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Abstrakt 

 Diplomová práce byla koncipována jako výzkumná studie, jejímţ cílem 

bylo zmapovat u studentů jejich vztah k budoucnosti, připisovanou důleţitost, 

instrumentalitu učení, atribuční tendence u vybraných cílů a pojetí učení těchto 

studentů. Práce se zabývala také vazbami mezi sledovanými proměnnými. 

Výzkumný vzorek tvořilo 106 studentů gymnázia podobného věku. Jednalo 

se o studenty kvint osmiletého studia a prvních ročníků čtyřletého studia. Sledované 

proměnné jsem porovnala u skupin chlapců a dívek a u skupin studentů čtyřletého 

a osmiletého gymnázia. 

V rámci výzkumu byly pouţity jak kvantitativní, tak kvalitativní metody. 

Pro účely výzkumu jsem pouţila upravenou verzi Dotazníku důleţitosti motivačních 

cílů a instrumentality studia pro tyto cíle De Voldera a Lense (1982) doplněnou 

o otázky týkající se atribučních tendencí studentů. Další metodou byly slohové práce 

zaměřené na popis jednoho dne v budoucnosti studentů doplněné několika 

otevřenými otázkami. Následně byla provedena kvalitativní analýza zaměřená 

na obsahy představ studentů, jejich časový horizont a další charakteristiky vztahu 

studentů k budoucnosti (spokojenost, realističnost, rozpracovanost, alternativnost). 

Pojetí učení studentů jsem zjišťovala prostřednictvím otevřené otázky: „Co Ty 

osobně rozumíš učením?“. Pomocí kvalitativní analýzy studentských odpovědí jsem 

určila kategorie pojetí učení. 

Diplomová práce obsahuje dvě části, teoretickou a empirickou. Teoretická 

část se zabývá vymezením sledovaných konceptů a jejich vazeb. Empirická část 

práce je věnována výsledkům výzkumné studie. Popisuje závěry týkající 

se sledovaných proměnných a jejich vzájemných vazeb, které jsou zkoumány pomocí 

korelační analýzy a prostřednictvím kazuistik vybraných studentů. Následná diskuze 

je věnována porovnání empirických výsledků s teoretickými poznatky a nastolení 

otázek vyplývajících z výzkumného šetření, které mohou slouţit jako podněty 

pro další výzkumné práce. 

 

 

 

Klíčová slova: vztah studentů k budoucnosti, důleţitost cílů, instrumentalita učení,  

 atribuce, pojetí učení, motivace 
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Abstract 

This thesis is a report about the research study; it aims to map students’ 

views of the future, importance of goals, learning instrumentality, attribution 

of choice goals and conceptions of learning by students. This text also deals with 

the relations of these variables. The research was conducted with 106 students 

of the same age from a grammar school. These students attended first class 

of the four-year study programme and fifth class of the eight-year study programme. 

The variables were compared between boys and girls and between students of four 

and eight year study programmes. 

The research study used quantitative and qualitative methods. A modified 

version of the Inventory of motivational goals importance and learning 

instrumentality (De Volder, Lens, 1982) was used. It was supplemented by questions 

about the attributional tendencies. Another method was essays, its subject was „one 

day in students’ future“. This method was supplemented by some questions. 

The qualitative analysis of the data was centred upon content and time analysis 

and aspects such as satisfaction, realism, elaborateness and alternativeness. 

The conceptions of learning were analysed by students’ answers to the following 

question: „What do you actually mean by learning?“. The categories of conceptions 

of learning were obtained by the qualitative analysis of students’ answers. 

This thesis is divided into a theoretical part and a practical part. 

The theoretical part deals with theoretical knowledge about study variables and their 

relations. The practical part contains the results of the research study. It presents 

conclusions about the variables and their relations. The relations of variables were 

examined by correlation analysis and by the casuistries of selected students. 

The discussion of the thesis deals with a comparison of the results of the research 

study with theoretical knowledge. There are some questions arising from the research 

which can be used for a research study in the future. 

 

 

 

 

Keywords: students‘ views on the future, importance of goals, learning  

 instrumentality, attribution, conceptions of learning, motivation 
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1 ÚVOD 

Vztah studentů k budoucnosti, smysl učení a motivace – všechny tyto 

skutečnosti ve velké míře ovlivňují ţivoty studentů a to nejen ve studijních situacích. 

Porozumět vzájemnému působení těchto skutečností a zároveň na ně nezapomínat 

ve školní praxi, kdy můţeme studentům napomoci v rozvoji v tomto směru, není 

jednoduché. Proto se v rámci předkládané práce budu touto problematikou zabývat 

a to pod zorným úhlem hned několika konceptů, které spolu souvisí. Budu se věnovat 

instrumentalitě učení, časové perspektivě, konceptu důleţitosti přisuzované cílům, 

atribučním tendencím, studentskému pojetí učení a také souvislostem mezi těmito 

koncepty. 

Problematiku instrumentality učení a časové perspektivy povaţuji 

za zásadní pro průběh vzdělávacího procesu ţáků a studentů. Uvědomuji si však, ţe 

ve školní praxi je na rozvoj studentů v této oblasti kladen malý důraz, přesto ţe 

se u dnešních dětí v tomto objevují značné potíţe. Ţáci a studenti se často potýkají 

s jistou bezradností při plánování a směřování svého ţivota, coţ se negativně promítá 

do jejich schopnosti autoregulace s neblahým dopadem na školní motivaci. Naopak 

pokud si studenti aktivně stanovují cíle, jsou orientovaní na budoucnost a vnímají 

učení jako prostředek k dosahování stanovených cílů, roste jejich motivace věnovat 

se studiu. Z tohoto předpokladu vyplynulo zaměření mého výzkumu, který si klade 

za cíl objasnit spojitost schopnosti studentů rozpracovávat svoji budoucnost 

s pojetím jejich učení a jeho vnímanou instrumentalitou. Samozřejmě práce 

s časovým faktorem a problematika dosahování stanovených cílů není pouze otázkou 

školního prostředí. Schopnost pracovat s budoucností je předpokladem aktivní 

regulace osobního ţivota ve všech jeho oblastech. O to důrazněji by se mu mělo 

věnovat školní prostředí, které můţe ţákům a studentům zprostředkovat podporu 

při rozvoji jejich schopností v tomto ohledu. Chtěla bych prostřednictvím tohoto 

výzkumu poodhalit souvislosti mezi těmito proměnnými, které pomohou porozumět 

motivačním tendencím a pohledům do budoucnosti našich studentů. 

Předkládanou diplomovou práci jsem vypracovala na základě empirického 

výzkumu, jehoţ účastníky byli studenti z prvních ročníků čtyřletého studia a z kvint 

osmiletého studia na gymnáziu. V rámci výzkumu jsem se zabývala konceptem 

instrumentality učení v rámci širšího pojetí časové perspektivy. Zjišťovala jsem, zda 

a do jaké míry povaţují studenti své učení za prostředek k dosahování předem 

daných cílů. Také jsem se v rámci výzkumu věnovala tomu, jak studenti pracují 
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s představami své budoucnosti z hlediska časového rozpětí a obsahu. Zabývala jsem 

se i dalšími charakteristikami jejich vztahu k budoucnosti a to realističností, 

rozpracovaností a alternativností studentských představ. Svůj zájem o danou 

problematiku jsem rozšířila ještě o zjišťování pojetí učení u jednotlivých studentů 

z důvodu komplexnějšího objasnění souvislostí sledovaných proměnných s ohledem 

na motivaci ve školních situacích. V rámci empirické části byla vyuţita 

kombinovaná metodologie (tedy metody kvalitativní i kvantitativní). 

Výsledky výzkumu vedly k orientačnímu zmapování těchto proměnných: 

vztah studentů k budoucnosti, připisovaná důleţitost vybraných cílů, instrumentalita 

učení pro tyto cíle, atribuční tendence u vybraných cílů a pojetí učení. Cílem práce 

bylo odhalit vazby mezi sledovanými proměnnými a souvislosti těchto proměnných 

s úspěšností ve škole. Následně jsem také porovnávala zjištěná data studentů 

z prvních ročníků a kvint gymnázia.  

Diplomová práce obsahuje dvě části – teoretickou a empirickou. Teoretická 

část je věnovaná vysvětlení výše uvedených konceptů a jejich vzájemných vazeb. 

Empirická část práce obsahuje popis a výsledky výzkumu, který jsem pro účely 

diplomové práce vedla na gymnáziu v jednom okresním městě. Výzkumu 

se zúčastnilo 106 studentů ze čtyř tříd. V druhé části seznámím čtenáře blíţe 

s výzkumným vzorkem, pouţitou metodologií a výsledky výzkumu s jejich 

zhodnocením a diskuzí v samém závěru práce. 
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2  TEORETICKÁ ČÁST 

Následující kapitoly jsou věnované teoretickému vymezení konceptů časové 

perspektivy, důleţitosti cílů, instrumentality učení, připisování příčin a pojetí učení 

studentů. Zároveň se teoretická část zabývá také vztahy mezi sledovanými koncepty. 

V závěru této části práce uvedu shrnutí významu těchto konceptů pro motivaci 

studentů ve školním prostředí. 

2.1 Časový faktor v ţivotě člověka 

 Věnovat se otázce času z psychologického hlediska je velmi důleţité, 

protoţe vnímání času ovlivňuje jak proţívání, tak schopnost záměrného plánování 

člověka. Vnímání času má tedy významný vliv také na školní činnost studentů. 

V následujících podkapitolách se proto budu věnovat vysvětlení jednotlivých pojmů, 

které se k problematice vnímání času vztahují, a jejich vzájemnému propojení. 

2.1.1 Časová perspektiva jako motivační faktor 

Motivace s časem souvisí velmi úzce, protoţe právě způsob vnímání 

budoucích cílů a schopnost plánování budoucnosti ovlivňuje značně motivaci jedince 

a jeho aktivitu v současnosti, která má dopad na budoucnost. Časová perspektiva 

zahrnuje jak přítomnost, tak minulost i budoucnost jedince, všechny tyto roviny 

se promítají do proţívání člověka a tedy i do jeho plánů. V předloţené práci se budu 

věnovat především budoucímu aspektu časové perspektivy, pro který je v literatuře 

(v návaznosti na Lewina) uţíváno označení „budoucí časová perspektiva“ („Future 

Time Perspective“). 

Významným teoretikem budoucí časové perspektivy se stal Nuttin díky své 

osobnostně-motivační koncepci časové perspektivy. Podle Nuttina (1980) „vzniká 

perspektiva budoucnosti v rovině představ anticipováním motivačních objektů, které 

subjekt touţí dosáhnout nebo realizovat v méně či více jasně popsaném momentu 

nebo časovém úseku v budoucnosti“ (Nuttin, 1980, in Pavelková, 1990, s. 17). Nuttin 

tedy zdůrazňuje nutnou funkci kognitivních procesů ve vztahu k časové perspektivě. 

V rámci své teorie předpokládá, ţe kaţdý cíl má svůj časový znak, ty potom, 

ve vzájemné součinnosti, tvoří časovou perspektivu. V případě cílů a událostí 

anticipovaných do budoucnosti jsou tyto časové znaky ovlivněné zkušeností jedince, 

společenským rámcem, osobními představami a motivací vztaţenou k určitému bodu 
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(cíli, události). Pavelková (1990) dodává: „Základní úlohu budoucí časové 

perspektivy Nuttin vidí ve faktu, ţe je prostorem, ve kterém se můţe rozvíjet 

motivace ve své poznávací formě, tj. ve formě konstrukce cílů a projektů“ 

(Pavelková, 1990, s. 18). Irwin (1971) ještě poznamenává, ţe při plánování dosaţení 

určitého cíle postupně stanovujeme i jednotlivé kroky, které je třeba uskutečnit 

pro dosaţení vytyčeného bodu. Tak můţe cesta za naplněním cíle trvat značně 

dlouho a mezitím je třeba stále plánovat jednotlivé kroky a vybírat 

mezi alternativami těchto kroků. Nutným předpokladem je tedy schopnost 

strukturovat budoucnost.  

Pro porozumění souvislostem v rámci této problematiky je nutné uvést 

význam pojmu perspektivní orientace a vysvětlit jeho vztah k časové perspektivě. 

Pojem perspektivní orientace je chápán jako komplexní psychický předpoklad 

k aktivní strukturaci budoucnosti. Budoucí časová perspektiva je tedy jedincem 

rozpracovávána, pokud je perspektivně orientován. Motivačním základem 

perspektivní orientace je potřeba strukturace budoucnosti, která se projevuje 

zvýšeným zájmem o plánování (Hrabal, Man, Pavelková, 1984). Více o konceptu 

perspektivní orientace pojednám v kapitole 2.1.4.  

V případě plánování, tedy v situaci, kdy není moţné potřeby motivující 

jedince uspokojit okamţitě a je třeba vytyčit si cíle, začínají hrát významnou roli 

kognitivní procesy, prostřednictvím kterých jedinec stanoví nutné kroky vedoucí 

k dosaţení cíle (Hrabal, Man, Pavelková, 1984). Z dlouhodobých cílů se tak stávají 

silné motivační činitele, perspektivní orientace se stává silným motivačním zdrojem. 

Schopnost aktivně projektovat budoucnost je tedy významným prvkem autoregulace, 

tedy vědomého projektování osobního růstu a vytyčování ţivotní cesty jedince. 

Při zájmu o ţivotní projekt jedince je na místě otázka, jaký význam a místo v něm 

má školní učení a vzdělávání (Pavelková, 2010).  

Podstatným ukazatelem schopnosti vědomě pracovat s budoucností je 

důleţitost, kterou jednotlivci připisují budoucím cílům. Z připisované důleţitosti 

jednotlivým cílům lze vyvodit motivační zaměření osobnosti (často výrazně 

orientované na jednu oblast cílů), jeţ se zakládá na individuální hierarchii potřeb. 

Čím důleţitější jsou pro jedince cíle umisťované do budoucnosti, tím větší vliv 

na aktuální chování jedince budoucnost má. Pokud se jedinec orientuje spíše 

na bezprostřední cíle a nevytváří aktivně své plány do budoucnosti, pak ho 

dlouhodobé cíle nemotivují a můţe pro něho být velmi obtíţné jich dosáhnout. 
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Vnímání času je tedy dynamizujícím a regulačním faktorem lidského ţivota, časová 

kompetence je jednou z četných charakteristik osobnosti, která vstupuje velmi 

významně do vzdělávacího procesu jako autoregulační prvek (a to jak v oblasti 

výkonové, tak osobnostně – rozvojové). Podstatné je, ţe v těchto charakteristikách 

(jejich kvalitě) se jedinci od sebe navzájem velmi liší a to i v rámci věkově 

homogenních skupin. Čas vnímá kaţdý jednotlivec odlišně. Na utváření vnímání 

času a předpokladů pro aktivní vyrovnávání se s budoucností se totiţ podílí mnoho 

vlivů, jak záměrných, tak nezáměrných (Pavelková, 1990).  

2.1.2 Časová perspektiva – teoretická východiska 

Problematika časové dimenze a pojímání budoucnosti je zkoumána 

psychology z více odlišných hledisek. Vznikají tak rozdílná pojetí v kontextu 

kognitivním, kognitivně motivačním či biodromálním (jeţ zkoumá problematiku 

především v rámci celoţivotní cesty jedince). Podle Pavelkové (1990) mluvil 

o rozšiřování obzoru přítomnosti do budoucnosti u dětí jiţ Lewin v roce 1935, i kdyţ 

pojem „časová perspektiva“ byl poprvé pouţit Frankem (1939), „který tímto pojmem 

rozumí aktuální kognitivní a dynamické zaměření na cílové objekty leţící dále 

v budoucnosti“ (Frank, 1939, in Pavelková, 1990, s. 11). Lewin poté tento pojem 

převzal a zabudoval do svého pojetí, podle kterého je časová dimenze 

charakteristikou, jeţ ovlivňuje aktuální proţívání a chování jedince a to proto, ţe je 

v současnosti na rozdíl od budoucích cílů přítomná. Aktuální anticipace budoucnosti, 

tedy budoucnost psychologická, je součástí „časové perspektivy“ jedince (spolu 

s přítomností a minulostí).  

Lewin dále uvádí názor, ţe představa budoucnosti ovlivňuje výběr cílů, tedy 

souvisí s motivací chování. Označení perspektiva budoucnosti tedy vyjadřuje 

psychický proces, kdy předjímání budoucích cílů ovlivňuje aktuální chování jedince 

(Pavelková, 1990). Raynor (1969) poukazuje na důleţitost rozlišovat 

mezi okamţitými důsledky činnosti a účinky, které jedinec připisuje anticipovaným 

budoucím cílům. Raynor rozlišuje dvě motivační pohnutky k činnosti: důsledek 

činnosti je cíl sám o sobě nebo je aktuální činnost prostředkem k dalším krokům 

v budoucnosti. Dále autor zdůrazňuje, ţe síla motivační pohnutky roste, pokud je 

úspěch v aktuální činnosti nutným předpokladem k úspěchu v dlouhodobém 

vytyčeném úkolu. 
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Podstatným prvkem, který ovlivňuje jedincovu motivaci k výkonu, je (podle 

Pavelkové, 1990) psychologická distance cíle, nikoli pouze jeho objektivní časová 

vzdálenost. Gjesme (1981, in Pavelková, 1990) rozlišil dva faktory, ovlivňující 

jedincem vnímanou distanci cíle: vzdálenost v čase (mezi individuem a budoucím 

cílem) a orientaci na budoucnost (jako osobnostní proměnnou, působící 

na subjektivní proţitek vzdálenosti cíle v čase). Vysoká orientovanost jedince 

do budoucna tak označuje schopnost jedince anticipovat a plánovat svoji budoucnost 

a aktivně se účastnit na jejím uskutečnění, vysoká orientovanost na budoucnost 

zkracuje vnímanou časovou distanci daného cíle a tím posiluje jeho motivační sloţku 

u výkonově orientovaných jedinců. Psychologická distance je tedy koncept 

vysvětlující vliv vnímání času na motivaci jedince. Ovlivnění časové distance 

vysokou či nízkou orientovaností jedince na budoucnost by mělo být stále menší 

s objektivním přibliţováním cíle v čase. Pavelková k tomu dodává: „Jedincova 

orientace na budoucnost se rozvíjí postupně, aţ se stane relativně stálou osobní 

charakteristikou jedince“ (Pavelková, 1990, s. 15).  

2.1.3 Aspekty časové perspektivy 

Časová perspektiva je obecný koncept, v jehoţ rámci různí autoři rozlišují 

několik odlišných aspektů. „Lewin (1942) rozlišoval mezi rozpětím (nebo délkou) 

a realismem časové perspektivy. Wallace (1956) rozlišoval mezi pojmy extenze, 

koherence (tj. uspořádání událostí do pořadí, aby tvořily logickou sekvenci) 

a směrem či časovou orientací (jde především o minulost, přítomnost nebo 

budoucnost)“ (Pavelková, 1990, s. 33). Výsledky několika výzkumů, jejichţ autoři 

vyuţili faktorovou analýzu, byly rozporné z hlediska existence obecného faktoru 

časové perspektivy. Z toho důvodu je třeba odlišovat různé aspekty tohoto konceptu. 

Podle Pavelkové (2002) se jedná především o rozpětí (délku, hloubku), obsah, 

realismus, hustotu, strukturu, koherenci a alternativnost.  

Zároveň je však třeba odlišovat budoucí časovou perspektivu (s výše 

uvedenými aspekty) a osobnostní dispozici ke strukturaci budoucnosti, tedy orientaci 

na budoucnost (perspektivní orientaci). 

V empirické části výzkumu, při analýze slohů o budoucnosti studentů, 

se budu věnovat ve vztahu k časové perspektivě především těmto aspektům: 

obsahové a časové stránce vztahu studentů k budoucnosti, realističnosti, 
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rozpracovanosti (plánů do dílčích kroků) a alternativnosti. Tyto termíny blíţe 

objasním v kapitole „Metodologie výzkumu“ (kapitola 3.3). 

2.1.4 Perspektivní orientace 

V této kapitole se zaměřím v rámci teoretického vymezení časové 

perspektivy na koncept perspektivní orientace, který vymezila Pavelková (1990). 

Budu se mu věnovat především proto, ţe u studentů z výzkumného vzorku 

předpokládám rozvinutí této schopnosti, kdyţ analyzuji jejich slohové práce týkající 

se budoucnosti. 

V rámci časové perspektivy můţeme vymezit různé kvality strukturace 

budoucnosti. Orientaci na bezprostřední cíle v blízké budoucnosti můţeme označit 

za orientaci krátkodobou. Zatímco pokud jedinec strukturuje aktivně svoji 

budoucnost, zajímá se o ni, stanovuje si i vzdálenější cíle v čase a snaţí se jich 

dosáhnout, můţeme jeho orientaci označit za perspektivní. Pavelková (1990) uvádí 

následující definici tohoto pojmu: „Perspektivní orientaci vymezujeme jako 

komplexní, relativně autonomní psychický předpoklad k aktivní strukturaci 

budoucnosti“ (Pavelková, 1990, s. 39). Perspektivní orientace je tedy vývojově vyšší, 

kvalitnější formou časové perspektivy. Její rozvoj podporují jak vnitřní dispozice 

jedince, tak také nároky a příleţitosti jeho okolí (školy, rodiny, zájmových 

krouţků,…). „Postupně tedy dochází k vytvoření potřeby plánovat vlastní 

budoucnost. Vznik této potřeby umoţňuje vnitřně přijmout výchovně vzdělávací 

úkoly v důsledku pochopení jejich souvislostí s osobní, individuální perspektivou“ 

(Hrabal, Man, Pavelková, 1984, s. 91). 

Krátkodobá orientovanost je, podle Pavelkové (1990), typická pro mladší 

věk, kdy si dítě samostatně nevytyčuje cíle v budoucnosti, avšak postupně se učí 

chápat souvislosti času a organizovat podle toho svou činnost. Dosaţení perspektivní 

orientace však není automatické s narůstajícím věkem jedince, vţdy záleţí na dalších 

vlivech a celkovém rozvoji osobnosti dítěte (a to především v motivační a kognitivní 

sféře). Za kritické období, kdy u dětí nejčastěji dochází ke změnám pojetí 

perspektivy budoucnosti, lze povaţovat starší školní věk (druhý stupeň základní 

školy), kdy mají děti většinou jak vnitřní, tak vnější předpoklady k tomu, aby 

se u nich rozvinula perspektivní orientace, coţ ovlivňuje jak ţákův vztah ke škole, 

tak k vlastním výkonům (Pavelková, 1990). „Perspektivní orientace spolurozhoduje 
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o tom, nakolik bude ţák angaţován v učení, a zároveň bude-li schopen chápat úkoly 

školy v propojení s vlastním rozvojem, a to i po ukončení školní docházky“ 

(Pavelková, 2002, s. 182). Pavelková (2002) dále konstatuje, ţe po přechodu dětí 

na střední školu hodnoty perspektivní orientace studentů klesají. Toto vysvětluje 

předpoklad, ţe významnou součástí perspektivní orientace je profesní volba, která je 

po přechodu na střední školu prozatím pro jedince vyřešena, takţe hodnoty 

perspektivní orientace budou opět stoupat aţ s novým rozhodováním o profesní 

orientaci, které přijde před ukončením střední školy. 

Ve starším školním věku je dítě postaveno před zásadní úkol spočívající 

v přemýšlení o jeho budoucí profesi, coţ je důleţitá zkouška rozvinutí schopnosti 

strukturovat osobní budoucnost. V devátém ročníku základní školy se však učitelé 

ještě velmi často setkávají s ţáky, kteří jsou spíše krátkodobě orientovaní 

(Pavelková, 2002). V citlivém období tvorby perspektivní orientace můţe škola 

značně napomoci tomu, aby se u jejích ţáků rozvinula schopnost strukturace 

budoucnosti, protoţe je zřejmé, ţe tato schopnost ţáků ovlivňuje vlastní vzdělávací 

proces, ale zároveň je jím také formována. Je však také nutné dodat, ţe dítě si jiţ 

z předškolního období odnáší do ţivota zkušenosti, které ho disponují k tomu, 

aby přemýšlelo buď především v krátkodobém horizontu okamţitých výsledků 

činnosti, nebo v něm podněcují schopnost přemýšlet o své činnosti v horizontu 

následků v budoucnosti (Pavelková, 1990). 

Pokud je jedinec perspektivně orientován, je jeho činnost řízena záměrně 

za účelem dosaţení vzdálenějších cílů, které si jedinec vytyčuje, jeho chování je 

instrumentální. V případě, ţe je orientován krátkodobě, je jeho chování ovlivňováno 

aktuálními přáními bez zacílení činnosti na dosahování vytyčených bodů 

ve vzdálenější budoucnosti. Pavelková (1990) vyslovuje hypotézu, ţe perspektivní 

orientace jedince subjektivně zkracuje časovou vzdálenost mezi současností a cílem 

v budoucnosti, coţ má pozitivní dopad na míru motivace a tedy i na záměrnou 

aktivitu jedince v současnosti. Takový jedinec o svých cílech více přemýšlí 

a rozpracovává kroky nutné k jejich naplnění, cíle jsou jím vnímány jako bliţší. 

Pro krátkodobě orientované jedince jsou cíle v budoucnosti subjektivně více 

vzdálené, celkově se jim méně věnují v rámci svých úvah. Základem tohoto 

vymezení perspektivní orientace je předpoklad, ţe reálné uchopení cílů je 

subjektivně přibliţuje v čase (tuto problematiku tematizují Gjesme, Nuttin). 

Perspektivní orientace má tedy jak kognitivní, tak motivační dimenzi. Tyto dimenze 
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se uplatňují při plánování a určování jednotlivých prostředků k dosahování 

vytyčených cílů. 

Ještě je nutné podotknout, ţe „perspektivní orientace se projevuje také 

prodlouţeným časovým „horizontem“, coţ můţe mít podstatný vliv na kognitivně 

afektivní aktivizaci představ jedince, můţe silně ovlivňovat rozvoj jeho osobnosti, 

aniţ by se projevilo v aktivním manifestačním  chování či výstavbě cílů“ (Pavelková, 

1990, s. 42). Zároveň má perspektivní orientovanost pozitivní vliv na schopnost 

nacházet v rámci plánování budoucnosti alternativy a pod vlivem aktuální situace 

upravovat jak zvolené cíle, tak prostředky vedoucí k jejich dosaţení. 

Podle Pavelkové (1990) zahrnuje perspektivní orientace také schopnost 

aktivně integrovat plánovanou budoucnost s přítomností a minulostí a měla by také 

souviset s dispozicí k vnitřní atribuci (připisování příčin výkonů svým dispozicím), 

coţ zpětně zpevňuje chápání aktuální akce jedince ve vztahu k anticipovaným cílům. 

Pavelková (2002), po zhodnocení uskutečněných výzkumů, uvádí za hlavní faktory 

ovlivňující psychologickou vzdálenost k budoucímu cíli (a tedy i míru motivace) 

tyto: „hodnotu cíle, objektivní časovou distanci cíle, vnímanou instrumentalitu 

momentálních výsledků pro dosaţení budoucích cílů a orientaci jedince 

na budoucnost“ (Pavelková, 2002, s. 169). Cíl s vysokou přisuzovanou hodnotou je 

jedincem vnímán jako méně vzdálený, je tedy silnější motivační pobídkou a více 

ovlivňuje současné chování jedince. 

2.1.5 Charakteristiky perspektivní orientace 

Jedinci strukturují, podle Pavelkové (2002), svoji budoucnost dvojím 

způsobem, a to jednak prostřednictvím stanovování a uskutečňování cílů a jednak 

předjímáním budoucích událostí. V tomto pojetí vztahu k budoucnosti jako 

kognitivně-motivačního faktoru je plánování cílů především motivačním aspektem 

(po plánování následuje zaměřené jednání jedince) a anticipace budoucích událostí 

aspektem kognitivním. Vzájemně se však oba způsoby strukturace budoucnosti 

doplňují. 

Aspekt kognitivní a motivační má také perspektivní orientace. Základem 

perspektivní orientace z motivačního hlediska je především potřeba strukturace 

budoucnosti, jedinec tuto potřebu naplňuje vytyčováním a postupným dosahováním 

cílů, aktivní strukturací dílčích úkolů v budoucnosti. Kognitivní aspekt perspektivní 

orientace spočívá v tvorbě „mapy postupu“, kdy si jedinec stanovuje sled 
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jednotlivých prostředků a jejich alternativy, uvědomuje si návaznost prostředků 

a cílů a vzájemnou posloupnost jednotlivých cílů (Pavelková, 2002). 

Obsah budoucnosti jedinců, jejich cíle a přání, se interindividuálně hodně 

liší, protoţe jsou formovány potřebami jedinců, jejich osobnostním zaloţením, 

hodnotami, postoji, sebehodnocením a také situačními faktory. 

2.1.6 Diagnostika časové perspektivy 

Koncept časové perspektivy, podle Pavelkové (1990), rozpracovávají různé 

přístupy, coţ se odráţí také na podobě konkrétních výzkumů, jeţ se věnují podle 

svého zaměření jednomu či více aspektům konceptu. Tato rozrůzněnost je zřejmě 

příčinou rozdílných závěrů uskutečněných výzkumů. Jednotlivé přístupy 

ke zkoumání časové perspektivy se od sebe odlišují jak mírou zaměření na kognitivní 

či kognitivně motivační rovinu, tak také uţitými metodami. Výzkumy mají jeden 

zásadní faktor společný - jsou prováděny na úrovni myšlenkové, výzkumníci 

předpokládají spojení mezi myšlenkou a konáním. 

Nejdůleţitější je rozdělení na výzkumy vycházející z volných projevů 

pokusných osob (u nichţ je riziko, ţe se můţe jednat o pouhou fantazii bez osobního 

významu pro probanda) nebo z výzkumů prostřednictvím událostí (z minulosti 

či budoucnosti), kterým proband připisuje určitý význam a jeţ mají vztah přímo 

k jeho ţivotu. Dále se v textu budu věnovat pouze metodám, které jsem buď přímo 

vyuţila ve svém výzkumu, nebo které mě určitým způsobem inspirovaly. 

Pro podrobný přehled diagnostických metod odkazuji na publikaci Pavelkové (2002). 

Nejpropracovanější metodou týkající se této problematiky je Nuttinova 

metoda motivační indukce (1980), která je zaloţena na předpokladu, ţe kaţdý cíl 

(předmět stimulující aktivitu jedince) je nositelem časového údaje. Tato metoda je 

uţívána k měření časového rozsahu a obsahu perspektivy budoucnosti. Obsahové, 

ani časové kategorie stanovené Nuttinem neuvádím z toho důvodu, ţe jsem je 

v rámci své práce nevyuţila. Avšak způsob, jakým Nuttin analyzoval svá data, byl 

pro můj postup analýzy sebraných dat velmi inspirativní. Při analýze časové 

lokalizace jsem obdobně jako Nuttin pouţila hledisko časové lokalizace objektu, 

které je běţné v našem sociálním okruhu (konkrétní skutečnosti jsem tedy zařazovala 

do časových období obvyklých ve vztahu k objektu). V případě konkrétních 

časových kategorií byly pro můj výzkum inspirací kategorie, které uţívala při svých 
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výzkumech Pavelková. Jedná se o následující kategorie: krátkodobé (do půl roku), 

střednědobé (do dvou let), dlouhodobé (nad dva roky), otevřená přítomnost 

(od tohoto okamţiku dále), ţivot jako celek (v průběhu celého ţivota) a motivační 

obsahy časově nezařaditelné (Pavelková, 2002). 

 Na základě výzkumů prostřednictvím metody motivační indukce byl 

Nuttinem sestaven inventář motivačních cílů, který vyuţili při sestavování svého 

Dotazníku důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle také 

De Volder a Lens (1982). Upravenou verzi tohoto dotazníku jsem vyuţila ve svém 

výzkumu. 

V rámci výzkumu, kterému se věnuje tato diplomová práce, jsem vyuţila 

při zjišťování charakteristik časové perspektivy studentů metody zaloţené na popisu 

pro osoby důleţitých událostí. Pouţila jsem metodu slohu, která je modifikací 

Wallaceho (1956) testu „Personal Future Events Test“, jeţ opakovaně vyuţila 

pro svoje sondy Pavelková a také Menšíková (2007) ve své diplomové práci. Tento 

test spočívá v popisu příběhů, u kterých osoba předpokládá, ţe je bude v budoucnosti 

proţívat. Autor v rámci této metody vyuţil otázku na identifikaci věku, ve kterém 

bude konkrétní příběh osobou pravděpodobně proţíván. Wallaceho test umoţňuje 

u dotazovaných osob změřit délku budoucí časové perspektivy a také odhalit její 

obsah, realističnost, rozpracovanost a alternativnost.  

V mém výzkumu předcházela zadání slohu otázka inspirovaná výzkumy 

Kastenbauma (1961): „Kým budete?“, která poodhalila především obsahovou rovinu 

představ dotazovaných osob. Tuto výzkumnou otázku pouţila také Pavelková 

ve výzkumech realizovaných v letech 2000 a 2001. 

2.2 Instrumentalita učení pro budoucí cíle 

Je důleţité zmínit, jak uvádí Pavelková (1990), ţe se různí autoři liší 

ve způsobu pojímání časové perspektivy. Někteří ji vymezují pouze kognitivně, jako 

časový úsek budoucnosti, který je jedincem rozpracovaný (např. Wallace, Bergius, 

Kelly), mnozí jiní autoři však zdůrazňují vedle kognitivního vymezení také 

motivační aspekt časové perspektivy (mezi nimi např. Lewin, Nuttin, De Volder, 

Lens). V rámci předkládané práce budu vycházet z kognitivních teorií lidské 

motivace, které „objasňují motivaci z její specifické funkční relace s kognitivními 

faktory (očekávání a instrumentality) a afektivně-dynamickými faktory (valence 
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nebo incentivní hodnoty)“ (Pavelková, 1990, s. 12). Tomu odpovídá Lewinovo 

vymezení časové dimenze jako podstatné charakteristiky lidského chování, která 

vychází ze zkušenosti získané v minulosti a skrze konání v přítomnosti směřuje 

k dosaţení cíle v budoucnosti (Pavelková, 2002). Perspektivu budoucnosti tak tvoří 

očekávání, ţe cíle bude s určitou pravděpodobností dosaţeno, pokud bude předcházet 

určitý typ chování, které je prostředkem k dosaţení cíle (je vzhledem k cíli 

instrumentální). Tato očekávání se stávají motivačním faktorem. Instrumentalita 

činnosti a orientace na budoucnost jsou však, jak píše Pavelková (1990), rozdílné 

koncepty. Pokud si jedinec uvědomuje velkou důleţitost (instrumentalitu) činnosti, 

neznamená to, ţe je nutně orientovaný na budoucnost a naopak. 

Pro účely mé práce je stěţejní koncept instrumentality studia z hlediska 

budoucích cílů, který odhaluje subjektivní smysl učení, jeţ mu studenti přisuzují. 

Míra vnímané instrumentality učení u studentů ovlivňuje jejich motivovanost 

pro studium a jejich aktivitu, ale odráţí se také v atribučním procesu studentů. 

Koncept instrumentality předpokládá, ţe si jedinec stanovuje určité cíle, které 

se snaţí zrealizovat. Za tímto účelem vyvíjí vlastní aktivitu a očekává, ţe cílů bude 

za určitých podmínek dosaţeno. Po dosaţení cíle hodnotí svou aktivitu a následky, 

které pro něho z dosaţení cíle plynou (Saitlová, 2013). 

De Volder a Lens (1982), kteří jsou průkopníky ve výzkumech 

instrumentality učení, se při definování konceptu instrumentality studia inspirovali 

myšlenkami Irwina (1971) a Heckhausena (1977): Studium je chápáno jako 

prostředek (instrument) k dosaţení stanoveného cíle tehdy, pokud věnování se studiu 

subjektivně zvyšuje pravděpodobnost dosaţení tohoto cíle. Pokud naopak platí, 

ţe cíle je spíše dosaţeno, pokud určitá činnost není vykonávána, pak má tato činnost 

negativní instrumentální hodnotu pro dosaţení daného cíle. Pokud věnování 

se aktivitě nemá vliv na pravděpodobnost dosaţení cíle, je instrumentalita činnosti 

vzhledem k tomuto cíli nulová (De Volder, Lens, 1982). Je nutné dodat, ţe určitá 

aktivita můţe být vzhledem k dosaţení jednoho cíle instrumentální, ale zároveň 

můţe mít negativní instrumentální hodnotu pro dosaţení jiného cíle. 

2.2.1 Instrumentalita učení jako motivační faktor 

Promítání konceptu instrumentality učení do úrovně motivace objasňuje 

Heckhausen (1991) svým rozšířeným modelem motivace výkonového chování, 
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zaměřeným na školní motivaci. Model navíc zohledňuje časovou perspektivu jedince 

jako zásadní dispozici ovlivňující další motivační procesy. Na rozdíl od svých 

teoretických předchůdců Heckhausen zapracovává do svého modelu mnoho 

do té doby pomíjených prvků (bere v úvahu více podněcujících proměnných, bere 

za motivační pohnutku jak anticipované sebehodnocení, tak pobídky). Heckhausenův 

model (1977) ukazuje, jak tyto skutečnosti ovlivňují ţákovo očekávání (zaloţené 

na ţákově atribuci) a tedy i jeho motivaci: 

1. očekávání „situace – výsledek“ vyjadřuje subjektivní pravděpodobnost, 

ţe situace povede k ţádanému výsledku, aniţ by jedinec musel být aktivní. Školní 

situace jsou tak pro jedince automaticky zdrojem výsledku (pozitivního 

či negativního) a čas je vnímán jako plynutí k tomuto výsledku. 

2. očekávání „aktivita – výsledek“ je naděje, ţe svou aktivitou jedinec dospěje 

k ţádoucímu výsledku. Školní situace tedy vede k aktivizaci sil a snaţení, které je 

zdrojem výsledku. 

3. očekávání „situace – aktivita – výsledek“ je šance, ţe kýţeného výsledku je 

při cílené aktivitě jedince dosaţeno pod vlivem vnějších faktorů. Výsledek školní 

situace je tedy pro studenta podmíněn danými okolnostmi. Čas je tedy vnímán jako 

zkoumání, jaké jednání za jakých podmínek vede k cíli. 

4. očekávání „výsledek – následek“ je předjímaná instrumentalita výsledku 

jednání jedince pro různé následky. Vzdělávací situace je tak pro jedince anticipací 

událostí, které následují po jeho výkonech. Tlak této anticipace vede k regulaci 

jednání jedince ve vzdělávacích situacích (Heckhausen, 1977). 

Heckhausen (1977) pomocí tohoto modelu rozlišil následky vnitřní a vnější 

a také následky bezprostřední a oddálené, k nimţ výsledek můţe vést, coţ umoţnilo 

integrovat do motivačního modelu postupné přibliţování se perspektivnímu cíli. 

Incentivní hodnoty, jeţ mají motivační sílu, jsou tak Heckhausenem explicitně 

zasazeny do časového řádu. Tento autor tak spojil myšlenky konceptu časové 

perspektivy a instrumentality učení. 

Výsledky výzkumů Pavelkové (1985, 1988) ukázaly, ţe „ţáci, u kterých je 

rozvinuta perspektivní orientace, přisuzují škole větší instrumentalitu pro cíle 

v budoucnu neţ ţáci krátkodobě orientovaní, coţ má pozitivní dopad na jejich výkon 

ve škole“ (Pavelková, 1990, s. 58). Z toho tedy vyplývá, ţe ţáci, kteří nemají 

rozvinutou schopnost strukturovat svoji budoucnost, jsou orientovaní 

na bezprostřední cíle, mají také potíţe při hledání smyslu školní práce. Zásadní je 
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také poznatek, ţe míra instrumentality učení přisuzované studenty se významně liší 

podle toho, k jakému konkrétnímu cíli je vztahována. Podle Pavelkové (1990) 

povaţují studenti učení za nejistrumentálnější k dosaţení cíle Mít dobré známky, 

méně pak k získání znalostí a dovedností, coţ poukazuje na nastavení poţadavků 

našich škol, které k tomuto pojetí ţáky zřejmě nepřímo vybízí. 

Instrumentální aktivita však nemusí vést přímo k cíli, můţe být jedním 

z kroků na cestě za naplněním cíle, jednotlivé kroky se tak stávají dílčími cíli. 

Ke kaţdému dílčímu cíli se tak váţe motivační sloţka, která přispívá k výsledné 

výkonové motivaci pro dosaţení konečného cíle (Pavelková, 2002). 

