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Abstrakt  
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Žákovské atribuční tendence a instrumentalita učení 

AUTOR: 

Mgr. Barbora Saitlová 

KATEDRA: 
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ŠKOLITEL: 

Doc. PhDr. Isabella Pavelková, CSc.  

 

ABSTRAKT: 

 V rigorózní práci se zabýváme problematikou atribučních tendencí žáků 

základní a střední školy ve vztahu k životním cílům a vnímané instrumentalitě učení pro 

dosažení těchto cílů. Životní cíle využíváme jako prostor pro zkoumání obou 

proměnných. Kromě výše uvedených proměnných se zabýváme také dalšími faktory, 

které považujeme za důležité činitele v procesu realizace cílů - časovou perspektivou a 

volními charakteristikami studentů.  

 Zajímaly nás také atribuční tendence po školním úspěchu a neúspěchu, ověření 

role vnitřní a ovlivnitelné atribuce z hlediska časové perspektivy či odlišnost konceptu 

instrumentality učení od časové perspektivy jedince. 

 Jako stěžejní metodu jsme použili upravenou verzi Dotazníku důležitosti 

motivačních cílů a instrumentality De Voldera a Lense, který jsme doplnili o otázky 

týkající se atribučních tendencí. Dále jsme studentům zadávali upravenou verzi 

Dotazníku perspektivní orientace (Pavelková, 2002), Zimbardův dotazník časové 

orientace (Zimbardo, Boyd, 1999) a upravenou verzi Dotazníku volních vlastností 

(Kuhl, Fuhrmann, 1998). 

 Výzkum ukázal, že atribuční strategie ani vnímaná instrumentalita učení nejsou 

vždy neměnnými charakteristikami, ale že dochází k jejich změnám vlivem různých 

faktorů. Výzkum také ukázal jako opodstatněné považovat atribuční tendence, 



 

 

instrumentalitu učení, volní charakteristiky i časovou orientaci jako důležité faktory 

ovlivňující realizaci životních cílů. Zároveň byla potvrzena vazba mezi časovou 

perspektivou studentů a převažující vnitřní ovlivnitelnou atribucí a oprávněnost 

považovat instrumentalitu učení a perspektivní orientaci za dva rozdílné koncepty.  
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ABSTRACT: 

 In this dissertation we deal with an issue of pupils and students attribution in 

relation to life goals and perceived learning instrumentality for achieving these goals. 

We use life goals as an area for the two variables examination research.  Besides the 

above mentioned variables we deal with another factors that we consider important in 

goals realization – future time perspective and students volitional characteristics, too. 

 We were interested in school success and failure attribution, verification the role 

of internal and controllable attribution in terms of future time perspective or difference 

between the concept learning instrumentality and future time perspective. 

 We used modified version of Inventory of motivational goals importance and 

learning instrumentality (De Volder, Lens, 1982) that we supplemented by questions 

about the attributional tendencies. Furthermore as a main method, we assigned students 

modified version of the Perspective orientation inventory (Pavelková, 2002), the 

Zimbardo time perspective inventory (Zimbardo, Boyd, 1999) and the Volitional 

components inventory (Kuhl, Fuhrmann, 1998). 

 The research showed that attributional tendencies and perceived learning 

instrumentality are not always unchanged characteristics, but they change due to 

different factors. Also showed that the attributional tendencies, learning instrumentality, 

volitional characteristics and future time perspective are important factors that influence 



 

 

life goals realization. Relationship between future time perspective and prevailing 

internal and controllable attribution was confirmed, too. Further, it was confirmed that 

we can consider learning instrumentality and future time perspective as two different 

concepts. 

   

KEYWORDS: 

 attribution, learning instrumentality, goals importance, mottivation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obsah 

 

Úvod ......................................................................................................................................... 11 

I. TEORETICKÁ ČÁST ........................................................................................................ 13 

1. Atribuční proces .................................................................................................................. 14 

1.1 Východiska atribučního procesu a příčiny chování člověka ........................................... 14 

1.2 Motivační a emocionální důsledky kauzálních atribucí .................................................. 16 

1.3 Kauzální schémata a omyly v atribučním procesu .......................................................... 18 

1.4 Atribuční styly jedince .................................................................................................... 19 

1.5 Naučená bezmocnost a afekt neadekvátnosti .................................................................. 21 

2. Prožitek úspěchu a neúspěchu ve vztahu k atribučním tendencím................................ 24 

2.1 Prožitek úspěchu a neúspěchu z hlediska aspirační úrovně ............................................ 24 

3. Specificka atribučních procesů ve škole ........................................................................... 26 

3.1 Aspekty atribučních procesů u dětí ................................................................................. 26 

3.2 Příčiny úspěchu a neúspěchu z hlediska úspěšných a neúspěšných žáků ....................... 28 

3.3 Ovlivňování žákovy atribuce učitelem ............................................................................ 28 

3.4 Výzkum atribučních tendencí ve školním prostředí ........................................................ 30 

4. Subjektivní smysl učení ...................................................................................................... 32 

4.1 Typy instrumentality ....................................................................................................... 35 

4.2 Výzkum instrumentality .................................................................................................. 37 

5. Časová perspektiva ............................................................................................................. 39 

5.1 Délka časové perspektivy ................................................................................................ 44 

5.2 Utváření časové perspektivy ........................................................................................... 46 

6. Vůle a volní jednání ............................................................................................................ 47 

II. VÝZKUMNÁ ČÁST .......................................................................................................... 49 

7. Výzkum ................................................................................................................................ 50 

7.1 Výzkumné cíle................................................................................................................. 50 

7.2 Design výzkumu .............................................................................................................. 51 

   7.2.1 Důležitost vybraných cílů a vnímaná instrumentalita učení pro jejich dosažení ...... 52   

   7.2.2 Atribuční tendence studentů ...................................................................................... 53   

   7.2.3 Časová orientace a volní vlastnosti studentů............................................................. 54   

   7.2.4 Charakteristika vybraných skupin cílů - školní cíle vs. cíle ze sociální oblasti ........ 55   

   7.2.5 Cíle, o které studenti aktuálně usilují ........................................................................ 56   



 

 

7.3 Výzkumný vzorek ........................................................................................................... 57 

   7.3.1 Charakteristiky jednotlivých škol.............................................................................. 58   

7.4 Výzkumní metody ........................................................................................................... 59 

   7.4.1 Důležitost cílů a instrumentalita učení ...................................................................... 59   

   7.4.2 Atribuční tendence .................................................................................................... 62   

   7.4.3 Volní vlastnosti ......................................................................................................... 63   

   7.4.4 Časová perspektiva .................................................................................................... 64   

8. Výsledky ............................................................................................................................... 67 

8.1 Důležitost a instrumentalita učení ................................................................................... 67 

8.2 Atribuční tendence .......................................................................................................... 71   

8.2.1 Atribuční tendence po školním úspěchu a neúspěchu .............................................. 74   

8.3 Vztah mezi důležitostí, vnímanou instrumentalitou učení, atribučními tendencemi 

      a prospěchem studentů .................................................................................................... 75   

8.4 Časová orientace studentů ............................................................................................... 78  

8.4.1 Časová orientace studentů ve vztahu k důležitosti cílů, instrumentalitě učení a 

atribučním tendencím ........................................................................................................ 80  

8.5 Volní charakteristiky studentů ........................................................................................ 85  

8.5.1 Volní charakteristiky studentů ve vztahu k důležitosti cílů, instrumentalitě 

učení a atribučním tendencím ............................................................................................ 87  

8.6 Charakteristika vybraných skupin cílů - školní cíle vs. cíle ze sociální oblasti .............. 89  

8.6.1 Charakteristika vybraných školních cílů .................................................................. 90  

8.6.2 Charakteristika vybraných cílů ze sociální oblasti ................................................... 94  

8.7 Cíle, o které studenti aktuálně usilují .............................................................................. 98  

8.7.1 Důležitost, instrumentalita učení a atribuční tendence u cílů, o které studenti 

aktuálně usilují a které se zároveň shodují i s naším seznamem ....................................... 99  

8.7.2 Srovnání žebříčku důležitosti a vnímané instrumentality učení v případě cílů, 

o které studenti aktuálně usilují a cílů, které jsou jim nabízeny v našem seznamu ........ 103  

8.7.3 Důležitost, vnímaná instrumentalita učení a atribuční tendence u cílů, o které 

studenti aktuálně usilují a které chyběly v námi nabízeném seznamu cílů ..................... 105  

9. Diskuse ............................................................................................................................... 109 

Závěr ...................................................................................................................................... 117 

Seznam literatury a informačních zdrojů .......................................................................... 119 

Příloha - Dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality učení ......................... 124



11 

 

Úvod 

 

 Atribuční proces představuje významnou složku v oblasti lidské motivace a 

především pak vlastní autoregulace člověka. Hraje také významnou roli v mnoha 

oblastech sociálního fungování jedince ve světě. V rámci naší práce nás zajímá 

především úloha atribučních tendencí z hlediska realizace a dosahování životních cílů u 

žáků posledních ročníků základních škol a studentů středních škol. Kromě atribučních 

tendencí jsou důležitým činitelem v oblasti realizace důležitých životních cílů také 

vnímaná instrumentalita učení pro dosahování těchto cílů a další proměnné - například 

volní charakteristiky či časová perspektiva jedince. Proto jsme v rámci výzkumu chtěli 

prověřit také vztah mezi těmito proměnnými. 

 V rámci teoretické části se věnujeme představení nejrozšířenější atribuční teorie 

- tedy teorie Weinerovy a jeho rozdělení příčin z hlediska tří dimenzí (dimenze místa, 

stability a kontroly). Jeho systém čtyř základních příčin také využíváme v našem 

výzkumu. Dále se zabýváme dalšími aspekty atribučního procesu, které jej beze sporu 

ovlivňují - např. kauzálními schématy, atribučními styly jedinců či prožitkem úspěchu a 

neúspěchu ve vztahu k atribučním tendencím. Vzhledem k tomu, že se naše práce 

zabývá atribučními tendencemi ve školním prostředí, zajímala nás také specifika 

atribučních procesů u dětí. 

 Další kapitoly jsou věnovány subjektivnímu smyslu učení. Ve vztahu k realizaci 

cílů se opíráme především o Heckhausenův model motivace výkonového chování. Jako 

základ pro náš výzkum využíváme definici instrumentality učení podle De Voldera a 

Lense (1982). 

 Jelikož je naším cílem i prověření souvislosti mezi atribučními tendencemi, 

vnímanou instrumentalitou učení a dalšími proměnnými jako je časová orientace či 

volní charakteristiky jedince, věnujeme se v dalších kapitolách právě těmto 

proměnným. Časová perspektiva je teoreticky uchopována z mnoha hledisek, snažíme 

se proto nastínit vývoj teorií časové perspektivy a blíže se pak věnujeme těm pojetí, 

které následně využíváme ve výzkumu - tedy pojetí perspektivní orientace Pavelkové a 

pojetí budoucnosti Zimbarda. V případě volních vlastností studentů se opíráme jednak o 

teorii vůle Kuhla a Fuhrmanna a dále o  
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Heckhausenův Rubicon model, který v sobě zahrnuje jak volní, tak motivační složku 

lidského jednání.  

 Ve výzkumné části se zaměřujeme především na atribuční tendence žáků a 

studentů ve vztahu k životním cílům a vnímané instrumentalitě učení pro dosažení 

těchto cílů. Zjišťujeme důležitost cílů a její vztah k výše uvedeným proměnným 

(atribuční tendence a instrumentalita učení) jednak u cílů, které studentům nabízíme 

v rámci dotazníku (s oporou o výsledky metody MIM, která vygenerovala nejdůležitější 

cíle), jednak u cílů, o které studenti aktuálně skutečně usilují. Dále nás zajímají 

atribuční tendence po obecném školním úspěchu a neúspěchu a neměnnost atribučních 

tendencí v případě měnících se okolností.  

 V neposlední řadě se věnujeme atribučním strategiím ve vztahu k časové 

perspektivě studentů a jejich volním charakteristikám, především nás pak zajímá role 

vnitřní a ovlivnitelné atribuce z hlediska časové perspektivy jedince.  
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1. Atribuční proces 

 

Atribuční proces souvisí s hledáním příčin chování jiných lidí nebo našeho 

vlastního chování. Tato snaha po interpretaci a pochopení příčin jednání ostatních lidí je 

přirozenou tendencí člověka, umožňuje mu nejen orientovat se ve světě, který jej 

obklopuje, ale zároveň najít i jeho smysl. U člověka probíhá tento proces většinou zcela 

bezděčně a není v mnoha případech jednoduchý. Je ovlivněn především množstvím 

informací, jejich pravdivostí, schopností člověka tyto informace adekvátně zpracovat, 

potřebami a zájmy jedince a v neposlední řadě také emocionálním stavem jedince 

(Saitlová, 2009).  

Informací, které jednoznačně vysvětlují dění okolo nás, je však většinou 

v daném okamžiku nedostatek. Protože je ale pro rozhodnutí, jak se zachovat, nutné 

nějaký závěr vyvodit, snaží se člověk příčiny jevů nejenom hledat, ale také je jevům 

připisovat (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). Kognitivní zpracování informací z okolního 

světa tak zprostředkovaně ovlivňuje naše chování a významně ovlivňuje i naši motivaci. 

 

 

1.1 Východiska atribučního procesu a příčiny chování člověka 

 

Pro přisuzování příčin chování je důležité, na základě čeho (jakých zdrojů) si 

člověk výše naznačené soudy vytváří. V zásadě může být zdroj chování jedince viděn: 

a) v samém jedinci – v tomto případě pak mluvíme o tzv. osobní atribuci, kdy je 

zdroj jednání viděn převážně v jednajícím člověku. Například chová-li se ke 

mně někdo mile, je to proto, že je to milý člověk a chová se mile ke všem lidem. 

b) v podnětech prostředí – zde se jedná o tzv. podnětovou atribuci, kdy je zdroj 

jednání viděn převážně ve specifice podnětů, na něž jednající reaguje. V tomto 

případě, chová-li se ke mně někdo mile, je to proto, že i já jsem milý člověk a 

milé chování v ostatních vyvolávám. 

c) v situaci – to je pak případ tzv. situační atribuce, kdy je zdroj jednání viděn 

v situační kombinaci charakteristik jedince a podnětu. Například chová-li se ke 
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mně někdo mile, je to proto, že ode mne něco potřebuje a milé chování zvyšuje 

pravděpodobnost, že mu vyhovím (Hrabal, Man, Pavelková 1989). 

 

 Možných příčin jednání člověka je samozřejmě velké množství, pro praktické 

použití ve výzkumech a snadnější uchopení atribučních tendencí bylo nutné všechny 

příčiny roztřídit a na základě obecnějších charakteristik, které stojí v jejich pozadí, 

vytřídit hlavní příčiny jednání člověka. O toto roztřídění se pokusil ve své atribučně-

motivační teorii i B. Weiner (1980). Zpočátku hovořil o jedné dimenzi, na základě které 

se dají příčiny chování člověka roztřídit - dimenzi místa, postupně přidal ještě dimenzi 

stability a nakonec dimenzi kontroly. Tato trojdimenzionální teorie je dnes používána 

v běžné praxi a my ji používáme i v našich výzkumných šetřeních: 

1. dimenze místa:  

Někteří jedinci mají tendenci vidět příčinu vlastního chování převážně mimo 

sebe, tedy v podnětu, jiní vidí příčinu naopak v sobě. Je-li výsledek výkonového 

chování vnímán jako výsledek schopností, úsilí, nálady, zdravotního stavu nebo 

vědomostí, můžeme z pozice jednajícího hovořit o vnitřních příčinách. Je-li však 

výsledek chápán spíše jako následek pomoci někoho druhého, šťastné či nešťastné 

náhody, nálady učitele, případně nápovědy kamaráda, jedná se z pozice jednajícího o 

příčinu vnější. Mohou samozřejmě existovat i individuální odlišnosti: např. zdravotní 

stav může být chápán i jako příčina vnitřní („mám chabé zdraví“) i jako příčina vnější 

(„sklátila mě choroba“). 

2. dimenze stability: 

Zde proti sobě stojí proměnné relativně stabilní (dispoziční), mezi které patří např. 

schopnosti, a proměnné proměnlivé, mezi které patří např. šťastná či nešťastná náhoda. 

V této dimenzi však mohou existovat velmi odlišná stanoviska k jednotlivým 

konkrétním příčinám. Nálada je například někým považována spíše za příčinu stabilní, 

jinými je považována za příčinu nestabilní. Také úsilí je možné rozlišit na úsilí 

stabilní, pro daného jedince typické, a úsilí nestabilní – situační. Obecně však existuje 

tendence považovat např. pozornost za méně stabilní příčinu a náhodu za naprosto 

nestabilní. 

3. dimenze kontroly:  
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Tuto dimenzi zavedl Weiner až později. Nálada i úsilí jsou příčinami vnitřními, 

nestabilními. Přesto mezi nimi existuje rozdíl – úsilí je možné podřídit volní kontrole, je 

tedy možné jej „řídit“ (příčina kontrolovatelná), zatímco nálada pod volní kontrolu 

většinou nespadá (příčina nekontrolovatelná). Dimenze kontroly je pro motivaci 

důležitá především v tom smyslu, že máme-li dojem, že jev je námi ovlivnitelný, roste 

naše motivace.  

 

Weiner kromě těchto tří dimenzí rozlišil také čtyři základní příčiny jednání: 

schopnosti, úsilí, obtížnost úkolu a náhodu. Schopnosti považuje za příčinu vnitřní, 

stabilní a nekontrolovatelnou, úsilí je podle něj příčina vnitřní, nestabilní a 

kontrolovatelná, obtížnost úkolu pak příčina vnější, stabilní a nekontrolovatelná a 

náhoda je příčina vnější, nestabilní a nekontrolovatelná. 

 

Tabulka č. 1 - Příčiny úspěchu a neúspěchu klasifikované podle tří dimenzí kauzality 

(Weiner, 1980, s. 347)       

Příčiny Kontrolovatelné Nekontrolovatelné 

 stabilní nestabilní stabilní nestabilní 

Vnitřní 
typické 

úsilí 

momentální 

úsilí 
schopnosti nálada 

Vnější 
typické 

úsilí ostatních 

neobvyklý 

zásah ostatních 
obtížnost náhoda 

 

 

1.2 Motivační a emocionální důsledky kauzálních atribucí 

 

Tři již dříve uvedené Weinerovy dimenze mají své specifické motivační a 

emocionální důsledky, které ovlivňují výkonové chování žáka. Nejen že mohou 

způsobovat posun v očekávání úspěchu nebo neúspěchu dalšího výkonového chování, 

ale také vyvolávají následné afektivní stavy, které mají aktivační nebo naopak aktivaci 

snižující účinek na další výkonové chování. 
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Například považuje-li žák za příčinu svého úspěchu šťastnou náhodu, bude 

pravděpodobně očekávat, že v budoucnu již nemusí mít takové štěstí a může přijít i 

neúspěch. Připisuje-li žák své úspěchy stabilním příčinám (např. schopnosti), je 

výsledkem vysoké očekávání budoucího úspěchu. A naopak - je-li neúspěch připisován 

nestabilním příčinám (např. nedostatku úsilí), lze předpokládat, že úsilí je možné zvýšit 

a žák tak může být motivován k další práci i po neúspěchu. Je-li neúspěch připisován 

nedostatku schopností, má to za následek nízké očekávání budoucího úsilí a malou 

motivovanost k další práci (Bar-Tal, Darom, 1979; Weiner, 1994; Pavelková, 2002).  

Obecně tedy platí, že připisování úspěchu a neúspěchu stabilním příčinám 

zvyšuje jejich následné očekávání, zatímco jejich připisování nestabilním příčinám 

mívá za následek snížení očekávání jejich výskytu v budoucnu. 

 

Emocionálními důsledky úspěchu a neúspěchu ve vztahu k atribucím se ve 

svých výzkumech zabýval především Weiner (1980; 2005). Výzkumy ukázaly, že 

základní emocí pro úspěch je radost a základní emocí pro neúspěch je zklamání. Ve 

spojení s jednotlivými dimenzemi Weinerova modelu je však emocí, které lze pozorovat 

v souvislosti s příčinou výsledku, mnohem více.  

Pokud jedinec připisuje úspěch vnitřním příčinám, objevuje se hrdost, 

sebedůvěra, kompetence a spokojenost, v případě vnější atribuce je to především 

vděčnost. V případě neúspěchu a vnitřní příčiny se pak objevuje pocit viny a rezignace, 

v případě příčiny vnější je to hlavně překvapení a hněv (Hrabal, Man, Pavelková, 1989).  

Weiner (2005) se však ve svých výzkumech nezabýval pouze afektivními stavy 

aktéra, ale také ostatních pozorovatelů. Zjistil, že pokud jsou příčinou úspěchu aktéra 

schopnosti (tedy příčina vnitřní, nekontrolovatelná a stabilní), u ostatních tento stav 

vyvolává závist. Pokud je příčinou úspěchu aktéra úsilí (tedy příčina vnitřní, 

kontrolovatelná a nestabilní), vyvolává tato situace u některých obdiv, u jiných naopak 

zlost a odpor. Např. dosáhne-li žák v testu dobrého výsledku a budou-li ostatní tento 

úspěch připisovat žákovým schopnostem, budou mu jeho schopnosti závidět, protože 

oni sami takové schopnosti nemají. Na druhou stranu - bude-li žákův úspěch připisován 

ostatními spíše jeho úsilí, někteří budou žáka obdivovat pro jeho píli a snahu, někteří 

však budou pociťovat spíše zlost, protože sami tolik úsilí nedokáží vyvinout. 
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1.3 Kauzální schémata a omyly v atribučním procesu 

 

Jak již bylo výše řečeno, v každodenním životě obvykle nemáme k dispozici 

všechny potřebné informace. Přesto si vytváříme úsudek o možných příčinách chování 

druhých lidí. K tomu, abychom si tento úsudek mohli vytvořit, využíváme tzv. 

kauzálních schémat (Heckhausen 1980; Pavelková 2002). Kauzální schémata 

představují určitá obecná pravidla, na jejichž základě jsou dostupné informace 

kompletovány tak, aby bylo možné dojít k určitému závěru o příčině, a jsou odvozena 

ze zkušenosti jedince s určitým jevem.   

Kromě Heckhausena se problematikou kauzálních schémat zabýval i Kelley 

(1972), který rozlišil dvě základní kauzální schémata - schéma mnohonásobných 

postačujících příčin a schéma mnohonásobných nutných příčin.  

V prvním případě stačí k vyvolání daného jevu jedna příčina z mnoha možných. 

Jinými slovy jev nastane již tehdy, je-li přítomna buď příčina A, nebo příčina B. Např. 

usmívá-li se na nás někdo z méně známých lidí, může to být způsobeno mnoha 

příčinami, z nichž každá může být sama o sobě dostačující - může se usmívat, protože 

má dobrou náladu, protože ho na nás něco rozveselilo, nebo protože od nás něco 

potřebuje. V souvislosti s tímto schématem hovoří dále Kelley (1972) o tzv. principu 

odečítání - jestliže je jedinec přesvědčen, že jedna příčina hraje důležitější roli než 

ostatní, pak těmto ostatním příčinám připisuje menší důležitost a jakoby je „odečítá“ od 

těch důležitějších, které podle něj postačují k vyvolání daného jevu. Např. připisuje-li 

žák svůj úspěch vlastním vysokým schopnostem, nepřikládá dalším možným příčinám 

úspěchu - úsilí, snadnosti úkolu apod. takový význam, protože schopnosti samy o sobě 

stačí k dosažení úspěchu. 

Schéma mnohonásobných nutných příčin používá jedinec tehdy, je-li 

přesvědčen, že výsledek je závislý na současném výskytu několika příčin. Např. 

výzkumy (Hrabal, Krykorková, Pavelková 1981) ukazují, že učitelé mají tendenci 

přisuzovat žákům pilným, kteří dosahují výborných výkonů, také vysoké schopnosti, a 

naopak žákům s malým úsilím a špatnými výkony nízké schopnosti. Se schématem 

mnohonásobných nutných příčin se pojí pravidlo, že čím extrémnějším jevům mají být 

příčiny přisuzovány, tím je pravděpodobnější, že ten, kdo příčiny přisuzuje, použije 

právě toto schéma nutných příčin. V souvislosti se schématem mnohonásobných 
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nutných příčin Kelley uvádí tzv. princip sečítání - jestliže jedinec zjistí, že je přítomna 

jedna příčina, která vyvolá událost, má tendenci se domnívat, že jsou přítomny i ostatní 

příčiny, které se v souvislosti s danou událostí již někdy objevily. Např. zeptáme-li se 

dítěte, zda raději kreslí holčička, která je o to požádána maminkou, nebo holčička, která 

se pro kreslení rozhodla sama, odpoví, že holčička, která o to byla požádána. Dítě totiž 

předpokládá, že když je přítomna žádost matky, je zároveň přítomna i vnitřní motivace 

k chování. Princip sečítání je typický především pro děti předškolního věku. 

Přestože lze kauzální schémata v atribučním procesu celkem úspěšně využít, 

mohou se při hledání příčin objevit i určité chyby. Tyto chyby můžeme vnímat jako 

určité tendence, které jsou v určitých situacích společné všem lidem. 

Jednou z takových tendencí je tzv. základní atribuční omyl (Ross, 1977), který 

se projevuje upřednostňováním vnitřních příčin jednání člověka před příčinami 

vnějšími. Pokud tedy dostáváme rovnocenné informace o možných vnitřních i vnějších 

příčinách našeho chování, zvolíme spíše příčiny vnitřní, tedy osobní atribuci. Dalším 

atribučním omylem může být efekt aktéra a pozorovatele (Jones, Nisbett 1971), kdy 

jednající jedinec (percipovaný - např. žák) bude přisuzovat příčiny svého jednání spíše 

situačním vlivům (např. obtížnost úkolu), zatímco pozorovatel (percipující - např. 

učitel) bude přisuzovat příčiny stejného chování spíše stabilním dispozičním 

vlastnostem jednajícího. Tento rozdíl v atribucích bývá vysvětlován odlišným ohniskem 

pozornosti u aktéra a pozorovatele. Máme tendenci přisuzovat vyšší úroveň 

odpovědnosti za činy jedincům, kteří jsou v ohnisku naší pozornosti. Jakmile se ohnisko 

pozornosti změní, následuje většinou i změna atribuce. 

 

 

1.4 Atribuční styly jedince 

 

O atribučním stylu hovoříme v případě, kdy se určité atribuce stávají pro daného 

jedince typické. Podle autorů Dařílka a Kusáka (2001) je možné popsat čtyři typické 

atribuční styly žáků, ve kterých se projevuje funkce „já-sloužících“ motivů neboli 

egodefenzivní atribuce. Egodefenzivní atribucí autoři míní to, že jedinec přebírá vyšší 

díl odpovědnosti za pozitivní důsledky svého jednání nebo výkonu a nižší odpovědnost 
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za negativní důsledky (v praxi se egodefenzivní atribuce projevuje tím, že jedinec má 

tendenci připisovat úspěch především vnitřním příčinám, zatímco neúspěch spíše 

příčinám vnějším). Klíčovými momenty jsou zde výchozí sebevědomí, očekávání a 

hodnocení výkonu z hlediska uznávaných kritérií úspěšnosti ve škole. Jedná se o tyto 

atribuční styly:  

1. Sebeprezentační atribuční styl  

 Sebeprezentační atribuční styl je styl, při němž je každý úspěch přijímán a každé 

selhání je osobně nepřijatelné. Žák přijímá očekávaný úspěch tím, že usuzuje především 

na dispoziční příčiny (např. schopnosti, zvýšené úsilí apod.), které nejlépe demonstrují 

jeho osobní kvalitu a ustavují jeho kompetence.   

2. Sebeprotektivní atribuční styl  

 Sebeprotektivní atribuční styl je defenzivní atribuční strategií, která se objevuje 

v případě neočekávaného selhání. Spočívá v tom, že žák za své selhání odmítá převzít 

osobní odpovědnost, usuzuje převážně na situační příčiny (smůla, složitost úkolu, 

zaujatost apod.). Zatímco žákovi s vysokým sebevědomím umožňuje tento styl udržet si 

vysoké sebehodnocení navzdory protiřečícím informacím, u žáka s nízkým 

sebevědomím je způsobem, jak zamezit dalšímu snižování osobní hodnoty. 

3. Kontrasebeprezentační atribuční styl  

 Kontrasebeprezentační styl představuje odmítnutí úspěchu (často 

neočekávaného) tím, že žák usuzuje na situační příčiny (štěstí, lehká otázka apod.). 

Většinou se týká žáků s nízkým sebevědomím. Tento styl však může pro žáka 

představovat i výhody – snižuje totiž očekávání okolí do budoucna. Žák tak není 

zavázán k dalším dobrým výkonům. 

4. Kontrasebeprotektivní atribuční styl  

 Kontrasebeprotektivní styl se objevuje tehdy, usuzuje-li žák v případě selhání na 

příčiny dispoziční povahy. Žák je ochoten přijmout za své selhání plnou odpovědnost a 

nemá tedy potřebu vytvářet obranné strategie. Zatímco žáci s vysokým sebevědomím 

usuzují většinou na příčiny, které mají plně pod kontrolou jako např. úsilí, žáci s nízkým 

sebevědomím, kteří mají velké zkušenosti s neúspěchem, rezignují na požadavky. Tento 

jev můžeme označit jako naučenou bezmocnost - podrobněji o ní budeme mluvit 

v následující kapitole.  
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 Tyto uvedené typy se překrývají s typy žáků z hlediska výkonové motivace 

(Pavelková, 2002). Výkonová motivace podmiňuje aspirační úroveň jedince, souvisí 

s rozvojem sebehodnocení, je propojena s jedincovým JÁ. Předpokladem výkonové 

motivace jsou výkonové potřeby - především potřeba úspěšného výkonu a potřeba 

vyhnutí se neúspěchu. Na základě převahy jedné z těchto potřeb pak můžeme žáky 

rozdělit do dvou skupin:  

1. Žáci s převažující potřebou úspěšného výkonu  

 Tito žáci jsou výkonově dobře motivovaní, cílevědomí a pracovití. Pracují bez 

nadměrné úzkosti, mají adekvátní aspirační úroveň, a proto volí úkoly střední 

obtížnosti. V procesu připisování příčin se potřeba úspěšného výkonu projevuje tím, že 

žák většinou připisuje úspěch schopnostem a úsilí a neúspěch nedostatku úsilí, tedy 

příčinám vnitřním. 

2. Žáci s převažující potřebou vyhnutí se neúspěchu 

Tito žáci pracují naopak s úzkostí, obávají se neúspěchu. Výkonovým situacím 

se vyhýbají, neboť každá situace, která může odhalit jejich skutečné schopnosti, v nich 

vyvolává strach ze selhání. Pokud se již úkolové situaci nevyhnou, volí úkoly buď příliš 

jednoduché (zvyšují tím pravděpodobnost, že se nedostaví neúspěch), nebo úkoly příliš 

těžké (případný neúspěch nebude tak bolestný). V atribučním procesu pak úspěch 

připisují vnějším příčinám (např. náhodě), neúspěch připisují nekontrolovatelným 

vnitřním příčinám (např. schopnostem). 

 

 

1.5 Naučená bezmocnost a afekt neadekvátnosti 

 

Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, významným problémem, který se 

může v souvislosti s atribučním procesem také objevit, je tzv. naučená bezmocnost 

(Seligman, 1975; Dweck, Goetz, 1978; Nakonečný, 1996). Naučená bezmocnost bývá 

definována jako stav, kdy jedinec ztrácí kontrolu nad svým prostředím a nemá šanci 

změnit svoji situaci, ať dělá cokoliv. Je charakteristická připisováním vnitřních a 

stabilních příčin vlastnímu neúspěchu a naopak vnějších a nestabilních příčin vlastnímu 

úspěchu. Toto se následně projeví prudkým snížením motivace. Jedinci se rychle 
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vzdávají ve výkonových situacích, pomaleji se učí, nejsou schopni vyrovnat se s danou 

skutečností a často se u nich projevuje nepřekonatelný smutek. Žák s naučenou 

bezmocností má tendenci vnímat neúspěch jako nezávislý na vlastní osobě. Je-li 

neúspěch viděn jako nezávislý na jednajícím jedinci, pozbývá jakékoliv snažení smysl, 

protože neúspěch se může dostavit zcela neočekávaně. Výsledkem je pak rigidní 

setrvávání na vnějších a nestabilních příčinách úspěchu, a to i v případě, kdy je 

evidentní, že příčiny byly vnitřní a relativně stabilní (Dweck, Goetz, in Hrabal, Man, 

Pavelková, 1989). 

Ačkoli většina autorů (Fachman, Hokoda, Sanders, in Dařílek, Kusák, 2001) 

považuje naučenou bezmocnost za stabilní rys osobnosti, existují i činitelé, které mohou 

stavy naučené bezmocnosti vyvolávat. Jedním z těchto činitelů může být i učitel, který 

může vyvolat stav bezmocnosti prostřednictvím nekonzistentního a nepředvídatelného 

používání odměn a trestů. Žáci se tak dostávají do situace, ve které pociťují, že 

nemohou udělat nic pro to, aby byli úspěšní. Pocity bezmocnosti mohou být 

vyvolávány, popř. zesilovány i veřejnou povahou hodnocení výkonu žáka ve škole či 

prostřednictvím sociálního učení - tzn., že děti si mohou naučenou bezmocnost osvojit i 

prostřednictvím modelu, který pozorují. 

Pokud se zaměříme na naučenou bezmocnost z hlediska výskytu v rámci 

pohlaví, zjistíme, že naučená bezmocnost se vyskytuje častěji u dívek než u chlapců. 

