory. S učiteli se setkáváme jiţ v raném dětství a provází 

nás velkou částí našeho ţivota. Rodinná výchova pokládá základy osobnosti dítěte a učitelé je 

pak dále rozvíjejí a formují. „Smyslem učitelství je především účast na předávání kulturního 

dědictví z jedné generace na druhou a uvádění nových generací do světa dospělých. Být učitelem 

znamená vzít vážně požadavek celoživotního vzdělávání, ovládnutí mnoha dovedností, které se 

v průběhu let výrazně mění“ (Koťa in Vališová, Kasíková, 2007, s. 15). 

Dle pedagogického slovníku je učitel „jeden ze základních činitelů vzdělávacího procesu, 

profesionálně kvalifikovaný pedagogický pracovník, spoluodpovědný za přípravu, řízení, 

organizaci a výsledky tohoto procesu. K výkonu učitelského povolání je nezbytná pedagogická 

způsobilost. Učitel spoluvytváří edukační prostředí, klima třídy, organizuje a koordinuje činnost 

žáků, řídí a hodnotí proces učení“ (Průcha, Walterová, Mareš, 2003, s. 261). 

Učitelova osobnost, jeho vlastnosti a dovednosti, se podílejí na rozvoji ţáků, proto je 

nutné, aby kaţdý učitel dbal na rozvoj vlastností, díky kterým se stává dobrým pedagogem.   

Na učitele jsou kladeny velké nároky, musí být vytrvalý a trpělivý, čestný, zásadový, 

spravedlivý, svědomitý, důsledný a cílevědomý. Další důleţitou vlastností je strukturovanost  

a organizační schopnosti, neboť tyto vlastnosti uplatňuje ve své práci téměř kaţdý den. Učitel by 

měl jít ţákům příkladem, svým chováním a vystupováním by měl být pro ně vzorem.  

Na prvním místě se u učitelů hledí na psychickou vyrovnanost. Současný svět je hektický  

a neustále se mění, a proto je nezbytné, aby se učitelé v tomto světě dokázali orientovat  

a splňovat nové poţadavky, které na ně společnost klade. Pokud má učitel všeobecný a odborný 

přehled, umoţňuje mu to lepší komunikaci s ţáky, dává mu to moţnost pouţívat nové učební 

metody a zpestřit tak kaţdodenní výuku. Právě touto všestranností a profesionalitou si získává 

autoritu nejen u ţáků, ale i rodičů a veřejnosti (Nelešovská, 2005). 

Kreativní a interaktivní výuka, během které jsou zapojeni do procesu učení všichni 

zúčastnění, je velice efektivní. Pro současnou mládeţ je důleţité, aby měli moţnost říct svůj 

názor. Chtějí být slyšeni a vyslyšeni. Proto by ve výuce měl být vţdy prostor k diskusím, ţáci by 

se tím měli učit otevřeně hovořit o tom, co si myslí, a rozvíjet schopnost o věcech přemýšlet, ne 

jen pasivně přijímat informace tak, jak jsou jim podávány.  
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2.3.1 Učitelská autorita 

Problematikou vývoje dítěte a dospívajících se nezabývají jen rodiče, ale především  

i pedagogičtí pracovníci. Jde o učitele, vychovatele, mistry, vedoucí zájmových krouţků, trenéry, 

psychology a další osoby, se kterými jsou děti a dospívající v kaţdodenním kontaktu.  

„V podmínkách rodiny i školy jde neustále o hledání důsledného a srozumitelného řádu  

i o nalezení fungujících partnerských vztahů – se vzájemným respektem pravomocí, odpovědností 

i povinností jak ze strany dospělého, tak i dítěte“ (Vališová, Kasíková, 2007, s. 398). 

Pro zdravý vývoj a rozvoj osobnosti jsou pro dospívajícího člověka nezbytné vzory  

a ideály, ať uţ konkrétní či abstraktní. Ve školním prostředí by takovým vzorem mohl a měl být 

právě pedagog, nicméně aby se jím mohl stát, musí pro ţáky představovat určitou autoritu. 

Společnost musí přispívat k tomu, aby se učitel takovým vzorem chtěl stát. Svou autoritou učitel 

představuje i autoritu společnosti, státu a lidského poznání. Pokud některé vyučovací styly 

autoritu učitele odmítají, zpochybňují tak základní funkci školy i odpovědnost státu za výchovu  

a vzdělávání (Kolář in Vališová, 1999). 

Vágnerová (2005) uvádí rozdělení školního věku (období základní školy) na tři období.  

Jde o raný, střední a starší školní věk. Starší školní věk, který trvá přibliţně od 11–12 let do 15 

let je z biologického hlediska období pubescentní/pubertální. 

Na začátku období školního věku dítěte není zatím autorita učitele příliš zpochybňována, 

avšak v průběhu se jiţ objevuje odmítavý postoj ţáků k některým projevům chování učitelů. 

V této vývojové etapě děti kladou důraz především na spravedlnost a rovnost. Potřebují jistotu, 

kterou jim dává neměnnost řádu a pravidel. Proto také ţáci vyţadují stejné podmínky pro 

všechny spoluţáky a nechtějí připouštět výjimky. 

V období dospívání není samozřejmostí, ţe učitelé mají autoritu automaticky. Dospívající 

jsou kritičtí, pečlivě sledují chování učitele a jeho jednání a na základě tohoto sledování si učitel 

buď „zaslouţí“ jejich sympatie a autoritu, nebo nikoliv. Dospívající potřebují imponující vzor, 

který by jim poslouţil jako zdroj jistoty. Učitelé, kteří si zaslouţí respekt, úctu a přirozenou 

autoritu, by měli být stabilní ve svých názorech a emocích, měli by být vţdy spravedliví. Ţáci 

oceňují i profesní schopnosti, tj. kdyţ učitel umí látku jasně vysvětlit a vymezí podmínky splnění 

předmětu (Vágnerová, 2005). 
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Petty (2004) uvádí, ţe vztah učitele a ţáka je zaloţen na vzájemném respektu. Ţáci si váţí 

učitele pro jeho učitelské schopnosti a učitel bere v úvahu individualitu kaţdého ţáka a váţí si 

jeho studijního úsilí. Avšak tento vztah mezi učitelem a ţákem vzniká postupně.  

Nejdříve by učitel měl dosáhnout pozice moci na základě své formální autority a jasně 

svým ţákům sdělit, ţe jeho autorita je legitimní a pokud se chtějí něco naučit, tak je i nezbytná. 

Kaţdý učitel má právo na klid ve třídě a na ticho, kdyţ hovoří. V těchto situacích je důleţitá 

sebedůvěra, sebevědomí, klid a důslednost v dodrţování poţadavků. Formální autoritu je 

potřebné udrţovat i neverbálně – řečí těla, a to především rovným postojem, přímým pohledem 

do očí ţáků, mimikou tváře, ve které nesmí být poznat nejistota, neklid a bezradnost. 

Kdyţ učitel ovládá formální autoritu a ţáci ho respektují, nastává v tomto vztahu přechod 

k autoritě osobní. Ţáci začnou plnit poţadavky učitele, protoţe k němu chovají úctu, která 

pramení z jeho osobnosti. Osobní autorita učitele se vyvíjí například tím, ţe projevuje o ţáky 

opravdový zájem, chválí je a oceňuje. Umí stanovit jasná pravidla, je spravedlivý. Oslovuje ţáky 

jménem, projevuje jim zdvořilou úctu a nikoho nezesměšňuje. Zajímá se o jejich názory, pocity a 

potřeby a zvolí takovou vyučovací metodu, která umoţní ţákům být aktivní (Petty, 2004). 

 

Učitelská autorita je komplexní a sloţitá. Kaţdý učitel by měl kontrolovat, jakým 

způsobem uplatňuje autoritu a zda je či není efektivní. Pokud je učitel jen přísný a pedantický, 

nezíská u ţáků osobní (neformální) autoritu, jeho chování povede pouze k formálnímu plnění 

úkolů bez hlubšího pochopení. Nicméně pouze přátelský přístup k ţákům také není ţádoucí. 

Ideální autorita učitele by byla kombinací autority formální i neformální v závislosti na 

momentální situaci, ve které by se učitel a ţák právě nacházeli.  

Učitel je odpovědný za průběh a obsah výuky, musí stanovit pravidla a hranice. Současně 

by měl být rádcem a oporou. Partnerský vztah učitel–ţák pomůţe ţákovi k osamostatnění a ke 

schopnosti vidět svět v souvislostech, pomůţe mu vytvořit si představu o sobě samém. 