De Volder a Lens se věnovali problematice instrumentality učení v článku 

„Academic Achievement and Future Time Perspective as a Cognitive-Motivational 

Concept“, který byl uveřejněn v roce 1982. Článek se věnuje výzkumu budoucí 

časové perspektivy z hlediska kognitivních teorií motivace. V rámci výzkumu bylo 

vyuţito Dotazníku důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle, 

který byl pro účely výzkumu vytvořen. Dotazník obsahuje 23 cílů s různou časovou 

a obsahovou charakteristikou. Tyto motivační cíle byly získány faktorovou analýzou 

odpovědí v Nuttinově metodě motivační indukce. De Volder a Lens tyto cíle rozdělili 

do třech skupin podle časové lokalizace: cíle v blízké budoucnosti (do dvou let), 

ve vzdálené budoucnosti (více neţ dva roky od aktuálního okamţiku) a v otevřené 

přítomnosti (cíle vztahující se jak k přítomnosti, tak stejně k budoucnosti) 

(De Volder, Lens, 1982). 

Autoři vycházejí z předpokladu, ţe míra motivace pro vykonávání určité 

instrumentální činnosti (např. studia) závisí na důleţitosti přisuzované cílům, které 

jsou s danou činností spojené, a také na tom, v jaké míře povaţuje student danou 

činnost za prostředek k dosaţení tohoto cíle. Budoucí časová perspektiva má podle 

De Voldera a Lense (1982) dva aspekty: dynamický, který spočívá v dispozici 

připisovat větší důleţitost cílům ve vzdálené budoucnosti, a kognitivní, jeţ je tvořen 

dispozicí spojovat aktuální činnost s jejími důsledky v budoucnosti (vědomím 

instrumentální hodnoty dané činnosti). Autoři také pracují se základní myšlenkou 

časové perspektivy, ţe se vzrůstající subjektivní časovou distancí cíle klesá jeho 

motivační síla. Povaţují tedy větší orientovanost na budoucnost za faktor posilující 

motivaci, jejíţ nárůst se projeví lepšími studijními výsledky. De Volder a Lens 

(1982) předpokládají, ţe studenti s větším rozpětím budoucí časové perspektivy 
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budou připisovat cílům ve vzdálené budoucnosti vyšší hodnotu a zároveň budou 

studiu připisovat větší míru instrumentality pro dosahování těchto cílů. 

Výzkum potvrdil následující hypotézu: „Studenti s lepšími známkami 

a velkou mírou vytrvalosti ve studiu přičítají větší důleţitost cílům ve vzdálené 

budoucnosti a větší instrumentální hodnotu pečlivému studiu jako prostředku 

k dosahování cílů ve vzdálené budoucnosti, neţ studenti s horšími známkami 

a nízkou mírou vytrvalosti při studiu“ (De Volder, Lens, 1982, s. 567). Druhá 

hypotéza se týkala předpokladu, ţe se při porovnání připisovaných hodnot důleţitosti 

a instrumentality u cílů v blízké budoucnosti obě skupiny studentů nebudou lišit. 

Tato hypotéza byla také výzkumníky potvrzena. 

V rámci svého výzkumu jsem pro zjišťování připisované důleţitosti cílů 

a instrumentality učení vyuţila upravený Dotazník důleţitosti motivačních cílů 

a instrumentality studia pro tyto cíle De Voldera a Lense (1982).  

2.3 Připisování příčin 

Kaţdý člověk se přirozeně snaţí porozumět svému okolí a příčinám, které 

stojí za chováním druhých či za důsledky nějaké události. Protoţe nemáme o těchto 

příčinách vlastně nikdy úplné informace, obvykle hledáme různé moţnosti a jevům 

příčiny připisujeme (atribuujeme), abychom podle toho mohli korigovat své další 

chování. „Kognitivní zpracování informací z okolního světa tak zprostředkovaně 

ovlivňuje naše chování a významně ovlivňuje naši motivaci (…)“ (Pavelková, 2002, 

s. 42). Tento proces můţe probíhat vědomě nebo zcela bezděčně a to na základě 

vnímání situace a minulých zkušeností s obdobnými jevy.  

Kaţdý jedinec připisuje příčiny také svému vlastnímu chování. Atribuování 

je prvkem kognitivní motivace, tento proces nejen předchází očekávání výsledku 

vlastního chování, ale také následuje po jeho výsledku a je součástí hodnocení 

úspěšnosti chování (Pavelková, 2002). Lidé obvykle připisují příčiny chování třem 

faktorům: samotnému jedinci (osobní atribuce), podnětům prostředí (podnětová 

atribuce) nebo situaci (situační atribuce), coţ je kombinace atribuce osobní 

a podnětové (Hrabal, Man, Pavelková, 1984).  

V oblasti školních výkonů, úspěchů či neúspěchů studentů, hraje připisování 

příčin, také důleţitou roli. Právě to, jaké příčiny svým výsledkům student připisuje, 

velkou měrou ovlivňuje jeho motivaci. U jednoho studenta můţe vést neúspěch 
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ke zvýšení motivace a větší snaze, jiný student bude však po nezdaru motivován 

mnohem méně a to podle toho, jaké příčiny svému neúspěchu tito dva jedinci 

připisují. Teorie atribuce příčin úspěchu a neúspěchu popisuje motivační působení 

připisování příčin na další chování jedince. V empirické části práce vycházím 

z pojetí Weinera (1979), který rozpracoval atribuční teorii popisující tři základní 

dimenze: 

- dimenze místa rozlišuje příčiny na vnitřní a vnější z pohledu jednajícího 

- dimenze stability rozlišuje příčiny podle stálosti na stabilní a nestabilní 

- dimenze řízení (kontroly) rozlišuje příčiny podle míry ovlivnitelnosti vůlí 

Schopnosti jedince jsou tak chápány jako příčina vnitřní, stabilní a neovlivnitelná 

vůli, zatímco úsilí jako příčina vnitřní, nestabilní a ovlivnitelná. Za vnější příčinu 

výkonu studenta můţe být povaţováno např. štěstí, které je příčinou nestabilní 

a neovlivnitelnou. 

Pomocí této klasifikace lze lépe porozumět motivaci studentů 

ve výkonových situacích, kdy má úspěch či neúspěch určitý dopad na motivovanost 

studenta. Samozřejmě má také velký vliv to, jakým měřítkem posuzuje sám student, 

zda uspěl či nikoliv. Určující je v tomto případě do jaké míry student dosáhl svého 

předem vytyčeného cíle vztahujícího se ke konkrétnímu úkolu (zda dosáhl své 

aspirační úrovně).  

Motivační důsledky způsobu připisování příčin úspěchu a neúspěchu 

se výrazně odráţí na dalším chování studenta ve výkonových situacích. Pokud 

student připisuje úspěchu či neúspěchu stabilní příčiny, očekává tyto výsledky 

i v budoucnosti, zatímco pokud jsou příčinou jeho výsledků atribuce nestabilní, je 

si vědom proměnlivosti výsledků v čase. Pokud student připisuje svůj neúspěch 

nestabilním příčinám, můţe se jeho motivace zvýšit, pokud je moţné tyto příčiny 

ovlivnit jeho vůlí. Na určitý způsob připisování příčin nasedá také adekvátní 

afektivní reakce studenta na jeho výkon, která se potom také podílí na aktivaci 

dalšího výkonového chování jedince, či jeho inhibici (Pavelková, 2002).  

Podle Hrabala, Mana, Pavelkové (1984) uvádí ţáci jako příčiny svých 

úspěchů či neúspěchů mnoho skutečností: nedostatečné nebo dobré schopnosti, 

nedostatek píle či značnou píli, náhodné faktory jako zdraví, sympatie učitele, apod.  

Někteří ţáci mají tendence svým výkonům, úspěchům či neúspěchům, navzdory 

objektivním informacím o dané situaci, připisovat častěji příčiny určitého typu. 

Tento fakt značně a dlouhodobě ovlivňuje jejich úsilí a motivaci. Chyby v procesu 
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atribuování můţou být buď na úrovni kognitivní (chyby při zpracování informací) 

nebo na úrovni očekávání (motivační chyby). 

Mareš (1998) ve své přehledové publikaci uvádí také pojem „vysvětlovací 

(explanační) styl“ příčin úspěchu a neúspěchu, jehoţ autorem je Ambramson 

(později koncept rozpracovali Eisner a Seligman, 1996). Vysvětlovacích stylů je 

velké mnoţství, krajní body široké škály stylů lze označit za pesimistický 

a optimistický styl. Pesimistický styl se u ţáka projevuje tím, ţe příčiny neúspěchu 

jsou jím vnímány jako vnitřní, stabilní a globální, zatímco příčiny úspěchu jako 

vnější, nahodilé a specifické. U optimistického vysvětlovacího stylu je to přesně 

naopak, dítě úspěchu připisuje příčiny vnitřní, stabilní a globální a neúspěchu důvody 

vnější, specifické a nahodilé. Vysvětlovací styl dítěte do značné míry ovlivňuje jeho 

očekávání dalších výsledků a má velký vliv na motivaci jedince. 

2.4 České výzkumy časové perspektivy, instrumentality učení 

a připisování příčin 

Tématu perspektivní orientace a instrumentality učení se ve svých 

výzkumech pro svoji kandidátskou disertační práci věnovala Pavelková (1985). 

V této práci se Pavelková zaměřila jak na ţáky staršího školního věku, tak také 

na středoškoláky a učně. Z těchto výzkumů bylo pro účely mé práce inspirující 

zaměření výzkumů na stav perspektivní orientovanosti ţáků, na vztah perspektivní 

orientace a výkonu ţáků ve škole, na kvalitativní rozbor perspektivní orientace 

studentů (ve vztahu ke školnímu výkonu), zjištění hlavních rozdílů v obsahových 

a časových charakteristikách incentiv, tedy vnějších motivačních popudů (porovnání 

mezi gymnazisty a učni, mezi chlapci a dívkami) a zkoumání instrumentality studia 

z hlediska budoucích cílů. Výsledky výzkumů podporují předpoklad, 

ţe „perspektivně orientovaní jedinci (zjišťováno metodou PO-4, Pavelková, 1985) 

přisuzují zvýšenou důleţitost vybraným motivačním cílům, které mají dlouhodobé 

charakteristiky a studium povaţují za instrumentální pro dosaţení těchto cílů“ 

(Pavelková, 2002, s. 221). Autorka výzkumu však také dodává, ţe se ve výzkumném 

vzorku výjimečně objevili jedinci, kteří, ač přisuzovali cílům v budoucnosti vysokou 

důleţitost i instrumentalitu učení pro jejich dosaţení, nebyli perspektivně 

orientovaní. Další výjimkou byli studenti perspektivně orientovaní, kteří 

nepovaţovali učení za instrumentální pro dosaţení vzdálenějších cílů. Výzkum 

potvrdil hypotézu, ţe studenti, kteří připisují vysokou důleţitost cílům ve vzdálenější 
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budoucnosti, či studenti, jenţ proţívají učení jako instrumentální k dosahování 

vzdálenějších cílů, dosahují lepšího školního prospěchu (Pavelková, 2002). Tento 

výzkum se také zabýval atribučními tendencemi studentů vzhledem k motivačním 

cílům (z Dotazníku důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia). Výzkum 

potvrdil vazbu mezi připisovanou vysokou instrumentalitou a vnitřní atribucí 

vzhledem k dosahování daných motivačních cílů. Dále také výzkum ukázal, 

ţe obecná instrumentalita učení pro dosahování cílů byla u dotazovaných osob 

poměrně nízká (průměrná hodnota instrumentality byla 0,64, přitom můţe nabývat 

hodnot mezi –3 a +3). K totoţným závěrům dospěly také Jírovcová (1995) 

a Sejtková (1995) ve svých závěrečných pracích, které pouţily stejnou výzkumnou 

metodu (s drobnými úpravami) na vzorku středoškoláků. Potvrdilo se také, 

ţe největší důleţitost středoškoláci připisují cílům ze sociální oblasti (Pavelková, 

2002). 

Vztahem perspektivní orientace a školního výkonu, respektive diskrepancí 

mezi intelektovými schopnostmi a výkonem ve škole ve vztahu k perspektivní 

orientaci, se zabývaly výzkumy Hrabala, Krykorkové, Pavelkové (1981, 1984). 

Pavelková shrnuje výsledky výzkumů následovně: „Výzkumy prokázaly oprávněnost 

zařazení perspektivní orientace mezi mimoschopnostní činitele facilitující školní 

výkon“ (Pavelková, 2002, s. 217). Toto zjištění potvrdily také longitudinální 

výzkumy Pavelkové z let 1987/88 aţ 1990/91 a další od stejné autorky (1985, 1988, 

1990, 1996). Tyto výzkumy se svým zaměřením odchylují od tematiky mého 

výzkumu, avšak zjištění, ţe perspektivní orientovanost studentů facilituje jejich 

školní výkony, je v rámci studované problematiky zásadní. Otázkou zůstávají 

kauzální vztahy tohoto zjištění, není zcela zřejmé, zda perspektivní orientace 

zapřičiňuje dobré školní výsledky nebo naopak lepší výkony ve škole podporují 

rozvoj perspektivní orientace (Pavelková, 2002). 

Další výzkum Pavelkové v letech 2000 aţ 2001, zabývající se jak 

zjišťováním učební motivace ţáků, tak jejich vztahem k budoucnosti, se pokusil 

postihnout hlavní aspekty časové perspektivy, její vývoj u ţáků, subjektivní význam 

školní práce z hlediska ţivotní cesty ţáků a věnoval se také vzdělávací autoregulaci 

ţáka. Obsahové a časové charakteristiky perspektivní orientace ţáků byly zkoumány 

pomocí kvalitativní analýzy. Pavelková (2001) pouţila mimo jiné otázku „Kým 

budete?“, která odhaluje individuální strukturu preferovaných incentiv a vztah 

k budoucnosti u dotazovaných. Výzkumný vzorek tvořili ţáci 8. a 9. tříd základních 
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škol a studenti tercií a kvart víceletých gymnázií. Bylo zjištěno, ţe velká část 

dotazovaných uvedla na tuto otázku v odpovědi konkrétní povolání nebo více 

povolání (Pavelková, 2002). 

Z hlediska cílů a metody se mému výzkumu nejvíce blíţí pilotní studie 

Pavelkové (2010). Výzkumný vzorek tvořili ţáci druhého stupně základní školy, 

středoškoláci a studenti z vyšší odborné školy. Studie měla za cíl zmapovat 

prostřednictvím upraveného dotazníku De Voldera a Lense (1982) důleţitost 

a instrumentalitu připisovanou 23 vybraným cílům. Dále se výzkum věnoval 

zjišťování atribučních tendencí u sledovaných cílů. Byly téţ zkoumány vazby mezi 

těmito proměnnými a motivační propojení těchto proměnných se školním 

prospěchem. 

Touto problematikou (i dalšími proměnnými) se zabývala v rámci svého 

výzkumu také Saitlová (2013). Zjišťovala u ţáků 8. a 9. ročníků základních škol 

a u studentů středních odborných učilišť důleţitost, instrumentalitu učení a atribuční 

tendence u vybraných cílů pomocí upravené verze dotazníku De Voldera a Lense 

(1982). Vazby mezi sledovanými proměnnými zjišťovala pomocí korelační analýzy. 

Tento výzkum byl velmi inspirativní pro kvantitativní část mého výzkumného 

šetření. 

V kvalitativní části svého výzkumu jsem navázala na diplomovou práci 

Menšíkové (2007), která prostřednictvím slohů na téma „moje budoucnost“ a jejich 

analýzy zjišťovala obsahové a časové charakteristiky spolu s dalšími aspekty časové 

perspektivy. Její výzkumný vzorek tvořili gymnazisté. 

Podrobnější závěry vybraných výzkumů uvedu v empirické části, kde budu 

porovnávat závěry své práce s jiţ uskutečněnými výzkumy. 

2.5 Pojetí učení 

Pojetí učení studentů zahrnuje jejich názory na smysl učení a na jeho 

výsledky, je ovlivněno způsoby učení (názory na to, jak a kdy se učit) a osobními 

proţitky, které s sebou učení přináší. Jedná se o dílčí téma problematiky stylů učení, 

které lze definovat jako soubor postupů a strategií jedince, jeţ upřednostňuje 

a vyuţívá při učení. Jedná se o kognitivní, afektivní, motivační i behaviorální 

postupy (Mareš, 2013). Diagnostika stylů učení je prováděna pomocí kvantitativních 

(např. dotazníky) či kvalitativních postupů. Mezi kvalitativní metody patří 
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diagnostika pomocí ţákovských produktů, jeţ vznikají při učení, diagnostika 

opírající se o mluvené slovo nebo psané texty či ţákovské kresby (Mareš, 2013). 

S ohledem na povahu problematiky se při výzkumech pojetí učení uplatňují 

převáţně kvalitativní metody (dle postupů fenomenologické psychologie) 

(Pavelková, 2002). Fenomenologická psychologie se zaměřila na pojetí učení, které 

formulují sami ţáci, výzkumník se snaţí na získaná data nehledět pod zorným úhlem 

předem nastudované teorie, ale nechává dotazované osoby tvořit nové definice, které 

se nesnaţí ovlivňovat svým předporozuměním. Pojetí učení jako samostatný koncept 

je zkoumáno především skrze subjektivní významy a obsahové charakteristiky, které 

učení přisuzují sami studenti. Vyuţívanými metodami jsou tedy pozorování 

a rozhovory se ţáky, podrobné analýzu jejich odpovědí a výtvorů. Výzkumy 

se většinou provádí na malém výzkumném vzorku, aby bylo umoţněno se opravdu 

do hloubky zabývat jednotlivými názory ţáků. Výzkumy se zakládají 

na předpokladu, ţe pojetí učení se u ţáků vyvíjí na základě jejich zkušeností, opírá 

se o jejich názory na učení a zároveň ovlivňuje preference určitých přístupů ţáků 

k učení. Pojem přístup k učení označuje konkrétní jednání studenta v dané situaci 

obsahující záměry, proces učení a jeho výsledky z pohledu jedince (Mareš, 1998). 

S konceptem pojetí učení je ve výzkumech často zmiňován i přístup k učení. 

Je zajímavé povšimnout si moţných souvislostí těchto konceptů. Marton a Säljö 

(2005) zjišťovali přístupy studentů k učení tak, ţe v navozené studijní situaci dali 

studentům přečíst článek, na jehoţ obsah se jich poté ptali. Následnými otázkami 

zjišťovali, jak studenti při čtení článku postupovali, jakým způsobem se ho učili. 

Bylo jim totiţ nápadné, ţe se výsledky jednotlivých studentů od sebe v této 

jednoduché studijní situaci tolik liší. Pokusili se tedy nalézt proměnnou, která 

za odlišnostmi ve výsledcích studentů stojí. Došli k názoru, ţe touto proměnnou je 

mimo jiné způsob, jak studenti chápou svoje vlastní učení, tedy pojetí učení. Podle 

Mareše (1998) nebyla však přímá souvislost mezi určitým ţákovým pojetím učení, 

určitým výsledkem a přístupem k učení výzkumně potvrzena (obdobné závěry uvádí 

Säljö (1979)). Dobré školní výsledky tedy nejsou zaručeny tím, ţe jedinec má 

kvalitní pojetí učení.  

V dalším výzkumu Marton a Säljö (Säljö, 1979) vyuţili pro zjištění pojetí 

učení studentů otevřenou otázku: „Co pro vás znamená učit se?“. Díky kvalitativní 

analýze odpovědí autoři získali zastřešující kategorie, které charakterizují typy pojetí 

učení (více o kategoriích pojetí učení pojednám v následující podkapitole). 
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V rámci svého výzkumu se budu věnovat mimo jiné souvislostem mezi 

pojetím učení a instrumentalitou učení studentů. Budu se zabývat otázkou, zda 

studenti, kteří mají kvalitní pojetí učení, povaţují své učení ve větší míře 

za instrumentální pro dosahování svých cílů. Zájem o tuto otázku vychází 

z předpokladu, ţe kvalitní pojetí učení studenta poukazuje na to, ţe si student 

uvědomuje smysl učení a jeho výsledků, o to spíše tedy můţe chápat svoji aktuální 

studijní činnost jako prostředek k dosahování ţádoucích cílů v budoucnosti. 

2.5.1 Pojetí učení – uskutečněné výzkumy 

 Nejznámějším výzkumníkem v oblasti subjektivního pojetí učení 

studentů je Perry (1970, in Säljö, 1979), který zkoumal vývoj pojetí učení u studentů 

během vysokoškolského studia. Ve svém výzkumu došel k závěru, ţe pojetí učení 

prochází u studentů během studia velkými proměnami.  

Mareš (1998) prezentuje shrnutí některých zahraničních výzkumů 

zaměřených na pojetí učení s důrazem na zjištěné kategorie pojetí. Odkazuje 

na autory, kteří se výzkumně zabývali analýzou odpovědí na otázku „Co pro Vás 

znamená učit se?“, kterou výzkumníci pokládali v individuálním rozhovoru 

účastníkům výzkumu. Následně odpovědi shromáţdili do kategorií podle hlavního 

zaměření výpovědí. Säljö a Marton (2005) uvádí těchto šest kategorií pojetí učení 

(prvních 5 popsal Säljö (1979), poslední přidal Marton et al. (1993)): 

„1. kvantitativní nárůst vědomostí, 2. učení se nazpaměť, 3. získávání faktů, metod 

apod., pro následné pouţití, 4. objevování abstraktního smyslu, 5. interpretační 

proces zaměřený na porozumění realitě, 6. rozvoj osobnosti“ (Marton, Säljö, 2005, 

s. 55). 

Säljö (1979) v rámci svého výzkumu, kterého se účastnilo 90 osob (od 15 

do 73 let), došel k pěti kategoriím pojetí učení (viz výše) a u kaţdé z nich uvedl 

konkrétní příklady výpovědí účastníků výzkumu. Dále uvedu pár vybraných 

výpovědí studentů přiřazených ke kategoriím pojetí učení. Ukázky pochází 

z výzkumu Säljöa (1979). 

1. pojetí – učení jako nárůst vědomostí 

- „Učíš se věci, abys je později věděl… takţe něco víš.“ 

- „Je to nárůst vědomostí… Je to jako začínat s malou taškou, ve které toho moc 

není, ale čím déle ţiješ, tím víc se taška plní…“ 
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- „To je kdyţ získám určité mnoţství vědomostí o… kdyţ máš dobrého učitele 

a zajímáš se o to, tak ti to na chvíli vydrţí, jestli ale v tomhle nedrţíš krok, tak to 

zapomeneš.“ 

2. pojetí – učení se nazpaměť 

- „Učit se… To je kdyţ ti něco zůstane v hlavě, takţe si to můţeš vybavit, kdyţ 

potřebuješ… Kdyţ se mě na něco zeptají, tak to můţu oprášit…“ 

- „To je učení toho, co je v kníţkách. V podstatě to znamená řádně se učit, abys 

byl schopný odpovědět na otázky, které ti dá učitel.“ 

- „Učení je dostávat do sebe to, o čem se mluví. Kdyţ čteš kníţku, tak abys byl 

schopný z toho něco získat a v nějaké formě to udrţet v hlavě. Pro některé lidi je 

lehké se učit věci, tak to je. Ale my ostatní musíme číst věci pětkrát nebo šestkrát 

a stejně to v hlavě nezůstane. Zapomeneš to. (…)“ 

3. pojetí – učení jako získávání faktů, metod apod., pro následné pouţití 

v praxi 

- „Učit se tak, ţe to znáš a můţeš to pouţít. Nemělo by to být učení se něčeho, 

co zmizí okamţitě, jakmile se to přestaneš učit, ale měl bys být schopen to pouţít 

i po nějaké době…“ 

- „Učit se pro ţivot… To je například… Učit se věci, které můţeš docela 

jednoduše pouţít.“ 

- „Učení se věcí, které budu schopný si zapamatovat, spojovat si tak vědomosti 

a budu schopný je aplikovat. Největší nedostatek je, kdyţ něco vím a přesto to 

nedokáţu aplikovat…“ 

4. pojetí – učení jako objevování abstraktního smyslu 

- „Pro mě osobně není učení o tom, ţe by se člověk měl naučit všechny banální 

detaily, učení je podle mě o běhu událostí a o tom, jak se věci vyvíjí, je to o tom, 

umět uvaţovat v rámci daného předmětu, ale neznamená to pro mě sedět a učit 

se nazpaměť drobnosti jako data a další, jako to dělá mnoho lidí… všechna jména 

a tak… Domnívám se, ţe učebnice jsou na to, aby se pouţívaly za tímto účelem.“ 

- „Učit se… To není jen o učení se faktům. Je to také o porozumění, o znalosti 

kontextů a o schopnosti pouţít znalosti a vyvodit závěry, myslet nezávisle. Tak 

takhle to pojímám já. (…)“ 

- „To je kdyţ se něčemu učíš, hlavní body z textu, takţe tomu jakţ takţ rozumíš, 

jsi schopný to kriticky zhodnotit a navrhovat alternativy apod.“ 
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5. pojetí – učení jako interpretační proces zaměřený na porozumění realitě 

- „Je to o porozumění problémům a uchopení jejich smyslu a být schopen… např. 

v případě úřadu správy – být schopen definovat problém a vyřešit ho… A to je to, 

v čem by ti mělo tvoje studium napomoci. Není to jako učit se ţalmy… (…) Je 

mnoho způsobů, jak rozumět stanoviskům demokracie. Myslím, ţe se to nenaučíš 

tím, ţe poznáš všechny různé politické názory, které existují…“  

- „Učení chápu jako druh proniknutí do daného předmětu, takţe to můţeš pouţít 

v kaţdodenním ţivotě. Z historického pohledu, kdyţ si to vezmeme jako příklad, 

učíš se toho opravdu hodně o různých kulturách, které existovaly, jak povstaly, 

jaké byly na svém vrcholu, jak se staly časem slabými a zanikly, a je to velmi 

zajímavé tomu porozumět, protoţe často jsou v dějinách příčiny vzniku i úpadku 

téměř totoţné. Nemůţeš přehlíţet fakt, ţe je to něco, co vidíš kolem sebe, v tom, 

co se děje…“ 

- „Obvykle docházím k názoru, ţe je to „něco vědět a dělat stejným způsobem“. 

Je to druh objevování, myslím, ţe ve škole jsou tyto dva aspekty pojímány více 

méně odděleně. Myslím, ţe je rozdíl mezi… Ano, být schopný něco vysvětlit 

nebo být schopný něco popsat v teoretických termínech, je něco jiného neţ jak 

chápu ten druhý aspekt. Ten chápu tak, ţe se to nemůţeš opravdu naučit, dokud to 

neděláš stejným způsobem. (…)“ (Säljö, 1979, s. 12 – 19). 

Výše uvedené ukázky výroků rozřazených do jednotlivých kategorií jsou spíše 

ilustrativní. U mnohých výroků je zařazení do konkrétní kategorie velmi sporné. 

Ukázky spíše dokládají, ţe pokusy kategorizovat studentské výroky jsou značně 

problematické a vţdy velmi záleţí na citlivosti a přístupu autora výzkumu. 

Mareš (1998) uvádí také kategorie, ke kterým došli ve svém výzkumu pojetí 

učení Holanďané Van Rossum, Deijkers, Hamerová (1985). Jedná se o následujících 

pět kategorií: „1. učení chápané jako rozšiřování svých znalostí, 2. učení chápané 

jako pamětní učení, 3. učení chápané jako aplikování poznatků, 4. učení chápané 

jako získávání vhledu, 5. učení chápané jako svébytný rozvoj.“ (Mareš, 1998, s. 94). 

Tito holandští autoři předpokládají, ţe ţákovo pojetí učení podléhá vývoji, lze tedy 

sledovat jeho postupnou proměnu v průběhu ţákova ţivota. Svých pět kategorií 

povaţují za vývojové fáze, kterými ţáci pravděpodobně prochází (páté stádium je dle 

autorů vývojově nejvyspělejší). 

Dále uvedu výzkum Pavelkové (2001), která se zaměřila mimo jiné 

na orientační zmapování pojetí učení u ţáků 8. a 9. ročníků základních škol 
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a studentů tercií a kvart víceletých gymnázií. Jejím cílem bylo poodhalit subjektivní 

pohledy ţáků na jejich vlastní učení a jejich vlastní způsob vysvětlení tohoto pojmu. 

Dotazovaným osobám byla předloţena otevřená otázka: „Co Vy osobně rozumíte 

UČENÍM?“ (Pavelková, 2002, s. 76), která je převzata z výzkumu z roku 1985, jeţ 

vedli Van Rossum, Deijkers, Hamerová (obdobně se účastníků výzkumu tázal také 

Säljö (1979)). Tuto otázku jsem také pro zjištění pojetí učení u studentů ve svém 

výzkumu vyuţila, poloţila jsem ji studentům v této obměně: „Co Ty osobně rozumíš 

učením?“  

Výzkum Pavelkové (2001) ukázal, ţe se pojetí učení mezi ţáky velmi různí, 

někteří ţáci uváděli také dvě a více různých pojetí učení. Autorka však 

po kvalitativní analýze došla k podobnému určení základních typů pojetí učení, které 

jsou publikovány v zahraničních výzkumech (viz výše). Pavelková (2001) ve svém 

výzkumu popsala těchto pět kategorií: „získávání znalostí, pro ţivot (vyjádření 

důleţitosti, uţitečnosti), seberozvoj, učení nazpaměť, vhled (pochopení)“ 

(Pavelková, 2002, s. 226). V rámci tohoto výzkumu si autorka dále povšimla, ţe 

se v odpovědích studentů objevují i obsahy týkající se afektivního postoje k učení. 

Studenti v těchto odpovědích zmiňovali učení jako nudnou činnost nebo jako 

povinnost. 

2.6 Závěr teoretické části 

V předchozích kapitolách jsem se pokusila shrnout teoretická pojetí 

konceptů, kterým se budu věnovat v empirické části. Také jsem u jednotlivých témat 

nastínila, jak souvisí s motivací a autoregulací studentů ve vzdělávacím procesu. 

Nyní tedy zbývá vyslovit předpoklad o propojení sledovaných konceptů, jehoţ 

ověření bude věnován závěr empirické části diplomové práce. 

Klíčovým pojmem, který spojuje studované koncepty, je schopnost 

autoregulace. Dle teoretických poznatků uvedených výše je podmínkou jejího 

rozvoje perspektivní orientovanost, která jedinci umoţňuje současnou aktivitu 

zaměřit na cíl umístěný v budoucnosti. Toto zaměření se dle předpokladu projeví 

zvýšením hodnot přisuzovaných cílům v budoucnosti. Zájem o budoucnost 

a propojení dopadů aktuální činnosti s dosaţením vzdáleného cíle se odrazí 

v navýšení hodnot vytyčených bodů v budoucnosti a zároveň se projeví zvýšením 

hodnot přisuzované instrumentality činnosti pro dosaţení těchto cílů. Spolu 
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s orientovaností na budoucnost a uvědomováním si instrumentality činnosti by dle 

teoretických poznatků měla vzrůst i dispozice k vnitřní atribuci, která představuje 

„vrcholovou příčku“ autoregulace. Schopnost autoregulace se dle předpokladu 

následně pozitivně odrazí na motivovanosti studentů, a to jak ve výkonové rovině, 

tak v rovině osobního růstu a patrně také pozitivně ovlivní proces vytyčování 

osobních cílů.  

V rámci výzkumu se budu věnovat také souvislostem mezi výše zmíněnými 

proměnnými a studentským pojetím učení. Pokusím se zjistit, zda jsou konkrétní 

kategorie pojetí učení spojené s typickými konstelacemi sledovaných proměnných. 

Předpokládám, ţe vyšší míra připisované instrumentality učení bude souviset 

s pojetím učení více orientovaným na osobní rozvoj a porozumění učivu.  

Zmíněné předpoklady o propojení sledovaných konceptů, vyplývající 

z uvedených teoretických poznatků a závěrů výzkumů, se pokusím ověřit v rámci 

empirické části práce. 
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3  EMPIRICKÁ ČÁST 

3.1  Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu bylo orientační zmapování těchto proměnných: vztah 

studentů k budoucnosti, připisovaná důleţitost vybraných cílů, instrumentalita učení 

pro tyto cíle, atribuční tendence u vybraných cílů a pojetí učení studentů. Sledované 

proměnné jsem porovnala u skupin chlapců a dívek a u skupin studentů čtyřletého 

a osmiletého gymnázia. Dále jsem se v rámci výzkumu pokusila odhalit vazby mezi 

sledovanými proměnnými a propojení těchto proměnných s úspěšností ve škole 

(průměrem známek studentů na posledním získaném vysvědčení). 

Pro účely práce byla vyuţita kombinovaná metodologie, tedy metody 

kvalitativní i kvantitativní. V rámci kvalitativní části práce jsem se zabývala vztahem 

studentů k budoucnosti a jejich pojetím učení. Obsah budoucnosti studentů a jejich 

vztah k ní jsem zjišťovala především analýzou slohů, ve kterých studenti na základě 

specifického zadání popsali svoji budoucnost. Mým cílem bylo pomocí kvalitativní 

analýzy vystihnout obsahové a časové charakteristiky těchto slohů. Dále jsem 

se věnovala charakteristikám jako je realističnost, rozpracovanost a alternativnost 

popsaných plánů a spokojenost studentů s takto popsanou budoucností. Tyto 

charakteristiky jsem následně zapojila také do kvantitativního zpracování dat, abych 

ověřila jejich návaznost na proměnnou instrumentalita učení. Cílem kvalitativní části 

práce, týkající se vztahu studentů k budoucnosti, bylo zjistit výše uvedené 

charakteristiky u jednotlivých studentů a následně vzájemně porovnat data dle typu 

studia a také data dívek a chlapců. 

Pojetí učení studentů jsem zjišťovala z volných výpovědí účastníků 

výzkumu na zadanou otázku. Cílem bylo popsat subjektivní pojetí učení z hlediska 

významných aspektů, jeţ vyplynuly z kvalitativní analýzy studentských pojetí učení, 

a utřídit jednotlivá pojetí dle podobnosti do souhrných kategorií. Následně jsem 

se zaměřila na rozdíly v pojetí učení mezi chlapci a dívkami a mezi třídami 

čtyřletého a osmiletého studia. 

Cílem kvantitativní části bylo na základě statistického zpracování dat, 

získaných prostřednictvím zadaného dotazníku, popsat proměnné instrumentalita 

učení, připisovaná důleţitost a atribuční tendence u jednotlivých cílů a porovnat 

výsledné hodnoty proměnných v rámci sledovaných skupin (dle pohlaví a typu 

studia). Do statistického zpracování jsem navíc zahrnula také data zjištěná 
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kvalitativní analýzou a to konkrétně časové charakteristiky, realističnost, 

rozpracovanost, alternativnost a spokojenost studentů s jejich představami 

budoucnosti. Dále jsem v rámci dotazníku zjišťovala také atribuční tendence 

studentů po úspěchu a neúspěchu, tato data jsem zpracovala kvalitativně (více 

v kazuistikách v závěru kapitoly „výsledky výzkumu“).  

Prostřednictvím korelačních koeficientů jsem následně zhodnotila vzájemné 

vztahy mezi vybranými proměnnými a jejich vztah s prospěchem studentů. 

Pro dokreslení kvantitativních výstupů jsem zpracovala kazuistiky šesti vybraných 

studentů, jejichţ cílem bylo popsat kombinace sledovaných proměnných 

u vybraných studentů a odhalit u nich typické konstelace proměnných vázaných 

na kategorie pojetí učení. V rámci kazuistik jsem se zaměřila na vazby mezi 

proměnnými zjišťovanými kvantitativními i kvalitativními metodami.  

3.2 Výzkumný vzorek a sběr dat 

Výzkumné šetření jsem provedla na všeobecném gymnáziu v jednom 

okresním městě na jaře 2013. Popisované gymnázium je velikou školou s 24 třídami, 

do kaţdé třídy chodí 27 aţ 31 studentů. Škola umoţňuje studentům jak čtyřleté, tak 

osmileté studium. V kaţdém ročníku jsou otevřené dvě paralelní třídy. Celkem tuto 

školu navštěvuje přes 600 studentů. Specifikem popisovaného gymnázia je, ţe je 

pověstné důrazem na přírodovědné zaměření, aniţ by to bylo vedením školy 

oficiálně proklamováno. Tento trend se objevil i nepřímo ve slohových pracích 

několika studentů, kteří si stěţovali na kvalitu výuky humanitních předmětů (nejvíce 

se jednalo o cizí jazyky) v porovnání s předměty přírodovědně zaměřenými. 

Můj zájem byl zaměřen na první ročníky čtyřletého studia (tedy na 1.A 

a 1.B) a kvinty osmiletého studia (tedy na 5.V a 5.W). V rámci svého výzkumu jsem 

zachovala označení tříd, které je ve škole běţně uţívané pro snadnější odlišení 

jednotlivých tříd. Výzkumný vzorek tvořily čtyři třídy, celkem se jednalo o 106 

studentů podobného věku (15 či 16 let). Skupinu tvořilo 50 chlapců a 56 dívek. 

Z 1.A se výzkumu zúčastnilo 25 studujících, z 1.B to bylo 28 studentů. Z třídy 5.V 

se zapojilo 27 studentů a z paralelní třídy 5.W 26 studentů. Výzkumný vzorek tedy 

tvořilo 53 studentů čtyřletého studia a 53 studentů osmiletého studia na gymnáziu. 

Třídy prvních ročníků a kvint jsem si pro svůj výzkum zvolila záměrně. 

Výzkum jsem realizovala v dubnu, počítala jsem tedy s tím, ţe studenti z prvních 

ročníků si uţ na škole plně zvykli a mají před sebou ještě dlouhé tři roky do maturity. 
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Studenti kvint uţ jsou na škole téměř pět let, stejně jako prváci před sebou nemají 

aktuálně ţádné významné rozhodování týkající se jejich studijní či profesní 

orientace. Právě v této fázi studia povaţuji za zajímavé porovnat hodnoty 

proměnných, na které je zaměřen tento výzkum.   

Sběr dat proběhl v rámci vyučovacích hodin během dvou po sobě 

následujících dnů v dubnu 2013. Studenty jsem na začátku sběru dat informovala, 

ţe získaná anonymní data vyuţiji pro účely své diplomové práce. S kaţdou třídou 

jsem za účelem sběru dat strávila dvě vyučovací hodiny bez přítomnosti učitelů, 

během kterých všichni zúčastnění studenti vyplnili předkládané písemné materiály. 

Sběr dat probíhal anonymně, kaţdý student si na začátku první hodiny sběru dat 

vylosoval své osobní číslo, které bylo v rámci jeho třídy jedinečné. Tímto číslem 

kaţdý student vţdy na začátku hodiny označil své materiály, aby bylo moţné 

následně listy správně spárovat pod dané osobní číslo. Kromě osobního čísla 

vyplňovali studenti na zadání také své pohlaví, třídu a průměrnou známku 

na posledním vysvědčení. 

Materiály na sběr dat jsem logicky rozdělila na dvě části, aby kaţdá část 

mohla být studenty vyplněna za jednu vyučovací hodinu a sběr dat tak nenarušoval 

přestávku. V první vyučovací hodině jsem studentům v kaţdé třídě zadala list 

se třemi otevřenými otázkami a zadání slohové práce, první materiál byl zaměřený 

na zjišťování vztahu studentů k budoucnosti. Druhá hodina byla následně věnovaná 

vyplnění upraveného Dotazníku důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia 

pro tyto cíle a zodpovězení otevřené otázky týkající se pojetí učení. Materiály 

zadávané studentům v rámci výzkumu obsahuje příloha 6.  

Zadání proběhlo ve všech třídách obdobně, studenti měli na vypracování 

materiálů i se zadáním vţdy dvě vyučovací hodiny. Časová dotace byla optimální, 

naprostá většina studentů měla materiály vyplněné a odevzdané několik minut 

před zvoněním. 

3.3  Metodologie výzkumu 

 V rámci výzkumu jsem vyuţila kombinovanou metodologii, tedy metody 

kvantitativní i kvalitativní. V následujících podkapitolách podrobně popíši obsahy 

materiálů zadávaných v rámci sběru dat, jednotlivé metody a postupy, které jsem 

vyuţila při jejich zpracování.  
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3.3.1  Metody – vztah studentů k budoucnosti 

Zadání 

Vztah studentů k budoucnosti jsem zjišťovala prostřednictvím zadání 

slohové práce a třech otevřených otázek (viz příloha 6). Tomuto tématu byla 

věnovaná vţdy první hodina sběru dat ve třídách. Zajímalo mě, jak studenti svůj 

popis budoucnosti uchopí, jak mají své představy ujasněné a rozpracované, nebo 

do jaké míry tápou a neví, jak by jejich budoucnost mohla vypadat. Zaměřila jsem 

se tedy především na osobní vyjádření studentů, na jejich pojetí budoucnosti a její 

obsah. Studentům byly, kromě slohu, zadány tyto otevřené otázky: 

1. Kým budeš? 

2. Jsi spokojený/(á) s tím, kým v popisované budoucnosti jsi? 

3. Jakou roli (konkrétně) sehrálo učení v tom, kým ses v popisované budoucnosti 

stal(a)? 