Tento jev bývá vysvětlován na základě interakce učitelů s dívkami a chlapci. Chlapci 

sice bývají ve škole významně častěji kritizováni ohledně výkonu, jedná se však 

většinou o kritiku, která se netýká schopnostních dispozic. Chlapci tak mohou chápat 

kritiku učitelů zčásti jako výraz negativního postoje k sobě a zčásti jako výtku týkající 

se spíše „formálních“ aspektů výkonu, případně mimoschopnostních činitelů. Výtky se 

tudíž nemusí dotýkat jejich sebehodnocení v oblasti intelektových schopností a chlapci 

tak mohou mít pocit, že „mají na víc“, jen kdyby se víc snažili. Oproti tomu dívky 

častěji chápou kritiku učitelů tak, že ji přijímají a vztahují na své schopnosti. Postupně 

se u nich vytváří pocit, že „nemají na víc“ než na výkony, které podávají, a postupně si 

stále více připouštějí limity vlastních schopností (Dweck, Goetz, Strauss, 1980). 

Dalším jevem, který lze u některých jedinců v souvislosti s propojením 

atribučního procesu a motivace pozorovat, je tzv. afekt neadekvátnosti (Hrabal, Man, 

Pavelková, 1989). Afekt neadekvátnosti se projevuje žákovým odporem snižovat 

aspirační úroveň, a to bez ohledu na prokazatelný neúspěch, dále naprostým odmítáním 
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uvažovat o tom, že příčiny neúspěchu mohou být v samotném jedinci, snahou obviňovat 

ze svých neúspěchů kohokoliv jiného nebo „přesouváním“ příčiny na objektivní 

okolnosti a pocitem ukřivděnosti a nespravedlnosti. Afekt neadekvátnosti je vlastně 

obrannou reakcí, která dítěti umožňuje ohradit se před negativními výsledky jednání, a 

tak ochránit uspokojivý vztah k sobě samému (Moskičev, in Hrabal, Man, Pavelková, 

1989). 

Afekt neadekvátnosti se často objevuje u žáků při přestupu na gymnázium. Tito 

žáci byli na základní škole zvyklí na úspěch, kladli si vysoké cíle, které nebylo těžké 

splnit. Na gymnáziu je však látka obtížnější a žáci už tolik nevynikají. Protože si však 

chtějí uchovat svůj pozitivní obraz o sobě, připisují příčiny neúspěchu spíše vnějším 

okolnostem, a to i v případech, kdy je evidentně jasné, že příčinou neúspěchu byl 

nedostatek schopností (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 
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2. Prožitek úspěchu a neúspěchu ve vztahu k atribučním tendencím 

 

Pro to, abychom mohli porozumět připisování příčin úspěchu a neúspěchu, je 

nutné pochopit, jak daný úspěch či neúspěch jedinec prožívá. 

Prožitek úspěchu a neúspěchu tedy můžeme chápat jako emocionální stav, který 

poukazuje na subjektivně úspěšný či neúspěšný výkon. Závisí nejen na úrovni 

dosaženého cíle (ve škole se jedná především o cíl stanovený jako úkol), ale i na tom, 

zda žák úkol vnitřně přijal, nebo nepřijal. V případě přijetí má pro něj úkol vnitřní 

motivační smysl, v případě nepřijetí tento motivující smysl ztrácí (Pavelková, 2002).  

 

 

2.1 Prožitek úspěchu a neúspěchu z hlediska aspirační úrovně 

 

Otázka přijetí, popř. nepřijetí úkolu je spjata především s aspirační úrovní 

jedince. Aspirační úroveň představuje úroveň cílů, které si jedinec klade a jejichž 

dosažení očekává jako výsledek svého snažení. Přitom dosažení uvedených cílů prožívá 

jako úspěch, nedosažení jako neúspěch (Helus, Hrabal, Kulič, Mareš, 1979).  

Výše aspirace (tj. náročnost stanoveného cíle) je ovlivňována několika základními 

faktory: 

a) situací, ve které činnost orientovaná na dosažení výsledku probíhá  

b) zkušeností s touto činností  

c) schopností reálně hodnotit stávající vlastní schopnosti  

d) úrovní výkonové motivace 

 

Výzkumy (Hoppe, in Helus, Hrabal, Kulič, Mareš, 1979) zabývající se vztahem 

mezi aspirační úrovní a prožitkem úspěchu a neúspěchu ukazují, že po dosažení cíle 

(prožitek úspěchu) se aspirační úroveň zvyšuje, zatímco po nedosažení očekávaného 

výsledku (prožitek neúspěchu) se aspirační úroveň snižuje. 
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Jestliže chápeme dosažení nebo nedosažení aspirační úrovně jako kritérium prožitku 

úspěchu či neúspěchu, mohou v zásadě nastat tři možnosti (Hrabal, Man, Pavelková, 

1989): 

a) učitelovy požadavky (cíle kladené před žáka) jsou nižší než aspirační úroveň 

žáka:  

Pokud se v tomto případě vyskytne u žáka prožitek úspěchu, neplyne z pocitu 

dobrého výkonu (úkol byl pro žáka příliš jednoduchý). 

b) učitelovy požadavky odpovídají aspirační úrovni žáka:  

V tomto případě nastává optimální situace, kdy je subjektivní pocit úspěchu či 

neúspěchu totožný s objektivním úspěchem či neúspěchem vzhledem ke 

stanovenému cíli.  

c) učitelovy požadavky převyšují aspirační úroveň žáka:  

V tomto případě může být důsledek v závislosti na osobnostních 

charakteristikách žáka různý. Žák může být demotivován přílišnou náročností 

úkolu, nebo může být naopak motivován k většímu úsilí.  

 

Doposud jsme se zabývali prožitkem úspěchu z pohledu žáka. Výkon však 

nehodnotí jen žák sám, ale také jeho učitel. Ten za žáka také aspiruje a odhaduje jeho 

úspěchy či neúspěchy. Protože se zde ale jedná o subjektivní prožitek, může se pohled 

učitele i žáka na úspěch a neúspěch velmi lišit. 
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3. Specifika atribučních procesů ve škole 

   

 Škola představuje prostředí, které se od ostatních v mnohém odlišuje. Žáci a 

učitelé tu vstupují do specifických interakcí a přizpůsobují své jednání dané školní 

situaci. Žák je neustále srovnáván a hodnocen, učitel přemýšlí o svém vlivu na výsledky 

žáka. Oba jsou také ovlivněni nároky školy jako instituce, což se projevuje nejen 

v jejich chování, ale i v atribučním procesu. 

Navíc ve školním prostředí většinou chybí třetí osoba, která by žákovi i učiteli 

zprostředkovala objektivní příčiny jejich chování, což vede k tomu, že žáci i učitelé 

usuzují na příčiny chování druhých ze subjektivních soudů, které nejsou vždy správné. 

 Z těchto důvodů se v posledních letech autoři (Hrabal, Pavelková 2010) zabývají 

také autodiagnostikou učitele. Autodiagnostický proces je nutností proto, aby učitel 

mohl poznat specifika vlastního pedagogického působení, které ovlivňuje nejen 

samotnou výuku, ale také komunikaci se žákem, vnímání žáků a jejich úspěchů či 

neúspěchů. Autodiagnostická metoda také může odhalit tendence učitele volit určitý typ 

atribuce, upřednostňovat určitý typ žáka apod. Na základě autodiagnostiky tedy může 

učitel poznat sám sebe a své působení upravovat tak, aby bylo co nejvhodnější ve 

vztahu k co největšímu počtu žáků.  

 

 

3.1 Aspekty atribučních procesů u dětí 

 

Pro to, aby dítě vůbec mohlo připisovat příčiny svému chování i chování 

ostatních, je nutné naučit se rozlišovat mezi záměrným a nezáměrným chováním. Tato 

schopnost se objevuje kolem pátého roku věku dítěte a postupně se zkvalitňuje, což 

vede ke zkvalitňování i atribučního procesu.  

Samotné kauzální atribuce v dětství jsou potom ovlivňovány mnoha faktory. 

Nejvýznamnějším faktorem je nejspíš věk. Například „malé děti věří, že jakékoliv 

chování, které je odměňováno dospělými, musí být hodnotné a žádoucí. Jestliže dítě 

vidí, že dospělý používá odměn, aby povzbudil dítě, automaticky předpokládá, že 
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chování je žádoucí a že ten, kdo je vykonává, je chce vykonat“ (Dařílek, Kusák, 2001, s. 

94). Předškolní děti také preferují výběr jedné příčiny, a tedy princip sečítání. Princip 

odčítání začínají děti používat až v období vstupu do školy. Absence principu odčítání u 

předškolních dětí bývá vysvětlována především omezenou kognitivní kapacitou. Malé 

dítě proto předpokládá, že jestliže se objeví jedna příčina, automaticky se objevují i 

ostatní příčiny spojené s daným jevem (Dařílek, Kusák, 2001). 

Mladší děti si také ještě zachovávají víru ve své schopnosti, a to i po sérii 

neúspěchů. Starší děti tuto víru ztrácejí rychleji. Také jsou si, na rozdíl od mladších dětí, 

vědomy nebezpečí plynoucího z nasazení, protože neúspěch tam, kde se velmi snažily, 

„bolí“ mnohem více a znamená větší sociální riziko než tam, kde předem dají najevo, že 

jim na výsledku příliš nezáleží a že se tedy moc snažit nebudou (Lokša, Lokšová, 1999).  

Ve školním prostředí je navíc atribuce ovlivněna i dalšími skutečnostmi, jako je 

obliba u učitele, strach z trestu, reakce rodiny aj. Připisování příčin závisí 

pravděpodobně i na tom, jaká je žákova pozice ve skupině a zda prožívá ve škole 

převážně úspěch nebo neúspěch.   

 

Dalším faktorem ovlivňujícím atribuce u dětí, který přetrvává i do dospělosti, je 

pohlaví. O rozdílech mezi dívkami a chlapci jsem psala již v souvislosti s naučenou 

bezmocností. Tyto rozdíly je ale možné zobecnit i na vztah k neúspěchu jako takovému. 

Výzkum Dweckové, Goetzové a Strausse (1980) ukázal, že zatímco dívky přisuzují svůj 

neúspěch spíše nedostatečným schopnostem, tedy příčině nekontrolovatelné, chlapci jej 

přisuzují spíše nedostatku, tedy příčině kontrolovatelné. Z těchto důvodů můžeme u 

chlapců po neúspěchu pozorovat adaptabilnější reakce. Neúspěch u nich, na rozdíl od 

dívek, tolik neovlivňuje jejich očekávání úspěchu v budoucnosti.  

Tento model se projevuje i v reakci na hodnocení, podle kterého žáci následně 

atribuují. V případě, že je zpětná hodnotící vazba nejasná, mají dívky tendenci 

soustředit se na negativní aspekty hodnocení, kdežto chlapci se soustředí především na 

pozitivní aspekty, které jsou v hodnocení obsaženy. 
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3.2 Příčiny úspěchu a neúspěchu z hlediska úspěšných a neúspěšných 

žáků 

 

Některé výzkumy (Dařílek, Kaločová, in Dařílek, Kusák, 2001) se zabývaly 

otázkou, jaké příčiny přisuzují úspěchu a neúspěchu úspěšní a neúspěšní žáci. Ukázalo 

se, že úspěšní žáci přisuzují svůj úspěch vnitřním příčinám více než příčinám vnějším. 

U neúspěšných žáků byl pozorován opačný atribuční styl - úspěch přisuzovali více 

vnějším příčinám. 

Ve výzkumech se také ukázalo, že učitelé mají tendenci podceňovat neúspěšné 

žáky, a to mnohem více než žáci sami sebe. Tato tendence může u žáka vyvolat stav 

naučené bezmocnosti, a protože učitel je přesvědčen, že za žákovy neúspěchy mohou 

jen vnitřní příčiny, není ochotný žákovi z tohoto stavu bezmocnosti pomoci. Neúspěšný 

žák má tak mnohem složitější pozici než žák úspěšný, a to i v případě, že za jeho 

neúspěchy stojí spíše vnější faktory (Dařílek, Kusák, 2001). 

 

 

3.3 Ovlivňování žákovy atribuce učitelem 

 

Jak již bylo řečeno, atribuce učitele jsou velmi důležité pro potvrzování, popř. 

změnu žákova sebeobrazu. Připisování příčin vede učitele nejen k určité emotivní 

reakci, ale především k určitému chování. Toto chování si žák nějak interpretuje, na 

základě této interpretace si vytváří vlastní představu o tom, jaký má o něm učitel obraz 

a jakou úroveň výkonu od něj očekává. A to bez ohledu na to, co mu učitel ústně 

sděluje. Je-li učitelovo chování stálé v čase, a jestliže ho žák přijímá, pak se pro něj 

učitelovo chování stává významným motivačním činitelem ovlivňujícím jeho výkony, 

aspirační úroveň, sebepojetí a v neposlední řadě i způsob atribuování (Pavelková, 

2002). 
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Existují zřejmě minimálně tři typy projevů učitele, které mohou mít negativní 

vliv na sebehodnocení žáka, ačkoliv jsou učitelem považovány za pozitivní (Weiner, 

Meyer, Taylor, in Hrabal, Man, Pavelková, 1989): 

a) nadměrná chvála za úspěch a nedostatečná kritika po neúspěchu ve snadném 

úkolu 

b) nadměrná pomoc při řešení úkolu, především když není žákem vyhledávána 

nebo očekávána 

c) výrazy soucitu při nezdaru 

 

Na druhé straně mohou určité učitelovy projevy, které jsou běžně chápány jako 

negativní, žákovi signalizovat dobré mínění učitele o jeho schopnostech (Hrabal, Man, 

Pavelková, 1989; Man, Prokešová, 1994). Jedná se především o tyto projevy: 

a) nedostatečná chvála za úspěch a kritika za neúspěch při snadném úkolu 

b) relativní zanedbávání pomoci žákovi 

c) výrazy hněvu při nezdaru 

 

Už děti na začátku školní docházky jsou schopny chápat, že výraz hněvu u učitele 

znamená, že mohly mít lepší výsledky, než mají, kdyby se více snažily. Naopak soucit 

učitele poukazuje spíše na to, že učitel od nich více neočekává ani při sebevětší snaze 

z jejich strany (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). 

Výzkumy (Brophy, in Pavelková, 2002) ukazují, že učitelovo očekávání (které se 

následně projevuje v jeho atribucích) prezentované v chování působí více na mladší 

žáky. Výuka je totiž v nižších třídách více individualizovaná a navíc mladší žáci ještě 

nemají stabilizované sebepojetí a jsou proto citlivější na hodnocení z okolí, což se 

následně projeví i v jejich atribučním procesu. U starších žáků jsou účinky očekávání 

větší u žáků s problémy v sebepojetí a u žáků, kteří mají větší tendenci přizpůsobit se 

učitelovu očekávání.  

Učitelé ale svým atribučním procesem mohou ovlivnit žáky i v oblasti tzv. 

egodefenzivních atribucí a naučené bezmocnosti (Dařílek, Kusák 2001). Egodefenzivní 

atribuce slouží především k zachování pozitivního sebeobrazu o sobě samém. U učitelů 
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se pak dle Dařílka, Kusáka (2001) objevuje často tendence rozvíjet u úspěšných žáků 

egodefenzivní atribuci, zatímco u neúspěšných žáků atribuci kontradefenzivní a 

naučenou bezmocnost. 

 Pro vlastní sebeatribuci a vnímání vlastních úspěchů a neúspěchů je však také 

důležitá tzv. subjektivní odpovědnost učitelů za výsledky svých žáků. Ve svých studiích 

Mareš a jeho spolupracovníci (Mareš, Lukášová-Kantorková, 1992; Mareš, Skalská a 

Kantorková, 1994) uvádějí, že na základě této subjektivní odpovědnosti učitel následně 

jedná, svým chováním ovlivňuje žákovo vnímání vlastních úspěchů a neúspěchů, 

atribuční tendence i očekávání budoucích výsledků. Autoři dospěli k 5 typům učitelů, 

které se lišily v přijímání odpovědnosti za výsledky žáků: 

1. typ - Učitel přijímá odpovědnost za úspěchy žáků, k úspěchům žáků se hlásí. 

Odmítá však nést větší odpovědnost za jejich neúspěchy. 

2. typ - Učitel odmítá přijmout odpovědnost za neúspěchy žáků, o odpovědnost 

za jejich úspěch se dělí rovným dílem se žákem. 

3. typ - Učitel si nepřipisuje zásluhy za žákův úspěch, neboť se domnívá, že 

úspěch je pouze záležitostí žáka. Na příčinách žákova neúspěchu se v tomto typu učitelé 

ve výzkumném šetření neshodovali.  

4. typ - Učitel přijímá větší část zodpovědnosti jak za žákovy úspěchy, tak za 

jeho neúspěchy. 

5. typ - Učitel připisuje přibližně stejnou míru odpovědnosti sobě i žákovi, a to 

jak za úspěchy, tak za jeho neúspěchy.  

 

 

3.4 Výzkum atribučních tendencí ve školním prostředí 

  

 Doposud jsme upozorňovali především na výzkumná zjištění, která se vázala na 

zpětné atribuční tendence. Tedy na to, jaké příčiny lidé (žáci, učitelé) připisovali svým 

známým výsledkům, žáci i učitelé tedy atribuovali směrem do minulosti. V našich 

výzkumech se však snažíme zaměřit i na atribuční tendence směrem do budoucnosti, 

tedy na to, jaké výsledky učitelé a žáci očekávají a jaké očekávají příčiny budoucího 
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výsledku. Například ve výzkumu Saitlové (2009), zaměřeném na atribuční tendence 

v rámci konkrétní školní situace a na srovnání atribučních tendencí směrem do 

minulosti a do budoucnosti (nejprve žáci určovali očekávanou příčinu zatím neznámého 

výsledku ve školním testu, později připisovali příčinu již známému výsledku v tomto 

testu), se ukázalo, že atribuční tendence nejsou stálé a může je ovlivnit právě konkrétní 

(v našem případě školní) situace. Je-li realita neočekávaná a zároveň jasně čitelná, 

dochází k výrazným změnám atribučních tendencí, kdy do hry vstupují situační 

proměnné - zde především vnímaná obtížnost situace (testu) a očekávání úspěchu či 

neúspěchu v testu. Pokud je ale realita očekávaná, není výjimečná, dostávají se do 

popředí spíše stálejší individuální atribuční tendence. 
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4. Subjektivní smysl učení 

  

 Ve školním prostředí je stanovování cílů a jejich realizace spjata s učením. 

Učení může představovat prostředek, jak dosáhnout stanoveného cíle, nebo naopak 

může být vnímáno jako překážka na cestě k cíli. Smysl toho, proč se žák učí, se pak 

odráží nejen v aktivitě jedince, jeho motivaci, ale také v atribučním procesu. Žák si 

stanoví určité cíle - výsledky, kterých by rád dosáhnul a poté je realizuje s různou mírou 

vlastní aktivity. Má také určitá očekávání, za jakých podmínek těchto cílů dosáhne a po 

jejich realizaci také hodnotí, zda byla jeho očekávání naplněna, jaké následky jsou s tím 

spojeny a zda jeho aktivita byla adekvátní.  

 Všemi těmito proměnnými se ve svém rozšířeném modelu motivace výkonového 

chování zabývá Heckhausen (1980). Tento model představuje, na rozdíl od všech 

předchozích, model dynamický. Nezabývá se pouze strukturou motivace a s ní 

souvisejících proměnných, ale především jejich vzájemným ovlivňováním a působením 

na sebe. Zároveň zohledňuje situační faktory, a to jak krátkodobé, tak dlouhodobé, 

vnitřní i vnější. Skrze tyto faktory se pak do výkonu žáka dostává sebehodnotící 

prožitek. 

Heckhausen (1980) v podstatě rozlišuje 4 druhy očekávání, které mohou být 

motivačně relevantní: 

1. Očekávání „situace - výsledek“ reprezentuje subjektivní pravděpodobnost, že 

aktuální situace povede k žádoucímu výsledku, aniž by sám jedinec k tomuto očekávání 

přispěl vlastní aktivitou. Žák v tomto případě prožívá školní situaci jako víceméně 

samozřejmě vedoucí k výsledku, ať už žádoucímu nebo nežádoucímu.  

2. Očekávání „aktivita - výsledek“ reprezentuje subjektivní pravděpodobnost, že 

vytvořením určité akce, bez ohledu na situaci a podmínky, ve kterých probíhá, bude 

dosaženo žádoucího výsledku. Žák prožívá danou vzdělávací situaci jako důvod jednání 

(snahy), které vede ke kýženému výsledku. Toto očekávání tedy odráží míru výsledku 

chování na vlastní úsilí.  

3. Očekávání „situace - aktivita - výsledek“ reprezentuje subjektivní 

pravděpodobnost, že žádoucího výsledku jako následku vlastní aktivity bude dosaženo 

za daných podmínek (situace). K dosažení žádoucího výsledku tedy nestačí pouze 
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vlastní aktivita jedince, ale je třeba i určitých podmínek. Pokud podmínky nebudou 

splněny, nemusí být kýženého výsledku i přes vlastní úsilí dosaženo.  

4. Očekávání „výsledek - následek“ reprezentuje subjektivní pravděpodobnost, že 

určitý výsledek povede k určitému následku. Žák zde anticipuje to, co vyvolá, jestliže 

podá dobrý či špatný výkon, a pod vlivem této anticipace reguluje své jednání.  

 

 Na základě této teorie můžeme rozlišovat mezi vnitřními a vnějšími či 

bezprostředními a oddálenými následky, ke kterým vede výsledek jednání. Toto 

rozlišení následků a vůbec zasazení hodnot, které motivují lidské chování, do časového 

rámce umožnilo zabudovat do motivačního modelu postupné přibližování se 

perspektivnímu cíli (Pavelková, 2002). 

 

Schéma č. 1 - Schematické znázornění 4 druhů očekávání (Pavelková, 2002) 

 

                                 očekávání S - V 

 

 

situace (S)  aktivita (A)  výsledek (V)  následek (N) 

 

                                            očekávání (A - V) 

  

                            očekávání S - A - V                            očekávání V - N     

 

 

Uvedené typy očekávání se, podle Heckhausena (1980), zakládají na různých 

typech atribuce. Zatímco v případě očekávání „situace - výsledek“ přisuzuje žák příčiny 

úspěchu či neúspěchu hlavně vnějším faktorům (např. náhodě), v případě očekávání 

„aktivita - výsledek“ přisuzuje žák příčiny úspěchu či neúspěchu především vnitřním 

příčinám - např. schopnosti, úsilí.  
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Pro jasnější vysvětlení působení daných činitelů (očekávání) si můžeme 

představit žáka, kterého ve škole čeká písemná práce. Žák může očekávat, že plánovaná 

písemná práce pro něj bude snadná a výsledek bude s vysokou pravděpodobností dobrý 

i bez vynaložení velkého úsilí. Žák se tedy na test nemusí připravovat a přesto je velká 

pravděpodobnost, že bude úspěšný. Na druhé straně ale žák může také očekávat, že pro 

dosažení dobrého výsledku musí nějaké úsilí vynaložit. Takový žák se bude na test 

připravovat, čímž podle svého očekávání zvýší pravděpodobnost dosažení úspěchu.  

Jak ale již bylo řečeno, jednání bude ovlivněno i následky, které žák od svého 

výkonu očekává - např. horší / lepší známka na vysvědčení, pochvala rodičů, hodnocení 

žáka učitelem apod. Výsledná motivace žáka připravovat se na písemnou práci bude 

tedy ovlivněna všemi třemi druhy očekávání.   

   

 Subjektivní smysl učení tedy představuje význam učení pro dosažení 

konkrétních stanovených cílů. Učení se může stát prostředkem - instrumentem 

k dosažení těchto cílů nebo naopak překážkou. Můžeme hovořit o tzv. instrumentalitě 

učení tak, jak ji obecně definují autoři (Heckhausen, 1977; Pavelková, 2002) - tedy že 

čin je vnímán jako instrumentální, jestliže jeho provedení zvyšuje subjektivní 

pravděpodobnost dosažení daného cíle. Jestliže naopak čin v ničem nemění subjektivní 

pravděpodobnost dosažení cíle, je jeho instrumentalita nulová. V případě 

instrumentality učení pro budoucí cíle můžeme tedy říci, že učení je vnímáno jako 

instrumentální, pokud zvyšuje pravděpodobnost dosažení vytouženého budoucího cíle.  

 Instrumentální hodnotu daného cíle potom můžeme dle De Voldera a Lense 

(1982) vnímat jako rozdíl mezi subjektivní pravděpodobností dosažení cíle, jestliže pro 

toto dosažení jedinec něco podnikne a subjektivní pravděpodobností dosažení cíle, 

jestliže jedinec nepodnikne nic. Autoři (např. Irwin, in De Volder, Lens 1982) se dále 

zabývají otázkou instrumentální hodnoty učení pro dosahování více cílů najednou. 

Chování jedince, které má instrumentální hodnotu pro dosažení určitého cíle, může mít 

negativní instrumentální hodnotu pro dosažení jiných cílů. Např. pokud se bude jedinec 

učit většinu volného času, může tak dosáhnout určitého cíle (např. zlepšení známek), na 

druhou stranu touto aktivitou může zabránit dosažení jiného cíle (např. zlepšit se ve 

sportu). Tato teorie vychází z propojení s Heckhausenovým modelem motivace (1980) a 

Seligmanovým konceptem pravděpodobnosti dosažení výsledku bez reakce (1975).  
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 Ve vztahu instrumentality učení směrem ke školnímu výkonu může žák svůj 

školní výkon chápat minimálně čtyřmi různými způsoby (Pavelková, 1990): 

 1. školní výkon nemá pro žáka žádný smysl 

 2. školní výkon je sám o sobě smyslem žákova snažení (žák je výkonově   

     motivován) 

 3. školní výkon je prostředkem k dosažení nějakého bezprostředního cíle 

 4. školní výkon je prostředkem k dosažení časově vzdálenějších cílů, které 

                propůjčují motivační hodnotu (smysl) dílčím cílům. 

  V případě čtvrtého způsobu mohou nastat ještě další dvě možnosti: 

   a) žák může okamžitý výkon chápat jako podmínku pokračování  

       na určité cestě, kde si toto pokračování vyžaduje úspěch 

       v přítomné činnosti (např. dobré známky, aby se dostal na  

       určitou střední školu) 

   b) žák se může na okamžitý výkon dívat jako na hodnocení stupně 

       získávání určitých zdatností, o nichž je přesvědčen, že je bude  

       potřebovat a budou od něho vyžadovány v životě. 

 

 

4.1 Typy instrumentality 

  

 Simons a Lens, společně s dalšími autory (Simons, Dewitte, Lens 2004, Simons, 

Lens, Lacante, Vansteenkiste 2004), se pokusili rozlišit čtyři různé typy instrumentality. 

Tyto čtyři typy vznikly na základě kombinací dvou dimenzí – regulace aktivity a 

blízkosti užitku. Aktivita jedince může být regulována jednak samotným jedincem – 

profesionální rozvoj, osobní rozvoj apod. (vnitřní regulace), jednak vnějšími faktory – 

školní známky, odměny apod. (vnější regulace). Užitek vyplývající z aktivity jedince 

pak může být buď blízký, pokud chce jedinec dosáhnout blízkých cílů (např. studium 

anatomie kvůli úspěchu v jednom konkrétním testu), nebo vzdálený, pokud chce jedinec 

dosáhnout vzdálených cílů (např. studium anatomie za účelem stát se lékařem). 
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 Kombinací těchto dvou dimenzí můžeme získat čtyři odlišné typy 

instrumentality: 

 

Tabulka č. 2 – Čtyři typy instrumentality  

 Vnější regulace Vnitřní regulace 

Blízký užitek 1. typ instrumentality 2. typ instrumentality 

Vzdálený užitek 3. typ instrumentality 4. typ instrumentality 

 

1. typ instrumentality (blízký užitek, vnější regulace): 

 Aktuální úkol je povinný a jedinec je řízen pouze vnějšími důvody. Studenti 

studují, protože musí, protože chtějí mít dobré známky, odměnu, dárek apod. Příkladem 

tohoto typu instrumentality může být např. studentka zdravotní školy, která se na 

jednotlivé předměty připravuje proto, aby měla dobré známky, za které obdrží od rodičů 

dárek.  

2. typ instrumentality (blízký užitek, vnitřní regulace): 

 U tohoto typu instrumentality není přímý vztah mezi aktuálním a budoucími 

úkoly, ale současná aktivita je vnitřně regulovaná, protože učení a výkon jsou cíle samy 

o sobě. Jinými slovy, motivy mají původ v samotné osobě. V případě studentky 

zdravotní školy pak bude tato studentka studovat jednotlivé předměty proto, protože se 

dozvídá nové informace, které ji zajímají. 

3. typ instrumentality (vzdálený užitek, vnější regulace): 

 Zde jedinec usiluje o budoucí cíle a zároveň je motivován vnějšími faktory. 

Studentka zdravotní školy zde studuje jednotlivé předměty, protože chce být dobrou 

zdrav. sestrou za účelem toho, aby se stala vrchní sestrou a měla vysoký status. 

Požadované schopnosti teď a v budoucnu jsou si velmi podobné, ale regulace aktivity je 

vnější.  

4. typ instrumentality (vzdálený užitek, vnitřní regulace): 

 Jedinec usiluje o budoucí cíle a budoucí cíle vnitřně regulují aktuální aktivitu. 

Studentka studuje dané předměty proto, že rozvíjí její osobnost a umožňují jí být 

v budoucnu dobrou zdravotní sestrou. 
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 Autoři (Simons, Dewitte, Lens 2004; Simons, Lens, Lacante, Vansteenkiste 

2004) se dále ve svých studiích zabývají vztahem těchto čtyř typů instrumentality 

k motivaci, výběru cílů, vytrvalosti, učebním strategiím, školnímu výkonu atd. Ukázalo 

se, že jedinci, u kterých převládá vnitřní regulace aktivity (v popředí u nich tedy byl 

osobní růst), jsou více orientovaní na úkol, používají lepší učební strategie, jsou 

vytrvalejší a jejich výkon je lepší. Naopak pokud je jedinec regulován především 

vnějšími faktory, není tak vytrvalý, používá méně úspěšnou učební strategie, jeho 

výkon je horší. S méně úspěšnou učební strategií, horším výkonem a nižší vytrvalostí 

jsou dle těchto studií spojovány cíle orientované na samotného jedince (osobní cíle), 

zatímco cíle orientované na samotný úkol jsou spojeny s lepšími školními výsledky, 

lepší učební strategií a vyšší vytrvalostí.  

 Stejné výsledky můžeme pozorovat v případě bezprostředního či vzdáleného 

užitku. Jedinci, kteří vnímají vzdálený užitek, jsou více orientovaní na úkol, jsou 

vytrvalejší, volí úspěšnější učební strategii a dosahují lepších výkonů. U studentů, kteří 

uvádějí pouze krátkodobý užitek, tomu je naopak. 

 Celkově se dá říci, že jedinci, kteří jsou regulováni vnitřně a vnímají vzdálený 

užitek své činnosti, jsou nejvíce orientováni na úkol, nejvíce motivováni a mají nejlepší 

výsledky. Naopak studenti, kteří jsou regulováni vnějšími faktory a užitek vidí pouze 

v blízké budoucnosti, jsou nejméně motivováni a vykazují nejmenší výkonnost. 

 

 

4.2 Výzkum instrumentality 

  

 České výzkumy provedené v minulosti (Pavelková, 1990, 1985, 1988) ukázaly, 

že vnímaná obecná instrumentalita školy je relativně velmi nízká. Je však otázkou, zda 

je tomu tak skutečně, nebo zda to tak žáci pouze prezentují. Zahraniční výzkumy 

(McInerney, 2004) toto potvrzují a dodávají, že skutečná instrumentální hodnota školy 

může být podkopávána také veřejným přesvědčením, že školní vzdělání je ve 

skutečnosti pro zvyšování současných a budoucích životních šancí bezvýznamné. Toto 

přesvědčení je dětem často dospělými předkládáno a děti pak vnímají obecnou 

instrumentalitu učení pro budoucí úspěch v životě jako nízkou. Samozřejmě se vnímaná 
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instrumentalita učení v této souvislosti mění v závislosti na mnoha demografických 

rysech společnosti - např. stupeň vzdělání rodičů, vztah rodiny ke vzdělání apod. 

 Pavelková (1990) dále poukazuje na to, že obecně vnímaná instrumentalita 

studia je odlišná proměnná od instrumentality vázané na konkrétní cíle, na nichž žákům 

záleží a které jsou pro ně důležité.  

 Další zahraniční výzkumy se zabývají vztahem mezi instrumentalitou a úrovní 

cílů z hlediska dlouhodobosti. Např. Mento, Locke a Klein (1992) hovoří o tom, že 

dlouhodobé cíle jsou hodnoceny jako více instrumentální než krátkodobé cíle, a to 

s ohledem jak na bezprostřední vnitřní benefity (např. zažít pocit úspěchu, rozvoj 

dovedností), tak na vzdálené vnější benefity (např. kariéra, úspěch v životě). Volba 

vzdálených cílů (např. osobnostní růst, přínos společnosti, osobní vztahy apod.) má 

samozřejmě dopad i na přijetí blízkých subcílů ve službách budoucích cílů. Blízké 

subcíle vedou k vnímání vyšší instrumentality úkolu z hlediska učebních úkolů 

studentů, která zvyšuje hodnotu blízkých subcílů. Miller a Brickman (in Tanachnick, 

Relyea, Miller, 2008) dodávají, že je to studentovo vnímání instrumentality úkolu, co 

přenáší hodnotu jejich budoucích cílů a subcílů na blízké úkoly, se kterými se setkávají. 

Konečně, když jsou blízké úkoly vnímány jako instrumentální, studenti zvyšují 

autoregulační strategie zaměřené na blízké úkoly, aby dosáhli těchto cílů. Tato 

perspektiva je v souladu s Bandurovým pozorováním, že osobnostní rozvoj je značně 

obohacován, když jedinci spojí vzdálené aspirace s blízkým sebeřízením. 

