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Anotace
Bakalářská práce na téma O strachu se skládá z teoretické a praktické části.
Teoretická část představuje strach jako jednu ze základních emocí člověka. Předmětem
práce je vymezení vývojového období rané adolescence s problematikou strachu,
charakteristickou u dětí v tomto vývojovém období v kontextu školního a rodinného
prostředí. Taktéž zde zmiňuje intenzitu strachu mezi chlapci a dívkami v této věkové
kategorii. Závěr této části práce prezentuje principy a strategie, jak překonávat strach.
Praktická část si klade za cíl zjistit, jaká je intenzita strachu a také jaké jsou projevy,
frekvence, druhy strachů u dívek a chlapců v období rané adolescence. Rovněž se
praktická část zabývá tím, jakým způsobem raní adolescenti překonávají svůj strach. Jako
výzkumnou metodu je zde použit dotazník, jehož vyhodnocením jsou získány závěry v této
empirické části.
Klíčová slova
Strach, emoce, adolescence, překonávání strachu

Annotation
The bachelorʻs thesis About Fear consists of theoretic and practical parts. The
theoretic one introduces fear as one of the basic human emotions. The aim of the thesis is
to specify and describe the early adolescent development with a narrow focus on fear. The
thesis explains the attributes of fear in this developmental period both in school and family
contexts, and characterises differences in intensity in early adolescent girls and boys. The
conclusion of this part of work presents principles and strategies for overcoming fear.
The practical part aims to detect the intensity of fear as well as forms, frequency,
types of fear among girls and boys during early adolescence. The practical part also studies
ways how adolescents overcome their fears. The research method used was questionnaire
of which evaluation made conclusion of the empirical part.
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Teoretická část

I.
Úvod

Celý život člověka je spjat se strachem, bez kterého není možné přežít, alarmuje jeho
fyzické a psychické síly nutné k ochraně před ohrožujícími situacemi. Strach je
emocionálním stavem vznikajícím v situaci, kdy se očekává něco hrozivého, co má
konkrétní objekt a člověk řeší své ohrožení útěkem, nebo přímým atakem. Pro člověka je
strach zdrojem činorodé síly, jak se co nejlépe zorientovat v ohrožujícím prostředí
a aktuálně reagovat na nebezpečí. Je snahou jedince strach překonat, a jestliže se mu to
podaří, tak se dostává ve svém rozvoji dopředu, úloha strachu se tedy stává v rámci
evoluce nezpochybnitelná. Když strach přesáhne svou přirozenou míru, stává se
patologickým, neplní ochrannou funkci a tím brání ve vývoji člověka.
Člověk má individuální dispozice k prožívání strachu, jež jsou součástí jeho
osobnostní výbavy. Strach je formován vrozenými dispozicemi v interakci s vnějším
okolím a jeho konkrétní obsahy se modifikují ve vztahu k vývojovému období určitého
věku. Jedním z vývojových období, které zahrnuje řadu velkých změn, je raná adolescence,
kdy se změny v oblasti psychické, tělesné a sociální také promítají do emoce strachu.
Ranou adolescencí se kromě jiného zabývám v teoretické i praktické části této bakalářské
práce, která mapuje vývojově podmíněné strachy v tomto období.
Bakalářská práce O strachu se skládá z teoretické a praktické části. Teoretická část
bakalářské práce obsahuje poznatky o strachu jako emoci, charakteristiku rané
adolescence, nejčastější strachy v rané adolescenci a možnosti překonávání strachu.
Praktická část je pak vypracována pomocí kvantitativní a kvalitativní metody, a to
formou dotazníku a jeho vyhodnocením. Cílem praktické části je zjistit prostřednictvím
dotazníku projevy strachu, druhy strachu, intenzitu a frekvenci strachu, strategie
překonávání strachu a četnost pocitu strachu z hlediska pohlaví v rané adolescenci.
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1

Strach
V první kapitole bakalářské práce nejdříve objasňuji, co vlastně strach je, dále se

zaměřuji na charakteristiku emocí z hlediska faktu, že strach je emoce, kterou se převážně
bakalářská práce zabývá. V souvislosti s emocí strachu se zmiňuji také o emoci úzkosti,
která je spojována se strachem, a uvádím její základní distinkce. Následně považuji za
důležité přiblížit vznik strachu, jeho projevy a kapitolu uzavírám přehledem vývojově
podmíněných strachů v ontogenezi člověka pro komplexní představu, jak se strachy
v průběhu celého života modifikují.
Strach se vyznačuje nelibým pocitem vztahujícím se ke konkrétnímu objektu či
k určité okolnosti. Člověka strach varuje a zároveň ho chrání před nebezpečím (Vymětal,
2004). Nakonečný (2000) vymezuje strach jako vrozenou reakci na přítomné ohrožení,
kterou vysvětluje nápadnou aktivací síly a únikovým jednáním. Rogge (1999) představuje
strach jako empirii člověka, jež je přirozená, chrání a je nutná k životu. Strach má
schopnost připravit jedince na ohrožení po stránce tělesné a psychické. Podle
Michalčákové (2007) je strach vrozeným a prospěšným činitelem po celý život s důležitým
adaptačním mechanismem. Riemann (2013) uvádí, že na hrozbu nebezpečí upozorňuje
strach, který nás současně vybízí, abychom ho překonali.
Výše uvedení autoři se shodují v tom, že strach je vrozený, a přestože je většinou
nepříjemný, má pozitivní funkci, ochraňuje před újmou a hraje nemalou úlohu v přežití
člověka.

1.1 Strach v kontextu emocí
„Emoce lze definovat jako schopnost reagovat na různé podněty prožitkem libosti
a nelibosti, spojeným s fyziologickými reakcemi a změnou aktivity, event. i dalšími vnějšími
projevy“ (Vágnerová, 2010, s. 143). Stuchlíková (2007) považuje emoce za velmi
komplikované, vyskytující se v různých podobách jako druhy lásky, smutku, strachu
a jiných, které se navzájem liší. Slaměník (2011) emoce vyjadřuje jako vnímané pocity
ovlivněné rozličnými náladami, vystihujícími vztah člověka k důležitým externím
situacím, a to i k sobě samému. Emoce mají odlišný stupeň fyziologického arousalu, který
přichystá člověka k určitému jednání. Autor se přiklání ke koncepci emocí, která tvoří čtyři
složky: podnětné situace, vědomé prožitky, fyziologická aktivace a chování. Říčan (2013)
do emocí pojímá nejen cit, ale i jednání člověka, jeho jedinečný výraz, jakým je hlavně
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mimika a fyziologické projevy. Podle Paulíka (2010) emocím náleží signální úloha. Při
zátěžové situaci emoce svou intenzitu zvyšují v případě, když rozumové schopnosti
spotřebovaly své možnosti k jejich zpracování. Emoční prožívání závisí na genetické
výbavě každého člověka, souvisí s jeho konkrétním temperamentem a sociokulturním
prostředím (Vágnerová, 2010). Na emocích lze demonstrovat psychickou a fyzickou
provázanost dějů neboli psychosomatický celek člověka (Vymětal, 2000).
Strach patří bezesporu mezi emoce, které můžeme vymezit jako duševní stavy
a procesy náležející do našeho života a příznačné pro každého člověka. K emoci strachu
patří neurčité fyziologické změny a určitý výraz v tváři, který je ve všech kulturách stejný
(Vymětal, 2000). Strach je primární vrozenou emocí nezávislou na kulturách. Kultura
formuje a ovlivňuje chování při překonávání strachu, a to i tehdy, když ho nemáme pod
kontrolou. Funkcí strachu je snáze se vyvarovat nebezpečí. V případě ohrožení sebepojetí,
integrity nebo psychické vyrovnanosti může dojít ke strachu a východiskem z těchto
situací je útěk. Je zjevné, jak velkou sílu má emoce při uspořádávání procesů vnímání
a poznávání, čehož je strach důkazem (Stuchlíková, 2007).
Reálným a nereálným strachem se zabývá Vymětal (2004), kdy reálný strach
považuje za srozumitelný a nereálný za nesrozumitelný. Například u dítěte se projeví
reálný strach z diktátu v případě, že se neučilo, nebo si učivo neosvojilo. Nereálný strach
se může dostavit v podobě trémy, kterou dítě pociťuje, i když učivo zvládlo, a přesto má
strach tak veliký, že ve školním úkolu selže. Nakonečný (2000) se zmiňuje i o příjemném
strachu, který vzniká při sledování hororových filmů nebo při četbě strašidelných příběhů.
V této práci se zabývám emocí strachu, ale nemohu opomenout úzkost, která rovněž
patří mezi emoce a se strachem je úzce svázána. Mezi oběma emocemi úzkosti a strachu
dle Vymětala (2000) neexistuje absolutní vyhraněnost. Mnoho odborníků v oboru
psychologie upozorňuje na jednotné charakteristiky emocí úzkosti a strachu, které jsou
nelibé, směřují k nadcházejícímu nebezpečí za doprovodu nevlídných fyzických projevů,
jako jsou problémy s dechem, svíravý pocit v hrudi, v krku apod., a změnou původní
aktivity na jinou, to může být třeba únik, jekot (Stuchlíková, 2007). Psychologové považují
za prospěšné odlišit tyto dvě emoce a objasňují úzkost z hlediska diferenciace vůči strachu
(Michalčáková, 2007). Specifikum úzkosti je vágní pocit, kterému chybí faktický objekt
nebo okolnost, kdežto strach se pojí s konkrétním objektem či situací (Plháková, 2003).
Prožívání emoce úzkosti u člověka vede většinou ke strachu a emoce strachu vede
k úzkosti (Vymětal, 2004). „Je zřejmé, že úzkost a strach opravdu od sebe nelze přesně
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oddělit, protože se vzájemně podmiňují a spolu splývají“ (Vymětal, 2004, s. 15). Je lehčí
nést břemeno strachu než úzkosti, mít strach z určitého objektu je pro člověka snesitelnější
než tušení toho, co je neurčité a nepoznané. Tyto dvě emoce hrají podstatnou roli při
vytváření osobnosti a sociálních vztahů a jsou nástrojem ontogeneze (Vymětal, 2000).