Kaţdý den učitel v pedagogických interakcích kombinuje různé druhy autority. Pokud 

bude nutnost vyuţívání formální autority malá, vznikne větší prostor pro laskavou autoritu jeho 

osobnosti a pro rozvoj partnerských vztahů mezi učitelem a ţákem (Vališová, 1998). 

„Mezi významné předpoklady budování a fungování autority učitele začleňujeme proto 

především pochopení specifiky jeho formální pozice a sociální role, kdy okolnosti vztahu jsou 

předem dány, vyplývají z předem dané hierarchie vztahů a jsou spojeny se soustředěnou 

pravomocí a odpovědností“ (Vališová, 1998, s. 20) 
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2.4 Souvislost autority a výchovy 

Vališová (2005) uvádí tři na sebe navazující a obsahově blízké úrovně, jak můţe být 

chápán vztah mezi autoritou a výchovou: 

 Makrosociální úroveň: jde o vztah autority a výchovy ve společnosti, který vyplývá ze 

vztahů hodnot a norem rodiny, školy a společnosti. 

 Mikrosociální (interindividuální) úroveň: jde o hodnoty, normy, jednání a pravidla, která 

jsou určována například rodinným stylem ţivota nebo konkrétní školou. Tato úroveň je 

nejvíce přístupná a z pedagogického hlediska i ovlivnitelná. Jde o kaţdodenní interakce 

mezi pedagogy a dospívajícími.  

 Intraindividuální úroveň: zkoumá, jakým způsobem se děti a dospívající učí normám  

a hodnotám od druhých, jaké prostředky je nejvíce ovlivňují, co určuje vývoj osobnosti, 

charakteru nebo individuálního jednání (Vališová, 2005). 

 

V autoritě jsou zahrnuty normy a hodnoty společnosti a jejím prostřednictvím jsou  

i prosazovány. Avšak jakým způsobem jsou podány, záleţí na procesu výchovy, na výchovném 

stylu, na postoji rodičů a na míře emočního vztahu mezi dospělým a dítětem. Právě proto 

nemůţe být autorita od výchovy oddělována a existuje mezi nimi souvislost (Vališová, 2005). 

Kachlík (2005) uvádí, ţe výchova je procesem socializace, která se řídí potřebou 

společnosti. Oblastí autority a svobody v procesu výchovy se zabýval například J. J. Rousseau 

nebo M. Montesorri. Oba zastávali podobný názor, a to, ţe nejlepší je nedirektivní výchova, 

která dítěti umoţní přirozený rozvoj. Důleţité je dítě chránit před působením špatných vlivů  

a před nevhodnou direktivní péčí rodičů, která blokuje dispozice a síly dítěte pro vlastní rozvoj. 

Vliv autority ve výchovném procesu se vyznačuje asymetričností vztahů nadřízenosti  

a podřízenosti. „I ve výchově jde v podstatě o vytvoření smysluplného řádu, který poskytuje 

příjemci působení svobodný prostor a směřuje ho k osvojení norem a pravidel, která jsou 

v zájmu jeho vlastního rozvoje i fungování společnosti.“ Při výchově nesmíme potlačovat 

individualitu a moţnost seberealizace. Pojmy „svoboda“ a „autorita“ se navzájem nevylučují, 

naopak se doplňují (Kachlík, 2005, s. 77). 

Do určité míry lze autoritu skutečně povaţovat za nátlak či moc, která potlačuje lidskou 

přirozenost. Vztah mezi učitelem a ţákem či vychovatelem a vychovávaným je opravdu 

asymetrický a můţe být snadno zneuţit. I přesto má autorita ve výchově čestné místo, protoţe 

díky ní se jedinec učí orientovat v ţivotě a přijímat odpovědnost za vlastní budoucnost 

(Vališová, 1998). 
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V rodičovské i školní výchově nastávají situace, ve kterých se neobejdeme bez prostých  

a jasných příkazů nebo zákazů nějaké činnosti. Pokud je dítě v bezprostředním ohroţení ţivota, 

nelze uplatňovat výchovu formou přátelského rozhovoru (Koťa in Vališová, 1998).  

Pro zdravý vývoj dítěte a dospívajícího je autorita potřebná. Jedinec se setkává s různými 

psychickými silami, se kterými se sám neumí vypořádat. Jde o různé emoce, jako je strach, 

smutek, stres, hněv, úzkost, deprese apod. V těchto situacích potřebuje nějakou autoritu, ať uţ 

lidskou, psychickou anebo duchovní, která mu s vypořádáním pomůţe. 

Hodnota svobody a demokracie typická pro naši společnost sniţuje hodnotu autority a to se 

projevuje i v oblasti výchovy. Dítě potřebuje nějakou autoritu, kterou můţe akceptovat  

a následovat ji. Přirozenou autoritou můţe být starší člověk (učitel, rodič, prarodič), který během 

svého ţivota získal mnoho zkušeností a ţivotní moudrost, kterou by mohl dále předávat mladým 

generacím. Chybějící autorita dovoluje dítěti nekontrolovaný rozvoj a zbytnění ega, které mu 

poté brání ve zvnitřňování nových poznatků. Studenti mívají často pocit, ţe všechno vědí,  

a nevidí ve svých učitelích přirozenou autoritu, od které by mohli čerpat hodnoty a moudrost.  

To často v budoucím ţivotě vede k neúspěchu a zklamání, protoţe zjistí, ţe nejsou všemocní 

(Sawicki, Končal, 2005). 

 

Školská výchova a vzdělávání má děti a dospívající připravit na výkon povolání a na 

budoucí ţivot. Funkce školské výchovy se v posledních desetiletích zaměřila pouze na přípravu 

výkonu povolání a výchova orientovaná na budoucí ţivot a jeho zvládání je přehlíţena  

a přenechávána rodičům, kteří sami nejsou dostatečně kompetentní (Sawicki, Končal, 2005). 

 

Účinný nástroj k ovlivnění rozvoje osobnosti dospívajících je působnost „skutečné 

autority“. Protoţe je to náročný úkol, tyto autority nemohou být zastávány jen ve škole,  

ale i mezi rodiči, spoluobčany, politiky, v zákoně, právu, řádu a systému (Vališová, 1998). 

Měli bychom se zamyslet nad tím, zda jdeme dospívajícím správným příkladem a jaké 

morální a hodnotové vzory jim nabízíme. Dáváme jim dostatečný prostor a vytváříme vhodné 

podmínky pro jejich rozvoj? Dospívající by měli být schopni samostatně uvaţovat, o věcech 

přemýšlet, umět řešit problémy, překonávat sloţitá období a neúspěchy. Měli bychom je 

„vybavit“ sadou schopností a dovedností, které jim ţivot budou usnadňovat. 
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2.5 Krize autority 

 

V současnosti se stále častěji hovoří o krizi autority, o tom, ţe jí je nedostatek nejen ve 

škole, ale i celkově ve společnosti. Tato situace nastala po roce 1989, kdy slovo autorita bylo 

spojováno s neblahými zkušenostmi s komunistickým reţimem, který byl autoritativní. Právě 

proto se začala prosazovat volnější a liberálnější výchova. Později se ukázalo, ţe tento liberální 

styl výchovy se také neosvědčil, a znovu začal být o autoritu zájem. Avšak uţ ne o autoritu 

striktní a nelidskou, ale o rozumnou, zdravou a konstruktivní. Proto je nezbytné vědět, o jakou 

autoritu se jedná a k čemu nás vede. 

I kdyţ si mnozí lidé myslí, ţe se autorita ze společnosti vytratila, není tomu tak. Ona se 

pouze změnila její povaha a forma. Bendl (1998) předpokládá, ţe k pozitivnímu vývoji dítěte, 

k rozvoji jeho charakteru a ukázněnosti je dobré pouţívat vhodnou kombinaci formální a 

neformální autority (Bendl in Vališová, 1998). 

Dospívající lidé chtějí být svobodní, chtějí mít moţnost říct, co si myslí, avšak neměli by si 

tuto svobodu plést s bezvládím, anarchií a nerespektováním zákonů a řádů. Důraz by měl být 

kladen na osobní svobodu, na partnerské vztahy mezi lidmi a na úctu mezi nimi, ale nemělo by 

se zapomínat na povinnosti. U mladých lidí musí dojít ke spojení svobody s odpovědností nejen 

vůči sobě samému, ale i vůči ostatním lidem ve společnosti (Vališová, 2004). 