 Dále se ukázalo (Lens, 1986; Simons, Vansteenkiste, Lens, Lacante, 2004), že 

na vnímanou instrumentalitu studia má vliv nejen dlouhodobost perspektivní orientace, 

ale také její afektivní náboj. Jedinci, kteří mají pozitivní postoj k budoucnosti, vnímají 

vyšší instrumentalitu studia pro dosažení stanovení cílů, jsou více motivovaní ke školní 

práci a dosahují lepších výsledků nežli jedinci s negativním postojem ke své 

budoucnosti. 
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5. Časová perspektiva 

 

 V této kapitole se budeme zabývat časovou perspektivou, která úzce souvisí 

s volbou cílů a instrumentalitou učení pro dosažení daných cílů.  

 Právě přání a cíle jedince poukazují na představy o budoucnosti, pomáhají nám 

budoucnost strukturovat. Také Heckhausen zasadil hodnoty a cíle do časové perspektivy 

ve svém kognitivním modelu motivace. Podle něj můžeme rozlišit mezi incentivní 

hodnotou bezprostředních vnitřních následků a vzdálenějších vnitřních i vnějších 

následků, ke kterým může výsledek vést (Heckhausen, 1980; Pavelková, Purková, 

Menšíková, 2010). 

 Schopnost člověka orientovat se do budoucnosti a záměrně a vědomě rozvrhovat 

a plánovat svůj život v čase představuje významnou psychickou proměnnou. Existují 

velké rozdíly v tom, jak lidé dokáží předjímat budoucnost a uvědoměle se v ní 

orientovat, což ovlivňuje stupeň jejich zájmu a účasti na ní (Pavelková, 1990). Jejich 

orientace na budoucnost se zároveň projevuje ve volbě méně či více vzdálených cílů a 

ovlivňuje jejich zájem a motivaci pro aktuální i budoucí chování. 

 Koncept časové perspektivy jako jednoho z aspektů psychologické budoucnosti 

byl představen především Lewinem, Frankem a ostatními. Lewin (1935; in Lens, 1986) 

definuje časovou perspektivu jako nynější představu budoucích událostí (cílů), kterými 

je spoluurčováno aktuální chování. V souvislosti s vývojem vnímání hovoří o 

postupném rozšiřování úzkého obzoru přítomnosti do rozměrů budoucnosti. Nejedná se 

však pouze o pouhý intelektuální vývoj, ale především o projev autonomní 

konstruktivní činnosti dítěte. Jedinec zároveň nevnímá pouze současnou situaci, ale má 

jistá očekávání, přání a sny o své budoucnosti. Již Lewin tedy naznačil, že časová 

dimenze je důležitou charakteristikou lidského chování, která vychází z minulé 

zkušenosti a přítomnými reakcemi směřuje do budoucnosti. 
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 V rámci teorií výkonové motivace se časovou perspektivou zabýval Raynor 

(1981; in Pavelková, 1990), který vnímá rozdíl mezi bezprostředními důsledky činnosti 

a účinky, které je možno připsat anticipovaným budoucím cílům. Rozlišil dva typy 

důvodů, které vedou člověka k určité činnosti:  

 1. důsledek činnosti je konečným cílem sám o sobě 

 2. bezprostřední činnost slouží jako prostředek k dalšímu jednání v budoucnu. 

  

 Raynor k tomuto dělení dodává, že úspěch v bezprostředních úkolech (cílech), 

které jsou nutné pro uskutečnění dalších úkolů (cílů) v budoucnu, vede k zintenzivnění 

vlivu výkonového motivu na aktuální jednání jedince. Dále Raynor rozlišuje mezi 

dvěma typy cest výkonových úkolů: 

 1. kontingentní cesta - úspěch v prvotních úkolech (cílech) je podmínkou pro to, 

aby mohl jedinec přistoupit k dalším úkolům v budoucnu. Každý dílčí úkol tedy 

představuje subcíl, který se stává prostředkem (instrumentem) ke splnění dalších cílů. 

Kontingentní cesty mohou být podle Raynora (1969) otevřené či uzavřené. 

 2. nekontingentní cesta - úspěch či neúspěch v jednom úkolu nemá žádný vliv na 

splnění dalších úkolů (cílů). Anticipace budoucích úspěchů či neúspěchů nemá žádný 

vliv na motivaci (Raynor, 1969). 

  

 Gjesme (1974; 1981) vnímá časovou perspektivu odlišně. Říká, že časová 

perspektiva se v průběhu života jedince postupně rozvíjí, až se z ní stává relativně stálá 

osobnostní charakteristika, o které hovoří jako o „všeobecné schopnosti anticipovat a 

osvětlovat budoucnost“ (1974). Podle Gjesmeho jsou někteří lidé výrazně ovlivněni i 

velmi vzdálenými cíli, zatímco jiní jsou těmito cíli ovlivněni jen malou měrou, a to i v 

případě, že se jedná o cíle zasazené do velmi blízké budoucnosti. Gjesme dále 

upozorňuje na skutečnost, že vnímaná vzdálenost budoucího cíle klesá s nárůstem 

jedincovy orientace na budoucnost. To znamená, že jedinec silně orientovaný na 

budoucnost by měl vnímat danou budoucí vzdálenost v čase jako bližší než jedinec 

s nízkou časovou orientací (in Pavelková, 2002). 

 Nejucelenější teorii časové perspektivy nám však poskytl Nuttin (1980). V jeho 

osobnostně-motivační koncepci je budoucí časová perspektiva chápána jako dynamické 
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řízení cílových objektů, které jsou kladeny do budoucnosti jako konkretizace aktuálních 

potřeb. Jedinec tedy své potřeby kognitivně rozpracovává na cílové objekty, které 

zasazuje do budoucnosti. Tato budoucnost může být různě daleká - od bezprostřední, 

přes krátkodobou až po velmi dlouhodobou (i přesahující život). Časovou perspektivu 

tedy Nuttin (1980) definuje jako konfiguraci časových lokalizací objektů, které jsou 

označeny časovým znakem. Tento časový znak má v případě předmětů budoucí 

perspektivy dvě komponenty: 

 1. ukazuje na lokalizaci do budoucnosti jako takové a 

 2. ukazuje na přesnější lokalizaci ve specifickém období 

Pro lokalizaci do budoucnosti jako takové je důležitý motivační stav jedince, pro 

přesnější lokalizaci do specifické budoucnosti je důležitá zkušenost jedince s běžnými 

událostmi.  

 Rozsah budoucí perspektivy hraje významnou roli při zpracovávání plánů 

činnosti a stanovování cílů.   

 Nuttin (1980; in Pavelková 2002) také vytvořil metodu, která nám pomáhá měřit 

hloubku (rozsah) a obsah časové perspektivy. V jeho metodě motivační indukce (MIM) 

se postupuje ve dvou krocích - nejprve se od respondentů zjišťuje seznam motivačních 

objektů (přání, cíle, záměry atd.), na kterých jedinec pracuje či kterých by chtěl 

dosáhnout, a následně jsou tyto objekty lokalizovány časově a obsahově. Nuttin došel 

ke čtyřem základním obsahovým kategoriím, které se liší aktivitou vzhledem 

k uvedenému objektu: 

 a) aktivní je sám subjekt 

 b) aktivní jsou druzí 

 c) hmotné objekty (vyrobené člověkem či přírodou)  

 d) objekty zvláštní povahy (sem můžeme zařadit ideální identity - věda, filosofie 

     pod.).  

 Tyto základní kategorie se dále člení na podkategorie. Další možné členění je 

z hlediska obsahového - tedy zda se jedná o motivační objekty vztahující se k vlastní 

osobě, ke škole, kariéře, seberozvoji, poznání, volnému času, vlastnictví, zda se jedná o 

ideální identity či strachové objekty.  
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 Z hlediska časového umístění cílů a záměrů můžeme objekty členit následovně: 

  a) krátkodobé (do půl roku) 

  b) střednědobé (do dvou let) 

  c) dlouhodobé (nad dva roky) 

  d) objekty umístěné v otevřené přítomnosti (od tohoto okamžiku dále)  

  e) umístěné v průběhu celého života 

 Samozřejmě se objevují i záměry, které jsou časově nezařaditelné.  

  

 S metodou MIM se úspěšně pracuje i v českém prostředí (např. Pavelková, 

2002) a je možné říci, že respondenty uváděné motivační objekty i jejich lokalizace 

v čase a obsahu odpovídají zahraničním výsledkům.    

 Novější teorii z konce 20. století zabývající se časovou perspektivou, která 

kombinuje motivační, emoční, kognitivní a sociální procesy, představuje teorie 

Zimbardova (Zimbardo, Boyd, 1999). Zimbardo pojímá časovou perspektivu jako 

nevědomý proces, pomocí něhož jsou nabývané osobní a sociální zkušenosti jedince 

rozloženy nebo alokovány do vybraných časových kategorií. Časovou perspektivu pak 

Zimbardo chápe jako relativně stálou individuální charakteristiku jedince. Podle 

Zimbarda je časová perspektiva ovlivňována mnoha faktory - např. kulturou, vzděláním, 

náboženstvím či rodinným modelem (Zimbardo, Boyd, 1999).  

 Pro Simona a další autory (McInerney, 2004) představuje časová perspektiva 

proměnnou, která v sobě zahrnuje motivační cíle, plány a přítomné chování řízené 

směrem k dosažení budoucích cílů. Jedná se tedy o velmi důležitý kognitivně-motivační 

element. Společně s užitkovou hodnotou toho, co jedinec koná proto, aby dosáhl svých 

vytoužených budoucích cílů, a důležitostí těchto cílů, je tento kognitivní element 

zároveň elementem dynamickým, který silně ovlivňuje motivaci a úspěch. 

 Kognitivní a dynamický aspekt časové perspektivy rozebírali ve svých pracích i 

De Volder a Lens (1982). Kognitivní aspekt podle nich představuje dispozici k vnímání 

integrování dlouhodobých důsledků současného chování. Je to vnímaná instrumentalita 

současného chování k dosažení cílů, a to nejen v blízké budoucnosti, ale i těch 

vzdálenějších. Dynamický aspekt naopak představuje dispozici k připisování vysoké 

hodnoty cílům, a to i v případě velmi vzdálených cílů. Jak kognitivní, tak i dynamický 
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aspekt individuální odlišnosti ve vnímání budoucnosti hraje důležitou roli v porozumění 

pozitivnímu efektu orientace na budoucnost. Autoři také identifikovali motivační efekt 

dlouhodobé časové perspektivy skrze připisování vysoké důležitosti cílům ve vzdálené 

budoucnosti (dynamický aspekt časové perspektivy) a skrze připisování vysoké 

instrumentální hodnoty aktuálnímu studiu pro dosažení cílů ve vzdálené budoucnosti 

(kognitivní aspekt časové perspektivy).   

 

  Čeští autoři (Pavelková, 1990, 2002) vytvořili na základě analýzy zahraničních 

koncepcí vlastní koncepci perspektivní orientace. Perspektivní orientaci chápou jako 

komplexní, relativně autonomní psychický předpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti 

a projevuje se mimo jiné v tom, že si jedinec klade vzdálenější cíle a usiluje o jejich 

dosažení. Základ perspektivní orientace tvoří kognitivně zpracovaná potřeba strukturace 

budoucnosti. Můžeme říci, že perspektivní orientace je vyšším stadiem, kterému 

předchází zaměření jedince klást si pouze bezprostřední cíle. Vzniklá perspektivní 

orientace se stává důležitým autoregulačním činitelem koordinujícím a motivujícím 

bezprostřední aktivity a činnosti jedince. Konkrétní jednání má své místo ve sledu 

činností směřujících k dosažení budoucího cíle, je usměrňováno a plánováno v určitém 

čase a chápáno jako předpoklad dosažení cíle v budoucnosti (Pavelková, 1990, 2002).  

 Pro vznik perspektivní orientace je třeba, aby byly splněny určité vnitřní 

podmínky (např. dozrávání kognitivních struktur) a vnější podmínky v podobě výzev 

(např. profesionální volba na konci základní školy). Pokud k vytvoření perspektivní 

orientace u dítěte nedojde, může se to projevit jako zásadní překážka v jeho další 

studijní či životní cestě. Aktivita takového jedince pak může být řízena pouze 

bezprostředními popudy a přáními, nemusí se vytvořit schopnost integrovat jednotlivé 

časové dimenze a vnímat kontinuitu minulosti, přítomnosti a budoucnosti (Pavelková, 

Purková, Menšíková, 2010). 

 Perspektivní orientace tedy v konceptu Pavelkové představuje relativně stálou 

osobnostní charakteristiku jedince, která vyjadřuje stupeň jeho zájmu a účasti na 

budoucnosti. Jedná se o jednu z relativně autonomních složek osobnosti, která je ale 

zároveň podmíněná i ostatními osobnostními charakteristikami. Rozvinutí perspektivní 

orientace je chápáno jako jeden ze základních předpokladů projektování životní cesty. 

Budoucnost si jedinec strukturuje dvěma možnými způsoby - jednak volbou a realizací 
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cílů (zdůraznění motivačního aspektu), jednak anticipací budoucích událostí (zdůrazněn 

je kognitivní aspekt). Oba tyto typy se vzájemně podmiňují (Pavelková, 1990).   

 

 

5.1 Délka časové perspektivy 

 

 Jak již bylo naznačeno, v oblasti časové perspektivy se jedná především o to, že 

jedinec si klade určité cíle, které směřují do budoucnosti. Tato budoucnost však může 

být různě daleká a může být u každého jedince jiná. Časová vzdálenost motivačních cílů 

tak může variovat od velmi krátkých (např. dnes večer jít do divadla) až po velmi 

vzdálené (např. dostat se do nebe). Dlouhodobá časová perspektiva tedy znamená mít 

relativně hodně cílů, které jsou situovány spíše do vzdálené budoucnosti. Jedinci 

s krátkodobou časovou perspektivou naopak usilují o cíle, které jsou situovány 

především do blízké budoucnosti (Nuttin, 1980; in Lens, 1986).  

 To, zda jedinec upřednostňuje spíše krátkodobé cíle (jeho časová perspektiva je 

tedy spíše krátkodobá) nebo naopak cíle velmi vzdálené (jeho perspektiva je spíše 

dlouhodobá) se samozřejmě projevuje v celém motivačním procesu. Mimo jiné je spjata 

i s oddalováním dosažení odměny, orientací na úspěch, subjektivním vnímání času či 

schopností kontroly. Například jedinci s dlouhodobou časovou perspektivou přijímají 

oddálení dosažení odměny lépe (odměna se tedy může dostavit až za delší časový úsek) 

než jedinci s krátkodobou časovou perspektivou. Stanovený oddálený cíl tím pádem 

ztratí u jedince s dlouhodobou časovou perspektivou méně subjektivní hodnoty kvůli 

oddálení času než u jedince s krátkodobou časovou perspektivou (Gjesme, 1979; Lens, 

1986). 

 Pokud se zaměříme na vztah mezi délkou časové perspektivy a orientací jedince 

na úspěch, můžeme očekávat, že jedinci s vysokou potřebou úspěchu jsou orientováni 

na budoucnost spíše dlouhodobě, protože považují budoucnost za užitečný nástroj 

k dosažení budoucích cílů, zatímco jedinci s nízkou potřebou úspěchu (popř. obavou 

z neúspěchu) jsou orientováni spíše krátkodobě, protože budoucnost pro ně představuje 

obávané neznámo.  
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 Stejný vztah můžeme pozorovat i ve vztahu mezi délkou časové perspektivy a 

vnitřní kontrolou jedince - tedy že jedinci s vysokou vnitřní kontrolou jsou zároveň 

orientovaní spíše k dlouhodobým cílům, zatímco u jedinců s nízkou vnitřní kontrolou je 

tomu naopak. Jak již bylo řečeno, prožitek budoucnosti a tedy i časové vzdálenosti cílů 

je velmi individuální a subjektivní. A tento subjektivní prožitek má významnou 

motivační hodnotu. Lidé s dlouhodobou časovou perspektivou jakožto osobnostní 

charakteristikou prožívají časový interval vložený do budoucnosti jako mnohem kratší 

nežli lidé s krátkodobou časovou perspektivou (Gjesme, 1979; Lens, 1986). 

  Rozdíly v délce časové perspektivy se samozřejmě projevují i v rámci pohlaví. 

Výzkumy ukázaly (Gjesme, 1979; Green a De Backer, in McInerney, 2004), že u žen 

převládá spíše dlouhodobá časová perspektiva a jsou u nich důležitější výkonové 

motivy, zatímco muži mají spíše krátkodobou orientaci na budoucnost a výkonové 

motivy u nich nejsou tolik důležité. Dále se ukázalo, že zatímco muži se dlouhodobě 

orientují především na cíle zaměřené na kariéru, u žen převládají spíše sociální cíle.  

 Ve výzkumných studiích (Simons, Vansteenkiste, Lens, Lacante, 2004; 

McInerney, 2004; Seijts, 1998) byl řešen i vztah mezi délkou časové perspektivy a 

vnímanou instrumentalitou. Jedinci s dlouhodobou časovou perspektivou vnímají své 

současné chování jako více instrumentální pro dosažení blízkých i vzdálených 

budoucích cílů, stejně tak je vyšší i vnímaná hodnota současné aktivity. Naopak jedinci 

s krátkodobou časovou perspektivou jsou méně schopní formulovat budoucí cíle, a 

proto vidí menší hodnotu v aktivitách, kterými jsou momentálně zaměstnáni. České 

výzkumy (Pavelková, 1985, 1988, 1990) toto nejen potvrzují, ale ještě dodávají, že je-li 

žák vázán pouze na bezprostřední cíle, je pro něj těžké najít ve školní práci hlubší 

smysl, zatímco perspektivně orientovaní jedinci jsou schopni chápat dlouhodobé 

důsledky současného chování. Vzdálené cíle vidí v aktivní kontinuitě s přítomností, což 

má odraz v přisuzování vyšší instrumentality studia pro tyto cíle a pozitivně se 

projevuje v aktivnějším zpracování budoucnosti a zároveň ve výkonu žáka. 
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5.2 Utváření časové perspektivy 

 

 Již Piagetovy výzkumy (in McInerney, 2004) ukázaly, že smysl pro čas - 

minulost a budoucnost se u dětí vyvíjí postupně a u dětí mladšího školního věku ještě 

není zcela dovyvinut. Předpokládá se, že o smyslu pro budoucnost můžeme hovořit až u 

dětí nacházejících se v pozdním stadiu konkrétních operací a ve stadiu formálních 

operací. Rozvoj časové perspektivy samozřejmě ovlivňuje mnoho faktorů - např. 

společnost, ve které jedinec žije, hodnoty této společnosti, vnímané příležitosti, 

ovlivňování rodiči, pohlaví, technologie a mnoho dalších (McInerney, 2004).  

 Pavelková a Helus (1992) hovoří o třech stádiích vývoje. První stadium 

představuje pouhou bezprostřední orientaci v časových znacích událostí, v termínech, 

lhůtách a rytmech. Jedinec víceméně pouze reaktivně organizuje činnosti. Ve druhém 

stupni je již jedinec schopen aktivně plánovat své postupy, dokáže zvážit význam a 

dosah všech položek plánovaných postupů. U třetího stadia je již jedná o biografické 

ztvárnění jednotlivých událostí jedince a veškeré úkoly jsou reflektovány 

v souvislostech životní cesty.  

Časová perspektiva je vlastně výsledkem procesu socializace. Jedinci se učí, že 

společnost jako celek, stejně jako specifická sociální skupina nebo třída, do které náleží, 

poskytuje organizované uspořádání budoucích událostí a cílů, z nichž některé jsou 

časově více specifické než jiné. Podle Steina (in Seijts, 1998) a jeho kolegů, více 

socializovaní jedinci (např. delikventi vs. nedelikventi) se o těchto cílech nejen učí, ale 

integrují je také do své kognitivní struktury času a stávají se součástí jejich série 

blízkých cílů.  
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6. Vůle a volní jednání 

  

 Na cestě od volby konkrétního cíle až po jeho realizaci prochází jedinec 

několika fázemi (Heckhausen, 1980). Tento proces v sobě zahrnuje jednak motivační 

složku, jednak složku volní. Pro to, aby jedinec dosáhl stanoveného cíle, totiž nestačí 

pouze cíl zvolit a motivovat se k jeho splnění, ale je třeba také volní úsilí, které nám 

dopomůže k samotné realizaci konkrétního cíle. Heckhausen vytvořil tzv. Rubicon 

model, kdy proces realizace cíle připodobňuje k překročení řeky Rubicon. Tento model 

rozlišuje dva odlišné stavy mysli, které probíhají v procesu od objevení přání až po 

realizaci cíle. Jedná se o motivační mentální nastavení a volní mentální nastavení. 

Motivační mentální nastavení je spojeno se zvažováním a hodnocením potenciálních 

cílů a výběrem toho osobně nejdůležitějšího cíle, volní mentální nastavení je pak 

spojeno s usilováním o zvolený cíl. 

 Čtyřfázový model začíná první fází - fází motivační. V této fázi jedinec zvažuje 

možné cíle, přemýšlí o pozitivních i negativních důsledcích a o tom, zda pozitivní 

důsledky převažují nad negativními (tedy zda se vůbec jakákoliv aktivita směrem 

k dosažení cíle vyplatí). Tato fáze končí výběrem určitého cíle a zformováním cílové 

intence („překročení Rubiconu“). Dle našich předpokladů je tato fáze ovlivněna 

hodnotovou orientací jedince. Následují dvě volní fáze - fáze před jednáním a akční 

fáze. Ve fázi před jednáním je již zformován záměr, nedochází však zatím k akci 

(např. z důvodu nevhodných podmínek, nebo z důvodu realizace jiného cíle). V akční 

fázi je poté intence uskutečňována a jedinec aktivně usiluje i vybraný cíl. Poslední fází 

je pak fáze po jednání, která je opět fází motivační a obsahuje dvojí hodnocení - jednak 

zhodnocení, zda se podařilo dosáhnout vybraného cíle, a také zhodnocení toho, co 

jedinec podnikne dál.  

  

 Volní jednání tedy sehrává v motivačním procesu významnou roli. V této práci 

se volnímu jednání věnuji především z pohledu seberegulace a sebekontroly. Tímto 

pojetím se zabýval Kuhl spolu s dalšími autory (Kuhl, Fuhrmann, 1998). Na rozdíl od 

tradičních teorií vůle, ve kterých je pro vynakládání úsilí zdůrazňován vliv očekávaného 

úspěchu a vliv přisuzované hodnoty výsledků studia (důležitá je tedy cílová orientace 
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jedince),  Kuhl (2005) zdůrazňuje především další nekognitivní aspekty motivace. 

Rozlišuje dvě formy volního jednání, které hrají v procesu motivace klíčovou roli: 

 1. Sebeřízení („self-control“), jako jedna z forem kontroly volního jednání, je 

založeno na principu potlačování procesů, myšlenek, které by mohly ohrozit cestu 

k danému cíli. Jedná se o vědomou formu řízení vlastního jednání. 

 2. Naproti tomu autoregulace („self-regulation“) představuje neuvědomovanou 

formu kontroly volního jednání, která je založena na principu integrace procesů a 

mechanismů, které pomáhají udržovat vybraný záměr v paměti. V procesu autoregulace 

se žák zaměřuje na všechny své pocity, potřeby, emoce a hledá způsoby, jak je naplnit 

v souladu se záměrem.  

 Pro splnění úkolu (cíle) je třeba, aby člověk sám sebe přinutil k činnosti, tedy 

řídil sám sebe („sebeřízení“). Pokud se s úkolem ztotožní, může proces plnění úkolů 

(cílů) přejít do procesu autoregulace.  
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II. VÝZKUMNÁ ČÁST 
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7. Výzkum 

 

7.1 Výzkumné cíle 

  

 Ústředním tématem naší výzkumné práce jsou atribuční tendence žáků na konci 

základní školy a studentů středních škol ve vztahu k životním cílům a vnímané 

instrumentalitě učení pro dosažení těchto cílů. Životní cíle využíváme jako prostor pro 

zkoumání atribučních tendencí a vnímané instrumentality učení, předpokládáme, že 

jejich realizace je právě těmito proměnnými významně ovlivňována.    

  

 Atribuční tendence zkoumáme z několika hledisek. Z hlediska životních cílů nás 

zajímají především atribuční tendence u cílů, které studenti sami uváděli jako ty, o které 

aktuálně usilují, a u cílů, které jsou obecně považovány za důležité. Tyto cíle jsme 

studentům nabídli v rámci dotazníku DI-2 a byly získány prostřednictvím metody 

motivační indukce (podrobněji viz kap. č. 7.4 - Výzkumné metody).  

 Dále jsme sledovali atribuční tendence po školním úspěchu a neúspěchu, a to 

včetně vazby na celkovou školní úspěšnost studentů. Zjišťovali jsme, zda (popřípadě 

jak) se volba atribucí mění ve vztahu k prospěchu a školnímu výkonu. S tímto tématem 

souvisí také stálost atribučních tendencí, které jsme se věnovali již v předchozím 

výzkumu (Saitlová, 2009). Tehdy jsme se zaměřili především na neměnnost atribučních 

tendencí v konkrétní školní situaci a na atribuční tendence směrem do minulosti a do 

budoucnosti. Výzkum ukázal, že je-li realita neočekávaná a zároveň jasně čitelná, 

dochází k výrazným změnám atribučních tendencí. Pokud je ale realita očekávaná, není 

výjimečná, dostávají se do popředí spíše stálejší individuální atribuční tendence. Zjistili 

jsme tedy, že atribuční tendence pravděpodobně nevykazují ve školním prostředí úplnou 

stabilitu a že v případě zjišťování atribučních strategií týkajících se školního úspěchu a 

neúspěchu zřejmě nestačí sledovat pouze obecné atribuční tendence jedince, ale je nutné 

sledovat i proměnné ovlivňující danou konkrétní situaci, mimo jiné tedy i vnímanou 

instrumentalitu učení pro dosažení daných cílů a vnímanou důležitost cílů. 

 V aktuálním výzkumu jsme proto zjišťovali proměnlivost atribučních tendencí 

ve vztahování se k budoucnosti. Vztah k budoucnosti je dalším významným faktorem, o 
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kterém předpokládáme, že ovlivňuje nejen samotnou volbu životních cílů, ale také 

atribuční strategie jedince (Nuttin, 1980). V rámci této problematiky bylo naším cílem 

ověřit roli vnitřní a ovlivnitelné atribuce z hlediska časové perspektivy jedince.  

 

 Jak již bylo výše řečeno, životní cíle nám kromě prostoru pro zkoumání 

atribučních tendencí vytvářejí i prostor pro zjišťování vnímané instrumentality učení pro 

dosahování těchto životních cílů, jelikož i vnímaná instrumentalita učení je důležitý 

faktor, který ovlivňuje jejich realizaci (De Volder, Lens, 1982; Gjesme, 1981). Vedle 

životních cílů zkoumáme instrumentalitu učení opět i z hlediska časové perspektivy 

jedince, kdy nás zajímá, zda můžeme považovat instrumentalitu učení a časovou 

perspektivu za dva rozdílné koncepty, jak naznačily předchozí výzkumy (např. 

Pavelková, 2002), a kdy také sledujeme vzájemné vztahy mezi vnímanou 

instrumentalitou a ostatními faktory. 

 

 Abychom mohli životní cíle studentů využít jako nástroj pro prověření 

atribučních tendencí a vnímané instrumentality učení, bylo třeba tyto životní cíle popsat 

nejen z hlediska důležitosti, kterou jim studenti připisují, ale také z hlediska dalších 

proměnných, u kterých předpokládáme, že budou souviset s jejich vlastní realizací. 

Kromě atribučních tendencí a instrumentality učení, které pro nás představují stěžejní 

faktory, se jednalo o volní vlastnosti studentů a již zmíněnou časovou orientaci a 

vztahování se k budoucnosti. 

 

 

7.2 Design výzkumu  

 

 Výzkumná část rigorózní práce je rozdělena do pěti základních částí, ve kterých 

se snažíme zmapovat důležitost vybraných životních cílů, vnímanou instrumentalitu 

učení pro dosažení těchto cílů, atribuční tendence studentů týkající se nejenom 

dosahování samotných cílů, ale také atribuční tendence směrem k obecnému školnímu 

úspěchu a neúspěchu, časovou a perspektivní orientaci studentů a jejich volní vlastnosti. 

Zároveň jsme se zaměřili na hledání vztahů mezi jednotlivými proměnnými. Kromě 
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námi nabízených cílů jsme studenty vyzvali i k uvedení cílů, o které oni sami aktuálně 

usilují a které jsou pro ně tedy aktuálně důležité. U těchto cílů jsme také dále zjišťovali 

atribuční tendence a vnímanou instrumentalitu učení pro jejich dosažení. Výsledky 

získané pomocí obou strategií jsme porovnávali. 

 Při zpracovávání dat získaných prostřednictvím dotazníkových šetření na 

jednotlivých školách jsme využili kvantitativního i kvalitativního přístupu. Data jsme 

zpracovávali pomocí statistických metod, které nám umožnily kvantitativní srovnání a 

získání informací o případných vztazích mezi jednotlivými proměnnými. Pracovali jsme 

převážně se Spearmanovým korelačním koeficientem a regresní analýzou (ANOVA). 

Statisticky zpracované výsledky jsme srovnávali s kvalitativně hodnocenými daty 

získanými v rámci otevřených otázek.  

 

7.2.1 Důležitost vybraných cílů a vnímaná instrumentalita učení pro jejich 

dosažení 

 První část výzkumné práce je věnována vnímané důležitosti vybraných cílů 

(podrobněji k výběru cílů viz dále) a instrumentalitě učení pro dosažení těchto cílů. 

Studentům jsme předložili seznam vybraných cílů, u kterých měli za úkol vyznačit míru 

důležitosti v jejich životě. Zároveň jsme je požádali o určení pravděpodobnosti jejich 

dosažení v případě, že se budou pilně učit a v případě, že se učit nebudou. To nám 

umožnilo určit vnímanou instrumentalitu učení pro dosažení těchto cílů (viz kap. č. 4 -  

Subjektivní smysl učení – definice instrumentality učení). Na základě takto zjištěných 

informací jsme si mohli vytvořit představu o žebříčku životních cílů a zjistit, které cíle 

(popř. skupina cílů) jsou pro studenty důležité a které naopak za důležité nepovažují. 

Dále nás zajímalo, jakou roli hraje při dosahování daných cílů učení. Tedy zda jej 

studenti vnímají spíše jako pomoc či prostředek, který jim dosažení vybraných cílů 

usnadní (popř. zda je učení dokonce podmínkou pro dosažení daných cílů), nebo zda 

jim učení  dosažení daného cíle / daných cílů nijak neusnadňuje, popř. jim dokonce 

v dosažení daných cílů může bránit.  

 Sledovali jsme také, zda existuje nějaký konkrétní vztah mezi vnímanou 

důležitostí vybraných cílů a vnímanou instrumentalitou učení pro jejich dosažení, popř. 

zda existuje nějaká souvislost mezi těmito zjišťovanými proměnnými a prospěchem 

studentů.  
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 V oblasti důležitosti vybraných cílů a instrumentality učení pro jejich dosažení 

se tedy zabýváme těmito výzkumnými otázkami: 

1. Zmapovat, které cíle (popř. skupina/y cílů) jsou pro studenty v životě důležité a 

které naopak za důležité nepovažují. 

2. Do jaké míry může studentům učení subjektivně pomáhat či bránit dosažení 

daných cílů – tzn. zjistit instrumentalitu učení pro dosažení daných cílů. 

3. Je vnímaná instrumentalita učení vyšší u důležitých cílů? 

4. Vnímají studenti s lepším prospěchem učení jako instrumentálnější pro dosažení 

důležitých cílů než studenti s horším prospěchem? 

 

7.2.2 Atribuční tendence studentů 

 Druhou část jsme věnovali stěžejnímu bodu našeho výzkumu, tedy atribučním 

tendencím studentů. Studenti prostřednictvím Dotazníku důležitosti motivačních cílů a 

instrumentality učení určovali nejpravděpodobnější příčinu dosažení vybraných cílů a 

také nejčastější příčinu, která stojí za jejich školním úspěchem a neúspěchem. Na 

atribuční tendence jsme se také dotazovali u cílů, které studenti uváděli jako ty, o které 

aktuálně sami usilují (viz kap. č. 7.2.5 - Cíle, o které studenti aktuálně usilují). Při 

dotazování jsme vycházeli z Weinerova systému příčin (náhoda / štěstí, snadnost / 

obtížnost úkolu, úsilí / píle, schopnosti), studenti však měli možnost uvádět i jiné 

příčiny. 

 Zajímalo nás, zda studenti volí pro dosažení vybraných cílů spíše vnitřní nebo 

vnější příčiny, popř. zda mají pocit, že mohou dosažení daných cílů sami ovlivnit 

vlastním přičiněním, tedy zda upřednostňují příčiny kontrolovatelné (ovlivnitelné) či 

příčiny nekontrolovatelné (neovlivnitelné). Kromě atribučních tendencí ve vztahu 

k vybraným cílům nás zajímaly i atribuční tendence při školním úspěchu a neúspěchu.  

 Při zpracování získaných dat jsme se zaměřili také na souvislosti mezi 

atribučními tendencemi studentů a dalšími proměnnými. Zjišťovali jsme, zda existuje 

nějaký vztah mezi převažující atribucí a důležitostí cílů, vnímanou instrumentalitou 

učení pro dosažení vybraných cílů, prospěchem, časovou perspektivou či volními 

vlastnostmi studentů (časové perspektivě a volním vlastnostem studentů ve vztahu 
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k atribucím se podrobněji věnujeme v kap. č. 7.2.3 - Časová orientace a volní vlastnosti 

studentů).  