První otevřená otázka, tedy „Kým budeš?“, je zaměřená především 

na poodkrytí obsahového aspektu budoucnosti studentů. Očekávala jsem, 

ţe se studenti zmíní o svém povolání či osobních rolích. Zadání této otázky je 

inspirované výzkumem Kastenbauma (1961), který ji také vyuţil. Tuto otázku jsem 

zvolila jako úvodní pro navození myšlenek týkajících se osobní budoucnosti 

studentů. Odpovědi na tuto otázku jsem pak zpracovávala zároveň se slohovými 

pracemi, a to zejména kvůli velkému propojení témat zmiňovaných v rámci slohů 

a v rámci odpovědí na první otázku. 

V materiálu následovalo zadání slohu v tomto znění: „Popiš jeden den 

ve Tvé budoucnosti, o které jsi uţ někdy přemýšlel(a). Zaměř se na reálnou 

představu. Napiš do první věty, kolik Ti bude v popisované budoucnosti let. Můţeš 

se klidně více rozepsat, pokud budeš potřebovat, piš na druhou stranu papíru.“ 

Uvedené zadání je částečně upravenou formou zadání slohových prací, které 

ve svých výzkumech vyuţila Pavelková (2002). 

Slohy studentů jsem následně analyzovala z hlediska roviny časové 

i obsahové a několika dalších charakteristik (realističnost, rozpracovanost, 

alternativnost, viz dále v textu). 

Druhá otevřená otázka týkající se spokojenosti v popisované budoucnosti 

přinesla odpovědi odhalující postoj studentů k plánování budoucnosti. Studenti 

se vyjadřovali k tomu, do jaké míry jsou spokojení se svými představami. Jejich 

odpovědi jsem podrobila analýze, na základě které jsem utvořila kategorie, jeţ jsem 
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vyuţila v rámci statistického zpracování dat. Spokojenost jako kategorii jsem 

zařadila mezi další ve výzkumu popisované charakteristiky, uvádím ji proto dále 

v textu mezi ostatními hodnocenými charakteristikami. 

Poslední zadávaná otázka ve znění: „Jakou roli (konkrétně) sehrálo učení 

v tom, kým ses v popisované budoucnosti stal(a)?“ mířila na propojení pojetí učení 

studentů s představami o jejich budoucnosti. U této otázky jsem posuzovala 

rozpracovanost plánů studentů. Analýza odpovědí totiţ odhalila, zda mají studenti 

představu o jednotlivých krocích vedoucích k realizaci jejich představy (u některých 

studentů se toto rozpracování objevilo uţ ve slohové práci). Tuto otázku jsem také 

analyzovala z hlediska vztahu studentů k učení, konkrétně jsem se zaměřila na oblibu 

učení, časovou lokalizaci cíle učení a uţitečnost učení vnímanou studenty. 

 

Postup analýzy 

Při analýze dat jsem postupovala tak, abych zachytila jedinečnost kaţdého 

studenta, ale zároveň mohla získaná data porovnávat mezi skupinami (dívky vs. 

chlapci, osmileté vs. čtyřleté studium). Mým cílem bylo orientačně zmapovat vztah 

studentů k budoucnosti, nesnaţila jsem se proto postihnout v analýze dat všechny 

maličkosti, spíše jsem se pokusila postihnout obecné tendence studentů 

ve vztahování se k budoucnosti.  

Při obsahové analýze dat jsem postupovala následovně: Po opakovaném 

důkladném čtení slohů jsem stanovila základní kategorie studenty velmi často 

uváděné, které jsem postupně při dalším pročítání slohů rozpracovávala 

do podkategorií. U kaţdého studenta jsem si poznamenala, zda ve svém slohu dané 

kategorie a podkategorie uvedl. V rámci obsahové analýzy slohů jsem zpracovala 

také odpovědi studentů na první otevřenou otázku: „Kým budeš?“, která se přímo 

vztahovala k obsahu představ o budoucnosti. Kódování jsem prováděla zvlášť 

pro kaţdou ze čtyř skupin (dívky z prvních ročníků, chlapci z prvních ročníků, dívky 

z kvint a chlapci z kvint). Okódované obsahy jsem kvantifikovala v rámci skupin 

a uvedla jsem také procentuální zastoupení všech kategorií a podkategorií. Díky 

tomu bylo moţné následně porovnat výsledná data a odhalit tak rozdíly mezi 

dívkami a chlapci a studenty čtyřletého a osmiletého studia. Pro celkový přehled 

jsem také vypracovala souhrnou tabulku, která uvádí výskyt kategorií a podkategorií 

u všech studentů dohromady (počty a procenta). 
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V rámci časové analýzy jsem se věnovala časovým údajům, kterými 

studenti ve slohu označili popisovanou budoucnost (uvedli svůj věk v popisovaném 

okamţiku). Dále jsem se zabývala konkrétními obsahy slohů spojenými 

s charakteristickými obdobími v ţivotě člověka. Na základě podrobné analýzy 

studentských slohů jsem stanovila jednotlivé časové kategorie tvořící škálu, které 

popisují časový aspekt obsaţený ve slohových pracích studentů. Do těchto časových 

kategorií jsem zařadila jednotlivé odpovědi. Souhrné výsledky jsem vepsala 

do tabulky zachycující časové kategorie a jejich četnosti u jednotlivých skupin 

i souhrně. Následně jsem porovnala data chlapců a dívek a studentů osmiletého 

a čtyřletého studia. 

Díky pozornému čtení slohů a odpovědí na tři otevřené otázky jsem dále 

vytvořila škály pro kaţdou charakteristiku vztahu studentů k budoucnosti 

(spokojenost, realističnost, rozpracovanost a alternativnost). Realističnost událostí, 

popisovaných ve slohách studentů, jsem posuzovala na základě mnou vnímané 

pravděpodobnosti či obvyklosti popisovaných prvků v naší společnosti, tedy jejich 

uskutečnitelnosti. Protikladem realistického popisu budoucnosti je fantazijní 

ztvárnění. Míru rozpracovanosti jsem určovala podle přítomnosti (či absence) popisu 

kroků, které musí jedinec absolvovat, aby dosáhl vytyčených cílů. Jedná se tedy 

o zhodnocení propracování představ z hlediska podmínek, jejichţ naplnění vede 

k budoucí „realitě“ zachycené slohy (částečně tedy analýza hodnotí i koherenci plánů 

studentů). Alternativnost chápu jako způsob plánování, které bere v úvahu více 

moţností, nevytyčuje budoucnost jako lineární cestu bez jiných moţností. 

Alternativy jsou promýšleny jako různé (více či méně preferované) moţnosti, které 

se mohou doplňovat nebo v případě selhání plánu poskytovat nová řešení. Schopnost 

přemýšlet o osobní budoucnosti alternativně povaţuji za důleţitou především proto, 

ţe takto přemýšlející jedinci se snáze v případě změny vyrovnávají s aktuální situací 

a jsou pruţnější při volbě dalšího osobního směrování. Čistě lineární přemýšlení 

o budoucnosti můţe jedince uvěznit v rámci omezeného nahlíţení na moţnosti 

a můţe zapřičinit těţkosti při hledání moţností v případě selhání původního plánu. 

Míru spokojenosti s představou budoucnosti studenti zmiňovali často i ve slohové 

práci, tedy dříve, neţ se v zadávaném materiálu dobrali k otázce takto zaměřené. 

Z toho usuzuji, ţe je spokojenost pro studenty zásadní charakteristikou jejich vztahu 

k budoucnosti. 
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Následovala analýza odpovědí na poslední otázku: „Jakou roli (konkrétně) 

sehrálo učení v tom, kým ses v popisované budoucnosti stal(a)?“. Při jejich 

zpracování jsem postupovala obdobně jako při analýze slohových prací. Odpovědi 

studentů jsem rozdělila do čtyř skupin (dívky z prvních ročníků, chlapci z prvních 

ročníků, dívky z kvint a chlapci z kvint). Poté jsem opakovaným pročítáním hledala 

významné charakteristiky, které studenti v rámci odpovědí zmiňovali. Následně jsem 

se je pokusila zachytit na škálách vytvořených na základě odlišností výpovědí 

studentů. Zaznamenala jsem tak jedinečnost kaţdé odpovědi, zároveň jsem však 

pomocí škál zpracovala tabulku četností jednotlivých charakteristik a mohla jsem tak 

porovnat výsledná data jednotlivých skupin.  

V rámci kvalitativní analýzy jsem pracovala především přímo s písemnými 

materiály studentů, tedy se slohovými pracemi a odpověďmi na otevřené otázky. 

Při volbě postupu analýzy dat jsem se inspirovala výzkumem Menšíkové (2007). 

Při zpracovávání dat jsem si uvědomila limity spojené se získáváním dat 

tímto způsobem. Získávání dat prostřednictvím volných výpovědí studentů s sebou 

přináší rizika týkající se především rozdílného přístupu studentů k zadání, různého 

uchopení tématu, které je do značné míry ovlivněné tím, jak je student schopen 

a ochoten se písemně vyjádřit o osobních tématech. Vliv můţe mít také prostředí, 

ve kterém je šetření prováděno; školní třída je specifické společenství mladých lidí, 

ve kterém hrají významnou roli sdílené hodnoty a přesvědčení, coţ se můţe také 

promítnout do odpovědí studentů. Velký vliv na výsledky kvalitativní analýzy má 

i subjektivita výzkumníka, která přímo vstupuje do procesu zpracování dat. 

3.3.2  Metody – pojetí učení 

Zadání 

Pro zjištění pojetí učení studentů jsem pouţila otázku inspirovanou 

výzkumem Säljöa (1979). Studentům jsem otázku poloţila v tomto znění: „Co Ty 

osobně rozumíš učením?“ Cílem bylo prostřednictvím jednotlivých odpovědí 

studentů odhalit jejich individuální pojímání učení a konkrétní obsahy výpovědí, 

a poté najít zastřešující kategorie těchto odpovědí a pomocí nich potom porovnat 

pojetí učení jednotlivých skupin (dle třídícího znaku pohlaví a typ studia). 
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Postup analýzy 

Cílem bylo analyzovat volné písemné odpovědi studentů na zadanou otázku, 

podrobit je vzájemnému srovnání. Zásadní pro analyzování odpovědí byl jejich 

obsah, zpracování vyţadovalo velkou citlivost k jedinečným vyjádřením studentů. 

Při analýze odpovědí jsem se pokusila uchopit všechny zmiňované aspekty jejich 

vztahu k učení. Poté, co jsem v odpovědích studentů rozeznala hlavní témata, jsem 

přistoupila k vytvoření souborných kategorií odpovědí. Pro názornost jsem uvedla 

také ukázky konkrétních odpovědí studentů u jednotlivých kategorií. Následně jsem 

porovnala četnosti odpovědí zařazených do kaţdé z kategorií a popsala jsem rozdíly 

mezi sledovanými skupinami. Na závěr jsem porovnala výsledné kategorie se závěry 

jiţ publikovaných výzkumů týkajících se dané problematiky. 

3.3.3  Metody – připisovaná důleţitost cílů, instrumentalita učení 

Zadání 

Ve svém výzkumu jsem vyuţila upravený Dotazník důleţitosti motivačních 

cílů a instrumentality studia pro tyto cíle (De Volder, Lens, 1982). Zadávaný 

dotazník je v úplném znění uveden v příloze 6. Prostřednictvím tohoto dotazníku 

jsem u studentů účastnících se výzkumu zjišťovala subjektivní důleţitost vybraných 

motivačních cílů a instrumentalitu studia pro dosaţení těchto cílů. Níţe uvádím 

seznam 23 cílů obsaţených v dotazníku (způsob jejich výběru je uveden v teoretické 

části práce): 

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 ţivotě dosáhnout něčeho významného 

11. Osamostatnit se od rodičů 

12. Udrţovat se ve zdravé kondici 

13. Mít milujícího partnera 
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14. Mít vysoký sociální status 

15. Mít hodně kamarádů 

16. Řídit si sám svůj ţivot 

17. Stále se v něčem zlepšovat 

18. Ţít šťastný rodinný ţivot 

19. Mít zajímavé povolání 

20. Být dobrým kamarádem 

21. Dobře vychovávat děti 

22. Vydělávat hodně peněz 

23. Mít dostatek volného času 

 

 Důleţitost kaţdého cíle byla měřena na čtyřbodové škále, na které 

dotazovaná osoba označila pro ni přiléhavou odpověď (škála obsahovala body: 

nedůleţitý, málo důleţitý, více důleţitý, velmi důleţitý). Instrumentalita učení byla 

zjišťována u totoţných 23 motivačních cílů jako rozdíl mezi subjektivní 

pravděpodobností dosaţení daného cíle, pokud se student hodně snaţí při učení 

a pokud se při učení vůbec nesnaţí. Studenti posuzovali subjektivní pravděpodobnost 

dosaţení cílů na následující čtyřbodové škále: jistě dosáhnu, spíše dosáhnu, spíše 

nedosáhnu, určitě nedosáhnu. 

 

Postup zpracování dat 

Takto získaná data byla následně statisticky zpracována. První výsledky 

přinesla popisná statistika, která byla následně upřesněna provedením t-testů pro dva 

nezávislé soubory, abych zjistila významnost rozdílů hodnot instrumentality učení 

u sledovaných cílů mezi danými skupinami (třídícími znaky byly typ studia 

a pohlaví). Obdobně byl t-test proveden také pro hodnoty důleţitosti cílů přisuzované 

studenty. Výsledky jsem zpracovala do tabulek a následně jsem je v textu 

okomentovala. 

3.3.4  Metody – přípisování příčin cílům, úspěchu a neúspěchu 

Zadání 

 V rámci výše zmíněného dotazníku (viz příloha 6) jsem zjišťovala také 

atribuční tendence u totoţných 23 cílů. Dotazník byl takto doplněn v rámci 

výzkumných sond v českém prostředí, poprvé byl v upravené verzi pouţit 
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Pavelkovou (1985). Poloţky dotazníku zjišťují, jaké přičiny by u respondentů 

nejpravděpodobněji vedly k dosaţení jednotlivých cílů. Byly do dotazníku přidány 

z důvodu hlubšího pochopení motivačních pohnutek jedinců. Teoretický základ 

v dané problematice mi poskytla Weinerova (1980) atribučně – motivační teorie.  

 Zjišťování připisovaných příčin probíhalo následovně: V Dotazníku 

připisované důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia měli účastníci 

výzkumu za úkol doplnit ke kaţdému z 23 motivačních cílů číslo odpovídající 

příčině, která by u nich osobně nejpravděpodobněji vedla k dosaţení daného cíle. 

Účastníci vybírali z těchto moţností: 1. náhoda, štěstí, 2. snadnost / obtíţnost cíle, 

3. úsilí, píle, 4. schopnosti. U kaţdého cíle měli studenti označit pouze jednu příčinu. 

V souladu s Weinerovou teorií jsem povaţovala náhodu (štěstí) za příčinu 

vnější, nestabilní a neovlivnitelnou, snadnost/obtíţnost cíle za příčinu vnější, stabilní 

a neovlivnitelnou, úsilí (píle) za příčinu vnitřní, nestabilní a ovlivnitelnou 

a schopnosti za příčinu vnitřní, stabilní a neovlivnitelnou. 

Dále také upravená verze dotazníku zjišťovala připisované příčiny úspěchu 

či neúspěchu u dotazovaných osob, které obdobně zjišťovala ve svých výzkumech 

Pavelková (2001). Toto rozšíření jsem ve svém výzkumu také pouţila. Tato data 

jsem následně vyuţila při kvalitativním zpracování kazuistik vybraných studentů 

v závěru práce. 

 

Postup zpracování dat 

 Získaná data jsem podrobila statistickému zpracování. Vypracovala jsem 

tabulky četností odpovědí u daných cílů s uvedeným procentuálním zastoupením 

jednotlivých moţností u sledovaných skupin, třídícími znaky byl typ studia 

a pohlaví. Tento postup mi pomohl odhalit rozdíly v atribučních tendencích studentů 

mezi danými skupinami. Poté jsem data podrobila testu nezávislosti (chí kvadrát), 

abych zjistila, zda se výsledky mezi danými skupinami u jednotlivých cílů statisticky 

významně liší. Výstupy jsem následně zpracovala do tabulky a interpretovala. 

3.3.5  Metody – vazby mezi sledovanými proměnnými 

 V závěru zpracování dat jsem provedla korelační analýzu mezi sledovanými 

proměnnými (instrumentalita učení u jednotlivých cílů, důleţitost těchto cílů, 

prospěch studentů, charakteristiky vztahu studentů k budoucnosti). Výsledky jsem 

zpracovala do tabulek a interpretovala jsem je.  
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Na závěr jsem zpracovala kazuistiky několika studentů na základě 

kvalitativního zpracování veškerých jejich odpovědí v rámci výzkumu. Pro tento účel 

jsem vybrala z výzkumného vzorku 106 studentů pouze několik z nich, jejichţ 

výpovědi byly spíše typické, a několik dalších s netypickými výpověďmi. Na těchto 

kazuistikách jsem poukázala především na propojení sledovaných konceptů 

v odpovědích studentů, sledovala jsem ale také, zda je s konkrétní kategorií pojetí 

učení spojená určitá konstelace sledovaných proměnných. 

3.4  Výsledky výzkumu 

V následujících podkapitolách se budu věnovat výsledkům výzkumu, 

nejdříve uvedu výsledky kvalitativních metod a poté se zaměřím na závěry 

kvantitativní části výzkumu. Kaţdá podkapitola nese v názvu jedno z témat, na které 

byla zaměřena moje výzkumná práce. Po uvedení výsledků týkajících se jednotlivých 

oblastí výzkumu se budu věnovat propojení sledovaných konceptů a pro názornost 

také uvedu kazuistiky vybraných studentů, na kterých poukáţi na souvislosti mezi 

popisovanými proměnnými. 

3.4.1 Výsledky – vztah studentů k budoucnosti 

 Vztahu studentů k budoucnosti jsem se věnovala při kvalitativní analýze 

slohových prací a odpovědí studentů na tři poloţené otázky. Nejdříve jsem 

přistoupila k obsahové analýze, jejímţ cílem bylo odhalit obsahy slohových prací 

studentů (jejich četnosti a procentuální zastoupení) a pro přehlednost je utřídit 

do kategorií a podkategorií. 

 

Obsahová analýza 

Při obsahové analýze slohů jsem stanovila sedm kategorií, které shrnují 

témata, jimţ se studenti v rámci slohů věnovali. Jedná se o následující kategorie: 

povolání, původní rodina, nová rodina, studium, volný čas, majetek a postoj 

k budoucnosti. Kaţdou z těchto kategorií jsem na základě výpovědí studentů 

rozpracovala do podkategorií, které upřesňují její význam a obsah. Níţe uvádím 

základní charakteristiky jednotlivých kategorií. 

Kategorii „povolání“ jsem se věnovala nejpodrobněji. Rozpracovala jsem ji 

do 17 podkategorií, které spadají do třech oblastí: profesní zaměření, výběr povolání 

a jiné obsahy (např. vedoucí pozice, důchod, úspěšnost). V rámci profesního 
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zaměření jsem se soustředila na to, abych postihla, jakým typům povolání se chtějí 

studenti věnovat. Uváděná povolání jsem rozdělila do následujících podkategorií: 

humanitní obory, sport, přírodovědné obory, obchod a ekonomika, medicína 

a veterina, informační technologie, technické obory, kultura a umění, humanitární 

pomoc. Z důvodu přehlednosti a výstiţnosti jsem zvolila minimální moţný počet 

podkategorií, takţe zařazení některých povolání do daných podkategorií je spíše 

orientační. Níţe uvádím stručné vymezení jednotlivých podkategorií s ilustračními 

příklady zařazených povolání. 

Mezi humanitní obory jsem zařadila povolání jako právník, učitel, 

psycholog, filosof, historik, překladatel, moderátor a novinář. Podkategorie „sport“ 

zahrnuje povolání jako trenér, instruktor jumpingu, rekreolog a profesionální 

fotbalista. Do podkategorie „přírodovědné obory“ spadají povolání jako vědec, 

výzkumník léčiv, zoolog, genetik a pracovník v laboratoři. Velmi rozmanitá je 

podkategorie „obchod a ekonomika“, která zahrnuje následující povolání: obchodní 

poradce, podnikatel, účetní, ekonom, obchodník a pracovník v bance. Značně 

zastoupená je mezi studenty podkategorie „medicína a veterina“, do které jsou 

zahrnuta tato povolání: lékař, veterinář, rehabilitační doktor, zubař a fyzioterapeut. 

Jiţ méně zastoupená je podkategorie „informační technologie“, kam spadají povolání 

jako počítačový grafik, IT odborník, programátor a tvůrce počítačových her. 

Do podkategorie technické obory jsem zařadila např. profese jako pilot, astronaut 

a konstruktér strojů, je to tedy značně heterogenní skupina. Do skupiny povolání 

týkajících se kultury a hudby patří herec, zpěvák, umělec, kytarista, spisovatel 

a učitel hudby. Podkategorie „humanitární pomoc“ je věnována specifickým, málo 

početným přáním studentů pomáhat v rozvojových zemích, chudým rodinám 

a při válečných konfliktech v zahraničí. Studenti se převáţně zmiňovali o lékařské 

pomoci. K výčtu a charakteristice podkategorií je třeba dodat, ţe některá povolání 

jsou zařazena i ve více podkategoriích (např. učitel hudby v podkategorii „humanitní 

obory“ a „kultura a umění“) a to především z toho důvodu, ţe je velmi 

zjednodušující je přiřadit pouze do jedné z podkategorií, protoţe jejich zaměření není 

vyhraněné. Cílem tohoto postupu bylo celkově zachytit profesní zaměření studentů, 

která uvedli ve slohových pracích, a orientačně tak zmapovat jejich zájmy v rámci 

profesní orientace. Z toho důvodu jsem se spokojila s velmi hrubým (a u některých 

profesí značně nepřesným) rozdělením do daných podkategorií. 
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V rámci podkategorií zaměřených na výběr povolání jsem posuzovala 

u kaţdého studenta mnoţství uváděných povolání či nejistotu o jejich výběru. 

Pro rozlišení počtu zvolených povolání jsem vytvořila pouze dvě podkategorie, 

a to „jedno povolání“ a „více povolání“. Tyto podkategorie tak zachycují, zda 

studenti uvedli ve slohu jednu, pro sebe zásadní volbu povolání, či zda uvedli 

alternativně více moţných variant (přitom někteří výrazně preferovali jednu 

z uvedených alternativních moţností).  

Podkategorie, které nespadají ani do skupiny podkategorií profesní 

zaměření, ani výběr povolání, se týkají rozmanitých obsahů, např. hodnocení pozice 

v práci, úspěšnosti, pobytu v zahraničí. Těmito obsahy studenti upřesňovali svou 

budoucnost vztaţenou k tématu povolání. 

Kategorie „původní rodina“ a „nová rodina“ se týkaly především vztahů, 

které studenti ve slohových pracích popisovali. Do obsahů slohů v tomto ohledu 

značně vstupoval časový faktor, někteří studenti se zabývali vztahem partnerským 

(bez dětí) a jiní popisovali, jak budou proţívat důchod se svým manţelem. 

Většina studentů se ve své slohové práci zmínila také o studiu a to buď 

o současném studiu na gymnáziu nebo o studiu na vysoké škole a to často bez 

zmínky o úspěšném sloţení maturitní zkoušky, kterou zřejmě studenti z výzkumného 

vzorku povaţují za samozřejmost. Z toho důvodu jsem do podkategorie „maturita“ 

zahrnula jak explicitní vyjádření o této skutečnosti, tak její implicitní obsaţení 

v popisech studia na vysoké škole. V podkategoriích věnovaných studiu se také 

značně odráţel časový aspekt, tedy rozsáhlost časového horizontu, který studenti 

ve svých výpovědích zachycovali. 

Kategorie „volný čas“ je také velmi rozsáhlá, obsahuje 12 podkategorií, 

které zachycují jak konkrétní předměty volnočasových zájmů (četba, počítač, zvířata, 

apod.), tak také osoby, se kterými studenti plánují svůj volný čas trávit (rodina, 

přátelé). Někteří studenti se o svém volném čase vyjádřili pouze obecně, z toho 

důvodu byla vytvořena podkategorie „koníčky obecně“. 

Studenti se také někdy zmiňovali o majetku, který by si přáli vlastnit, 

a o finančním zajištění rodiny. Tyto obsahy zahrnuje kategorie „majetek“, do níţ 

spadají podkategorie „dům a byt“, „auto“ a „finanční zabezpečení“. Posledně 

zmíněná podkategorie zahrnuje obsahy tohoto typu: „takový plat, abychom si dobře 

ţili“; „zabezpečit rodinu“; „dobře placené zaměstnání“; apod. 
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Poslední sledovanou kategorií je „postoj k budoucnosti“, jeţ zachycuje 

způsob, jakým studenti o budoucnosti přemýšlí, a pocity s touto představou spojené, 

tedy afektivní obsazení představy budoucnosti. Tato kategorie obsahuje pět 

podkategorií: pozitivní realistický, sen, pochyby o uskutečnění, částečná 

nespokojenost, strach. Značný počet slohů studentů obsahoval zároveň několik 

uvedených podkategorií, proto povaţuji za zajímavé a podstatné je takto podrobněji 

odlišit a kvantifikovat v rámci skupin dle pohlaví a typu studia. 

U kaţdého slohu jsem dle výše naznačených kritérií určila výskyt 

jednotlivých kategorií i podkategorií a četnosti jejich výskytů jsem sečetla v rámci 

čtyř vytvořených skupin (chlapci – čtyřleté studium, chlapci - osmileté studium, 

dívky – čtyřleté studium, dívky - osmileté studium). Souhrné četnosti a procentuální 

zastoupení kategorií a podkategorií pro jednotlivé skupiny uvádí tabulka 1 a 4 

(tabulka 4 obsahuje pouze kategorii „postoj k budoucnosti“). V rámci těchto tabulek 

také uvádím součet četností jednotlivých kategorií a podkategorií (a jejich 

procentuální zastoupení) za studenty obou typů studia. Četnosti a procentuální 

zastoupení jednotlivých kategorií a podkategorií u dívek a chlapců a také u celého 

výzkumného souboru uvádí tabulky 3 a 5. Procenta jsou zaokrouhlena na celá čísla. 

Četnosti kategorií a podkategorií, které uvádí tabulky 1 a 4, vypovídají 

o tom, ţe studenti ve svých slohových pracích zmiňovali pestrou škálu konkrétních 

obsahů. V následujícím textu popíši četnosti či procentuální zastoupení jednotlivých 

kategorií a podkategorií v rámci sledovaných skupin a uvedu výrazné rozdíly 

vycházející z porovnání daných skupin. Zaměřím se na významná zjištění 

a zajímavosti, podrobnější výsledky uvádí jiţ zmíněné tabulky. 

V rámci kategorie „povolání“ jsem zjišťovala profesní zaměření studentů, 

výběr povolání a další obsahy týkající se profese. K této kategorii se ve svých 

pracích vyjádřili téměř všichni studenti. V rámci podkategorií týkajících 

se profesního zaměření jsem zjišťovala zájem studentů o typy oborů. Největší oblibě 

se mezi studenty těší humanitní obory, které volilo 36% chlapců a 50% dívek 

z celého souboru (celkem 43% studentů). Velké zastoupení této podkategorie můţe 

být způsobeno také tím, ţe obsahuje velmi širokou škálu povolání, ostatní podkategie 

jsou více specifikované. Velký zájem studenti projevili také o zaměření typu 

medicína a veterina (tuto podkategorii uvedlo 20% studentů) a poté o oblast obchodu 

a ekonomiky (14% studentů). Jiţ menší zájem projevili studenti o obory z oblasti 

kultury a umění (10% všech studentů) a o přírodovědné obory (9% z nich). 
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tab. 1 – Obsahová analýza slohů– kategorie a podkategorie (dle typu studia) 

 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

kategorie, 

podkategorie: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

povolání 31 100% 22 100% 53 100% 19 100% 33 97% 52 98% 

humanitní obory 13 42% 13 59% 26 49% 5 26% 15 44% 20 38% 

sport 1 3% 0 0% 1 2% 3 16% 2 6% 5 9% 

přírodovědné obory 2 6% 2 9% 4 8% 1 5% 5 15% 6 11% 

obchod, ekonomika 5 16% 1 5% 6 11% 8 42% 1 3% 9 17% 

medicína, veterina 3 10% 3 14% 6 11% 1 5% 14 41% 15 28% 

informační technologie 1 3% 0 0% 1 2% 5 26% 0 0% 5 9% 

technické obory 3 10% 0 0% 3 6% 0 0% 1 3% 1 2% 

kultura, umění 0 0% 1 5% 1 2% 3 16% 7 21% 10 19% 

humanitární pomoc 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 4 12% 4 8% 

vedoucí pozice 4 13% 1 5% 5 9% 6 32% 4 12% 10 19% 

důchod 1 3% 1 5% 2 4% 0 0% 2 6% 2 4% 

pobyt v zahraničí 1 3% 3 14% 4 8% 5 26% 14 41% 19 36% 

významný čin, slavný 5 16% 0 0% 5 9% 0 0% 2 6% 2 4% 

dobrý v práci, úspěšný 5 16% 6 27% 11 21% 8 42% 11 32% 19 36% 

jedno povolání 15 48% 12 55% 27 51% 10 53% 8 24% 18 34% 

více povolání 6 19% 5 23% 11 21% 8 42% 20 59% 28 53% 

nejistota, nevím 12 39% 14 64% 26 49% 6 32% 17 50% 23 43% 

původní rodina 2 6% 2 9% 4 8% 2 11% 8 24% 10 19% 

nezávislost 1 3% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 1 2% 

pomoc rodičům 0 0% 1 5% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

nová rodina 10 32% 16 73% 26 49% 11 58% 19 56% 30 57% 

být rodičem 6 19% 11 50% 17 32% 8 42% 14 41% 22 42% 

počet dětí 4 13% 8 36% 12 23% 7 37% 10 29% 17 32% 

manţel(ka) 7 23% 10 45% 17 32% 9 47% 13 38% 22 42% 

přítel(kyně) 0 0% 5 23% 5 9% 2 11% 5 15% 7 13% 

studium 16 52% 16 73% 32 60% 16 84% 27 79% 43 81% 

střední škola 1 3% 1 5% 2 4% 0 0% 2 6% 2 4% 

maturita (expl., impl.) 14 45% 11 50% 25 47% 10 53% 20 59% 30 57% 

vysoká škola 14 45% 11 50% 25 47% 10 53% 20 59% 30 57% 

kurz 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 2% 

práce při studiu 1 3% 0 0% 1 2% 0 0% 0 0% 0 0% 

volný čas 15 48% 14 64% 29 55% 12 63% 22 65% 34 64% 

koníčky obecně 4 13% 2 9% 6 11% 2 11% 4 12% 6 11% 

s rodinou 5 16% 9 41% 14 26% 7 37% 12 35% 19 36% 

přátelé 6 19% 5 23% 11 21% 3 16% 6 18% 9 17% 

čas pro sebe 0 0% 1 5% 1 2% 1 5% 2 6% 3 6% 

počítač 1 3% 0 0% 1 2% 1 5% 0 0% 1 2% 

organ. skup. aktivity 1 3% 0 0% 1 2% 0 0% 1 3% 1 2% 

spánek 2 6% 0 0% 2 4% 1 5% 1 3% 2 4% 

sport 3 10% 5 23% 8 15% 3 16% 7 21% 10 19% 

četba 1 3% 0 0% 1 2% 0 0% 3 9% 3 6% 

televize 2 6% 6 27% 8 15% 2 11% 5 15% 7 13% 

zvířata 1 3% 2 9% 3 6% 0 0% 3 9% 3 6% 

cestování 2 6% 2 9% 4 8% 3 16% 7 21% 10 19% 

majetek 10 32% 10 45% 20 38% 13 68% 13 38% 26 49% 

dům, byt 7 23% 4 18% 11 21% 7 37% 9 26% 16 30% 

auto 2 6% 2 9% 4 8% 4 21% 0 0% 4 8% 

finanční zabezpečení 6 19% 8 36% 14 26% 7 37% 3 9% 10 19% 

Pozn: 4 (4G) je označení pro studenty čtyřletého studia; 8 (8G) je označení pro studenty 

osmiletého studia; číslo v závorce za označením skupiny udává počet studentů ve skupině 
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Při porovnání chlapců a dívek v profesních preferencích jsem největší 

rozdíly zjistila u podkategorií „humanitní obory“ a „medicína, veterina“, jeţ volily 

častěji dívky, zatímco chlapci dávali přednost povoláním z podkategorií „obchod, 

ekonomika“ a „informační technologie“. Z hlediska typu studia se největší rozdíly 

objevily u podkategorie „humanitní obory“, jeţ zmiňovali častěji studenti čtyřletého 

studia, a u podkategorií „medicína, veterina“ a „kultura, umění“, které volili častěji 

studenti osmiletého studia. Velmi specifickou podkategorii „humanitární pomoc“ 

volily pouze čtyři studentky osmiletého gymnázia, v jiných třídách se tato volba 

neobjevila.  

Nejčastější profesní volby studentů s četnostmi a procentuálním 

zastoupením obsahuje tabulka 2 (tabulka obsahuje profese, které volili alespoň dva 

studenti). Tabulka také zachycuje, ţe 14% všech studentů ve slohu uvedlo, ţe ještě 

neví, jaké povolání by chtěli vykonávat. 

tab. 2 – Profesní volby studentů 

 

 

studenti (106) 

 volby povolání: poč. % 

 nevím 15 14% 

 lékař (bez uvedeného zaměření) 11 10% 

 učitel na střední škole 9 9% 

 právník 8 8% 

 podnikatel (mít firmu) 7 7% 

 překladatel, tlumočník 5 5% 

 humanitární pracovník v zahraničí 4 4% 

 učitel na základní škole 4 4% 

 psycholog 4 4% 

 redaktor, novinář 4 4% 

 manaţer 4 4% 

 veterinář 4 4% 

 zubař 3 3% 

 obchodník na akciovém trhu 3 3% 

 pracovník v laboratoři 2 2% 

 pracovník v cestovním ruchu 2 2% 

 profesionální fotbalista 2 2% 

 chirurg 2 2% 

 architekt 2 2% 

 tvůrce počítačových her 2 2% 

 počítačový grafik 2 2% 

 rehabilitační doktor 2 2% 

 ekonom 2 2% 

 herec 2 2% 

 obchodník (mezinárodní obchod) 2 2% 

 letuška 2 2% 
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Nejpočetněji zastoupenou skupinu tvoří lékaři. Toto povolání si zvolilo 

11 studentů. Velmi frekventovanou volbou byl také učitel na střední škole (toto 

povolání uvedlo 9% studentů). Poměrně často také studentské slohy zachycovaly 

přání být právníkem, podnikatelem či majitelem firmy nebo překladatelem. 

Procentuální zastoupení ostatních povolání nepřesáhlo 4%. 

Díky skupině podkategorií věnovaných jiným obsahům ve vztahu k profesi 

se mi podařilo zachytit specifika výkonu profese, která studenti ve slohových pracích 

uváděli. Mezi zmíněné podkategorie patří: vedoucí pozice, důchod, pobyt 

v zahraničí, významný čin (slavný), dobrý v práci (úspěšný). Přání zastávat vedoucí 

pozici uvedlo v písemných pracích 20% všech chlapců a 9% všech dívek. Dvě třetiny 

těchto přání uvedli studenti z osmiletého gymnázia. V tomto případě se zřejmě 

projevila snaha studentů osmiletého gymnázia „něco dokázat“, která se objevila 

u více sledovaných kategorií (např. pobyt v zahraničí, dobrý v práci). O důchodovém 

věku se zmínili pouze čtyři studenti. Popsali důchod jako období, kdy budou mít čas 

věnovat se svým zálibám či relaxovat. Z těchto výpovědí byla cítit touha po větší 

volnosti. Někteří studenti také s úlevou zmiňovali, ţe v důchodu za sebou budou mít 

úspěšnou kariéru. V rámci podkategorie „pobyt v zahraničí“ se projevil výrazný 

rozdíl mezi studenty osmiletého a čtyřletého studia, toto přání bylo u studentů 

osmiletého gymnázia pětkrát častější neţ ve skupině čtyřletého studia. Častěji „pobyt 

v zahraničí“ ve svých slohových pracích uváděla děvčata. Více neţ o slávě 

či významném činu se studenti zmiňovali o tom, ţe chtějí být dobří ve své profesi, 

být úspěšní. Častěji toto přání zaznívalo u studentů osmiletého gymnázia (v 36%), 

o něco méně u studentů čtyřletého studia (v 21%). Opakovaně studenti v tomto 

směru vypovídali o přání dělat dobře svoji práci. 

Na závěr kvalitativní analýzy zabývající se povoláním studentů mě zajímal 

výběr povolání, tedy zda studenti přemýšlí převáţně o jednom povolání jako hlavní 

volbě, či zda uvádí různé alternativy svých plánů a do jaké míry vyslovují nejistotu 

ve výběru (či neuvádí vůbec ţádné povolání). V tomto ohledu jsem zjistila, ţe 42% 

všech studentů ve svém popisu budoucnosti zmiňuje pouze jednu volbu povolání, 

více povolání zmiňovalo 37% studentů. Nejistotu při volbě profese projevilo 46% 

všech studentů. Mezi ně patřili jak ti, kteří popsali jednu volbu profese, tak také ti, 

kteří o svém povolání přemýšleli alternativně. Zajímavé je, ţe dívky častěji uváděly 

více variant povolání, kterým by se případně mohly v budoucnosti věnovat, zatímco 

chlapci se častěji drţeli představy jedné profese, neuváděli další moţnosti. Výrazně 
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více alternativně o povolání přemýšleli studenti osmiletého gymnázia. Nejistotu 

v popisu budoucnosti tematizovala častěji děvčata a to v 55% případů, mezi 

skupinami dle typu studia nebyly v tomto zjištěny výrazné rozdíly. 

Následně se tabulky 1 a 3 věnují početnímu a procentuálnímu zastoupení 

kategorie „původní rodina“. Celkově svoji původní rodinu v budoucích plánech 

zmiňovalo 13% studentů, mezi nimi bylo o poznání více děvčat a to především 

z osmiletého studia. O původní rodině se nejčastěji zmiňovali v kontextu návštěv 

a hlídání dětí prarodiči, většinou se jednalo o stručnou poznámku. Pouze tři studenti 

specifikovali svůj vztah k původní rodině a to buď přáním být na původní rodině 

nezávislý či vyjádřením snahy rodičům v budoucnosti pomáhat. V této kategorii 

se projevilo větší zaměření děvčat na vztahy, ale moţná také jejich větší navázanost 

na původní rodinu. 