V naší společnosti existuje dvojí přístup k autoritě. Všichni jsme alespoň jednou zaţili 

rozporuplný vztah k autoritě, kde na jedné straně autoritu vyţadujeme, a to hlavně v situacích, 

kdy potřebujeme ochranu a pomoc, a na straně druhé ji nerespektujeme a odmítáme, a to 

především tehdy, cítíme-li se nesvobodně a omezováni. Proto je důleţité při výchově vést mladé 

lidi k tomu, aby došli ke kompromisu mezi autoritou, svobodou a vlastní odpovědností 

(Vališová, 2004). 

Sak (2005) uvádí, ţe „autorita je sociální institut, který má svou úlohu v socializaci 

mládeže, v její intencionální i funkcionální složce“ (Sak, 2005, s. 226). Pro vznik a fungování 

autority je důleţité sociálně homogenní prostředí, ve kterém větší část jedinců bude mít 

interiorizované sociální entity, jako jsou normy, hodnoty, cíle, vzory apod. Ve společnosti 

dochází k oslabování autority ve všech jejich úrovních, tím máme na mysli např. rodinu, školu, 

politický systém i makrospolečenskou rovinu. Ve společnosti, ve které je vysoká míra 

společenské soudrţnosti, je autorita významným institutem socializace. Avšak ve společnosti, ve 

které se nachází diskontinuita a vyšší míra sociální dynamiky, se úloha autority sniţuje.  
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Během vývoje je přirozené, kdyţ mladší generace nachází autority ve starších generacích. 

Nicméně současná mládeţ je ve větší míře kritická a drţí si určitý odstup. Pokud jsou sociální 

podmínky socializace odlišných generací bliţší, nachází mladá generace u starší autority. 

Současní pubescenti a adolescenti se od starší generace odlišují řadou fenoménů, které mezi 

jinými odlišnými generacemi v dřívějších letech nebyly. Jde např. o zkušenosti s drogami  

a strach z nezaměstnanosti. Leč největším rozdílem je přenos ţivota dospívajících do virtuálního 

světa a v neposlední řadě také velký vliv mediální manipulace. Tyto faktory přispívají ke 

generační propasti a k obtíţnému nalézání autority mladých u starších generací (Sak, 2005). 

Na autoritu má také vliv postmoderní myšlení společnosti. Současní dospívající získávají 

ve svých rodinách stále větší svobodu a více vlivu. Dále také dochází k individualizaci ţivotních 

vztahů, coţ také vede k uvolnění mladého člověka. Nicméně pro mladého člověka v současném 

světě vzniká i řada nových problémů, které nakonec ústí do nových závislostí, kterými jsou 

například drogy a alkohol. Dospívající se snaţí vymanit z autority rodiny, školy nebo učitele  

a končí v závislosti na partě, nebo dokonce sektě, kde jsou poţadavky více nekompromisní, neţ 

je tomu v rodině nebo ve škole (Skalková, 2005). 

 

Současný svět, ve kterém se nacházíme, představuje pro mladou generaci nejen místo plné 

nových moţností a nejrůznějších podnětů, ale i místo, ve kterém jsou na dospívající kladeny 

stále větší poţadavky týkající se především míry dosaţeného vzdělání a dobrého uplatnění 

v zaměstnání, které je spojeno s vyšším sociálním statutem.  

Ačkoliv zvýšení poţadavků a nároků na dosaţené vzdělání můţe přinášet nepříjemné 

pocity z vyhlídky na budoucnost, přináší i pohodlí psychosociálního moratoria, které se neustále 

prodluţuje. V důsledku toho je adolescent „nucen“ k závislosti na ostatních, a to především na 

rodičích, kteří mu poskytují materiální a finanční podporu. Zde vzniká velký rozpor mezi 

rozumovou zralostí a sociální a ekonomickou závislostí – adolescenti tak nepřijímají plnou 

odpovědnost a odsouvá se tím i manţelství a mateřství (Lorenzová, 2005). 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRAKTICKÁ ČÁST
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3. VÝZKUMNÁ ČÁST 

 

V teoretické části jsme se soustředili na vývoj dospívajících a změny, které proţívají. Dále 

na roli rodiče a učitele v ţivotě dospívajících a na vztah k autoritám v současném světě. 

Praktická část je zaměřena na výzkum některých otázek spojených s autoritou rodičů a učitelů.  

 

3.1 Cíl výzkumu a hypotézy 

 

Dotazník je zaměřen na autoritu rodičů a učitelů. Hlavním cílem výzkumu je zjistit, jak 

současné dospívající dívky vnímají autoritu, koho za autoritu povaţují a jaké vlastnosti člověku 

s autoritou přisuzují. Dále bych chtěla zjistit, do jaké míry ovlivňuje věk dívek vnímání autority. 

U učitelské autority je navíc cílem zjistit, zda věk a pohlaví učitele ovlivňuje míru autority, jaké 

vlastnosti připisují dospívající mladším a starším kantorům a jaké vlastnosti kantor musí mít, aby 

získal, nebo naopak ztratil autoritu ţáků. 

 

Hypotézy: 

1) Dívky vnímají přirozenou autoritu především u rodičů. 

2) Pubescentky budou více poslouchat nařízení rodičovské autority neţ adolescentky. 

3) Ţákyně přisuzují autoritu věkově starším kantorům neţ mladším. 

4) Ţákyně pociťují větší autoritu u učitelů neţ učitelek.  

 

3.2 Charakteristika výzkumného vzorku 

 

Dotazník je zaměřen na ţákyně a studentky na Jiţním Městě v Praze. Výzkumný vzorek je 

pro lepší přehlednost rozdělen na skupinu pubescentních dívek (13–14 let) a na skupinu 

adolescentních dívek (17–20 let). U pubescentních dívek probíhal výzkum na ZŠ Campanus,  

ZŠ Pošepného a ZŠ Klíček v 8. třídách a v 1. ročníku Gymnázia Jiţní Město. Celkem se mi 

vrátilo 46 vyplněných dotazníků, jejichţ data jsem dále zpracovala. U adolescentních dívek 

probíhalo šetření v 5. ročníku Gymnázia Jiţní Město, ve 3. ročníku Střední školy reklamní 

tvorby Michael, ve 4. ročníku Waldorfského lycea a na Středním odborném učilišti 

potravinářském, kde dostaly dotazníky studentky posledního ročníku učebního oboru  

kuchař-číšník, ve kterém dívky po ukončení dostanou výuční list a studentky prvního ročníku 

nástavby na učební obor kuchař-číšník, který je po dvou letech zakončen maturitní zkouškou. 

Celkem se mi vrátilo 59 vyplněných dotazníků. 
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3.3 Metoda výzkumu 

 

Kvantitativní výzkum byl prováděn pomocí dotazníkového šetření. V úvodu dotazníku se 

dívkám představuji a uvádím, z jaké jsem školy a pro jaké účely dotazník potřebuji. Přibliţuji 

jim, čeho se dotazník týká, a zdůrazňuji, ţe je anonymní. Dále zde stručně popisuji instrukce 

k jeho vyplnění. První část dotazníku obsahuje 20 otevřených a uzavřených otázek – u některých 

otázek měly dívky moţnost zakrouţkovat odpověď z výběru, u jiných otázek musely odpověď 

samy vymyslet. V druhé části dotazníku je 13 otázek, na které dívky odpovídaly pouze číselně, 

pomocí pětibodové škály, kdy znamená: 1 ANO, 2 SPÍŠ ANO, 3 MOŢNÁ, 4 SPÍŠ NE a 5 NE. 

 

3.4 Popis vlastního výzkumu 

 

Jak jsem jiţ uvedla, výzkum je zaměřen na pubescentní a adolescentní dívky, které studují 

na Jiţním Městě. Proto jsem vybírala pouze školy, které se nachází na Praze 11, leč v jednom 

případě jsem nebyla úspěšná, tak jsem zvolila školu v bezprostřední blízkosti na Praze 4.  

Při výběru jsem chtěla také obsáhnout co nejširší spektrum různých druhů škol.  

Po vybrání konkrétních zařízení, jsem kontaktovala ředitele škol, zda by souhlasili, aby 

jejich studentky vyplnily dotazník. V jednom případě byla ředitelka školy neochotná  

a s vyplňováním dotazníku nesouhlasila. Naopak na ZŠ Campanus a Gymnáziu Jiţní Město byla 

domluva mnohem jednodušší, neboť jsem zde studovala a kantoři byli velice ochotní a vstřícní. 