 V oblasti atribučních tendencí studentů jsme se zabývali následujícími 

výzkumnými otázkami: 

1. Zjistit míru shody mezi systémem příčin nabízeným Weinerem a možností 

studentů volně volit atribuce - tedy ověřit, zda Weinerův systém příčin postihuje 

nejtypičtější a nejfrekventovanější atribuce studentů. 

2. Připisují studenti dosažení důležitých cílů převážně vnitřním a kontrolovatelným 

příčinám?  

3. Liší se nejčastěji uváděné příčiny v případě dosažení vybraných cílů a v případě 

obecného školního úspěchu či neúspěchu nebo jsou atribuční tendence 

neměnné? 

4. Mění se atribuční tendence v případě cílů, které studenti považují za 

nejdůležitější a u cílů, které naopak nejsou pro studenty nijak důležité? 

5. Volí studenti s vyšší vnímanou instrumentalitou učení převážně příčiny vnitřní a 

kontrolovatelné? 

6. Liší se od sebe skupina studentů s převažující vnitřní kontrolovatelnou příčinou 

(úsilí, píle) a skupina studentů s převažující vnější a nekontrolovatelnou příčinou 

(náhoda) ve vnímané důležitosti cílů, instrumentalitě učení a ostatních 

proměnných? 

  

7.2.3 Časová orientace a volní vlastnosti studentů  

 Naším dalším cílem bylo ověření teoretických předpokladů vztahujících se 

k časové perspektivě, ve kterých je vnitřní kontrolovatelná atribuce prezentována jako 

určitá charakteristika prodloužené časové perspektivy jedince (Nuttin, 1980), a také 

ověření, že studenti s delší časovou orientací vnímají zároveň i vyšší instrumentalitu 

učení pro dosažení svých životních cílů. Vztah časové perspektivy a instrumentality 

učení nebyl v minulosti vždy jednoznačný, určitou dobu se dokonce předpokládalo, že 

se jedná o totožné koncepty. Přestože byl tento předpoklad výzkumně vyvrácen, 

v českém prostředí např. ve výzkumech Pavelkové (2002), je pravděpodobné, že mezi 

vnímanou instrumentalitou učení a časovou orientací existuje velmi úzký vztah. 
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 Časová orientace byla také po dlouhou dobu vnímána především jako určitá 

zdatnost jedince. Později ji však autoři (Nuttin, 1980, Gjesme, 1981) začínají vnímat 

spíše jako osobnostní charakteristiku a je také ve vztahu k dalším osobnostním 

charakteristikám zkoumána. V našem výzkumu proto prověřujeme návaznost časové 

orientace jedince na volní charakteristiky, a to především z toho důvodu, že vůle 

pravděpodobně představuje proměnnou, která výrazně ovlivňuje realizaci stanovených 

cílů. 

 

 V části zaměřené na časovou perspektivu a volní vlastnosti studentů jsme se 

zaměřili především na tyto výzkumné otázky: 

1. Jaká je časová orientace žáků posledních ročníků základní školy a studentů 

středních škol?  

2. Jaké jsou volní vlastnosti žáků a studentů v našem výzkumném vzorku? 

3. Můžeme potvrdit, že instrumentalita učení a orientace na budoucnost představují 

dva rozdílné koncepty? 

4. Existuje pozitivní korelační vztah mezi perspektivní orientací a převažující 

vnitřní atribucí?  

5. Vnímají jedinci s dlouhodobou perspektivní orientací vyšší instrumentalitu 

studia pro dosažení důležitých životních cílů? 

6. Existuje souvislost mezi volními vlastnostmi studentů a dalšími proměnnými, 

např. vnímanou instrumentalitou učení pro dosažení daných cílů nebo 

atribučními tendencemi?  

   

7.2.4 Charakteristika vybraných skupin cílů - školní cíle vs. cíle ze sociální oblasti 

 V další, čtvrté části jsme se věnovali vybraným skupinám nabízených cílů - 

konkrétně skupině cílů bezprostředně souvisejících se školou či kariérou a skupině cílů 

ze sociální oblasti. Jedná se o dvě hlavní skupiny, které se žáků a studentů 

bezprostředně dotýkají. Kromě charakteristiky obou skupin i konkrétních cílů z hlediska 

důležitosti cílů, instrumentality učení pro jejich dosažení a atribučních tendencí ve 

vztahu k těmto cílům nás zajímaly především společné a rozdílné znaky obou skupin. 

Také nás zajímalo, zda můžeme vysledovat nějaký vztah mezi těmito dvěma skupinami 

cílů a časovou orientací studentů, popř. jejich volními charakteristikami.  
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V této části jsme se snažili zodpovědět tyto otázky: 

1. Liší se tyto dvě skupiny cílů v připisované důležitosti? 

2. Lze potvrdit předpoklad, že vnímaná instrumentalita učení pro dosažení cílů 

souvisejících se školou a kariérou je vyšší než u cílů ze sociální oblasti? 

3. Připisují žáci a studenti stejné příčiny dosažení cílů z obou skupin nebo se 

atribuční tendence v případě těchto dvou skupin cílů liší?  

4. Existuje nějaký vztah mezi těmito dvěma skupinami cílů a časovou orientací 

studentů, popř. jejich volními charakteristikami? 

  

7.2.5 Cíle, o které studenti aktuálně usilují  

 Pátá a poslední část výzkumu je věnována cílům, o které studenti aktuálně usilují 

a které měli možnost uvést v otevřených otázkách v rámci Dotazníku důležitosti 

motivačních cílů a instrumentality učení. Zjišťovali jsme jednak to, zda studenti vůbec o 

nějaké konkrétní cíle v současnosti usilují, mapovali jsme jejich obsah a také jejich 

časové umístění - tedy zda se jedná spíše o krátkodobé či dlouhodobé cíle. Dále jsme se 

studentů ptali na vnímanou instrumentalitu učení pro dosažení těchto cílů a atribuční 

tendence v případě, že se jim cíle podaří, popř. nepodaří dosáhnout.  

 Výsledky získané v rámci otevřených otázek jsme zpracovávali převážně 

kvalitativně -  rozborem jednotlivých odpovědí. 

  

 V poslední části jsme se tedy věnovali především těmto výzkumným otázkám: 

1. Pokud studenti aktuálně usilují o nějaké cíle, o jaké cíle se jedná - z hlediska 

obsahového i časového? 

2. Usilují studenti o tytéž cíle, které jsme jim nabídli v rámci dotazníku, nebo jsou 

pro ně důležité ještě další cíle? 

3. Vnímají studenti učení jako instrumentální pro dosažení svých aktuálních cílů? 

4. Jaké příčiny žáci a studenti připisují případnému dosažení či nedosažení svých 

aktuálních cílů?  

5. Liší se aktuální cíle uváděné studenty ve zjišťovaných proměnných (důležitost 

cílů, vnímaná instrumentalita učení a atribuční tendence) od námi nabízených 

cílů? 
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7.3 Výzkumný vzorek 

 

 Výzkumného šetření se v letech 2010 - 2012 zúčastnilo celkem 596 žáků a 

studentů ze šesti základních a středních škol. Jednalo se o žáky 8. a 9. ročníků ZŠ a 

studenty 1. - 3. ročníků SŠ. Sběr dat byl realizován za pomoci výchovných poradců 

jednotlivých škol. Výzkumné šetření bylo rozděleno do tří etap, každá škola se 

zúčastnila pouze jedné etapy. Etapy se kromě časového období sběru dat lišily v typu a 

množství metod, které byly pro sběr dat využity (podrobněji k metodám viz kap. č. 7.4 - 

Výzkumné metody). První etapy v roce 2010 se zúčastnila ZŠ 1, SŠ 1 a SŠ 2, druhé 

etapy v roce 2011 pak pouze SŠ 3 a poslední etapy v roce 2012 se zúčastnily ZŠ 2 a SŠ 

4.  

   

Tabulka č. 3 - Výzkumný vzorek 

Základní školy Chlapci Dívky Celkem 

 ZŠ 1 50 39 89 

 ZŠ 2 30 25 55 

 Střední školy Chlapci Dívky Celkem 

 SŠ 1 122 20 142 

 SŠ 2 98 2 100 

 SŠ 3 126 2 128 

 SŠ 4 79 3 82 

 Celkem 505 91 596 

 

        

 Důvodem relativně pestrého výzkumného vzorku je naše snaha o obecnější 

charakteristiku sledovaných jevů a zároveň možnost srovnání mezi základními a 

středními školami. Proto jsme také i v rámci zpracování získaných dat pracovali jak 

s celým vzorkem, tak i zvlášť se základními a středními školami.  

 Ačkoliv v rámci základních škol se jedná z hlediska genderového o relativně 

vyrovnaný vzorek, v rámci středních škol, které se nám podařilo do výzkumu zapojit, 

výrazně převažují chlapci. Z tohoto důvodu je třeba vnímat výsledky výzkumu v rámci 

středních škol jako charakteristické pro chlapce.  
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7.3.1 Charakteristiky jednotlivých škol  

ZŠ 1: 

 Základní škola č. 1 se nachází v severních Čechách ve velkém městě. Jedná se o 

školu běžného typu se zaměřením na sport a zdravý životní styl, kterou navštěvuje 

přibližně 400 žáků. Našeho výzkumu se zúčastnilo 89 žáků (mírně převažovali chlapci) 

osmých a devátých ročníků.  

 

ZŠ 2: 

 Základní škola č. 2 se nachází v Praze. Jedná se o školu běžného typu, kterou 

navštěvuje přibližně 350 žáků. Našeho výzkumu se zúčastnilo 55 žáků osmých a 

devátých ročníků (poměr chlapců a dívek byl v tomto případě vyrovnán). 

 

SŠ 1: 

 Střední škola č. 1 se nachází v severních Čechách. Představuje jednu 

z největších středních škol v kraji, navštěvuje ji více než 800 studentů. Škola nabízí 

maturitní i nematuritní (učební) obory především technického zaměření. Našeho 

výzkumu se zúčastnilo celkem 142 studentů (v naprosté většině se jednalo o chlapce), 

kteří v době sběru dat navštěvovali první ročník. Jednalo se o studenty čtyř učebních 

oborů - Mechanik opravář motorových vozidel, Elektrikář, Obráběč kovů, Strojní 

mechanik a čtyř maturitních oborů - Dopravní prostředky, Elektrotechnika, Ekonomika 

a podnikání, Mechanik strojů a zařízení.  

 

SŠ 2: 

 Střední škola č. 2 se nachází v Praze. Školu navštěvuje přibližně 500 studentů 

(jedná se však nejen o střední školu, ale také o vyšší odbornou školu), kteří mají 

možnost studovat zde v několika maturitních oborech technického směru. Našeho 

výzkumu se zúčastnilo 100 studentů (v naprosté většině opět chlapci) prvních a 

posledních ročníků, kteří se vzdělávají v oborech Elektrotechnika, Informační 

technologie a Technické lyceum. 

 

SŠ 3: 

 Střední škola č. 3 se nachází ve středně velkém městě ve středních Čechách. 

Školu v současnosti navštěvuje necelých 300 studentů, kteří mají možnost studovat ve 

dvou tříletých učebních oborech a jednom nástavbovém maturitním oboru. Našeho 
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výzkumu se zúčastnilo celkem 128 studentů (naprostá většina byli opět chlapci) prvních 

a druhých ročníků učňovských oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář 

zemědělských strojů. 

 

SŠ 4: 

 Střední škola č. 4 se také nachází ve středně velkém městě ve středních Čechách 

a zajišťuje vzdělání ve tříletých učebních oborech a jednom čtyřletém maturitním oboru. 

Školu navštěvuje přes 500 studentů. Do našeho výzkumu se zapojilo celkem 82 

studentů (naprostá většina chlapců), kteří navštěvují první, druhý a třetí ročník tříletých 

učebních oborů Mechanik opravář motorových vozidel a Opravář zemědělských strojů 

ve věku 15 - 20 let. 

 

 

7.4 Výzkumné metody  

  

 Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, výzkum probíhal ve třech etapách 

v letech 2010 - 2012. V každé etapě jsme postupně výzkumné metody doplňovali podle 

dosavadních výsledků a zkušeností. Jako základní metodu, kterou jsme použili ve všech 

etapách, jsme zvolili upravenou verzi Dotazníku důležitosti motivačních cílů a 

instrumentality studia pro splnění těchto cílů De Voldera a Lense (1982) doplněnou o 

otázky týkající se atribučních tendencí studentů. V poslední etapě (ZŠ 2 a SŠ 4) jsme 

ještě tento dotazník doplnili o otevřené otázky (viz níže). Ve druhé a třetí etapě (ZŠ 2, 

SŠ 3 a SŠ 4) jsme kromě uvedeného dotazníku použili ještě dotazník zaměřený na volní 

vlastnosti jedince - dotazník VCI Kuhla a Fuhrmanna (in Heckhausen, Dweck, 1998), 

ve třetí etapě (ZŠ 2 a SŠ 4) jsme skupinu výzkumných metod ještě rozšířili a do 

výzkumu zařadili i dva dotazníky zaměřené na časovou orientaci studentů - nejnovější 

verzi dotazníku PO-2 (Pavelková, 2002) a dotazník ZTPI (Zimbardo, Boyd, 1999).   

  

7.4.1 Důležitost cílů a instrumentalita učení 

 Původní Dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality De Voldera 

a Lense (1982) zjišťuje jednak subjektivní důležitost vybraných motivačních cílů, 

jednak instrumentalitu učení pro dosažení těchto cílů. Za základ dotazníku použili De 

Volder a Lens inventář 23 motivačních cílů, majících různou časovou a pochopitelně i 
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obsahovou charakteristiku. Jednotlivé cíle lze tedy dále třídit (typologizovat) z hlediska 

obsahového, časového či z hlediska aktivity jedince. Inventář cílů byl získán faktorovou 

analýzou odpovědí v Nuttinově (1980) Metodě motivační indukce - MIM.  

  

 Subjektivní důležitost každého motivačního cíle je měřena na čtyřbodové škále 

(nedůležitý, málo důležitý, více důležitý, velmi důležitý). Důležitost byla zjišťována u 

následujících cílů (třídění cílů z hlediska obsahového je pouze orientační, pro potřeby 

této práce): 

  1. Cíle související se školou a kariérou: 

 Mít úspěšnou pracovní kariéru 

 Vystudovat střední školu 

 Mít dobré známky 

 Vystudovat vysokou školu 

 Mít zajímavé povolání 

 

  2. Cíle sociální: 

 Pomáhat druhým 

 Být s tím, koho mám rád 

 Mít milujícího partnera 

 Mít vysoký sociální status 

 Mít hodně kamarádů 

 Žít šťastný rodinný život 

 Být dobrým kamarádem 

 Dobře vychovávat děti 

 

  3. Cíle osobní: 

 Hodně cestovat 

 Stále poznávat něco nového 

 V životě dosáhnout něčeho významného 

 Osamostatnit se od rodičů 

 Udržovat se ve zdravé kondici 

 Řídit si sám svůj život 

 Stále se v něčem zlepšovat 
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 Mít dostatek volného času 

 

  4. Cíle související s majetkem: 

 Mít velký majetek 

 Vydělávat hodně peněz 

 

  Z časového hlediska můžeme uvedené cíle rozdělit na krátkodobé a dlouhodobé 

cíle. Mezi krátkodobé cíle můžeme zařadit cíl Mít dobré známky; pro studenty středních 

škol (především pro studenty posledního ročníku) je to i cíl Vystudovat střední školu. 

Za určitých okolností můžeme ke krátkodobým cílům přiřadit i cíle Pomáhat druhým; 

Být s tím, koho mám rád; Mít hodně kamarádů; Být dobrým kamarádem či cíl Mít 

dostatek volného času. Ostatní cíle chápeme spíše jako dlouhodobé, kterých mohou 

studenti dosáhnout v průběhu několika let či dokonce až v průběhu celého života.  

   

  Instrumentalita učení je zjišťována u identických motivačních cílů jako 

subjektivní důležitost. Pro každý z těchto motivačních cílů posuzovali respondenti na 

čtyřbodové škále (jistě dosáhnu, spíše dosáhnu, spíše nedosáhnu, nedosáhnu) jednak 

subjektivní pravděpodobnost dosažení jednotlivých cílů, jestliže se budou intenzivně 

učit (studovat), a jednak subjektivní pravděpodobnost dosažení těchto cílů, jestliže se 

nebudou učit. Pro každý cíl definuje rozdíl mezi těmito subjektivními 

pravděpodobnostmi instrumentální hodnotu studia pro ten který cíl. Veličina 

instrumentality může tedy v našem výzkumu dosahovat hodnot – 3 až +3. 

 Při konstrukci dotazníku měřícího instrumentalitu učení pro dosažení 

motivačních cílů v budoucnosti se autoři opírají o myšlenky Irwina (1971) a 

Heckhausena (1977): Čin je vnímán jako instrumentální, jestliže jeho provedení zvyšuje 

subjektivní pravděpodobnost dosažení cíle, a naopak, jestliže čin v ničem nemění 

subjektivní pravděpodobnost dosažení cíle, je jeho instrumentalita nulová. Stupeň 

instrumentality nějakého činu se tedy měří podle rozdílu, který vytváří v subjektivní 

pravděpodobnosti dosažení cíle.  

 

 Dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality byl využit i v 

předchozích výzkumech Pavelkové (2002), což nám umožňuje srovnání výsledků v čase 

a můžeme tak sledovat případné posuny ve vnímané důležitosti jednotlivých cílů a 

zároveň vývoj vnímané instrumentality učení.  
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7.4.2 Atribuční tendence 

 S ohledem na to, že naším hlavním zájmem bylo sledování atribučních tendencí 

žáků a studentů, doplnili jsme Dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality o 

další otázky týkající se právě atribučních tendencí u jednotlivých cílů. Východisko pro 

nás představuje atribučně – motivační teorie B. Weinera (1980). Pokusné osoby jsme 

vyzvali, aby určily příčinu, která by v jejich případě nejpravděpodobněji vedla 

k dosažení daného cíle. Studenti měli na výběr následující příčiny: 

 

1. náhoda, štěstí 

2. snadnost / obtížnost cíle 

3. úsilí, píle 

4. schopnosti 

 

 Kromě atribučních tendencí u jednotlivých cílů jsme se studentů dále ptali na 

obecné atribuční tendence po školním úspěchu, resp. školním neúspěchu.  

 V poslední etapě výzkumu (tedy při dotazování na ZŠ 2 a SŠ 4) jsme, po 

předchozích zkušenostech, dotazník doplnili ještě o několik otevřených otázek 

zaměřených na všechny složky dotazníku, tzn. cíle, o které jedinec aktuálně usiluje, 

aktivitu, kterou jedinec vyvíjí pro dosažení těchto cílů, instrumentalitu studia pro 

dosažení těchto cílů a pravděpodobné příčiny dosažení či nedosažení těchto cílů. Šlo 

nám především o to, abychom mohli porovnat ustálený weinerovský systém příčin se 

skutečnou šíří možných příčin, se kterou operují samotní studenti.  

  

 V dotazníku byly studentům položeny následující otázky: 

1. O jaký cíl / cíle v současné době usiluješ? (Může se jednat o cíle krátkodobé i 

dlouhodobé) 

2. Jak se konkrétně snažíš tohoto cíle / cílů dosáhnout, co přesně pro to děláš? 

3. Pomáhá Ti v úsilí o dosažení tohoto cíle / těchto cílů učení? Pokud ano, jak 

konkrétně ti pomáhá? 

4. Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů podaří 

dosáhnout? Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, snadnost cíle / cílů, 

úsilí, schopnosti nebo uvést další příčiny. 
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5. Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů dosáhnout 

nepodaří? Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, obtížnost cíle / cílů, 

úsilí, schopnosti nebo uvést další příčiny. 

  

7.4.3 Volní vlastnosti  

Do výzkumu jsme zařadili také metodu zjišťující volní vlastnosti studentů. Vůle je 

velmi důležitou složkou autoregulace žáka, která je předpokladem pro realizaci jeho 

životních cílů.  

Volní vlastnosti studentů jsme sledovali prostřednictvím upravené verze Dotazníku 

volních vlastností (The Volitional Components Inventory) Kuhla a Fuhrmanna (in 

Heckhausen, Dweck, 1998), který v sobě zahrnuje dva mody vůle jedince - 

sebekontrolu a seberegulaci. Dotazník je rozdělen do osmi oddílů, ve kterých 

respondenti na sedmibodové škále (1 - téměř nikdy, 2 - velmi zřídka, 3 - zřídka, 4 - 

někdy, 5 - často, 6 - velice často, 7 - téměř vždycky) posuzují, jak často odpovídají 

jednotlivé výroky jejich pocitům. Každý oddíl v sobě zahrnuje několik faktorů: 

 

1. VCI 1 - Studenti v otázkách v tomto oddílu odpovídají na to, jak se většinou cítí, 

když mají začít plnit složitý či nepříjemný úkol, nakolik jsou schopni se k plnění 

takových úkolů donutit. Tento oddíl v sobě zahrnuje dva faktory - Odmítání úsilí 

(EAV) a Tlak sám na sebe (SCP). Příklad položek dotazníku: „Dávám přednost 

věcem, které mohu dělat bez větší námahy.“ „Složité věci raději odkládám.“ 

2. VCI 2 - V tomto oddílu dotazník zjišťuje, jak se studenti zachovají, jestliže se již 

pro nějaký cíl (úkol) rozhodnou. Zahrnuje v sobě také dva faktory - Kontrola 

rozhodnutí (DEC) a Monitorování úmyslů, záměrů (IMO). Příklad položek 

dotazníku: „Během dne si znovu a znovu připomínám všechny věci, které chci 

udělat.“ „Jestliže je to nutné, jsem schopen rychle se rozhodovat.“ 

3. VCI 3 - Třetí oddíl dotazníku se zaměřuje na způsob, jakým studenti 

s nepříjemným či složitým úkolem začíná, zda mají k jeho plnění dostatek 

energie. Zahrnuje v sobě celkem čtyři faktory - Nedostatek energie (LAE), 

Plánování (PLA), Iniciace, zahájení (INI) a Zanedbávání, opomíjení cíle (GON). 

Příklad položek dotazníku: „Ihned se do toho ponořím.“ „Začnu na něčem 

pracovat a posléze dělám něco úplně jiného.“ 

4. VCI 4 - Tento oddíl zjišťuje schopnost studentů soustředit se plně na 

vypracování úkolu. Zahrnuje v sobě tři faktory - Vědomá kontrola pozornosti 
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(CAC), Kontrola „arousal“ - vybuzení - aktivace (ACU) a Nevědomá kontrola 

pozornosti (IAC). Příklad položek dotazníku: „Bez jakékoli námahy zůstávám 

v důležitých záležitostech soustředěný.“ „Myšlenkami jsem někde jinde.“ 

5. VCI 5 - V pátém oddílu dotazníku se studenti vyjadřují k pocitům, které zažívají 

v případě, že se snaží dosáhnout náročného cíle, tedy zda mají pocit vlastní 

kompetence k řešení úkolu a zda jsou přesvědčeni, že složitý úkol splní. Oddíl 

zahrnuje tyto faktory - Sebeurčení (SEL), Volní sebedůvěra, sebeočekávání 

(VSE), Kompetence, pravomoc, oprávnění (MAS) a Volní optimismus - zvládnu 

to, jsem přesvědčen, že nejsem slabý (OPT). Příklad položek dotazníku: „Věřím 

ve své schopnosti.“ „Jsem přesvědčen, že ve věci vytrvám i přes všechny 

obtíže.“ 

6. VCI 6 - Šestý oddíl dotazníku zjišťuje pocity studentů v situaci, kdy jsou zabráni 

do složitého úkolu, tedy zda dokážou kontrolovat své emoce a zda se u nich 

projevuje obava ze selhání. Oddíl v sobě zahrnuje tři faktory - Strach 

z neúspěchu, ze selhání (FOF), Emoční kontrola (EMC) a Emoční roztěkanost 

(EDI). Příklad položek dotazníku: „Představuji si, jak hrozný by byl neúspěch.“ 

„Cítím, že jsem neodolatelně přitahován k nějakému pokušení.“ 

7. VCI 7 - V předposledním oddílu dotazníku se zjišťuje, jakým způsobem se 

studenti staví ke svým vlastním chybám a jak reagují na případnou kritiku. 

Tento oddíl obsahuje pouze jeden faktor - Kontrola selhání - důvod neúspěchu 

(FCO). Příklad položek dotazníku: „Rychle se ze svých chyb učím.“ „Jsem 

schopný okamžitě změnit své chování, když někdo poukáže na mé chyby.“ 

8. VCI 8 - Poslední oddíl je zaměřen na to, jak se studenti vyrovnávají 

s neúspěchem či selháním a zahrnuje čtyři faktory - Pozitivní uvažování (snění) 

o cíli - podaří se to (PGF), Útlum emocionální vytrvalosti - inhibice v chování 

(EPI), Posílení sebehodnocení  - jak bych mohl udělat věci lépe (RSE) a Vlastní 

odměňování - odměna sebe sama (RWD). Příklad položek dotazníku: „Po 

neúspěchu ztrácím sílu k práci.“ „Když učiním v nějaké složité věci pokrok, 

udělám pro sebe něco pěkného.“ 

 

7.4.4 Časová orientace  

 Časovou orientaci studentů jsme zjišťovali prostřednictvím dvou dotazníků - 

dotazníku PO-7 - nejnovější verze původního dotazníku PO-2 (Pavelková, 2002) a 

dotazníku ZTPI (Zimbardo, Boyd, 1999). Časová perspektiva studentů úzce souvisí 



65 

 

s volbou a vnímanou důležitostí jednotlivých cílů a její zjištění u studentů nám tak 

umožňuje získat bližší poznatky o souvislostech mezi sledovanými proměnnými. 

  

 Dotazník perspektivní orientace PO-7 představuje nejnovější verzi původního 

dotazníku PO-2 (Pavelková, 2002). Zjišťuje převažující orientaci respondentů na 

budoucnost - krátkodobou či dlouhodobou, tedy perspektivní orientaci. Původní 

dotazník obsahoval 30 položek, které spadaly do čtyř bloků: 

  a) potřeba strukturace budoucnosti 

  b) realizace přání a plánů 

  c) tolerance k oddálení odměn 

  d) oddálenost - dlouhodobost cílů a úkolů  

 Nově dotazník obsahuje pouze 25 jednotlivých tvrzení, na která studenti 

odpovídají prostřednictvím volby jedné ze tří odpovědí. Jako příklad můžeme uvést 

položky:  

 Nejvíce mi vyhovuje starat se pouze o to, co bude dnes, zítra či za týden:  

  a) ano 

  b) ne 

  c) spíše ano 

 Svůj budoucí život si: 

a) dokáži docela dobře představit 

b) jen velmi málo dokáži představit 

c) ani nechci představovat, chci ho žít, jak přijde 

 Jsou lidé, které zajímá především přítomnost, život berou tak, jak přichází se 

svými radostmi i starostmi. Jiní lidé rádi přemýšlejí o své budoucnosti, mají 

potřebu mít jasno a orientovat se v tom, co je čeká. 

 a) patřím spíše k první skupině lidí 

 b) nevím 

 c) patřím spíše k druhé skupině lidí 

 

 Pro potřeby tohoto výzkumu bylo pracováno jednak s hrubým skórem, jednak se 

třemi ukazateli: strukturace (potřeba strukturace budoucnosti), realizace (realizace 

cílů) a seberozvoj. 
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 Zimbardův dotazník časové perspektivy (ZTPI – Zimbardo Time 

Perspective Inventory), který byl v zatím poslední verzi publikován v roce 1999 

(Zimbardo, Boyd, 1999), prokazuje dobré psychometrické vlastnosti – kohezi 

jednotlivých škál, reliabilitu, predikční validitu i konstruktovou validitu.  Českým 

překladem se zabývali autoři Lukavská, Klicperová-Baker, Lukavský a Zimbardo 

(2011), kteří publikovali i standardizační studii.  

 Dotazník obsahuje 56 tvrzení, která respondent hodnotí na pětistupňové škále: 

rozhodně nesouhlasím; spíše nesouhlasím; ani souhlasím, ani nesouhlasím; spíše 

souhlasím a rozhodně souhlasím. Položky jsou rozděleny do pěti subškál: 

1. Negativní minulost odráží obecně negativní postoj k minulosti. Jak upozorňuje 

Zimbardo (1999), nejde o měření „objektivní“ nepříznivé historie jedince - 

negativní postoj k minulosti může být ovlivněn i aktuálními prožívanými 

nepříjemnostmi nebo traumaty, negativním rekonstruováním neškodných 

událostí, nebo oběma těmito procesy. Škála zahrnuje položky jako „Myslívám 

na ošklivé věci, které se mi přihodily v minulosti.“ či „Často myslím na to, co 

jsem měl v životě udělat jinak.“  

2. Pozitivní minulost odráží vřelý, sentimentální postoj k minulosti. Je tvořena 

položkami jako „Moc rád vzpomínám na svou minulost.“ či „Mám rád povídání 

o tom, jaké to bylo za starých dobrých časů.“ 

3. Hédonistická přítomnost odráží lehkovážný přístup k času a životu, 

emocionalitu v rozhodování a významnou motivaci k vyhledávání podnětů – tzv. 

stimulation seeking. Ukazuje orientaci jedince na aktuální potěšení s nízkým 

ohledem na budoucí důsledky. Patří sem položky typu „Riskování chrání můj 

život před nudou.“ či „Jednám impulzivně – tj. dělávám věci, které mě právě 

napadnou.“ 

4. Fatalistická přítomnost ukazuje na fatalistické, bezmocné vnímání přítomnosti 

a budoucnosti. Je tvořena položkami jako „Má životní cesta je řízena silami, na 

které nemám vliv.“ či „Život je samá změna, a tak může člověk sotva plánovat 

budoucnost.“ 

5. Budoucnost je škála, která odráží obecnou orientaci na budoucnost. Jde o 

tendenci podřizovat své současné chování budoucím cílům. Zahrnuje položky 

jako „Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen odolat 

pokušení.“ či „Díky soustavné práci plním úkoly včas.“ 

6.  
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8. Výsledky 

 

 

8.1 Důležitost a instrumentalita učení 

 

 U studentů základních a středních škol jsme nejprve zjišťovali jejich hodnotovou 

orientaci, tedy to, jaké cíle jsou pro ně v životě důležité (prostřednictvím Dotazníku 

důležitosti motivačních cílů). Studenti u vybraných (námi nabídnutých) cílů určovali, 

jak moc jsou pro ně důležité - na škále od nedůležitý až po velmi důležitý. Výsledky 

důležitosti životních cílů nám přináší tabulka č. 4.  

 

 Tabulka č. 4 - Důležitost cílů 

Cíl 
Mean 

celkem 
SD 

Pořadí 

celkem 

Pořadí 

chlapci 

Pořadí 

dívky 

Pořadí 

ZŠ 

Pořadí 

SŠ 

Vystudovat střední školu 3,77 0,52 1 1 1 1 1 

Být s tím, koho mám rád 3,67 0,62 2 - 3 2 4 3 2 

Mít milujícího partnera 3,67 0,66 2 - 3 3 2 5 4 

Dobře vychovávat děti 3,62 0,68 4 4 5 2 3 

Žít šťastný rodinný život 3,60 0,68 5 6 3 4 6-7 

Řídit si sám svůj život 3,58 0,58 6 6 7 8 6-7 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 3,57 0,62 7 6 8 7 5 

Být dobrým kamarádem 3,49 0,69 8 8 6 6 8 

Udržovat se ve zdravé kondici 3,36 0,74 9 9 10 - 11 9 11 

Mít dostatek volného času 3,34 0,72 10 10 10 - 11 14 12 

Vydělat hodně peněz 3,32 0,67 11 11 12 11 10 

Stále se v něčem zlepšovat 3,24 0,72 12 12 14 13 9 

Mít hodně kamarádů 3,23 0,82 13 13 13 12 14 

Mít zajímavé povolání 3,19 0,78 14 14 15 16 13 

Osamostatnit se od rodičů 3,14 0,87 15 15 16 15 15 

Mít dobré známky 3,10 0,78 16 16 - 17 9 10 18 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
3,04 0,87 17 16 - 17 18 17 16 

Stále poznávat něco nového 2,95 0,78 18 18 20 20 17 

Mít vysoký sociální status 2,90 0,76 19 19 18 21 19-20 

Pomáhat druhým 2,85 0,83 20 20 21 19 19-20 

Mít velký majetek 2,61 0,81 21 21 23 22 21 

Vystudovat vysokou školu 2,37 1,03 22 22 18 18 22-23 

Hodně cestovat 2,21 0,82 23 23 22 23 22-23 

Pozn.: SD - směrodatná odchylka, cíle jsou seřazeny podle vnímané důležitosti 
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 V rámci celého výzkumného vzorku, jednotlivých typů škol i v rámci pohlaví 

byl jako nejdůležitější cíl označen cíl Vystudovat střední školu. U tohoto cíle je také 

nejnižší směrodatná odchylka, což znamená, že studenti se na vnímané důležitosti 

tohoto cíle shodovali. Následovala skupina cílů ze sociální oblasti a osobního života 

(cíle Být s tím, koho mám rád; Mít milujícího partnera; Dobře vychovávat děti; Žít 

šťastný rodinný život a Řídit si sám svůj život). Studenti středních škol ještě za důležitý 

cíl považují cíl Mít úspěšnou pracovní kariéru, což je pochopitelné. Naopak mezi 

nejméně důležité cíle byly označovány cíle Mít vysoký sociální status; Pomáhat 

druhým; Mít vysoký majetek; Vystudovat vysokou školu a Hodně cestovat. I v těchto 

cílech (až na cíl Vystudovat vysokou školu, kde je směrodatná odchylka již vyšší) se 

studenti víceméně shodují, a to napříč typy školy i v rámci pohlaví.  