Zatímco o původní rodině se studenti nezmiňovali příliš často, nová rodina 

pro ně byla zřejmě významnějším tématem. Do svých popisů budoucnosti ji zahrnulo 

53% všech studentů (více neţ tři pětiny všech děvčat a více neţ dvě pětiny všech 

chlapců). Studenti, kteří se o nové rodině ve své práci nezmínili, se většinou 

při popisování budoucnosti zaměřili výhradně na své povolání a vztahovou rovinu 

budoucnosti nerozpracovali. Celkově větší popularitu mělo téma nové rodiny 

u studentů osmiletého gymnázia (a to i v rámci všech podkategorií), rozpracovala ho 

více neţ polovina této skupiny studentů bez velkých rozdílů mezi pohlavími. Tento 

trend se objevil i u podkategorie „být rodičem“, která byla více zmiňovaná studenty 

osmiletého gymnázia. Chlapci ze čtyřletého studia popisovali sebe jako rodiče pouze 

v 19% případů, zatímco polovina jejich spoluţaček mateřství do popisu své 

budoucnosti začlenila. O konkrétním počtu dětí v nové rodině a také o manţelovi 

(či manţelce) se zmínili v rámci osmiletého studia více chlapci, v rámci čtyřletého 

studia více dívky. Souţití s partnerem či přítelem (bez dětí) ve svém slohu popsalo 

více dívek neţ chlapců, přesto však v celém výzkumném vzorku převaţuje téma 

manţelství nad partnerstvím. Všichni studenti popisovali v rámci manţelství 

či partnerství heterosexuální vztahy. Při pročítání slohů jsem si povšimla, ţe dívky 

většinou partnerství zmiňovaly v období budování kariéry. Děvčata, která 

se zaměřila ve svém popisu na rodinu s dětmi, většinou téma práce tolik 

nerozpracovávala, zřejmě pod dojmem, ţe práce nebude v tu dobu jejich největší 

prioritou. Partnerství jsem zařadila pod kategorii „nová rodina“, protoţe studenti 

často zmiňovali, ţe s partnerem budou bydlet a plánovat zaloţení rodiny. 
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tab. 3 – Obsahová analýza slohů– kategorie a podkategorie (dle pohlaví, celkem) 

 
skupiny: ♂ celkem (50) ♀ celkem (56) celkem (106) 

kategorie, 

podkategorie: počet % počet % počet % 

povolání 50 100% 55 98% 105 99% 

humanitní obory 18 36% 28 50% 46 43% 

sport 4 8% 2 4% 6 6% 

přírodovědné obory 3 6% 7 13% 10 9% 

obchod, ekonomika 13 26% 2 4% 15 14% 

medicína, veterina 4 8% 17 30% 21 20% 

informační technologie 6 12% 0 0% 6 6% 

technické obory 3 6% 1 2% 4 4% 

kultura, umění 3 6% 8 14% 11 10% 

humanitární pomoc 0 0% 4 7% 4 4% 

vedoucí pozice 10 20% 5 9% 15 14% 

důchod 1 2% 3 5% 4 4% 

pobyt v zahraničí 6 12% 17 30% 23 22% 

významný čin, slavný 5 10% 2 4% 7 7% 

dobrý v práci, úspěšný 13 26% 17 30% 30 28% 

jedno povolání 25 50% 20 36% 45 42% 

více povolání 14 28% 25 45% 39 37% 

nejistota, nevím 18 36% 31 55% 49 46% 

původní rodina 4 8% 10 18% 14 13% 

nezávislost 1 2% 1 2% 2 2% 

pomoc rodičům 0 0% 1 2% 1 1% 

nová rodina 21 42% 35 63% 56 53% 

být rodičem 14 28% 25 45% 39 37% 

počet dětí 11 22% 18 32% 29 27% 

manţel(ka) 16 32% 23 41% 39 37% 

přítel(kyně) 2 4% 10 18% 12 11% 

studium 32 64% 43 77% 75 71% 

střední škola 1 2% 3 5% 4 4% 

maturita (expl., impl.) 24 48% 31 55% 55 52% 

vysoká škola 24 48% 31 55% 55 52% 

kurz 0 0% 1 2% 1 1% 

práce při studiu 1 2% 0 0% 1 1% 

volný čas 27 54% 36 64% 63 59% 

koníčky obecně 6 12% 6 11% 12 11% 

s rodinou 12 24% 21 38% 33 31% 

přátelé 9 18% 11 20% 20 19% 

čas pro sebe 1 2% 3 5% 4 4% 

počítač 2 4% 0 0% 2 2% 

organ. skup. aktivity 1 2% 1 2% 2 2% 

spánek 3 6% 1 2% 4 4% 

sport 6 12% 12 21% 18 17% 

četba 1 2% 3 5% 4 4% 

televize 4 8% 11 20% 15 14% 

zvířata 1 2% 5 9% 6 6% 

cestování 5 10% 9 16% 14 13% 

majetek 23 46% 23 41% 46 43% 

dům, byt 14 28% 13 23% 27 25% 

auto 6 12% 2 4% 8 8% 

finanční zabezpečení 13 26% 11 20% 24 23% 
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Kategorii „studium“ se věnovalo 71% všech studentů, z toho o něco více 

dívek neţ chlapců. Častěji věnovali tomuto tématu pozornost studenti osmiletého 

gymnázia, stejně jako konkrétnímu tématu vysoké školy, coţ potvrzuje předpoklad, 

ţe jsou více studijně zaměření, neţ jejich spoluţáci ze čtyřletého studia. Téma střední 

školy pro studenty většinou nebylo příliš podstatné, o poznání více se studenti 

zmiňovali o maturitě či studiu na vysoké škole (v 52% všech případů), přitom 

se ţádný student nezmínil o maturitní zkoušce bez toho, aniţ by uvedl přání 

pokračovat na vysokou školu. Více se tímto tématem zabývaly dívky, které častěji 

neţ chlapci při popisování své profese uváděly popis svého předešlého studia. 

Chlapci se naproti tomu při popisování své budoucnosti zaměřili často pouze na své 

povolání, aniţ by uvedli kroky, které byly pro získání práce v oboru nezbytné. Tento 

rozdíl však můţe být způsoben konkrétním zadáním slohové práce. Chlapci 

se moţná v tomto ohledu důrazněji drţeli přesného zadání slohu, popisovali jeden 

den ve své budoucnosti bez ohledu na to, co této „realitě“ muselo předcházet. 

Následně jsem se věnovala obsáhlé kategorii „volný čas“, díky které jsem 

získala informace o volnočasových aktivitách studentů a také o tom, s kým chtějí 

v budoucnu svůj volný čas trávit. Zajímavé je, ţe se o trávení volného času v popisu 

budoucnosti zmínilo více studentů neţ o tématu nové rodiny (a to celkově 59% 

studentů). Z toho je zřejmé, ţe je pro studenty téma koníčků velmi aktuální 

a podstatné. Výrazně méně se tomuto tématu v porovnání s jinými skupinami 

věnovali chlapci studující čtyřleté gymnázium. 

Nejčastěji si studenti přejí trávit svůj volný čas s rodinou (či partnerem), 

méně často s kamarády. V obou případech převaţují tato přání u dívek. 

K podkategorii „čas pro sebe“ se vyjádřila pouze tři děvčata a jeden chlapec. Co 

se týče konkrétní výplně volného času, tak nejvíce studenti uváděli zájem o sport, 

poté o dívání se na televizi, cestování a čas trávený se zvířaty (nejčastěji se psem 

či koněm). Celkově málo početné byly podkategorie „četba“, „spánek“, „počítač“ 

či „organizované skupinové aktivity“ (skaut, larp). Velmi malý zájem studentů 

o četbu a počítač byl pro mě značně překvapující. Při porovnání skupin studentů 

jsem zjistila, ţe o cestování ve volném čase mají větší zájem studenti osmiletého 

studia, stejně jako o sport a četbu. Dívky uvádí častěji neţ chlapci zájem o sport, 

dívání se na televizi, starání se o zvířata či cestování, chlapci zase naopak více neţ 

dívky zmiňují jako náplň volného času spánek a počítač. 
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Poměrně často se studenti také vyjadřovali ke kategorii „majetek“ (ve 43% 

všech případů), zájem chlapců a dívek o toto téma byl celkově poměrně vyrovnaný, 

rozdíly se objevily mezi typy studia. Celkově se o majetku vyjadřovali častěji 

studenti osmiletého gymnázia. Čtvrtina všech studentů se zmínila o vlastnictví domu 

či bytu a téměř čtvrtina také o finančním zabezpečení budoucí rodiny. Vlastnictví 

domu či bytu bylo četnější téma studentů osmiletého gymnázia, zatímco o finančním 

zabezpečení se zmínilo více studentů čtyřletého studia (častěji děvčata, neţ chlapci). 

Na závěr obsahové analýzy jsem se věnovala postoji studentů 

k budoucnosti, který vyjadřovali ve svých slohových pracích. V rámci této kategorie 

jsem zjišťovala postoj a afektivní vyladění studentů ve vztahu k budoucnosti. 

Rozlišila jsem pro ty účely pět podkategorií, jejichţ četnosti a procentuální 

zastoupení shrnu v následujícím textu. Podrobnější výsledky uvádí tabulky 4 a 5. 

 

tab. 4 – Obsahová analýza slohů– postoj k budoucnosti (dle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 Kategorie a 

podkategorie: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 postoj k budoucnosti 26 84% 20 91% 46 87% 16 84% 26 76% 42 79% 

 pozitivní realistický 16 52% 16 73% 32 60% 10 53% 14 41% 24 45% 

 sen 11 35% 5 23% 16 30% 11 58% 17 50% 28 53% 

 pochyby o uskutečnění 4 13% 4 18% 8 15% 2 11% 3 9% 5 9% 

 částečná nespokojenost 2 6% 1 5% 3 6% 1 5% 3 9% 4 8% 

 strach 0 0% 1 5% 1 2% 0 0% 1 3% 1 2% 

 
                          

  

tab. 5 – Obsahová analýza slohů– postoj k budoucnosti (dle pohlaví, celkem) 

skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) celkem (106) 

 kategorie, 

podkategorie: poč. % poč. % poč. % 

 postoj k budoucnosti 42 84% 46 82% 88 83% 

 pozitivní realistický 26 52% 30 54% 56 53% 

 sen 22 44% 22 39% 44 42% 

 pochyby o uskutečnění 6 12% 7 13% 13 12% 

 částečná nespokojenost 3 6% 4 7% 7 7% 

 strach 0 0% 2 4% 2 2% 

 

 

            

  

Celkově bylo moţné rozlišit jednotlivé podkategorie „postoje 

k budoucnosti“ v 83% všech slohů. Nejméně se svému postoji v rámci slohových 
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prací věnovaly dívky z osmiletého studia. Nejvíce byl mezi studenty rozšířen 

pozitivní realistický pohled na budoucnost (v 53% všech případů), ale zároveň velké 

mnoţství studentů ve slohových pracích zmiňovalo také svoje sny (42% studentů). 

Mnoho studentů doplnilo svůj realistický popis budoucnosti snovým přáním, 

za jehoţ naplnění by byli velmi rádi. V těchto případech jsem výpovědi studentů 

započítala jak do podkategorie „pozitivní realistický“, tak do podkategorie „sen“. 

Pozitivní realistický postoj k budoucnosti jsem častěji objevila v pracích studentů 

čtyřletého studia, snové představy uvádělo naopak více studentů osmiletého studia. 

Zajímavé bylo, ţe studenti čtyřletého gymnázia zároveň častěji vyjadřovali pochyby 

o uskutečnění svých plánů, přesto ţe byli realističnější, neţ představy studentů 

osmiletého gymnázia. Domnívám se, ţe to můţe být způsobeno tím, ţe studenti 

osmiletého gymnázia zatím zpracovávají svoji budoucnost více fantazijně, v době 

studia na gymnáziu nemuseli v tomto ohledu dělat velká rozhodnutí. Studenti 

čtyřletého studia však museli před rokem podstoupit přijímací řízení, na jehoţ 

výsledku záleţely jejich další studijní moţnosti. Byli tedy mnohem více stimulováni 

k tomu, aby svoji budoucnost a moţnosti realisticky zváţili. Moţná, ţe právě 

z tohoto důvodu mají studenti čtyřletého gymnázia budoucnost spojenou s jistými 

pochybami, které si moţná studenti osmiletého gymnázia zatím nepřipouští. Pochyby 

o uskutečnění svých plánů uvedlo 12% všech studentů, nespokojenost s plány jen 7% 

účastníků výzkumu. Dvě dívky se navíc zmínily o strachu, který v nich vidina 

budoucnosti vyvolává, v chlapeckých pracích se strach jako téma neobjevil. 

 

Časová analýza 

Časový aspekt studentských slohů jsem posuzovala podle věku, který 

studenti uváděli v úvodu svého vyprávění o budoucnosti, ale také podle obsahů, jeţ 

ve svých pracích zmiňovali. Takto jsem určovala časový horizont, který mají studenti 

rozpracovaný do konkrétní podoby. V rámci časové analýzy slohů jsem díky 

opakovanému pročítání slohových prací studentů určila šest časových úseků, 

do kterých jsem následně jednotlivé práce zařazovala dle jejich obsahu. Rozlišila 

jsem následujících šest časových úseků: 1. do půl roku, 2. do konce SŠ, 3. do konce 

VŠ, 4. osamostatnění od původní rodiny, 5. nová rodina, 6. důchod. Do prvního 

časového úseku „do půl roku“ od okamţiku sběru dat jsem zařadila slohové práce 

studentů, kteří popisovali např. následující den, odmítli popsat vzdálenější 

budoucnost, o které konkrétně ještě nepřemýšleli, či se odmítli ve slohu ke své 
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budoucnosti vyjádřit, protoţe je nejistá. Časový úsek „do konce SŠ“ obsáhl slohy, 

které popisovaly zdárné sloţení maturitní zkoušky a úspěšné přijetí na vysokou školu 

či nějaký zahraniční výjezd při studiu na střední škole. Popisy studia na vysoké škole 

či promocí jsem zařadila do třetího časového úseku „do konce VŠ“. Následující 

časový úsek „osamostatnění od původní rodiny“ byl vytvořen pro slohy popisující 

první roky výkonu profese, odpoutání se od původní rodiny a souţití s partnerem 

(či manţelem), avšak bez dětí. Pokud studenti ve svých slohách zmiňovali děti, byly 

jejich práce přiřazeny do pátého časového úseku, tedy úseku „nová rodina“. 

Do posledního časového úseku nazvaného „důchod“ jsem přiřadila studentské práce 

popisující penzi, tedy období po ukončení aktivního profesního ţivota. Tabulky 6 a 7 

obsahují podrobné výsledky, které ukazují, kolik prací studentů bylo zařazeno 

do daných časových úseků a také jejich procentuální zastoupení ve výzkumném 

vzorku. Kaţdý student byl zařazen do jednoho časového úseku, z toho důvodu 

by měl součet všech uvedených procent ve sloupcích tabulek být roven 100%. 

Z důvodu zaokrouhlování jednotlivých procentuálních zastoupení na celá čísla 

se však součet pouze blíţí 100%. Dále v textu uvedu významné závěry časové 

analýzy slohových prací. 

 

tab. 6 – Časová analýza slohů– délka časového horizontu (dle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 délka horizontu: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. do půl roku 2 6% 0 0% 2 4% 2 11% 1 3% 3 6% 

 2. do konce SŠ 3 10% 0 0% 3 6% 0 0% 2 6% 2 4% 

 3. do konce VŠ 5 16% 1 5% 6 11% 0 0% 2 6% 2 4% 

 4. osamostatnění 11 35% 10 45% 21 40% 8 42% 13 38% 21 40% 

 5. nová rodina 9 29% 10 45% 19 36% 9 47% 14 41% 23 43% 

 6. důchod 1 3% 1 5% 2 4% 0 0% 2 6% 2 4% 

   
                         

 tab. 7 – Časová analýza slohů– délka časového horizontu (dle pohlaví, celkem) 

skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 délka horizontu: poč. % poč. % poč. % 

 1. do půl roku 4 8% 1 2% 5 5% 

 2. do konce SŠ 3 6% 2 4% 5 5% 

 3. do konce VŠ 5 10% 3 5% 8 8% 

 4. osamostatnění 19 38% 23 41% 42 40% 

 5. nová rodina 18 36% 24 43% 42 40% 

 6. důchod 1 2% 3 5% 4 4% 

 



54 

 

Nejčastěji studenti popisovali ve svých pracích období „osamostatnění 

od původní rodiny“ a období „nové rodiny“ (kaţdý časový úsek volilo právě 40% 

studentů). Události zařazované do časového úseku „do konce VŠ“ uvedlo pouze 8% 

studentů (pět chlapců a tři dívky). Časové úseky „do půl roku“, „do konce SŠ“ 

a „důchod“ volil nepatrný počet studentů (5 studentů či méně). První dva časové 

úseky popisovalo více chlapců, naproti tomu o důchodu se častěji zmiňovaly dívky. 

Celkově tedy dívky psaly častěji neţ chlapci o vzdálenějších časových úsecích. 

Při porovnání výsledků skupin dle typu studia bylo zřejmé, ţe rozdíly mezi 

skupinami nejsou velké. Výsledky pouze naznačily, ţe studenti čtyřletého studia 

o něco častěji neţ studenti osmiletého gymnázia zmiňovali události spadající 

do časových úseků „do konce SŠ“ a „do konce VŠ“, zatímco studenti osmiletého 

gymnázia častěji neţ jejich spoluţáci psali o své „nové rodině“. 

 

Analýza charakteristik vztahu studentů k budoucnosti 

Po obsahové a časové analýze jsem se zaměřila na další charakteristiky 

vztahu studentů k budoucnosti. Zajímalo mě, do jaké míry jsou studenti v rámci 

popisů vlastní budoucnosti spokojení, realističtí, zda a do jaké míry rozpracovávají 

budoucnost do jednotlivých kroků a zda přemýšlí alternativně. Tyto čtyři 

charakteristiky jsem opatřila škálami pro zachycení míry naplnění dané 

charakteristiky ve slohových pracích jednotlivých studentů. Souhrné závěry analýzy 

uvádím níţe. Podrobné výsledky jsou zachycené v tabulkách v příloze č. 1.  

Některé poloţky škál se kryjí či blíţí podkategoriím z obsahové analýzy, 

a to v rámci kategorie postoj k budoucnosti. Nejedná se však o sledování zcela 

totoţných jevů. V rámci obsahové analýzy postoje k budoucnosti jsem totiţ 

sledovala veškeré obsahy, které se ve slohu objevily, mnoho studentů se vyjádřilo 

k více podkategoriím zároveň. Pomocí analýzy dalších charakteristik budoucnosti 

jsem se pokusila rozpracovat vybrané aspekty, které se v pracích studentů 

objevovaly. Postup se však v tomto případě lišil od obsahové analýzy a to tím, ţe při 

analýze dalších charakteristik jsem hodnotila kaţdý sloh jako celek, všímala jsem 

si způsobu, jakým studenti popisují svoji budoucnost z hlediska daných čtyř 

charakteristik. Kaţdý sloh byl tedy podřazen pod jednu poloţku na škále dané 

charakteristiky na základě zhodnocení celkového pojetí budoucnosti daného 

studenta. 
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První sledovanou charakteristikou byla spokojenost studentů s představami 

vlastní budoucnosti. Zjištění jsou v tomto ohledu velmi pozitivní, 89% všech 

studentů vyjadřovalo ve slohových pracích spokojenost s popisovanými vyhlídkami. 

Dalších 6% uvedlo, ţe jsou s budoucností spokojeni, ale ne zcela. Čtyři studenti 

(z celkového počtu 106) uvedli, ţe neví, zda jsou spokojeni (či budou spokojeni 

v popisované budoucnosti) nebo z jejich slohů nebylo moţné míru spokojenosti určit. 

Dva studenti vyjádřili nespokojenost s popisovanou budoucností, která pramenila 

např. z toho, ţe ještě nejsou rozhodnuti, čemu by se chtěli v budoucnosti věnovat. 

Rozdíly mezi dívkami a chlapci byly v tomto ohledu celkově velmi malé, objevily 

se však při porovnání skupin dle typu studia. Nespokojenost a nerozhodnost 

se objevovala pouze ve slohách studentů čtyřletého gymnázia. Zatímco naprostou 

spokojenost uvedlo více studentů z osmiletého neţ ze čtyřletého gymnázia. Tato 

zjištění korespondují se závěry analýzy kategorie „postoj k budoucnosti“, kde 

se ukázalo, ţe studenti čtyřletého studia mají větší pochyby o uskutečnění svých 

plánů, coţ má jistě vliv na jejich popisovanou spokojenost.  

Dále jsem se věnovala charakteristice realističnost. Pokusila jsem 

se na škále zachytit, do jaké míry studenti plánují svoji budoucnost s ohledem 

na moţnosti uskutečnění svých plánů. Ze závěrů analýzy vyplývá, ţe 58% studentů 

uvádí v popisu budoucnosti realistickou představu, převaţují mezi nimi dívky. 

Fantazie s realistickými prvky se objevuje v 30% slohových prací, které naopak 

častěji patří chlapcům. Převáţně o snových představách psalo ve slohách 10% 

studentů. Pouze jedno děvče z celého výzkumného vzorku uvedlo, ţe ţádnou 

představu o budoucnosti nemá. Celkově pojímali své slohy o něco realističtěji 

studenti čtyřletého gymnázia (a to výrazně častěji dívky, neţ chlapci), naproti tomu 

snově laděné popisy budoucnosti se objevily častěji u studentů osmiletého gymnázia 

(ve stejné míře u děvčat i chlapců). Tyto závěry naznačují, ţe rozdíly v míře 

realističnosti ve vztahu k plánování budoucnosti mezi studenty čtyřletého 

a osmiletého gymnázia mohou být způsobeny rozdílnými zkušenostmi studentů, 

které se váţí na daný typ studia. Realistické tendence studentů čtyřletého studia 

potvrzuje také obsahová analýza, konkrétně rozpracování kategorie „postoj 

k budoucnosti“. 

V rámci sledování charakteristiky rozpracovanost jsem u studentských slohů 

posuzovala, zda v popisech budoucnosti uvádí kroky, které budou muset podniknout 

k dosaţení vytyčených pozic (např. pozice v rámci povolání či zaměstnání 
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v uváděném oboru). Výsledky analýzy prozrazují, ţe studenti ve slohových pracích 

svoji budoucnost příliš nerozpracovali, 38% slohových prací se vyznačovalo malou 

rozpracovaností a dalších 40% slohů bylo jen částečně rozpracováno do sledu 

navazujících kroků vedoucích k vytyčené budoucnosti. Logickou sekvenci kroků 

v popisech budoucnosti rozpracovala necelá čtvrtina studentů. Při porovnání slohů 

dívek a chlapců a skupin dle typu studia nejsou vzhledem k rozpracovanosti patrné 

velké rozdíly mezi skupinami. Částečně svoji budoucnost rozpracovalo 40% studentů 

čtyřletého i osmiletého studia. Je nutné dodat, ţe značně nízká rozpracovanost 

studentských slohů můţe být způsobena také samotným zadáním slohu, které 

vybízelo studenty, aby popsali jeden den ve své budoucnosti. Studenti tak nebyli 

k popisování kroků k dosaţení vytyčené budoucnosti přímo vyzváni, rozpracování 

slohů tedy záleţelo na jejich vlastní potřebě strukturovat budoucnost pomocí 

konkrétních kroků. 

Poslední sledovanou charakteristikou byla alternativnost, která se u studentů 

nejčastěji projevila popisem různých povolání, které by mohli zastávat, či uvedením 

různých variant plánů. Celkově byla alternativnost ve slohových pracích poměrně 

nízká, alternativu uvádělo pouhých 23% všech studentů. Lineárně a bez pochyb svoji 

budoucnost popisovalo 42% účastníků výzkumu. U třetiny všech slohů bylo zřejmé, 

ţe vyjadřují především pochyby svého autora o vytyčené budoucnosti (tito studenti 

často uvedli jedno povolání, ale vyjádřili velké pochyby, ţe by ho mohli vykonávat 

či ţe by získali potřebné vzdělání). V tomto ohledu se jiště v popisech studentů 

odrazila míra jejich sebevědomí. Alternativy uváděly ve svých popisech budoucnosti 

častěji dívky, zatímco chlapecké slohy byly v polovině případů typickými ukázkami 

vytyčení budoucnosti bez alternativ, ale také bez pochyb o jejím naplnění. Tento 

rozdíl můţe pramenit z většího sebevědomí chlapců nebo naopak z jejich neochoty 

připustit si velkou náročnost vlastních plánů a tedy i moţnost, ţe z nich budou muset 

slevit. V případě dívek se však za alternativními pohledy na volbu profese můţe 

skrývat nerozhodnost či nedostatečné vyprofilování schopností či zájmů, které by 

odpovídaly uţšímu výběru povolání. Alternativy uváděli častěji studenti osmiletého 

studia, zatímco studenti čtyřletého gymnázia vyjadřovali častěji pochyby o svých 

plánech (takto se vyjádřilo 50% dívek a 45% chlapců ze čtyřletého gymnázia). 

Studenti osmiletého gymnázia však nebyli pouze více alternativní, ale také častěji 

neţ jejich spoluţáci z druhého typu studia uváděli své představy bez alternativ, 

či pochyb o jejich uskutečnění (takto pojalo slohy 68% chlapců z osmiletého studia). 
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Analýza role učení v budoucnosti studentů 

Část věnovanou vztahu studentů k budoucnosti zakončím uvedením 

výsledků analýzy odpovědí studentů na otevřenou otázku: „Jakou roli (konkrétně) 

sehrálo učení v tom, kým ses v popisované budoucnosti stal(a)?“ V rámci analýzy 

studentských odpovědí jsem stanovila tři kategorie, které jsem na základě odpovědí 

studentů posuzovala. Jednalo se o kategorie „obliba učení“, „časová lokalizace cíle 

učení“ a „uţitečnost učení“. Tyto kategorie jsem rozpracovala do škál, k jejim 

jednotlivým poloţkám jsem postupně přiřazovala odpovědi konkrétních studentů. 

Při analýze odpovědí na výše uvedenou otázku jsem si povšimla, ţe se někteří 

studenti v rámci odpovědí spontánně vyjadřují o oblibě učení (ať pozitivně, 

či negativně). Rozhodla jsem se proto, ţe tento aspekt studentských odpovědí také 

zanalyzuji. Výsledky analýzy shrnují tabulky 8 a 9, v textu níţe shrnuji významná 

zjištění vyplývající z analýzy. Celkové procentuální zastoupení (ve sloupcích) 

se podobně jako u předchozích tabulek blíţí hodnotě 100 z důvodu zaokrouhlování 

jednotlivých procentuálních zastoupení na celá čísla. 

 

tab. 8 – Analýza role učení v budoucnosti studentů (dle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 
obliba učení: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. malá 3 10% 1 5% 4 8% 4 21% 1 3% 5 9% 

 2. neutrální výpověď 28 90% 21 95% 49 92% 14 74% 31 91% 45 85% 

 
3. velká 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 2 6% 3 6% 

 časová lokalizace cíle 

učení:                         

 1. nelze určit 5 16% 1 5% 6 11% 1 5% 5 15% 6 11% 

 2. dokončit SŠ, dostat se na 

VŠ 3 10% 4 18% 7 13% 1 5% 7 21% 8 15% 

 3. dokončit VŠ 5 16% 2 9% 7 13% 4 21% 1 3% 5 9% 

 4. vykonávat vybranou 
profesi 18 58% 15 68% 33 62% 13 68% 21 62% 34 64% 

 
uţitečnost učení:                         

 
1. nevím, bez odpovědi 5 16% 0 0% 5 9% 1 5% 0 0% 1 2% 

 2. malá 1 3% 3 14% 4 8% 2 11% 1 3% 3 6% 

 3. budoucí učení ano, 

nynější ne 0 0% 1 5% 1 2% 1 5% 3 9% 4 8% 

 4. učení pomohlo k 
dosaţení cílů 7 23% 8 36% 15 28% 5 26% 19 56% 24 45% 

 5. bez učení by cílů 

nedosáhli 18 58% 10 45% 28 53% 10 53% 11 32% 21 40% 
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tab. 9 – Analýza role učení v budoucnosti studentů (dle pohlaví, celkem) 

skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 obliba učení: poč. % poč. % poč. % 

 1. malá 7 14% 2 4% 9 8% 

 2. neutrální výpověď 42 84% 52 93% 94 89% 

 3. velká 1 2% 2 4% 3 3% 

 časová lokalizace cíle učení:             

 1. nelze určit 6 12% 6 11% 12 11% 

 
2. dokončit SŠ, dostat se na VŠ 4 8% 11 20% 15 14% 

 
3. dokončit VŠ 9 18% 3 5% 12 11% 

 
4. vykonávat vybranou profesi 31 62% 36 64% 67 63% 

 uţitečnost učení:             

 
1. nevím, bez odpovědi 6 12% 0 0% 6 6% 

 
2. malá 3 6% 4 7% 7 7% 

 
3. budoucí učení ano, nynější ne 1 2% 4 7% 5 5% 

 
4. učení pomohlo k dosaţení cílů 12 24% 27 48% 39 37% 

 
5. bez učení by cílů nedosáhli 28 56% 21 38% 49 46% 

 

         

Velkou oblibu učení v odpovědi na výše uvedenou otázku zmínili pouze tři 

studenti. Neznamená to však, ţe by ostatní studenti měli k učení neutrální nebo spíše 

záporný postoj, ale pouze tři studenti spontánně uvedli, ţe se učí rádi, i kdyţ na toto 

téma nebyla otázka vůbec zaměřená. Naproti tomu malou oblibu učení, tedy spíše 

negativní postoj k učení, uvedlo devět studentů, mezi nimi bylo více chlapců. Ostatní 

studenti se ve své odpovědi k oblibě učení nevyjádřili. O velké oblibě učení psali 

pouze studenti osmiletého gymnázia. 

Dále jsem v rámci analýzy studentských odpovědí sledovala, do jakého 

časového období studenti kladou cíle svého učení. Celkem 63% studentů uvedlo, 

ţe díky studiu budou moci vykonávat vybranou profesi, tito studenti lokalizovali cíl 

svého učení do aktuálně vzdáleného období (studenti z výzkumného vzorku budou 

mít vysokou školu při standardním postupu dostudovanou za osm let, poté budou 

moci vykonávat vybranou profesi). Zajímavé je, ţe mezi skupinami dle typu studia 

nebyl v tomto zjištěn výrazný rozdíl. O dokončení vysoké školy jako o výsledku 

svého učení psalo celkem 11% studentů, výrazně častěji se takto vyjadřovali chlapci. 

Dívky naopak častěji zmiňovali jako cíl učení dokončení střední školy a úspěšné 

přijetí na vysokou školu. 
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Na závěr analýzy jsem přistoupila ještě ke zhodnocení odpovědí studentů 

z hlediska vyjadřované uţitečnosti či neuţitečnosti učení (tento aspekt se blíţí 

konceptu instrumentality, kterou jsem se zabývala v rámci kvantitativní části 

výsledků výzkumu). Výsledky byly poměrně pozitivní. Studenti uváděli ve 46% 

případů, ţe bez učení by svých cílů vůbec nedosáhli, o poznání více se takto 

vyjadřovali chlapci. Tento názor zastávali častěji studenti čtyřletého gymnázia. 

Značný počet studentů také uvedl, ţe jim učení k dosaţení vytyčených cílů pomohlo 

(respektive pomůţe), takto odpovědělo 37% účastníků výzkumu (dvakrát více dívek, 

neţ chlapců). Pět studentů uvedlo, ţe stávající učení nepovaţují za uţitečné. Tito 

studenti připisovali uţitečnost aţ budoucímu vzdělání a to většinou kvůli 

konkrétnímu zaměření zvolené vysoké školy. Malou uţitečnost učení uvedlo sedm 

studentů. Chlapci ve 12% případů uvedli, ţe uţitečnost učení nedokáţí zhodnotit 

nebo jejich odpovědi nebylo moţné přiřadit k ţádné z uvedených moţností. Studenti 

osmiletého gymnázia také častěji neţ jejich spoluţáci z druhého typu studia uváděli, 

ţe jim učení pomohlo k dosaţení cílů, ale také, ţe nynější učení uţitečné není, ale 

v budoucím studiu bude velmi důleţité. 

 

Závěr analýzy vztahu studentů k budoucnosti 

Ve výše uvedené podkapitole jsem shrnula závěry kvalitativní analýzy slohů 

a odpovědí studentů na tři otevřené otázky. Věnovala jsem se obsahové a časové 

analýze slohových prací, charakteristikám vztahu studentů k budoucnosti jako je 

spokojenost, realističnost, rozpracovanost a alternativnost. Následně jsem se také 

zabývala tím, jakou roli ve vlastní budoucnosti studenti přisuzují učení. 

3.4.2 Výsledky – pojetí učení studentů 

Prostřednictvím kvalitativní analýzy odpovědí studentů na otázku „Co Ty 

osobně rozumíš učením?“ jsem rozlišila 16 typů pojetí učení, u kterých jsem 

podrobně zpracovala jejich četnosti a procentuální zastoupení ve výzkumném vzorku 

i jednotlivých sledovaných skupinách. Následně jsem typy pojetí učení dle jejich 

podobného zaměření seskupila do pěti souhrných kategorií, do nichţ jsem rozřadila 

postupně všechny studentské odpovědi.  

Kvalitativní analýza studentských odpovědí také odhalila další obsahy, které 

studenti spojovali s pojmem učení, přestoţe se netýkaly přímo pojetí učení. Tyto 

obsahy studenti zmiňovali spontánně na zadanou otázku, coţ mohlo být způsobeno 
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jejím velmi obecným zadáním, které mohlo studenty podnítit k uvedení rozmanitých 

odpovědí, či nepřesným pochopením otázky ze strany účastníků výzkumu. Studenti 

do svých výroků zahrnovali kromě pojetí učení i důvody, proč se učí, své postoje 

k učení, zabývali se tím, kdy a kde se učit, uváděli pouţívané postupy. Tyto obsahy 

jsem rozdělila do následujících kategorií: způsob organizace učení, postupy 

při učení, jednorázový cíl učení a vztah k učení. Obsahům spojeným s učením 

se věnuji v závěru této kapitoly. 

Uvedení dalších obsahů v rámci výroků o pojetí učení bylo poněkud 

překvapující vzhledem k předkládané otázce, která byla v zahraničních výzkumech 

pro zjišťování pojetí učení jiţ dříve bez podobných potíţí vyuţívaná, i kdyţ v rámci 

rozhovoru (např. výzkumy Säljöa, Martona). Tyto výstupy předloţeného výzkumu 

signalizují, ţe je třeba se kriticky zabývat metodologickým postupem při zjišťování 

pojetí učení studentů. 

 

Analýza pojetí učení 

Nejdříve se zaměřím na výsledky týkající se typů pojetí učení, kterých bylo 

prostřednictvím podrobné analýzy studentských odpovědí rozlišeno celkem šestnáct. 

Jednotlivé typy pojetí učení a výsledky s nimi spojené uvádí tabulky 10 a 11. 

V tabulce 10 jsou uvedeny četnosti a procentuální zastoupení jednotlivých typů 

pojetí v rámci sledovaných skupin a souhrné výsledky skupin dle typu studia. První 

řádek tabulky uvádí počet studentů, kteří ve své odpovědi na zadanou otázku uvedli 

alespoň jeden typ pojetí učení. Tabulka 11 obsahuje výsledky skupin dle pohlaví, 

uvádí celkové četnosti s procentuálním zastoupením jednotlivých typů pojetí učení 

v celém výzkumném vzorku a také pořadí typů pojetí učení dle četností. 

První řádek tabulky 10 prozrazuje, ţe alespoň jeden typ pojetí učení uvedlo 

ve své odpovědi na zadanou otázku 75% všech studentů. Většina z nich uvedla 

zároveň dokonce více typů pojetí učení. Zbývajících 25% studentů se ve své 

odpovědi věnovalo buď jiným obsahům spojeným s učením nebo na otázku vůbec 

neodpovědělo. O poznání více se o pojetí učení ve svých odpovědích zmiňovali 

studenti čtyřletého studia. V následujícím textu se budu postupně věnovat všem 

v tabulce uvedeným typům pojetí učení (v pořadí od nejčastěji zmiňovaného) 

a stručně shrnu jejich četnosti ve sledovaných skupinách. 

Studenti se celkově nejčastěji zmiňovali o učení jako o „získávání 

vědomostí nebo informací“. Toto pojetí bylo zastoupeno v odpovědích 30 studentů 
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z celkového počtu 106 účastníků výzkumu. Častěji se o tomto typu učení zmiňovali 

studenti osmiletého gymnázia (především chlapci). Druhým nejčastějším typem 

pojetí učení bylo „získávání zkušeností“, které volilo celkově 14% studentů. Četnosti 

tohoto typu pojetí učení byly poměrně vyrovnané ve skupinách dle typu studia i dle 

pohlaví. 

 

tab. 10 – Typy pojetí učení (dle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

typy pojetí učení: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

pojetí učení 

(minimálně 1 typ) 23 74% 20 91% 43 81% 13 68% 23 68% 36 68% 

učení nazpaměť, 

šprtání 1 3% 2 9% 3 6% 3 16% 2 6% 5 9% 

získávání vědomostí, 

informací 4 13% 8 36% 12 23% 9 47% 9 26% 18 34% 

získávání uţitečného 3 10% 1 5% 4 8% 2 11% 3 9% 5 9% 

získávání zkušeností 6 19% 2 9% 8 15% 2 11% 5 15% 7 13% 

poznávání nových 

věcí 2 6% 2 9% 4 8% 0 0% 7 21% 7 13% 

poznávání světa kolem 

sebe 3 10% 1 5% 4 8% 0 0% 1 3% 1 2% 

přemýšlení o věcech, 

pochopení 4 13% 0 0% 4 8% 1 5% 3 9% 4 8% 

získávání schopností 1 3% 5 23% 6 11% 1 5% 5 15% 6 11% 

zlepšování se v 

nových věcech 1 3% 1 5% 2 4% 1 5% 5 15% 6 11% 

vyvozování závěrů, 

řešení problémů 1 3% 0 0% 1 2% 1 5% 0 0% 1 2% 

zlepšování se v 

činnosti 4 13% 3 14% 7 13% 1 5% 2 6% 3 6% 

vede k dosaţení cílů 0 0% 3 14% 3 6% 0 0% 4 12% 4 8% 

příprava na prof. ţivot, 

další studium 2 6% 2 9% 4 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

utváření a 

pozměňování člověka 

v průběhu ţivota 4 13% 0 0% 4 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

rozvíjení sebe sama, 

svého mozku 1 3% 2 9% 3 6% 0 0% 0 0% 0 0% 

rozvíjení přehledu 2 6% 0 0% 2 4% 1 5% 1 3% 2 4% 

 

 

Méně často studenti uváděli učení jako „získávání schopností“. Tento typ 

pojetí zvolilo celkem 11% všech studentů, výrazně častěji se jednalo o dívky. Učení 

jako „poznávání nových věcí“ se objevilo ve výpovědích 10% studentů (převaţovaly 

mezi nimi dívky). Tento typ pojetí učení častěji zmiňovali studenti osmiletého 
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gymnázia, mezi nimi však volila tento typ učení pouze samá děvčata. Pátým 

nejčastěji zmiňovaným typem pojetí učení bylo „zlepšování se v činnosti“, které 

uvedlo 10% všech chlapců a 9% všech dívek. Častěji se tento typ pojetí učení 

objevoval ve výrocích studentů čtyřletého gymnázia. 

 

tab. 11 – Typy pojetí učení (dle pohlaví, celkem, pořadí četností) 

skupiny: 

♂ celkem 

(50) 

♀ celkem 

(56) 

celkem 

(106) 

pořadí dle 

četností 

typy pojetí učení: poč. % poč. % poč. % 

pojetí učení         

(minimálně 1 typ) 36 72% 43 77% 79 75% / 

učení nazpaměť, šprtání 4 8% 4 7% 8 8% 6 - 9 

získávání vědomostí, 

informací 13 26% 17 30% 30 28% 1 

získávání uţitečného 5 10% 4 7% 9 8% 6 - 9 

získávání zkušeností 8 16% 7 13% 15 14% 2 

poznávání nových věcí 2 4% 9 16% 11 10% 4 

poznávání světa kolem sebe 3 6% 2 4% 5 5% 11 

přemýšlení o věcech, 

pochopení 5 10% 3 5% 8 8% 6 - 9 

získávání schopností 2 4% 10 18% 12 11% 3 

zlepšování se v nových 

věcech 2 4% 6 11% 8 8% 6 - 9 

vyvozování závěrů, řešení 

problémů 2 4% 0 0% 2 2% 16 

zlepšování se v činnosti 5 10% 5 9% 10 9% 5 

vede k dosaţení cílů 0 0% 7 13% 7 7% 10 

příprava na prof. ţivot, další 

studium 2 4% 2 4% 4 4% 12 - 14 

utváření a pozměňování 

člověka v průběhu ţivota 4 8% 0 0% 4 4% 12 - 14 

rozvíjení sebe sama, svého 

mozku 1 2% 2 4% 3 3% 15 

rozvíjení přehledu 3 6% 1 2% 4 4% 12 - 14 

 

 

Velmi vyrovnané byly celkové četnosti u pojetí učení následujících pěti 

typů: „učení nazpaměť, šprtání“, „získávání uţitečného“, „přemýšlení o věcech, 

pochopení“, „zlepšování se v nových věcech“ a „vede k dosaţení cílů“. Dívky častěji 

neţ chlapci uváděly učení jako „zlepšování se v nových věcech“ a „vede k dosaţení 

cílů“. Posledně zmíněný typ pojetí učení se vůbec nevyskytl v odpovědích chlapců. 

Studenti osmiletého gymnázia se častěji neţ jejich spoluţáci ze čtyřletého studia 

zmiňovali o učení jako o „zlepšování se v nových věcech“. 
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Pět a méně procent studentů volilo těchto šest typů pojetí učení: učení jako 

„poznávání světa kolem sebe“, „příprava na profesní ţivot, další studium“, „utváření 

a pozměňování člověka v průběhu ţivota“, „rozvíjení přehledu“, „rozvíjení sebe 

sama, svého mozku“ a „vyvozování závěrů, řešení problémů“. Zajímavé je, ţe dva 

z těchto typů pojetí učení volili jen chlapci, u děvčat se v odpovědích tyto typy vůbec 

neobjevily. Jednalo se o „utváření a pozměňování člověka v průběhu ţivota“ 

a o „vyvozování závěrů, řešení problémů“. Učení jako „přípravu na profesní ţivot 

či další studium“ a „utváření a pozměňování člověka v průběhu ţivota“ uvedli pouze 

studenti čtyřletého studia (a to u obou typů v 8% případů). Učení jako „rozvíjení sebe 

sama, svého mozku“ se objevilo také pouze mezi studenty čtyřletého typu studia. 