1.2 Vznik a projevy strachu
Strach má svůj vznik, délku a konec, celý tento psychický stav se odehrává v čase.
Psychický stav strachu se odráží v psychice každé lidské bytosti, její tělesnosti, chování
a mimice. Strach vzniká v důsledku naší osobní zkušenosti s okolím, kterou přebíráme od
ostatních pomocí myšlení, řeči, nápodobou, tedy učením. Naučený strach je oproti strachu,
jenž má racionální odůvodnění, v našich představách mnohem větší. Vznik velkého strachu
lze objasnit na sebepojetí člověka, pokud dřívější životní události zůstaly v sebepojetí
neuspořádané, nevyřešené, způsobují vnitřní konflikt. Strach také vzniká při nedostatku
přirozených potřeb: biologických, psychosociálních a duchovních. V případě nemožnosti
pozitivního rozvoje člověka dochází k ohrožení jeho individuálního vývoje. Vývoj
sociálních skupin také může být v nebezpečí při absenci možností kladného rozvíjení.
Trvá-li takový stav delší dobu, dostaví se u člověka strach (Vymětal, 2004).
Poněvadž strach je emoce, lze jeho projevy sledovat v několika rovinách jako ostatní
emoce. Jedná se o rovinu psychickou, mimickou, vokalizační, somatickou a rovinu
chování (Levenson 1994, in Michalčáková 2007). Psychická rovina se skládá ze tří složek:
afektivní, kognitivní, konativní. Afektivní složka obsahuje subjektivní citový prožitek,
v kognitivní složce se vyskytuje uvědomění si určitého pocitu a jeho příčin, konativní
složka se vyznačuje nutkáním k jistému vzorci chování, které je aversivní, neboť se vyhýbá
objektu způsobujícímu pocit nelibosti (Králíček, 2004). Na psychickou rovinu má vliv
spojitost emoce strachu s kognitivními procesy. V mimické rovině se odráží všechny
emoce, tedy i strachu, prostřednictvím výrazu v obličeji, který je ve všech kulturách stejný
(Michalčáková, 2007). Z provedených výzkumů je zřejmé, že výraz emoce v obličeji je
vrozený a naučeným způsobem formovaný (Stuchlíková, 2007). Pro vyjádření mimiky
strachu v obličeji jsou rozhodující oči, jejichž poloha víček se změní. Při strachu jsou dolní
víčka napjatá, současně jsou zdvižená horní víčka a ostatní části obličeje jsou nezměněné.
Větší intenzita strachu se projevuje hodně zdviženými horními víčky (Ekman, 2015).
Strach se v mimice projevuje vyděšeným výrazem, pootevřenými ústy, strnulou mimikou
a bledým obličejem (Vymětal, 2004). Další rovinou, v níž se projevuje strach, je tzv.
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vokalizace – vokalizační projevy související s emocí strachu, jejichž prostřednictvím jsou
pozorovány intonační vzorce, vokální frekvence, rytmus, hlasitost a intenzita (Scherer,
1986 in Michalčáková, 2007). Strach mění řečový projev tím, že se mluva zrychlí, zvýší se
hlas apod. (Juslin, Laukka, 2003 in Michalčáková, 2007). Somatická (fyziologická) rovina
reaguje na emoci strachu tím, že uvádí v činnost funkční systémy mající schopnost
aktivovat tělesné zdroje, aby se překonalo ohrožení (Michalčáková, 2007). Somatické
příznaky při emoci strachu jsou například bušení srdce, nevolnost atd. (Stuchlíková, 2007).
V rovině chování se emoce strachu projevuje bojem nebo útěkem (Vymětal, 2004).
Stuchlíková (2007) uvádí, že projevy strachu jsou také formovány okolnostmi, k jaké
určité skupině člověk přísluší. Sklon k většímu prožívání strachu má ten, kdo je sám,
naopak ve skupině je emoce strachu nakažlivá.
Prožívání strachu závisí na vrozených dispozicích jedince a na okolních vlivech
prostředí, ve kterých žije a z nichž se strach formuje a utváří. Zdravý jedinec nenarušený
ve svém vývoji bude projevovat strach v menší míře než jedinec, který má vývoj již
určitým způsobem narušený, z čehož plyne, že bude strach projevovat velmi intenzivně
a bude mít problém s jeho zvládnutím. Můžeme hovořit o rozdílu mezi oběma těmito typy
jedinců a velmi záleží na tom, jaký život doposud vedli a prožili, což se zřetelně odráží
v projevech jejich strachu. Záleží na spouštěči strachu, který sdělí jedinci, jak správně
strach uchopit a adekvátně mu čelit. To samozřejmě závisí na tělesné i psychické stránce
jedince, jaký postoj zaujímá v průběhu života, aby si vytvořil své strategie chování a tím
získal individuální strukturu mající vliv na prožívání strachu (Riemann, 2013).

1.3 Strachy člověka v ontogenezi
V průběhu života každého člověka dochází k výskytu různých podob strachu. Vývoj
jedince je provázen komplikovaným rozvojem emocí strachu a jisté formy strachu jsou
specificky propojeny s danými vývojovými etapami, jedná se tedy o vývojově podmíněné
strachy (Vavrda, 2000). Kromě nich se vyskytují také strachy podmíněné výchovou, které
označujeme jako sociální strachy získané většinou v rodinném prostředí (Rogge, 1999).
V období před narozením je lidský zárodek, později plod, ve styku s okolním světem
prostřednictvím matčina těla. Okolní svět, který ovlivňuje matku silně a dlouhou dobu, má
dopad na fyzické i duševní zdraví plodu (Michalčáková, 2007). Jak je známo, těhotenství
by měla žena prožít v klidu a příjemném prostředí. Porod je pokládán za nesnadnou situaci
nejen pro matku, ale i pro dítě, a to zejména z toho důvodu, že dítě se najednou nachází
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v jiném prostředí, než které dosud znalo. Začíná poznávat nové podněty jako chlad, cizí
zvuky, vzpřímení těla či odloučení od matky, které vnímá jako nebezpečnou situaci. Matka
porod zažívá jako velkou fyzickou zátěž, ale současně pociťuje i strach. Během porodu
a těsně po něm se u matky a dítěte vyskytují přechodné fyziologické změny patřící
k emocím, tzn. i ke strachu (Vymětal, 2004).
V novorozeneckém období se u dítěte objevuje vrozená úleková reakce, již můžeme
pokládat za jakýsi předstupeň strachu projevující se prudkou změnou polohy těla, kdy
rozhodí ruce, eventuálně i nohy, poté je stáhne k tělu a mnohdy začne plakat. Tento
fylogeneticky starý mechanismus vymizí do šesti měsíců života dítěte. Dítě tyto nemilé
prožitky, které zažívá, zvládá pomocí své matky, pečující osoby. Matka jako pečující
osoba rozezná povahu tenze u dítěte a odpovídajícím způsobem ji odstraní, čímž mu
pomůže vybudovat spojitost speciální tenze s prostředkem jejího odstranění (Vymětal,
2004).
V kojeneckém období v 7. a 8. měsíci věku dítěte se projevuje strach z cizích lidí
a neznámých situací, které u něho mohou navozovat pochybnosti, proto hledá oporu
a bezpečí u matky. Věci cizí, neznámé mohou pro dítě znamenat nebezpečnou situaci
a ohrožení, před nimiž je ochraňováno strachem. Zde lze hovořit o tvorbě nového
obranného mechanismu, který začíná vznikat, když dítě už nemá vázanost na okolní známé
prostředí, způsobené neschopností samostatně chodit (Vágnerová, 2012). V tomto
vývojovém období nastupuje kolem 7. až 12. měsíce života dítěte separační úzkost, jež je
reakcí dítěte na odloučení od matky a nutně jí předchází strach z cizích lidí, neboť
oznamuje způsobilost dítěte odlišovat matku od cizích lidí. Separační úzkost v tomto
období probíhá na intrapsychické rovině (Vavrda, 2000).
V batolecím období, zhruba ve druhém roce, dítě nabývá pocit základní jistoty
plynoucí ze vzájemného vztahu mezi ním a matkou, která mu dává jistotu, a současně se
dítě učí lásku brát i opětovat. U dětí do tří let se vyskytují reálné strachy vznikající z cizích
silných pohnutek, jejichž základ tvoří jejich vlastní zkušenosti, které jim pomáhá matka
překonávat svým pochopením a vstřícností (Vymětal, 2004).
V předškolním věku začínají u dětí vznikat strachy, které jsou obvykle vázány
k jejich fantazii a magickému myšlení. Děti mají strach z pohádkových strašidel, bojí se
rády, ale musí být v jistém a bezpečném prostředí. U dětí se v této době vyskytují strachy
o druhé, jako jsou hračky či zvířata, ke kterým mají blízký vztah. Rovněž se v předškolním
věku může objevit sociálně úzkostná porucha, u níž je podstatné, že dítě má strach
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ze svých vrstevníků a osob, které jsou pro něj cizí. Tento strach se spíše vyskytuje u dívek
než u chlapců. Děti také mohou mít strachy, které mají fobický základ, jde o strachy
neodůvodněné a silné. Další strachy vyskytující se u dětí v předškolním věku představuje
strach ze zvířat, zejména ze psů, pavouků a zcela nepřiměřený strach ze tmy. Můžeme
shrnout, že předcházet strachu u dětí v této věkové skupině lze vytvářením klidné rodinné
pohody, dobrého vztahu manželů a dostatečným časem na dítě (Vymětal, 2004).
Období školního věku představuje školní situace, které mohou navozovat strachy
u dítěte např. ze separace od rodičů, interakcí mezi spolužáky a učiteli, testů, zkoušení,
následků spojených z výkonu, přestoupení dítěte do jiné třídy a i jiné školy (Michalčáková,
2007). Během tohoto vývojového období se také začínají objevovat počátky strachu
ze smrti (Vavrda, 2000).
Nastupující období adolescence se liší od předchozího období typickými diferencemi
v biologické, psychické a sociální oblasti. V důsledku změn v těchto oblastech jsou
s adolescencí spojovány pochybnosti a protiklady přispívající k nárůstu charakteristických
strachů, které toto období doprovází. Adolescenti v průběhu tohoto období splňují hlavní
úlohy typické pro jejich věk, jako je hledání vlastní identity a vytváření sociálních vztahů
se svým okolím, což pro ně znamená další nejistoty a obavy vázané na pocity vlastní
neschopnosti a nedokonalosti. Za těchto okolností je zřejmé, že dochází u adolescentů
ke strachům vznikajícím ze zklamání a společenského neuznání. Strachy v této vývojové
fázi se také vztahují k tělesným proměnám spojeným s vývinem pohlavních znaků a působí
jako omezující faktor pro přizpůsobení se dospívajícího sociálnímu prostředí, přičemž
kritika a záporné hodnocení okolí může způsobit negativní sebehodnocení dospívajícího.
Je přirozené, že v tomto období dospívající navazují partnerské vztahy bez patřičných
zkušeností, které jsou původcem nejistot a obav. Vrstevnická skupina mající větší
zkušenost s partnerstvím, i když mnohdy předstíranou, vyvíjí tlak na kamarády a tím u nich
vyvolává strach z toho, že s nikým nechodí (Michalčáková, 2007).
V období mladé dospělosti je strach spjat s rodičovskou rolí. Příznačné strachy
patřící do tohoto období jsou strach z neočekávaného rodičovství, strach z neplodnosti,
dále pak strach z porodu, strach o zdraví dítěte a z budoucí výchovy. S neplodností je
spojen i strach z opuštění partnerem, který by si mohl najít jiného partnera, s nímž by mohl
počít dítě. Dostavuje se i strach plynoucí ze samotné výchovy dítěte, jestli jsme opravdu
schopnými rodiči a víme si s ní rady. Objevuje se strach, zda kladně obstojíme
v posouzení daného společenského trendu, který hodnotí rodiče s ohledem na úspěšnost
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jejich dítěte. Někteří rodiče mají strach z toho, že se musí kvůli rodičovství vzdát svých
koníčků, mají strach ze ztráty náklonnosti partnera či partnerky a hlavně ženy mají strach
o svou tělesnou atraktivitu z důvodu prodělaného těhotenství (Vavrda, 2000). Podle
Michalčákové (2007) se období mladé dospělosti může vyznačovat vnitřními nejistotami,
strachy a úzkostmi, které se mohou objevit z hodnocení dosavadního života, zda člověk
získal požadované vzdělání, dobré zaměstnání, a jestli se splnily další aktivity naplánované
v době mládí, kdy stál na prahu života. V tomto smyslu muži hlavně posuzují dosažení
svých profesních kvalit, jež porovnávají se sociálním okolím. Ženy se nejvíce zabývají
svým rodinným životem a také se rozhodují o tom, zdali mají být matkou, nebo se věnovat
své profesi. Stává se, že toto bilancování je velmi těžké a je zdrojem mnoha strachů.
Období střední dospělosti se soustřeďuje na zhodnocování ztráty uplynulých
životních možností, dostavuje se strach z budoucnosti, jedná se o krizi středního věku.
Období pozdní dospělosti a stáří je doprovázeno strachem z nemocí, poklesu fyzických
a psychických sil (Michalčáková, 2007). Výzkumy Russaca (2007) a Kourakise (2008)
ukazují, že na prožívání strachu má vliv věk člověka. Podle Russaca (2007) například
strach ze smrti se stoupajícím věkem klesá, avšak podle Kourakise (2008) strach ze smrti
stoupá se zvyšujícím se věkem. Z uváděných tvrzení je jisté, že strach nás provází po celý
náš život a záleží na našich vrozených dispozicích, daných životních podmínkách, jak
intenzivně jej v různých vývojových etapách prožíváme (Michalčáková, 2007).
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Období rané adolescence
V této kapitole se věnuji charakteristickým aspektům rané adolescence, která je