 Zatímco minimální důležitost cíle Vystudovat vysokou školu se dá předpokládat 

(pro žáky základní školy se jedná o cíl v daleké budoucnosti, který není v tuto chvíli 

aktuální. Respondenti středních škol byli převážně studenti středních odborných učilišť, 

u kterých se zájem o studium na vysoké škole nepředpokládá), zajímavým výsledkem 

byla minimální důležitost cíle Hodně cestovat. V dřívějších (před rokem 1990) 

výzkumech byl tento cíl naopak vnímán žáky a studenty jako velmi důležitý 

(Pavelková, 2002). Je možné, že s otevřenými možnostmi cestovat po celém světě a 

v jakémkoliv časovém horizontu ztrácí tento cíl na aktuální důležitosti. Cestování je 

zřejmě vnímáno jako samozřejmost, nikoliv jako cíl, o který by bylo nutné usilovat.  

 Zajímavý je také výsledek v případě cílu Mít dobré známky, který se celkově 

umístil mezi méně důležitými cíli. Při bližším zkoumání si však můžeme všimnout, že 

méně důležitý je pro chlapce a pro studenty SŠ. U dívek a žáků základních škol patřil 

tento cíl k průměrně důležitým. 
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Tabulka č. 5 - Instrumentalita učení pro dosažení cílů 

 

Cíl 
Mean 

celkem 
SD 

Pořadí 

celkem 

Pořadí 

chlapci 

Pořadí 

dívky 

Pořadí 

ZŠ 

Pořadí 

SŠ 

Mít dobré známky 1,54 1,191 1 1 1 1 1 

Vystudovat střední školu 1,47 1,21 2 2 2 3 2 

Vystudovat vysokou školu 1,42 1,413 3 3 3 2 3 

Vydělat hodně peněz 1,31 1,202 4 4 4 5 4 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 1,3 1,109 5 5 5 4 5 

Mít zajímavé povolání 1,11 1,2 6 6 6 6 6 

Mít vysoký sociální status 0,95 1,229 7 7 7 10 7 

Stále se v něčem zlepšovat 0,93 1,268 8 8 8 7 8 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
0,88 1,216 9 9 9 8 9 

Mít velký majetek 0,81 1,187 10 10 10 9 10 

Stále poznávat něco nového 0,46 1,261 11 11 11 12 11 

Hodně cestovat 0,43 1,217 12 12 12 11 12 

Dobře vychovávat děti 0,34 1,302 13 13 13 13 13 

Řídit si sám svůj život 0,3 1,292 14 14-15 14-15 15 14 

Žít šťastný rodinný život 0,29 1,28 15 14-15 14-15 14 15 

Osamostatnit se od rodičů 0,19 1,399 16 16 16 16 16 

Pomáhat druhým 0,16 1,238 17 17 17 17 17 

Mít milujícího partnera -0,12 1,283 18 18 18 20 18 

Být dobrým kamarádem -0,13 1,252 19 19 19 19 20 

Udržovat se ve zdravé kondici -0,16 1,391 20 20-21 20-21 18 21 

Být s tím, koho mám rád -0,18 1,363 21 20-21 20-21 22 19 

Mít hodně kamarádů -0,23 1,313 22 22 22 21 22 

Mít dostatek volného času -0,49 1,517 23 23 23 23 23 

Pozn.: SD - směrodatná odchylka, cíle jsou seřazeny podle vnímané instrumentality 

 

 Tabulka č. 5 nám přináší výsledky vnímané instrumentality učení pro dosažení 

jednotlivých cílů. Na vnímané instrumentalitě učení se studenti opět shodují, a to 

v rámci jednotlivých typů škol i v rámci pohlaví. Směrodatná odchylka je však oproti 

předchozí vnímané důležitosti jednotlivých cílů vyšší, což nám naznačuje, že shoda 

jednotlivých studentů není tak velká jako v předchozím případě.  

 Mezi cíle, k jejichž dosažení může učení pomoci nejvíce, jsou řazeny především 

cíle z oblasti školy a kariéry: Mít dobré známky; Vystudovat střední školu; Vystudovat 

vysokou školu; Vydělat hodně peněz a Mít úspěšnou pracovní kariéru. Naopak mezi 

cíle, pro jejichž dosažení není učení důležité, ba naopak může jejich dosažení bránit 

(záporná instrumentalita) řadí studenti tyto cíle: Mít milujícího partnera, Být dobrým 

kamarádem; Udržovat se ve zdravé kondici; Být s tím, koho mám rád; Mít hodně 
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kamarádů; Mít dostatek volného času. Přestože to explicitně z výsledků nevyplývá, je 

možné se domnívat, že u těchto cílů hraje významnou roli čas, který studentům učení 

zabírá a který jim pak může chybět v cestě za dosažením těchto cílů.  

 Zajímavý výsledek nabízí cíl Vydělat hodně peněz - studenti vnímají učení jako 

důležitý prostředek k dosažení tohoto cíle, dokonce důležitější než např. u cílů Řídit si 

sám svůj život; Mít velký majetek apod. 
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8.2 Atribuční tendence 

  

 Stěžejním cílem naší práce je zmapování atribučních tendencí u žáků a studentů 

z hlediska důležitosti životních cílů a vnímané instrumentality učení. Atribuční tendence 

jsme zjišťovali prostřednictvím dotazníku Důležitosti motivačních cílů a instrumentality 

učení. Žáci a studenti určovali nejpravděpodobnější příčinu dosažení konkrétních cílů - 

na výběr měli čtyři příčiny - náhoda / štěstí; obtížnost úkolu; úsilí / píle a schopnosti. 

Tabulka č. 6 nám přináší procentuální zastoupení jednotlivých příčin a zároveň 

nejčastěji uváděnou příčinu dosažení konkrétního cíle.  

 

Tabulka č. 6 - Atribuční tendence - celkové výsledky 

Cíl 

Náhoda, Snadnost / Úsilí, 

Schopnosti 

Nejčastější atribuce* 

štěstí obtížnost píle 
chlapci dívky celkem 

 
úkolu 

 
Vystudovat střední školu 7,7 7,4 70,3 14,6 3 3 3 

Být s tím, koho mám rád 43,2 11,4 30,8 14,6 1; 3 1 1; 3 

Mít milujícího partnera 48,6 9,8 27,4 14,2 1; 3 1 1; 3 

Dobře vychovávat děti 8 5,7 57,9 28,4 3; 4 3 3; 4 

Žít šťastný rodinný život 29,3 8,4 46,6 15,7 3; 1 1; 3 3; 1 

Řídit si sám svůj život 6,6 13,4 40,5 39,5 3; 4 4; 3 3; 4 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 12,2 2,8 60,7 24,3 3 3 3 

Být dobrým kamarádem 15 14,1 37,9 33 3; 4 3; 4 3; 4 

Udržovat se ve zdravé kondici 10,7 10,3 60,5 18,5 3 3 3 

Mít dostatek volného času 31,5 23,9 27,1 17,5 1; 3 2; 1 1; 3 

Vydělávat hodně peněz 14,8 7,8 53,5 23,9 3 3 3 

Stále se v něčem zlepšovat 8,2 7,1 59,7 25 3; 4 3 3; 4 

Mít hodně kamarádů 39,8 13,6 22,4 24,2 1; 4 1 1 

Mít zajímavé povolání 27,3 8,2 35,1 29,4 3; 4; 1 3 3; 4; 1 

Osamostatnit se od rodičů 10,1 31,5 35,2 23,2 3; 2 2; 3 3; 2 

Mít dobré známky 11,8 9,2 61,9 17,1 2 3 3 

V životě dosáhnout něčeho významného 28 7,7 44,5 19,8 3; 1 3 3; 1 

Stále poznávat něco nového 35,3 15,8 28,2 20,7 1; 3 1 3; 1 

Mít vysoký sociální status 25,6 12,1 38,5 23,8 3 1; 3 3; 1 

Pomáhat druhým 13,5 21,3 23,8 41,4 4 4 4 

Mít velký majetek 34,6 9,4 40,8 15,2 3; 1 1; 3 3; 1 

Vystudovat vysokou školu 27,7 12,4 44,1 15,8 3; 4 3 3; 1 

Hodně cestovat 52,6 20 16,2 11,2 1 1 1 

Pozn.: Údaje jsou v %, cíle jsou seřazeny podle vnímané důležitosti 

* Uvádíme jen číslo skupiny atribucí, kterou volilo více než 25 % žáků. 

1 - náhoda, štěstí; 2 - obtížnost úkolu; 3 - úsilí, píle; 4 - schopnosti 
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 Studenti středních i základních škol volili jako nejčastější příčinu dosažení cíle 

úsilí a píli, tedy příčinu vnitřní a kontrolovatelnou. Tato příčina se vyskytuje téměř u 

všech cílů. Druhou nejčastější příčinou byla naopak příčina vnější a nekontrolovatelná, 

tedy náhoda a štěstí. Obtížnost úkolu se ve více než 25% odpovědí objevila pouze u cíle 

Osamostatnit se od rodičů. Tato příčina byla studenty volena pouze minimálně.  

 Zajímavým výsledkem je, že studenti u cílů bezprostředně souvisejícími se 

školou (tedy cíl Vystudovat střední školu; Vystudovat vysokou školu a Mít dobré 

známky) považují za pravděpodobnější příčinu jejich dosažení úsilí a píli - tedy příčinu 

kontrolovatelnou, zatímco schopnosti - nekontrolovatelnou vnitřní příčinu volí v méně 

než 25%.  

 Z pohledu vnímané důležitosti cílů se výsledky celého vzorku významně neliší - 

u nejdůležitějších i nejméně důležitých cílů je jako nejčastější příčina jejich dosažení 

uváděna příčina vnitřní a kontrolovatelná - úsilí, píle, hned za ní potom příčina vnější a 

nekontrolovatelná - náhoda, štěstí.   

 Na nejčastějších atribucích se žáci a studenti shodují i v rámci pohlaví. Chlapci i 

dívky nejčastěji volí příčinu vnitřní a kontrolovatelnou - píli a následuje příčina vnější a 

nekontrolovatelná - náhoda, štěstí. Ani u chlapců, ani u dívek se téměř neobjevuje (ve 

více než 25%) jako příčina dosažení cíle snadnost / obtížnost úkolu - tedy příčina vnější 

a nekontrolovatelná.  
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Tabulka č. 7 - Atribuční tendence - nejčastější příčiny - rozdíly mezi ZŠ a SŠ 

 

 Cíl 
Nejčastější příčina ZŠ * Nejčastější příčina SŠ * 

chlapci dívky celkem chlapci dívky celkem 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 3 3 3 3; 4 3; 4 3; 4 

Pomáhat druhým 4 4 4 4; 3 4 4 

Vystudovat střední školu 3 3 3 3 3 3 

Mít dobré známky 3 3 3 3 3 3 

Hodně cestovat 1 1 1 1 1; 3 1 

Vystudovat vysokou školu 3 3 3 3; 1 1; 2; 3 3; 1 

Být s tím, koho mám rád 1; 3 1 1 1; 3 1 1; 3 

Mít velký majetek 1; 3 1; 3 1; 3 3; 1 3 1; 3 

Stále poznávat něco nového 1 1 1 1; 3 1; 3 1; 3 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
3; 1 3 3; 1 3; 1 3; 1 3; 1 

Osamostatnit se od rodičů 2; 3 2 2; 3 3; 2 3 3; 2 

Udržovat se ve zdravé kondici 3; 4 3 3 3 3 3 

Mít milujícího partnera 1; 3 1 1 1; 3 1 1; 3 

Mít vysoký sociální status 3; 1 1; 3 3; 1 3; 4 1; 3 3; 4 

Mít hodně kamarádů 1; 3 1 1 1; 4 1; 3 1; 4 

Řídit si sám svůj život 3; 4; 2 4; 3 4; 3 3; 4 3; 4 3; 4 

Stále se v něčem zlepšovat 3; 4 3 3 3; 4 3 3 

Žít šťastný rodinný život 1; 3 1; 3 1; 3 3 1; 3 3; 1 

Mít zajímavé povolání 3; 1 3; 1 3; 1 4; 3; 1 3; 1 3; 4; 1 

Být dobrým kamarádem 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4 

Dobře vychovávat děti 3; 4 3 3 3; 4 3 3; 4 

Vydělat hodně peněz 3 3 3 3; 4 3; 1 3; 4 

Mít dostatek volného času 1; 3 1; 2 1; 2 1; 3 3 1; 3 

Pozn.: Cíle jsou seřazeny podle pořadí v dotazníku. 

* Uvádíme jen číslo skupiny atribucí, kterou volilo více než 25 % žáků, 1 - náhoda, štěstí;  

2 - obtížnost úkolu; 3 - úsilí, píle; 4 - schopnosti 

 

 Studenti základních i středních škol se shodují na nejčastější příčině dosažení 

konkrétního cíle - příčině vnitřní a kontrolovatelné - úsilí a píli. Jako druhou nejčastější 

příčinu potom studenti obou typů škol volí příčinu vnější a nekontrolovatelnou - 

náhodu, štěstí. Na rozdíl od žáků základních škol volí studenti středních škol jako 

příčinu mnohem častěji také příčinu vnitřní a nekontrolovatelnou - schopnosti. Přesto se 

schopnosti neobjevují (stejně jako v případě celého vzorku) u cílů bezprostředně 

souvisejících se školou, ale spíše u cílů ze sociální oblasti (např. Být dobrým 

kamarádem; Pomáhat druhým; Dobře vychovávat děti apod.).  

 Podíváme-li se na nejčastější příčiny z pohledu nejdůležitějších a nejméně 

důležitých cílů, pak můžeme říci, že žáci ZŠ volí u nejdůležitějších cílů jako 
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nejpravděpodobnější příčinu jejich dosažení úsilí, píli a náhodu, štěstí. U nejméně 

důležitých cílů volí naopak jako nejpravděpodobnější příčinu spíše náhodu a štěstí. 

Studenti SŠ volí naopak jako nejpravděpodobnější příčinu u důležitých i nejméně 

důležitých cílů nejčastěji úsilí a píli.  

 

8.2.1 Atribuční tendence po školním úspěchu a neúspěchu 

 Studentů jsme se dále dotazovali i na atribuční tendence v případě připisování 

příčin jejich školnímu úspěchu a neúspěchu. Zajímalo nás, co je nejpravděpodobnější 

příčinou jejich školního úspěchu a neúspěchu - studenti měli opět na výběr ze čtyř výše 

uvedených příčin. Výsledky přináší tabulka č. 8. 

 V případě úspěchu volili studenti nejčastěji jako jeho příčinu své úsilí a píli 

(vnitřní a kontrolovatelnou příčinu), u studentů SŠ se často objevovala i náhoda a štěstí 

- tedy příčina vnější a neovlivnitelná. Můžeme říci, že studenti volí stejné příčiny 

obecného školního úspěchu jako příčiny dosažení svých cílů. V případě neúspěchu 

volili studenti jako jeho nejčastější (nejpravděpodobnější) příčinu své schopnosti (opět 

příčina vnitřní, tentokrát neovlivnitelná), jako druhou nejčastější pak obtížnost úkolu - 

opět příčinu neovlivnitelnou. Je tedy zřejmé, že v případě školního neúspěchu se 

studenti z našeho výzkumného vzorku zříkají odpovědnosti a neúspěch vnímají 

převážně jako výsledek nepříznivých vnějších okolností či velmi těžko ovlivnitelných 

vnitřních příčin.  

 

Tabulka č. 8 - Atribuční tendence po úspěchu a neúspěchu 

Škola Příčina Náhoda Obtížnost Úsilí, píle Schopnosti Nejčastější příčina 

ZŠ Úspěch 14,8 7,4 46,2 13 3 

  Neúpěch 1,9 24 3,7 29,6 4 

SŠ Úspěch 35,7 8,2 56,3 19,7 3,1 

  Neúpěch 4,8 26,4 12 48,1 4,2 

Pozn.: Hodnoty jsou uváděny v procentech. Nejčastější příčina - uvádíme číslo příčiny, kterou volilo více 

než 25% studentů. 
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8.3 Vztah mezi důležitostí cílů, vnímanou instrumentalitou učení, 

atribučními tendencemi a prospěchem studentů 

 

 Pomocí korelačního koeficientu jsme sledovali vazbu mezi proměnnými 

důležitost a instrumentalita a také vazbu mezi důležitostí, instrumentalitou a 

prospěchem studentů. Výsledky nám přináší tabulka č. 9. 

 

Tabulka č. 9 - Korelace mezi důležitostí cílů, instrumentalitou učení a prospěchem 

 

  Důležitost / Instrumentalita / Důležitost /  

Cíl instrumentalita prospěch  prospěch 

  Korelační  Výz. Korelační  Výz. Korelační  Výz. 

  koeficient   koeficient   koeficient   

Mít úspěšnou pracovní kariéru 0,097 * -0,201 ** 0,091 * 

Pomáhat druhým 0,082 * -0,024 
 

-0,006 
 

Vystudovat střední školu 0,122 ** -0,244 ** -0,009 
 

Mít dobré známky 0,094 * -0,283 ** -0,036 
 

Hodně cestovat 0,05 
 

-0,089 * -0,07 
 

Vystudovat vysokou školu 0,231 ** -0,198 ** -0,275 ** 

Být s tím, koho mám rád 0,045 
 

0,106 * -0,003 
 

Mít velký majetek 0,087 * -0,133 ** 0,113 ** 

Stále poznávat něco nového 0,042 
 

-0,02 
 

0,064 
 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
0,08 

 
-0,094 * 0,015 

 

Osamostatnit se od rodičů 0,109 ** -0,013 
 

0,066 
 

Udržovat se ve zdravé kondici 0,115 ** 0,071 
 

-0,031 
 

Mít milujícího partnera 
  

0,083 * -0,046 
 

Mít vysoký sociální status 0,09 * -0,095 * 0,072 
 

Mít hodně kamarádů 0,039 
 

0,053 
 

0,059 
 

Řídit si sám svůj život 0,033 
 

0,026 
 

0,179 ** 

Stále se v něčem zlepšovat 0,129 ** -0,13 ** 0,084 * 

Žít šťastný rodinný život 0,145 ** 0,044 
 

-0,065 
 

Mít zajímavé povolání 0,022 
 

-0,1 * 0,105 * 

Být dobrým kamarádem 0,046 
 

0,092 * -0,001 
 

Dobře vychovávat děti 0,128 ** -0,018 
 

-0,032 
 

Vydělat hodně peněz 0,096 * -0,126 ** 0,185 ** 

Mít dostatek volného času 0,062 
 

0,067 
 

0,095 * 

    Pozn.: Výz. = významnost: * p˂0,05; p˂0,01, Cíle jsou seřazeny podle pořadí v dotazníku. 
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 Korelace mezi důležitostí a instrumentalitou (tedy že čím je cíl vnímán jako 

důležitější, tím je také učení vnímáno jako instrumentálnější pro jeho dosažení) byla 

potvrzena na 1% hladině významnosti u cílů Vystudovat SŠ; Vystudovat VŠ; 

Osamostatnit se od rodičů; Udržovat se ve zdravé kondici; Stále se v něčem zlepšovat; 

Žít šťastný rodinný život a Dobře vychovávat děti - tedy převážně u cílů souvisejících 

se školou či vzděláváním, osobních cílů a rodinných cílů. Na 5% hladině významnosti 

se tento vztah potvrdil ještě u cílů Mít úspěšnou pracovní kariéru; Pomáhat druhým; Mít 

dobré známky; Mít velký majetek; Mít vysoký sociální status a Vydělat hodně peněz - 

tedy převážně u cílů souvisejících se školou či pracovní kariérou a majetkem. 

 Vztah mezi vnímanou instrumentalitou a prospěchem studentů (tedy že čím více 

je učení vnímáno jako nástroj dosažení daného cíle, tím je prospěch studentů lepší - zde 

je třeba si uvědomit, že prospěchová stupnice je opačná oproti instrumentalitě) byl 

prokázán na 1% hladině významnosti u cílů souvisejících se školou a pracovní kariérou 

a u materiálních cílů - Vystudovat SŠ; Vystudovat VŠ; Mít dobré známky; Mít 

úspěšnou pracovní kariéru; Mít velký majetek; Vydělat hodně peněz; Stále se v něčem 

zlepšovat. Na 5% hladině významnosti byl tento vztah potvrzen ještě u cílů Hodně 

cestovat; Být s tím, koho mám rád; V životě dosáhnout něčeho významného; Mít 

milujícího partnera; Mít vysoký sociální status; Mít zajímavé povolání a Být dobrým 

kamarádem - tedy u osobních a sociálních cílů. 

 Vztah mezi uváděnou důležitostí jednotlivých cílů a prospěchem studentů (tedy 

že čím je cíl vnímán jako důležitější, tím je prospěch studentů lepší - zde je opět třeba si 

uvědomit, že prospěchová stupnice je opačná oproti důležitosti) byl prokázán na 1% 

hladině významnosti pouze u cílů Vystudovat VŠ; Mít velký majetek; Řídit si sám svůj 

život a Vydělat hodně peněz. Na 5% hladině významnosti byl tento vztah prokázán ještě 

u cílů Mít úspěšnou pracovní kariéru; Stále se v něčem zlepšovat; Mít zajímavé 

povolání a Mít dostatek volného času. 

 Pro upřesnění vazeb proměnných na prospěch studentů jsme využili regresní 

analýzu (ANOVA) - viz tab. č. 10, která nám umožnila zjistit, jak závisí kritérium 

prospěchu na důležitosti jednotlivých cílů, příčině jejich dosažení a instrumentalitě 

učení pro dané cíle. Abychom tuto metodu mohli použít, bylo nutné vybrat jen studenty, 

kteří uváděli atribuci 1 - náhoda, štěstí a atribuci 3 – úsilí, píle. Pak bylo možné tento 

znak považovat za metrický, kdy nízká hodnota představuje vnější, neovlivnitelnou 
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atribuci (náhoda, štěstí) a vysoká hodnota představuje vnitřní a ovlivnitelnou atribuci 

(úsilí, píle).    

 

Tabulka č. 10 -  Regresní analýza - proměnné: důležitost, atribuce,   instrumentalita – 

kritérium: prospěch 

 

Cíl 
Důležitost 

- výz. 

Atribuce 

- výz.  

Instrumentalita 

- výz. 

ANOVA - celek  

Mít úspěšnou pracovní kariéru ** -- ** ** 

Pomáhat druhým -- -- -- -- 

Vystudovat střední školu -- ** ** ** 

Mít dobré známky -- -- ** ** 

Hodně cestovat -- -- -- -- 

Vystudovat vysokou školu ** -- -- ** 

Být s tím, koho mám rád -- -- -- -- 

Mít velký majetek -- * * ** 

Stále poznávat něco nového -- -- -- -- 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
-- -- -- -- 

Osamostatnit se od rodičů -- -- -- -- 

Udržovat se ve zdravé kondici -- -- -- -- 

Mít milujícího partnera -- -- -- -- 

Mít vysoký sociální status -- -- ** * 

Mít hodně kamarádů -- -- -- -- 

Řídit si sám svůj život * -- -- * 

Stále se v něčem zlepšovat * -- ** * 

Žít šťastný rodinný život -- ** -- ** 

Mít zajímavé povolání -- -- -- -- 

Být dobrým kamarádem -- -- * * 

Dobře vychovávat děti -- -- -- -- 

Vydělávat hodně peněz ** -- * ** 

Mít dostatek volného času -- -- -- -- 

       Pozn.: Výz. = významnost: * p < 0,05; ** p < 0,01 

 

 Významná vazba na prospěch se objevuje především u cílů souvisejících se 

školním výkonem a pracovní kariérou. Ukazuje se, že z hlediska prospěchu je 

nejvýznamnější vztah k vnímané instrumentalitě učení (vysoce významnou vazbu 

můžeme sledovat u cílů Mít úspěšnou pracovní kariéru; Vystudovat střední školu; Mít 

dobré známky; Stále se v něčem zlepšovat) - studenti s lepším prospěchem tedy zároveň 

připisují vyšší instrumentalitu učení pro dosažení těchto cílů. 

 Zajímavé výsledky nám přináší cíl Mít úspěšnou pracovní kariéru - u tohoto cíle 

je vysoce významný vztah mezi prospěchem a důležitostí a zároveň mezi prospěchem a 

vnímanou instrumentalitou učení - studenti s lepším prospěchem tedy tomuto cíli 

připisují vyšší důležitost a zároveň vnímají vyšší instrumentalitu učení pro jeho 

dosažení. Naopak atribuční tendence se ve vztahu k prospěchu studentů neukazují 
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významné. U cíle Stále se v něčem zlepšovat si můžeme všimnout vysoce významné 

vazby prospěchu na vnímanou instrumentalitu učení. Studenti s lepším prospěchem 

zřejmě tento cíl vnímají více jako cíl spojený s učením a připisují proto učení vyšší 

instrumentalitu pro jeho dosažení.  

 Srovnáme-li cíl Vystudovat střední školu a cíl Vystudovat vysokou školu, 

můžeme si všimnout zajímavého jevu, kdy se do popředí dostává vnímaná důležitost 

daného cíle. Zatímco vystudování střední školy je důležité pro téměř všechny studenty 

bez ohledu na prospěch - důležitost se tedy na prospěch významně neváže a 

rozhodujícími faktory jsou zde spíše sklon k vnitřní atribuci a vnímaná instrumentalita 

učení, u cíle Vystudovat vysokou školu se do popředí dostává právě vnímaná důležitost 

cíle, zatímco ostatní proměnné nehrají tak významnou roli (záleží tedy především na 

tom, jak moc je tento cíl pro studenty důležitý).  

  

 U cílů ze sociální oblasti se významnější vazba objevila hlavně u cíle Žít šťastný 

rodinný život, a to ve vztahu prospěchu a převažující vnitřní atribuční tendenci. Studenti 

s lepším prospěchem tedy zřejmě více věří, že pro dosažení tohoto cíle je důležité také 

jejich vlastní úsilí a píle a ve větší míře volí jako příčinu jeho dosažení vnitřní a 

kontrolovatelnou příčinu. 

 

 

8.4 Časová orientace studentů 

 

 Časovou orientaci jsme zjišťovali prostřednictvím dvou dotazníkových metod - 

Dotazníku perspektivní orientace Pavelkové (2002) a Zimbardova dotazníku časové 

orientace - ZTPI (Zimbardo, Boyd, 1999). Obě tyto metody podrobněji probíráme 

v kapitole č. 7.4 - Výzkumné metody. Z hlediska časové perspektivy obě metody 

postihují poněkud jiné pojetí orientace na budoucnost. V případě perspektivní orientace 

jde především o zjištění potřeby strukturovat budoucnost a dlouhodobějšího zaměření 

žáků, tedy zda jsou studenti orientováni spíše dlouhodobě či krátkodobě ve vztahu 

k budoucnosti. Zimbardovo pojetí časové perspektivy se zaměřuje na celé spektrum 

časové perspektivy od minulosti, přes přítomnost až do budoucnosti s tím, že ve faktoru, 

který je nazýván Orientace na budoucnost jde pravděpodobně především o osobnostní 

charakteristiku svědomitosti při plnění cílů.                 
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 Obecná časová perspektiva všech studentů našeho výzkumného vzorku je 

průměrná až mírně podprůměrná, a to jak v pojetí perspektivní orientace (viz tab. č. 11), 

tak v Zimbardově pojetí budoucnosti (viz tab. č. 12, hodnoty jsme srovnávali 

s orientačními normami uváděnými ve standardizační studii české verze dotazníku ZTPI 

(Lukavská, Klicperová-Baker, Lukavský, Zimbardo, 2011).  

 

Tabulka č. 11 – Perspektivní orientace studentů (PO-7) 

PO-7 
ZŠ SŠ Celkem 

Mean N SD Mean N SD Mean N SD 

Celková perspektivní 

orientace 
26,58 55 9,024 20,15 82 8,708 22,73 137 9,355 

Strukturace 9,42 55 4,067 6,32 82 3,919 7,56 137 4,248 

Realizace 8,51 55 3,967 7,76 82 4,126 8,06 137 4,065 

Seberozvoj 4,18 55 2,532 3,71 82 2,813 3,9 137 2,704 

 Pozn. SD - směrodatná odchylka, N - počet studentů 

 

 Dlouhodobější perspektivní orientaci můžeme zaznamenat u žáků základních 

škol. Tito žáci jsou více orientováni na budoucnost, mají vyšší potřebu svou budoucnost 

strukturovat a lépe se také staví k její realizaci. Zároveň je pro ně důležitý vlastní 

seberozvoj. Na rozdíl od žáků ZŠ je perspektivní orientace u studentů vybraných 

středních škol (v našem výzkumném vzorku se jednalo především o studenty 

učňovských oborů) spíše krátkodobá, studenti svou budoucnost méně strukturují, stejně 

tak mají větší potíže s její realizací a není pro ně tolik důležitý vlastní seberozvoj. 

V dalších výzkumech by mělo být ověřeno, zda se situace mění v případě jiných 

středních škol – především gymnázií a středních odborných škol jiných oborů. 
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Tabulka č. 12 - Časová perspektiva studentů podle Zimbarda (ZTPI) 

ZTPI 

ZŠ SŠ Celkem Průměrné 

hodnoty ZTPI 

(Lukavská a spol., 

2011) 
Mean N SD Mean N SD Mean N SD 

Negativní 

minulost 
3,217 54 0,691 3,295 78 0,678 3,263 132 0,682 3,00 

Hédonistická 

přítomnost 
3,404 52 0,616 3,540 75 0,539 3,485 127 0,574 3,15 

Budoucnost 3,160 53 0,483 3,212 79 0,509 3,191 132 0,498 3,39 

Pozitivní 

minulost 
3,434 54 0,693 3,316 78 0,641 3,365 132 0,663 3,42 

Fatalistická 

přítomnost 
2,975 54 0,716 3,056 80 0,551 3,023 134 0,621 2,99 

Pozn.: SD - směrodatná odchylka, N - počet studentů 

 

 V Zimbardově pojetí budoucnosti jsou naopak (i přes celkově mírně 

podprůměrný vztah k budoucnosti) lépe na budoucnost orientovaní studenti středních 

škol. Zároveň si však studenti středních škol více než žáci základních škol užívají 

života, k času a životu přistupují lehkovážněji, příliš nehledí na budoucí důsledky svých 

aktuálních činů. Jsou přesvědčeni, že jejich aktuální život i budoucnost jsou řízeny spíše 

osudem než jejich vlastní aktivitou a že tedy budoucnost mohou ovlivnit jen v menší 

míře. Přestože žáci základních škol mají také sklon k hedonismu a užívání si života (i 

když v menší míře než studenti SŠ), více věří ve vlastní možnosti ovlivňovat svůj život. 

Rozdíly mezi ZŠ a SŠ jsou však velmi malé. 

 

8.4.1 Časová orientace studentů ve vztahu k důležitosti cílů, instrumentalitě učení 

a atribučním tendencím 

 Tabulky č. 13 a 14 nám přinášejí výsledky týkající se vztahu mezi sledovanými 

proměnnými (důležitost, vnímaná instrumentalita učení pro dosahování cílů a atribuční 

tendence) a časovou orientací studentů. Z hlediska perspektivní orientace se jako velmi 

zajímavý ukazuje cíl Vystudovat vysokou školu. Tento cíl je u studentů z našeho vzorku 

vnímán jako málo důležitý, objevoval se na posledních místech žebříčku důležitosti. U 

studentů, pro které je ale tento cíl důležitý, si můžeme všimnout významně rozvinutější 

perspektivy budoucnosti (vysoce významná korelace, r = 0,37). Tito studenti také 

zároveň vnímají vyšší instrumentalitu učení pro dosažení tohoto cíle (r = 0,15) a jeho 

dosažení také připisují hlavně vnitřním příčinám - úsilí a píli (opět vysoce významná 
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korelace, r = 0,33). Významnější korelace mezi perspektivní orientací a vnímanou 

důležitostí se pak projevila ještě u cílů Udržovat se ve zdravé kondici, Žít šťastný 

rodinný život; Mít dobré známky - zde se však již jednalo spíše o slabší korelace.  

 Dalším zajímavým cílem je cíl Mít dostatek volného času, u kterého jsme 

zaznamenali významný korelační vztah mezi jeho důležitostí, vnímanou 

instrumentalitou učení pro jeho dosažení, atribučními tendencemi a naopak sklonem ke 

krátkodobé perspektivní orientaci. Tzn., že pro studenty, kteří jsou spíše krátkodobě 

orientovaní, je tento cíl výrazně důležitější, jeho dosažení připisují převážně náhodě a 

instrumentalita učení pro jeho dosažení je záporná.  Tyto výsledky korelují také 

s faktorem Hédonistické přítomnosti v případě ZTPI, o čemž budeme dále mluvit.  