Po domluvě jsem dotazníky předala vyučujícím, kteří je rozdali ţákyním a poté mi je vrátili. 

Z kaţdé školy mám jiný počet vyplněných dotazníků a uvědomuji si, ţe to můţe vést ke 

zkreslení výsledků.  

  

3.5 Zpracování a vyhodnocení dat 

 

 Při zpracování dotazníku jsem nejprve kontrolovala správnost vyplnění. Data z první 

části dotazníku jsem pro větší přehlednost umístila do tabulek, které ukazují četnost výskytu 

odpovědi z celkového mnoţství ţáků. Po přečtení odpovědí na otevřené otázky jsem udělala 

obsahovou analýzu, odpovědi respondentů jsem rozdělila do několika kategorií podle klíčových 

slov a dala k sobě odpovědi podobného významu. Teprve poté jsem umístila data do tabulek.  

 Odpovědi z druhé části dotazníku jsem nejprve zapsala do tabulky a poté vypočítala 

jejich procentuální zastoupení a výsledky v procentech jsem znázornila ve sloupcovém grafu, 

kde je jasně a přehledně vidět výskyt jednotlivých odpovědí v závislosti na typu školy. 
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3.5.1 Vyhodnocení 1. části dotazníku u pubescentních dívek 

 
Škola ZŠ Campanus ZŠ Pošepného ZŠ Klíček GJM  

Třída 8. třída 8. třída 8. třída 1. ročník 

Věk 13 – 14 13 – 14 13 - 14 13 - 14 

Počet ţáků 8 10 14 14 46 

Tabulka č. 1a Přehled škol a počtu pubescentních dívek 

 

Bydlím s: 

Oběma rodiči 5 6 7 9 27 

Jen s matkou 3 3 4 2 12 

Jen s otcem 0 0 1 0 1 

Jiná odpověď 0 1 2 3 6 

Tabulka č. 2a S kým dívky bydlí 

 

Nejraději se svěřím: 

Matce 3 6 6 2 17 

Otci 0 0 0 0 0 

Sourozenci 0 0 0 0 0 

Kamarádovi 4 7 5 4 20 

Nedokáţu to posoudit 1 0 2 5 8 

Jiná odpověď: 0 0 3 3 6 

Tabulka č. 3a Komu se dívky svěřují 

 

Celkem 20 dospívajících dívek, povaţuje za osobu, které se mohou svěřit, svou kamarádku 

či kamaráda a v 17 případech svou matku. V jiných odpovědích byl uveden například děda nebo 

bratr. Jedna dívka napsala, ţe se nesvěřuje nikomu.  

 

Co si představíte pod slovem autorita (otevřená otázka): 

Respekt z člověka 4 10 8 7 29 

Vlastnost člověka 3 0 0 0 2 

Postavení ve společnosti 1 0 0 2 3 

Umí si udrţet pozornost 0 0 4 2 6 

Bez odpovědi 0 0 0 1 3 

Tabulka č. 4a Co si dívky představí pod slovem autorita 

 

Co si představíte pod slovem přirozená autorita (otevřená otázka): 

Přirozený / vrozený respekt 4 5 6 4 19 

Člověk bez přetvářky 2 2 0 0 4 

Daná vlastnost člověka 0 0 4 5 9 

Udrţí si pozornost 0 0 1 2 3 

Bez odpovědi 2 0 0 1 3 

Tabulka č. 5a Co si dívky představí pod slovem přirozená autorita 

 

Dívky se ve 29 případech shodly na tom, ţe pod slovem autorita vnímají respekt z člověka. 

Pod slovem přirozená autorita pak vidí přirozený či vrozený respekt. Podle dívek člověk buď 

přirozenou autoritu má, či nikoliv, často také uváděly, ţe se to pozná hned na první pohled. 
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Jaké vlastnosti by měl mít člověk s přirozenou autoritou (otevřená otázka): 

Milý 4 0 0 0 4 

Přísný 3 4 3 4 14 

Obětavý 3 0 0 0 3 

Chytrý 0 5 4 0 9 

Důvěryhodný 0 0 0 4 4 

Vůdčí typ 0 0 2 3 5 

Pochopení 0 0 3 3 6 

Bez odpovědi 1 0 1 6 8 

Tabulka č. 6a Jaké vlastnosti má mít člověk s přirozenou autoritou 

 

Jaké vlastnosti by neměl mít člověk s přirozenou autoritou (otevřená otázka): 

Zlý 3 0 5 4 12 

Výbušný 2 0 0 0 2 

Příliš hodný 2 0 0 2 4 

Hloupý 0 3 0 0 3 

Vulgární 0 3 2 0 5 

Neprůbojný 0 2 1 0 3 

Líný a nudný 0 0 0 4 4 

Bez odpovědi 0 1 1 8 10 

Tabulka č. 7a Jaké vlastnosti nemá mít člověk s přirozenou autoritou 

 

Mezi vlastnosti, které by člověk s přirozenou autoritou měl mít, 14 děvčat odpovědělo 

přísnost a 9 děvčat chytrost. Důleţité pro ně však také je pochopení, slušné vychování a takt. 

Vlastnosti, kterými by přirozená autorita neměla disponovat, uváděla děvčata především zlobu. 

V jednom případě se objevila také nedůvěryhodnost, povýšenost a nekomunikativnost.   

 

Je důleţité, aby člověk měl přirozenou autoritu: 

Ano 5 6 9 6 26 

Ne 0 1 1 1 3 

Moţná 3 1 2 4 10 

Nevím 0 2 1 2 5 

Jiná odpověď 0 0 1 1 2 

Tabulka č. 8a Má mít člověk přirozenou autoritu 

 

Jak vnímáte autoritu: 

Kladně 8 7 12 13 40 

Záporně 0 0 0 0 0 

Nevím  0 3 2 1 6 

Bez odpovědi 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 9a Jak dívky vnímají autoritu 

 

 Pro 26 dívek je důleţité, aby člověk měl přirozenou autoritu. Jedenkrát se objevila 

odpověď, ţe přirozená autorita je důleţitá pouze u učitelů a podobných povolání. Ve velké 

převaze pubescentní dívky vnímají autoritu kladně. Jen v 6 případech odpověděly, ţe neví. 
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Koho vnímáte jako přirozenou autoritu: 

Rodiče 7 10 10 9 36 

Sourozence 0 0 3 2 5 

Prarodiče 1 1 2 5 9 

Učitele 2 5 7 6 20 

Nevím 0 0 1 1 2 

Jiná odpověď 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 10a Koho vnímají dívky jako přirozenou autoritu 

 

Celkem 36 dívek odpovědělo, ţe za přirozenou autoritu povaţují své rodiče. Z toho 4 

dívky pouze svou matku a 2 dívky svého otce. Na druhém místě povaţují za autoritu své učitele. 

 
Kdyţ potřebuji poradit, zeptám se raději: 

Rodičů 5 8 12 10 35 

Sourozence 0 0 3 3 6 

Prarodičů 0 1 2 2 5 

Kamaráda 4 4 8 10 26 

Učitele 0 0 2 0 2 

Jiná odpověď 0 0 0 2 2 

Tabulka č. 11a Koho se dívky ptají na radu 

 

Ačkoliv se dívky (dle tabulky č. 2) více svěřují svým kamarádkám a kamarádům, pro radu 

si častěji přijdou za svými matkami. Aţ poté se zeptají kamarádek a kamarádů. Jedna dívka 

uvedla, ţe za kým půjde, závisí na povaze problému, který má. 

 
V chování si beru příklad z: 

Rodičů 7 4 8 6 25 

Sourozenců 0 4 4 3 11 

Kamarádů 0 1 4 3 8 

Jiná odpověď 1 0 2 5 8 

Bez odpovědi 0 1 0 0 1 

Tabulka č. 12a Z koho si dívky berou v chování příklad 

 

V chování si s velkou převahou berou příklad ze svých rodičů. Dvě dívky uvedly, ţe pokud 

si berou příklad ze sourozenců, tak pouze z těch starších. Některé dívky napsaly, ţe si neberou 

příklad z nikoho a chovají se tak, jak jsou vychované a jak si myslí, ţe je správné.   