Po celkovém porovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů pojetí 

učení mezi skupinami na základě pohlaví a typu studia jsem došla k následujícím 

závěrům (uvádím pouze typy pojetí učení, u kterých se procentuální zastoupení 

u sledovaných skupin lišilo minimálně o 7%): Dívky častěji neţ chlapci psaly o učení 

jako o „poznávání nových věcí“, „získávání schopností“, „zlepšování se v nových 

věcech“ a o tom, ţe učení podle nich „vede k dosaţení cílů“. Chlapci naopak častěji 

zmiňovali učení jako „utváření a pozměňování člověka v průběhu ţivota“. Ani 

ve skupině dívek, ani u chlapců nepřevaţoval pouze jeden typ pojetí učení, nebo více 

podobných typů. Odpovědi dívek i chlapců byly značně rozmanité. K odlišným 

závěrům jsem však dospěla při zhodnocení procentuálního zastoupení jednotlivých 

typů pojetí učení u skupin na základě typu studia. Studenti osmiletého gymnázia 

celkově častěji píší o učení jako o „získávání vědomostí, informací“ a „zlepšování 

se v nových věcech“. Jejich spoluţáci studující čtyřleté gymnázium naopak častěji 

zmiňují tyto typy učení: „příprava na profesní ţivot, další studium“, „utváření 

a pozměňování člověka v průběhu ţivota“ a „zlepšování se v činnosti“. Toto shrnutí 

poodhalilo, ţe studenti osmiletého typu studia kladou větší důraz na získávání 

poznatků, zatímco značná část typů pojetí učení, jeţ uváděli studenti čtyřletého 

studia, je zaměřena na rozvíjení vlastní osobnosti pozitivním směrem. Na podkladě 

těchto výsledků tedy můţu říci, ţe studenti čtyřletého gymnázia v rámci výzkumného 

vzorku pojímali častěji neţ studenti osmiletého gymnázia své učení jako nástroj 

všestranného rozvoje. Toto zjištění zakládá hypotézu, ţe naznačené tendence týkající 

se pojetí učení studentů souvisí s typem studia a jeho specifiky. Uvedenou hypotézu 

by bylo vhodné ověřit v dalších výzkumných šetřeních. 
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Po porovnání četností a procentuálního zastoupení jednotlivých typů pojetí 

učení ve výzkumném vzorku jsem přistoupila k vytvoření souhrných kategorií, které 

obecněji vystihují různá pojetí učení. Typy pojetí učení jsem rozřadila dle podobného 

zaměření do pěti skupin a následně jsem hledala pro kaţdou skupinu výstiţné 

pojmenování, které by vyjadřovalo alespoň orientačně ústřední zaměření typů pojetí 

učení patřících do skupiny. Kategorie jsem dle ústředního zaměření pojmenovala 

následovně: „získávání vědomostí“, „učení nazpaměť“, „pro ţivot“, „pochopení“ 

a „seberozvoj“. Názvy kategorií jsou však pouze orientační, protoţe např. „získávání 

vědomostí“ studenti mohou spojovat jak se zapamatováním znalostí, tak 

s pochopením informací či seberozvojem. Tento fakt je třeba zohlednit 

při prezentování výstupů zkoumané problematiky. Jednotlivé kategorie 

s podřazenými typy pojetí učení uvádí tabulka 12. 

 

tab. 12 – Kategorie a podřazené typy pojetí učení 

kategorie pojetí učení: podřazené typy pojetí učení: 

A) získávání vědomostí získávání vědomostí, informací 

  poznávání nových věcí 

  poznávání světa kolem sebe 

  rozvíjení přehledu 

B) učení nazpaměť učení nazpaměť, šprtání 

C) pro ţivot získávání uţitečného 

  vede k dosaţení cílů 

  příprava na prof. ţivot, další studium 

D) pochopení přemýšlení o věcech, pochopení 

  vyvozování závěrů, řešení problémů 

E) seberozvoj získávání zkušeností 

  získávání schopností 

  zlepšování se v nových věcech 

  zlepšování se v činnosti 

  utváření a pozměňování člověka v průběhu ţivota 

  rozvíjení sebe sama, svého mozku 

    

 

Po vytvoření souhrných kategorií jsem se do nich pokusila rozřadit 

odpovědi všech studentů, kteří uvedli alespoň jeden typ pojetí učení. Proces 

rozřazování nebyl vůbec jednoduchý, protoţe většina studentů ve svých odpovědích 

zmínila více neţ jeden typ pojetí učení (často ze dvou souhrných kategorií, sedm 

studentů dokonce uvedlo zároveň pojetí učení ze tří různých kategorií). Určování 
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dominantního pojetí učení u jednotlivých studentů tedy bylo značně problematické. 

Studenti pojímali často učení více různými způsoby (moţná v závislosti na situaci 

či studovaném předmětu), coţ nastoluje otázky, zda je zkoumání dominantního pojetí 

učení podstatné, jakou informaci výzkumníkům vlastně přináší, a do jaké míry 

se takto zjištěné pojetí učení odráţí v reálných studijních situacích účastníků 

výzkumu. Tyto otázky je třeba zváţit v rámci dalších výzkumů dané problematiky. 

Při zařazování jednotlivých odpovědí do souhrných kategorií pojetí učení 

jsem se pokusila řídit převaţujícím zaměřením, na které studenti v odpovědích kladli 

důraz. V nejednoznačných případech jsem se při rozřazování odpovědí inspirovala 

myšlenkou holandských výzkumníků, kteří se zabývali pojetím učení (Van Rossum, 

Deijkers, Hamerová, 1985). Tito výzkumníci ve své práci vyslovili předpoklad, 

ţe ţákovské pojetí učení podléhá vývoji. Svých pět kategorií, které svým zaměřením 

v podstatě odpovídají souhrným kategoriím, k nimţ jsem dospěla v rámci svého 

výzkumu, chápou jako vývojové fáze, kterými pravděpodobně ţáci postupně 

procházejí. Proto jsem se u studentských odpovědí, které svým zaměřením spadaly 

do více kategorií pojetí učení, přiklonila k jejich zařazení do „nejvyšší vývojové“ 

kategorie, jejíţ zaměření studenti v odpovědích tematizovali. Z tohoto důvodu jsou 

skupiny odpovědí podřazené pod jednotlivé kategorie pojetí učení značně pestré.  

Pro názornost proto dále v textu uvedu typické odpovědi zařazené do kaţdé 

z pěti kategorií pojetí učení a připojím ke kaţdé kategorii také odpovědi, jejichţ 

zařazení nebylo jednoznačné. Odpovědi jednotlivých studentů jsou označeny 

písmeny a čísly pro identifikaci jejich autora („D“ je označení pro dívku, „Ch“ pro 

chlapce, „4“ je označení pro studenta čtyřletého gymnázia a „8“ pro studenta 

osmiletého studia). 

Kategorie „získávání vědomostí“ zahrnuje odpovědi pojímající učení jako 

nárůst vědomostí, rozšiřování všeobecného přehledu nebo poznávání nového. Tuto 

kategorii charakterizují následující ukázky pojetí studentů: 

 D8 - „Učíme se proto, abychom získávali nové informace a tím se nám 

zlepšily všeobecné vědomosti. Někdy mě to nebaví, ale vím, ţe se musím 

učit, abych něčeho dosáhla.“ 

 D8 – „Učením se něčemu co nevím. Rozšiřováním informací o tom, co mě 

baví.“ 

 Ch4 – „Získávání nových vědomostí, poznávat svět, příprava na budoucí 

profesní ţivot.“ 
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 D4 – „Učením získáváme nové poznatky, informace, atd…“ 

Do kategorie „získávání vědomostí“ jsem ale také po zváţení zařadila tyto odpovědi 

studentů, u kterých je zřejmé, ţe nejsou zaměřeny pouze na nárůst vědomostí (jejich 

zařazení je tedy sporné): 

 D4 – „(Pro mě) učení neznamená jen sedět u knih a sešitů a celý den se učit. 

Radši jdu ven a poznávám nové věci a lidi, protoţe i to je podstata učení. 

V učení, co se týče školy, se pouze zaměřuji na předměty, které souvisí 

s mými cíli, v ostatních předmětech se spokojím se známkou dobrý (3).“ 

 Ch8 – „Získávání nových poznatků a schopností, vědomostí.“ 

 D4 – „Učení ve škole – rozšiřování znalostí, příprava na další studium; učení 

do ţivota – kaţdodenní situace.“ 

 

Kategorie „učení nazpaměť“ zahrnuje pouze jeden typ pojetí učení, 

zaměřený na memorování či „šprtání“. Následující ukázky studentských odpovědí 

jsou typickými příklady výroků, které zahrnuje tato kategorie: 

 Ch8 – „Bohuţel to, ţe otevřu sešit, naučím se 10 stránek do písmene 

nazpaměť a napíšu si z toho písemku. Dost často z předmětu, o kterém 

do budoucna vůbec neuvaţuji.“ 

 Ch8 – „Učení je pro mě nejčastěji to, ţe se musím naučit 10 stránek 

nazpaměť, jen abych dostal dobrou známku.“ 

 Ch8 – „Dozvídat se nové věci, které si budu rád pamatovat. (Takţe škola je 

lehce mimo definici.)“ 

O učení nazpaměť se zmiňují také studenti, kteří do své odpovědi vepsali více typů 

pojetí učení nebo se nevyslovili zcela jednoznačně. Přesto jsem jejich odpovědi 

do této kategorie zahrnula. Zde uvádím některé příklady těchto nejednoznačně 

zařaditelných odpovědí týkajících se „učení nazpaměť“: 

 D8 – „Proces, kdy si snaţíme něco zapamatovat nebo zlepšit se v dané 

činnosti. Probíhá po celý ţivot, většinu našeho času.“ 

 D4 – „Pro mě osobně je učení nepříjemná věc. Nejradši bych si uţívala 

ţivota, dokud jsem mladá. O to se také snaţím, prioritou pro mě je být dobrá 

v předmětech, které mě baví, v těch ostatních se snaţím udrţet tak, abych 

prolezla ročníkem. Prostě si myslím, ţe učit se nazpaměť celý sešit, jen abych 

měla jedničku, za ten čas mi to nestojí.“ 

 



67 

 

Do kategorie učení „pro ţivot“ jsem zahrnula odpovědi zaměřené 

na uţitečnost učení pojímající učení jako nástroj pro dosahování cílů či jako přípravu 

na profesní ţivot. Následující ukázky naznačují, jaké typy odpovědí byly 

do kategorie „pro ţivot“ zahrnuty: 

 Ch8 – „Učení je povznášející věc, díky němu můţeme například dělat dojem 

na ostatní lidi či si dobře spočítat finanční situaci. Učení je vlastně taková 

opěrná hůl ţivota.“ 

 D8 – „Učení je prohlubování a získávání nových vědomostí, které později 

v ţivotě uplatním.“ 

 D8 – „Získávání nových vědomostí a schopností, ale ne proto, abych měla 

dobré známky, ale proto, abych to věděla a uměla pouţít ve prospěch svůj 

i celku. Vstřebávat nové info. mě baví.“ 

Mezi netypické odpovědi, zařazené do kategorie „pro ţivot“ patří tyto: 

 D8 – „Získávání vědomostí, zručností a zkušeností do ţivota. Člověk se učí 

celý svůj ţivot stále něco nového. Navíc nám můţe usnadnit dosaţení 

ţivotních cílů.“ 

 D4 – „Podle mě je učení velice důleţité, ať uţ učení ve škole, tak i učení 

v ţivotě. Bez učení bychom nebyli schopni ničeho dokázat. A je důleţité 

se učit celý ţivot.“ 

 

Poměrně málo odpovědí spadá do kategorie „pochopení“, jeţ zahrnuje 

výroky týkající se přemýšlení o učivu, pochopení souvislostí, schopnosti řešit 

problémy a vyvozování závěrů z naučeného. Následující ukázky typických odpovědí 

zachycují ústřední zaměření této kategorie: 

 D8 – „Schopnost porozumět něčemu, co neznám.“ 

 Ch4 – „Dokázat dané látce porozumět a pochopit její princip. Řešit s ní úlohy 

nebo o ní přemýšlet či jen odvozovat bez větších problémů. U některých věcí 

však třeba mechanické naučení.“ 

Do kategorie „pochopení“ jsem zařadila také odpovědi studentů, kteří do svého 

pojetí nezahrnovali pouze porozumění učivu, ale kteří ve své odpovědi tematizovali 

ještě další aspekty. Jedná se o tyto, v rámci kategorie „pochopení“ netypické, 

odpovědi: 
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 D8 – „Kdyţ sednu nad probíranou látku a snaţím se ji pročítat, dokud 

ji nepochopím a neutkví mi v hlavě. Například v matematice počítat příklady, 

dokud mi prostě všechny nebudou vycházet.“ 

 Ch8 – „Poznávat fakta, vyvozovat z nich závěry. Vyvozování závěrů tříbí 

úsudek -> schopnost řešení problémů, všeobecné znalosti.“ 

 

Poslední, za to nejobsáhlejší kategorie nese název „seberozvoj“. Zahrnuje 

v sobě šest typů pojetí učení, týkající se získávání schopností (často v sociální sféře) 

a zkušeností, zlepšování se v nových věcech nebo činnostech a rozvíjení člověka 

v průběhu ţivota. Pro názornost uvádím konkrétní příklady typických odpovědí: 

 Ch4 – „Učení je získávání zkušeností, utváření a pozměňování člověka 

v průběhu celého ţivota.“ 

 D4 – „Osvojím si něco, co jsem neznala, buď sama nebo s pomocí někoho, 

ale aţ se to naučím, budu to zvládat sama bez pomoci.“ 

 Ch4 – „Získávání nových schopností a dovedností, vylepšování těch 

stávajících, ale člověk se učí celý ţivot, tedy i vyplněním tohoto testu.“ 

 D8 – „Zvládání něčeho nového a zdokonalování schopností.“ 

Kategorie „seberozvoj“ zahrnula nejrozmanitější typy odpovědí studentů, mnoho 

z nich obsahovalo výroky spadající do několika různých kategorií pojetí učení. Bylo 

tedy nutné v kaţdé odpovědi vybrat nejvýrazněji tematizovanou kategorii nebo 

se řídit „vývojovým pravidlem“, podle něhoţ jsem do kategorie „seberozvoj“ 

zařadila ty odpovědi, které mimo jiné obsahovaly také poznámku o seberozvoji 

a zdokonalování se. Dále uvádím ukázky těchto nestandardních odpovědí v rámci 

kategorie „seberozvoj“: 

 D8 – „Osvojování si stále nových věcí, ačkoliv mnoho z nich nikdy 

nevyuţijeme. Přesto učení jako proces můţe vést k postupnému zlepšování 

schopností a snazšímu dosaţení některých našich cílů.“ 

 Ch4 – „Nabývání nových vědomostí a zkušeností, objevování a poznávání 

nových věcí, osobní záţitky a ţivotní situace. Prostě celý ţivot se učíme.“ 

 D8 – „Získávání nových informací, zdokonalování se, rozšiřovat své zájmy, 

mít přehled o dění, nacházet nové koníčky, pochopit, jak některé věci 

fungují.“ 
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Poté, co jsem přiřadila všechny odpovědi studentů k výše popsaným pěti 

kategoriím pojetí učení, jsem se zaměřila na četnosti odpovědí zařazených 

do jednotlivých kategorií. Také jsem porovnala sledované skupiny z hlediska počtu 

odpovědí u jednotlivých kategorií. Četnosti a pořadí v rámci skupin (podle typu 

studia a pohlaví) a celkové výsledky uvádí tabulky 13 a 14. 

Z tabulek 13 a 14 je patrné, ţe zařazením kaţdé odpovědi pouze do jedné 

pečlivě vybrané kategorie se ve velké míře minimalizovaly rozdíly mezi skupinami, 

které jsem odhalila pomocí sledování četností šestnácti typů pojetí učení (viz výše). 

 

tab. 13 – Kategorie pojetí učení (četnosti a pořadí dle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 kategorie pojetí 

učení: poč. pořadí poč. pořadí poč. pořadí poč. pořadí poč. pořadí poč. pořadí 

 A) získávání 

vědomostí 6 2 6 2 12 2 5 1 6 2 11 2 

 B) učení nazpaměť 0 5 2 4 2 5 3 2 - 3 1 5 4 4 

 C) pro ţivot 4 3 3 3 7 3 1 4 - 5 4 3 5 3 

 D) pochopení 3 4 0 5 3 4 1 4 - 5 2 4 3 5 

 E) seberozvoj 10 1 9 1 19 1 3 2 - 3 10 1 13 1 

 

               

tab. 14 – Kategorie pojetí učení (četnosti a pořadí dle pohlaví, celkem) 

skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

kategorie pojetí učení: poč. pořadí poč. pořadí poč. pořadí 

A) získávání vědomostí 11 2 12 2 23 2 

B) učení nazpaměť 3 5 3 4 6 4 - 5 

C) pro ţivot 5 3 7 3 12 3 

D) pochopení 4 4 2 5 6 4 - 5 

E) seberozvoj 13 1 19 1 32 1 

 

 

Tabulka 14 poukazuje na to, ţe po roztřízení odpovědí do jednotlivých 

kategorií se nejčetnější skupinou (co do počtu zařazených odpovědí) stala kategorie 

„seberozvoj“ (celkem obsahuje 32 odpovědí). Značně méně odpovědí bylo zařazeno 

do kategorie „získávání vědomostí“ (23 odpovědí). Do této kategorie byl zahrnutý 

mimo jiné typ pojetí učení „získávání vědomostí, informací“, jeţ se dle podrobné 

analýzy typů pojetí učení v odpovědích studentů objevoval nejčastěji. Předpokládám, 

ţe v případě tohoto dílčího závěru se značně projevil způsob, jakým jsem zařazovala 



70 

 

jednotlivé odpovědi pod dané kategorie („vývojové pravidlo“ a zařazování dle 

nejvýraznějšího zaměření dané odpovědi).  

V pořadí dle četnosti podřazených odpovědí je na třetím místě kategorie 

„pro ţivot“, zahrnující pouhých 12 odpovědí studentů. Málo početné, avšak 

z hlediska počtu odpovědí vyrovnané, jsou kategorie „učení nazpaměť“ 

a „pochopení“. Při porovnání četností odpovědí přiřazených do jednotlivých 

kategorií ve skupině chlapců a dívek je patrné, ţe na základě pohlaví nejsou 

v četnosti kategorií výrazné rozdíly. Tabulka 14 v tomto ohledu pouze prozrazuje, 

ţe u dívek je početně více neţ u chlapců zastoupena kategorie „seberozvoj“. I přesto 

je však tato kategorie ve skupině chlapců zastoupena největším počtem odpovědí. 

Velké rozdíly neodhalilo ani porovnání četností odpovědí spadajících 

do jednotlivých kategorií na základě typu studia. Tabulka 13 pouze odhaluje o něco 

větší zastoupení kategorie „seberozvoj“ v odpovědích studentů čtyřletého gymnázia. 

 

Analýza obsahů spojených s učením 

Na závěr kapitoly věnované výsledkům kvalitativní analýzy studentských 

pojetí učení ještě stručně shrnu výsledky analýzy týkající se dalších obsahů, které 

studenti spojovali se svým učením. Jednalo se o obsahy upřesňující způsob 

organizace učení, postupy učení, jednorázové cíle učení a vztah studentů k učení. 

Tyto obecné kategorie obsahů jsem rozpracovala podle odpovědí studentů 

do podkategorií, jeţ zachycují konkrétní vyjádření studentů. Četnosti kategorií 

a podkategorií obsahů týkajících se učení (a jejich procentuální zastoupení v rámci 

sledovaných skupin) uvádí tabulky v příloze 2. Dále v textu se budu věnovat pouze 

významnějším závěrům obsahové analýzy. 

Nejvíce se studenti v rámci obsahů spojených s učením zabývali způsobem 

organizace učení (35% studentů) a vztahem k učení (17% účastníků výzkumu). 

Své učení spojovalo přímo s institucí školy 19% studentů, stejné procento studentů 

však zmiňovalo také učení se v průběhu ţivota, tedy nejen ve škole. Celkově 

se o způsobu organizace učení, tedy o školním vzdělávání, zájmovém učení nebo 

učení v průběhu ţivota, zmiňovala častěji děvčata, neţ chlapci. Studenti čtyřletého 

gymnázia zaměřovali své odpovědi o něco častěji na školu, jejich spoluţáci 

z osmiletého gymnázia naopak více na zájmové učení a volnočasové aktivity. Z toho 

lze usuzovat, ţe pro prváky je studium spojené se školou významnějším tématem, 

neţ pro studenty, kteří jsou na gymnáziu uţ pátým rokem. V rámci výroků týkajících 
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se vztahu studentů k učení chlapci častěji neţ dívky zmiňovali, ţe učení pro ně 

znamená získávat něco zbytečného, nepouţitelného (tak se vyjádřilo 10% všech 

chlapců). Dívky naproti tomu o něco častěji neţ chlapci vepisovaly do svých 

odpovědí názor, ţe učení je potřebné, důleţité. Tři studenti osmiletého gymnázia 

uvedli, ţe se učí rádi. Tento výrok se u studentů čtyřletého studia vůbec neobjevil. 

Někteří studenti se také při vymezování pojetí učení zmínili o více či méně 

konkretizovaných postupech, které při učení vyuţívají. Naprosto obecný pojem 

studování či vzdělávání uvedlo 7% všech studentů, méně často studenti psali 

o domácích úkolech a přípravě do školy. Procvičování a pasivní učení (např. z médií) 

uvedli pouze dva chlapci z osmiletého gymnázia. Zajímavé je, ţe o různých 

postupech učení se zmínili třikrát častěji studenti osmiletého gymnázia, neţ jejich 

spoluţáci ze čtyřletého studia. Nejčastěji se v tomto ohledu v odpovědích studentů 

osmiletého gymnázia objevovalo téma studování a připravování do školy 

(a to výrazně častěji neţ u studentů čtyřletého studia). 

Skupina obsahů pojmenovaná „jednorázové cíle učení“ zahrnula 

podkategorie „učení se na písemku“ a „učení se pro známku“. Tato kategorie nebyla 

ve studentských odpovědích příliš frekventovaná. Při porovnání obou typů studia byl 

spontánní zájem o známky a učení na písemky větší u studentů osmiletého gymnázia. 

Pět studentů na otázku: „Co Ty osobně rozumíš učením?“ neodpovědělo. 

 

Závěr analýzy pojetí učení 

Ve výše uvedené kapitole jsem se věnovala podrobné analýze pojetí učení, 

při které jsem rozlišila šestnáct typů pojetí učení. Při jejich následném seskupení dle 

podobného zaměření jednotlivých typů jsem dospěla k pěti souhrným kategoriím, 

které svým obsahem odpovídají kategoriím rozlišeným ve výzkumech Van Rossuma, 

Deijkerse a Hamerové (1985) a také ve výzkumu Pavelkové (2001). Pavelková 

v uvedeném výzkumu také upozornila na to, ţe studentské odpovědi týkající se pojetí 

učení často obsahují více typů pojetí učení. K tomuto závěru jsem také při analýze 

studentských odpovědí dospěla. Z toho důvodu jsem se věnovala nejdříve podrobné 

analýze, která odhalila všechny v odpovědích obsaţené typy pojetí učení a jejich 

četnosti, a aţ poté jsem přistoupila k vytvoření pěti souhrných kategorií, do nichţ 

jsem rozřadila všechny odpovědi studentů dle převaţujícího zaměření jejich výroků 

a „vývojového pravidla“.  
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Po zhodnocení závěrů podrobné analýzy pomocí šestnácti typů pojetí učení 

a analýzy prostřednictvím pěti kategorií pojetí učení je třeba poznamenat, 

ţe podrobnější analýza přinesla více dílčích informací ohledně preferovaných pojetí 

učení sledovaných skupin. Tyto závěry však byly získány za cenu zaměření 

se v rámci odpovědí na jednotlivé výroky a vědomého ignorování studenty 

upřednostňovaného pojetí učení či „vývojového pravidla“. Nabízí se tedy otázka, zda 

podrobná analýza mohla odhalit pojetí učení studentů, která se přímo promítají 

do jejich studijních činností, či zda jde pouze o jednotlivosti s minimálním dopadem 

na učení studentů. Souvislostmi mezi pojetím učení a dalšími sledovanými 

proměnnými se budu věnovat v kazuistikách vybraných studentů v závěru kapitoly 

věnované výsledkům výzkumu. 

3.4.3 Výsledky – důleţitost a instrumentalita učení pro vybrané cíle 

U studentů účastnících se výzkumu jsem také zjišťovala důleţitost 

a instrumentalitu učení u vybraných cílů. Uvedeným proměnným jsem se věnovala 

v rámci konstruktu časové perspektivy za účelem ověření vztahů mezi těmito 

koncepty a objasnění role, jeţ zmiňované proměnné v dané problematice zaujímají. 

Data týkající se připisované důleţitosti a instrumentality učení jsem od studentů 

získala prostřednictvím upraveného Dotazníku důleţitosti motivačních cílů 

a instrumentality studia pro tyto cíle (De Volder, Lens, 1982). V dotazníku kaţdý 

student uvedl jím připisovanou důleţitost 23 vybraných cílů (na škále: nedůleţitý, 

málo důleţitý, více důleţitý, velmi důleţitý) a subjektivní pravděpodobnost dosaţení 

cíle, pokud se hodně snaţí v učení nebo naopak pokud se v učení vůbec nesnaţí 

(na škále: jistě dosáhnu, spíše dosáhnu, spíše nedosáhnu a určitě nedosáhnu). 

Instrumentalita učení pro dané cíle byla u kaţdého studenta vypočítána jako rozdíl 

pravděpodobnosti dosaţení cíle v případě snahy v učení a v případě nesnaţení 

se v učení. 

 

Důleţitost vybraných cílů 

Celkové výsledky týkající se důleţitosti vybraných cílů přináší tabulka 15, 

která obsahuje průměrné hodnoty připisované důleţitosti u stanovených cílů za celý 

výzkumný vzorek (čím vyšší číslo na škále od 1 do 4, tím vyšší důleţitost). Dále 

ukazuje pořadí cílů dle důleţitosti u vybraných skupin i celkem. Směrodatná 
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odchylka prozrazuje, ţe se studenti v rámci výzkumného vzorku na připisované 

důleţitosti u jednotlivých cílů poměrně shodovali. 

 

tab. 15 – Důleţitost vybraných cílů 

Cíl: 

Mean 

celkem SD 

Pořadí 

celkem 

Pořadí 

4 G 

Pořadí 

8 G 

Pořadí 

chlapci 

Pořadí 

dívky 

Vystudovat střední školu 3,83 0,38 1 2 3 1 - 2 1 

Dobře vychovávat děti 3,82 0,41 2 1 4 1 - 2 2 

Být s tím, koho mám rád 3,74 0,52 3 3 1 - 2 3 3 - 4 

Mít milujícího partnera 3,70 0,57 4 6 1 - 2 4 3 - 4 

Ţít šťastný rodinný ţivot 3,57 0,62 5 7 - 8 5 6 6 

Být dobrým kamarádem 3,56 0,54 6 7 - 8 6 9 5 

Vystudovat vysokou školu 3,55 0,57 7 - 8 4 8 7 7 

Řídit si sám svůj ţivot 3,55 0,52 7 - 8 5 7 5 8 

Udrţovat se ve zdravé 

kondici 3,42 0,70 9 9 9 8 9 

Mít úspěšnou pracovní 
kariéru 3,30 0,66 10 11 10 - 12 10 - 11 11 

Stále se v něčem zlepšovat 3,28 0,58 11 12 10 - 12 10 - 11 13 

Osamostatnit se od rodičů 3,27 0,81 12 10 15 - 16 13 10 

Mít hodně kamarádů 3,24 0,78 13 13 10 - 12 15 12 

Mít dostatek volného času 3,14 0,70 14 14 - 15 15 - 16 12 16 

Mít zajímavé povolání 3,12 0,69 15 16 - 17 13 17 14 

Pomáhat druhým 3,06 0,65 16 14 - 15 17 - 18 18 15 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 3,04 0,81 17 18 14 14 18 - 19 

Vydělávat hodně peněz 2,96 0,69 18 16 - 17 20 16 20 

Stále poznávat něco nového 2,88 0,77 19 20 19 19 17 

Mít vysoký sociální status 2,73 0,69 20 - 21 19 21 20 21 

Hodně cestovat 2,73 0,89 20 - 21 22 17 - 18 22 18 - 19 

Mít dobré známky 2,51 0,65 22 21 22 23 22 

Mít velký majetek 2,43 0,76 23 23 23 21 23 

Pozn.: SD = směrodatná odchylka, 4G = označení skupiny studentů čtyřletého 

gymnázia, 8G = označení skupiny studentů osmiletého gymnázia 

 

Za nejdůleţitější povaţují studenti celkově cíle Vystudovat střední školu 

a sociální a osobní cíle Dobře vychovávat děti, Být s tím, koho mám rád, Mít 

milujícího partnera, Ţít šťastný rodinný ţivot a Být dobrým kamarádem. Sedmé 

a osmé místo v pořadí cílů dle důleţitosti obsadily cíle Vystudovat vysokou školu 

a Řídit si sám svůj ţivot. Za Málo důleţité povaţují studenti celkově cíle Vydělávat 

hodně peněz, Stále poznávat něco nového, Mít vysoký sociální status a Hodně 
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cestovat. Nejniţší důleţitost z nabídky cílů studenti připsali cílům Mít dobré známky 

a Mít velký majetek. 

Je zajímavé, ţe při porovnání pořadí cílů dle důleţitosti u skupin na základě 

typu studia zjistíme, ţe je cíl Vystudovat střední školu u studentů čtyřletého 

gymnázia na druhém místě a u studentů osmiletého studia aţ na třetím místě. Obě 

skupiny daly přednost cílům týkajícím se rodinného ţivota. Při porovnání pořadí cílů 

dle důleţitosti u skupiny chlapců a dívek je zřejmé, ţe u čtyř celkově nejdůleţitějších 

cílů se chlapci i dívky na pořadí v podstatě shodují (a to ve větší míře neţ skupiny 

dle typu studia). Větší rozdíly v pořadí důleţitosti cílů se u skupin dle pohlaví 

objevily u cílů obecně méně důleţitých. Tomuto stručnému srovnání pořadí 

důleţitosti cílů u jednotlivých skupin jsem se věnovala za účelem nastínění rozdílů 

mezi skupinami, kterými jsem se podrobně zabývala prostřednictvím t-testů pro dva 

nezávislé soubory (viz níţe). 

Uvedené výsledky týkající se důleţitosti u sledovaných cílů jsem poté 

porovnala s dílčími závěry výzkumu Saitlové (2013), která mimo jiné zjišťovala také 

důleţitost a instrumentalitu učení u ţáků základních škol (8. a 9. ročník) a studentů 

středních odborných učilišť (1. – 3. ročník) a to pomocí Dotazníku důleţitosti 

motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle. Celkové porovnání 

výsledných hodnot důleţitosti uvedených výše se závěry výzkumu Saitlové (2013) 

prozradilo, ţe gymnazisté z výzkumného vzorku připisovali obecně předloţeným 

cílům vyšší důleţitost (nejvyšší i nejniţší průměrná hodnota důleţitosti u daných cílů 

je v případě studentů gymnázia vyšší). Z hlediska pořadí cílů dle připisované 

důleţitosti však Saitlová (2013) dospěla k velmi podobným závěrům (a to především 

u cílů s vysokou připsanou důleţitostí). Při porovnání pořadí cílů s malou důleţitostí 

jsem objevila několik rozdílů. Cíl Mít dobré známky byl pro studenty gymnázia 

v porovnání s jinými cíli méně důleţitý, neţ pro ţáky a studenty z výzkumného 

vzorku Saitlové. Tento závěr, i kdyţ můţe být trochu překvapující, je moţné 

vysvětlit předpokladem, ţe si studenti gymnázia moţná uvědomují, ţe známky jsou 

v porovnání s ostatními uváděnými cíli orientovanými na ţivotní plány samy o sobě 

méně podstatné, a navíc nejsou přímou zárukou dobré budoucnosti. U cílů 

Vystudovat vysokou školu a Pomáhat druhým jsem naopak v případě gymnazistů 

zaznamenala posun v pořadí dle důleţitosti směrem vzhůru, tyto cíle jsou tedy 

studenty gymnázia povaţovány za důleţitější, neţ je tomu u ţáků základních škol 
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a studentů odborných učilišť (pro podrobnější porovnání odkazuji na výzkum 

Saitlové (2013)). 

Následně jsem pomocí t-testů pro dva nezávislé soubory (výsledky viz 

příloha 3, tab. 1) hledala odpověď na otázku, zda se připisovaná důleţitost 

u některého z cílů statisticky významně liší mezi studenty osmiletého a čtyřletého 

typu studia. Na hladině významnosti 5% byl mezi těmito skupinami studentů 

prokázán statisticky významný rozdíl mezi hodnotami důleţitosti připisované cílům 

Být s tím, koho mám rád a Mít milujícího partnera. U obou cílů byly hodnoty 

připisované důleţitosti statisticky významně vyšší u skupiny studentů osmiletého 

gymnázia. Na hladině významnosti 1% byl mezi skupinami studentů dle typu studia 

prokázán statisticky významný rozdíl mezi hodnotami důleţitosti připisované cílům 

Mít zajímavé povolání a V ţivotě dosáhnout něčeho významného. Opět byla 

důleţitost připisovaná těmto cílům v případě studentů osmiletého gymnázia 

statisticky významně vyšší neţ u skupiny studentů čtyřletého typu studia. Statisticky 

významný rozdíl mezi sledovanými skupinami byl u jednoho cíle prokázán dokonce 

na hladině významnosti 1‰. Jednalo se o cíl Hodně cestovat, kterému významně 

vyšší důleţitost připisovali studenti osmiletého gymnázia. Tyto dílčí závěry 

naznačují, ţe studenti osmiletého gymnázia ze sledovaného výzkumného vzorku jsou 

více orientovaní na vyuţití svého potenciálu v rámci kariéry a na osobní zájmy (jak 

v rovině sociální, tak záţitkové).  

T-testy pro dva nezávislé soubory jsem vypracovala také pro skupiny obou 

pohlaví (viz příloha 3, tab. 1), abych zjistila, zda se připisovaná důleţitost 

u některého z cílů statisticky významně liší mezi skupinami chlapců a dívek. 

Na hladině významnosti 5% byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi chlapci 

a dívkami u hodnot důleţitosti připisované cílům Mít zajímavé povolání a hodně 

cestovat. Těmto cílům připisovaly statisticky významně vyšší důleţitost dívky. 

Na 1% hladině významnosti byl dále prokázán statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami dle pohlaví u hodnot důleţitosti připisované cílům Být dobrým 

kamarádem, Pomáhat druhým a Mít velký majetek. Připisovaná důleţitost 

u sociálních cílů (Být dobrým kamarádem a Pomáhat druhým) byla statisticky 

významně vyšší u děvčat, naopak u cíle Mít velký majetek byly hodnoty připisované 

důleţitosti významně vyšší u chlapců. Tento dílčí závěr je v podstatě v souladu 

se stereotypy prezentovanými společností, která dívky vnímá jako více sociálně 

cítící, zatímco v případě chlapců klade důraz na roli muţů coby ţivitelů rodin. 
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Instrumentalita učení pro vybrané cíle 

V rámci zjišťování připisované instrumentality učení pro dosaţení daných 

23 cílů jsem se zaměřila na to, do jaké míry je učení pro studenty z výzkumného 

vzorku prostředkem k dosaţení uvedených cílů. Celkové výsledky uvádí tabulka 16, 

ve které jsou cíle seřazeny dle připisované instrumentality učení (od nejvyšší 

hodnoty po nejniţší). Záporné hodnoty instrumentality u deseti uvedených cílů 

odhalují předpoklad studentů, ţe pokud se budou hodně snaţit v učení, tak těchto cílů 

spíše nedosáhnou. 

 

tab. 16 – Instrumentalita učení pro dané cíle 

Cíl: 

Mean 

celkem SD 

Pořadí 

celkem 

Pořadí 

4G 

Pořadí 

8G 

Pořadí 

chlapci 

Pořadí 

dívky 

Vystudovat vysokou školu 2,07 0,86 1 1 1 1 - 2 1 

Mít dobré známky 1,94 0,83 2 2 2 1 - 2 2 

Vystudovat střední školu 1,65 0,71 3 3 3 3 3 

Vydělávat hodně peněz 1,24 0,88 4 4 4 4 4 - 5 

Mít úspěšnou pracovní 
kariéru 1,14 0,74 5 5 6 6 4 - 5 

Mít zajímavé povolání 1,04 1,06 6 6 7 5 7 - 8 

Mít vysoký sociální status 0,94 1,01 7 8 5 7 - 8 6 

V ţivotě dosáhnout něčeho 
významného 0,83 0,86 8 9 8 10 7 - 8 

Stále se v něčem zlepšovat 0,81 1,16 9 7 10 9 9 

Mít velký majetek 0,73 0,69 10 10 9 7 - 8 10 

Stále poznávat něco nového 0,22 1,24 11 11 12 12 11 

Hodně cestovat 0,14 1,02 12 12 11 11 13 

Řídit si sám svůj ţivot 0,01 1,13 13 13 13 13 12 

Dobře vychovávat děti -0,20 1,23 14 14 14 14 14 

Osamostatnit se od rodičů -0,35 1,21 15 15 15 15 15 

Pomáhat druhým -0,46 0,98 16 17 16 16 16 

Ţít šťastný rodinný ţivot -0,50 1,05 17 16 17 17 17 

Mít milujícího partnera -1,00 1,17 18 - 19 18 21 18 22 

Mít hodně kamarádů -1,00 1,02 18 - 19 19 19 21 18 

Být dobrým kamarádem -1,01 1,11 20 21 18 19 19 

Být s tím, koho mám rád -1,05 1,13 21 20 20 20 20 

Udrţovat se ve zdravé 

kondici -1,21 1,09 22 22 22 22 21 

Mít dostatek volného času -1,39 1,10 23 23 23 23 23 

Pozn.: SD = směrodatná odchylka, 4G = označení skupiny studentů čtyřletého 

gymnázia, 8G = označení skupiny studentů osmiletého gymnázia 
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Celkově nejvyšší instrumentalitu učení připisují studenti dosaţení cílů 

spojených se školou a s úspěšným výkonem povolání. Jedná se o tyto cíle: 

Vystudovat vysokou školu, Mít dobré známky, Vystudovat střední školu, Vydělávat  

hodně peněz, Mít úspěšnou pracovní kariéru a Mít zajímavé povolání. U těchto cílů 

se na hodnotě připisované instrumentality učení studenti poměrně shodovali 

(prozrazují to poměrně nízké hodnoty směrodatné odchylky). Větší rozdíly 

se ve výzkumném vzorku objevily v případě instrumentality učení u cílů, jimţ byla 

studenty celkově připsána negativní instrumentalita učení (snaţení se v učení podle 

studentů spíše sniţuje pravděpodobnost dosaţení těchto cílů). Mezi tyto cíle patří: 

Mít milujícího partnera, Mít hodně kamarádů, Být dobrým kamarádem, Být s tím, 

koho mám rád, Udrţovat se ve zdravé kondici a Mít dostatek volného času. Pořadí 

cílů dle připisované instrumentality učení se příliš nemění v závislosti na pohlaví 

a typu studia. 

Při porovnání uvedených výsledků připisované instrumentality učení 

s dílčími závěry práce Saitlové (2013) jsem si povšimla, ţe mezi průměrnými 

hodnotami instrumentality u jednotlivých cílů je v případě studentů gymnázia 

výrazně větší rozdíl (průměry nabývaly hodnot od 2,07 do -1,39), zatímco rozpětí 

hodnot instrumentality v případě vzorku Saitlové bylo výrazně niţší (minimální 

i maximální hodnota průměrné instrumentality u cílů byla výrazně bliţší nule). Můţe 

to být způsobeno tím, ţe gymnazisté vnímají učení za účinnější a důleţitější 

prostředek k dosahování svých cílů, ale zároveň si uvědomují, ţe kvůli učení, které 

vyţaduje velkou investici času a osobního nasazení, mohou mít znesnadněno 

dosahování jiných cílů (především sociálních). Pořadí cílů dle instrumentality 

se u těchto dvou výzkumných vzorků v podstatě příliš neliší, aţ na cíl Vystudovat 

vysokou školu, kterému gymnazisté připsali ze všech cílů nejvyšší hodnotu 

instrumentality učení. V případě výzkumného vzorku Saitlové se tento cíl umístil 

v pořadí dle připsané instrumentality učení na třetím místě. Oba výzkumné vzorky 

se v podstatě také shodly na výběru cílů, jejichţ dosaţení připsaly nejniţší (tedy 

nejvíce záporné) hodnoty instrumentality učení, drobné rozdíly jsou pouze v pořadí 

těchto cílů. 

Pro přesnější odhalení rozdílů hodnot připisované instrumentality daných 

cílů u sledovaných skupin jsem vypracovala t-testy pro dva nezávislé soubory, 

nejdříve jsem jejich prostřednictvím porovnala hodnoty studentů dle typu studia 

a následně dle pohlaví (výsledky viz příloha 3, tab. 2). Na 5% hladině významnosti 
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byl mezi skupinami studentů dle typu studia prokázán statisticky významný rozdíl 

u hodnot připisované instrumentality učení pro dosaţení cíle Mít vysoký sociální 

status. Statisticky významně vyšší instrumentalitu učení pro dosaţení tohoto cíle 

uvedli studenti osmiletého gymnázia. T-testy pro skupiny studentů dle pohlaví 

odhalily statisticky významné rozdíly mezi hodnotami připsané instrumentality učení 

u třech cílů. Na hladině významnosti 5% byl mezi skupinou chlapců a dívek 

prokázán statisticky významný rozdíl v připisované instrumentalitě učení 

pro dosaţení cílů Řídit si sám svůj ţivot a Mít úspěšnou pracovní kariéru. V případě 

obou cílů uváděly statisticky významně vyšší hodnoty instrumentality učení dívky. 