 V případě cíle Stále se v něčem zlepšovat si můžeme všimnout ještě jedné 

zajímavosti. A sice pozitivní korelace mezi perspektivní orientací studentů a vnímanou 

instrumentalistou učení. To potvrzuje jeden z teoretických předpokladů, že studenti 

s rozvinutější perspektivní orientací mají také větší tendenci k vlastnímu seberozvoji. 
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Tabulka č. 13 - Vztahy mezi perspektivní orientací (PO7) a důležitostí, instrumentalitou 

učení, atribučními tendencemi 

Cíl 
Korelační koeficient 

PO-7 / D PO-7 / I PO-7 / A 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 0,11 0,124 0,21 (*) 

Pomáhat druhým 0,068 -0,023 0,022 

Vystudovat střední školu 0,07 0,23 (**) -0,044 

Mít dobré známky 0,193 (*) 0,082 0,03 

Hodně cestovat 0,076 0,083 -0,058 

Vystudovat vysokou školu 0,374 (**) 0,147 (*) 0,329 (**) 

Být s tím, koho mám rád 0,028 0,006 -0,117 

Mít velký majetek -0,091 0,141 (*) -0,133 

Stále poznávat něco nového 0,084 0,152 (*) -0,194 (*) 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 0,035 0,179 (*) 0,21 (*) 

Osamostatnit se od rodičů -0,126 0,019 -0,136 

Udržovat se ve zdravé kondici 0,202 (**) 0,016 0,024 

Mít milujícího partnera 0,08 0,072 -0,086 

Mít vysoký sociální status -0,089 0,206 (**) -0,022 

Mít hodně kamarádů -0,061 0,107 0,008 

Řídit si sám svůj život -0,095 0,142 (*) -0,144 

Stále se v něčem zlepšovat 0,082 0,292 (**) -0,017 

Žít šťastný rodinný život 0,209 (**) 0,081 -0,128 

Mít zajímavé povolání 0,072 0,247 (**) -0,024 

Být dobrým kamarádem -0,035 0,136 -0,235 (*) 

Dobře vychovávat děti 0,138 0,026 -0,056 

Vydělat hodně peněz -0,116 0,217 (**) 0,154 

Mít dostatek volného času -0,168 (*) -0,234 (**) -0,339 (**) 

 Pozn.: D - důležitost, I - instrumentalita, A – atribuce (vybrány pouze atribuce 1 a 3) 

 * 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti 
 

 Zajímavé výsledky nám přináší i korelační analýza Zimbardova pojetí časové 

perspektivy (viz tabulku č. 14). Jak jsme již naznačovali výše, především u cíle Mít 

dostatek volného času se ukazuje středně silná korelace mezi vnímanou důležitostí 

tohoto cíle a skórem ve faktoru Hédonistická přítomnost. Studenti, pro které je tento cíl 

důležitý a kteří jsou zároveň spíše krátkodobě orientovaní, upřednostňují také významně 

více aktuální život a užívání si v přítomnosti. Podobně se vztah důležitosti a tendence 

užívat si života v přítomnosti projevil i u dalších cílů - Osamostatnit se od rodičů; Mít 

milujícího partnera; Mít hodně kamarádů (zde se dokonce jedná o středně silnou 

korelaci, r = 0,34) a u cíle Být dobrým kamarádem. 

 Významná korelace mezi faktorem Budoucnosti ZTPI a vnímanou důležitostí se 

objevuje u mnohem většího množství cílů, nežli je tomu v případě perspektivní 
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orientace. Vždy se jedná o pozitivní korelaci, tzn. že s vyšší orientací na budoucnost (ve 

smyslu zodpovědného a svědomitého směřování k cíli) roste také uváděná důležitost 

daného cíle. Jedná se především o cíle spojené se školou (Mít dobré známky), kariérou 

a osobním růstem (Mít úspěšnou pracovní kariéru; Mít zajímavé povolání; V životě 

dosáhnout něčeho významného; Stále se v něčem zlepšovat) a cíle ze sociální oblasti 

(Pomáhat druhým; Být s tím, koho mám rád; Mít milujícího partnera; Mít vysoký 

sociální status; Žít šťastný rodinný život; Dobře vychovávat děti). Korelační koeficient 

je však, s výjimkou cíle Mít úspěšnou pracovní kariéru (r = 0,36), spíše nízký, i když 

významný.  

 U většiny těchto cílů spojených s osobními vztahy se také ukazuje významný 

vztah mezi orientací na budoucnost a vnímanou instrumentalitou učení - především tedy 

u cílů Dobře vychovávat děti; Žít šťastný rodinný život a Mít milujícího partnera 

můžeme říci, že čím jsou studenti více orientovaní na budoucnost, tím vyšší 

instrumentalitu učení připisují dosažení těchto cílů. Ve všech těchto případech je však 

korelační koeficient spíše nižší.  
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Tabulka č. 14 - Vztahy mezi ZTPI (faktor budoucnosti a hédonistické přítomnosti) a 

důležitostí, instrumentalitou učení, atribučními tendencemi 

Cíl 

  

Korelační koeficient Korelační koeficient 

Budoucnost 

/ D 

Budoucnost 

/ I 

Budoucnost 

/ A 

Hédonistická 

přít. / D 

Hédonistická 

přít. / I 

Hédonistická 

přít. / A 

Mít úspěšnou pracovní 

kariéru 
0,358 (**) 0,122 0,183 (*) 0,13 0,083 -0,083 

Pomáhat druhým 0,165 (*) -0,009 -0,066 0,116 -0,024 0,186 

Vystudovat střední 

školu 
0,129 0,14 -0,042 0,067 0,008 0,084 

Mít dobré známky 0,234 (**) 0,164 (*) 0,079 -0,001 0,105 -0,11 

Hodně cestovat -0,048 0,058 -0,126 0,135 0,006 0,024 

Vystudovat vysokou 

školu 
0,14 0,036 0,108 -0,06 0,04 0,056 

Být s tím, koho mám 

rád 
0,153 (*) 0,113 0,087 0,128 0,06 0,179(*) 

Mít velký majetek 0,039 0,071 0,006 -0,016 0,093 -0,131 

Stále poznávat něco 

nového 
0,027 0,253 (**) 0,032 0,044 0,004 0,15 

V životě dosáhnout 

něčeho významného 
0,196 (*) 0,199 (*) 0,12 -0,009 0,092 0,116 

Osamostatnit se od 

rodičů 
-0,047 0,09 0,03 0,181 (*) -0,06 -0,11 

Udržovat se ve zdravé 

kondici 
0,141 0,002 -0,003 0,073 -0,103 -0,053 

Mít milujícího 

partnera 
0,191 (*) 0,164 (*) 0,022 0,159 (*) -0,022 0,189 (*) 

Mít vysoký sociální 

status 
0,156 (*) 0,126 0,099 0,131 0,067 0,122 

Mít hodně kamarádů 0,017 0,177 (*) 0,158 0,342 (**) 0,112 0,269 (**) 

Řídit si sám svůj život -0,097 0,025 -0,106 0,134 0,047 0,004 

Stále se v něčem 

zlepšovat 
0,188 (*) 0,196 (*) 0,06 0,062 0,094 -0,154 

Žít šťastný rodinný 

život 
0,172 (*) 0,163 (*) 0,045 0,098 0,011 0,144 

Mít zajímavé povolání 0,224 (**) 0,121 0,174 0,069 0,183 (*) -0,037 

Být dobrým 

kamarádem 
-0,096 0,132 0,127 0,225 (**) -0,048 0,339 (**) 

Dobře vychovávat děti 0,232 (**) 0,205 (**) 0,132 0,123 -0,039 0,239 (*) 

Vydělat hodně peněz 0,082 0,031 0,197 (*) 0,057 0,054 -0,034 

Mít dostatek volného 

času 
-0,055 -0,045 -0,039 0,251 (**) 0,004 -0,02 

Pozn.: D - důležitost, I - instrumentalita, A – atribuce (vybrány pouze atribuce 1 a 3) 

* 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti 
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8.5 Volní charakteristiky studentů 

 

 Volní charakteristiky studentů jsme zjišťovali prostřednictvím upravené verze 

dotazníku volních vlastností Kuhla a Fuhrmanna (in Heckhausen, Dweck, 1998), který 

kromě celkových volních vlastností zjišťuje i dílčí faktory vůle. Podrobněji se této 

metodě věnujeme v kapitole č. 7.4 - Výzkumné metody. V této části se zaměříme 

především na charakteristiku studentů z hlediska celkových volních vlastností i dílčích 

volních faktorů a dále na vztah volních charakteristik k důležitosti cílů, vnímané 

instrumentalitě učení pro jejich dosažení a atribučním tendencím studentů.  

 Jako ukazatel, zda se v rámci jednotlivých hodnot jedná o významně vyšší či 

nižší hodnoty jednotlivých faktorů vůle, jsme stanovili polovinu směrodatné odchylky. 

Jedná se o hodnotu, která nám umožňuje získaná data dostatečně rozlišit a využít. 

Informace ohledně obecných volních vlastností v rámci jednotlivých volních faktorů 

nám přináší tabulka č. 15.  
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Tabulka č. 15 - Volní vlastnosti studentů (hodnocení jednotlivých faktorů vůle) 

Faktory 

vůle 

ZŠ SŠ Celkem 

Mean N SD Mean N SD Mean N SD 

EAV 11,51 55 3,277 12,05 82 4,046 11,83 137 3,753 

SCP 13,82 55 3,356 14,01 82 3,71 13,93 137 3,561 

DEC 14,65 55 3,11 14,65 82 3,415 14,65 137 3,285 

IMO 13,49 55 4,426 12,78 81 4,645 13,07 136 4,555 

INI 11,33 55 3,781 12,26 80 3,919 11,88 135 3,877 

LAE 14,25 55 3,524 13,11 82 3,311 13,57 137 3,432 

GON 14,22 55 4,25 13,26 81 3,949 13,65 136 4,085 

PLA 12,76 55 4,895 13,73 77 4,054 13,33 132 4,432 

CAC 12,4 55 3,494 13,88 81 3,555 13,28 136 3,592 

ACU 13,25 55 3,357 14,61 82 3,502 14,07 137 3,496 

IAC 14,11 55 3,665 14,43 82 3,5 14,3 137 3,557 

ADI 11,8 55 4,755 11,26 80 4,093 11,48 135 4,365 

SEL 14,38 55 4,143 14,27 81 3,528 14,32 136 3,775 

OPT 15,11 55 2,929 15,39 80 3,188 15,27 135 3,077 

MAS 14,13 55 3,454 14,42 79 3,633 14,3 134 3,55 

VSE 13,91 55 3,433 13,57 79 3,819 13,71 134 3,656 

FOF 10,51 55 4,086 10,81 81 4,511 10,69 136 4,332 

EMC 13,31 55 3,162 14,09 82 3,217 13,77 137 3,206 

EDI 11,35 55 3,693 10,06 82 3,518 10,58 137 3,631 

FCO 12,98 55 3,866 14,3 81 4,033 13,76 136 4,004 

PGF 15,73 55 4,275 15,46 82 3,732 15,57 137 3,946 

EPI 12,2 55 3,638 12,31 81 3,961 12,26 136 3,82 

RWD 14,65 55 3,84 13,6 81 3,58 14,03 136 3,71 

RSE 10,67 55 4,359 12,01 80 3,896 11,47 135 4,128 

Pozn.: SD - směrodatná odchylka, N - počet studentů. Faktory vůle jsou podrobněji popsány v kap. č. 7.4 

- Výzkumné metody. Hodnoty volních faktorů, které se odchylují od střední hodnoty o polovinu SD, jsou 

vyznačeny tučně.  

EAV - odmítání úsilí, SCP - tlak sám na sebe, DEC - kontrola rozhodnutí, IMO - monitorování úmyslů, 

záměrů, LAE - nedostatek energie, PLA - plánování, INI - iniciace, zahájení, GON - zanedbávání, 

opomíjení cíle, CAC - vědomá kontrola pozornosti, ACU - kontrola „arousal“, IAC - nevědomá kontrola 

pozornosti, ADI - těkavost pozornosti, SEL - sebeurčení, VSE - volní sebedůvěra, sebeočekávání, MAS - 

kompetence, pravomoc, OPT - volní optimismus, FOF - strach z neúspěchu, ze selhání, EMC - emoční 

kontrola, EDI - emoční roztěkanost, FCO - kontrola selhání, PGF - pozitivní uvažování o cíli, EPI - útlum 

emocionální vytrvalosti, RSE - posílení sebehodnocení, RWD - vlastní odměňování. 

 

 Studenti z našeho výzkumného vzorku (v rámci ZŠ i SŠ) si dokáží zvolit cíl, o 

který chtějí usilovat a také vytvořit určitý tlak sami na sebe (vyšší skór ve faktorech 

SCP a DEC). Z hlediska Rubicon modelu tedy celkem dobře zvládají první a druhou 

fázi, kdy se jedná o zvážení možného cíle, zformování cíle a záměru tohoto cíle 

dosáhnout. Zároveň mají (především žáci ZŠ) dostatek energie pro jejich realizaci 

(vyšší skór ve faktoru LAE) a jsou přesvědčeni, že cíle dosáhnout zvládnou, jsou 

dostatečně vytrvalí a věří, že mají dostatečné kompetence. O cíli uvažují všichni 

studenti (ZŠ i SŠ) pozitivně (vysoké skóry ve faktorech ACU, IAC, SEL, OPT, MAS, 

VSE, PGF). U studentů střední školy ale můžeme zaznamenat nižší emoční kontrolu 

(faktor EMC), což jim může samotnou realizaci cíle komplikovat. 
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 Z výsledků je patrné, že směrodatná odchylka u většiny faktorů je poměrně 

vysoká, což znamená, že se studenti na hodnocení výroků příliš neshodují. Při 

interpretaci je třeba brát toto v úvahu.  

  

8.5.1 Volní charakteristiky studentů ve vztahu k důležitosti cílů, instrumentalitě 

učení a atribučním tendencím 

 Výsledky korelační analýzy mezi volními vlastnostmi studentů, důležitostí cílů, 

vnímanou instrumentalitou učení pro jejich dosažení a atribučními tendencemi nám 

přináší tabulka č. 16.  

 Nejvýrazněji se projevuje vztah mezi volními vlastnostmi studentů a důležitostí 

cílů u cílů umístěných ve vzdálené budoucnosti a souvisejících se školou, kariérou, 

rodinným životem, zdravím a osobním růstem (cíle Vystudovat VŠ; Mít úspěšnou 

pracovní kariéru; Udržovat se ve zdravé kondici; Stále se v něčem zlepšovat; Žít šťastný 

rodinný život), kdy s rozvinutějšími volními vlastnostmi roste také uváděná důležitost 

cílů. Rozvinutější volní vlastnosti vykazují i studenti, kteří připisují vyšší důležitost 

cílům Dobře vychovávat děti; V životě dosáhnout něčeho významného a u cíle Pomáhat 

druhým, ačkoliv zde je již vztah méně významný (na 5% hladině významnosti). Opět se 

však jedná o cíle, které jsou umístěné v budoucnosti a zároveň jsou dlouhodobějšího 

charakteru.  

 Významnější vztah mezi volními vlastnostmi a vnímanou instrumentalitou učení 

se projevil pouze u několika cílů, především souvisejících se školou a kariérou (např. 

cíle Vystudovat střední školu; Mít dobré známky; Mít úspěšnou pracovní kariéru). 

Studenti, kteří vykazují rozvinutější volní vlastnosti, zároveň připisují i vyšší 

instrumentalitu učení dosažení těchto cílů.  

 U cílů V životě dosáhnout něčeho významného; Mít vysoký sociální status; Mít 

hodně kamarádů a u cíle Vydělat hodně peněz byl také prokázán významný korelační 

vztah mezi volními vlastnostmi a volbou vnitřní, kontrolovatelné příčiny pro jejich 

splnění. V těchto případech tedy studenti s rozvinutějšími volními vlastnostmi výrazně 

více volí jako příčinu dosažení vlastní úsilí a píli. 

 Přestože jsme zaznamenali u výše uvedených cílů významné vztahy mezi 

volními charakteristikami studentů a ostatními proměnnými, je třeba zmínit, že se 

nejedná o příliš silnou korelaci (nejvyšší korelační koeficient je 0,3).  
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Tabulka č. 16 - Vztah mezi volními charakteristikami a důležitostí cílů, instrumentalitou 

učení a atribučními tendencemi 

Cíl 
Korelační koeficient 

VCI / D  VCI / I VCI / A 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 0,237 (**) 0,192 (*) 0,127 

Pomáhat druhým 0,207 (*) -0,065 0,007 

Vystudovat střední školu 0,132 0,239 (**) 0,05 

Mít dobré známky 0,148 0,162 (*) 0,044 

Hodně cestovat 0,008 -0,026 0,063 

Vystudovat vysokou školu 0,24 (**) 0,11 0,172 

Být s tím, koho mám rád 0,031 0,074 0,105 

Mít velký majetek 0,1 0,061 -0,053 

Stále poznávat něco nového 0,087 0,064 -0,11 

V životě dosáhnout něčeho významného 0,21 (*) 0,115 0,284 (**) 

Osamostatnit se od rodičů -0,05 0,052 0,141 

Udržovat se ve zdravé kondici 0,297 (**) 0,015 -0,004 

Mít milujícího partnera 0,123 0 0,018 

Mít vysoký sociální status 0,132 0,178 (*) 0,239 (*) 

Mít hodně kamarádů 0,143 0,082 0,229 (*) 

Řídit si sám svůj život 0,058 -0,037 -0,018 

Stále se v něčem zlepšovat 0,248 (**) 0,182 (*) 0,162 

Žít šťastný rodinný život 0,217 (**) 0,097 0,066 

Mít zajímavé povolání 0,081 0,117 0,053 

Být dobrým kamarádem 0,104 0,098 0,044 

Dobře vychovávat děti 0,199 (*) 0,078 0,061 

Vydělat hodně peněz 0,094 0,146 0,244 (*) 

Mít dostatek volného času -0,04 -0,086 0,088 

        Pozn.: D - důležitost, I - instrumentalita, A - atribuce, VCI – celkový skór volních vlastností 

      * 5% hladina významnosti, ** 1% hladina významnosti 

 

 Nejčastěji se u našeho výzkumného vzorku projevil vztah mezi volními 

charakteristikami studentů a uváděnou důležitostí cílů. Ve většině případů se jednalo o 

vysoce významný vztah. Vztah mezi volními vlastnostmi a instrumentalitou učení či 

převažující vnitřní atribucí byl zaznamenán jen u několika cílů a ve většině případů se 

navíc jednalo pouze o vztah méně významný.   
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8.6 Charakteristika vybraných skupin cílů - školní cíle vs. cíle ze 

sociální oblasti 

 

 Jedním z cílů naší práce je zjistit, jak jsou studenty vnímány vybrané životní 

cíle, a to z hlediska námi sledovaných proměnných. Proto se v této kapitole věnujeme 

bližší charakteristice vybraných cílů. Jedná se jednak o skupinu cílů, které úzce souvisí 

se školním výkonem a následně pracovní kariérou - tedy o cíle Mít dobré známky; 

Vystudovat střední školu; Vystudovat vysokou školu a o cíl Mít úspěšnou pracovní 

kariéru. Další skupinou cílů jsou potom cíle ze sociální oblasti - cíle Pomáhat druhým; 

Být s tím, koho mám rád; Mít milujícího partnera; Mít hodně kamarádů; Být dobrým 

kamarádem a cíl Žít šťastný rodinný život. Tyto cíle jsme se rozhodli posuzovat 

společně, ačkoliv si uvědomujeme, že se jedná o značně nesourodou skupinu.  

 Při popisu jsme vycházeli z popisné statistiky jednotlivých proměnných i 

korelačních vztahů - konkrétní údaje a hodnoty jsou uváděny v závorkách, popř. jsou 

uvedeny v tabulkách v rámci ostatních kapitol. Při zjišťování dat jsme využívali dříve 

uvedené výzkumné metody - upravenou formu Dotazníku důležitosti motivačních cílů a 

instrumentality učení, upravenou formu dotazníku ZTPI, dotazník PO-7 a upravenou 

verzi dotazníku VCI. 

  

 Jak již bylo dříve řečeno, školní cíle nejsou pro studenty z našeho výzkumného 

vzorku příliš důležité. Důležitý je pro ně pouze cíl Vystudovat střední školu, ostatní cíle 

se pohybují až ve druhé polovině žebříčku důležitosti. Naopak vnímaná instrumentalita 

učení pro dosažení těchto cílů je podle očekávání relativně velmi vysoká (od hodnoty 

1,3 u cíle Mít úspěšnou pracovní kariéru až po 1,54 u cíle Mít dobré známky - studenti 

tedy věří, že těchto cílů spíše dosáhnou, pokud se budou hodně snažit v učení, všechny 

tyto cíle se pohybují na prvních místech v žebříčku instrumentality učení). Nejčastěji 

uváděnou příčinou případného dosažení školních cílů je u celého vzorku příčina vnitřní 

a kontrolovatelná - úsilí, píle a u všech těchto cílů můžeme zaznamenat významný vztah 

mezi důležitostí a instrumentalitou (korelační koeficient se pohyboval od hodnoty 0,094 

v případě cíle Mít dobré známky až po hodnotu 0,231 v případě cíle Vystudovat VŠ) a 

mezi instrumentalitou a prospěchem (zde se r pohyboval od hodnoty -0,283 u cíle Mít 

dobré známky až po hodnotu -0,198 u cíle Vystudovat VŠ). U cílů Mít úspěšnou 
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pracovní kariéru a Vystudovat vysokou školu můžeme zaznamenat i významný vztah 

mezi důležitostí cíle a prospěchem studentů (r = 0,091 a r = -0,275). Pokud tedy studenti 

vnímají uvedené školní cíle jako důležité, pak také vnímají vyšší instrumentalitu učení 

pro jejich dosažení. Zároveň lze říci, že čím mají studenti lepší prospěch, tím jsou pro 

ně školní cíle důležitější a připisují také vyšší instrumentalitu učení jejich dosažení. 

Školní cíle také upřednostňují (jsou pro ně důležitější) a připisují jejich dosažení vyšší 

instrumentalitu učení studenti, kteří jsou více orientováni na budoucnost a u kterých 

jsou výrazněji rozvinuté volní vlastnosti.  

 Cíle ze sociální oblasti patří u studentů z našeho výzkumného vzorku k velmi 

důležitým cílům, některé zaujímají dokonce první místa v žebříčku důležitosti. Pouze 

cíle Pomáhat druhým a Mít hodně kamarádů tolik důležité nejsou. Učení však 

studentům podle jejich mínění v dosažení cílů příliš nepomáhá, u většiny těchto cílů jim 

naopak spíše brání (instrumentalita těchto cílů byla záporná, průměrné hodnoty se 

pohybovaly od -0,23 po 0,29). Přestože studenti jako příčinu dosažení těchto cílů 

uváděli mnohem častěji než u školních cílů i příčinu vnější - náhodu a štěstí, stále 

převažovala příčina vnitřní a studenty ovlivnitelná - tedy úsilí a píle. Na rozdíl od 

školních cílů také nemůžeme u cílů ze sociální oblasti hovořit o významných vztazích 

mezi vnímanou instrumentalitou učení, důležitostí cílů a prospěchem. Ve vztahu 

k budoucnosti (podle dotazníku ZTPI) u této skupiny cílů roste společně s důležitostí 

cílů i jejich orientace na budoucnost. Jedná se však převážně o budoucnost v 

Zimbardově pojetí, slaběji o perspektivní orientaci. Na rozdíl od školních cílů však 

nebyla u většiny cílů prokázána významná vazba mezi volními vlastnostmi a vnímanou 

instrumentalitou učení či důležitostí těchto cílů. Pokud se již nějaká vazba vyskytla, 

jednalo se o dílčí volní faktory.  

 

8.6.1 Charakteristika vybraných školních cílů  

Cíl: Mít dobré známky  

 Cíl Mít dobré známky patří celkově spíše k méně důležitým cílům, o trochu 

vyšší důležitost mu připisují dívky a žáci na základní škole. Zároveň však tento cíl 

představuje cíl s nejvyšší vnímanou instrumentalitou učení pro jeho dosažení, a to 

v celém výzkumném vzorku. Čím je tento cíl pro studenty důležitější, tím vyšší 

instrumentalitu učení připisují jeho dosažení a tím lepší mají zároveň i prospěch. 
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Zatímco chlapci tohoto cíle dosáhnou převážně v případě, že se bude jednat o 

jednoduchý úkol (vnější a neovlivnitelná příčina), u dívek k dosažení dopomůže 

především úsilí a píle (vnitřní a ovlivnitelná příčina). 

 Studenti, pro které je tento cíl důležitý a kteří připisují vysokou instrumentalitu 

učení jeho dosažení, mají rozvinutější časovou orientaci, usilují o rozvoj vlastní 

osobnosti a svou minulost vnímají veskrze pozitivně. Jejich volní vlastnosti jsou také 

rozvinuté, obtížné úkoly neodkládají, zahrnují je do svých plánů, mají dostatek energie 

na započetí s úkolem. Jsou přesvědčeni, že daný úkol dokážou zvládnout, nebojí se 

neúspěchu a pokud by se neúspěch dostavil, dokážou najít jeho příčinu a poučit se ze 

svých chyb. Pokud studenti předpokládají, že nejčastější příčinou dosažení dobrých 

známek bude jejich vlastní úsilí a píle, dokážou také snadno rozklíčovat příčinu 

případného neúspěchu. 

   

Cíl: Vystudovat střední školu 

 Cíl Vystudovat střední školu uváděli studenti jako cíl nejdůležitější, a to napříč 

typem školy i pohlavím, a také připisovali vysokou instrumentalitu učení pro jeho 

dosažení. Stejně jako u cíle předchozího můžeme zaregistrovat pozitivní korelaci mezi 

důležitostí cíle, vnímanou instrumentalitou učení a prospěchem - tedy že čím je tento cíl 

pro studenty důležitější, tím je vyšší i vnímaná instrumentalita učení pro jeho dosažení a 

zároveň se zlepšuje i jejich prospěch. Studenti také nejčastěji předpokládají, že příčinou 

dosažení tohoto cíle bude jejich vlastní úsilí a píle.  

 U cíle Vystudovat střední školu nemůžeme říci, že by se vzrůstající důležitostí 

vzrůstala i orientace na budoucnost, ale zaznamenali jsme významný korelační vztah 

mezi důležitostí cíle a volními vlastnostmi. Čím důležitější vystudování střední školy 

pro studenty je, tím rozvinutější volní vlastnosti u nich můžeme pozorovat. Studenti, pro 

které je tento cíl důležitý, jsou schopni se přinutit k vypracování úkolů a na úkol se 

soustředit.  

 Rozvinutější perspektivní orientace a orientace na budoucnost je naopak 

výraznější u studentů, kteří vnímají vyšší instrumentalitu učení pro dosažení cíle. Tito 

studenti zároveň vykazují vyšší potřebu strukturovat svou budoucnost a příliš nevěří na 

osud.  Ti studenti, kteří jsou přesvědčeni, že úkol určitě dokáží splnit, mají dostatek vůle 
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jej dokončit a v případě neúspěchu dokážou také dobře zhodnotit jeho příčinu, připisují 

také vyšší instrumentalitu učení pro dosažení cíle. 

 

Cíl: Vystudovat vysokou školu 

 O vystudování vysoké školy studenti příliš nestojí, tento cíl pro ně není důležitý  

(zaujímá poslední místa v žebříčku důležitosti). O trochu důležitější je pro žáky 

základních škol a dívky. Míra důležitosti tohoto cíle není žádným překvapením, jelikož 

náš výzkumný vzorek zahrnoval především studenty středních odborných učilišť a 

střední odborných škol, u kterých se studium VŠ nepředpokládá, a žáky základních 

škol, pro které je tento školní cíl zřejmě natolik vzdálen, že o něm zatím uvažují pouze 

v malé míře. Jiná situace by pravděpodobně nastala u studentů středních škol 

zakončených maturitní zkouškou a zaměřených na další studium (např. střední 

pedagogické školy, gymnázia apod.). Instrumentalita učení pro dosažení tohoto cíle je 

však naopak velmi vysoká (cíl se pohybuje na předních příčkách), a to jak u studentů 

SŠ, tak u žáků ZŠ.  

 I u tohoto cíle se ukázalo, že s rostoucí důležitostí cíle roste i vnímaná 

instrumentalita učení pro jeho dosažení a zlepšuje se prospěch studentů.  

Nejpravděpodobnější příčinou dosažení tohoto cíle je opět úsilí a píle, tedy příčina 

vnitřní a ovlivnitelná.  

 S rostoucí důležitostí tohoto cíle roste také orientace na budoucnost studentů, 

studenti jsou přesvědčeni, že svoji budoucnost mohou ovlivnit, nevěří příliš na osud. 

Důležitost cíle zároveň pozitivně koreluje s vůlí - studenti, pro které je důležité 

vystudovat vysokou školu, mají výrazně rozvinuté volní vlastnosti, neodmítají ani 

obtížnější úkoly, plánují jejich realizaci a na vypracování úkolu se soustředí.  Věří, že 

jsou kompetentní k řešení úkolu a že úkol splní. V případě neúspěchu dokáží určit jeho 

příčinu a z vlastních chyb se poučit. Pozitivní vztah k budoucnosti a vysokou potřebu 

strukturovat budoucnost můžeme pozorovat také u studentů, kteří připisují dosažení 

tohoto cíle vysokou instrumentalitu učení. Tito studenti také vnímají pozitivně svou 

minulost, umí sami sebe odměnit, případně zhodnotit, jak by příště mohli postupovat 

lépe.  

 Pozitivní korelace mezi perspektivní orientací, potřebou strukturovat svou 

budoucnost a volními vlastnostmi se projevila i u studentů, kteří jako nejčastější příčinu 
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dosažení tohoto cíle uváděli vnitřní a ovlivnitelnou příčinu - úsilí a píli. Tito studenti se 

cítí kompetentní k řešení úkolů a mají dostatek energie k jejich splnění.  

 

Cíl: Mít úspěšnou pracovní kariéru 

 Cíl Mít úspěšnou pracovní kariéru je důležitější pro studenty středních škol 

(objevuje se na předních místech z hlediska důležitosti), u žáků základních škol se jedná 

o středně důležitý cíl. Vysoká důležitost cíle u studentů středních škol je očekávatelná, 

jelikož studenti se již na svoji pracovní kariéru aktivně připravují a jedná se z jejich 

pohledu a relativně blízký cíl. Studenti také vnímají učení jako instrumentální pro 

dosažení tohoto cíle. Stejně jako u cílů předchozích, i u cíle Mít úspěšnou pracovní 

kariéru se s důležitostí a vnímanou instrumentalitou učení zlepšuje i prospěch studentů a 

jako nejčastější příčinu dosažení tohoto cíle studenti nejčastěji uvádějí úsilí a píli. U 

studentů středních škol se dále objevovala poměrně často i příčina vnitřní a 

nekontrolovatelná, tedy schopnosti.  

 U tohoto cíle byl prokázán významný korelační vztah mezi důležitostí cíle, 

instrumentalitou učení, orientací na budoucnost a volními vlastnostmi studentů. 

S rostoucí důležitostí cíle a vnímanou instrumentalitou učení pro dosažení tohoto cíle 

roste také orientace studentů na budoucnost (v Zimbardově pojetí), zvyšuje se potřeba 

strukturovat svou budoucnost a víra ve vlastní ovlivňování přítomnosti i budoucnosti. 

Studenti, pro které je tento cíl důležitý a kteří připisují jeho dosažení vysokou míru 

instrumentality učení mají také mnohem více rozvinuté volní vlastnosti - nemají 

problém přinutit se do splnění obtížného úkolu, své úkoly plánují, dostatečně se na ně 

soustředí. Zároveň věří, že dokáží úkol splnit, věří ve své schopnosti a v případě 

neúspěchu dokáží neúspěch správně interpretovat a poučit se ze svých chyb. 

Rozvinutější orientace na budoucnost a zvýšená potřeba vlastního seberozvoje byla 

zaznamenána také u studentů, kteří upřednostňovali jako příčinu dosažení cíle úsilí a 

píli. 
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8.6.2 Charakteristika vybraných cílů ze sociální oblasti 

Cíl: Pomáhat druhým 

 Cíl Pomáhat druhým patří k nejméně důležitým cílům, o něco důležitější je pro 

dívky, i tak se však pohybuje na posledních místech v žebříčku důležitosti. Stejně tak 

studenti vnímají pro dosažení tohoto cíle nízkou instrumentalitu učení. Vnímaná 

instrumentalita učení však roste s  důležitostí cíle. Jako nejčastější příčinu dosažení 

tohoto cíle studenti uváděli příčinu vnitřní a nekontrolovatelnou, tedy vlastní 

schopnosti.  

 U studentů, kteří tomuto cíli připisují vysokou důležitost, jsme zaznamenali 

pozitivní korelační vztah s negativní minulostí, fatalistickou přítomností a budoucností 

v Zimbardově pojetí - zřejmě se jedná o studenty, kteří v minulosti sami zažili ze svého 

pohledu něco negativního a v pomoc okolí příliš nedoufají (věří spíše na osud). Zároveň 

však je pro ně pomoc druhým či druhých důležitá a v korelaci s budoucností můžeme 

spatřovat jejich motivaci a snahu tohoto cíle dosáhnout. Studenti, pro které je tento cíl 

důležitý, mají zároveň rozvinutější volní vlastnosti. Jedná se o studenty, kteří přijímají 

obtížné úkoly, plánují, nevzdávají se při prvních potížích, věří ve své schopnosti a 

dokáží se poučit z případných chyb. Zajímavý je dále významný korelační vztah mezi 

vnímanou instrumentalitou učení pro dosažení tohoto cíle a Zimbardovým faktorem 

negativní minulosti - studenti, kteří připisovali nízkou instrumentalitu učení dosažení 

tohoto cíle, v tomto faktoru vysoce skórovali - učení se jim tedy zřejmě neosvědčilo 

jako nástroj, který by jim v minulosti pomohl.  

 

Cíl: Být s tím, koho mám rád 

 Cíl Být s tím, koho mám rád patří k nejdůležitějším cílům (objevuje se na 2. 

místě hned za cílem Vystudovat SŠ), chlapci jej dokonce vnímají jako důležitější než 

dívky. Naopak vnímaná instrumentalita učení pro jeho dosažení je záporná (v žebříčku 

se tento cíl objevuje na posledních místech), učení tedy dosažení tohoto cíle studentům 

z jejich pohledu spíše brání. Vnímaná instrumentalita učení roste s prospěchem 

studentů. Nejpravděpodobnější příčinou dosažení tohoto cíle je podle studentů příčina 

vnější a neovlivnitelná - náhoda / štěstí, chlapci uvádějí jako pravděpodobnou příčinu 

dosažení ještě úsilí a píli.  
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 Studenti, kteří připisují tomuto cíli vysokou důležitost a studenti, kteří jako 

nejčastější příčinu dosažení cíle uvádějí úsilí a píli, jsou zároveň více orientováni na 

budoucnost. S rostoucí důležitostí se také zvyšuje schopnost studentů přinutit se 

k plnění úkolů a vynaložit pro jeho splnění určité úsilí. U studentů, kteří vnímají 

vysokou instrumentalitu učení, byl prokázán významný vztah ke schopnosti iniciovat 

cestu k cíli a dostatek energie pro jeho dosažení.  