 

Ve škole mám raději: 

Mladší učitele 0 1 8 10 19 

Mladší učitelky 1 5 8 8 22 

Starší učitele 0 3 4 4 11 

Starší učitelky 7 3 3 5 18 

Tabulka č. 13a Jaké kantory ve škole preferují 

 

 Rozdíly zde nejsou velké, dívky mají rády mladé učitelky a učitele a starší učitelky 

přibliţně stejně. Několik dívek ze ZŠ Campanus a Pošepného napsalo, ţe je mladí kantoři neučí. 
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Kdo má podle tebe ve škole větší respekt a autoritu: 

Mladší učitele 0 0 2 2 4 

Mladší učitelky 1 4 2 3 10 

Starší učitele 0 6 10 9 25 

Starší učitelky 7 4 8 9 28 

Tabulka č. 14a Kdo má ve škole větší respekt a autoritu 

 
Napiš 3 vlastnosti, které podle tebe mají… (otevřená otázka): 

starší učitelé a učitelky:      

Přísní 4 4 0 4 12 

Hodní 3 0 0 0 3 

Respekt a autorita 2 0 3 5 10 

Mají více zkušeností 0 4 6 6 16 

Mají více znalostí 0 5 3 0 8 

Bez odpovědi 0 1 0 3 4 

mladší učitelé a učitelky:      

Zábavní (i ve výuce) 2 3 5 8 18 

Hodní 1 2 0 0 3 

Přátelští  0 5 0 0 5 

Mají větší pochopení 0 0 5 5 10 

Lepší komunikace a domluva 0 0 2 4 6 

Bez odpovědi 0 1 0 3 4 

Tabulka č. 15a Vlastnosti, které podle dívek mají kantoři 

 

Celkem 16 dívek uvedlo, ţe starší kantoři mají mnoho zkušeností a 12 dívek, ţe jsou 

přísní. Mladí kantoři jsou podle dívek zábavnější, mají pestřejší a více interaktivní vyučování  

a mají pro mladé větší pochopení, protoţe od nich nejsou věkově příliš daleko. 

 

Napiš 3 vlastnosti, kterých si váţíš u… (otevřená otázka): 

starších učitelů a učitelek      

Přísnost 3 0 2 0 5 

Trpělivost 3 0 0 0 3 

Spravedlivost 3 0 0 3 6 

Vědomosti 0 3 6 4 13 

Milé vystupování 0 3 0 0 3 

Bez odpovědi 1 2 0 2 5 

mladších učitelů a učitelek      

Zábavní (i ve výuce) 4 2 5 4 15 

Jsou milí a usměvaví 2 0 0 0 2 

Jsou hodní 0 5 0 0 5 

Jsou chytří 0 3 0 0 3 

Mají větší pochopení 0 0 4 4 8 

Lepší komunikace a domluva 0 0 2 4 6 

Bez odpovědi 0 2 0 2 4 

Tabulka č. 16a Vlastnosti, kterých si dívky u kantorů váží 

 

Přednost starších kantorů je mnoţství vědomostí. V několika případech dívky uváděly, ţe 

starší kantoři umí udrţet v hodinách pořádek, protoţe mají větší zkušenosti s dětmi a učením.  
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Napiš 3 vlastnosti, které se ti nelíbí u… (otevřená otázka): 

starších učitelů a učitelek      

Náladovost 3 2 2 0 7 

Uráţí a zesměšňují 0 4 4 0 8 

Vzteklost 0 3 0 0 3 

Příliš velká přísnost a váţnost 0 0 0 7 7 

Nemají příliš pochopení 0 0 6 3 9 

Bez odpovědi 4 2 2 3 11 

mladých učitelů a učitelek      

Občas mají strach ze ţáků 1 0 2 0 3 

Vzteklost 0 2 0 0 2 

Malá autorita (nepořádek) 0 2 3 0 5 

Nedůslednost  0 0 2 3 5 

Občas něco nevědí 0 0 1 2 3 

Bez odpovědi 3 3 1 8 15 

Tabulka č. 17a Vlastnosti, které se dívkám u kantorů nelíbí 

 

 Dívkám se nelíbí, ţe starší kantoři mají méně pochopení pro mladé studenty. Dále dívky 

za negativní posuzují uráţky, zesměšňování a náladovost. Jedenkrát se objevil názor, ţe starší 

kantoři mají jiţ zastaralý styl výuky. U mladých kantorů je nevýhodou malá autorita. Několik 

děvčat ze ZŠ Campanus a Pošepného neodpovědělo, protoţe je mladí kantoři neučí.  

 

Napiš, jak se učitel musí chovat, aby získal tvůj respekt (otevřená otázka): 

Přísný a současně hodný 4 3 5 6 18 

Zábavné a aktivní vyučování 4 2 5 5 16 

Důsledný (klid, pořádek) 2 3 1 0 6 

Schopnost učit, rozumí oboru 0 0 2 5 7 

Bez odpovědi 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 18a Jak se kantor musí chovat, aby získal tvůj respekt 

 

Napiš, jak se učitel musí chovat, aby ztratil tvůj respekt (otevřená otázka): 

Lhostejný ve vyučování  3 4 4 6 17 

Neumí vysvětliv učivo 2 0 2 5 9 

Výbušný, křičí 2 2 3 4 11 

Nerespektuje ostatní 0 2 0 0 2 

Tabulka č. 19a Jak se kantor musí chovat, aby ztratil tvůj respekt 

 

Začala jsi mít rád některý předmět jen díky jeho učiteli: 

Ano 4 5 10 8 27 

Ne 2 1 0 2 5 

Někdy  2 4 3 3 12 

Nevím, jiná odpověď 0 0 1 1 2 

Tabulka č. 20a Začala jsi mít ráda některý předmět jen díky jeho učiteli 

 

Ztratila jsi někdy oblibu předmětu jen kvůli jeho učiteli: 

Ano 2 10 12 11 35 

Ne 6 0 2 3 11 

Nevím, jiná odpověď 0 0 0 0 0 

Tabulka č. 21a Ztratila jsi někdy oblibu předmětu jen kvůli jeho učiteli 
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3.5.2 Vyhodnocení 1. části dotazníku u adolescentních dívek 

Škola GJM 
SŠ 

Michael 

Waldorfské 

lyceum 

SOUP 

Písnice 

SOUP 

Písnice 

 

Třída 5. ročník 3. ročník 4. ročník 3. ročník 4. ročník 

Věk 17 – 19 17 – 19 18 – 19 18 – 19 18 - 20 

Počet ţáků 10 13 16 7 13 59 

Tabulka č. 1b Přehled škol a počtu adolescentních dívek 

 

Bydlím s: 

Oběma rodiči 7 10 5 2 4 28 

Jen s matkou 2 2 7 4 2 17 

Jen s otcem 0 0 1 1 1 3 

Jiná odpověď 1 1 3 0 6 11 

Tabulka č. 2b S kým dívky bydlí 

 

Nejraději se svěřím: 

Matce 5 3 9 5 5 27 

Otci 2 1 3 1 2 9 

Sourozenci 2 2 2 0 1 7 

Kamarádovi 6 10 11 2 9 38 

Nedokáţu to posoudit 0 0 0 1 1 2 

Jiná odpověď: 2 4 4 0 2 12 

Tabulka č. 3b Komu se dívky svěřují 

 

Stejně jako tomu bylo u pubescentních dívek, i adolescentní dívky se ve větší míře svěřují 

svým kamarádkám a kamarádům a aţ na druhém místě svým matkám. Nicméně na rozdíl od 

nich se ve větší míře svěřují i otcům. 6 dívek napsalo, ţe se svěřuje přítelovi a 1 dívka babičce. 