Zajímavé je, ţe u cíle Řídit si sám svůj ţivot uvádí chlapci průměrně zápornou 

instrumentalitu učení, zatímco dívky kladnou. Předpokládám, ţe tento rozdíl můţe 

být způsoben tím, ţe u chlapců převáţil názor, ţe je učení samo o sobě trochu 

omezuje, např. nemají tolik volného času, jsou jako studenti finančně závislí 

na rodičích, zatímco dívky moţná spíše zvaţovaly širší moţnosti v budoucnosti 

spojené např. s vystudováním školy a tedy i moţnost rozhodovat se v ţivotě mezi 

více alternativami. Na 1% hladině významnosti byl mezi dívkami a chlapci prokázán 

statisticky významný rozdíl mezi hodnotami připisované instrumentality učení u cíle 

V ţivotě dosáhnout něčeho významného. Vyšší instrumentalitu učení pro dosaţení 

tohoto cíle uvedly v průměru dívky. 

3.4.4 Výsledky – atribuční tendence 

U studentů účastnících se výzkumu jsem také zjišťovala atribuční tendence 

u vybraných cílů. Této proměnné jsem se věnovala se záměrem odhalit u studentů 

tendence připisovat dosaţení vytyčených cílů vnějším či vnitřním příčinám, 

respektive ovlivnitelným či neovlivnitelným příčinám, coţ působí na míru motivace 

studentů. Pokud jedinec dosahování vytyčených cílů přisuzuje spíše vnitřním, 

ovlivnitelným příčinám, je dle Weinera vzhledem k cílům motivován pro aktivní 

přístup a osobní nasazení při jejich dosahování.  

Atribuční tendence studentů jsem zjišťovala u 23 cílů z Dotazníku 

důleţitosti motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle. Studenti měli 

u kaţdého cíle označit pro ně osobně nejpravděpodobnější příčinu, která by u nich 

vedla k dosaţení daného cíle. U kaţdého cíle studenti vybírali jednu z těchto čtyř 

příčin: 1. náhoda, štěstí; 2. snadnost/obtíţnost cíle; 3. úsilí, píle; 4. schopnosti. 

Celkové výsledky obsahuje tabulka 17, ve které je uvedeno procentuální zastoupení 
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čtyř příčin u kaţdého z cílů a také nejčastější atribuce, které studenti daným cílům 

připisovali. 

 

tab. 17 – Atribuční tendence u daných cílů 

Cíl: 

1.     

Náhoda        

-               

štěstí 

2. 

Snadnost/ 

obtíţnost 

cíle 

3.          

Úsilí              

-                

píle        

                

4. 

Schopnosti 
Nejčastější 

atribuce 

celkem * 

Vystudovat střední školu 1,9 4,8 83,7 9,6 3 

Dobře vychovávat děti 1,9 6,7 47,1 44,2 3; 4 

Být s tím, koho mám rád 68,9 13,6 8,7 8,7 1 

Mít milujícího partnera 70,2 7,7 7,7 14,4 1 

Ţít šťastný rodinný ţivot 39,4 11,5 32,7 16,3 1; 3 

Být dobrým kamarádem 12,6 16,5 25,2 45,6 3; 4 

Vystudovat vysokou školu 1,9 / 88,5 9,6 3 

Řídit si sám svůj ţivot 1,0 9,6 25,0 64,4 4 

Udrţovat se ve zdravé kondici 1,9 9,6 79,8 8,7 3 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 9,7 / 65,0 25,2 3; 4 

Stále se v něčem zlepšovat 1,9 10,6 69,2 18,3 3 

Osamostatnit se od rodičů 9,7 35,9 24,3 30,1 2; 4 

Mít hodně kamarádů 51,9 10,6 12,5 25,0 1 

Mít dostatek volného času 37,9 30,1 9,7 22,3 1; 2 

Mít zajímavé povolání 39,4 8,7 26,9 25,0 1; 3 

Pomáhat druhým 9,7 20,4 25,2 44,7 3; 4 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 16,2 8,6 41,0 34,3 3; 4 

Vydělávat hodně peněz 5,8 6,7 58,7 28,8 3; 4 

Stále poznávat něco nového 48,1 19,2 17,3 15,4 1 

Mít vysoký sociální status 13,6 5,8 27,2 53,4 3; 4 

Hodně cestovat 45,6 26,2 13,6 14,6 1; 2 

Mít dobré známky 9,6 10,6 65,4 14,4 3 

Mít velký majetek 32,7 8,7 32,7 26,0 1; 3; 4 

Pozn.: Údaje jsou v %. 

* Uvedeno je jen číslo skupiny atribucí, kterou volilo více neţ 25% studentů. 

1 – náhoda, štěstí; 2 – snadnost/obtíţnost cíle; 3 – úsilí, píle; 4 - schopnosti 

 

Studenty nejčastěji volenou příčinou dosaţení cílů bylo úsilí, píle, tedy 

atribuce vnitřní, nestabilní, ale ovlivnitelná. U patnácti z dvaceti tří cílů tuto příčinu 

uvedlo více neţ 25% studentů. U cílů Vystudovat střední školu, Vystudovat vysokou 

školu a Udrţovat se ve zdravé kondici volilo atribuci úsilí, píle dokonce více neţ 

75% studentů. Druhou nejčastější příčinou byly schopnosti (příčina vnitřní, stabilní, 
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neovlivnitelná), tu volilo více neţ 25% studentů u deseti cílů. Největší procentuální 

zastoupení má tato atribuce u cílů Být dobrým kamarádem, Řídit si sám svůj ţivot 

a Mít vysoký sociální status. Pouze o něco méně procentuálně zastoupenou příčinou 

byla náhoda, štěstí (atribuce vnější, nestabilní, neovlivnitelná), která ostatní příčiny 

svým procentuálním zastoupením převáţila především u většiny cílů ze sociální 

a rodinné sféry. Nejméně procentuálně zastoupenou byla atribuce snadnost/obtíţnost 

cíle, jako příčina vnější, stabilní, neovlivnitelná, kterou volilo z nabízených čtyř 

moţností nejvíce studentů pouze u cíle Osamostatnit se od rodičů. Příčina 

snadnost/obtíţnost cíle byla také jediná, kterou u dvou cílů nevolil ţádný student. 

Jednalo se o cíle Vystudovat vysokou školu a Mít úspěšnou pracovní kariéru. 

Je zajímavé, ţe u cílů spojených s profesním ţivotem studenti poměrně 

často zmiňují jako příčinu dosaţení cíle kromě úsilí, píle také své schopnosti, 

zatímco u cílů spojených se školou schopnosti jako příčinu vedoucí k dosaţení cíle 

nikdy nevolilo více neţ 15% studentů. K podobným závěrům týkajícím se cílů 

spojených přímo se školou dospěla také Saitlová (2013). 

Při porovnání rozdílů v připisování příčin mezi sledovanými skupinami dle 

typu studia a pohlaví (výsledky viz příloha 4, tab. 1) jsem zjistila, ţe studenti 

čtyřletého typu studia volí celkově o něco častěji neţ jejich spoluţáci z osmiletého 

gymnázia za příčinu dosaţení svých cílů úsilí, píli a schopnosti. Stejné tendence jsem 

zjistila také při porovnání skupiny chlapců a dívek. Chlapci celkově častěji neţ dívky 

volí jako příčinu dosaţení cílů úsilí, píli či schopnosti, zatímco dívky častěji neţ 

atribuci schopnosti uvádí jako příčinu dosaţení cíle náhodu, štěstí. V rámci všech 

sledovaných skupin bylo nejčastější přičinou vedoucí k dosaţení cílů úsilí, píle. 

Druhou nejčastěji volenou atribucí však nebyly u skupin dle typu studia a pohlaví 

vţdy schopnosti. Dívky a studenti osmiletého gymnázia o něco častěji volili atribuci 

náhoda, štěstí. U všech sledovaných skupin byla nejméně zastoupená příčina 

snadnost/obtíţnost cíle. 

Saitlová (2013) ve své práci také zjišťovala atribuční tendence ţáků 

a studentů, vyuţila pro tyto účely seznam 23 cílů z Dotazníku důleţitosti 

motivačních cílů a instrumentality studia pro tyto cíle se stejnými instrukcemi, které 

jsem vyuţila v rámci svého výzkumu. Při porovnání závěrů Saitlové (2013) s výše 

prezentovanými výstupy týkajícími se atribučních tendencí jsem zjistila, 

ţe gymnazisté z mého výzkumného vzorku v porovnání s výzkumným vzorkem 

Saitlové připisují celkově častěji dosaţení cílů přičinám stabilním, ale 
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neovlivnitelným (tedy snadnosti/obtíţnosti cíle a svým schopnostem) a to na úkor 

nestabilních příčin jako je úsilí, píle a náhoda, štěstí, které volí celkově méně často 

neţ ţáci a studenti v rámci výzkumu Saitlové. Další rozdíl jsem objevila 

při porovnání pořadí atribucí dle celkového procentuálního zastoupení. Gymnazisté 

shodně s výzkumným vzorkem Saitlové volili nejčastěji atribuci úsilí, píle, avšak 

druhou nejčastěji volenou příčinou byly u gymnazistů schopnosti, které v případě 

vzorku Saitlové byly aţ třetí nejčetnější atribucí po příčině náhoda, štěstí. Z tohoto 

porovnání je patrné, ţe studenti gymnázia připisují častěji dosaţení cílů příčinám 

vnitřním a stabilním (schopnosti), neţ vnějším a nestabilním (náhoda, štěstí), 

v případě výzkumného vzorku Saitlové tomu bylo naopak. Avšak i Saitlová (2013) 

ve své práci zmiňuje u studentů středních škol četnější výskyt atribuce schopnosti 

u sledovaných cílů (a to především u cílů sociálních). Tento posun je tedy 

pravděpodobně do určité míry způsoben jak typem studia, tak věkem respondentů.  

Statisticky významné rozdíly mezi sledovanými skupinami v procentuálním 

zastoupení připisovaných příčin u jednotlivých cílů jsem odhalila pomocí testu chí 

kvadrát – test nezávislosti. Výsledky testů pro skupiny dle typu studia uvádí tabulka 

18 (uvádím pouze výsledky u cílů, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl 

v procentuálním zastoupení jednotlivých atribucí mezi sledovanými skupinami).  

 

tab. 18 – Atribuční tendence -  výsledky testu chí kvadrát  

 (statisticky významné závěry dle typu studia) 

 

Cíl: 

typ 

studia 

1.     

Náhoda        

-               

štěstí 

2. 

Snadnost/ 

obtíţnost 

cíle 

3.           

Úsilí              

-                

píle        

4. 

Schopnosti 
Výz. 

Hodně cestovat 
4G 42,3 38,5 7,7 11,5 

* 
8G 49,0 13,7 19,6 17,6 

Stále poznávat něco 

nového 

4G 35,8 22,6 28,3 13,2 
** 

8G 60,8 15,7 5,9 17,6 

V ţivotě dosáhnout 
něčeho významného 

4G 11,3 15,1 32,1 41,5 
* 

8G 21,2 1,9 50,0 26,9 

Pozn.: Údaje jsou v %. 

4G = označení skupiny studentů čtyřletého gymnázia, 8G = označení skupiny 

studentů osmiletého gymnázia 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 
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Na hladině významnosti 5% byl mezi studenty čtyřletého a osmiletého typu 

studia prokázán statisticky významný rozdíl v procentuálním zastoupení druhů 

atribucí u cílů Hodně cestovat a V ţivotě dosáhnout něčeho významného. V případě 

cíle Hodně cestovat povaţují studenti osmiletého i čtyřletého typu studia za příčinu 

nejpravděpodobněji vedoucí k dosaţení cíle náhodu, štěstí. Větší rozdíl odhaluje 

tabulka 18 u příčiny snadnost/obtíţnost cíle, kterou častěji u tohoto cíle volí studenti 

čtyřletého studia a u atribuce úsilí, píle, kterou naopak častěji za příčinu dosaţení cíle 

Hodně cestovat povaţují studenti osmiletého gymnázia. U cíle V ţivotě dosáhnout 

něčeho významného jsou největší rozdíly v procentuálním zastoupení jednotlivých 

atribucí mezi studenty čtyřletého a osmiletého studia u příčin úsilí, píle a schopnosti. 

Studenti čtyřletého studia povaţují častěji za příčinu dosaţení něčeho významného 

své schopnosti, zatímco studenti osmiletého studia připisují častěji dosaţení tohoto 

cíle vynaloţenému úsilí, píli. U obou cílů (Hodně cestovat, V ţivotě dosáhnout 

něčeho významného) tedy studenti osmiletého studia volí častěji neţ jejich spoluţáci 

ze čtyřletého gymnázia ovlivnitelnou příčinu. Můţe to být způsobeno tím, ţe studenti 

osmiletého gymnázia spojují celkově častěji cíle týkající se sebeprosazení 

s úspěšným studiem, tedy přeneseně s pílí při studiu. Na 1% hladině významnosti byl 

mezi skupinami dle typu studia prokázán statisticky významný rozdíl 

v procentuálním zastoupení druhů atribucí u cíle Stále poznávat něco nového. 

V případě tohoto cíle povaţují studenti osmiletého gymnázia za příčinu dosaţení 

mnohem častěji náhodu, štěstí, zatímco studenti čtyřletého studia atribuci úsilí, píle.  

U zmíněného cíle se ukázalo, ţe studenti čtyřletého studia spojili zřejmě ve větší 

míře jeho naplnění se studiem a svým studijním úsilím, zatímco studenti osmiletého 

gymnázia přípisovali častěji dosaţení tohoto cíle vnějším příčinám, jeţ sami 

neovlivní. Zdá se tedy, ţe jsou studenti čtyřletého studia více motivovaní usilovat 

o neustálé poznávání. V tomto směru jsou zřejmě studenti osmiletého studia po téměř 

pěti letech na gymnáziu více rezignovaní.  

U většiny cílů se  statisticky významné rozdíly v procentuálním zastoupení 

druhů atribucí mezi skupinami studentů dle typu studia neprokázaly. Výsledky testů 

jsou pouze orientační, testová metoda vykázala v případě některých sledovaných cílů 

nízkou míru spolehlivosti. 

Výsledky testů chí kvadrát pro skupiny dle pohlaví obsahuje tabulka 19 

(uvádím pouze výsledky u cílů, u kterých byl zjištěn statisticky významný rozdíl 

v procentuálním zastoupení jednotlivých atribucí mezi sledovanými skupinami). 



83 

 

tab. 19 – Atribuční tendence -  výsledky testu chí kvadrát  

 (statisticky významné závěry dle pohlaví) 

 

Cíl: 

pohl. 

1.     

Náhoda        

-               

štěstí 

2. 

Snadnost/ 

obtíţnost 

cíle 

3.           

Úsilí              

-                

píle        

4. 

Schopnosti 
Výz. 

Pomáhat druhým 
♂ 19,1 14,9 29,8 36,2 

* 
♀ 1,8 25,0 21,4 51,8 

Mít dobré známky 
♂ 14,6 18,8 45,8 20,8 

** 
♀ 5,4 3,6 82,1 8,9 

Pozn.: Údaje jsou v %. 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 

 

Na hladině významnosti 5% byl prokázán statisticky významný rozdíl mezi 

skupinami dle pohlaví u procentuálního zastoupení příčin vedoucích k dosaţení cíle 

Pomáhat druhým. Chlapci i dívky povaţují nejčastěji za příčinu dosaţení tohoto cíle 

své schopnosti, avšak dívky přisuzují dosaţení cíle této atribuci ve významně větší 

míře, neţ chlapci, kteří za poměrně významnou atribuci vedoucí k cíli Pomáhat 

druhým povaţují také náhodu, štěstí. Zdá se tedy, ţe se dívky povaţují vzhledem 

k dosahování tohoto cíle za kompetentnější, neţ chlapci, jeţ částečně přisuzují 

dosaţení tohoto cíle vnějším okolnostem. Na 1% hladině významnosti byl prokázán 

mezi dívkami a chlapci rozdíl u procentuálního zastoupení příčin vedoucích 

k naplnění cíle Mít dobré známky. Nejvýraznější je v případě tohoto cíle rozdíl 

u atribuce úsilí, píle, kterou za příčinu dosaţení cíle Mít dobré známky povaţuje přes 

80% dívek, zatímco chlapci, ač je u nich tato příčina u cíle Mít dobré známky také 

nejvíce procentuálně zastoupená, ji volí pouze v necelých 46% případů. O to více 

procent chlapců volilo některou z dalších nabízených příčin dosaţení cíle. Druhou 

nejčetnější atribucí jsou v případě tohoto cíle u obou pohlaví schopnosti. Dívky tedy 

častěji vnímají, ţe získání dobrých známek záleţí na jejich snaze, na příčině 

ovlivnitelné, coţ má pozitivní dopad na jejich motivaci. Chlapci častěji neţ dívky 

vnímají, ţe na dobré známky mají vliv vnější okolnosti, jsou tedy pro dosahování cíle 

Mít dobré známky méně motivovaní. Toto zjištění koresponduje s předsudkem 

mnoha vyučujících, ţe se dívky ve škole více snaţí. Chlapci si moţná vytrvalostí 

svého úsilí nejsou tolik jistí, nebo naráţí častěji na situace, kdy vynaloţené úsilí 

k získání dobré známky nestačilo.  
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Důleţité je podotknout, ţe u většiny cílů se statisticky významné rozdíly 

v procentuálním zastoupení druhů atribucí mezi chlapci a dívkami neprokázaly. 

Výsledky testu jsou však pouze orientační z důvodu nízké míry spolehlivosti 

vykázané metodou u některých sledovaných cílů. Pomocí testu chí kvadrát jsem tedy 

dospěla ke zjištění, ţe procentuální zastoupení druhů připisovaných atribucí 

u sledovaných cílů nezáleţí ve velké míře ani na pohlaví, ani na typu studia.  

3.4.5 Výsledky – vazby mezi důleţitostí, instrumentalitou učení 

a prospěchem studentů 

V rámci statistického zpracování dat jsem se také zabývala vazbami mezi 

připisovanou důleţitostí daných cílů, instrumentalitou učení pro jejich dosaţení 

a prospěchem jednotlivých studentů, abych objasnila, jaké jsou mezi těmito koncepty 

souvislosti v případě sledovaného vzorku. Provedla jsem korelační analýzu 

sledovaných proměnných, jejíţ výsledky (Spearmanův korelační koeficient a hladinu 

významnosti u jednotlivých cílů) obsahuje tabulka 20. 

Vazba mezi důleţitostí připisovanou cílům a instrumentalitou učení 

pro jejich dosaţení se u naprosté většiny cílů neprokázala. To znamená, ţe studenti 

z výzkumného vzorku v případě cílů, které povaţují za nejvíce důleţité, nevnímají 

učení jako významný prostředek k jejich dosaţení. Významná vazba se prokázala 

pouze u cíle Řídit si sám svůj ţivot. Kladný korelační koeficient u tohoto cíle 

prozrazuje, ţe studenti, kteří tomuto cíli připisovali vysokou důleţitost mu zároveň 

přisuzovali i vysokou instrumentalitu učení pro jeho dosaţení. 

Významnější vazby odhalila korelační analýza instrumentality učení 

a prospěchu studentů (viz tabulka 20). Zde je nutné poznamenat, ţe prospěch je 

posuzován na opačné škále neţ instrumentalita učení (čím niţší známka, tím lepší 

prospěch), coţ znamená, ţe záporný korelační koeficient ukazuje na to, ţe se vyšší 

instrumentalita učení váţe na lepší prospěch. U tří cílů byla prokázána statisticky 

vysoce významná záporná korelace, jednalo se o cíle: Řídit si sám svůj ţivot, 

Udrţovat se ve zdravé kondici a V ţivotě dosáhnout něčeho významného. Tato vazba 

naznačuje, ţe studenti s lepším prospěchem povaţují učení za významný prostředek 

k sebeprosazení, a to jak v rovině osobního ţivota, tak kariéry. Významná záporná 

korelace byla prokázána ještě u cíle Dobře vychovávat děti, coţ znamená, ţe studenti 

s lepším prospěchem vnímají, ţe jim učení významně pomůţe, aby své děti dobře 

vychovali. U ostatních 19 sledovaných cílů nebyla významná vazba instrumentality 
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učení a prospěchu studentů prokázána, zřejmě tedy v připisování vysoké 

instrumentality učení u těchto cílů není velký rozdíl mezi studenty s lepším a horším 

prospěchem.  

 

tab. 20 – Korelace: a) důleţitost / instrumentalita; b) instrumentalita / prospěch;  

 c) důleţitost / prospěch 

 

Cíl: 

Důleţitost/ 

instrumentalita 

Instrumentalita/ 

prospěch 

Důleţitost/ 

prospěch 

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Vystudovat střední školu 0,114 - 0,072 - -0,009 - 

Dobře vychovávat děti -0,101 - -0,164 * -0,041 - 

Být s tím, koho mám rád -0,055 - -0,139 - -0,078 - 

Mít milujícího partnera 0,078 - -0,012 - -0,137 - 

Ţít šťastný rodinný ţivot 0,147 - -0,078 - -0,154 - 

Být dobrým kamarádem 0,044 - -0,095 - -0,064 - 

Vystudovat vysokou školu 0,145 - 0,018 - -0,026 - 

Řídit si sám svůj ţivot 0,179 * -0,314 ** 0,077 - 

Udrţovat se ve zdravé kondici -0,146 - -0,266 ** 0,146 - 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 0,156 - -0,134 - 0,002 - 

Stále se v něčem zlepšovat -0,030 - -0,105 - 0,060 - 

Osamostatnit se od rodičů -0,027 - -0,132 - 0,041 - 

Mít hodně kamarádů -0,016 - -0,147 - -0,004 - 

Mít dostatek volného času 0,051 - -0,047 - -0,045 - 

Mít zajímavé povolání 0,062 - 0,022 - -0,179 * 

Pomáhat druhým -0,046 - -0,069 - -0,038 - 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 
0,041 - -0,246 ** 0,028 - 

Vydělávat hodně peněz -0,029 - -0,044 - 0,013 - 

Stále poznávat něco nového -0,057 - -0,082 - -0,010 - 

Mít vysoký sociální status 0,026 - -0,144 - -0,105 - 

Hodně cestovat 0,090 - 0,094 - -0,194 * 

Mít dobré známky -0,067 - 0,022 - -0,257 ** 

Mít velký majetek -0,052 - 0,139 - 0,134 - 

Pozn.: N = 106 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 

 

 

Dále jsem se zabývala vazbou mezi důleţitostí připisovanou cílům 

a prospěchem studentů. Korelační analýza odhalila vysoce významnou vazbu pouze 

u cíle Mít dobré známky. Významná vazba byla prokázána ještě u cílů Mít zajímavé 

povolání a Hodně cestovat. U všech těchto cílů uvádí tabulka 20 záporné korelační 

koeficienty, to znamená, ţe studenti s lepším prospěchem přisuzovali uvedeným 
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cílům významně vyšší důleţitost, neţ studenti prospěchově méně úspěšní. Vazba 

se tedy prokázala u pouhých tří cílů z celého seznamu, u ostatních cílů nebyla vazba 

mezi připisovanou důleţitostí cílů a prospěchem studentů významná. 

3.4.6 Výsledky – vazby mezi instrumentalitou a charakteristikami 

vztahu studentů k budoucnosti 

 Pomocí korelační analýzy jsem dále zjišťovala vazby mezi instrumentalitou 

a charakteristikami vztahu studentů k budoucnosti (spokojeností, délkou horizontu, 

realističností, rozpracovaností a alternativností), které jsem u účastníků výzkumu 

zjišťovala pomocí otevřených otázek a zadané slohové práce. Cílem korelační 

analýzy bylo odhalit, zda mezi těmito proměnnými existují významné vazby 

a případně jakého jsou charakteru. Tímto postupem jsem se snaţila najít odpověď 

na otázku, zda určitý typ vztahování se k budoucnosti souvisí s vysokou 

instrumentalitou učení připisovanou daným cílům, coţ by otevřelo prostor pro otázky 

podrobnější analýzy v rámci dalších výzkumů.  

 Korelační analýza instrumentality a spokojenosti a také instrumentality 

a délky horizontu neodhalila ţádné významné vazby mezi těmito proměnnými 

(Spearmanovy korelační koeficienty jsou uvedeny v příloze 5, tab. 1). Znamená 

to tedy, ţe studenti uvádějící vysokou spokojenost se svými plány nepřipisují 

významně vyšší instrumentalitu učení pro dosaţení sledovaných cílů, obdobně ani 

studenti popisující ve svých představách velmi vzdálenou budoucnost nepřisuzují 

sledovaným cílům vyšší hodnoty instrumentality učení, neţ jejich spoluţáci, kteří 

se ve svých slohových pracích zabývali více bezprostřední budoucností. 

 Větší vazby analýza prokázala mezi charakteristikou realističnost 

a instrumentalitou učení (výsledky viz příloha 5, tab. 2). Vysoce významná pozitivní 

korelace byla zjištěna u cíle Stále se v něčem zlepšovat. Dále byly významné 

pozitivní korelace prokázány u cílů Mít dobré známky a Vystudovat střední školu. 

Z toho vyplývá, ţe významně vyšší instrumentalitu učení pro dosaţení těchto 

převáţně výkonových cílů uváděli studenti, kteří své představy budoucnosti pojali 

velmi realisticky. U jednoho cíle byla však také prokázána významná záporná 

korelace instrumentality učení a realističnosti plánů do budoucnosti. Jednalo se o cíl 

Mít velký majetek. Tomuto cíli připisovali významně vyšší instrumentalitu učení 

studenti, kteří svoji budoucnost nedokázali (či odmítli) realisticky popsat. Tato vazba 

je, dle mého předpokladu, zaloţena na mínění studentů, kteří díky svým mlhavým 
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představám o vlastní budoucnosti vnímají, ţe prostřednictvím studia zaručeně získají 

moţnost „spokojeně a bezstarostně ţít“ právě díky velkému majetku. Zajištění 

majetkem tedy vnímají jako základ spokojené budoucnosti, která zatím nemá jasné 

obrysy. 

 Korelační analýza proměnných instrumentalita učení a rozpracovanost 

(viz příloha 5, tab. 2) odhalila vysoce významnou vazbu s kladným korelačním 

koeficientem u cíle Mít dobré známky a významnou pozitivní vazbu u cílů 

Vystudovat vysokou školu a Mít dostatek volného času. Studenti, kteří povaţují 

učení za významný prostředek k dosaţení těchto cílů, svou představu budoucnosti 

detailně rozpracovali, velmi často se věnovali také tématu volný čas. Trochu 

překvapující vazbu vysoké instrumentality přisuzované cíli Mít dostatek volného 

času a rozpracovanosti představ budoucnosti vysvětlují studenti sami ve svých 

slohových pracích. Často totiţ v jejich rozpracovaných popisech budoucnosti 

významně figuroval předpoklad, ţe pokud se budou pilně věnovat studiu a dostudují 

vysokou školu, budou moci v budoucnosti trávit méně času v zaměstnání, které je 

i tak dobře uţiví, a budou mít tedy moţnost věnovat se více svým zájmům či trávit 

volný čas s rodinou. 

 Pomocí korelační analýzy jsem také sledovala vazby mezi alternativností 

studentských plánů a instrumentalitou učení u sledovaných cílů (výsledky viz příloha 

5, tab. 2). Její výsledky prokázaly významnou pozitivní vazbu proměnných v případě 

cílů Udrţovat se ve zdravé kondici a Mít hodně kamarádů. Na této vazbě je zřetelné, 

ţe se zřejmě vysoká alternativnost studentů neprojevila pouze při popisování vlastní 

budoucnosti, ale i ve schopnosti prostřednictvím učení dosáhnout cílů, kterým jiní 

studenti přisuzovali spíše negativní instrumentalitu učení. 

 U proměnných realističnost, rozpracovanost a alternativnost se 

prostřednictvím korelační analýzy s proměnnou instrumentalita učení neprokázalo 

velké mnoţství vazeb. U většiny sledovaných cílů zřejmě hodnota připisované 

instrumentality učení nesouvisí s těmito charakteristikami vztahu studentů 

k budoucnosti.  

 Věnovat se studentským představám o vlastní budoucnosti a zároveň jimi 

připisované instrumentalitě učení pro dosaţení cílů povaţuji za velmi obohacující 

pro hlubší porozumění těmto konceptům. Měla jsem tak moţnost lépe porozumět 

hodnotám připisované instrumentality učení u některých sledovaných cílů, ke kterým 

se studenti spontánně vyjadřovali i v rámci slohových prací. 
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3.4.7 Kazuistiky  

Na závěr kapitoly věnované prezentaci výsledků výzkumu uvedu kazuistiky 

šesti vybraných studentů z výzkumného vzorku, na kterých poukáţi na vazby mezi 

proměnnými zjišťovanými kvantitativními i kvalitativními metodami. Cílem 

kazuistik je popsat kombinace sledovaných proměnných u vybraných studentů 

a zodpovědět otázku, zda sledované proměnné tvoří v případě vybraných studentů 

typické konstelace vázané na kategorie pojetí učení. Kazuistiky dokreslují výstupy 

kvantitativních metod uvedených výše. Pro tyto účely jsem vybrala několik dle teorie 

typických kazuistik, ale také některé značně atypické jako příklady velké 

rozmanitosti studentských výpovědí. 

Při výběru studentů, jejichţ materiály budou zpracovány do kazuistik, jsem 

postupovala následovně: Jako první kritérium výběru jsem stanovila kategorie pojetí 

učení. Zaměřila jsem se především na kategorie „učení nazpaměť“ a „pochopení“, 

protoţe mě velmi zajímalo porovnání sledovaných proměnných u studentů 

pojímajících učení tímto způsobem. Poslední dva studenty jsem vybrala ze skupiny 

účastníků výzkumu, jejichţ pojetí učení spadalo do kategorie „seberozvoj“, tedy 

do kategorie dle Van Rossuma, Deijkerse a Hamerové (1985) vývojově 

„nejvyspělejší“. Ve skupinách studentů přiřazených k těmto třem kategoriím jsem 

se pokusila vybrat vţdy jednoho studenta, jehoţ výpovědi byly spíše typické, 

a jiného ze stejné kategorie, jehoţ odpovědi na otázky, slohová práce a vyplněný 

dotazník prozrazovaly, ţe se jedná o studenta vypovídajícího v rámci sledovaných 

proměnných netypicky. Kazuistiky studentů se stejným pojetím učení uvádím v textu 

vţdy za sebou, abych je mohla následně stručně porovnat. Na konci kapitoly také 

uvádím srovnání všech šesti studentů prostřednictvím sledovaných proměnných. 

Mezi vybranými studenty byly dvě dívky a čtyři chlapci, z hlediska typu 

studia se jednalo o čtyři studenty osmiletého studia a dva studenty čtyřletého studia. 

Kaţdému z šesti vybraných studentů jsem pro lepší přehlednost přidělila pseudonym. 

 

Marek 

 Marek je studentem osmiletého gymnázia, na posledním vysvědčení byl 

ohodnocen známkami s průměrem 1,67. V rámci popisu své budoucnosti Marek 

uvedl, ţe by chtěl zastávat post manaţera či ekonoma a po vydělání obnosu peněz 

zaloţit vlastní firmu se svým bratrem. Ve slohové práci popsal svoji budoucnost 

z pohledu 38 letého otce rodiny, který je právě na vrcholu své profesní kariéry. 
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Se svou představou byl velmi spokojený. Ve slohové práci si Marek pochvaloval, 

ţe nemá stanovenou fixní pracovní dobu, takţe se můţe věnovat svým 

volnočasovým zájmům, dále také s potěšením konstatoval, ţe je jeho rodina finančně 

zajištěná. Jeho představa byla popsána velmi realisticky, některé oblasti 

své budoucnosti v ní rozpracoval do značných detailů. Při popisu své představy 

neuvedl ţádnou alternativu ke svému plánu, ani pochyby o jeho uskutečnění.  

 Na otázku „Jakou roli sehrálo učení v tom, kým ses v popisované 

budoucnosti stal?“ Marek odpovídá: „Zprvu, při hledání práce, mělo moje vzdělání 

určitě velký význam. Do budoucna, hlavně při zakládání firmy mi však pomohly 

především ţivotní zkušenosti a peníze mého bratra. “ Markovo pojetí učení je 

typickým příkladem kategorie „učení nazpaměť“. Marek na otázku „Co Ty osobně 

rozumíš učením?“ uvádí: „Bohuţel to, ţe otevřu sešit, naučím se 10 stránek 

do písmene nazpaměť a napíšu si z toho písemku. Dost často z předmětu, o kterém 

do budoucna vůbec neuvaţuji.“ 

Marek za nejdůleţitější cíle z nabízeného seznamu označil cíle týkající 

se studia střední a vysoké školy, rodinného ţivota a úspěšné pracovní kariéry. 

Za velmi důleţitý ale také povaţuje cíl Vydělávat hodně peněz, Mít hodně kamarádů 

a Mít dostatek volného času. Za málo důleţité Marek povaţuje cíle Pomáhat druhým, 

Hodně cestovat, Stále poznávat něco nového a Mít vysoký sociální status. Celkově 

Marek připisoval cílům poměrně velkou důleţitost. Ţádný z nabízených cílů 

neoznačil za nedůleţitý. Při hodnocení instrumentality učení  pro budoucí cíle uvedl 

u jedenácti cílů (z dvaceti tří cílů v seznamu) kladnou hodnotu instrumentality 

(na škále -3 aţ +3), u tří cílů označil neutrální instrumentalitu učení. Za nejvíce 

instrumentální povaţuje učení pro dosaţení cílů spojených se školou. Dále ale také 

kladnou hodnotu instrumentality připsal cílům spojeným s úspěšnou kariérou, 

majetkem, sebeprosazením a cestováním. Cílům z rodinné a sociální oblasti připsal 

Marek většinou mírně zápornou hodnotu instrumentality (-1), stejně jako cílům Stále 

poznávat něco nového, Udrţovat se ve zdravé kondici a Mít dostatek volného času.  

Kladnou hodnotu instrumentality učení Marek uvedl u čtyř z deseti cílů, jeţ označil 

za nejvíce důleţité. 

Marek v rámci předloţeného dotazníku uvedl za jednoznačně nejčastější 

příčinu, vedoucí u něho k dosaţení sledovaných cílů, úsilí, píli (tuto moţnost uvedl 

u poloviny všech cílů). Atribuci úsilí, píle volil nejčastěji u cílů spojených se školou, 

kariérou, majetkem, ale také u cíle Ţít šťastný rodinný ţivot. Druhou nejčastěji 
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uváděnou příčinou byly schopnosti. Pouze ve dvou případech Marek uvedl atribuci 

snadnost/obtíţnost cíle. Připisované atribuce u cílů, jeţ Marek označil za velmi 

důleţité, byly značně pestré. Naproti tomu u cílů s kladnou hodnotou instrumentality 

učení většinou uvedl atribuci úsilí, píle. Za příčinu vedoucí ve škole nejčastěji 

k úspěchu Marek označil úsilí, píli (tedy příčinu vnitřní, nestabilní, ovlivnitelnou), 

naopak neúspěch nejčastěji připsal obtíţnosti úkolu (příčině vnější, stabilní, 

neovlivnitelné). Marek tedy své úspěchy i dosahování některých cílů nejčastěji 

připisuje své píli, coţ můţe mít pozitivní vliv na hodnoty instrumentality učení. 

 

Šárka 

Šárka studuje čtyřleté gymnázium, v pololetí prvního ročníku měla 

na vysvědčení známky s průměrem 2,0. V budoucnu se chce věnovat oblasti 

ţurnalistiky, zmiňuje povolání jako moderátorka, redaktorka nebo rádiová hlasatelka. 

V rámci slohové práce píše Šárka o představách své budoucnosti výhradně 

z profesního hlediska. V popisované budoucnosti je jí 25 let, takţe zřejmě popisuje 

období, kdy je nezávislá na původní rodině, ale ještě neplánuje zaloţit svoji rodinu. 

Původní, ani novou rodinu ve svém popisu budoucnosti totiţ nezmiňuje, stejně jako 

přátele nebo volný čas. Svou realistickou, avšak málo rozpracovanou vizi Šárka 

charakterizuje takto: „Nechci stereotypní zaměstnání, chci pestrost a spontánnost. 

Proto chci více zaměstnání najednou.“ Se svými představami je Šárka zcela 

spokojená, označuje je za „vysněnou budoucnost“. 

Na otázku týkající se role učení v popsané budoucnosti Šárka odpovídá, 

ţe gymnázium je zaměřené převáţně na matematiku, která je jí ve zvoleném oboru 

k ničemu, takţe učení nepřikládá zásadní úlohu v budoucích plánech. Dále však 

dodává, ţe v předmětu český jazyk se v mnohém na gymnáziu zlepšila, jen jí vadí, 

ţe jsou na škole humanitní obory oproti matematice přehlíţeny. Učení hodnotí jako 

nepříjemnou věc, která jí bere čas vyuţitelný zábavnějším způsobem. Pro Šárku 

je důleţité být dobrá v předmětech, které ji baví, ostatním předmětům se věnuje tak, 

aby absolvovala ročník. Dále o učení píše: „Prostě si myslím, ţe učit se nazpaměť 

celý sešit, jen abych měla jedničku, za ten čas mi to nestojí.“ U Šárky tedy stejně 

jako u Marka hraje důleţitou roli při učení paměť. Oba také ve své formulaci určitým 

způsobem vyjadřují negativní pocity spojené s učením. 

Šárka označila z nabídky cílů za nejdůleţitějších děvět z nich, vybrala cíle 

týkající se sebeprosazení a seberozvoje, dokončení střední školy, kamarádů a také 
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dostatku peněz. Naopak za málo důleţité povaţuje Šárka cíle Ţít šťastný rodinný 

ţivot a Mít dobré známky, coţ naznačily uţ její odpovědi v kvalitativní části 

výzkumu. Šárka téměř všem cílům připsala značnou důleţitost, jako nedůleţitý 

neoznačila ţádný z cílů. V části věnované instrumentalitě učení uvedla Šárka celkově 

kladné hodnoty instrumentality pouze u šesti cílů, instrumentalitu s hodnotou 3 

uvedla u cílů Mít dobré známky a Vystudovat vysokou školu. Dalším šesti cílům 

přisoudila neutrální instrumentalitu učení pro jejich dosaţení, ostatním cílům připsala 

zápornou hodnotu instrumentality (jednalo se o cíle ze sociální a rodinné oblasti 

a cíle Stále poznávat něco nového a Udrţovat se ve zdravé kondici). Hodnotu -3 

v Šárčině dotazníku získal cíl Mít dostatek volného času. Šárka tedy vnímá, ţe jí 

učení znemoţňuje trávit čas dle jejích přání. Pouze dva pro Šárku nejdůleţitější cíle 

ohodnotila kladnou hodnotou instrumentality, vnímá tedy, ţe k dosaţení většiny 

pro ni zásadních cílů jí učení nepomůţe. 

Šárka za nejčastější příčinu dosaţení sledovaných cílů povaţuje, stejně jako 

Marek, úsilí, píli. Tuto atribuci uvedla především u cílů týkajících se studia, získání 

majetku, sebeprosazení, seberozvoje a výchovy dětí (celkově u devíti cílů). Poměrně 

často však také volila atribuce schopnosti a náhoda, štěstí. Šárka například náhodě, 

štěstí přisoudila dosaţení cílů jako Mít dobré známky či Mít hodně kamarádů. 

Atribuci snadnost/obtíţnost cíle volila jen zřídka, obdobně jako Marek. Svým velmi 

důleţitým cílům Šárka střídavě připsala různé atribuce, stejně jako cílům, kterým 

přisoudila kladnou instrumentalitu učení. Za neúspěch ve škole podle Šárky můţou 

nejčastěji její nedostatečné schopnosti, tedy příčina vnitřní, stabilní a neovlivnitelná, 

zatímco za úspěchem stojí náhoda, štěstí jako příčiny vnější, nestabilní 

a neovlivnitelné. Z toho tedy vyplývá, ţe Šárka vnímá situaci úspěchu i neúspěchu 

z velké části za neovlivnitelnou svým působením, coţ má u ní pravděpodobně vliv 

na připisovanou instrumentalitu učení. Šárka za nejčastější příčinu svého úspěchu 

označila atribuci náhoda, štěstí, která je značně nestálá, úspěch je tedy velmi nejistý. 

Situace neúspěchu, které Šárka připsala nedostatečným schopnostem jako stabilní 

příčině, mohou vést k malé motivovanosti pro další práci. Šárčiny atribuční tendence 

po úspěchu a neúspěchu lze označit dle pojetí Ambramsona za pesimistický atribuční 

styl. Nápadné je také to, ţe nejpravděpodobnější příčinou dosaţení dobrých známek 

je v jejím případě náhoda, štěstí. 