 

Cíl: Mít milujícího partnera 

 Cíl Mít milujícího partnera je svým obsahem velmi podobný cíli předchozímu. 

Velmi podobná je tedy i jeho charakteristika. Jedná se také o velmi důležitý cíl (zaujímá 

3. místo v žebříčku důležitosti), jehož dosažení však učení podle studentů nepomáhá, 

naopak mu spíše brání. Cíl se od předchozího neliší ani v nejpravděpodobnější příčině 

dosažení - studenti uváděli nejčastěji příčinu vnější - náhodu a štěstí, chlapci navíc opět 

příčinu vnitřní - úsilí a píli. Dokonce i vztah mezi vnímanou instrumentalitou učení a 

prospěchem je u obou cílů totožný a i u tohoto cíle stoupá vnímaná instrumentalita 

učení společně s lepším prospěchem studentů. 

 Studenti, u kterých patří tento cíl k důležitějším, jsou sice orientovaní na 

budoucnost, zároveň je ale pro ně významná i hédonistická přítomnost - chtějí si tedy 

užívat života v přítomnosti, jejich přístup k životu i budoucnosti je lehkovážný. 

S volními charakteristikami důležitost tohoto cíle nijak nekoreluje. Jinak je tomu u 

studentů, kteří připisují vyšší instrumentalitu učení dosažení tohoto cíle - kromě 

pozitivního vztahu k budoucnosti se objevuje i korelační vztah k volním vlastnostem - 

tito studenti mají dostatek energie pro plnění úkolů, úkoly neodkládají a nevzdávají se 

v případě prvních potíží. S převažující vnitřní atribucí (úsilí, píle) roste faktor 

hédonistické přítomnosti - tzn. že studenti, kteří pro získání milujícího partnera 

vynakládají velké úsilí, mají zároveň tendenci užívat si života v přítomnosti a 

budoucnost příliš neřeší. Jedná se tedy zřejmě o studenty, kteří tento cíl vnímají spíše 

jako krátkodobý.  

 

Cíl: Mít hodně kamarádů 

 Cíl Mít hodně kamarádů představuje pro studenty středně důležitý cíl, jehož 

dosažení učení nepomáhá, naopak mu opět spíše brání (vnímaná instrumentalita učení je 
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záporná). Od předchozích cílů se neliší ani v nejpravděpodobnější příčině - studenti opět 

nejčastěji uvádějí příčinu vnější - náhodu, štěstí, chlapci pak v menší míře uvádějí ještě 

schopnosti a dívky úsilí a píli. Významný vztah mezi důležitostí, instrumentalitou a 

prospěchem jsme u tohoto cíle nezaznamenali. 

 Studenti, kteří by rádi měli hodně kamarádů (je pro ně tedy tento cíl velmi 

důležitý), si také rádi užívají života a k budoucnosti přistupují lehkovážně. Zároveň 

svou snahu dosáhnout tohoto cíle vědomě i nevědomě kontrolují. Pokud studenti 

vnímají učení jako prostředek dosažení tohoto cíle, jedná se o studenty, kteří jsou 

zároveň více orientováni na budoucnost, nebojí se neúspěchu a jsou emočně stálí ve 

volních vlastnostech. Volní vlastnosti jsou však nejvíce rozvinuté u studentů, kteří 

dosažení tohoto cíle připisují především vlastnímu úsilí a píli. Tito studenti se na cíl 

dokáží zaměřit, soustředit se na jeho dosažení, věří, že mají odpovídající schopnosti a 

cíle se jim dosáhnout podaří.   

 

Cíl: Být dobrým kamarádem 

 Na rozdíl od cíle Mít hodně kamarádů vnímají tento cíl studenti z našeho 

výzkumného vzorku jako celkem důležitý, u dívek je jeho důležitost ještě vyšší. Pro 

studenty je tedy zřejmě mnohem důležitější kvalita než kvantita kamarádských vztahů, 

což je pozitivní zjištění. Ani v tomto případě však učení nijak nepomáhá dosažení cíli, 

opět je z pohledu studentů spíše překážkou. U studentů s lepším prospěchem se však 

vnímaná instrumentalita učení pro dosažení tohoto cíle zvyšuje. Studenti si také myslí, 

že pro dosažení tohoto cíle je důležité úsilí, píle a dostatečné schopnosti. 

 Stejně jako u cíle Mít hodně kamarádů, se i u tohoto cíle prokázala významná 

vazba mezi důležitostí cíle a hédonistickou přítomností - tedy že čím je cíl vnímán jako 

důležitější, tím více si studenti chtějí užívat života a k budoucnosti se staví lhostejně. 

Zároveň se vzrůstající důležitostí cíle roste také víra studentů ve své schopnosti cíle 

dosáhnout. Krátkodobější perspektivní orientace a nízká potřeba strukturovat a 

realizovat budoucnost je výraznější u studentů, kteří si myslí, že za dosažením tohoto 

cíle stojí vnější příčiny.  

 

 



97 

 

Cíl: Žít šťastný rodinný život 

 Cíl Žít šťastný rodinný život patří k jednomu z nejdůležitějších cílů, ještě 

důležitější je pro dívky než pro chlapce. Učení dosažení tohoto cíle přímo nebrání, jeho 

instrumentalita však není příliš vysoká (objevuje se přibližně v polovině žebříčku). 

Instrumentalita učení pro dosažení tohoto cíle stoupá se zvyšující se důležitostí. Jako 

příčinu dosažení cíle studenti nejčastěji uváděli příčinu vnitřní a ovlivnitelnou - úsilí / 

píli a v menší míře také příčinu vnější a neovlivnitelnou - náhodu, štěstí.  

 Studenti, pro které představuje tento cíl vysokou hodnotu a kteří vnímají učení 

jako instrumentální pro jeho dosažení, jsou vysoce orientovaní na budoucnost, je pro ně 

důležitá realizace budoucnosti a vlastní seberozvoj. V případě vysoké důležitosti cíle se 

zároveň jedná o studenty, kteří vysoce skórují ve faktoru fatalistická přítomnost, tedy 

věří, že u tohoto cíle hraje významnou roli také osud a že nemohou dosažení tohoto cíle 

ovlivnit pouze vlastním úsilím. Jejich volní vlastnosti jsou také hodně rozvinuté - pokud 

se pro cíl rozhodnou, neodradí je případné potíže, mají dostatek energie pro jeho splnění 

a mají pocit osobní kompetence.  

 Zajímavý je vztah mezi převažujícími příčinami dosažení tohoto cíle a časovými 

vztahy u studentů - studenti, kteří jako nejpravděpodobnější příčinu uváděli příčinu 

vnitřní (úsilí a píli), vykazují vazbu na negativní minulost. Naopak studenti, kteří 

dosažení tohoto cíle připisují převážně náhodě a štěstí, vykazují pevnou vazbu na 

pozitivní minulost - lze tedy předpokládat, že studenti, kteří sami v minulosti žili (žijí) 

v ne příliš šťastné rodině, považují úsilí jako nezbytný prostředek pro to, aby 

v budoucnosti byla jejich vlastní rodina šťastná. Naopak studenti, kteří vyrůstají ve 

šťastnějším prostředí, mají pocit, že šťastná rodina je spíše dílem náhody.   

 

  Celkově tedy můžeme říci, že pro studenty jsou mnohem důležitější cíle 

ze sociální oblasti než cíle školní. Učení jim však v dosažení těchto, pro ně velmi 

důležitých životních cílů, z jejich pohledu spíše brání, než aby jim v dosažení pomohlo. 

To může být důvodem, proč je dlouhodobě vnímaná instrumentalita školy tak nízká 

(Pavelková, 2002). Studenti zřejmě mají pocit, že škola jim nijak nepomůže v dosažení 

důležitých životních cílů, naopak jim v jejich dosažení dokonce brání. Cíle, které se 

školou bezprostředně souvisí, nejsou pro studenty tak důležité. Zároveň se rozpor mezi 

vnímáním školních a sociálních cílů projevuje i v oblasti atribučních tendencí - zatímco 



98 

 

u cílů školních může studentům k jejich dosažení dopomoci úsilí a píle, tedy vlastní 

kontrolovatelná snaha, u cílů ze sociální oblasti jsou častěji závislí na vnější, jimi 

nekontrolovatelné příčině - tedy náhodě, štěstí. I kdyby se tedy snažili, v dosažení cílů 

ze sociální oblasti jim to nemusí vždy pomoci.  

 Vzhledem k výše řečenému se nabízí otázka, jakou roli škola v životě studentů 

posledních ročníků základních a středních škol hraje a zda je dostatečně připravuje na 

budoucí život. Zatímco to, co je pro studenty důležité, se ve škole zřejmě z jejich 

pohledu nedozvědí, tak to, co se ve škole dozvědí, nepovažují za potřebné, naopak tyto 

informace vnímají spíše jako překážku v dosažení svých cílů. Je však třeba mít na 

paměti, že se zde jedná o subjektivní vnímání školy a učení ze strany studentů, nikoliv o 

objektivní posouzení.  

 

 

8.7 Cíle, o které studenti aktuálně usilují 

  

  V rámci výzkumu jsme také chtěli prověřit, zda způsob dotazování 

(prostřednictvím našich dotazníků) neovlivňuje výroky studentů natolik, aby mohly být 

vnímány jako relevantní. Rozhodli jsme se proto kromě ověřených metod nabídnout 

studentům i prostor pro vlastní vyjádření, které nebude závislé na nabízených 

možnostech. V rámci dotazníku DI-2 měli studenti z poslední etapy výzkumu (ZŠ 2 a 

SŠ 4) možnost odpovědět na otevřené otázky týkající se cílů, o které sami aktuálně 

usilují. Otázek bylo celkem pět a týkaly se kromě určení zmiňovaných cílů také 

konkrétní snahy o dosažení cílů, instrumentality učení pro dosažení těchto cílů a 

atribučních tendencí: 

1. O jaký cíl / cíle v současné době usiluješ? (Může se jednat o cíle krátkodobé i 

dlouhodobé) 

2. Jak se konkrétně snažíš tohoto cíle / cílů dosáhnout, co přesně pro to děláš? 

3. Pomáhá Ti v úsilí o dosažení tohoto cíle / těchto cílů učení? Pokud ano, jak 

konkrétně ti pomáhá? 
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4. Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů podaří 

dosáhnout? Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, snadnost cíle / cílů, 

úsilí, schopnosti nebo uvést další příčiny. 

5. Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů dosáhnout 

nepodaří? Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, obtížnost cíle / cílů, 

úsilí, schopnosti nebo uvést další příčiny. 

 

 Pozitivním zjištěním je, že naprostá většina žáků i studentů aktuálně o nějaký cíl 

usiluje, dokonce pro jejich dosažení vyvíjí i aktivní snahu a úsilí. Studenti usilují jednak 

o tytéž cíle, které jsme jim následně nabídli v další části dotazníku, jednak částečně i o 

cíle, které v našem seznamu chybí. V následujících kapitolách se budeme postupně 

věnovat oběma těmto skupinám cílů - nejprve cílům, které uváděli sami studenti a které 

jsme jim zároveň nabídli i v další části dotazníku a poté cílům, o které studenti také 

usilují, ale které v našem seznamu chyběly.  

 

8.7.1 Důležitost, vnímaná instrumentalita učení a atribuční tendence u cílů, o které 

studenti aktuálně usilují a které se zároveň shodují i s naším seznamem 

 V rámci této skupiny cílů studenti nejčastěji uváděli cíle související se školou a 

kariérou (jak naznačuje tabulka č. 17) - např. „Dokončit školu“; „Vyučit se a najít si 

práci.“; „Dokončit základní školu a dostat se na učňák.“. Další velkou skupinou cílů, 

které jsme zahrnuli pod námi uváděný cíl Stále se v něčem zlepšovat, jsou cíle týkající 

se koníčků - např. sportu, ve kterých se chtějí žáci a studenti zdokonalovat, popř. v nich 

dosáhnout lepšího výsledku (např. „Zlepšení v tancování“; „Stále se zlepšovat ve zpěvu 

a umístit se dobře na mezinárodní soutěži ve Francii.“; „Zlepšit se v kreslení a 

malování.“; „O cíle ve sportu a fotografování“). Poslední skupinu cílů, o které studenti 

aktuálně usilují, představují cíle týkající se osobních vztahů, rodinného života a výdělku 

(např. „Aby mi to vyšlo s jednou holkou.“; „Založit si rodinu.“; „Chtěl bych být 

bohatý.“; „Být s člověkem, kterého budu mít rád.“). 

 Vzhledem k tomu, že o výše uvedené cíle studenti aktivně usilují, lze 

předpokládat, že je studenti hodnotí také jako aktuálně vysoce důležité. Z tohoto 

důvodu nás zajímalo, zda budou důležitost těchto cílů hodnotit stejně i v rámci námi 

nabízeného seznamu v další části dotazníku. Jak opět naznačuje tabulka č. 17, studenti 
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se v naprosté většině případů skutečně ve vnímané důležitosti shodovali i v rámci námi 

nabídnutého seznamu cílů, tzn, že konkrétní cíle, o které aktuálně usilují, hodnotí také 

jako stejně důležité i v rámci další části dotazníku.   

  

Tabulka č. 17 - Frekvence cílů, o které studenti usilují a které se shodují s námi 

nabízeným seznamem  

Cíl 

  

 
ZŠ - důležitost 

 
SŠ - důležitost 

N 
Frekvence 

cíle 

Shoda otevřeného 

a uzavřeného 

dotazu 

N 
Frekvence 

cíle 

Shoda otevřeného 

a uzavřeného 

dotazu 

Mít úspěšnou pracovní 

kariéru 
55 5 100 82 11 90,9 

Pomáhat druhým 55 0 0 82 0 0 

Vystudovat střední školu 55 34 94,1 82 64 93,7 

Mít dobré známky 55 16 100 82 2 100 

Hodně cestovat 55 0 0 82 0 0 

Vystudovat vysokou školu 55 6 100 82 0 0 

Být s tím, koho mám rád 55 3 100 82 5 100 

Mít velký majetek 55 1 100 82 0 0 

Stále poznávat něco 

nového 
55 0 0 82 0 0 

V životě dosáhnout 

něčeho významného 
55 0 0 82 0 0 

Osamostatnit se od rodičů 55 1 100 82 2 100 

Udržovat se ve zdravé 

kondici 
55 0 0 82 0 0 

Mít milujícího partnera 55 10 100 82 0 0 

Mít vysoký sociální status 55 0 0 82 0 0 

Mít hodně kamarádů 55 0 0 82 0 0 

Řídit si sám svůj život 55 0 0 82 0 0 

Stále se v něčem zlepšovat 55 9 100 82 2 100 

Žít šťastný rodinný život 55 8 100 82 4 100 

Mít zajímavé povolání 55 2 100 82 1 100 

Být dobrým kamarádem 55 0 0 82 1 100 

Dobře vychovávat děti 55 0 0 82 0 0 

Vydělat hodně peněz 55 4 100 82 2 100 

Mít dostatek volného času 55 1 100 82 0 0 

Pozn.: N - počet studentů. Frekvence cíle - kolikrát se daný cíle objevoval v rámci otevřeného dotazu. 

Shoda otevřeného a uzavřeného dotazu - hodnoty jsou uvedeny v %. 

 

 Studenti dále u cílů, o které aktuálně usilují a které se shodovaly s námi 

nabízeným seznamem, dále určovali instrumentalitu učení pro jejich dosažení (viz tab. 

č. 18). Většina studentů vnímá učení jako prostředek pro dosažení svých cílů, a to nejen 

u převažujících cílů (cíle související se školou), ale i u dalších cílů, tedy cílů ze sociální 
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oblasti. Na rozdíl od důležitosti cílů však studenti hodnotili instrumentalitu učení u cílů, 

o které aktuálně usilují často jinak než u stejných cílů v rámci námi nabízeného 

seznamu. Tedy že zatímco v případě, kdy o daný cíl aktuálně usilovali, vnímali 

instrumentalitu učení pro jeho dosažení jako vysokou, u stejného cíle v rámci našeho 

seznamu vnímali instrumentalitu učení spíše jako nízkou či dokonce zápornou a naopak. 

  

Tabulka č. 18 - Instrumentalita učení u cílů, o které studenti usilují a které se shodují 

s námi nabízeným seznamem 

Cíl 

  

 ZŠ - instrumentalita  SŠ - instrumentalita 

N I + I - 

Shoda otevřeného 

a uzavřeného 

dotazu 

N I + I - 

Shoda otevřeného 

a uzavřeného 

dotazu 

Mít úspěšnou pracovní 

kariéru 
55 4 0 50 82 4 3 85,7 

Pomáhat druhým 55 0 0 0 82 0 0 0 

Vystudovat střední školu 55 29 3 84,4 82 46 10 83,9 

Mít dobré známky 55 14 2 87,5 82 2 0 50 

Hodně cestovat 55 0 0 0 82 0 0 0 

Vystudovat vysokou školu 55 5 1 83,3 82 0 0 0 

Být s tím, koho mám rád 55 1 1 50 82 0 3 33,3 

Mít velký majetek 55 1 0 100 82 0 0 0 

Stále poznávat něco 

nového 
55 0 0 0 82 0 0 0 

V životě dosáhnout něčeho 

významného 
55 0 0 0 82 0 0 0 

Osamostatnit se od rodičů 55 0 0 0 82 2 0 100 

Udržovat se ve zdravé 

kondici 
55 0 0 0 82 0 0 0 

Mít milujícího partnera 55 0 0 0 82 0 0 0 

Mít vysoký sociální status 55 0 0 0 82 0 0 0 

Mít hodně kamarádů 55 0 0 0 82 0 0 0 

Řídit si sám svůj život 55 0 0 0 82 0 0 0 

Stále se v něčem zlepšovat 55 4 4 37,5 82 1 2 33,3 

Žít šťastný rodinný život 55 6 1 57,1 82 3 1 100 

Mít zajímavé povolání 55 2 0 100 82 0 0 0 

Být dobrým kamarádem 55 0 0 0 82 1 0 100 

Dobře vychovávat děti 55 0 0 0 82 0 0 0 

Vydělat hodně peněz 55 4 0 100 82 1 1 0 

Mít dostatek volného času 55 1 0 0 82 0 0 0 

  Pozn.: I +  frekvence výskytu cíle, kdy je učení vnímáno jako instrumentální pro dosažení cíle. 

  I -  frekvence výskytu cíle, kdy není učení vnímání jako instrumentální pro dosažení cíle. 

  Shoda otevřeného a uzavřeného dotazu - hodnoty jsou uvedeny v %. 
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 Studenti také v případě cílů, o které aktuálně usilují, určovali 

nejpravděpodobnější příčinu jejich případného dosažení a zároveň nejpravděpodobnější 

příčinu jejich případného nedosažení.  

 Jako nejpravděpodobnější příčiny v případě dosažení cílů uváděných studenty se 

nejčastěji objevovaly příčiny vnitřní - především píle a úsilí, v menší míře také vlastní 

schopnosti. U žáků základní školy se také často objevovala příčina vnější - náhoda, 

štěstí. Jako nejpravděpodobnější příčinu případného nedosažení vlastních cílů pak 

studenti uváděli celé spektrum příčin - vnější i vnitřní, ovlivnitelné i neovlivnitelné.  

 Předpokládali jsme, že v případě volných odpovědí budou studenti uvádět více 

než jednu příčinu dosažení či nedosažení zvoleného cíle, což se také potvrdilo. Studenti 

SŠ navíc uváděli také další příčiny (nejen námi čtyři nabízené), a to především jako 

příčiny nedosažení stanovených cílů - např. „nedostatek financí“, „nedostatek času“, 

„nekvalitní učitel“, „velká rána v životě - smrt“. Z hlediska charakteru příčin se vždy 

jednalo o příčiny vnější, z čehož můžeme usuzovat, že Weinerova nabídka vnitřních 

příčin je pro studenty dostačující.  

 U cílů, o které studenti sami usilují a které byly zároveň uváděny i v naší 

nabídce, jsme dále zjišťovali, zda se jejich atribuční tendence shodují. Ukázalo se, že ve 

velké míře atribuují studenti jinak v případě, kdy o stejný cíl sami usilují a sami jej jako 

důležitý uvádějí, a jinak v případě, kdy daný cíl uvedli jako důležitý v rámci nabízených 

cílů. Je možné, že v případě, kdy je jim cíl nabízen, jej vnímají sice jako důležitý, 

příčiny však volí spíše na základě ustálených sociálních norem bez vazby na jejich 

skutečnou osobnost. Zatímco v případě, kdy o stejný cíl sami usilují a je pro ně aktuálně 

důležitý, dostává se více do popředí vlastní osobnost jedince a jeho skutečné jednání - 

např. volí-li student jako důležitý cíl z osobní oblasti (např. Být s tím, koho mám rád), 

v případě dotazníku uvádí častěji jako příčinu jeho dosažení náhodu a štěstí. Usiluje-li 

však o ten samý cíl aktuálně sám, uvádí spíše příčinu vnitřní - vlastní úsilí a píli.  

  Pozitivním zjištěním také je, že naprostá většina studentů o své vlastní cíle 

usiluje aktivně, podniká něco pro jejich dosažení. Zde se do popředí dostává nejčastěji 

úsilí a píle, které však studenti vnímají různě. V případě cílů souvisejících se školou 

(např. Vystudovat SŠ, Mít dobré známky apod.) se pochopitelně nejčastěji objevuje 

větší úsilí při učení - např. „Snažím se víc učit.“; „Každý den si procvičuju různé 

příklady a úlohy.“; „Snažím se co nejvíc učit, abych dosáhla svých cílů.“; „Chodím na 
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doučování a snažím se to pochopit.“; „Chodím na doučování, do knihovny si přečíst i 

nějakou odbornou literaturu.“; „Snažím se co nejvíc učit.“; „Každý den se učím.“; 

„Učím se každý den lekci.“; „Snažím se ve škole dosáhnout dobrých výsledků.“; 

„Chodím na přípravné kurzy pro přijetí na gymnázium.“; „Snaha ve škole učení, 

praxe.“; „Víc se učit, hlásit se, bejt pozorný a hodný.“; „Pravidelně se připravuji.“; 

„Tak samozřejmě se učim na závěrečný zkoušky, nezlobym ve škole a hlavně učitele 

nezlobym, abych jim nepřidělával starosti a ukázal aspoň snahu v to že se chci vyučit.“;  

„Snažím se nezlobit.“; „Pořád se učit.“; „Snažím se míň chodit ven s kamarády než 

předtím a víc se učit na předměty s kterých propadám.“  

  V případě cílů týkajících se zdokonalování v koníčcích, které jsme 

zahrnuli pod nabízený cíl Stále se v něčem zlepšovat, se úsilí a píle projevuje nejen 

samotnou pílí, ale také v čase, který studenti koníčku věnují - např. „Chodím na 

tréninky (3x týdně) streetdancu.“; „Neustálým tréninkem a ptaním se různých lidí.“; 

„Pilně chodím na sport.“; „Večer moc nejím. Posiluju pomocí kliků.“; „Snažím se na 

trénincích.“; „Hraju a hraju.“; „Snažím se často trénovat.“ 

 V případě cílů týkajících se osobních vztahů se úsilí a snaha objevuje např. 

v této podobě: „Hledám dívku.“; „Snažím se chovat úplně normálně, ale příležitostně 

mu i nadbíhám.“; „Snažím se vycházet s nimi a pomáhat jim, ale je mi to málo platné. 

Oba mají přítele nebo přítelkyni a na mě moc času nezbývá a k tomu mám ještě ročního 

sourozence.“; „Ohledně rodiny se snažím tolik nehádat a poslouchat rodiče.“; „Snažím 

se s ní trávit dost času a nebo každodenní komunikaci.“  

  

8.7.2 Srovnání žebříčku důležitosti a vnímané instrumentality učení v případě cílů, 

o které studenti aktuálně usilují a cílů, které jsou jim nabízeny v našem seznamu.  

 Přestože studenti hodnotili důležitost jimi uváděných cílů jako stejně vysokou u 

stejných cílů i v námi nabízeném seznamu, nelze hovořit o úplné shodě v žebříčku 

důležitosti všech cílů (viz tab. č. 19). Zatímco studenti aktuálně nejčastěji usilují o cíle 

související se školou, kariérou a koníčky (jsou pro ně tedy aktuálně nejdůležitější), 

v případě námi nabízených cílů vnímají jako důležitější spíše cíle ze sociální oblasti - 

např. cíle Žít šťastný rodinný život; Dobře vychovávat děti; Být s tím, koho mám rád 

(viz tabulku č. 19).  Tento rozpor může být způsoben například tím, že zatímco studenti 

považují za životně důležité sociální cíle, aktuálně jsou nuceni věnovat se cílům jiným, 
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tedy cílům školním. Nabízené cíle uváděné jako nejdůležitější mohou pro studenty 

znamenat nejvyšší hodnotu, ke které se chtějí přiblížit, avšak aktuálně nejsou cíli 

reálnými (to může souviset také s časovým zařazením cílů - aktuálně usilují o blízké 

cíle, které mohou být prostředkem k dosažení vzdálených - životních cílů). Další 

možností je, že studenti posuzují důležitost nabízených cílů spíše z hlediska obecně 

ustálených sociálním norem a hodnot, přestože pro ně samotné jsou aktuálně důležitější 

jiné cíle.  

 Zajímavé je také umístění cíle Stále se v něčem zlepšovat - zatímco my jsme 

k tomuto cíli přiřadili cíle týkající se zlepšování v koníčcích, především sportech, které 

studenti uváděli jako druhý nejčastější cíl, o který aktuálně usilují a kterému tedy 

připisují vysokou důležitost, v seznamu nabízených cílů jej za tak důležitý nepovažují 

(objevuje se v polovině nabízených cílů z hlediska důležitosti). Je možné, že studenti 

vnímají tento cíl jinak než my a zlepšování se v koníčcích do něj nezahrnují.  

 Stejně tak si můžeme všimnout rozdílů v případě vnímané instrumentality učení 

pro dosažení jednotlivých cílů, především tedy u cílů ze sociální oblasti (viz. tab. č. 19). 

Pokud o tyto cíle studenti aktuálně usilují, vnímají většinou učení jako instrumentální 

pro jejich dosažení. Pokud však hodnotili studenti instrumentalitu učení u stejných cílů 

ze sociální oblasti v námi nabízeném seznamu, byla instrumentalita učení nízká, někdy 

studenti vnímali učení dokonce spíše jako překážku v jejich dosažení. 
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Tabulka č. 19 - Důležitost, instrumentalita a atribuce námi nabízených cílů u žáků ZŠ 2 

a SŠ 4 

Cíl 

Důležitost - 

pořadí 

Instrumentalita - 

pořadí 
Atribuce 

  ZŠ  SŠ  ZŠ  SŠ  ZŠ  SŠ  

Vystudovat SŠ 1 4 1-2 2 3 3 

Dobře vychovávat děti 2 2 14 12 3 3; 4 

Být s tím, koho mám rád 3 3 22 19 1 1; 3 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 4 5 4 3 3 3; 4 

Žít šťastný rodinný život 5 1 15 13 1; 3 3 

Řídit si sám svůj život 6 7 16 11 4; 3 3; 4 

Mít milujícího partnera 7 6 20 17 1; 3 1; 3 

Být dobrým kamarádem 8 8 19 22 4 3; 4 

Mít dobré známky 9 19 1 - 2 1 3 3; 4 

Udržovat se ve zdravé kondici 10 9 18 23 3; 4 3; 4 

Vydělat hodně peněz 11 10 5 4 3 3; 4 

Stále se v něčem zlepšovat 12 11 8 7 1 3; 4 

V životě dosáhnout něčeho významného 13-14 15 7 9 3; 2 3; 1 

Osamostatnit se od rodičů 13-14 14 13 16 2; 3 3 

Mít zajímavé povolání 15 16-17 6 6 3; 1 4; 3; 1 

Mít dostatek volného času 16 13 23 20 1; 2 1; 3 

Mít hodně kamarádů 17 12 21 21 1 1; 3 

Vystudovat VŠ 18 23 3 5 3 1; 3 

Pomáhat druhým 19 18 17 18 4 4; 3 

Stále poznávat něco nového 20 16-17 12 14-15 1 3; 1 

Mít velký majetek 21 21 9 10 3; 1 3; 1 

Mít vysoký sociální status 22 20 10 8 1; 3 1; 3 

Hodně cestovat 23 22 11 14-15 1 1; 3 

Pozn.: Cíle jsou seřazeny podle uváděné důležitosti na ZŠ 

Atribuce - uváděna je nejčastěji uváděná atribuce (více než 25%) 

 

  

SD - směrodatná odchylka 

     

 

  

8.7.3 Důležitost, vnímaná instrumentalita učení a atribuční tendence u cílů, o které 

studenti aktuálně usilují a které chyběly v námi nabízeném seznamu cílů 

 Nyní se zaměříme na druhou skupinu cílů, tedy ty, které studenti uváděli jako 

aktuálně důležité, ale které nebylo možné zahrnout pod žádný námi nabízený cíl. Těchto 

cílů uváděli studenti velmi malé množství. Konkrétní cíle, které studenti uváděli navíc, 

jsou uvedeny v tabulce č. 20 (základní škola) a č. 21 (střední odborné učiliště).  
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Tabulka č. 20 - Cíle, které uváděli navíc žáci ZŠ 

Cíl 

  

Instrumentalita Atribuce 

  dosažení nedosažení 

Překonat svůj strach a lítost. + 1 3 

Být štíhlá. - 3; 4 3; 4 

V současné době, ale i v budoucnu usiluji a budu usilovat 

o cíle, které mi pomohou dosáhnout toho, co chci. + 3; 4 2; 3 

Dostat se od otce, jelikož mi zemřela matka a s ním to 

dlouho nevydržím. - 3; 4 3 

Chci taky zrcadlovku (foťák). + 4; 3; 1 2; 4 

Trochu zhubnout, nabrat svaly. - 1 2; 3 

    

Pozn.: Cíle jsou uváděny tak, jak je uváděli sami studenti - bez jazykové korektury. 

Instrumentalita +: studenti vnímají učení jako prostředek dosažení cíle. 

Instrumentalita -: studenti nevnímají učení jako prostředek dosažení cíle. 

 

 U žáků základní školy se navíc nejvíc objevovaly cíle týkající se osobních přání 

a ambicí (např. „Trochu zhubnout, nabrat svaly.“; „Být štíhlá.“; „Překonat svůj strach 

a lítost.“). U těchto cílů jako nejčastější příčinu jejich dosažení vidí žáci příčinu vnější - 

náhodu či štěstí. Stejně tak v případě nedosažení bude nejspíš příčinou příčina vnější, 

tentokrát však obtížnost úkolu, v menší míře pak příčina vnitřní, tedy úsilí.  
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Tabulka č. 21 - Cíle, které uváděli navíc studenti SOU 

Cíl 

  

Instrumentalita Atribuce 

  dosažení nedosažení 

Auto + 3 1 

Užít si života co to de. - 3 3 

Auto a profesák. - 3 2 

Koupit starý autobus a předělat ho na pojízdný bar. - 3 1 

Pěknou motorku. + 4 4 

Řidičský průkaz. + 3; 4 1; 2 

Plně se zařadit do života. + 3 1 

Pořádnou káru. + 1 3 

Snažím se zlepšit svou finanční situaci. neuvedeno 3; 4 1 

Dovolená. neuvedeno 3; 4 1; 2 

Koupit auto. neuvedeno 3; 4 1; 2 

Vydělávám na zaplacení autoškoly. - 4 4 

Dostat se do armády. + 3; 4 1; 4 

Postavit auto. - 3; 4 1 

Mít šťastnej život. - 3; 4 1 

Dělat si auto, které je rozebrané a renovované. + 3; 4 2; 3; finance 

Armáda ČR. - 3; 4 1; 3 

Mít svoji kapelu. + 3 2 

Vycvičit mýho psa a zůčastnit se velkých závodů 

(Mistrovství světa). + 3 4 

Být v ozbrojených složkách MSČR jako odstřelovač. + 1; 4 

velká rána v 

životě - smrt, 

bolest 

Pozn. Cíle jsou uváděny tak, jak je uváděli sami studenti - bez jazykové korektury. 

Instrumentalita +: studenti vnímají učení jako prostředek dosažení cíle. 

Instrumentalita -: studenti nevnímají učení jako prostředek dosažení cíle. 

   

  I u studentů středních škol se objevovalo malé množství cílů, které nebylo 

možné zahrnout pod žádný z námi nabízených cílů. Nejčastěji se objevoval cíl 

související s budoucí profesí studentů (tedy automechanik) - studenti často toužili po 

pořízení či opravě auta, pořízení řidičského průkazu. Učení však jako možný prostředek 

dosažení tohoto cíle vnímala jen část studentů. Naopak v případě atribučních tendencí 

se téměř všichni studenti shodují - jako nejčastější příčinu dosažení tohoto cíle uvádějí 

příčiny vnitřní - úsilí či schopnosti, naopak jako příčinu nedosažení cílů uvádějí 

nejčastěji příčiny vnější - náhodu či obtížnost úkolu. Další navíc uváděné cíle se týkají 

především šťastného života, zlepšení finanční situace či vlastních životních ambicí 

(např. „Vycvičit mýho psa a zůčastnit se velkých závodů - Mistrovství světa.“; „Armáda 
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ČR.“; „Mít šťastnej život.“; „Dovolená.“). K dosažení těchto cílů je podle naprosté 

většiny studentů potřeba dostatek úsilí, zatímco nedosažení by mohla způsobit náhoda. 