 

Co si představíte pod slovem autorita (otevřená otázka): 

Respektovaný člověk 5 9 8 5 11 38 

Člověk, kterého si váţím 4 0 2 0 0 6 

Člověk na vyšší pozici 

(ve vzájemné vazbě) 
0 2 0 1 0 3 

Úcta / uznání 0 2 4 0 3 9 

Bez odpovědi 0 0 1 1 0 2 

Tabulka č. 4b Co si dívky představí pod slovem autorita 

 

Co si představíte pod slovem přirozená autorita (otevřená otázka): 

Respekt a uznání bez 

vynucování a nátlaku 
5 2 8 0 3 18 

Vrozený respekt 1 4 2 2 6 15 

Vůdčí osobnost 3 0 4 0 0 7 

Respektovaná osobnost 0 5 0 0 3 8 

Bez odpovědi 0 0 1 1 1 3 

Tabulka č. 5b Co si dívky představí pod slovem přirozená autorita 

 

U slova přirozená autorita se shodly na respektu a uznání bez vynucování a nátlaku a na 

vrozeném respektu. Pro 3 dívky je přirozená autorita vzorem, 2 dívky si představí svého učitele. 
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Jaké vlastnosti by měl mít člověk s přirozenou autoritou (otevřená otázka): 
Vést a motivovat 3 0 0 0 0 3 

Řešit krizové situace 3 0 2 0 2 7 

Vnímavý a chápavý 3 2 3 0 1 9 

Rozhodnost 0 5 1 1 0 7 

Sebevědomí a sebedůvěra 0 4 3 0 0 7 

Respekt 0 0 1 3 0 4 

Vůdčí osobnost 0 2 0 0 3 5 

Bez odpovědi 0 1 1 1 2 5 

Tabulka č. 6b Jaké vlastnosti má mít člověk s přirozenou autoritou 

 

Jaké vlastnosti by neměl mít člověk s přirozenou autoritou (otevřená otázka): 

Nadřazenost 3 2 0 0 2 7 

Nezodpovědnost 3 0 0 0 0 3 

Cholerický / výbušný 3 0 2 4 0 9 

Pokrytecký 0 3 0 0 0 3 

Arogantní 0 3 2 0 0 5 

Neprůbojný 0 0 3 3 2 8 

Agresivní 0 0 5 0 5 10 

Bez odpovědi 0 0 1 1 2 4 

Tabulka č. 7b Jaké vlastnosti nemá mít člověk s přirozenou autoritou 

 

Adolescentní dívky přisuzují člověku s přirozenou autoritou především vnímavost  

a pochopení, schopnost řešit krizové situace, rozhodnost, sebevědomí a sebedůvěru. 2 dívky 

uvedly charisma a čestnost. V 10 případech se dívky shodly, ţe člověk s přirozenou autoritou by 

neměl být agresivní, v 9 případech cholerický a výbušný. Dvakrát dívky napsaly zákeřnost, 

jedenkrát nekompromisnost, špatnou pověst a nekomunikativnost.  

 

Je důleţité, aby člověk měl přirozenou autoritu: 

Ano 6 5 10 4 9 34 

Ne 0 3 0 0 0 3 

Moţná 2 1 2 2 0 7 

Nevím 0 0 0 0 2 2 

Jiná odpověď 3 5 4 1 2 15 

Tabulka č. 8b Má mít člověk přirozenou autoritu 

 

Jak vnímáte autoritu: 

Kladně 10 7 12 5 10 44 

Záporně 0 2 0 0 1 3 

Nevím  0 1 2 2 2 7 

Bez odpovědi 0 3 2 0 0 5 

Tabulka č. 9b Jak dívky vnímají autoritu 

 

Ve 34 případech dívky uvedly, ţe pro ně je důleţité, aby člověk měl přirozenou autoritu.  

3 dívky uvedly, ţe je to individuální. Jedenkrát se vyskytla odpověď, ţe přirozená autorita je 

důleţitá, ale nemají ji všichni, a ţe v učitelství a podobných profesích je nezbytná. Většina dívek 

vnímá autoritu kladně. 4 dívky, které uvedly odpověď „nevím“, dopsaly, ţe záleţí na osobě.  
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Koho vnímáte jako přirozenou autoritu: 

Rodiče 9 9 14 3 11 46 

Sourozence 2 1 1 0 3 7 

Prarodiče 2 3 3 2 3 13 

Učitele 5 4 9 0 3 21 

Nevím 0 0 0 1 0 1 

Jiná odpověď 3 4 2 2 0 11 

Bez odpovědi 0 1 0 0 0 1 

Tabulka č. 10b Koho vnímají dívky jako přirozenou autoritu 

 

46 dívek vnímá jako přirozenou autoritu své rodiče, z toho 5 dívek uvedlo jen matku a 2 

dívky jen otce. V jiných odpovědí dívky uváděly zkušenější kamarádku, trenéra, nevlastního 

otce, zaměstnavatele, dominantní osoby stejného věku, osobnosti, které něco dokázaly a nikoho.   

 

Kdyţ potřebuju poradit, zeptám se: 

Rodičů 8 6 9 4 10 37 

Sourozence 2 0 3 0 1 6 

Prarodičů 1 1 1 2 0 5 

Kamaráda 6 2 13 2 5 28 

Učitele 1 2 4 0 1 8 

Jiná odpověď 2 6 2 2 1 13 

Tabulka č. 11b Koho se dívky ptají na radu 

 

Největší počet dívek se na radu zeptá svých rodičů. V jiných odpovědích se vyskytovalo:  

7 dívky zhodnotí situaci a problém a poté se rozhodnou, za kým půjdou, 2 dívky si o radu 

neřeknou a pomůţou si samy, 1 dívka se poradí s tím, kdo je na dosah, 1 vyuţije internet.  

 

V chování si beru příklad z: 

Rodičů 6 3 9 4 9 31 

Sourozenců 1 2 1 0 1 5 

Kamarádů 4 2 6 1 1 14 

Jiná odpověď 4 7 7 3 5 26 

Tabulka č. 12b Z koho si dívky berou v chování příklad 

 

Nejvíce dívek si bere příklad ze svých rodičů. V jiných odpovědích se vyskytovalo:  

17 dívek si bere příklad sama ze sebe, 6 dívek ze zkušených a rozumných lidí ve svém okolí, 3 

dívky z nikoho a 2 dívky z vlastních chyb.  

 

Ve škole mám raději 

Mladší učitele 7 5 8 2 4 26 

Mladší učitelky 4 9 6 0 4 23 

Starší učitele 3 2 4 1 1 11 

Starší učitelky 1 0 10 4 3 18 

Bez odpovědi 0 0 0 0 4 4 

Tabulka č. 13b Jaké kantory ve škole preferují 
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Kdo má podle tebe ve škole větší respekt a autoritu: 

Mladší učitele 1 1 1 2 1 6 

Mladší učitelky 0 0 0 2 1 3 

Starší učitele 5 7 6 1 5 24 

Starší učitelky 4 7 8 5 5 29 

Bez odpovědi 0 0 1 0 3 4 

Tabulka č. 14b Kdo má ve škole větší respekt a autoritu 

 

Napiš 3 vlastnosti, které podle tebe mají… (otevřená otázka): 

starší učitelé a učitelky       

Více zkušeností 4 10 10 0 7 31 

Větší autoritu / respekt 3 5 2 0 8 18 

Choleričnost / výbušnost 0 0 0 4 0 4 

Zastaralost 0 0 3 0 0 3 

Neotevřenost 0 0 2 0 0 2 

Bez odpovědi 1 0 5 0 1 7 

mladší učitelé a učitelky       

Pochopení pro studenty 4 4 5 0 4 17 

Nadšení a energie 4 4 2 0 0 10 

Zábavnost (i ve výuce) 3 2 0 0 0 5 

Nevím, neučí nás 0 0 0 4 0 4 

Méně zkušeností 0 0 1 0 3 4 

Bez odpovědi 0 0 6 0 3 9 

Tabulka č. 15b Vlastnosti, které podle dívek mají kantoři 

 

Podle adolescentních dívek mají starší kantoři především mnoho zkušeností, také větší 

autoritu a respekt. 3 dívky také uvedly, ţe se u starších kantorů vyskytuje větší ráznost.  

 

Napiš 3 vlastnosti, kterých si váţíš u… (otevřená otázka): 

starších kantorů       

Zkušenosti 8 8 7 0 7 30 

Spravedlivost 2 2 0 0 0 4 

Znalosti 0 4 3 0 2 9 

Schopnost učit druhé 0 0 2 2 3 7 

Pochopení 0 0 0 2 0 2 

Bez odpovědi 0 1 6 0 2 9 

mladších kantorů       

Modernější výuka 6 3 4 0 3 16 

Generačně bliţší 4 0 1 0 0 5 

Větší pochopení 4 4 2 0 6 16 

Nevím, neučí nás 0 0 0 3 0 3 

Přátelskost 0 0 2 1 0 3 

Bez odpovědi 0 1 7 0 2 10 

Tabulka č. 16b Vlastnosti, kterých si dívky u kantorů váží 

 

Dívky si váţí především zkušeností. Dvakrát se vyskytla odpověď, ţe umí poradit a jedna 

dívka oceňuje trpělivost. U mladších kantorů je výsledek stejný jak u pubescentních, tak  

u adolescentních dívek, které oceňují především modernější a zábavnější styl výuky. 
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Napiš 3 vlastnosti, které se ti nelíbí u… (otevřená otázka): 
starších kantorů       

Neomylnost (myslí si, ţe mají 

vţdy pravdu) 
3 0 2 0 0 5 

Nepřizpůsobivost (novým 

metodám učení atd.) 
3 3 6 0 0 12 

Arogance 0 3 1 0 0 4 

Choleričnost / výbušnost 0 0 0 4 4 8 

Nervozita 0 0 0 0 4 4 

Bez odpovědi 0 1 8 0 2 11 

mladších kantorů       

Nepřirozená autorita 4 0 1 0 0 5 

Méně zkušeností 2 4 4 0 4 14 

Nevím, neučí nás 0 0 0 4 0 4 

Menší autorita 0 0 4 0 2 6 

Namyšlenost 0 0 0 1 2 3 

Bez odpovědi 1 1 7 0 2 11 

Tabulka č. 17b Vlastnosti, které se dívkám u kantorů nelíbí 

 

Dále dívky uváděly častější zkoušení, neustálé srovnávání starší a mladší generace. 