obdobím mnoha tělesných, psychických a sociálních změn. Nejprve analyzuji nejednotné
vymezení období adolescence v odborné literatuře a následně se zabývám modifikací
kognitivních procesů, emočním prožíváním, socializačním vývojem a sebepojetím.
Původ slova adolescence pochází z latinského slova adolescere a znamená dozrávat.
Raná adolescence je dobou bouřlivých fyzických změn, které jsou doprovázeny pocity
nejistoty z vlastního vzhledu, rychlého růstu a sexuality. Adolescenti trpí nízkým
sebevědomím a k vlastní osobě jsou senzitivní, mají obavy týkající se vlastních schopností,
které pro ně představují nesmírné starosti (Carr-Gregg, 2012).
V odborné literatuře se můžeme setkat u jednotlivých autorů s různou periodizací
období dospívání. Například podle Langmeiera, Krejčířové (2006) se období dospívání
člení na období pubescence (přibližně od 11 do 15 let) a období adolescence (přibližně od
15 do 22 let). Období pubescence se dále dělí na fázi prepuberty (první pubertální fáze)
a fázi vlastní puberty (druhá pubertální fáze). Ve fázi prepuberty se objevují první známky
pohlavního dozrávání, u dívek nástup menarche (od 11 do 13 let), u chlapců se vyskytuje
první emise semene a fyzický vývoj je zpožděn o jeden až dva roky. Fáze vlastní puberty
trvá do dosažení reprodukční schopnosti a můžeme ji vymezit věkem od 13 až 15 let.
Období adolescence se vyznačuje postupným dosažením plné reprodukční zralosti
a ukončováním fyzického růstu. Vašutová (2013) rozděluje dospívání na první fázi
a druhou fázi. První fázi dělí na ranou (časnou) adolescenci (od 11/12 let až 13/14 let),
ve které se vyskytují první znaky pohlavního dospívání, rychlý tělesný růst, a střední
adolescenci (od 13/14 let až 15/16 let), v níž probíhá pokračování pohlavního dozrávání.
Hlavním rysem této fáze je reprodukční schopnost. Druhou fázi dospívání označuje jako
pozdní (vrcholnou) adolescenci (od 15/16 let až 20/22 let).
V této bakalářské práci jsem se přiklonila k členění adolescence podle Vágnerové
(2012), která ji člení na dvě fáze, a to na ranou adolescenci (pubescenci) a pozdní
adolescenci. Raná adolescence je vymezena přibližně od 11 do 15 let věku s individuální
proměnlivostí. Významnou variabilitou je tělesné dospívání spolu s pohlavním
dozráváním. Současně se proměňuje u dospívajícího jeho vzhled, který má vliv na změnu
sebepojetí a na jednání okolí. Dostavuje se změna způsobu myšlení a změna emočního
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prožívání. Pozdní adolescence začíná zhruba od 15. roku věku a trvá do 20 let, v této fázi
je dokončeno pohlavní dozrávání a uskutečňuje se většinou první pohlavní styk.
Raná adolescence čili puberta se také mnohdy označuje jako období druhého vzdoru,
přičemž období prvního vzdoru se objevuje přibližně u dvouletých až čtyřletých dětí a je
podstatou pro formování osobnosti dítěte a jeho sebepojetí. Období druhého vzdoru
u dospívajících je obdobnou situací, avšak za jiných hodnotových okolností.
K charakteristickým rysům druhého vzdoru dospívajících patří zatvrzelost, odmítání,
nepodřízenost, paličatost, jejichž prostřednictvím se snaží získat samostatnost a bránit se
proti pocitům méněcennosti (Vymětal, 2004).
Podle Piageta a Inhelderové (2010) je raná adolescence považována za období
formálních operací, které se objevují v rozmezí jedenáctého a patnáctého roku, kdy se
zakládá podstata abstraktního myšlení, jinými slovy hypoteticko-deduktivního čili
formálního myšlení. Přeměna myšlení umožňuje adolescentovi používat hypotézy
a vyvozovat tvrzení, jež nejsou spojena s konkrétním reálným konstatováním. V průběhu
dospívání si adolescent vytváří novou strukturu myšlení, získává kombinační schopnosti
významné při rozsahu a zesílení efektivnosti myšlení, dokáže kombinovat předměty,
výroky i myšlenky zakládající novou logiku. Adolescent uvažuje o dané skutečnosti se
všemi možnými kombinacemi zesilující deduktivní schopnosti inteligence.
Kognitivní procesy, logické myšlení, pohotové hodnocení, ovládání impulzivity,
určení priorit a plánování probíhá v čelním laloku, který dozrává v mozku jako poslední ze
všech laloků. V období rané adolescence mozek postupně roste, proměňuje se a je dozrálý
jen z 80 %, jak přesvědčivě prokázaly studie prováděné magnetickou rezonancí. Mozek se
v tomto období stále ještě vyvíjí, a proto zátěžové situace dospívajícího ohrožují, neboť
citlivě reaguje na vnější podněty (Carr-Gregg, 2012).
U dospívajících se prohlubuje vývoj vnímání, hlavně vizuálního vnímání
souvisejícího s rozvojem abstraktního myšlení. Ztrácejí eidetickou schopnost, představy už
nejsou tak živé, zvyšuje se selektivní pozornost a její výkonnost, vývoj řeči se zdokonaluje
spolu se slovní zásobou (Vašutová, 2013). Na podkladě logických znalostí se uskutečňuje
učení a dochází k prudkému rozvoji motorických, percepčních i dalších schopností
(Langmeier, Krejčířová, 2006). Také se proměňuje krátkodobá a dlouhodobá paměť,
s přibývajícím věkem se množství informací a zkušeností ukládá do dlouhodobé paměti
(Vašutová, 2013).
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Stanoviska, která dospívající zaujímají ke světu a k lidem, jsou dána především
novým myšlením, neboť adolescenti porovnávají současnou situaci s tou, jaká by mohla
nastat, neboli ji komparují se svou iluzí vykonstruovanou ve svých myšlenkách.
Následkem toho dochází k jejich kritičnosti, deziluzi, neurčitým tužbám a také
ke zvýšenému pesimismu. Na základě vzniku formálních operací dochází k novým
charakteristikám morálního hodnocení, mravním úsudkům založeným na ohledu k druhým
a z tohoto pohledu se dokážou adolescenti dívat zvnějšku i sami na sebe, respektive na svůj
život, své myšlenky, své pocity, jež rozebírají a kritizují (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Dospívající se také začínají zamýšlet nad svou budoucností, zvažují své budoucí povolání,
představují si a spřádají své životní plány (Poledňová, 2006).

2.1 Emoční a socializační vývoj
Pro ranou adolescenci jsou příznačné značné transformace emočního života
spočívající v intenzitě prožívání, výrazu a nové kvalitě emocí. V důsledku tělesných
proměn je raná adolescence doprovázena obdobím emoční lability projevující se
vydatnými, mnohokrát opakovanými a nekontrolovatelnými vzplanutími emocí, které
mohou v některých případech vést k netečnosti a až k depresi. Dospívající prožívají své
emoce velice zaujatě, jsou pro ně těžko explikované, neboť mají problém jim porozumět.
Je u nich vzbuzováno úsilí zkoumat své emoce a porozumět jim, čímž dřívější chápání
emocí skoro úplně zaniká. V této vývojové etapě velmi rychle dochází k tělesným
proměnám, které mají dopad na jejich vyšší soustředěnost vztahující se k svému tělesnému
vzhledu. Vyskytnou-li se nějaké fyzické odchylky, dochází právě v tomto období
k silnému uvědomování si a prožívání této odlišnosti. V tomto případě se adolescent velmi
trápí a může dojít až k těžkému komplexu méněcennosti (Slaměník, 2011). Podle Matějčka
(2012) je komplex méněcennosti nebezpečný, pokud se stane součástí každodenního
života, není možno se z něho vymanit, čímž znemožňuje normální sociální začlenění.
Charakteristikou adolescenta je hledání a pochybování o vlastní identitě, které je pro
něho obtížné a vyúsťuje do konfliktních situací se sociálním okolím. Pro dospívající je
příznačné, že se uzavírají do samoty a rovněž mají komplikované vztahy k rodičům, i přes
citovou vazbu k nim. Vzniká u nich potřeba vymanit se z rodinných pout a dosáhnout
samostatnosti. Zdrojem komplikovaných vztahů je zpochybňování úsudků autorit
adolescenty, kteří se chovají podrážděně k jejich výčitkám a požadavkům (Slaměník,
2011). Lze tedy konstatovat, že adolescence je problematické a občas i trýznivé období
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nejen pro dospívající, ale také pro jejich rodiče. V rámci budování nových vztahů
k rodičům adolescenti ve smyslu pozitivním od nich přebírají názory, postoje i jejich
kritická posuzování a pomoc. Přestože se pozitivní vymezování vyskytuje častěji než
negativní, tak negativní vymezení vůči rodičům je mnohdy považováno za typický projev
dospívajících z důvodu své extrémní formy (Tyrlík, Dvořáková – Jelínková, 2012). V této
souvislosti je možné zmínit adolescentní separační krizi, která nastupuje v období
adolescence jako druhá etapa separačního procesu. Tato etapa života adolescenta se
vyznačuje separací ve vztahu k rodičům. Neshoda mezi nezbytností adolescenta získat
samostatnost a současně z ní mít strach vyvolává silné napětí. To vyúsťuje v neúměrné
reakce silného vynucování si svobody, která je v rozporu s přijímáním rodičovské podpory
(Vavrda, 2000).
Dle Vágnerové