Při porovnání sledovaných proměnných v případě Marka a Šárky jsem 

zjistila, ţe se liší jak v popisu své budoucnosti (délka horizontu, rozpracovanost, 
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alternativnost), tak v roli přisuzované učení (s tím, ţe Šárka označuje učení 

za nepříjemnou věc). Odlišnosti jsem také našla při porovnání jejich nejdůleţitějších 

cílů. Jejich hodnocení se lišilo také u cíle Mít dobré známky, který Šárka označila 

za málo důleţitý. Celkově připsala Šárka sledovaným cílům více záporných, 

neţ kladných hodnot instrumentality učení, v tom se od Marka také velmi liší. 

Atribuční tendence se u těchto dvou studentů liší hned dvěma způsoby: Šárka častěji 

připisuje dosaţení cílů příčině náhoda, štěstí a zcela jiným způsobem neţ Marek 

atribuuje po úspěchu, Marek volí v případě úspěchu ovlivnitelnou atribuci, zatímco 

Šárka atribuci neovlivnitelnou. 

 

Pavel 

Třetí kazuistika je věnovaná Pavlovi, který studuje osmileté gymnázium, 

je Markovým spoluţákem z paralelní třídy. Pavel měl na posledním vysvědčení 

průměr známek 1,71. Pavlovy plány do budoucnosti prozrazují, ţe se chce věnovat 

hudbě a pedagogické činnosti. Svou budoucnost popisuje z pohledu 28 letého 

mladého muţe, který po maturitě vystudoval dvě školy, Jeţkovu konzervatoř 

a Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, a právě se svou přítelkyní plánuje 

zaloţení rodiny. Pavel má svou budoucnost podrobně promyšlenou a rozpracovanou, 

např. zmiňuje, na které konkrétní škole by chtěl učit, nebo v jakém městě bude 

s rodinou bydlet. V rámci popisu nezmínil ani pochyby, ani alternativy svých plánů. 

Pavel popsal svůj den velmi realisticky z hlediska své profese učitele v základní 

umělecké škole. Čas po práci věnoval své přítelkyni a rodičům, se kterými plánují 

společné bydlení a svatbu. Pavel dále píše, ţe takto plánovaná budoucnost je jeho 

snem, i kdyţ ji vnímá jako ne úplně ideální, zmiňuje, ţe bude mít jako učitel 

a hudebník málo času. 

Roli učení v popsané budoucnosti charakterizuje Pavel takto: „Musel jsem 

si uvědomit, ţe bez píle se nikam nedostanu. Studovat VŠ dohromady s konzervatoří 

nebyla ţádná sranda. Navyknout na učení jsem musel uţ na vyšším gymplu, abych 

to po maturitě zvládal. (…)“ Pavel dále charakterizoval, co rozumí pod pojmem 

učení: „Poznávat fakta, vyvozovat z nich závěry. Vyvozování závěrů tříbí úsudek -> 

schopnost řešení problémů, všeobecné znalosti.“ Jeho pojetí učení jsem zařadila 

do kategorie „pochopení“, které bylo v jeho definici nejvíce zdůrazněno, i kdyţ 

formulace „všeobecné znalosti“ spíše odkazuje na kategorii „získávání vědomostí“. 
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Pavel při hodnocení důleţitosti vybraných cílů označil pět z nich za velmi 

důleţité, jednalo se o cíle týkající se partnera a dětí, ale také cíle Pomáhat druhým 

a V ţivotě dosáhnout něčeho významného. Cíle týkající se školy, seberozvoje, 

sebeprosazení a volného času jsou pro něho důleţité, ale aţ na druhém místě. 

Za málo důleţité Pavel povaţuje mimo jiné cíle týkající se majetku a cíle Stále 

poznávat něco nového a Mít zajímavé povolání. Celkově připsal cílům niţší 

důleţitost neţ Marek nebo Šárka. Ţádný z cílů neoznačil jako nedůleţitý. 

Při zjišťování hodnot instrumentality učení se ukázalo, ţe Pavel obecně nevnímá 

učení jako omezení, které by mu mělo znesnadnit dosáhnout daných cílů. Jediný cíl, 

kterému Pavel připsal zápornou hodnotu instrumentality (hodnotu -1), byl cíl Mít 

hodně kamarádů. U dalších pěti cílů ještě uvedl neutrální instrumentalitu učení, 

avšak u zbývajících cílů volil výhradně kladnou hodnotu instrumentality. Zajímavé 

je, ţe největší instrumentalitu učení nepřipisoval (mimo cíle Mít dobré známky) 

cílům spojeným se studiem, ale cílům jako Osamostatnit se od rodičů, Mít vysoký 

sociální status, Stále se v něčem zlepšovat a Vydělávat hodně peněz. Celkově tedy 

Pavel povaţuje své učení za významný prostředek pro dosaţení sledovaných cílů. 

Pavel připsal kladnou hodnotu instrumentality učení třem cílům z pěti, jeţ označil 

za velmi důleţité, přesto vyšší hodnoty instrumentality učení přisoudil jiným cílům. 

V části dotazníku věnované atribucím Pavel u poloviny sledovaných cílů 

volil jako příčinu nejčastěji vedoucí k dosaţení cílů úsilí, píli. Jednalo se o velmi 

rozmanité cíle, některé patřily k sociálním cílům či cílům zaměřeným na rodinu. 

Poměrně často také Pavel zmiňoval atribuci schopnosti (u sedmi cílů). Vnější příčiny 

dosaţení cíle volil pouze u pěti cílů týkajících se partnera, kamarádů, cestování 

a u cíle Stále poznávat něco nového. V případě cílů, jimţ Pavel připsal vysokou 

důleţitost, volil pestrou škálu atribucí. Školní úspěch Pavel přisuzuje nejčastěji svým 

schopnostem, tedy příčině vnitřní, stabilní a neovlivnitelné, coţ je předpoklad 

pozitivních očekávání ohledně budoucích výsledků. Zatímco neúspěch vnímá Pavel 

obvykle jako následek nedostatečného úsilí, které je příčinou vnitřní, nestabilní, ale 

ovlivnitelnou. Zmíněný způsob atribuování Pavla motivuje i po neúspěchu k další 

práci a vynaloţení většího úsilí, díky kterému můţe příště docílit pozitivního 

výsledku. Pavel je dle pojetí Ambramsona typickým příkladem optimistického 

atribučního stylu. V Pavlově případě výrazně převaţují atribuce vnitřní, coţ zřejmě 

zvyšuje jím vnímanou instrumentalitu učení u některých cílů. 
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Z hlediska atribučních tendencí je zajímavé povšimnout si rozdílů mezi 

Šárkou a Pavlem. Šárka zvolila v případě neúspěchu atribuci nedostatečné 

schopnosti, jeţ vede spíše ke sníţení motivovanosti po neúspěchu, zatímco Pavel 

neúspěch připsal nedostatečnému úsilí, jeţ můţe ovlivnit, takţe jeho motivace 

po neúspěchu spíše poroste. Obecně lze říci, ţe v případě situací, které jsou pro nás 

subjektivně ovlivnitelné, roste naše motivace pro jejich zvládnutí. Pavlova tendence 

dávat přednost ovlivnitelným příčinám neúspěchu můţe tedy být z hlediska motivace 

pro další práci označena za „šťastnou“ nebo optimistickou. 

 

Nikola 

Nikola je Pavlova spoluţačka z kvinty osmiletého gymnázia. Její studijní 

průměr je 1,36, má tedy ze všech studentů v rámci kazuistik nejlepší prospěch. 

Nikola by se ráda stala módní návrhářkou. V popisované budoucnosti je jí 28 let, ţije 

s přítelem v Londýně, kde si otevřela butik. Plánuje, ţe by si otevřela další obchody 

v Tokiu nebo v Paříţi, kdyţ se jí bude dobře dařit. Ve své snové představě popisuje, 

jakým činnostem se bude v rámci svého povolání věnovat a dodává, ţe ji to bude 

velmi bavit. Píše, ţe ji bude těšit vidět modelky a známé osoby v šatech, které sama 

navrhla. Celkově však její popis nepůsobí příliš rozpracovaně. S popisovanou 

budoucností je Nikola velmi spokojená, prý si to tak vţdycky přála. V rámci své 

představy neuvádí ţádné alternativy, ale také neuvádí pochyby o moţnosti její 

realizace. 

Roli učení v představě své budoucnosti komentuje takto: „Škola mě naučila 

jednat s lidmi, jazyky a slušnost.“ Její pojetí učení přesně vystihuje podstatu 

kategorie „pochopení“, protoţe na otázku „Co Ty osobně rozumíš učením?“ stručně 

odpovídá, ţe je to „schopnost porozumět něčemu, co neznám“. 

Nikola celkově předloţeným cílům připsala poměrně velkou důleţitost. 

Nejvíce důleţité jsou pro ni cíle spojené s rodinou, vystudováním střední školy, ale 

také cíle Hodně cestovat, Osamostatnit se od rodičů, Mít zajímavé povolání a Stále 

se v něčem zlepšovat. Tento výběr cílů koresponduje s popisem budoucnosti, který 

Nikola uvedla ve slohové práci. Naopak za málo důleţité Nikola povaţuje cíle 

týkající se známek, majetku, pomáhání druhým a mnoţství kamarádů. Za nedůleţitý 

neoznačila Nikola ţádný cíl, stejně jako Marek, Šárka nebo Pavel, coţ prozrazuje, 

ţe výběr dvaceti tří cílů je pro studenty poměrně atraktivní. V části dotazníku 

věnované instrumentalitě učení Nikola u všech cílů, v případě velké snahy při učení 
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i při její naprosté absenci, volila pouze dvě moţnosti: ţe cílů spíše dosáhne nebo 

spíše nedosáhne. Nikdy v dotazníku nezvolila jinou moţnost. Její celková 

instrumentalita učení je lehce záporná, u třinácti cílů uvedla hodnotu instrumentality 

-1, u deseti zbývajících cílů potom hodnotu 1. Cíle, kterým Nikola připsala kladnou 

instrumentalitu učení, se týkaly školy, majetku, sebeprosazení, zajímavé a úspěšné 

kariéry a výchovy dětí. Kladnou hodnotu instrumentality učení připsala třem z osmi 

pro ni velmi důleţitých cílů.  

Z hlediska atribučních tendencí je u Nikoly zajímavé, ţe u ţádného cíle 

nevolila vnější příčinu dosaţení cíle. U patnácti cílů označila za nejčastější příčinu 

jejich dosaţení úsilí, píli a u zbývajících osmi cílů atribuci schopnosti (jednalo 

se o některé cíle z oblasti rodiny, sebeprosazení, seberozvoje, ale také o cíle Mít 

zajímavé povolání a Mít dostatek volného času). V případě cílů, jeţ označila 

za velmi důleţité, následně stejně často volila atribuci úsilí, píle, jako atribuci 

schopnosti. Avšak u většiny cílů s kladnou hodnotou instrumentality převáţila 

atribuce úsilí, píle. Za atribuci nejčastěji vedoucí k úspěchu ve škole Nikola označila 

úsilí, píli, ale neúspěch nejčastěji připisuje obtíţnosti úkolu, tedy příčině vnější, 

stabilní, neovlivnitelné. V případě Nikoly převaţující vnitřní atribuce zřejmě 

na instrumentalitu učení výrazně nepůsobí, ta je u Nikoly celkově mírně záporná. 

Moţná to můţe souviset s hodnotou důleţitosti, kterou Nikola přisuzuje cílům 

spojeným přímo se školou. Dobré známky jsou pro ni málo důleţité a vystudování 

vysoké školy více důleţité.  

Při porovnání Pavla a Nikoly je třeba poznamenat, ţe i přes podobné pojetí 

učení se v případě některých sledovaných proměnných tito dva studenti značně 

odlišují. Nejvíce se to projevilo ve vztahu k vlastní budoucnosti (Nikola popisuje 

svoji budoucnost jako málo rozpracovaný sen), v hodnotách instrumentality učení 

(Pavel celkově připsal velmi kladné hodnoty instrumentality učení, Nikola naproti 

tomu lehce záporné hodnoty) a atribuování po úspěchu a neúspěchu (Pavel volil 

vnitřní atribuce, Nikola naproti tomu neúspěch připsala atribuci vnější 

a neovlivnitelné). Nikola má oproti Pavlovi o něco lepší průměr známek a také cílům 

přisuzuje celkově větší důleţitost. Cíl Mít dobré známky ale označila za méně 

důleţitý neţ Pavel. 
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Radim 

Radim je Markův spoluţák z kvinty osmiletého gymnázia. Jeho průměr 

známek na posledním vysvědčení se vyšplhal na 2,53. Radim by si v budoucnosti 

přál vykonávat povolání učitele na druhém stupni základní školy nebo na střední 

škole. V popisu budoucnosti neuvádí, jaké předměty by chtěl vyučovat, protoţe 

si zatím sám není jistý. Radim popisuje svou budoucnost z pohledu 31 letého 

mladého učitele, který má poměrně jasno v tom, jak by jeho vyučování probíhalo, 

dokonce uvádí metody, které by při výuce vyuţíval. Naproti tomu ve své představě 

vůbec nezmiňuje ani původní, ani novou rodinu, nevěnuje se ani tématu koníčků 

či přátel, zcela se zaobírá popisem své profese. Celkově jeho popis není vzhledem 

k ostatním oblastem propracovaný. Radim o svém povolání učitele píše, ţe mu půjde 

hlavně o to, aby se jeho ţáci naučili co nejvíce a měli tak lepší budoucnost. Se svým 

realistickým popisem budoucnosti je Radim spokojený, neuvádí ţádnou alternativu 

nebo pochyby o její realizaci. 

O úloze učení v popsané budoucnosti se Radim rozepsal, protoţe vnímá, 

ţe učení má v jeho případě velkou roli. Píše však pouze o jednom přínosu učení: 

„(…) Pozorování několika různých stylů vyučování mi pomohlo utvořit si představu, 

jak by to mohlo eventuálně vypadat.“ Na otázku týkající se pojetí učení Radim 

odpověděl s jistým přihlédnutím ke zvolené profesi, píše totiţ, ţe učení je pro něho: 

„převzetí zkušeností od lidí, kteří mají ověřené zdroje, získávání vědomostí…“ Jeho 

pojetí učení jsem zařadila do kategorie „seberozvoj“, i kdyţ zmiňuje také „získávání 

vědomostí“, coţ naprosto vystihuje obsah první kategorie pojetí učení věnované 

nabývání informací a nových poznatků. V případě Radimova pojetí učení je zařazení 

do kategorií dost nejednoznačné. 

Radim přisuzuje téměř všem sledovaným cílům značnou důleţitost, pouze 

u cílů Mít dobré známky a Hodně cestovat uvedl malou důleţitost. Naopak za velmi 

důleţité Radim povaţuje cíle týkající se rodiny, vystudování střední a vysoké školy, 

volného času a dále cíle Stále se v něčem zlepšovat, V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného, Osamostatnit se od rodičů a Udrţovat se ve zdravé kondici. 

Při celkovém zhodnocení instrumentality učení, kterou Radim připsal daným cílům, 

jsem zjistila, ţe u patnácti z dvaceti tří cílů uvedl zápornou hodnotu instrumentality. 

Hodnotu -3 připsal cílům týkajícím se rodiny, volného času a cíli Stále se v něčem 

zlepšovat, u značného počtu cílů uvedl také hodnotu -2. Toto zjištění mě velmi 

překvapilo vzhledem k Radimovu výroku o cíli jeho pedagogického snaţení, jeţ 
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uvedl ve slohu. Mírně kladnou hodnotu instrumentality (hodnotu 1) připsal cílům 

spojeným se školou, kariérou, majetkem, ale také cílům Hodně cestovat a Mít vysoký 

sociální status. Pouze u dvou velmi důleţitých cílů vnímá učení jako prostředek 

k jejich dosaţení. 

Radim za příčiny dosaţení daných cílů většinou uváděl vnitřní atribuce 

(nejčastěji úsilí, píli), vnětší atribuce volil pouze u pěti cílů rozmanitého zaměření. 

U většiny cílů, kterým Radim připsal kladnou instrumentalitu učení, uvedl atribuci 

úsilí, píle. Vybraným velmi důleţitým cílům připsal jako nejčastější přičiny dosaţení 

úsilí, píli a své schopnosti, v obou případech se tedy jedná o příčiny vnitřní. Radim 

jako nejčastější příčiny úspěchu i neúspěchu ve škole uvedl své schopnosti, tedy 

příčinu vnitřní, stabilní, neovlivnitelnou. U Radima je zajímavé, ţe i přes celkově 

velkou připisovanou důleţitost cílům a převaţující vnitřní atribuce, přisuzuje celkově 

sledovaným cílům výrazně zápornou instrumentalitu učení. 

 

Tomáš 

Poslední kazuistika se věnuje Tomášovi, studentovi čtyřletého studia, který 

chodí do paralelní třídy se Šárkou. Tomáš dostal po prvním pololetí stráveném 

na gymnáziu na vysvědčení známky s průměrem 2,93, má tedy ze všech studentů 

v rámci kazuistik nejhorší prospěch. Tomáš ve své představě budoucnosti uvádí, ţe 

by chtěl být manaţerem nějaké firmy. Ve slohové práci se zabýval obdobím, kdy 

bude mít rodinu (zmiňuje se o dvou dětech a manţelce) a bude aktivní ve své práci. 

Přesný věk neuvedl. Začátek slohové práce působí impozantně, Tomáš úvodem píše: 

„Jednoho dne se probudím ve své nabušené vile, uprostřed pokoje bude stát velká 

socha a kolem ní fontány. Vedle mě bude leţet moje krásná ţena.“ Kromě těchto 

úvodních detailů však Tomáš svou představu v rámci slohu moc nerozpracoval, 

neuvádí ani ţádné alternativy či pochyby o jejím uskutečnění. Jeho popis působí 

spíše jako fantazie s realistickými prvky, se svou představou je Tomáš spokojen. 

Na otázku „Jakou roli sehrálo učení v tom, kým ses v popisované 

budoucnosti stal?“ Tomáš vůbec neodpověděl. K pojetí učení se však vyjádřil, 

napsal, ţe učení: „je získávání zkušeností, utváření a pozměňování člověka v průběhu 

celého ţivota“. Jeho odpověď je typickým příkladem kategorie „seberozvoj“. 

Pro Tomáše byly celkově sledované cíle značně důleţité, za velmi důleţité 

označil deset cílů, za málo důleţité pouze dva z celého seznamu (Mít dobré známky 

a Mít dostatek volného času). Nejdůleţitější jsou pro Tomáše cíle týkající se úspěšné 
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kariéry a vydělávání peněz, studia střední a vysoké školy, rodiny, kamarádů a také cíl 

Udrţovat se ve zdravé kondici. Stejně jako studenti z předchozích kazuistik Tomáš 

neoznačil ţádný z cílů za nedůleţitý. Tomášem připisovaná instrumentalita učení 

pro dosaţení sledovaných cílů byla obecně docela vysoká. Kladnou hodnotu uvedl 

u dvanácti z dvaceti tří cílů (téměř u všech uvedl hodnotu instrumentality 2). 

Nejvyšší moţnou hodnotu instrumentality učení uvedl u cíle Vystudovat vysokou 

školu. U dvou cílů zhodnotil Tomáš instrumentalitu učení za neutrální, na dosaţení 

cílů Řídit si sám svůj ţivot a Stále se v něčem zlepšovat podle něho nemá učení 

ţádný vliv. Značně nízkou hodnotu instrumentality připsal Tomáš sociálním cílům 

a cílům týkajícím se rodiny, zdravé kondice a volného času. Kladnou instrumentalitu 

učení Tomáš uvedl u čtyř z deseti pro něho velmi důleţitých cílů. 

U Tomáše převaţují v atribučních tendencích silně příčiny vnitřní, 

u dvanácti cílů uvedl za nejčastější příčinu dosaţení úsilí, píli, u dalších pěti cílů 

atribuci schopnosti. Stejně početně jako atribuce schopnosti byla zastoupená také 

příčina náhoda, štěstí. Tuto atribuci Tomáš volil v případě cílů sociálních 

a rodinných a také u cíle Mít zajímavé povolání. U cílů, které Tomáš označil 

za velmi důleţité, volil střídavě tři typy atribucí: náhoda, štěstí; úsilí, píle; 

schopnosti. Obdobně volil atribuce i v případě cílů, jimţ připsal kladnou 

instrumentalitu učení. Atribuce po úspěchu a neúspěchu zvolil shodně s Radimem, 

úspěch i neúspěch připsal svým schopnostem. Celkově tedy dává Tomáš 

jednoznačně přednost vnitřním atribucím, coţ můţe spolu s velkou připisovanou 

důleţitostí pozitivně ovlivňovat hodnoty instrumentality přisuzované cílům.  

Přesto, ţe Tomáš uvedl s Radimem shodné atribuce po úspěchu 

a neúspěchu, velmi podobné početní zastoupení atribucí volených u jednotlivých 

cílů, připsali hodnotově velmi podobnou celkovou důleţitost daným cílům a neliší 

se příliš ani jejich prospěch (známky oba povaţují za málo důleţité), tak se částečně 

odlišují v pojímání budoucnosti (v délce popisovaného horizontu a v realističnosti 

představ) a velmi se různí v míře připisování instrumentality učení daným cílům. 

Tomáš celkově cílům připisuje vyšší instrumentalitu učení, na rozdíl od Radima 

uvedl vysoké hodnoty instrumentality i u jednotlivých cílů (jedenkrát hodnotu 3, ale 

velmi často také hodnotu 2). Radim volil nejvýše hodnotu 1. Rozdíl jsem také 

objevila při porovnání cílů, kterým tito chlapci připisují velkou důleţitost. Radim 

za velmi důleţité označil cíle týkající se sebeprosazení a seberozvoje, zatímco Tomáš 

vybral za velmi důleţité cíle týkající se úspěšné kariéry a vydělávání hodně peněz. 
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Značně se Radim s Tomášem lišili také v důleţitosti, kterou připsali cíli Mít dostatek 

volného času, pro Radima je tento cíl velmi důleţitý, zatímco Tomáš ho označil 

za málo důleţitý. Rozdíl mezi chlapci je také trochu v jejich vyjádření pojetí učení. 

Tomášovo pojetí je jasně orientované na seberozvoj, zatímco Radim zmiňuje také 

získávání vědomostí, jeho formulace není tak jednoznačná jako Tomášova. 

Posledním rozdílem je, ţe Tomáš je studentem čtyřletého typu studia, zatímco Radim 

studuje osmileté gymnázium. 

 

Shrnutí kazuistik 

Závěrem, po uvedení kazuistik, ještě porovnám výše popsané studenty 

z hlediska sledovaných proměnných, abych zjistila, zda se studenti rozdělení dle 

kategorií pojetí učení či jiných proměnných budou v některých ohledech více 

shodovat či naopak spíše odlišovat.  

Kdyţ jsem porovnala dvojice studentů se stejným (či velmi podobným) 

pojetím učení, zjistila jsem, ţe se tito studenti vzhledem ke sledovaným proměnným 

spíše odlišují. Marek a Šárka, jako zástupci kategorie „učení nazpaměť“, 

se vzhledem k ostatním sledovaným proměnným shodovali jen velmi málo, nejvíce 

ve vztahu k budoucnosti (v charakteristikách spokojenost a realističnost). Studenti, 

kteří pojali své učení jako „pochopení“, tedy Pavel a Nikola, jsou při porovnání 

jejich kazuistik také spíše odlišní, v popisu budoucnosti se shodují pouze v případě 

délky horizontu a alternativnosti, dále shodně cílům připisují převáţně vnitřní 

atribuce. Radim a Tomáš, jejichţ pojetí učení spadalo do kategorie „seberozvoj“, 

se z uvedených dvojic shodovali nejvíce. Velmi podobně se vyjádřili k problematice 

atribucí (u jednotlivých cílů i po úspěchu a neúspěchu), i k některým 

charakteristikám vztahu k budoucnosti. Oba se také značně shodovali na celkové 

připisované důleţitosti u daných cílů, mimo jiné označili také oba cíl Mít dobré 

známky za málo důleţitý. Naproti tomu se tito chlapci velmi lišili v hodnotách 

instrumentality učení, které připisovali sledovaným cílům. Z uvedeného porovnání je 

zřetelné, ţe výpovědi vybraných studentů byly velmi pestré. Zpracované kazuistiky 

tak nepomohly v odhalení typických konstelací sledovaných proměnných, které by 

se vázaly na zastoupené kategorie pojetí učení. Přesto však umoţnily podrobnější 

srovnání jednotlivých proměnných, které naznačilo jejich vzájemné vazby. Stručné 

výsledky srovnání uvádím dále v textu. 
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Následně jsem šest studentů, jimţ jsem se věnovala v kazuistikách, rozdělila 

do dvou skupin dle celkové hodnoty připisované instrumentality učení. Zjistila jsem, 

ţe se skupina celkově připisující niţší hodnoty instrumentality učení od druhé 

skupiny liší ve třech porovnávaných charakteristikách. Studenti z celkově niţší 

připisovanou instrumentalitou uvedli ve slohových pracích méně rozpracované 

popisy své budoucnosti a z hlediska připisované důleţitosti se shodovali na tom, ţe 

je cíl Mít dobré známky málo důleţitý. Studenti, přisuzující celkově cílům vyšší 

instrumentalitu, popisovali své představy spíše velmi propracovaně. Cíl Mít dobré 

známky označili, aţ na Tomáše, za více důleţitý. Dále jsem si povšimla, ţe studenti 

připisující celkově niţší hodnoty instrumentality učení méně často přisuzovali kladné 

hodnoty instrumentality cílům, jeţ označili za velmi důleţité (přesto, ţe za důleţité 

označili velmi podobný počet cílů). Zřejmě tedy za důleţité volí cíle, pro jejichţ 

dosaţení není učení významným prostředkem, nebo nedoceňují přínos, který jim 

můţe učení ve vztahu k těmto cílům přinést. Skupina studentů připisujících celkově 

vyšší hodnoty instrumentality učení v porovnání s druhou skupinou méně často 

uváděla u cílů hodnoty instrumentality -2, ţádný z těchto studentů neuvedl ve svém 

dotazníku hodnotu -3. 

Všichni studenti popsaní v kazuistikách se naopak značně shodovali 

v převaţujících atribučních tendencích u jednotlivých cílů a také částečně ve volbě 

cílů, kterým připisovali kladnou i zápornou instrumentalitu učení. Z hlediska celkové 

připisované důleţitosti se studenti také příliš neodlišovali, stejně jako z hlediska 

spokojenosti a nízké alternativnosti představ vlastní budoucnosti. 

Naznačené tendence rozkrývající vazby mezi sledovanými proměnnými by 

bylo třeba podrobněji kvalitativně zmapovat na větším výzkumném vzorku, aby bylo 

moţné závěry upřesnit a interpretovat ve vztahu k teorii. Zmíněné dílčí poznatky 

mohou poslouţit jako námět pro další výzkumné studie.   
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4 DISKUZE  

 Předloţená diplomová práce byla koncipována jako výzkumná studie, 

jejímţ cílem bylo zmapovat u studentů z výzkumného vzorku jejich vztah 

k budoucnosti, připisovanou důleţitost, instrumentalitu učení, atribuční tendence 

u vybraných cílů a také pojetí učení těchto studentů. Pro účely výzkumu byly pouţity 

jak kvantitativní, tak kvalitativní metody. V rámci výzkumného vzorku jsem 

porovnala sledované proměnné u skupin chlapců a dívek a u skupin studentů 

čtyřletého a osmiletého gymnázia. U vybraných proměnných jsem následně 

zkoumala jejich vazby pomocí korelační analýzy a prostřednictvím podrobných 

kazuistik několika zúčastněných studentů. Výzkumný vzorek tvořilo 106 studentů 

gymnázia podobného věku. Vzhledem k pohlaví i typu studia byl výzkumný vzorek 

poměrně vyváţený. Jednalo se o studenty kvint osmiletého studia a prvních ročníků 

čtyřletého studia.  

 Dále v textu se budu věnovat stručnému shrnutí závěrů týkajících 

se sledovaných konceptů s důrazem na část věnovanou pojetí učení, jehoţ zkoumání 

v kontextu ostatních sledovaných proměnnných bylo z hlediska publikovaných 

výzkumů věnujících se perspektivní orientaci novým počinem. Vybrané výsledky 

výzkumu také porovnám s teoretickými poznatky uvedenými v první části diplomové 

práce. 

Vztah studentů k budoucnosti jsem zjišťovala kvalitativní analýzou slohů 

studentů na téma „jeden den ve tvé budoucnosti“ a odpovědí na tři otevřené otázky 

týkající se budoucnosti. Provedla jsem jak obsahovou, tak časovou analýzu slohů 

a věnovala jsem se také charakteristikám vztahu studentů k budoucnosti 

(spokojenosti, realističnosti, rozpracovanosti a alternativnosti). V rámci obsahové 

analýzy jsem ve studentských slohových pracích rozlišila mnoho různých témat, 

která jsem seskupila do sedmi kategorií. Nejčastěji se studenti při popisu své 

budoucnosti věnovali kategoriím „povolání“, „studium“ a „volný čas“. O poznání 

méně často zmiňovali obsahy z kategorií „nová rodina“, „původní rodina“ 

a „majetek“. Jednotlivé obsahy kategorií jsem kvantifikovala (a převedla 

na procenta) a následně jsem porovnala skupiny chlapců a dívek a také studenty 

osmiletého a čtyřletého typu studia. U kategorie „povolání“ mě velice zajímalo, jaké 

profese studenti ve svých popisech budoucnosti nejčastěji volí. Zjistila jsem, ţe 14% 

studentů z výzkumného vzorku zatím neví, jaké povolání by chtěli vykonávat. 



102 

 

Studenti, kteří uvedli konkrétní povolání, nejčastěji volili profesi z okruhu 

humanitních oborů (často zmiňovali profesi učitele, právníka). Profesi s humanitním 

zaměřením volilo 53% všech studentů. Velmi početná byla ale také skupina 

zmiňující profesi lékaře či zvěrolékaře (tuto profesi uvedlo 20% všech studentů). 

Jednou kategorií obsahové analýzy byl také „postoj k budoucnosti“. Tato kategorie 

byla zaměřená na postoj a afektivní vyladění studentů ve vztahu k budoucnosti. 

Jedním ze zajímavých poznatků, které přinesla tato kategorie, bylo zjištění, ţe 

ve slohových pracích popisovali častěji svou budoucnost více realisticky studenti 

čtyřletého gymnázia neţ jejich spoluţáci z osmiletého studia. Toto zjištění 

se potvrdilo i v rámci dalších charakteristik (viz dále). 

V rámci časové analýzy slohů jsem rozlišila tyto kategorie: 1. do půl roku, 

2. do konce SŠ, 3. do konce VŠ, 4. osamostatnění od původní rodiny, 5. nová rodina, 

6. důchod. Nejčastěji studenti svou budoucnost časově lokalizovali do období 

„osamostatnění od původní rodiny“ (40% všech studentů) a do období „nová rodina“ 

(také 40% studentů). Tyto závěry jsou velmi pozitivní, protoţe to znamená, ţe 

studenti rozpracovávají dlouhodobý horizont své budoucnosti, zdá se tedy, ţe jsou 

převáţně perspektivně orientovaní.  

Dále jsem také zjišťovala pomocí zvolených škál další charakteristiky 

vztahu studentů k budoucnosti, které odhalily následující dílčí závěry: Studenti 

z výzkumného vzorku jsou se svými představami budoucnosti převáţně spokojení 

(toto uvedlo 89% všech studentů). Při hodnocení realističnosti slohů jsem zjistila, ţe 

58% studentů pojalo svoji budoucnost realisticky, dalších 30% slohů bylo spíše 

fantazijních, avšak s realistickými prvky. Celkově tedy byly slohy psány poměrně 

realisticky (častěji se realistické slohy objevily u dívek a studentů čtyřletého 

gymnázia). Rozpracovanost slohů jiţ byla významně niţší, více neţ tři čtvrtiny 

studentů rozpracovalo svoji budoucnost v rámci slohu pouze částečně nebo velmi 

málo. Je však důleţité podotknout, ţe zadání slohové práce k rozpracování 

budoucnosti přímo nevybízelo. Poslední sledovanou charakteristikou byla 

alternativnost, která se projevila pouze ve 23% všech slohů. Více alternativně 

přemýšleli nad svými slohy dívky a studenti osmiletého gymnázia. Naproti tomu 

studenti čtyřletého studia častěji uváděli pochyby o své budoucnosti, i kdyţ jejich 

představy byly více realistické, neţ v případě studentů osmiletého gymnázia. 

Poslední část analýzy vztahu studentů k budoucnosti byla věnovaná roli 

učení v budoucnosti studentů. Toto téma jsem rozpracovala do těchto tří kategorií: 
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obliba učení, časová lokalizace cíle učení a uţitečnost učení. Zajímavým závěrem 

bylo, ţe 63% studentů určilo jako cíl svého učení výkon vybrané profese, coţ 

znamená, ţe své učení vztahují k poměrně vzdálenému cíli a zároveň vnímají jeho 

smysl. Velmi pozitivní bylo také studentské hodnocení uţitečnosti učení, 83% 

studentů uvedlo, ţe jim učení pomohlo (v popisované budoucnosti) dosáhnout 

vytyčených cílů nebo ţe by svých cílů bez učení vůbec nedosáhli. Zajímavé je, ţe 

tyto závěry zcela nekorespondují s výsledky kvantitativních postupů zaměřených 

na instrumentalitu učení připisovanou vybraným cílům. Ty totiţ ukázaly, ţe studenti 

cílům, jimţ přikládají velkou důleţitost, většinou nepřipisují vysoké hodnoty 

instrumentality učení. 

Následně jsem se v kvantitativní části práce věnovala proměnným 

důleţitost, instrumentalita učení a atribuce u vybraných cílů. Při zjišťování 

důleţitosti vybraných cílů se ukázalo, ţe studenti volili celkově převáţně vyšší 

hodnoty důleţitosti, výběr cílů byl tedy pro studenty atraktivní. Za nejdůleţitější 

studenti celkově označili cíle Vystudovat střední školu a sociální a osobní cíle Dobře 

vychovávat děti, Být s tím, koho mám rád, Mít milujícího partnera, Ţít šťastný 

rodinný ţivot a Být dobrým kamarádem. Za málo důleţité studenti celkově povaţují 

cíle Vydělávat hodně peněz, Stále poznávat něco nového, Mít vysoký sociální status 

a Hodně cestovat. Nejniţší důleţitost připsali studenti cílům Mít dobré známky a Mít 

velký majetek, coţ mě v případě gymnazistů poměrně překvapilo. Při porovnání 

výsledků mého výzkumu se závěry Saitlové (2013) jsem zjistila, ţe gymnazisté 

oproti výzkumnému vzorku Saitlové (ţákům posledních ročníků základních škol 

a studentů středních odborných učilišť) volili celkově vyšší hodnoty důleţitosti cílů. 

Pořadí cílů dle důleţitosti však bylo, alespoň u cílů s vyšší připsanou důleţitostí, 

u těchto výzkumných vzorků velmi podobné. Následně jsem pomocí t-testů 

zjišťovala významné rozdíly v připisované důleţitosti u studentů čtyřletého 

a osmiletého studia a u skupin chlapců a dívek. Z výsledků zmíním pouze jeden dílčí 

závěr, dle kterého studenti osmiletého gymnázia připisovali významně vyšší 

důleţitost cílům týkajícím se osobních zájmů a vyuţití vlastního potenciálu v rámci 

kariéry. 

Dále jsem se ve svém výzkumu zabývala konceptem instrumentality učení. 

Deseti cílům (ze seznamu 23 cílů) připisovali účastníci výzkumu celkově zápornou 

instrumentalitu učení. To znamená, ţe studenti vnímají, ţe v případě velké snahy 

v učení těchto cílů spíše nedosáhnou. Jednalo se o sociální cíle a cíle týkající 
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se rodiny, dále také o cíle Udrţovat se ve zdravé kondici a Mít dostatek volného 

času. Celkově nejvyšší instrumentalitu učení připsali studenti dosaţení cílů 

spojených se školou a úspěšným výkonem povolání. Při porovnání závěrů týkajících 

se instrumentality učení s výsledky výzkumu Saitlové (2013) jsem zjistila, ţe 

se u gymnazistů objevuje výrazně větší rozdíl mezi průměrnými hodnotami 

instrumentality učení u jednotlivých cílů. Gymnazisté tedy volili v porovnání 

s výzkumným vzorkem Saitlové u některých cílů vyšší kladnou instrumentalitu 

učení, u jiných cílů však velmi nízkou (zápornou) hodnotu instrumentality. Zdá 

se tedy, ţe učení pro studenty gymnázia představuje nejen významný prostředek 

k dosaţení některých cílů, ale je také větší překáţkou pro dosaţení jiných cílů. 

Výzkum se dále zabýval atribučními tendencemi studentů, které byly 

zjišťovány u totoţného seznamu cílů jako důleţitost a instrumentalita učení. 

Výsledky ukazují, ţe celkově studenti nejčastěji volili atribuci úsilí, píle (tedy příčinu 

vnitřní, nestabilní, ovlivnitelnou), takţe cítí odpovědnost za dosahování svých cílů 

a vnímají, ţe svou snahou mohou své výsledky pozitivně ovlivnit. Druhou nejčastěji 

volenou atribucí byly schopnosti (jako příčina vnitřní, stabilní, neovlivnitelná), třetí 

v pořadí byla příčina vnější, nestabilní a neovlivnitelná, tedy náhoda, štěstí. V tomto 

se vzorek gymnazistů také odlišoval od vzorku Saitlové (2013), u něhoţ byla druhou 

nejčastěji volenou atribucí náhoda, štěstí. Zajímavé je, ţe cílům týkajícím se profese 

studenti připisovali jak atribuci úsilí, píle, tak také schopnosti, naproti tomu cílům 

spojeným se školou připisovali nejčastěji pouze atribuce úsilí, píle. K velmi 

podobnému závěru dospěla také Saitlová (2013), povaţuji tedy za zajímavé, aby 

se toto zjištění ověřilo v rámci dalších výzkumů a byla věnována pozornost 

důvodům, které studenty vedou k těmto atribučním tendencím ve vztahu k cílům 

spojeným se školou. O důvodech lze v tomto ohledu zatím pouze spekulovat, mohou 

být velmi rozmanité. Předloţený výzkum se jimi však nezabýval. Dále uvádím pouze 

několik myšlenek vztaţených k tomuto problému, jeţ mohou poslouţit jako inspirace 

pro další výzkumné studie. Úsilí, píle mohou být jako příčiny dosaţení cílů 

spojených se školou voleny z důvodu velkého důrazu konkrétní školy na osobní 

nasazení studentů (tedy jejich úsilí, píli), nebo to můţe celkově vycházet z toho, ţe 

studenti vnímají nároky školy jako nízké, pro jejich zvládnutí nepovaţují schopnosti 

za stěţejní. 

V rámci výzkumu jsem zjišťovala u výzkumného vzorku také atribuce 

po úspěchu a neúspěchu. Tato data jsem zpracovala u vybraných studentů 
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v kazuistikách v poslední části kapitoly věnované výsledkům výzkumu. Zjistila jsem, 

ţe se atribuční tendence u studentů v tomto ohledu značně odlišují. Vybraní studenti 

se však shodovali v případě volby atribucí po úspěchu, který shodně připisují 

vnitřním příčinám (tedy úsilí, píli nebo svým schopnostem). 

Korelační analýza proměnných instrumentalita učení, důleţitost a prospěch 

studentů odhalila celkový značný rozdíl mezi výsledky předloţeného výzkumu 

a závěry Saitlové (2013). Výzkum Saitlové totiţ odhalil velké mnoţství významných 

vazeb mezi těmito proměnnými, zatímco v rámci předloţeného výzkumu jich bylo 

odhaleno pouze malé mnoţství. V případě korelace důleţitosti a instrumentality 

učení se vazba u naprosté většiny cílů neprokázala, coţ znamená, ţe studenti cílům, 

jeţ označili jako velmi důleţité, nepřipisují vysokou hodnotu instrumentality učení 

pro jejich dosaţení. Toto zjištění je překvapující vzhledem k teorii uvedené v první 

části diplomové práce a také při porovnání se závěry Saitlové (2013). Povaţuji 

za podnětné, aby se tímto zjištěním zabývaly další výzkumy a ověřily ho 

na výzkumném vzorku gymnazistů, mezi kterými byla šetření na toto téma vedena 

jen zřídka. U proměnných instrumentalita učení a prospěch studentů byly zjištěny 

vysoce významné záporné korelace u cílů Řídit si sám svůj ţivot, Udrţovat 

se ve zdravé kondici a u cíle V ţivotě dosáhnout něčeho významného. To znamená, 

ţe studenti s lepším prospěchem připisují těmto cílům významně vyšší 

instrumentalitu učení. Učení je pro ně tedy významný prostředek sebeprosazení, jak 

v osobním ţivotě, tak v rámci kariéry. Korelační analýza v případě proměnných 

důleţitost a prospěch studentů odhalila, ţe studenti s lepším prospěchem připisují 

cílům Mít dobré známky, Mít zajímavé povolání a Hodně cestovat významně vyšší 

hodnoty důleţitosti. 