 

Napiš, jak se učitel musí chovat, aby získal tvůj respekt (otevřená otázka): 

Chování je férové 4 0 0 0 0 4 

Diskutuje (toleruje a bere 

v úvahu názory ostatních) 
3 5 2 0 0 10 

Chytrý (znalosti v oboru) 0 3 5 0 0 8 

Jasně vymezí pravidla 0 0 0 2 0 2 

Schopnost učit druhé 0 0 2 0 4 6 

Bez odpovědi 0 2 0 0 0 2 

Tabulka č. 18b Jak se kantor musí chovat, aby získal tvůj respekt 

 

Napiš, jak se učitel musí chovat, aby ztratil tvůj respekt (otevřená otázka): 

Povyšuje se a zesměšňuje 5 0 2 0 3 10 

Chování je neférové 4 0 2 0 0 6 

Nezná odpovědi 0 2 0 0 0 2 

Vulgárnost 0 0 3 3 0 6 

Arogantnost 0 2 0 2 3 7 

Bez odpovědi 0 2 1 0 1 4 

Tabulka č. 19b Jak se kantor musí chovat, aby ztratil tvůj respekt 

 

Začala jsi mít ráda některý předmět jen díky jeho učiteli: 

Ano 8 11 11 3 3 36 

Ne 1 3 2 2 6 14 

Někdy  1 1 2 2 4 10 

Nevím, jiná odpověď 0 0 2 0 0 2 

Tabulka č. 20b Začala jsi mít ráda některý předmět jen díky jeho učiteli 

 

Ztratila jsi někdy oblibu předmětu jen kvůli jeho učiteli: 

Ano 10 12 15 7 12 56 

Ne 0 1 1 0 0 2 

Nevím, jiná odpověď 0 0 0 0 1 1 

Tabulka č. 21b Ztratila jsi někdy oblibu předmětu jen kvůli jeho učiteli 
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3.5.3 Vyhodnocení 2. části dotazníku 

V této kapitole vyhodnotím a porovnám odpovědi pubescentních a adolescentních dívek 

z druhé části dotazníku. U následujících otázek dívky odpovídaly pomocí pětibodové škály.  

Na otázky níţe uvedené odpovídalo 46 pubescentek a 59 adolescentek. Pro větší přehlednost je  

u grafu uvedeno, zda jde o pubescentní „PD“ nebo adolescentní „AD“ dívky.  

 

Graf č. 1a PD 

 

Graf č. 1b AD 

 

 

 Výsledky ukazují, ţe rodiče nejsou ve výchově příliš přísní. U mladších dívek se 

nejčetněji vyskytovala odpověď „spíš ne“ (46,25%), odpověď „ne“ nenapsala ţádná dívka.  

 S přibývajícím věkem se odpověď „spíš ano“ výrazně sníţila. Odpověď „spíš ne“ zvolilo 

32% adolescentních dívek a přibyla odpověď „ne“, kterou napsalo 33,6% dívek, coţ je výrazný 

posun. Domnívám se, ţe to je způsobeno tím, ţe rodiče berou starší dívky jiţ více jako své 

partnery a rozumné osoby, na které není potřebné uplatňovat příkazy a zákazy.  
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Graf č. 2a PD 

 

Graf č. 2b AD 

 

 

Tato otázka je velice podobná první, leč je podaná více pozitivně. Mladší i starší dívky se 

shodly na tom, ţe jejich rodiče jsou na ně hodní. Pouze jedna dívka, která chodí na SOUp 

uvedla, ţe na ní rodiče hodní nejsou. Saladin-Gravitz (2002) poukazuje na to, ţe v dnešní 

společnosti rodiče svoji autoritu příliš neuplatňují, protoţe mají pocit, ţe kdyţ svým dětem něco 

zakáţou, stanou se z nich špatní rodiče (Saladin-Gravitz, 2002), moţná i to vede rodiče k tomu 

být převáţně hodní.  
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Graf č. 3a PD 

 
 

Graf č. 3b AD 

 

 

I v této otázce je vidět posun s přibývajícím věkem. Pubescentní dívky odpovídaly 

především „spíš ano“ a ostatní odpovědi byly téměř vyrovnané, kromě odpovědi „ne“, která se 

nevyskytovala téměř vůbec. Oproti tomu u adolescentních dívek můţeme vidět značný nárůst 

odpovědí „ano“. I v tomto případě se domnívám, ţe je posun dán vyspělostí děvčat. Starší 

děvčata mají pravděpodobně uţ i reálnější poţadavky, proto bude jednodušší pro rodiče se s nimi 

rozumně dohodnout nebo dojít ke kompromisu.  
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Graf č. 4a PD 

 

Graf č. 4b AD 

 

 

V první části dotazníku, v tabulce 10a a 10b, se ukázalo, ţe mladší i starší dívky jsou 

jednotné v tom, koho vnímají jako přirozenou autoritu. Procentuálně stejně uvedly své rodiče 

(pubescentky 78,2% a adolescentky 79,3%).  

Tato jednoznačnost se však vytrácí v otázce, zda svoje rodiče poslechnou, kdyţ jim něco 

řeknou (příkaz, poţadavek, zákaz). Mladší dívky volily nejvíce moţnost „spíš ano“ (68,03%)  

a některé „moţná“ (28,8%), odpovědi „spíš ne“ a „ne“ nenapsala ţádná. Avšak adolescentní 

dívky, i přesto, ţe procentuálně také nejvíce volily „spíš ano“ (49,2%), vybíraly i ostatní 

moţnosti: „ano“ (19,8%), „moţná“ (21,14%), „spíš ne“ (6%), „ne“ (1,54%). 
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Graf č. 5a PD 

 

Graf č. 5b AD 

 

Graf č. 6a PD 

. 
 

Graf č. 6b AD 

. 

 

Pokud se na dívky jejich rodiče zlobí, hůře to snášejí mladší dívky, které jednoznačně 

častěji psaly „ano“. Mezitímco adolescentní dívky psaly „spíše ano“. Na otázku, zda jsou rády, 

kdyţ z nich mají rodiče radost, odpovědělo z celkového počtu 89,75% pubescentních dívek  

a 73,2% adolescentních dívek „ano“.  
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Graf č. 7a PD 

 

Graf č. 7b AD 

 

 

I v této otázce se ukazuje to samé, co u většiny ostatních. Pubescentní dívky s převahou 

volí jednu odpověď, v tomto případě „spíš ano“ (47,5%), a ostatní odpovědi jsou zanedbatelné. 

Adolescentní dívky nejčastěji volily odpověď „ano“ (37,1%), ale ostatní odpovědi nejsou tak 

zanedbatelné jako u mladších dívek, naopak jsou vyrovnané. Oproti mladším dívkám uvedly  

i moţnost „ne“ (6,2%). 
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Graf č. 8a PD 

 

Graf č. 8b AD 

 

Graf č. 9a PD 

 

Graf č. 9b AD 

 

 

Dívky zajímá, co si myslí jejich rodiče. Starší dívky opět častěji volily odpověď „ano“, 

některé dokonce napsaly i „spíš ne“ a „ne“. Mladší dívky se většinou shodly na odpovědi „spíš 

ano“ a negativní odpovědi nevybíraly. V otázce, zda jim záleţí na tom, co si myslí jejich učitelé, 

byly dívky nevyhraněné, povětšinou volily kladné odpovědi, nicméně ţádná není příliš výrazná.  
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Graf č. 10a PD 

 

Graf č. 10b AD 

 

Graf č. 11a PD 

 

Graf č. 11b AD 

 

 

Celkově se pubescentní dívky se svými rodiči baví více o učitelích neţ adolescentní dívky. 