  I u studentů středních škol se objevovalo malé množství cílů, které nebylo možní 

zahrnout pod žádný z cílů uvedených v seznamu. 
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9. Diskuse 

 

 V rigorózní práci se věnujeme atribučním tendencím žáků na konci základní 

školy a studentů středních škol ve vztahu k životním cílům a vnímané instrumentalitě 

učení pro dosažení těchto cílů. Také ověřujeme zákonitosti vztahování se jedince 

k budoucnosti. Převažující způsob vztahování se jedince k budoucnosti zkoumáme 

prostřednictvím životních cílů, které zároveň využíváme jako prostor pro zkoumání 

atribučních tendencí a subjektivního smyslu učení. V rámci výzkumu pak prověřujeme 

souvislosti mezi jednotlivými proměnnými.  

 

 Při hodnocení výsledků našeho výzkumu je také třeba mít na paměti náš 

výzkumný vzorek. Ten v sobě zahrnoval jednak žáky posledních ročníků ZŠ a jednak 

studenty SŠ. Zatímco vzorek zahrnující žáky ZŠ je vcelku vyrovnaný, v případě 

studentů SŠ se jedná převážně o studenty učňovských oborů a odborných středních škol. 

Navíc obory, které naši studenti studují, jsou si velmi podobné a jsou typické pro 

chlapce, proto je zde patrná naprostá převaha chlapců nad dívkami. Tuto skutečnost je 

nutné při hodnocení výsledků zohlednit. 

 

 Výzkum nám ukázal, že nejdůležitějším cílem pro studenty z našeho 

výzkumného vzorku je cíl Vystudovat střední školu. Dále jsou pro studenty velmi 

důležité cíle ze sociální oblasti (např. cíl Být s tím, koho mám rád; Mít milujícího 

partnera; Žít šťastný rodinný život apod.). Pro studenty SŠ je důležitý i cíl Mít úspěšnou 

pracovní kariéru, jinak se žáci SŠ se studenty ZŠ na nejdůležitějších cílech shodují. 

Naopak mezi nejméně důležité cíle řadili žáci i studenti cíle Hodně cestovat; 

Vystudovat VŠ; Pomáhat druhým; Mít velký majetek. Nízká důležitost cíle Vystudovat 

VŠ není, vzhledem ke složení našeho vzorku, žádným překvapením - pro žáky ZŠ se 

zřejmě jedná o příliš vzdálený cíl, u většiny SŠ v našem vzorku se jedná o studenty 

učebních oborů či odborných škol, u kterých se další studium na VŠ nepředpokládá. U 

cíle Hodně cestovat by již mohla jeho nízká důležitost překvapit. V dřívějších 

výzkumech (před rokem 1990) byl tento cíl totiž hodnocen většinou jako velmi důležitý. 

Zřejmě již tento cíl nepředstavuje takovou hodnotu jako dřív - děti i dospělí jsou zvyklí 
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cestovat ve větší míře, mají otevřené možnosti, cestování pro ně tedy zřejmě 

nepředstavuje něco, o co by museli zvlášť usilovat.   

 Vazba na prospěch byla u důležitosti životních cílů prokázána pouze u malého 

počtu cílů. Významnější vztah můžeme zaznamenat pouze u cílů Vystudovat vysokou 

školu; Mít velký majetek; Řídit si sám svůj život a Vydělat hodně peněz. Přičemž pouze 

u cíle Vystudovat vysokou školu můžeme říci, že s rostoucí důležitostí roste (zlepšuje 

se) také prospěch studentů, u zbylých cílů se jedná spíše o trend opačný, tedy že čím je 

prospěch studentů horší, tím jsou pro ně uvedené cíle důležitější. 

 V rámci výzkumu jsme také zjišťovali, zda studenti aktuálně o nějaké cíle 

usilují, tedy zda jsou pro ně nějaké cíle také aktuálně důležité. Pozitivním zjištěním je, 

že naprostá většina studentů o nějaký konkrétní cíl usiluje, a to aktivně, prostřednictvím 

svého úsilí. Dalším pozitivním zjištěním je fakt, že studenti se na většině vlastních cílů 

shodovali s cíli, které jsme jim posléze nabízeli v našem seznamu v rámci dotazníku. 

Opět se tedy potvrdilo, že cíle získané metodou MIM představují reprezentativní 

skupinu nejčastějších životních cílů nejen v zahraničních výzkumech, ale také u nás. 

Aktuálně je pro studenty nejdůležitější cíl Vystudovat střední školu, následují cíle 

spojené s osobními vztahy a vlastním seberozvojem (např. Žít šťastný rodinný život; 

Stále se v něčem zlepšovat; Mít milujícího partnera). Pokud studenti usilují o cíle, které 

jsme jim v našem seznamu nenabídli, jedná se převážně o osobní cíle, které jsou velmi 

konkrétní a váží se na vlastní osobnost studenta (např. „Překonat svůj strach a lítost“; 

Trochu zhubnout, nabrat svaly“; „Pěknou motorku“; „Mít svoji kapelu“ apod.). 

  

 Mezi cíle s nejvyšší instrumentalitou učení řadili studenti (napříč školou i 

pohlavím) především cíle související se školou a pracovní kariérou - např. cíl Mít dobré 

známky; Vystudovat SŠ; Vystudovat VŠ, Vydělat hodně peněz a Mít úspěšnou pracovní 

kariéru, což je vcelku pochopitelné. Naopak nízkou instrumentalitu učení vnímají 

studenti u cílů Pomáhat druhým; Osamostatnit se od rodičů a Žít šťastný rodinný život. 

U těchto cílů se však stále jedná o pozitivní, i když nízké, hodnoty, což znamená, že 

studenti učení sice nepovažují za příliš důležité pro dosažení těchto cílů, zároveň ale 

učení dosažení těchto cílů nebrání. To se naopak projevilo u cílů Mít milujícího 

partnera; Být dobrým kamarádem; Udržovat se ve zdravé kondici; Být s tím, koho mám 

rád; Mít hodně kamarádů a Mít dostatek volného času. U těchto cílů byly hodnoty 
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instrumentality učení záporné, tzn. že studenti mají pocit, že jim v dosažení těchto cílů 

může učení bránit. Zřejmě se studenti domnívají, že když se budou věnovat učení, 

nezbude jim již dostatek času na uskutečňování těchto cílů.  

 Na základě výsledků výzkumu můžeme říci, že u velkého množství cílů je 

patrný pozitivní vztah mezi instrumentalitou učení a prospěchem - tedy že vnímaná 

instrumentalita učení pro dosažení konkrétního cíle roste se zlepšujícím se prospěchem 

studenta. Jedná se např. o cíle Mít úspěšnou pracovní kariéru; Vystudovat SŠ a VŠ; Mít 

dobré známky; Mít velký majetek; Stále se v něčem zlepšovat a Vydělat hodně peněz. 

Není překvapením, že vnímaná instrumentalita učení roste u úspěšnějších žáků (žáků 

s lepším prospěchem) především u cílů, které bezprostředně souvisejí se školou, 

pracovní kariérou, majetkem či osobním rozvojem. V této souvislosti si můžeme položit 

otázku, zda u žáků se špatným prospěchem, kteří připisují učení malou hodnotu pro 

splnění svých cílů, není právě toto zdrojem jejich studijních problémů. 

 

 Přibližně u poloviny cílů byl také prokázán významný vztah mezi vnímanou 

instrumentalitou učení a důležitostí cílů. Ve všech případech se jednalo o vztah 

pozitivní - tedy že s rostoucí důležitostí roste i vnímaná instrumentalita učení pro 

dosažení těchto cílů.  Nejvýrazněji se tento vztah projevil u cílů Vystudovat SŠ; 

Vystudovat VŠ; Osamostatnit se od rodičů; Udržovat se ve zdravé kondici; Stále se 

v něčem zlepšovat; Žít šťastný rodinný život a u cíle Dobře vychovávat děti. 

 V případě cílů, o které studenti aktuálně sami usilují, vnímají studenti u naprosté 

většiny cílů (bez ohledu na obsah i časovou charakteristiku cílů) vysokou 

instrumentalitu učení pro jejich dosažení. Zajímavým zjištěním je také fakt, že zatímco 

u cílů ze sociální oblasti, které jsme jim nabídli v rámci našeho seznamu, studenti ve 

většině případů vnímají nízkou až zápornou instrumentalitu učení pro jejich dosažení, 

pokud o cíle ze sociální oblasti sami aktuálně usilují, připisují učení instrumentalitu 

kladnou a učení vnímají jako důležité pro dosažení těchto cílů. Přijetí cíle (zavázání se 

mu) tedy zvýrazňuje osobní angažovanost. 

  

 Studenti jako nejčastější příčinu dosažení nabízených cílů, a to bez ohledu na 

obsahový či časový charakter cíle, uváděli příčinu vnitřní a kontrolovatelnou, tedy úsilí 

a píli. Jako další nejčastější příčinu pak uváděli naopak příčinu vnější a neovlivnitelnou 
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- náhodu a štěstí. Pozitivním zjištěním tedy je, že studenti se cítí odpovědní za 

dosahování svých cílů a mají pocit, že úspěšné splnění cíle mohou sami ovlivnit. Dalším 

zajímavým zjištěním je, že celkově studenti nevolí tak často jako příčinu dosažení cílů 

své schopnosti, tedy příčinu vnitřní a nekontrolovatelnou, a to ani v případě cílů 

souvisejících se školou. Více tuto příčinu volí studenti středních škol, opět se ale 

nejedná o cíle související se školou, ale spíše o cíle ze sociální oblasti. Velmi málo 

(téměř vůbec) se také objevovala příčina vnější a nekontrolovatelná - obtížnost úkolu.  

 Atribuční strategie žáků a studentů se výrazně neliší ve vztahu k důležitosti cílů - 

tzn., že studenti volí stejné příčiny dosažení cílů v případě nejdůležitějších i nejméně 

důležitých cílů. Vždy se jedná na prvním místě o příčinu vnitřní a ovlivnitelnou - úsilí a 

píli a na druhém místě o příčinu vnější a neovlivnitelnou, tedy náhodu a štěstí.  

 Studentů jsme se dotazovali i na jejich atribuční tendence v případě připisování 

příčin jejich školního úspěchu a neúspěchu. V případě úspěchu volili studenti nejčastěji 

jako jeho příčinu své úsilí a píli (vnitřní a kontrolovatelnou příčinu), u studentů SŠ se 

často objevovala i náhoda a štěstí - tedy příčina vnější a neovlivnitelná. Můžeme tedy 

říci, že studenti volí stejné příčiny obecného školního úspěchu jako příčiny dosažení 

svých cílů. V případě neúspěchu volili studenti jako nejčastější příčinu své schopnosti 

(opět příčina vnitřní, tentokrát neovlivnitelná), jako druhou nejčastější pak obtížnost 

úkolu - opět příčinu neovlivnitelnou. Je tedy zřejmé, že v případě školního neúspěchu se 

studenti z našeho výzkumného vzorku zříkají odpovědnosti a neúspěch vnímají 

převážně jako výsledek nepříznivých vnějších okolností.  

  

 V případě cílů, o které studenti aktuálně sami usilují, jsme nezaznamenali 

významný odklon od převažujících příčin v případě námi nabízeného seznamu cílů. 

V případě dosažení cíle i zde studenti nejčastěji očekávají, že příčinou bude jejich 

vlastní úsilí a píle, tedy příčina vnitřní a kontrolovatelná. U cílů, o které studenti 

aktuálně usilují, jsme se jich tázali i na nejpravděpodobnější příčinu nedosažení cíle. 

Zde byl rozptyl možných příčin mnohem větší, studenti volili příčiny vnitřní i vnější, 

kontrolovatelné i nekontrolovatelné. Navíc přidávali i další příčiny, které jsme jim 

nenabízeli (tedy nad rámec Weinerovského systému čtyř základních příčin). V tomto 

případě se však jednalo vždy o příčiny vnější a nekontrolovatelné. Můžeme tedy zřejmě 

říci, že minimálně v případě vnitřních příčin je Weinerovský systém plně dostačující.  
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 Dále jsme také zjišťovali, zda se liší atribuční strategie studentů v případě, kdy 

cíl označují jako pro ně důležitý bez ohledu na to, zda o něj aktuálně usilují a v případě, 

kdy o daný cíl skutečně aktuálně usilují (tedy v případě, kdy určovali 

nejpravděpodobnější příčinu dosažení v rámci námi nabízených cílů a kdy určovali 

příčinu v rámci vlastních cílů, o které aktuálně usilují). Ukázalo se, že atribuční 

tendence se často liší. Je možné, že v případě, kdy je jim daný cíl nabízen, vnímají jej 

sice jako důležitý, pravděpodobné příčiny jeho dosažení však volí spíše na základě 

ustálených sociálních norem bez vazby na jejich osobnost. Zatímco v případě, kdy o 

stejný cíl sami usilují a je pro ně aktuálně důležitý, dostává se do popředí více vlastní 

osobnost jedince a jeho skutečné jednání.  

 

 Celkově můžeme říci, že studenti z našeho výzkumného vzorku nejsou příliš 

orientovaní na budoucnost. A to ani v pojetí perspektivné orientace, tedy orientace na 

vzdálené cíle a vzdálenou budoucnost, ani v pojetí Zimbarda, tedy ve smyslu 

usilovného a svědomitého směřování k cíli. Žáci základních škol se však mírně liší od 

studentů středních škol. U žáků základních škol můžeme pozorovat lepší výsledky ve 

vztahu k perspektivní orientaci. Žáci jsou orientováni více do budoucna, mají vyšší 

potřebu strukturace budoucnosti a lépe se staví k její realizaci. Zároveň je pro ně 

důležitý vlastní seberozvoj. Na rozdíl od žáků základních škol dosahují studenti 

středních škol z našeho výzkumu lepších výsledků ve vztahu k budoucnosti v pojetí 

Zimbarda.  

 Zajímavé výsledky přináší sledování vztahu mezi časovou perspektivou a 

vnímanou instrumentalitou učení. V případě perspektivní orientace je tento vztah patrný 

téměř u poloviny cílů. Nejvýrazněji se projevuje u cílů Vystudovat střední školu; Mít 

vysoký sociální status; Stále se v něčem zlepšovat; Mít zajímavé povolání a Vydělat 

hodně peněz - u těchto cílů roste vnímaná instrumentalita učení pro dosažení cílů 

s orientací na budoucnost, tedy čím více jsou studenti orientovaní na budoucnost a mají 

vyšší potřebu strukturace budoucnosti, tím více vnímají učení jako instrumentální pro 

dosažení svých cílů. Výsledky výzkumu jsou tedy v souladu s teoretickou koncepcí 

perspektivní orientace (Pavelková, 2002). U cíle Mít dostatek volného času je vztah 

také velmi významný, avšak zcela opačný - tedy studenti, kteří jsou více orientováni 

perspektivně, připisují dosažení tohoto cíle nižší instrumentalitu učení.  
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 Významný vztah mezi perspektivní orientací a volbou vnitřní, kontrolovatelné 

příčiny se objevil pouze v několika případech - konkrétně u cílů Mít úspěšnou pracovní 

kariéru; Vystudovat vysokou školu a u cíle V životě dosáhnout něčeho významného. 

Z hlediska umístění v čase se jedná především o cíle dlouhodobé, což potvrzuje 

Nuttinův předpoklad, že jedinci s dlouhodobější časovou perspektivou mají vyšší 

tendenci k vnitřní atribuci.  

 Naopak u cílů Mít dostatek volného času; Být dobrým kamarádem a u cíle Stále 

poznávat něco nového se jednalo o opačný trend - tedy že s rozvinutější perspektivní 

orientací rostlo upřednostňování vnější, neovlivnitelní příčiny - náhody a štěstí.  

 Zajímavý je také z pohledu perspektivní orientace cíl Vystudovat vysokou školu 

- ačkoliv tento cíl celkově nepatřil u studentů k důležitým, pokud již pro některé 

studenty důležitý byl, jednalo se o studenty s výrazně rozvinutější perspektivní 

orientací, tito studenti připisovali významně vyšší instrumentalitu učení jeho dosažení a 

zároveň významně častěji volili jako příčinu dosažení cíle úsilí a píli.  

 V případě Zimbardova pojetí budoucnosti jsme zaznamenali především 

zajímavý vztah mezi faktorem Budoucnost a vnímanou instrumentalitou učení. 

Pozitivní korelační vztah byl zaznamenán hlavně u cílů souvisejících s osobním růstem 

a osobním (rodinným) životem, méně se tento vztah projevoval u cílů souvisejících se 

školou (pouze cíl Mít dobré známky). Pozitivní korelační vztah mezi Zimbardovým 

pojetím orientace na budoucnost a volbou vnitřní, kontrolovatelné příčiny se projevil 

pouze u cílů Mít úspěšnou pracovní kariéru a Vydělat hodně peněz.  

  

 Shrneme-li výsledky týkající se vztahu žáků k budoucnosti a sledovaných 

parametrů (důležitost, instrumentalita učení a atribuční tendence), výzkum potvrzuje 

teoretické předpoklady o jejich pozitivní roli v procesu realizace životních cílů. Není 

tomu tak ale u všech námi sledovaných cílů - jako další podstatný faktore, který je tedy 

nutné zohledňovat, se ukazuje právě obsahové hledisko životních cílů.  

 

 V případě volních vlastností studentů z našeho výzkumného vzorku můžeme, na 

základě zjištěných výsledků, konstatovat, že naši studenti (ZŠ i SŠ) celkem dobře 

zvládají první a druhou fázi Rubicon modelu, tedy fázi motivační a fázi před jednáním, 

kdy jsou schopni zvážit možné cíle, promyslet důsledky a pro konkrétní cíl se 
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rozhodnout. Zároveň studenti nemají problém se započetím vlastní aktivní snahy 

směrem k dosažení tohoto cíle. Většina studentů je také přesvědčena, že se jim cíle 

podaří dosáhnout, o cíli i o svých schopnostech (kompetencích) uvažují pozitivně. U 

studentů středních škol si ale můžeme všimnout nižší emoční kontroly, což jim může 

dosahování zvolených cílů komplikovat. S ohledem na vyšší směrodatnou odchylku je 

však třeba brát v úvahu, že se studenti na hodnocení jednotlivých výroků příliš 

neshodují a že jsou tedy mezi nimi určité rozdíly. 

  Významnější pozitivní vztah mezi volními charakteristikami a vnímanou 

instrumentalitou učení se projevil pouze u několika cílů souvisejících se školou a 

kariérou (např. cíl Vystudovat střední školu; Mít dobré známky či Mít úspěšnou 

pracovní kariéru). U cílů V životě dosáhnout něčeho významného; Mít vysoký sociální 

status; Mít hodně kamarádů a Vydělat hodně peněz jsme také u studentů 

s rozvinutějšími volními vlastnostmi zaznamenali vyšší preferenci vnitřní a 

kontrolovatelné příčiny (úsilí, píle).  

  

 V rámci výzkumu jsme se zaměřili také na srovnání dvou skupin cílů - cílů 

souvisejících se školou a kariérou a cílů ze sociální oblasti. V rámci první skupiny cílů 

nás překvapilo, že většina těchto cílů není pro studenty našeho výzkumného vzorku 

důležitá. Jako důležitý označovali studenti pouze cíl Vystudovat střední školu. Na 

druhou stranu se potvrdilo naše očekávání, že u cílů souvisejících se školou budou 

studenti vnímat vyšší instrumentalitu učení pro jejich dosažení. U všech školních cílů 

můžeme také zaznamenat významný korelační vztah mezi důležitostí a vnímanou 

instrumentalitou učení a mezi vnímanou instrumentalitou učení a prospěchem studentů - 

tzn., že studenti, kteří vnímají školní cíle jako důležité a kteří mají lepší prospěch, 

připisují učení také významně vyšší instrumentalitu pro jejich dosažení. Podobně 

pozitivní vztah můžeme zaznamenat i v případě perspektivní orientace a volních 

charakteristik - tedy že důležitost školních cílů stoupá s mírou rozvinutí volních 

vlastností a také s orientací studentů na budoucnost.  

 Naproti tomu cíle ze sociální oblasti jsou pro naše studenty velmi důležité, 

zabírají první místa v žebříčku důležitosti. Pouze cíl Pomáhat druhým se v důležitosti 

ostatním cílům vymyká a není pro studenty příliš důležitý. Instrumentalita učení pro 

jejich dosažení je však velmi nízká, ve většině případů dokonce záporná – studenti si 
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tedy zřejmě myslí, že učení jim v dosahování těchto cílů spíše brání. U cílů ze sociální 

oblasti jsme také nezaznamenali významné vztahy mezi důležitostí, vnímanou 

instrumentalitou učení pro jejich dosažení a prospěchem. Stejně tak je tomu v případě 

vztahu mezi důležitostí těchto cílů a volními vlastnostmi studentů. Ve vztahu 

k budoucnosti se významnější vztah projevil pouze mezi důležitostí cílů a orientací na 

budoucnost ve smyslu svědomitého směřování k cíli (tedy Zimbardova pojetí 

budoucnosti).  

 Atribuční tendence se v těchto dvou skupinách cílů významně nelišily - u všech 

cílů (školních i ze sociální oblasti) převažovala příčina vnitřní a kontrolovatelná, tedy 

úsilí a píle. Na rozdíl od školních cílů se však u cílů ze sociální oblasti objevovala i 

příčina vnější, tedy náhoda a štěstí.  

 Při interpretaci výsledků našeho výzkumu je třeba brát v úvahu náš výzkumný 

vzorek, který není dostatečně reprezentativní. V dalším výzkumu by bylo vhodné 

zaměřit se na sledované proměnné a jejich souvislosti u studentů jiných středních 

odborných škol a gymnázií a zároveň zajistit genderovou vyváženost, která našemu 

výzkumnému vzorku chybí. 
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Závěr 

 

 Ve výzkumu jsme se věnovali atribučním tendencím z pohledu životních cílů a 

vnímané instrumentality učení pro jejich dosažení. Ukázalo se, že atribuční tendence i 

vnímaná instrumentalita učení představují důležité činitele, které souvisejí s realizací 

životních cílů. Stejně tak se jako podstatné (a vhodné pro další podrobnější analýzu) 

ukázaly i námi prověřované motivačně volní charakteristiky (časová orientace a volní 

vlastnosti) a obsahová stránka cílů.  

 Je však třeba zdůraznit, že z hlediska sledovaných proměnných u námi 

prověřovaných cílů nelze dělat jednoznačné závěry, neboť u jednotlivých skupin cílů 

pravděpodobně sehrává roli jiná konstelace proměnných (např. u cíle Vystudovat 

střední školu, který je důležitý téměř pro všechny studenty, nastává jiná situace než u 

cíle Vystudovat vysokou školu, který je důležitý pouze pro malý počet studentů, a 

přesto se zdá, že vnímaná důležitost sehrává rozhodující roli).  

 Stejně jako v předchozím výzkumu (Saitlová, 2009) se ukázalo, že atribuční 

strategie nejsou za všech okolností neměnné. Zatímco v minulém výzkumu je však 

ovlivňovala především konkrétní školní situace (obtížnost školního testu), v aktuálním 

výzkumu se ukázalo, že ke změnám atribučních strategií studentů dochází i v případě, 

že životní cíl je pro studenta nejen obecně důležitý, ale zároveň o něj i aktivně usiluje 

v přítomnosti. V takovém případě se zřejmě do popředí dostává osobnost jedince a ne 

jen ustálené sociální normy.  

 Pozitivním zjištěním je také fakt, že naprostá většina studentů aktuálně usiluje o 

konkrétní cíl a zároveň, že jasnou převahu v jejich dosažení má vnitřní a 

kontrolovatelná atribuce - tedy úsilí a píle. Studenti tedy přebírají zodpovědnost za 

dosahování svých životních cílů a uvědomují si, že pokud chtějí svých cílů dosáhnout, 

musí sami vynaložit určité úsilí a snahu. 

 Studenti na konci základní školy a v průběhu střední školy (v rámci našeho 

výzkumného vzorku) připisují velkou důležitost především cílům ze sociální oblasti 

(osobní a rodinné vztahy, osobní rozvoj apod.), v rámci školních cílů je pro ně 

nejdůležitější dokončit (vystudovat) střední školu. Ostatní školní cíle (např. Mít dobré 

známky nebo Vystudovat vysokou školu) pro ně tolik důležité není. Jak se ukázalo, 

souvisí s obsahovým charakterem cílů také vnímaná instrumentalita učení pro jejich 
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dosažení - zatímco u školních cílů je vnímaná instrumentalita poměrně vysoká (což 

odpovídá našim předpokladům), v případě cílů ze sociální oblasti, které jsou pro žáky 

velmi důležité, je vnímaná instrumentalita učení nízká, ve většině případů dokonce 

záporná. Studenti tedy mají pocit, že učení dosahování jejich cílů příliš nepomáhá, 

dokonce jim může bránit.   

 Na druhou stranu ani vnímaná instrumentalita učení pro dosahování důležitých 

životních cílů nevykazuje neměnnost a v případě, že je cíl ze sociální oblasti pro žáky 

nejen důležitý, ale také o něj aktivně usilují v současné době, dochází k významným 

změnám ve vnímané instrumentalitě - v těchto případech studenti považují učení za 

důležité pro dosažení i cílů ze sociální oblasti.  

 Výzkum zároveň potvrdil, že vnímaná instrumentalita učení a perspektivní 

orientace nejsou totožné koncepty a že se jedná o dvě různé proměnné. Zároveň se však 

ukazuje, že mezi těmito proměnnými existuje významný vztah. Také se ukázalo, že je 

na místě považovat volní charakteristiky jedinců a jejich časovou perspektivu (orientaci 

na budoucnost) za podstatné činitele, které mohou ovlivňovat realizaci životních cílů, 

autoregulaci a celý motivační proces jedince. 

  

 Atribuční proces představuje velmi obsáhlou oblast v rámci motivace a 

autoregulace lidského chování. My jsme se zaměřili pouze na dílčí oblast, atribuční 

tendence jsme zkoumali z hlediska důležitostí životních cílů a vnímané instrumentality 

učení. Potvrdilo se, že atribuční strategie jedinců nejsou neměnné za všech okolností, 

ale že dochází ke změnám vlivem různých faktorů. Stejně tak vnímaná instrumentalita 

učení pro dosahování životních cílů nevykazuje vždy stálost a je ovlivňována dalšími 

faktory. V našem výzkumu jsme však pracovali se specifickým výzkumným vzorkem (v 

rámci studentů středních škol se jednalo především o chlapce a střední odborná učiliště 

či odborné střední školy podobného zaměření). V dalším výzkumném šetření by bylo 

zajímavé zaměřit se na zkoumané proměnné například u studentů gymnázií či středních 

odborných škol s návazností na vysokou školu, ve kterých je zároveň vyrovnanější 

poměr chlapců a dívek.  
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Příloha 

Dotazník důležitosti motivačních cílů a instrumentality učení  

DI – 2 

           

Pohlaví (zaškrtni):   dívka            chlapec      Značka: 

Průměrná známka na posledním vysvědčení:    Věk: 

 

Každý jedinec ve svém životě usiluje o určité životní cíle. Může se jednat o cíle 

krátkodobé, ale i dlouhodobé. Byli bychom rádi, kdyby ses v tuto chvíli zamyslel, o 

jaké cíle v současné době usiluješ Ty, jakým způsobem se o jejich dosažení snažíš a co 

všechno Ti k tomu může pomoci. Odpověz, prosím, na následující otázky. Neboj se 

rozepsat podrobněji - lépe nám to umožní správně pochopit tvou snahu. Pokud by ti na 

Tvé odpovědi nestačil vymezený prostor, budeme rádi, když využiješ zadní stranu 

tohoto dotazníku. 

1. O jaký cíl / cíle v současné době usiluješ? (Může se jednat o cíle krátkodobé i 

 dlouhodobé) 

 

2. Jak se konkrétně snažíš tohoto cíle / těchto cílů dosáhnout, co přesně pro to 

 děláš? 

 

3. Pomáhá ti v úsilí o dosažení tohoto cíle / těchto cílů učení? Pokud ano, jak 

 konkrétně ti pomáhá? 

 

4.  Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů podaří 

 dosáhnout?  Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, snadnost cíle / 

 cílů, úsilí, schopnosti nebo uvést další příčiny. 

 

5. Jaká by mohla být příčina toho, že se ti daného cíle / daných cílů dosáhnout 

 nepodaří? Můžeš si vybrat z následujících příčin - náhoda, obtížnost cíle / cílů, 

 nedostatečné úsilí, nedostatečné schopnosti nebo uvést další příčiny. 
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Následující dotazník obsahuje 21 různých cílů, jejichž dosažení může být pro 

každého člověka různě důležité. Tvým úkolem bude zaškrtnout jednu ze čtyř odpovědí 

vyjadřující míru důležitosti dosažení daného cíle pro tebe samotného. Nejde tedy o to, 

který cíl je důležitý pro ostatní, ale o to, kterému dáváš přednost Ty.  

Dosažení každého z uvedených cílů může mít také různou příčinu. Proto do 

poslední kolonky zapiš číslo příčiny, která by v Tvém případě nejpravděpodobněji vedla 

k dosažení daného cíle. Uváděj však pouze tu příčinu, která by k cíli mohla vést v Tvém 

případě a ne tu příčinu, která k uskutečnění cíle vede obvykle u druhých lidí. Rozhodni 

se vždy pro jednu příčinu a žádný cíl nevynechej.  

Příčiny, které mohou vést k dosažení daného cíle: 

1. náhoda, štěstí   3. úsilí, píle 

2. snadnost / obtížnost cíle  4. schopnosti 

 

 

 

  Cíl Nedůležitý 

Málo 

důležitý 

Více 

důležitý 

Velmi 

důležitý Příčina 

1. Mít úspěšnou pracovní kariéru           

2. Pomáhat druhým           

3. Vystudovat střední školu           

4. Mít dobré známky           

5. Hodně cestovat           

6. Vystudovat vysokou školu           

7. Být s tím, koho mám rád           

8. Mít velký majetek           

9. Stále poznávat něco nového           

10. 

V životě dosáhnout něčeho 

významného           

11. Osamostatnit se od rodičů           

12. Udržovat se ve zdravé kondici           

13. Mít milujícího partnera           

14. Mít vysoký sociální status           

15. Mít hodně kamarádů           

16. Řídit si sám svůj život           

17. Stále se v něčem zlepšovat           

18. Žít šťastný rodinný život           

19. Mít zajímavé povolání           

20. Být dobrým kamarádem           

21. Dobře vychovávat děti           

22.  Vydělat hodně peněz      

23. Mít dostatek volného času      
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V následujícím dotazníku se rozhodni, nakolik pomůže k dosažení uvedených 

cílů, když se člověk bude hodně snažit v učení. Odpověď u každého cíle označ křížkem. 

Žádný cíl nevynechej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jestliže se člověk hodně snaží v 

učení, cíle  

jistě 

dosáhne 

spíše 

dosáhne 

spíše 

nedosáhne 

určitě 

nedosáhne 

1. Mít úspěšnou pracovní kariéru         

2. Pomáhat druhým         

3. Vystudovat střední školu         

4. Mít dobré známky         

5. Hodně cestovat         

6. Vystudovat vysokou školu         

7. Být s tím, koho mám rád         

8. Mít velký majetek         

9. Stále poznávat něco nového         

10. 

V životě dosáhnout něčeho 

významného         

11. Osamostatnit se od rodičů         

12. Udržovat se ve zdravé kondici         

13. Mít milujícího partnera         

14. Mít vysoký sociální status         

15. Mít hodně kamarádů         

16. Řídit si sám svůj život         

17. Stále se v něčem zlepšovat         

18. Žít šťastný rodinný život         

19. Mít zajímavé povolání         

20. Být dobrým kamarádem         

21. Dobře vychovávat děti         

22. Vydělat hodně peněz     

23. Mít dostatek volného času     



127 

 

V posledním dotazníku uveď, nakolik může člověk uvedených cílů dosáhnout, 

jestliže se v učení vůbec nesnaží. Odpověď opět označ u každého cíle křížkem. Žádný 

cíl nevynechej. 

 

 Poslední otázka tohoto dotazníku se týká příčin Tvého úspěchu a neúspěchu ve 

škole. Když jsi ve škole úspěšný, je příčinou tohoto úspěchu většinou (zaškrtni jednu 

možnost): 

1. náhoda, štěstí  3. úsilí, píle   

2. snadnost úkolu  4. schopnosti 

 

Upřesni, pokud je potřeba: 

_____________________________________________________ 

 

Když jsi naopak ve škole neúspěšný, je nejčastější příčinou (zaškrtni jednu možnost): 

1. náhoda, štěstí  3. úsilí, píle   

2. obtížnost úkolu  4. nedostatečné schopnosti 

 

Upřesni, pokud je potřeba: 

_____________________________________________________ 

 

Moc Ti děkuji za vyplnění všech otázek. 

Jestliže se člověk vůbec nesnaží 

v učení, cíle 

jistě 

dosáhne 

spíše 

dosáhne 

spíše 

nedosáhne 

určitě 

nedosáhne 

1. Mít úspěšnou pracovní kariéru         

2. Pomáhat druhým         

3. Vystudovat střední školu         

4. Mít dobré známky         

5. Hodně cestovat         

6. Vystudovat vysokou školu         

7. Být s tím, koho mám rád         

8. Mít velký majetek         

9. Stále poznávat něco nového         

10. 

V životě dosáhnout něčeho 

významného         

11. Osamostatnit se od rodičů         

12. Udržovat se ve zdravé kondici         

13. Mít milujícího partnera         

14. Mít vysoký sociální status         

15. Mít hodně kamarádů         

16. Řídit si sám svůj život         

17. Stále se v něčem zlepšovat         

18. Žít šťastný rodinný život         

19. Mít zajímavé povolání         

20. Být dobrým kamarádem         

21. Dobře vychovávat děti         

22. Vydělat hodně peněz     

23. Mít dostatek volného času     
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