(2012) se

adolescentům

transformují

vztahy s dospělými

a vrstevníky. Dospívající neuznávají autority, zaujímají k nim kritický postoj a jejich
nadřazenost přijímají za okolností, pokud si jsou jistí, že jim přísluší. Autority sice
odmítají, ale zamýšlejí se nad jejich úsudky a hlavně s nimi polemizují, ostentativně se
brání přijmout jejich názory, což je typickým rysem dospívání. Adolescenti zaujímají
kritický postoj nejen k dospělým, vrstevníkům, ale i k sobě samým. S kritikou ke své
osobě se nikomu většinou nesvěřují, je to jen jejich věc a maximálně o ní vědí důvěrní
kamarádi.
Adolescent naplňuje znaky socializace, jestliže je postupně uznáván jako dospělý
s očekáváním adekvátního chování. Ukončení povinné školní docházky je považováno za
sociální mezník rané adolescence (Vašutová, Moravec, 2013). Podle Vágnerové (2012) je
dalším znakem socializace výběr orientující se na specializaci budoucího povolání
a obdržení občanského průkazu v patnácti letech.
Pro adolescenty je významná vrstevnická skupina, u které hledají porozumění na
základě podobných postojů, sdílí s ní společné záliby a vkládají do ní část svých citových
vazeb. Výběr nových přátel je založen na oboustranné sympatii a pochopení, nikoliv na
nepromyšlených přátelstvích, jak tomu bylo dříve. Začínají se probouzet erotické emoce
související s pohlavním vyzráváním, které přispívají k vyhledávání druhého pohlaví, dříve
opomíjeného. V některých případech již má menší počet adolescentů první pohlavní styk,
ale většinou vztahy setrvávají na erotické úrovni. Navazování vztahu k opačnému pohlaví
doprovází emoční vazba, adolescenti si všímají více svého objektu lásky a vyhledávají jeho
blízkost. Počínající lásky jsou velmi procítěné a mohou často být součástí denního snění,
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dají se pokládat za určité předznamenání skutečné lásky (Slaměník, 2011). Adolescenti
tráví dosti času tím, že se věnují tzv. dennímu snění na základě své velké fantazie, kterou
právě nyní podporují svými uměleckými pokusy, např. psaním básní (Matějček, 2012).

2.2 Sebepojetí
„Sebepojetí lze vymezit jako organizovaný, soudržný celek utvořený z vnímání sebe
sama jako individua i sebe ve vztahu k ostatním lidem a okolnímu světu“ (Junková, 1997,
Rogersovská psychoterapie s. 178). K sebepojetí patří přemýšlení o sobě, vnímání
a prožívání sebe, které směřují k sebehodnocení (Vymětal, 2000). Sebepojetí se formuje
během ontogenetického vývoje (Pavlas, Vašutová, 1999).
Adolescenti se nad sebou zamýšlejí, snaží se o to, aby sami sebe pochopili a získali
o sobě informace. Přemítají o svých povahových vlastnostech, které zahrnují do svého
celkového sebepojetí. Ve svém sebehodnocení rozeznávají protiklady a mají potřebu je
nějakým způsobem sloučit a zapracovat je do komplexního sebepojetí (Vágnerová, 2012).
Sebehodnocení adolescentů může ohrožovat nevhodná kritika a záporné posuzování
sociálního okolí (Michalčáková, 2007). Sebeuvědomování adolescentů se zesiluje
a prostupuje do hlubších sfér sebehodnocení a povzbuzuje záporné emoce, a to počínaje
strachem, pokračujíc smutkem až ke znechucení (Stuchlíková, 2007).
Dospívající chtějí být obdivováni, mít talent a je pro ně nutné, aby byli krásní, zdraví
a výjimeční. Jsou-li ale se sebou nespokojení, třeba se svým vzhledem nebo nevynikají
ve sportu, což považují za zásadní, tak si tato negativa vyrovnávají denním sněním
a představami, že jsou nejlepší ze všech. Jejich snění je narušeno setkáním se skutečností,
která u nich vzbuzuje nelibost. Představy o své dokonalosti je stimulují k činorodosti,
k rozvíjení svých schopností a iniciují je k formování sebe samých (Taxová, 1987).
Adolescenti k vlastnímu já vážou úsudky a mínění důležitých osob a i vrstevnické
a společenské normy, které jsou pro ně významné. Dospívající si uvědomují význam
plynoucího času a v této souvislosti hodnotí vlastní minulost s tím, že se více soustředí na
svou budoucnost. Zvláštní cenu pro ně mají jejich možná já představující ideje a tužby
o vlastní budoucnosti (Markus, Nurius, 1986 in Macek, 2003).
K poznání sebe samých adolescentům napomáhá jejich emocionální prožívání, které
jim umožňuje porozumět zvláštnostem své osoby. Důležitou stránkou sebepojetí je úcta
k sobě samému, vyznačující se větší citlivostí než v minulých obdobích. Sebeúcta
adolescentů obsahuje aktuální pocity a bazální sebeúctu. Na bazální sebeúctu mají vliv
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jejich doposud získané souhrnné znalosti. Aktuální sebeúcta je proměnlivá hlavně na
začátku adolescence a je podřízená momentálním pocitům senzitivních, nejistých
adolescentů, na něž působily vnější nepředvídatelné děje, kterým nedokážou kvůli své
nejistotě ještě čelit. Nejistota adolescentů má vliv na jejich sebeúctu, takže si myslí, že
nemají žádný respekt ani od okolí. Sociální vztahy mohou mít vliv na sebeúctu
dospívajících, neboť je pro ně významné, aby je akceptovali a uznávali vrstevníci i ostatní.
Adolescenti představují svoje kvality výkonem, což je významnou složkou sebepojetí,
potřebují si prokázat jistotu svých kompetencí pro nabytí sebeúcty (Vágnerová, 2012).
Odlišnosti mezi dívčím a chlapeckým sebepojetím se zřetelem k jeho obsahu nejsou
zvlášť významné. Pro sebepojetí je příznačná stránka výkonová související hlavně se
školou. Sebepojetí dospívajících má typické znaky, které se definují v interpersonálních
vztazích. Povahové rysy dospívajících jsou také důležitou stránkou jejich sebepojetí.
Součástí sebepojetí je sexuální diferenciace. Vzhledem k sebepojetí se rozlišují adolescenti
hledající a závislí. Adolescenti mající neustálené sebepojetí jsou tzv. hledající, kteří si
plánují, vyhledávají různé aktivity a měří si síly s ostatními, aby zjistili, jak moc jsou
zdatní. Tímto aktivním způsobem života si zvedají sebevědomí. Dospívající, tzv. závislí
přejímají sebepojetí a sebehodnocení od jedinců, o nichž si myslí, že jsou pro ně
autoritami. Tito adolescenti jsou nesamostatní, nekonfliktní, neproblematičtí, jsou snadno
ovladatelní a nechávají se řídit (Vašutová, 2013).
Nebezpečím pro sebepojetí dospívajících jsou pocity méněcennosti, jejichž příčiny
mohou být různého původu. Tyto pocity si kompenzují nejenom bojácností, nýbrž
i agresivitou (Marhounová, 1996).
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3

Strachy v období rané adolescence
Ve třetí kapitole objasňuji problematiku strachů typických pro období rané

adolescence a rozdíly v prožívání strachů mezi pohlavími. Závěr kapitoly zaměřuji na
nejčastější strachy vyskytující se v tomto období, kterými jsou školní strachy, jak ukázala
uskutečněná výzkumná šetření. Výzkumné studie se ztotožňují i s mými praktickými
zkušenostmi, které mám s adolescentním synem.
V rané adolescenci probíhá velké množství proměn fyzických, psychických
a sociálních majících vztah k pochybnostem, ambivalenci a konfliktům, jež přispívají
k vývoji typických strachů v tomto období. Fyzické změny v této životní etapě způsobují
adolescentům strachy a nejistoty v souvislosti s vývojem sekundárních pohlavních znaků
důležitých pro proces adaptace (Michalčáková, 2007). V případě, že adolescentům není
podán výklad o jejich pocitech ve vztahu k probouzející se vlastní sexualitě, prožívají
ve svém nitru velké strachy, i když vysvětlení se jim dostává ve škole. Rodiče by měli
o tomto tématu s nimi hovořit, a to nejlépe rodič stejného pohlaví (Vymětal, 2004).
Dospívající se zajímají o opačné pohlaví, tento zájem se postupně vyvíjí v tzv. rané
partnerské vztahy, a jestliže se odlišují od jejich očekávání, mohou být zdrojem nejistot
a obav (Michalčáková, 2007).
Adolescenti anticipují strach z vnitřního i vnějšího prostředí, který se konstituuje
z nepříznivého dopadu civilizace (relativismus, nejistota a málo času na udržování
mezilidských vztahů). Dospívající si neví rady, jak s tímto strachem naložit, neboť sami
bez pomoci druhých se mu nedokážou vyhnout (Vymětal, 2004). Vágnerová (2005) uvádí,
že v tomto období se v důsledku nového myšlení a vývoje identity vyskytují strachy
spojené s pocitem existenciálního ohrožení a nejistoty vlastního postavení ve světě.
Vzájemné vztahy a pozice ve vrstevnické skupině získávají velký význam v období
rané adolescence (Michalčáková, Lacinová, 2004). Dominantní úlohu v tomto období hraje
vzájemné srovnávání vrstevníků mezi sebou a ostatními (Vavrda, 2000). Sociální reakce
skutečná nebo v představách, která probíhá ve vrstevnické skupině, může být příčinou
vzniku mnoha strachů. Mnohdy dochází vlivem sociální reakce k zeslabení určitých aktivit
dospívajícího, neboť si uvědomuje, že se v nich nedokáže prosadit v porovnání s ostatními
vrstevníky. Srovnávání adolescenta s vrstevníky je pro něj natolik významné, že působí na
jeho různé činnosti, které se netýkají jen školy. V souvislosti se sociální reakcí se může
vyskytnout problém v navazování sociálních vztahů, kdy prožívaný neúspěch se odráží
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v redukci sociálních interakcí a sociální zdatnosti adolescenta (Michalčáková, 2007).
Narůstá tedy strach, který je sociálně podmíněný, strach z kritiky a strach z vlastního
selhání (Westenberg, Drewes, Goedhart, Siebelink, Treffers, 2004).
Další strachy vznikají na základě specifické zkušenosti jedince, které jsou nazývány
naučenými strachy, např. u lékaře, kde je bolest očekávána (Nakonečný, 2000). Strach
z lékaře a bolesti se vyskytuje u dětí, dospívajících i dospělých, vzniká již v dětství
a vztahuje se k vlastní primární zkušenosti s lékařem. Lékaře se lidé právem bojí, ale
zároveň ho berou jako autoritu spojenou s okamžitou pomocí a úlevou od bolesti.
Nejfrekventovanější strach je především ze stomatologa a jeho ošetření, jedná se
o přirozený strach, ale jen v případě, že není příliš silný. Velký strach také vzniká z pobytu
v nemocnici, zejména ve vztahu k vyšetření a léčebným úkonům (Vymětal, 2004). Rogge
(1999) přiřazuje k naučeným strachům výchovně podmíněné strachy, na jejichž vzniku se
podílejí rodiče svým výchovným stylem.
V rané adolescenci vývojové změny podporují dokončení separačně – individuačního
procesu a v této souvislosti vzniká zájem o fakta týkající se smrti a smrtelnosti člověka,
čímž dochází k nárůstu strachu ze smrti (Orbach et al., 1993 in Michalčáková, 2007).
Strach ze smrti se objevuje už v 9. - 11. roku věku, neboť v tomto věku probíhají důležité
vývojové pokroky a jedním z nich je porozumění a akceptování definitivnosti smrti.
Rozvoj abstraktního myšlení adolescentům umožňuje úvahy o možnostech eventuální
vlastní smrti a tím dochází ke vzniku strachu. Dítě v tomto věku opouští omnipotentní
obrany v souvislosti s vyspíváním své psychiky a přijímá fakta smrti s nevratností
minulých událostí, ke které se váže i truchlení (Vavrda, 2000). O smrti adolescenti uvažují
v rovině filozofické z pohnutky zájmu o smysl života a vlastní existenci. Dostane-li se
dospívající do stavu vážného onemocnění, reaguje intenzivněji než v jiném vývojovém
období (Langmeier, Krejčířová, 2006).
Emoce strachu v tomto období lze pojímat z hlediska vlivu pohlaví k frekvenci
a intenzitě subjektivně vnímaných strachů, jak potvrzuje většina výzkumných zjištění.
Provedené výzkumy zpravidla ukazují na větší počet a intenzitu strachů u dívek než
u chlapců. Výzkumy se shodují, že vyšší míru strachu vykazují dívky v případě strachu
ze smrti, z neznámého, ze zvířat, z lékařských výkonů, ze školy, ze selhání a kritiky
(Muris, Ollendick, 2002; King et al., 1989; Slee, Cross, 1989; Burnham, Gullone, 1997).
Jiní autoři svými výzkumy nepotvrzují vyšší výskyt strachů u dívek oproti chlapcům.
Derevensky (1974) ve svém výzkumu nepotvrdil souvislost mezi pociťovanými strachy