Pravděpodobně je to i dáno tím, ţe všechny mladší dívky bydlí ještě doma, mezitímco některé 

starší jiţ samy, s přítelem nebo s kamarády. Nicméně častěji mají shodný názor na učitele 

adolescentní dívky se svými rodiči, coţ je patrně opět dáno věkem a rozumnějším pohledem.  
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Graf č. 12a PD 

 

Graf č. 12b AD 

 

Graf č. 13a PD 

 

Graf č. 13b AD 

. 

 

 Mladší dívky více zajímá jejich hodnocení od učitele neţ starší dívky. Pubescentky hůře 

snášejí napomenutí a více si cení pochvaly neţ adolescentky, kterým je většinou jedno, zda jsou 

učitelem napomenuty, či nikoliv. Z pochvaly samozřejmě mají dobrý pocit, ale nehodnotily to 

tak kladně jako pubescentní dívky.  
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3.6 Shrnutí výsledků výzkumu 

V závěru výzkumu shrnu dle mého názoru nejdůleţitější poznatky, které naplňují  

a odpovídají na stanovené cíle výzkumu v úvodu praktické části bakalářské práce. Dále zde také 

uvedu, zda se stanovené hypotézy potvrdily, či nikoliv. 

 

Pubescentní i adolescentní dívky povaţují za přirozenou autoritu své rodiče, nebo alespoň 

jednoho z nich. Procentuálně jsou na tom obě skupiny dívek téměř stejně. Tento fakt potvrzuje  

1. hypotézu, která zní „dívky vnímají přirozenou autoritu především u rodičů“. Současně tento 

výsledek ukazuje, ţe i přes mírné konflikty, které v tomto období vznikají mezi rodiči a dětmi, 

dívky povaţují rodiče za autoritu a za člověka, ke kterému si přijdou pro radu, kdyţ potřebují. 

Další přirozenou autoritou jsou pro dívky jejich učitelé.  

 78,2% pubescentních dívek povaţuje za přirozenou autoritu své rodiče (tabulka 10a) 

 79,3% adolescentních dívek povaţuje za přirozenou autoritu své rodiče (tabulka 10b) 

 43,5% pubescentních dívek povaţuje za přirozenou autoritu učitele (tabulka 10a) 

 36,2% adolescentních dívek povaţuje za přirozenou autoritu učitele (tabulka 10b) 

 76% pubescentních dívek přijde za rodiči, kdyţ potřebují poradit (tabulka 11a) 

 62,7% adolescentních dívek přijde za rodiči, kdyţ potřebují poradit (tabulka 11b) 

 

Pubescentní i adolescentní dívky vnímají autoritu kladně. I po prozkoumání dalších otázek, 

které odpovídají na 2. hypotézu, která zní „pubescentky budou více poslouchat nařízení 

rodičovské autority než adolescentky“, nelze jednoznačně určit, která skupina dívek více 

poslouchá své rodiče. Tudíţ nelze určit platnost hypotézy. 

 88,9% pubescentních dívek vnímá autoritu kladně (tabulka 9a) 

 81,5% adolescentních dívek vnímá autoritu kladně (tabulka 9b) 

 

Vlastnosti připisované člověku, který disponuje přirozenou autoritou: 

 36,8% pubescentních dívek přisuzuje přirozené autoritě přísnost (tabulka 6a) 

 16,7% adolescentních dívek přisuzuje přirozené autoritě vnímavost a chápavost (tabulka 6b) 
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Obě skupiny dívek přisuzují větší autoritu věkově starším kantorům neţ mladším, coţ 

potvrzuje platnost 3. hypotézy. Nicméně platnost 4. hypotézy se nepotvrdila, neboť podle 

výsledků dospívající dívky pociťují větší autoritu u učitelek neţ učitelů. 

 Největší učitelskou autoritu mají podle pubescentních dívek: (tabulka č. 14a) 

- 8,7% mladí učitelé, 21,7% mladé učitelky 

- 54,3% starší učitelé, 60,9% starší učitelky 

 

 Největší učitelskou autoritu mají podle adolescentních dívek: (tabulka č. 14b) 

- 10,9% mladí učitelé, 5,5% mladé učitelky 

- 43,6% starší učitelé, 52,7% starší učitelky 

 

Vlastnosti, které podle dívek mají kantoři: 

 dle 42,9% pubescentních dívek, mají mladší kantoři zábavnější výuku 

 dle 38,1% pubescentních dívek, mají starší kantoři mnoho zkušeností (tabulka č. 15a) 

 dle 46,0% adolescentních dívek, mají mladší kantoři více pochopení pro studenty 

 dle 79,5% adolescentních dívek, mají starší kantoři mnoho zkušeností (tabulka č. 15b) 

 

Vlastnosti, které musí mít kantor, aby získal či ztratil respekt ţáků: 

 u 40% pubescentních dívek si kantor získá respekt, kdyţ bude přísný a současně hodný 

 u 37% pubescentních dívek kantor ztratí respekt, kdyţ bude lhostejný ve vyučování 

 u 17,5% adolescentních dívek si kantor získá respekt, kdyţ s nimi bude diskutovat 

 u 18,2% adolescentních dívek kantor ztratí respekt, kdyţ se bude povyšovat 

(tabulka č. 18a, 18b, 19a, 19b) 
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ZÁVĚR 

 

Tématem bakalářské práce je postoj dospívajících dívek k autoritám. Ve své práci jsem se 

věnovala období dospívání a změnám, které v této době probíhají. Zaměřila jsem se na změny, 

které jedinec proţívá ve vztahu k sobě samému, ke svým rodičům, sourozencům, vrstevníkům  

a učitelům. Dále jsem v práci nahlíţela na problematiku vztahů dospívajících k rodičům  

a učitelům jako k autoritě. 

Dospívání je pro kaţdého mladého člověka náročné období a kaţdý se s ním vyrovnává po 

svém. Bouřlivě proţívají nejen tělesné změny, ale i změny v myšlení, které jim otvírají nový 

svět. Dospívající zjišťují, ţe ne všechno je takové, jaké se na první pohled zdá. Chtějí o věcech 

více diskutovat, čekají od dospělých vypovídající argumenty, snaţí si prosadit svůj vlastní názor 

a postoj k dané skutečnosti. Nicméně se často stává, ţe dospívající neodhadnou správný čas  

a způsob, jak to dospělým sdělit, a dospělí si zas mnohdy nechtějí připustit, ţe i mladý člověk má 

jiţ vlastní rozum. Tato situace mnohokrát vede ke vzniku konfliktu mezi dospívajícími  

a dospělými autoritami.  

Autorita u rodičů a učitelů není zcela totoţná, nicméně dospívající jsou kritičtí k oběma 

těmto autoritám. I přesto, ţe v období dospívání dochází ke krizi rodičovské autority, dospívající 

stále berou své rodiče za důleţité osoby, které je ovlivňují, povaţují je za své rádce a vzory. 

Nicméně v dnešní době je rodičovská autorita uplatňována stále méně, mezi rodiči a dětmi je 

spíše partnerský vztah a autorita je zaloţena na vzájemném respektu neţ na uplatňování moci, 

kterou rodiče mají. Z výsledků výzkumu také vidíme, ţe dospívající dívky povaţují za 

přirozenou autoritu právě své rodiče. Věřím, ţe výchova není jednoduchá, leč rodiče by neměli 

zapomínat na fakt, ţe by měli jít svým dětem příkladem, pomáhat jim a mít pro ně pochopení. 

Učitelská autorita je odlišná v tom, ţe není automatická a učitel si ji musí vybudovat. 

Nejprve u ţáků získá formální autoritu, která je legitimní – daná školním řádem a pravidly 

společnosti, která postupně přechází v autoritu osobní, ovšem pokud si ji učitel zaslouţí. 

Výsledky výzkumu ukazují, ţe si dospívající dívky u svých učitelů váţí především jejich 

vědomostí a zkušeností. Dále oceňují, kdyţ jsou spravedliví a mají pochopení pro studenty.  

Tyto vlastnosti vedou mladé dívky k tomu, aby učitele respektovaly jako osobnost a chovaly 

k němu úctu. Šetření nám také ukázalo, ţe dívky připisují větší autoritu věkově starším 

kantorům. Vykonávat práci učitele v dnešním světě zajisté není jednoduché. Dospívající dívky 

umí rozpoznat kvalitního učitele a výuku, jsou pro ně důleţité nejen vědomosti a zkušenosti 

učitele, ale i jeho postoj ke studentům, který by měl být otevřený a plný pochopení.
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