Prostřednictvím korelační analýzy byly zjištěny také vazby mezi 

instrumentalitou učení a charakteristikami vztahu studentů k budoucnosti. 

K významným závěrům patří zjištěná naprostá absence vazeb mezi instrumentalitou 

učení a spokojeností studentů a instrumentalitou učení a délkou časového horizontu, 

který studenti v rámci slohu rozpracovali. Nepotvrdilo se očekávání zaloţené 

na teoretickém vymezení těchto konceptů, ţe připisovaná instrumentalita učení 

významně roste s delším časovým horizontem, jeţ student rozpracovává. V případě 

charakteristiky realističnost byly zjištěné závěry pestřejší. Bylo zjištěno, ţe studenti, 

kteří své představy budoucnosti pojali velmi realisticky, připisovali významně vyšší 

instrumentalitu učení cílům Stále se v něčem zlepšovat, Mít dobré známky 
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a Vystudovat střední školu. Naopak studenti s nízkou realističností svých představ, 

z nichţ někteří své představy nedokázali nebo odmítli vyjádřit, připisovali významně 

vyšší instrumentalitu učení cíli Mít velký majetek. Korelační analýza proměnných 

rozpracovanost a instrumentalita učení odhalila u studentů, kteří svou budoucnost 

v rámci slohů více rozpracovali, významně vyšší přisuzovanou hodnotu 

instrumentality učení u cílů týkajících se studia a volného času. Dále bylo zjištěno, ţe 

studenti, jeţ popsali v rámci slohů své představy alternativně, připisovali významně 

vyšší instrumentalitu učení cílům Udrţovat se ve zdravé kondici a Mít hodně 

kamarádů, kterým značná část výzkumného vzorku připisovala naopak nízké 

hodnoty instrumentality učení. Zkoumat instrumentalitu učení studentů u vybraných 

cílů v kontextu vztahu studentů k budoucnosti povaţuji za velmi obohacující, protoţe 

díky slohovým pracím popisujícím budoucnost studentů bylo v některých případech 

moţné odhalit důvody, proč studenti cílům připisují vysokou instrumentalitu učení.  

Další sledovanou proměnnou bylo pojetí učení studentů, které jsem 

zjišťovala písemně poloţenou otevřenou otázkou „Co Ty osobně rozumíš učením?“. 

V odpovědi na tuto otázku uvedlo alespoň jeden typ pojetí učení 75% studentů, 

ostatní se věnovali dalším obsahům spojeným s učením, které jsem také podrobila 

analýze, či vůbec neodpověděli. Kvalitativní analýza odpovědí potvrdila, ţe studenti 

velmi často uvádí dva či více typů pojetí učení. Podobné zjištění ve svém výzkumu 

uvedla také Pavelková (2001). Analýza studentských odpovědí byla zaměřená 

na zjištění typů pojetí učení, jichţ bylo odhaleno šestnáct, a dále na určení 

obecnějších kategorií pojetí učení, do nichţ by bylo moţné výpovědi studentů 

rozřadit. Podrobná analýza typů pojetí učení naznačila, ţe se studenti z výzkumného 

vzorku dle typu studia liší v zaměření svých pojetí učení. U studentů osmiletého 

studia byl patrný větší důraz na pojetí učení jako získávání poznatků, zatímco 

studenti čtyřletého studia častěji zmiňovali pojetí učení zaměřené na seberozvoj. 

Tento poznatek povaţuji za podnětný pro další výzkumné práce, které by se mohly 

zaměřit na ověření této hypotézy a na vysvětlení naznačených rozdílů. 

Obecné kategorie pojetí učení, které jsem po podrobné analýze studentských 

výpovědí stanovila, se obsahově shodovaly se závěry výzkumů Holanďanů 

Van Rossuma, Deijkerse, Hamerové (1985) a Pavelkové (2001). Jednalo se o tyto 

kategorie: 1. získávání vědomostí, 2. učení nazpaměť, 3. pro ţivot, 4. pochopení, 

5. seberozvoj. Nejvíce výpovědí studentů bylo zařazeno do kategorie „seberozvoj“, 

druhou nejpočetnější skupinou byla kategorie „získávání vědomostí“. Nejméně 
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zastoupené byly ve výzkumném vzorku kategorie „učení nazpaměť“ a „pochopení“. 

V četnostech zastoupení jednotlivých kategorií pojetí učení nebyl velký rozdíl mezi 

chlapci a děvčaty, ani mezi skupinami dle typu studia. 

Při třídění odpovědí studentů do jednotlivých kategorií jsem narazila 

na potíţe při zařazování výpovědí do kategorií „pro ţivot“ a „seberozvoj“. 

Do kategorie „pro ţivot“ jsem zařadila typy pojetí učení jako „získávání uţitečného“, 

„vede k dosaţení cílů“ a „příprava na profesní ţivot, další studium“. Tyto typy pojetí 

učení jsou zaměřené na vyuţití kompetencí získaných ve škole v dalším ţivotě 

studentů (osobním, či profesním), odhlíţí tedy od jejich uţití v kontextu školy. Toto 

oddělení je však značně umělé, protoţe někteří studenti cíle spjaté se školou (jako je 

např. dobrá známka či úspěch u testu) spojují s dosaţením svých ţivotních cílů. Bylo 

by tedy na místě zváţit podstatu této kategorie a zahrnutí typů pojetí, jeţ odkazují 

přímo na školní cíle. V případě kategorie „seberozvoj“ jsem narazila především 

na velké mnoţství výpovědí studentů, jeţ obsahovaly více různých typů pojetí učení, 

takţe tato kategorie byla velmi rozmanitá. Nezřídka bylo zařazení těchto výpovědí 

do daných kategorií problematické. 

 Povaţuji za důleţité se v dalších výzkumech zaměřit na zjištění důvodů, 

které vedou studenty k tomu, aby zmiňovali více různých pojetí učení. Jisté náznaky 

byly ve výpovědích studentů patrné, např. někteří studenti ve svých výpovědích 

rozlišovali, v rámci kterých školních předmětů je třeba pouţít uvedené pojetí učení 

a kdy je vhodnější jiný přístup k učivu. Na základě uvedených výsledků analýzy 

pojetí učení jsem dospěla k závěru, ţe snaha odhalit u studentů jejich převaţující 

pojetí učení je spíše teoretickým počinem, který však nemusí mít velký dopad 

na chování studentů v běţných studijních situacích. Problematická je v tomto ohledu 

i zadávaná otevřená otázka týkající se pojetí učení, která je velmi obecná. 

Z uvedených důvodů by bylo velmi zajímavé zaměřit se v dalších výzkumech 

na zjištění, v jakých situacích (v rámci jakých školních předmětů, při výuce s jakými 

učiteli) vyuţívají studenti určitá pojetí učení, a zda o kvalitních studijních návycích 

nevypovídá spíše schopnost volit různá pojetí učení, neţ se zaměřit na jedno z nich, 

i kdyţ dobré kvality. 

Pojetí učení studentů jsem se věnovala také v podrobných kazuistikách 

několika vybraných studentů, prostřednictvím kterých jsem srovnávala sledované 

proměnné u konkrétních jedinců. V rámci kazuistik se neprokázalo, ţe by kvalitnější 

pojetí učení souviselo s vyšší připisovanou instrumentalitou učení či typickou 
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konstelací sledovaných proměnných. Porovnání sledovaných proměnných však 

naznačilo tendence týkající se studentů, jeţ připisovali cílům celkově niţší 

instrumentalitu učení. Z důvodu sledování těchto vazeb u pouhých šesti studentů 

povaţuji za nezbytné jejich ověření v dalších výzkumných studiích. Ty by se mohly 

zaměřit na zodpovězení otázky, zda se na konkrétní kategorie pojetí učení váţou 

určité konstelace sledovaných proměnných. Také by bylo velmi zajímavé v tomto 

ohledu zmapovat, zda se nejkvalitnější pojetí učení dle Van Rossuma, Deijkerse 

a Hamerové (1985), za které označili pojetí učení jako „seberozvoje“, u studentů 

objevuje spolu s vyšší připisovanou instrumentalitou učení pro dosahování 

sledovaných cílů. 
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5 ZÁVĚR 

Cílem diplomové práce bylo zmapovat v rámci výzkumného vzorku vztah 

studentů k budoucnosti, připisovanou důleţitost, instrumentalitu učení a atribuční 

tendence u vybraných cílů. Dále jsem zjišťovala pojetí učení studentů, které jsem 

v rámci kazuistik konfrontovala s výsledky ostatních zjišťovaných proměnných. 

Výzkumný vzorek tvořili studenti čtyřletého a osmiletého gymnázia z prvních 

ročníků a kvint, u nichţ jsem porovnala výsledky sledovaných proměnných (u skupin 

chlapců a dívek a skupin dle typu studia).  

Závěry výzkumu naznačují, ţe jsou studenti z výzkumného vzorku převáţně 

perspektivně orientovaní, přisuzují nabízeným ţivotním cílům značnou důleţitost 

a za příčinu jejich dosaţení většinou povaţují úsilí, píli. Mezi studenty tedy 

převaţuje přesvědčení, ţe velkou snahou mohou vybraných cílů dosáhnout.  

Dále výzkumné šetření odhalilo rozpor v případě proměnné instrumentalita 

učení. Studenti přesto, ţe jsou převáţně perspektivně orientovaní, cílům 

s připisovanou vysokou důleţitostí nepřisuzují vysokou instrumentalitu učení. 

Za významný prostředek k dosaţení daných cílů povaţují svou aktivitu, píli a úsilí 

mimo rámec studia. Můţe to být způsobeno tím, ţe studenti povaţují za důleţité 

převáţně cíle, které nesouvisí s učením, nebo nedoceňují přínos, který pro dosaţení 

důleţitých cílů můţe učení mít. Zdá se tedy, ţe dosahování důleţitých ţivotních cílů 

není u studentů z výzkumného vzorku výrazným motivačním a autoregulačním 

podnětem pro studijní činnosti. Předpokládám, ţe to můţe být ovlivněné také tím, ţe 

studenti v 15 či 16 letech ještě zcela nedoceňují význam studijních činností pro svoji 

budoucnost, pravděpodobně aktuálně více vnímají vynaloţení své energie a času 

pro studijní činnosti jako překáţku pro realizaci svých dalších cílů. Hodnoty 

přisuzované instrumentalitě učení se moţná v případě výzkumného vzorku značně 

změní na konci studia, kdy budou studenti přehodnocovat své ţivotní plány. 

 Další otázka vycházející ze zjištěného rozporu se týka atribučních tendencí 

studentů. Přesto, ţe za nejčastější příčinu dosahování cílů studenti označili úsilí, píli, 

není zřejmé, zda jsou ochotní toto úsilí vyvinout, moţná se taky obávají toho, ţe 

nebudou dostatečně pilní, aby cílů opravdu dosáhli. Tyto otázky mohou být 

předmětem dalších výzkumných studií. Především by bylo třeba u studentů zmapovat 

volní charakteristiky. Výsledky takto orientovaného výzkumu by osvětlily, do jaké 

míry jsou studenti ochotní o dosaţení daných cílů usilovat.   
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 Výzkumné šetření se zabývá v rámci problematiky vztahu studentů 

k budoucnosti jak tradičními proměnnými, tak také konceptem pojetí učení, jehoţ 

zařazení mezi sledované proměnné bylo novým počinem. Výzkum pojetí učení 

odhalil jak teoretické, tak metodologické problémy, které mohou být podnětné 

pro další výzkumné studie. Tematické uchopení sledovaných proměnných v rámci 

výzkumného šetření bylo značně náročné z důvodu komplexnosti problematiky, 

která je ovlivňována mnohými osobnostními i situačními proměnnými. Předloţená 

pilotní studie nastolila mnoho otázek, které čekají na své zodpovězení v rámci 

dalších výzkumných šetření. 

  



111 

 

6 POUŢITÁ LITERATURA 

 DE VOLDER, Maurice L., LENS, Willy. 1982. Academic Achievement and 

Future Time Pespective as a Cognitive – Motivational Concept. Journal 

of Personality and Social Psychology, 42, 1982, č. 3, s. 566 – 571. 

 HECKHAUSEN, Heinz. 1977. Achievement Motivation and its Constructs: 

A Cognitive Model. Motivation and Emotion, 1, 1977, č. 4, s. 283 – 329. 

 HECKHAUSEN, Heinz. 1991. Motivation and Action. 1. vyd. Berlín: Springer-

Verlag, 1991. 504 s. ISBN 3-540-52984-5. 

 HRABAL, Vladimír ml., MAN, František, PAVELKOVÁ, Isabella. 1984. 

Psychologické otázky motivace ve škole. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické 

nakladatelství, 1984. 256 s. 

 IRWIN, Francis W. 1971. Intentional Behavior and Motivation. A Cognitive 

Theory. Philadelphia: Lippincott, 1971. 201 s. 

 MAREŠ, Jiří. 1998. Styly učení ţáků a studentů. 1. vyd. Praha: Portál, 1998. 240 

s. ISBN 80-7178-246-7. 

 MAREŠ, Jiří. 2013. Pedagogická psychologie. 1. vyd. Praha: Portál, 2013. 704 

s. ISBN 978-80-262-0174-8. 

 MARTON, Ference, SÄLJÖ, Roger. 2005. Approaches to Learning. 

In: MARTON, Ference, HOUNSELL, Dai, ENTWISTLE, Noel, a kol. 

The Experience of Learning: Implications for Teaching and Studying in Higher 

Education. 3. (internet.) vyd. Edinburgh: University of Edinburgh, Centre 

for Teaching, Learning and Assessment, 2005. s. 39 – 57. (dostupné na:  

http://www.docs.hss.ed.ac.uk/iad/Learning_teaching/Academic_teaching/Resour

ces/Experience_of_learning/EoLChapter3.pdf) 

 MENŠÍKOVÁ, Veronika. 2007. Vztah studentů k budoucnosti. (rukopis) Praha, 

2007. 116 s. 

 PAVELKOVÁ, Isabella. 1990. Perspektivní orientace jako činitel rozvoje 

osobnosti. 1. vyd. Praha: Academia, 1990. 84 s. ISBN 80-200-0055-0. 

 PAVELKOVÁ, Isabella. 2002. Motivace ţáků k učení: perspektivní orientace 

ţáků a časový faktor v ţákovské motivaci. Praha: Univerzita Karlova v Praze, 

Pedagogická fakulta, 2002. 248 s. ISBN 80-7290-092-7. 

 PAVELKOVÁ, Isabella. 2010. Motivace jako předpoklad vzdělávací 

autoregulace. In: HRBÁČKOVÁ, Karla a kol. Kognitivní a nonkognitivní 

http://www.docs.hss.ed.ac.uk/iad/Learning_teaching/Academic_teaching/Resources/Experience_of_learning/EoLChapter3.pdf
http://www.docs.hss.ed.ac.uk/iad/Learning_teaching/Academic_teaching/Resources/Experience_of_learning/EoLChapter3.pdf


112 

 

determinanty rozvoje autoregulace učení studentů. Brno: Paido, 2010. s. 73 – 

89. ISBN 978-80-7315-214-7. 

 PAVELKOVÁ, Isabella, SAITLOVÁ, Barbora. 2011. Instrumentalita učení 

z hlediska budoucích cílů. In.: T. Janík, P. Knecht, S. Šebestová (Eds.). Smíšený 

design v pedagogickém výzkumu: Sborník příspěvků z 19. výroční konference 

České asociace pedagogického výzkumu, Brno: Masarykova univerzita, 2011. 

s. 429 – 433. 

 RAYNOR, Joel O. 1969. Future Orientation and Motivation of Immediate 

Activity: An Elaboration of the Theory of Achievement Motivation. 

Psychological Review, 76, 1969, s. 606 – 610. 

 SAITLOVÁ, Barbora. 2013. Ţákovské atribuční tendence a instrumentalita 

učení. (rukopis) Praha, 2013. 128 s. 

 SÄLJÖ, Roger. 1979. Learning in the Learner’s Perspective: Some common – 

sense conceptions (I.). Göteborg: University of Göteborg, Institute of Edücation, 

1979. 23 s. 

 WEINER, Bernard. 1979. A Theory of Motivation for some Classroom 

Experiences. Journal of Educational Psychology, 1979, č. 1, s. 3 – 25. 

  



113 

 

7 SEZNAM TABULEK 

tab. 1 - Obsahová analýza slohů – kategorie a podkategorie (dle typu studia) 

tab. 2 - Profesní volby studentů 

tab. 3 - Obsahová analýza slohů – kategorie a podkategorie (dle pohlaví, celkem) 

tab. 4 - Obsahová analýza slohů – postoj k budoucnosti (dle typu studia) 

tab. 5 - Obsahová analýza slohů – postoj k budoucnosti (dle pohlaví, celkem) 

tab. 6 - Časová analýza slohů – délka časového horizontu (dle typu studia) 

tab. 7 - Časová analýza slohů – délka časového horizontu (dle pohlaví, celkem) 

tab. 8 - Analýza role učení v budoucnosti studentů (dle typu studia) 

tab. 9 - Analýza role učení v budoucnosti studentů (dle pohlaví, celkem) 

tab. 10 - Typy pojetí učení (dle typu studia) 

tab. 11 - Typy pojetí učení (dle pohlaví, celkem, pořadí četností) 

tab. 12 - Kategorie a podřazené typy pojetí učení 

tab. 13 - Kategorie pojetí učení (četnosti a pořadí dle typu studia) 

tab. 14 - Kategorie pojetí učení (četnosti a pořadí dle pohlaví, celkem) 

tab. 15 - Důleţitost vybraných cílů 

tab. 16 - Instrumentalita učení pro dané cíle 

tab. 17 - Atribuční tendence u daných cílů 

tab. 18 - Atribuční tendence – výsledky testu chí kvadrát (statisticky významné 

 závěry dle typu studia) 

tab. 19 - Atribuční tendence – výsledky testu chí kvadrát (statisticky významné 

 závěry dle pohlaví) 

tab. 20 - Korelace: a) důleţitost / instrumentalita; b) instrumentalita / prospěch; 

 c) důleţitost / prospěch 

  



114 

 

8 PŘÍLOHY 

poznámky:  4 či 4G je označení pro studenty čtyřletého gymnázia 

 8 či 8G je označení pro studenty osmiletého gymnázia 

 číslo v závorce za označením skupiny udává počet studentů ve skupině 

 

příloha 1 – charakteristiky vztahu studentů k budoucnosti 

tab. 1 – spokojenost 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 spokojenost: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. ne 1 3% 1 5% 2 4% 0 0% 0 0% 0 0% 

 2. nevím 2 6% 2 9% 4 8% 0 0% 0 0% 0 0% 

 3. ano, ale ne zcela 1 3% 1 5% 2 4% 1 5% 3 9% 4 8% 

 4. ano 27 87% 18 82% 45 85% 18 95% 31 91% 49 92% 

                           

 
skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 spokojenost: poč. % poč. % poč. % 

 1. ne 1 2% 1 2% 2 2% 

 2. nevím 2 4% 2 4% 4 4% 

 3. ano, ale ne zcela 2 4% 4 7% 6 6% 

 4. ano 45 90% 49 88% 94 89% 

               

 tab. 2 – realističnost 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 realističnost: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. bez představy 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 1 3% 1 2% 

 2. sen 3 10% 0 0% 3 6% 3 16% 5 15% 8 15% 

 3. fantazie s realis. prvky 13 42% 4 18% 17 32% 7 37% 8 24% 15 28% 

 4. realistická představa 15 48% 18 82% 33 62% 9 47% 20 59% 29 55% 

                           

 
skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 realističnost: poč. % poč. % poč. % 

 1. bez představy 0 0% 1 2% 1 1% 

 2. sen 6 12% 5 9% 11 10% 

 3. fantazie s realist. prvky 20 40% 12 21% 32 30% 

 4. realistická představa 24 48% 38 68% 62 58% 
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tab. 3 – rozpracovanost 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 rozpracovanost: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. málo 13 42% 8 36% 21 40% 7 37% 12 35% 19 36% 

 2. částečně 12 39% 9 41% 21 40% 7 37% 14 41% 21 40% 

 3. hodně (popis kroků) 6 19% 5 23% 11 21% 5 26% 8 24% 13 25% 

                           

 
skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 rozpracovanost: poč. % poč. % poč. % 

 1. málo 20 40% 20 36% 40 38% 

 2. částečně 19 38% 23 41% 42 40% 

 3. hodně (popis kroků) 11 22% 13 23% 24 23% 

               

 tab. 4 – alternativnost 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 

4G celk. 

(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 

(53) 

 alternativnost: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

 1. bez alternativy,  

bez pochyb 13 42% 7 32% 20 38% 13 68% 12 35% 25 47% 

 2. pochyby 14 45% 11 50% 25 47% 3 16% 9 26% 12 23% 

 3. uvedení alternativy 4 13% 4 18% 8 15% 3 16% 13 38% 16 30% 

                           

 
skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

 alternativnost: poč. % poč. % poč. % 

 1. bez alternativy, bez 

pochyb 26 52% 19 34% 45 42% 

 2. pochyby 17 34% 20 36% 37 35% 

 3. uvedení alternativy 7 14% 17 30% 24 23% 
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Příloha 2 – obsahy spojené s učením studentů 

Tab. 1 – obsahy spojené s učením studentů (podle typu studia) 

skupiny: ♂ 4 (31) ♀ 4 (22) 
4G celk. 
(53) ♂ 8 (19) ♀ 8 (34) 

8G celk. 
(53) 

Obsahy spojené s 

učením: poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % poč. % 

způsob organizace učení 8 26% 9 41% 17 32% 5 26% 15 44% 20 38% 

studium ve škole 4 13% 8 36% 12 23% 2 11% 6 18% 8 15% 

volnočasové aktivity, 

zájmové učení 1 3% 1 5% 2 4% 2 11% 6 18% 8 15% 

učení se celý ţivot, nejen 

ve škole 4 13% 7 32% 11 21% 1 5% 8 24% 9 17% 

postupy učení 2 6% 1 5% 3 6% 5 26% 5 15% 10 19% 

studování, vzdělávání 1 3% 0 0% 1 2% 3 16% 3 9% 6 11% 

procvičování 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 0 0% 1 2% 

opakování 0 0% 1 5% 1 2% 1 5% 1 3% 2 4% 

úkoly, příprava do školy 1 3% 0 0% 1 2% 2 11% 3 9% 5 9% 

pasivní učení (např. z 

médií) 0 0% 0 0% 0 0% 2 11% 0 0% 2 4% 

jednorázový cíl učení 0 0% 1 5% 1 2% 2 11% 3 9% 5 9% 

učení na písemku 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 2 6% 3 6% 

učení pro známku 0 0% 1 5% 1 2% 1 5% 1 3% 2 4% 

vztah k učení 5 16% 4 18% 9 17% 4 21% 5 15% 9 17% 

to, co je potřebné, důleţité 1 3% 3 14% 4 8% 1 5% 1 3% 2 4% 

získávání zbytečného, 

nepouţitelného 3 10% 0 0% 3 6% 2 11% 2 6% 4 8% 

vyţaduje úsilí a čas 3 10% 0 0% 3 6% 0 0% 1 3% 1 2% 

rád se učím 0 0% 0 0% 0 0% 1 5% 2 6% 3 6% 

učení je nepříjemná věc, 

nuda 0 0% 1 5% 1 2% 1 5% 1 3% 2 4% 

bez odpovědi na otázku 2 6% 0 0% 2 4% 1 5% 2 6% 3 6% 
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Tab. 2 – obsahy spojené s učením studentů (podle pohlaví, celkem) 

skupiny: ♂ celk. (50) ♀ celk. (56) 

celkem 

(106) 

Obsahy spojené s učením: poč. % poč. % poč. % 

způsob organizace učení 13 26% 24 43% 37 35% 

studium ve škole 6 12% 14 25% 20 19% 

volnočasové aktivity, zájmové učení 3 6% 7 13% 10 9% 

učení se celý ţivot, nejen ve škole 5 10% 15 27% 20 19% 

postupy učení 7 14% 6 11% 13 12% 

studování, vzdělávání 4 8% 3 5% 7 7% 

procvičování 1 2% 0 0% 1 1% 

opakování 1 2% 2 4% 3 3% 

úkoly, příprava do školy 3 6% 3 5% 6 6% 

pasivní učení (např. z médií) 2 4% 0 0% 2 2% 

jednorázový cíl učení 2 4% 4 7% 6 6% 

učení na písemku 1 2% 2 4% 3 3% 

učení pro známku 1 2% 2 4% 3 3% 

vztah k učení 9 18% 9 16% 18 17% 

to, co je potřebné, důleţité 2 4% 4 7% 6 6% 

získávání zbytečného, nepouţitelného 5 10% 2 4% 7 7% 

vyţaduje úsilí a čas 3 6% 1 2% 4 4% 

rád se učím 1 2% 2 4% 3 3% 

učení je nepříjemná věc, nuda 1 2% 2 4% 3 3% 

bez odpovědi na otázku 3 6% 2 4% 5 5% 
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Příloha 3 – Výsledky t-testů – důleţitost cílů, instrumentalita učení 

Tab. 1 – Důleţitost cílů – výsledky t-testů (typ studia, pohlaví) 

Cíl: 

Mean 

4G 

Mean 

8G Výz. 

Mean 

chlapci 

Mean 

dívky Výz. 

Vystudovat střední školu 3,83 3,83 - 3,80 3,86 - 

Dobře vychovávat děti 3,87 3,77 - 3,80 3,84 - 

Být s tím, koho mám rád 3,64 3,85 * 3,67 3,80 - 

Mít milujícího partnera 3,56 3,85 * 3,59 3,80 - 

Ţít šťastný rodinný ţivot 3,55 3,60 - 3,50 3,64 - 

Být dobrým kamarádem 3,55 3,57 - 3,38 3,71 ** 

Vystudovat vysokou školu 3,58 3,51 - 3,48 3,61 - 

Řídit si sám svůj ţivot 3,57 3,53 - 3,58 3,52 - 

Udrţovat se ve zdravé kondici 3,40 3,45 - 3,46 3,39 - 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 3,25 3,36 - 3,26 3,34 - 

Stále se v něčem zlepšovat 3,21 3,36 - 3,26 3,30 - 

Osamostatnit se od rodičů 3,33 3,21 - 3,18 3,35 - 

Mít hodně kamarádů 3,11 3,36 - 3,14 3,32 - 

Mít dostatek volného času 3,08 3,21 - 3,20 3,09 - 

Mít zajímavé povolání 2,94 3,30 ** 2,96 3,27 * 

Pomáhat druhým 3,08 3,04 - 2,88 3,21 ** 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 2,83 3,25 ** 3,16 2,93 - 

Vydělávat hodně peněz 2,94 2,98 - 3,08 2,86 - 

Stále poznávat něco nového 2,74 3,02 - 2,78 2,96 - 

Mít vysoký sociální status 2,75 2,71 - 2,65 2,80 - 

Hodně cestovat 2,42 3,04 *** 2,50 2,93 * 

Mít dobré známky 2,45 2,57 - 2,40 2,61 - 

Mít velký majetek 2,40 2,47 - 2,64 2,25 ** 

 

Pozn.: 4G = označení skupiny studentů čtyřletého gymnázia, 8G = označení skupiny 

studentů osmiletého gymnázia 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01; *** p<0,001 
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Tab. 2 – Instrumentalita učení – výsledky t-testů (typ studia, pohlaví) 

Cíl: 

Mean 

4G 

Mean 

8G Výz. 

Mean 

chlapci 

Mean 

dívky Výz. 

Vystudovat střední školu 1,75 1,55 - 1,51 1,77 - 

Dobře vychovávat děti -0,33 -0,08 - -0,40 -0,04 - 

Být s tím, koho mám rád -1,15 -0,94 - -1,00 -1,09 - 

Mít milujícího partnera -0,94 -1,06 - -0,80 -1,18 - 

Ţít šťastný rodinný ţivot -0,47 -0,54 - -0,53 -0,48 - 

Být dobrým kamarádem -1,19 -0,83 - -0,98 -1,04 - 

Vystudovat vysokou školu 2,02 2,12 - 1,90 2,21 - 

Řídit si sám svůj ţivot -0,04 0,06 - -0,27 0,25 * 

Udrţovat se ve zdravé kondici -1,32 -1,10 - -1,29 -1,14 - 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 1,13 1,15 - 0,98 1,29 * 

Stále se v něčem zlepšovat 0,96 0,65 - 0,71 0,89 - 

Osamostatnit se od rodičů -0,43 -0,27 - -0,47 -0,25 - 

Mít hodně kamarádů -1,09 -0,90 - -1,06 -0,95 - 

Mít dostatek volného času -1,51 -1,27 - -1,49 -1,30 - 

Mít zajímavé povolání 1,11 0,96 - 1,04 1,04 - 

Pomáhat druhým -0,56 -0,36 - -0,50 -0,42 - 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 0,71 0,94 - 0,59 1,04 ** 

Vydělávat hodně peněz 1,15 1,33 - 1,18 1,29 - 

Stále poznávat něco nového 0,23 0,22 - 0,11 0,32 - 

Mít vysoký sociální status 0,72 1,17 * 0,76 1,11 - 

Hodně cestovat 0,02 0,27 - 0,24 0,05 - 

Mít dobré známky 1,96 1,92 - 1,90 1,98 - 

Mít velký majetek 0,69 0,77 - 0,76 0,70 - 

 

Pozn.: 4G = označení skupiny studentů čtyřletého gymnázia, 8G = označení skupiny 

studentů osmiletého gymnázia 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 
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Příloha 4 – Atribuční tendence u daných cílů (dle sledovaných  

 skupin) 

 
Tab. 1 – Nejčastější atribuce u sledovaných skupin (dle typu studia a pohlaví) * 

Cíl: 

4 G 8 G Chlapci Dívky 

Vystudovat střední školu 3 3 3 3 

Dobře vychovávat děti 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4 

Být s tím, koho mám rád 1 1 1 1 

Mít milujícího partnera 1 1 1 1 

Ţít šťastný rodinný ţivot 1; 3 1; 3 1; 3 1 

Být dobrým kamarádem 4 3; 4 4 3; 4 

Vystudovat vysokou školu 3 3 3 3 

Řídit si sám svůj ţivot 3; 4 4 3; 4 4 

Udrţovat se ve zdravé kondici 3 3 3 3 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 3; 4 3 3; 4 3 

Stále se v něčem zlepšovat 3 3 3 3 

Osamostatnit se od rodičů 2; 4 2; 3 2; 3; 4 2 

Mít hodně kamarádů 1 1; 4 1; 4 1 

Mít dostatek volného času 1; 2 1 1; 2; 4 1; 2 

Mít zajímavé povolání 1; 3; 4 1 1; 3 1 

Pomáhat druhým 3; 4 4 3; 4 4 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 3; 4 3; 4 3; 4 3; 4 

Vydělávat hodně peněz 3; 4 3 3; 4 3 

Stále poznávat něco nového 1; 3 1 1 1 

Mít vysoký sociální status 4 3; 4 3; 4 3; 4 

Hodně cestovat 1; 2 1 1; 2 1 

Mít dobré známky 3 3 3 3 

Mít velký majetek 1; 3; 4 1; 3; 4 1; 3; 4 1; 3 

Pozn.: 

* Uvedeno je jen číslo skupiny atribucí, kterou volilo více neţ 25% studentů. 

1 – náhoda, štěstí; 2 – snadnost/obtíţnost cíle; 3 – úsilí, píle; 4 - schopnosti 
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Příloha 5 – Vazby mezi instrumentalitou a charakteristikami vztahu  

 studentů k budoucnosti 

Tab. 1 – Korelace:  a) spokojenost/instrumentalita 

 b) délka horizontu/instrumentalita 

 

Cíl: 

Spokojenost/ 

instrumentalita 

Délka horizontu/ 

instrumentalita 

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Vystudovat střední školu -0,079 - -0,044 - 

Dobře vychovávat děti -0,054 - -0,104 - 

Být s tím, koho mám rád 0,087 - -0,066 - 

Mít milujícího partnera 0,119 - -0,111 - 

Ţít šťastný rodinný ţivot -0,081 - 0,113 - 

Být dobrým kamarádem 0,006 - 0,032 - 

Vystudovat vysokou školu 0,069 - -0,099 - 

Řídit si sám svůj ţivot 0,009 - -0,066 - 

Udrţovat se ve zdravé kondici 0,014 - 0,080 - 

Mít úspěšnou pracovní kariéru 0,119 - 0,059 - 

Stále se v něčem zlepšovat -0,006 - 0,023 - 

Osamostatnit se od rodičů 0,087 - 0,027 - 

Mít hodně kamarádů 0,082 - 0,025 - 

Mít dostatek volného času -0,039 - 0,055 - 

Mít zajímavé povolání 0,131 - 0,092 - 

Pomáhat druhým 0,040 - 0,035 - 

V ţivotě dosáhnout něčeho významného 0,086 - 0,108 - 

Vydělávat hodně peněz 0,020 - 0,038 - 

Stále poznávat něco nového 0,100 - 0,146 - 

Mít vysoký sociální status -0,056 - -0,099 - 

Hodně cestovat 0,016 - -0,055 - 

Mít dobré známky -0,096 - 0,000 - 

Mít velký majetek 0,117 - 0,002 - 

Pozn.: N = 106 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 
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Tab. 2 – Korelace:  a) realističnost/instrumentalita 

 b) rozpracovanost/instrumentalita 

 c) alternativnost/instrumentalita 

 

Cíl: 

Realističnost/ 

instrumentalita 

Rozpracovanost

/ instrumentalita 

Alternativnost/ 

instrumentalita 

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Korelační 

koeficient  
Výz.  

Vystudovat střední školu 0,171 * -0,026 - 0,094 - 

Dobře vychovávat děti -0,014 - 0,037 - 0,036 - 

Být s tím, koho mám rád -0,037 - 0,005 - 0,134 - 

Mít milujícího partnera -0,035 - -0,077 - 0,040 - 

Ţít šťastný rodinný ţivot 0,066 - 0,005 - 0,149 - 

Být dobrým kamarádem 0,053 - -0,040 - 0,143 - 

Vystudovat vysokou školu 0,086 - 0,173 * 0,032 - 

Řídit si sám svůj ţivot 0,065 - 0,044 - 0,152 - 

Udrţovat se ve zdravé kondici 0,002 - -0,089 - 0,194 * 

Mít úspěšnou pracovní kariéru -0,040 - 0,068 - 0,030 - 

Stále se v něčem zlepšovat 0,275 ** 0,128 - -0,039 - 

Osamostatnit se od rodičů -0,017 - -0,144 - -0,026 - 

Mít hodně kamarádů 0,010 - -0,054 - 0,229 * 

Mít dostatek volného času -0,033 - 0,172 * 0,132 - 

Mít zajímavé povolání -0,083 - 0,095 - 0,016 - 

Pomáhat druhým 0,065 - 0,088 - 0,089 - 

V ţivotě dosáhnout něčeho 

významného 
0,044 - 0,129 - 0,011 - 

Vydělávat hodně peněz -0,158 - 0,004 - -0,017 - 

Stále poznávat něco nového 0,130 - 0,053 - 0,033 - 

Mít vysoký sociální status -0,114 - 0,161 - 0,144 - 

Hodně cestovat -0,049 - 0,021 - 0,139 - 

Mít dobré známky 0,182 * 0,244 ** 0,082 - 

Mít velký majetek -0,194 * 0,091 - 0,015 - 

Pozn.: N = 106 

Výz. = významnost: * p<0,05; ** p<0,01 
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Příloha 6 – Materiály zadávané studentům v rámci výzkumu 
 

 

osobní číslo: 

třída: 

pohlaví: muţ / ţena 

 

Máš před sebou zadání jednoho úkolu a třech otázek, které jsou zaměřené 

na Tebe a Tvoji budoucnost. Prosím, odpovídej upřímně, zde neexistuje dobrá 

nebo špatná odpověď. Tvé odpovědi budou anonymně pouţity pro účely 

magisterské diplomové práce. Předem Ti moc děkuji za spolupráci.  

 

1) Kým budeš? 

 

 

2) Popiš jeden den ve Tvé budoucnosti, o které jsi uţ někdy přemýšlel(a). Zaměř 

se na reálnou představu. Napiš do první věty, kolik Ti bude v popisované 

budoucnosti let. Můţeš se klidně více rozepsat, pokud budeš potřebovat, piš 

na druhou stranu papíru. 

 

 

 

 

 

 

 

3) Jsi spokojený/(á) s tím, kým v popisované budoucnosti jsi? 

 

 

 

4) Jakou roli (konkrétně) sehrálo učení v tom, kým ses v popisované budoucnosti 

stal(a)? 
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DI – 2 

          

Pohlaví (zaškrtni):   dívka            chlapec  Osobní číslo: 

Průměrná známka na posledním vysvědčení: 

 

Následující dotazník obsahuje 23 různých cílů, jejichţ dosaţení můţe být 

pro kaţdého člověka různě důleţité. Tvým úkolem bude zaškrtnout jednu ze čtyř 

odpovědí vyjadřující míru důleţitosti dosaţení daného cíle pro Tebe samotného. 

Nejde tedy o to, který cíl je důleţitý pro ostatní, ale o to, kterému dáváš přednost Ty.  

 

Dosaţení kaţdého z uvedených cílů můţe mít také různou příčinu. Proto 

do poslední kolonky zapiš číslo příčiny, která by v Tvém případě nejpravděpodobněji 

vedla k dosaţení 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 vţdy pro jednu příčinu a ţádný cíl nevynechej.  

 

Příčiny, které mohou vést k dosaţení daného cíle: 

1. náhoda, štěstí   3. úsilí, píle 

2. snadnost / obtíţnost cíle  4. schopnosti 

 

 

  Cíl Nedůleţitý 

Málo 

důleţitý 

Více 

důleţitý 

Velmi 

důleţitý 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 ţivotě dosáhnout něčeho významného           

11. Osamostatnit se od rodičů           

12. Udrţovat se ve zdravé kondici           

13. Mít milujícího partnera           

14. Mít vysoký sociální status           

15. Mít hodně kamarádů           

16. Řídit si sám svůj ţivot           

17. Stále se v něčem zlepšovat           

18. Ţít šťastný rodinný ţivot           

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 pomůţe k dosaţení uvedených 

cílů, kdyţ se člověk bude hodně snaţit v učení. Odpověď u kaţdého cíle označ 

kříţkem. Ţádný cíl nevynechej. 

 

 

 

V posledním dotazníku uveď, nakolik můţe člověk uvedených cílů 

dosáhnout, jestliţe se v učení vůbec nesnaţí. Odpověď opět označ u kaţdého cíle 

kříţkem. Ţádný cíl nevynechej. 

 

Jestliţe se člověk hodně snaţí 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 ţivotě dosáhnout něčeho významného         

11. Osamostatnit se od rodičů         

12. Udrţovat se ve zdravé kondici         

13. Mít milujícího partnera         

14. Mít vysoký sociální status         

15. Mít hodně kamarádů         

16. Řídit si sám svůj ţivot         

17. Stále se v něčem zlepšovat         

18. Ţít šťastný rodinný ţivot         

19. Mít zajímavé povolání         

20. Být dobrým kamarádem         

21. Dobře vychovávat děti         

22. Vydělat hodně peněz     

23. Mít dostatek volného času     

Jestliţe se člověk vůbec nesnaţí 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         
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Následující otázka se týká příčin Tvého úspěchu a neúspěchu ve škole. Kdyţ jsi 

ve škole úspěšný, je příčinou tohoto úspěchu většinou (zaškrtni jednu moţnost): 

1. náhoda, štěstí  3. úsilí, píle   

2. snadnost úkolu  4. schopnosti 

 

Upřesni, pokud je potřeba: 

_____________________________________________________ 

 

Kdyţ jsi naopak ve škole neúspěšný, je nejčastější příčinou (zaškrtni jednu moţnost): 

1. náhoda, štěstí  3. úsilí, píle   

2. obtíţnost úkolu  4. nedostatečné schopnosti 

 

Upřesni, pokud je potřeba: 

_____________________________________________________ 

 

Poslední otázka: Co Ty osobně rozumíš učením? 

 

 

 

 

 

 

 Moc Ti děkuji za vyplnění všech otázek. 

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 ţivotě dosáhnout něčeho významného         

11. Osamostatnit se od rodičů         

12. Udrţovat se ve zdravé kondici         

13. Mít milujícího partnera         

14. Mít vysoký sociální status         

15. Mít hodně kamarádů         

16. Řídit si sám svůj ţivot         

17. Stále se v něčem zlepšovat         

18. Ţít šťastný rodinný ţivot         

19. Mít zajímavé povolání         

20. Být dobrým kamarádem         

21. Dobře vychovávat děti         

22. Vydělat hodně peněz     

23. Mít dostatek volného času     