22

a pohlavím. Gullone a King (1997) svými výzkumy nepotvrdili jistotu, že by dívky měly
větší schopnost reagovat na strach nebo že by vykazovaly vyšší intenzitu a množství
strachů než chlapci.
Výzkum Murise, Meesterse, Knoopsové, (2005) se zabýval strachem adolescentů
ve věku 11 – 13 let. Autoři tohoto výzkumu nejprve měřili genderovou roli a následně se
soustředili na to, jak tato genderová role souvisí s pociťovaným strachem. Prokázali, že
větší feminita souvisí s vyšším prožíváním strachu. Genderová orientace byla hodnocena
podle toho, jakým hrám a aktivitám dávají zkoumaní jedinci přednost. Provedený výzkum
zjistil, že feminita spojená s dívčími hračkami a dívčími aktivitami způsobuje vyšší míru
strachu, kdežto maskulinita spojená s chlapeckými činnostmi přináší nižší míru strachu.
Z tohoto výzkumu vyplývá, že genderová role se podílí na objasnění strachu v této věkové
kategorii ve větší míře než pohlaví jedince.

3.1 Školní strachy
Výzkum situačního strachu ze slabého výkonu ve škole, jako je zkoušení, písemné
práce a testy, tvoří 63 % všech strachů, přitom jde o nejpočetnější skupinu strachů v rané
adolescenci, umístěných na prvním místě v provedeném výzkumu realizovaném
Poledňovou a Zobačovou (2002), který zkoumal školní psychickou zátěž. Výzkumem
strachů ve školním prostředí se také zabývala Hejlová (2005) u jedenáctiletých žáků
a dospěla k závěru, že nejčastěji frekventované strachy jsou ze špatných známek, zkoušení,
písemek, testů a diktátů. Michalčáková (2007) uskutečnila výzkum strachů v rámci
mezinárodní longitudinální studie ELSPAC, v níž nejčastějšími uváděnými strachy
u respondentů ve věku jedenácti až třinácti let byly strachy ze školy, zejména z klasifikace,
písemek a testů, kategorie těchto strachů se vyskytovala na první pozici.
Úspěšné uplatnění ve škole a dosažení dobrých výsledků může dospívajícím zkazit
strach, který je omezuje v učení. Prožívání jejich strachu značně snižuje efektivitu školní
práce a neumožňuje jim uplatnit vědomosti i dovednosti, čímž nevyužívají svůj potenciál
ve škole. Před svými nepříjemnými pocity strachu se brání tím, že se považují za
neúspěšné, nemají dostatek ctižádosti a prožívají školní povinnosti jako neúnosné
(Vágnerová, Klégrová, 2008). Školní strachy vznikají z různých příčin. Jednou z nich je
očekávání rodičů, majících ambiciózní představy o školních výsledcích svého potomka,
který však nemá dispozice pro studium a jeho školní výkony neodpovídají jejich
představám. Nemusí se vždy jednat o očekávání rodičů, ale i učitelů a spolužáků
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(Vágnerová, 2005). Současná doba klade vysoké nároky na dospívající, aby se dostali na
gymnázia nebo střední školy a splnili tak očekávání rodičů, pro něž je přijetí jejich dítěte
na školu

prioritou. V tomto směru tlak rodičů vyvíjený na dospívající může vyústit

strachem ze školy (Krowatschek, Domsch, 2007).
Mezi školní strachy se řadí strach ze špatného výkonu, který se může projevit při
zkoušení a psaní testů. Tento strach je vcelku normálním jevem, ale jen v případě, že
nepřekročí míru přirozené intenzity, a setkává se s ním většina žáků (Vágnerová, 2005).
Strach ze zkoušení je spjat s nárokem na velký výkon (Krowatschek, Domsch, 2007).
V situaci vyžadující náročný výkon se dostaví zvláštní stav napětí a strachu, kterému se
říká tréma (Vágnerová, 2005). Matějček (2012, s. 134) se vyjadřuje o trémě takto: „Je to
jen jedno trochu zvláštní vydání úzkosti.“ Tréma v mírné formě podporuje, aktivuje energii
a zlepšuje koncentraci a vybízí k nejlepším výkonům. Jakmile tréma přesáhne mírnou
formu, dochází k ochromení energie, zhoršení koncentrace a vybavení si konkrétní
myšlenky (Matějček, 2012).
Dospívající zažívají strach z učitele, když se k nim chová nevhodně, například žáka
zesměšňuje před celou třídou, takové chování učitele žáka ovlivní a projeví se odporem
ke škole. V těchto případech je vhodné, když rodič osobně s učitelem konkrétní problémy
prodiskutuje. Adolescenti, kteří jsou ve škole vystaveni šikaně a násilí, jsou pod velkým
tlakem a skutečnost, že nemohou přestat chodit do školy, jejich situaci zhoršuje, proto
zůstávají doma za každou cenu a předstírají nemoc nebo chodí za školu. Většina
šikanovaných o šikaně mlčí, a to nejčastěji z důvodu, že se jim samotná situace zdá být
trapná. Šikanovaní se bojí s rodiči situaci řešit, aby nedošlo ke zhoršení stavu, a obávají se
následků, které by nastaly z tohoto řešení (Krowatschek, Domsch, 2007).
Školní strachy neprožívají jen neúspěšní žáci, ale mohou se vyskytovat i u žáků
s dobrým prospěchem majícím strach z vlastního selhání nebo ze ztráty svého postavení.
Nejčastěji se objevuje u žáků, kteří musí vynaložit velké úsilí k dosažení dobrých
výsledků. Strachy z neúspěchů, které by mohly nastat, působí jako anticipační stres.
V tomto kontextu rodiče opět svými vysokými nároky na své potomky přispívají
k jejich potížím (Vágnerová, 2005).
Zažívání strachu ze školy nemusí mít vždy jen špatné dopady. Pokud se nejedná
o velké intenzivní pocity strachu, může strach aktivovat snahu žáka více se učit, překonat
nesnáze a dospět k úspěchu. V důsledku strachu ze školy ztrácí žák náladu a motivaci,
popřípadě inklinuje k vyhledávání nežádoucích sociálních činností. Pocit strachu
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u dospívajících je těžce rozpoznatelný, neboť ho neprojevují navenek, aby nedošlo
ke snížení jejich postavení ve vztahu k nastaveným pravidlům ve třídě (Vágnerová, 2005).
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4

Překonávání strachu
V poslední kapitole teoretické části mé bakalářské práce věnuji pozornost

překonávání strachu, které je důležité pro kvalitu celého lidského života. Zdárné
překonávání strachu ve všech vývojových etapách ovlivňuje vhodné výchovné působení již
od raného dětství. Kapitola obsahuje také různé strategie překonávání strachu.
Neodmyslitelnou součástí ontogenetického vývoje člověka je emoce strachu, které se
musíme postavit, neboť její překonání nás posiluje, naopak vyhýbat se jí je prohrou, která
nás oslabuje. Podle Roggeho (1999) funguje tato lidská emoce jako jistá výzva, již je nutno
překonat, což v praxi znamená postavit se jí s jistým sebevědomím a zároveň s důvěrou
ve vlastní sílu. V následujícím textu jsem se zaměřila na osvětlení možností, jakým
způsobem je možné tuto potřebu sebevědomí a důvěry v sobě naplňovat, aby sloužila
svému účelu a pomáhala člověku se s pocity strachu efektivně vyrovnávat.
Překonávání strachu předpokládá uplatnění vhodné výchovy, která od útlého dětství
formuje schopnosti dítěte strachu čelit. Výchova by měla být orientovaná na samostatnost,
odvahu, nebojácnost, její samozřejmostí by měl být pocit bezpečí a jistoty dítěte (Vymětal,
2004). Pocit bezpečí a jistoty je známým prvním milníkem v rámci psychosociálního
vývoje dítěte tak, jak jej v rámci své teorie uvádí E. H. Erikson (Langmeier a Krejčířová,
2006). Ovšem vytváření přílišné ochrany by znemožňovalo rozvoj osobnosti dítěte
a omezovalo by jej v přirozených projevech a v samostatnosti (Vymětal, 2004). V případě,
že by se výchova vyhýbala strachu, nebo by naopak uplatňovala nátlak na děti za pomoci
této emoce, docházelo by k tomu, že by děti nebyly životaschopné. Rodiče by měli
vyjadřovat dítěti důvěru v překonávání jeho strachu, neměli by jeho strach bagatelizovat
nebo naopak zveličovat ani ho racionálně vysvětlovat, je však důležité, aby věnovali dítěti
pozornost a dávali mu najevo svou účast a pochopení (Rogge,1999).
Souhlasím s výkladem Vymětala a Roggeho o výchovném působení rodičů na děti
při překonávání strachu, neboť výchova hraje nezastupitelné místo v rámci zpracovávání
negativně působících emocí strachu. Dá se předpokládat, že výchova dítěte hraje
nezastupitelnou úlohu ve všech vývojových etapách při překonávání strachu. Jak
konstatuje Vymětal (2004), je třeba vycházet z vývojové úrovně dítěte, poněvadž určitá
fakta se vysvětlují jiným způsobem malému dítěti a jiným adolescentovi. Také uvádí, že je
vhodné se při překonávání strachu řídit principem poznání a konání. Princip poznání je
společné zkoumání s dítětem, co způsobuje a zesiluje jeho strach. Dítěti umožníme jeho
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obavy výtvarně ztvárnit, pojmenovat, verbálně vyjádřit a již toto jejich vyjádření umožní
emoci zmírnit a dostat ji pod kontrolu. Strachy jsou konkrétní, není proto těžké je
rozpoznat. Podle toho, kde se strachy nalézají a jakou mají intenzitu, rozpoznáme, zda jsou
přítomny v rodině, ve škole nebo jsou vývojově podmíněné. Tímto způsobem lze konkrétní
situaci vyhodnotit. V principu konání je primární aktivita. Se strachem je možno se
vyrovnat úspěšným jednáním, není vhodné vyhýbat se situacím, které nás destabilizují,
a oddalovat vyřešení. Strach se posiluje a zvětšuje vyhýbáním se a oddalováním, přitom
dítě má k takovému jednání přirozený sklon. Vyzrálejší děti zdůvodňují svou vyhýbavou
taktiku a jiné děti nacházejí řešení v nemoci, další projevují odpor nebo zlobí. Se strachem
je možno se vyrovnat aktivním jednáním za podpory dospělých takovým způsobem, že děti
jsou strachu v přijatelném množství postupně vystavovány proto, aby se zbavily strachu
a posílila se jim vnitřní odolnost. V případě, že dítě nemá velké obavy, je dle Vymětala
(2004) vhodné použít strategii přímé konfrontace naráz a dítě rovnou vystavit obavám bez
předchozí přípravy. Přítomnost rodičů je zde nutná k zajištění jistoty dítěte a následné
pochvaly nebo odměny mající vliv na pozitivní zpevnění. Druhou strategií je konfrontace
po malých krocích, používá se u dítěte s většími a vážnějšími obavami tak, že ho
vystavujeme pozvolna zátěžovým situacím, ovšem jen pokud dobře překonalo předešlé.
Pro dítě je zde důležitá asistence rodičů, ale pokud vědí, že s dítětem nemohou být, tak
s ním předem proberou možnou taktiku, jak by se mělo zachovat. V každém případě by
měl být předem informován učitel pro případ nezvládnutí situace dítětem. Tímto způsobem
je možné překonávat školní strachy, které ovšem zatím nepřerostly ve školní fobii. Je
nezbytné s dítětem o všem hovořit a posuzovat vzniklý stav, neboť tím se také strach
zmírňuje, když se o něm mluví v klidném prostředí, z něhož může dítě čerpat jistotu.
Jinou alternativou překonávání strachu je nápodoba, způsob učení založený na
pozorování druhých, jak se chovají v situacích vzbuzujících strach. V případě jejich
klidného zvládání strachu dochází k transferu klidu u pozorujícího jedince za podmínky, že
se s těmito vzory identifikuje (Vymětal, 2004). Obdobně také Krowatschek, Domsch
(2007) uvádějí, že děti a dospívající sledují, jak na strach reagují dospělí jedinci, kteří jim
tímto poskytují vzor, podle něhož se učí překonávat strach. Současně dospívající vnímají
i slovní vyjadřování dospělých v kritických situacích, jež také napodobují.
Nejčastější strach adolescentů je ze zkoušení a písemek ve škole, který se může
eliminovat rozhovory mezi vrstevníky ve smyslu kladných výroků typu, že to zvládnou.
Jinou možností, jak tento strach překonat, je pozitivní vnitřní řeč dodávající odvahu, která

27

iracionální myšlenky nahradí racionálními. Překonat strachové situace při písemných
pracích lze nacvičením břišního dýchání nebo technikou uvolňování svalů, které je možné
u dospívajících provádět vsedě (Krowatschek, Domsch, 2007). I podle Paulíka (2010) je
možno překonat strach relaxací, což znamená celkové svalové uvolnění. Ačkoli tento autor
nespecifikuje, komu je tato metoda určena, s ohledem na její nenáročnost se domnívám, že
je vhodná pro každou věkovou kategorii, tedy i pro dospívající. Krowatschek, Domsch
(2007) doporučují využít k překonání strachu u dospívajících sportovní aktivity nejlépe se
svými vrstevníky, neboť mohou zažít při těchto aktivitách úspěch, který jim pomáhá
budovat pocit vlastní hodnoty. Sport odbourává nahromaděnou energii a je efektivní
metodou, jak redukovat strach. Adolescenti překonávají strach také pomocí copingových
strategiích, které například uplatňují při strachu ze smrti tím, že ji zlehčují, formou
humoru, cynismu a provokací (Orbach et al., 1993 in Michalčáková, 2007).
Podle mého názoru nemůžeme chápat strategie překonávání strachu v adolescenci
jako izolovaný úsek, neboť i když jsou zvládací strategie v oblasti překonávání strachu
v adolescenci odlišné od těch, jež jsou užívány v dětství či dospělosti, přesto na zkušenosti,
schopnosti a osvojené taktiky dětského věku navazují a skrze adolescenci se transformují
do období dospělost. Jedná se tedy spíše o určité kontinuum než o seznam či výčet
možností, které s ostatními vývojovými fázemi nemají nic společného.
Podmínkou vývoje člověka a jeho přežití je jeho přizpůsobování se neustálým novým
změnám v životě, což předpokládá zvládání obtížných požadavků a na něj kladených
nároků. V tomto směru člověk potřebuje ke zdolávání negativních vlivů, krizových situací
čili zátěží získat individuální odolnost, kterou může dosáhnout naučením se nejrůznějších
metod, které se dají aplikovat na konkrétní problematické situace, k jejich případnému
odstranění. K tomuto účelu je možné využít metody Esposito (2011), která doporučuje
překonávat strach pomocí techniky zvané pozitivní či mentální představivost, jejímž
principem je vizualizovat svůj úspěch v mysli, zaměřit se na očekávané cíle, čímž se omezí
pozornost soustředěná na strach. Jedná se o zhmotňování představ, které vede k posilování
sebevědomí a sebedůvěry na základě soustředění se na povzbuzující myšlenky. Tento
přístup však vyžaduje dlouhodobý trénink, nehledě na nutnost schopnosti pokročilé
imaginace, a proto je vhodný spíše pro dospělou populaci.
Kromě toho Esposito (2011) ještě radí, že v rámci překonávání strachu napomáhá
věnovat pozornost své řeči a způsobu vyjadřování. Je-li přítomen strach, je řečový projev
jiný, dochází k použití slov, která strach posilují, proto je vhodné používat slova navozující
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pozitivní emoční rozpoložení. Pozitivním emocím se zpočátku nemusí věřit, ale je nutné se
chovat, jako by se jim věřilo, a používat slova podporující pozitivní emoční ladění. Ideální
je, spojí-li se verbální komunikace s neverbální, tím se docílí posílení emoční stability.
Paulík (2010) uvádí obsáhlý výčet psychologických prostředků pro překonávání
strachu, jakým je racionální rozbor příčin strachu tj. zjišťování skutečných ohrožení
v souvislosti s vlastními schopnostmi. Pomůže nám, když si vybavíme minulé analogické
události, jež jsme dokázali překonat, a tak získáme jistotu pro pozitivní vývoj události.
Dalším prostředkem k překonání strachu je verbalizace, tedy slovní popis nynější události
i výsledné situace, čeho chceme docílit, jakou strategii zvolíme a na co se chceme
soustředit. K tomu si můžeme předem připravit stylizaci komentování situace, vhodnou
k dalším krokům. Zpracování obávané situace je psychologickým prostředkem, kde
využijeme naši imaginaci, myšlenky a následně se uskuteční představa při reálné okolnosti.
Můžeme také využít techniku paradoxní intence, tzn. místo abychom se vyhýbali
obávaným okolnostem, tak je vyhledáváme a snažíme se strachy záměrně vyvolat
a překonat. Jiným psychologickým prostředkem ke zvládání strachu je trénink, jehož
pomocí můžeme individuální obtížnost situací trénovat tak, že obtížnost zvyšujeme.
Takové nacvičování má za následek habituaci na stav dříve vyvolávající strach, dojde
ke vzniku reakčních automatismů, které minimalizují nejistotu při řešení výběru různých
možností. Relaxace slouží k celkovému svalovému uvolnění, což je obdobné jako při
zaměření pozornosti jinam, kdy strach nemá takovou sílu, jako má při svalovém napětí.
Odvádění pozornosti je nástrojem nasměrování od předmětu strachu i svých pocitů na jiné
zajímavější myšlenky či aktivity, jde o odreagování strachu. Strach se dá zdárně překonat
i autosugescí, tj. úmyslným zpracováváním vlastních úzkostných pocitů a představ
s působením na vlastní emoce, abychom strach vykompenzovali a aby převládly pozitivní
pocity. Ujišťujeme sami sebe, že nemáme žádnou příčinu mít strach a máme schopnosti
situaci zvládnout. Posledním psychologickým prostředkem pro překonání strachu je podle
Paulíka (2010) vyhledání odborné pomoci a sociální opory, kdy odborná pomoc bývá až
tím posledním krokem, jež osoba sužovaná strachem ve většině případů učiní. Sociální
opora je naopak velmi častým prostředkem pro boj s touto emocí.
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II.
5

Praktická část
Cíl výzkumu a formulace výzkumných otázek a hypotéz
Cílem praktické části mé bakalářské práce bylo zkoumat projevy strachu, druhy

strachu, intenzitu a frekvenci strachu, strategie překonávání strachu v rané adolescenci.
Z hlediska pohlaví bylo cílem zkoumat projevy strachu, druhy strachu, reakce na strach
a frekvence strachu.
V rámci mého výzkumného šetření jsem se zaměřila na následující výzkumné
otázky: Silnější projevy strachu v rané adolescenci mají dívky, nebo chlapci? Jaké jsou
rozdíly v druzích prožívaných strachů mezi raně adolescentními chlapci a dívkami?
Existuje u raných adolescentů vzájemný vztah mezi intenzitou prožívaného strachu
a frekvencí prožívaných strachů? Jaké mají reakce (útěk/boj) na strach v rané adolescenci
dívky a chlapci? Je četnost prožívaných strachů u raných adolescentů závislá na pohlaví?
Z čeho zažívají strach jedinci v rané adolescenci? Jakým způsobem raní adolescenti
překonávají strach?
Pro naplnění cíle výzkumného šetření jsem si stanovila následující hypotézy, které
jsem poté vyhodnotila.
Hypotéza 1: Adolescentní dívky mají silnější projevy strachu než adolescentní chlapci.
Hypotéza 2: Existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci
a adolescentními dívkami v druhu prožívaného strachu.
Hypotéza 3: Intenzita prožívaného strachu koreluje s frekvencí prožívaných strachů.
Hypotéza 4: Reakce na strach (útěk/boj) závisí na pohlaví (chlapec/dívka).
Hypotéza 5: Četnost prožívaného strachu v rané adolescenci závisí na pohlaví.
Čtyři výzkumné otázky a hypotézy 1, 2, 4, 5 jsem stanovila tak, abych mohla zjistit,
zda má vliv pohlaví jedince na emoci strachu. Zajímalo mě, k jakým závěrům dospěje mé
výzkumné šetření v této oblasti, když z provedených výzkumů jiných autorů nebylo vždy
potvrzeno, které pohlaví projevuje větší strach. Z výzkumů (Muris, Ollendick, 2002; King
et al., 1989; Slee, Cross, 1989; Burnham, Gullone, 1997) bylo prokázáno, že u dívek se
vyskytuje vyšší míra strachu než u chlapců. Avšak Gullone a King (1997) došli svými
výzkumy k závěru, že nelze považovat větší počet a intenzitu strachů u dívek za absolutní
skutečnost, neboť to není důkazem toho, že mají větší schopnost reagovat na strach.
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Z výzkumu Michalčákové (2007) je patrné mírné zvýšení počtu strachů u dívek ve věku
11 let oproti chlapcům, ale ve 13 letech nebyla zaznamenána odlišnost.

5.1 Výzkumná skupina a její charakteristika
Pro svůj výzkum jsem zvolila velice konkrétní skupinu, a to jedince v období rané
adolescence. Základem zkoumání strachů v rané adolescenci pro mě byla podnětná práce
naší přední české psycholožky PhDr. Radky Michalčákové, Ph.D. Dalším důvodem byl
také můj osobní zájem a zkušenost s dospívajícími v období rané adolescence, kterou
prochází můj syn a jeho kamarádi. Syn se svými spolužáky v této věkové kategorie mají
některé shodné rysy v oblasti chování a emočního prožívání vztahujícího se mimo jiné také
ke strachu, jak jsem zjistila studiem odborné literatury této životní etapy dospívajících,
jejíž zásadní poznatky jsem využila v bakalářské práci.
Potenciální respondenty jsem vybírala podle kritéria věku, aby byla splněna základní
podmínka výzkumu, který zkoumá jedince v rané adolescenci. Z tohoto důvodu jsem pro
získání výzkumného souboru zapojila 60 respondentů ze tří sekund, z toho bylo 30 dívek
a 30 chlapců, jejichž věková hranice se pohybovala mezi 12 a 13 lety. Výzkumnou skupinu
jsem z hlediska pohlaví a věku považovala za vyváženou a vyhovující požadavkům mého
výzkumu. Všichni respondenti byli studenti ze tří tříd dvou osmiletých pražských gymnázií
navštěvující sekundu, která odpovídá druhému stupni sedmých tříd základních škol.
V tomto kritériu se tedy také jednalo o homogenní výzkumnou skupinu.
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6

Sběr dat
Výzkum proběhl v polovině měsíce března roku 2016 na dvou pražských osmiletých

gymnáziích. Tato gymnázia byla vybrána náhodně. Nejprve byli osloveni ředitelé, kteří
byli vstřícní a s uskutečněním výzkumu souhlasili. Zároveň mi poskytli kontakty na
profesory vyučující v sekundách občanskou výchovu. Postupně jsem oslovila tři třídy dvou
osmiletých gymnázií, jejichž profesoři s výzkumným šetřením ve svých vyučovacích
hodinách občanské výchovy také souhlasili, a společně jsme se domluvili na konkrétních
dnech, abych mohla informovat studenty o výzkumném šetření.
V určených dnech jsem navštívila třídy, ve kterých se měl výzkum uskutečnit. Při
této příležitosti jsem byla profesory představena studentům. Požádala jsem je o účast na
výzkumu a stručně jim objasnila, co je předmětem výzkumu a jak bude probíhat. Současně
jsem je informovala, kde a co studuji. Přítomní studenti projevili zájem zúčastnit se mého
výzkumného šetření. Následovaly dotazy některých studentů, proč potřebuji od nich získat
odpovědi na otázky o strachu, snažila jsem se jim proto blíže vysvětlit, jak se pojímá strach
z psychologického pohledu s tím, že jejich odpovědi budou sloužit ke zjištění, jakou roli
strachy sehrávají v jejich životě. Objasnila jsem jim, že jejich odpovědi zpracuji
a vyhodnotím v empirické části bakalářské práce.
Budoucím respondentům jsem rozdala vyhotovené písemné informované souhlasy
určené jejich rodičům nebo zákonným zástupcům s požadavkem, aby je každý přinesl
podepsaný nejpozději v den konání výzkumu. Požádala jsem o podpis také samotné
respondenty, protože i když se jedná o nezletilé adolescenty, je etické vyžádat si podpis
informovaného souhlasu i od nich samotných. V každé třídě jsem se domluvila na termínu,
kdy výzkum bude realizován. Mé setkání se studenty ve zbývajících třídách probíhalo
obdobně.
Ve stanovených dnech, ve kterých se mělo uskutečnit výzkumné šetření, jsem se
dostavila do škol a ve třídách sekund jsem gymnazijním studentům předložila dotazníky
s vysvětlením, jak je správně vyplnit. Při vyplňování jsem si povšimla, že někteří studenti
byli více soustředění než ostatní, na druhou stranu tu byli také studenti, kteří trochu
vyrušovali. Samotný sběr dat ve třídách probíhal v klidu a příjemné atmosféře. Mohu
konstatovat, že gymnazijní studenti se výzkumu účastnili dobrovolně v rámci výuky
předmětu občanské výchovy.
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6.1 Metoda sběru dat
Pro svůj výzkum jsem zvolila dotazníkovou metodu, protože použití dotazníku je
vhodné v případě většího množství respondentů a umožňuje položit otázky najednou. Jeho
předností je časová nenáročnost a převod dat do číselné formy (Ferjenčík, 2010). Můj
dotazník obsahuje kombinaci uzavřených a otevřených otázek, které jsem následně
zpracovala kvantitativně a kvalitativně. Dotazník jsem vytvořila na podkladě poznatků
vycházejících z teoretické části mé bakalářské práce a z výzkumného šetření Michalčákové
(2007), která prováděla výzkum strachů v rané adolescenci u respondentů ve věku
11-13 let.
Dotazník obsahuje dvanáct otázek. Deset otázek (konkrétně položky 1, 2, 3, 4, 6, 7,
8, 10, 11, 12) je uzavřených a dvě otázky (konkrétně položky 5 a 9) jsou otevřené. Otázky
1, 2, 3, 6, 10, 11, 12 jsou otázky na výběr ze dvou až šesti možností. Pokud se jedná
o otázky se šesti možnostmi výběru, šestá možná odpověď nabízí eventualitu „jiné“
s následným požadavkem o sdílení jiné odpovědi. U těchto otázek je možné zvolit pouze
jednu odpověď. Otázky 4, 7, 8, jsou obecně položené a obsahují další podotázky (zaměřené
např. na konkrétní projevy strachu či na konkrétní situace, ve kterých lze pociťovat strach).
Tyto otázky jsou však také uzavřené a je možné vybrat pouze jednu odpověď. Zbývající
dvě otázky, tedy otázky 5 a 9, jsou, jak již bylo zmíněno výše, otevřené otázky zaměřující
se na identifikaci událostí či situací, které v poslední době u respondentů vyvolaly strach,
a také na strategie zvládání strachu. Otázky 5 a 9 byly vyhodnocovány zvlášť kvalitativní
metodou.

6.2 Etika výzkumu
Vzhledem k tomu, že se předkládaná práce zaměřuje na prožívání strachu, musela
jsem klást velký důraz na etické hledisko. Téma a obsah výzkumu totiž mohly
v respondentech vyvolávat nepříjemné pocity, proto bylo nutné z etického hlediska
výzkum ošetřit. Respondenti, kteří se výzkumu účastnili, byli ve věku rané adolescence,
tudíž etická korektnost musela být prioritní.
Jak již bylo uvedeno v kapitole Sběr dat, účastníkům výzkumu bylo na počátku
sděleno, čím se výzkum bude zabývat, přičemž byla zdůrazněna dobrovolnost účasti na
výzkumu a možnost kdykoli z něho vystoupit. V rámci zachování etických pravidel nebyli
studenti mým přístupem nuceni dotazník výzkumného šetření vyplňovat. Respondenti měli
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možnost mě kontaktovat telefonicky i prostřednictvím

emailu

(bylo

uvedeno

v informovaném souhlasu), kdykoli by potřebovali se mnou zkonzultovat nebo se poradit
o některých věcech v souvislosti s výzkumem, které by jim nebyly jasné či srozumitelné.
Při samotném vyplňování dotazníků jsem samozřejmě byla přítomná, kdyby
respondenti potřebovali zodpovědět nějaké dotazy, mohli se tedy kdykoliv na mě osobně
obrátit. Poněvadž otázky v dotazníku mohly u studentů navodit nepříjemné pocity na
události spojené se strachem, které prožili, a mohly by negativně ovlivnit jejich psychický
stav, oslovila jsem na školách také školní psychology, aby byli k dispozici během
výzkumu. Psychology jsem již dříve v gymnáziích kontaktovala a informovala je o svém
výzkumu a společně jsme prokonzultovali možné následky, které by výzkum mohl přinést.
Studenti byli seznámeni, že v případě potřeby mohou počítat s pomocí školního
psychologa. Tato možnost byla zmíněna v informovaném souhlasu. Během výzkumu
žádný student neměl potřebu školního psychologa vyhledat.

6.3 Způsob zpracování dat
Ke statistickému zpracování dat byl použit zejména program SPSS 15.0, ale také
Microsoft Office Excel 2010. Do programu Microsoft Office Excel 2010 byla nejprve
převedena všechna data včetně sepsání odpovědí na otevřené otázky. Program SPSS 15.0
jsem pak využila např. pro zjištění základních popisných statistik, Kolmogorov-Smirnovův
test, Mann-Whitneyův test, Spearmenův koeficient pořadové korelace.
Pro zjištění, zda se jedná o normální rozložení proměnné, byl využit KolmogorovSmirnovův test. Při jednotlivém testování hypotéz, tedy zdali existují statisticky významné
rozdíly mezi zkoumanými skupinami, byl využit t-test pro nezávislé výběry. Pokud se
nejednalo o normální rozložení proměnných, byl využit Mann-Whitneyův test. V případě
testování hypotézy 3 byla ověřována korelace. V tomto případě se jednalo o výpočet
Spearmanova korelačního koeficientu. Ten se využívá v případě, kdy proměnné nepochází
z normálního rozložení, je založen na pořadí měření.
Dotazník obsahoval také otevřené otázky, které jsem vyhodnotila pomocí tematické
analýzy. Je to metoda, kterou Braun a Clarke (2006, s. 79) popisují jako „metodu
identifikace, analýzy a odkazování ke vzorům (témat) v datech“. Její výhodou je flexibilita
a používá se v případě, že máme dopředu stanovenou výzkumnou otázku. Tomuto typu
tematické analýzy se říká teoretická tematická analýza, protože vychází ze stanovené
teorie, kterápak při analýze výzkumníkovi pomáhá nepřehlédnout důležité aspekty
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zkoumaných dat. Největší nebezpečí pak představuje samotný výzkumník, který výpovědi
interpretuje: „Často se pohled jednoho člověka neobjevuje druhému, i když pozorují ty
samé informace, události a situace“ (Boyatzis, 1998, s. 1). Před samotnou identifikací
témat je tedy důležité zprůhlednění analýzy – výzkumník si musí uvědomit a zpřítomnit to,
co dělá, kam tím směřuje, co hledá, ale také musí být otevřený ke změnám,
přehodnocování a vracení se zpět k předchozím krokům a tématům, pokud je to nutné. Při
tematické analýze jsem postupovala podle šesti kroků Brauna a Clarkeho (2006):
1) Seznámení se s daty – nejprve je potřeba si všechna data pročíst a aktivně
vyhledávat témata.
2) Generování počátečních kódů – generování kódů – ty jsou konkrétnější než témata.
3) Hledání témat – třídění kódů do prozatímních témat.
4) Přezkoumání témat – zvažování validity témat, opětovné pročtení odpovědí.
5) Definování a pojmenování témat – definování témat, jejichž součástí může být
několik podtémat.
6) Sepsání zprávy – zpracování konečné analýzy.

6.4 Výsledky výzkumu
Nejdříve jsem porovnávala sílu strachu a druhy strachu mezi dvěma skupinami, a to
skupinou dívek a skupinou chlapců. Pro porovnání takových dvou skupin se používá t-test
pro nezávislé výběry. Předpokladem tohoto testu je však normální rozložení proměnné.
K ověření tohoto předpokladu jsem použila Kolmogorov-Smirnovův test, který je založen
na porovnání teoretické a empirické distribuční funkce. Předpokládala jsem, že náhodný
výběr je výběrem z normálního rozdělení. Tabulka 1 shrnuje výsledky pro otázky 4, 7, 8
a 12:
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Tabulka 1: Jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test
Jednovýběrový Kolmogorov-Smirnovův test
o4a o4b o4c o4d o4e

o4

o7a o7b o7c o7d o7e o8a o8b o8c o8d o8 o12

60

60

60

60

60

60

60

60

60

60

59

60

60

60

60 60

60

2,2
2

1,3
0

2,6
2

1,5
8

1,3
3

1,8
10

2,2
5

2,5
3

2,5
7

2,5
0

2,2
7

1,3
8

1,8
5

1,8
3

2,3 2,1
7 7

2,7
8

1,0
10

,67
1

1,0
75

,64
5

,68
1

,49
46

1,0
02

,96
5

1,1
25

1,1
12

1,0
31

,80
4

1,0
55

,92
4

1,1
,50
49

,90
4

,18
6

,45
6

,18
4

,31
7

,45
5

,15
8

,21
5

,21
0

,19
3

,19
0

,18
4

,45
0

,32
3

,25
0

,19 ,08
9 1

,27
4

,18
6

,45
6

,18
4

,31
7

,45
5

,15
8

,21
5

,21
0

,19
3

,19
0

,18
0

,45
0

,32
3

,25
0

,19 ,08
9 1

,27
4

,18
1

,32
8

,17
3

,24
1

,31
2

,09
2

,15
6

,18
6

,18
2

,16
1

,18
4

,31
7

,21
0

,18
3

,17 ,06
6 9

,19
4

Kolmogorov-Smirnov
Z

1,4
39

3,5
31

1,4
22

2,4
55

3,5
21

1,2
24

1,6
67

1,6
25

1,4
93

1,4
73

1,4
13

3,4
84

2,5
03

1,9
35

1,5 ,63
45 0

2,1
20

Hladina významnosti

,03
2

,00
0

,03
5

,00
0

,00
0

,10
0

,00
8

,01
0

,02
3

,02
6

,03
7

,00
0

,00
0

,00
1

,01 ,82
7 3

,00
0

N
Průměr
Parame
Standardizo
try
vaná
odchylka
Absolutní
Extrém
Pozitivní
ní
rozdíly
Negativní

Zdroj: vlastní zpracování

Hladina významnosti je u uvedených otázek nižší než 5% hladina významnosti,
zamítla jsem hypotézu o normalitě výběru. Nepodařilo se mi tedy prokázat, že se jednalo
o normální rozložení. Nebylo proto možné použít parametrický t-test pro nezávislé výběry,
ale zvolila jsem jeho neparametrickou obdobu Mann-Whitneyův test. Tabulka 2 uvádí
průměrné hodnocení jednotlivých otázek ve skupině dívek a ve skupině chlapců.
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Tabulka 2: Průměry pro hodnocení jednotlivých otázek
Popisné statistiky
o1
o4a

o4b

o4c

o4d

o4e

o7a

o7b

o7c

o7d

o7e

Ch 30

1,80

,925

,169

30

2,63

,928

,169

Ch 30

1,10

,305

,056

30

1,50

,861

,157

Ch 30

2,57

1,040

,190

30

2,67

1,124

,205

Ch 30

1,57

,568

,104

30

1,60

,724

,132

Ch 30

1,17

,461

,084

30

1,50

,820

,150

Ch 30

1,97

,964

,176

30

2,53

,973

,178

Ch 30

2,37

,964

,176

30

2,70

,952

,174

Ch 30

2,10

,995

,182

30

3,03

1,066

,195

Ch 30

2,17

1,117

,204

30

2,83

1,020

,186

Ch 30

2,17

1,020

,186

29

2,38

1,049

,195

Ch 30

1,23

,504

,092

30

1,53

1,008

,184

Ch 30

1,63

,928

,169

30

2,07

1,143

,209

Ch 30

1,67

,802

,146

30

2,00

1,017

,186

Ch 30

2,17

1,085

,198

30

2,57

1,194

,218

Ch 30

1,640

,3338

,0610

30

1,980

,5714

,1043

Ch 30

1,940

,441

,081

30

2,403

,457

,084

Ch 30

2,93

,980

,179

30

2,63

,809

,148

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D
o8a

o8b

o8c

o8d

o4

o8

o12

N Průměr Std. odchylka Std. chyba průměru

D

D

D

D

D

D

D

Zdroj: vlastní zpracování
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Z tabulky vyplývá, že na všechny podotázky k otázce 4 měly dívky vyšší průměrné
hodnocení. Pokusila jsem se ověřit první hypotézu.
Hypotéza 1: Adolescentní dívky mají silnější projevy strachu než adolescentní
chlapci.
H0: Adolescentní dívky mají stejně silné projevy strachu jako adolescentní chlapci.
HA: Adolescentní dívky mají silnější projevy strachu než adolescentní chlapci.
Ke zjištění, zda můžu nulovou hypotézu vyvrátit, je třeba využít již zmíněný MannWhitneyův test (tabulka 3):
Tabulka 3: Mann-Whitneyův test
Testované statistiky
o4a

o4b

o4c

o4d

o4e

Mann-Whitney U

242,000 340,500 424,500 445,000 356,500

Wilcoxon W

707,000 805,500 889,500 910,000 821,500

Z

-3,203

-2,256

-,390

-,083

-1,871

,001

,024

,696

,934

,061

Hladina významnosti

Zdroj: vlastní zpracování

První podotázka (o4a) k otázce č. 4, která se zabývá projevy strachu, poukazuje na
bušení srdce a zrychlený tep. Vzhledem k tomu, že p < 0,05, může se zamítnout nulová
hypotéza. V tomto případě mají adolescentní dívky silnější projevy strachu (bušení srdce
a zrychlený tep) než adolescentní chlapci.
Druhá podotázka (o4b) se dotazuje na pocity závratě a nevolnosti. I zde je hodnota
p < 0,05, může se tvrdit, že adolescentní dívky mají silnější projevy strachu (závratě
a nevolnosti) než adolescentní chlapci.
Třetí podotázka (o4c) se zabývá velkou nervozitou. V tomto případě je p větší než
stanovená 5% hladina významnosti, proto se nemůže nulová hypotéza zamítnout a nemůže
se tvrdit, že adolescentní dívky mají silnější projevy strachu v podobě velké nervozity než
adolescentní chlapci.
Čtvrtá podotázka (o4d) se zaměřuje na projevy pocení. I zde je p > 0,05, a proto se
nulová hypotéza nezamítá. Nelze tvrdit, že adolescentní dívky mají silnější projevy strachu
v podobě pocení než adolescentní chlapci.
Pátá podotázka (o4e) zabývající se namáhavým dýcháním jako projevem strachu je
v této sadě poslední. Hodnota p < 0,05, proto lze nulovou hypotézu zamítnout a tvrdit, že
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adolescentní dívky mají silnější projevy strachu v podobě namáhavého dýchání než
adolescentní chlapci.
Shrnutí: Podařilo se prokázat, že adolescentní dívky mají silnější projevy strachu než
adolescentní chlapci, a to v podobě bušení srdce a zrychleného tepu, pocitů závratě
a nevolnosti, namáhavého dýchání.
Při pohledu do tabulky 2 si lze povšimnout, že v otázkách 7 a 8 dosahují dívky
vyššího průměru, proto jsem přešla k testování hypotézy 2.
Hypotéza 2: Existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci
a adolescentními dívkami v druzích prožívaného strachu.
H0: Neexistují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci
a adolescentními dívkami v druzích strachu.
HA:

statisticky

Existují

významné

rozdíly

mezi

adolescentními

chlapci

a adolescentními dívkami v druzích strachu.
I pro testování této hypotézy bylo třeba využít Mann-Whitneyův test (tabulka 4).
Tabulka 4: Mann-Whitneyův test
Testované statistiky
o7a

o7b

o7c

o7d

o7e

o8a

o8b

o8c

o8d

Mann-Whitney U

308,000 365,000 240,000 297,500 382,000 407,500 360,000 371,000 363,000

Wilcoxon W

773,000 830,000 705,000 762,500 847,000 872,500 825,000 836,000 828,000

Z

-2,188

-1,313

-3,212

-2,330

-,835

-,850

-1,456

-1,259

-1,332

,029

,189

,001

,020

,404

,396

,145

,208

,183

Hladina významnosti

Zdroj: vlastní zpracování

První otázka (o7a) se dotazuje na strach z hadů, pavouků a jiných zvířat. Protože je
hodnota p menší než stanovená 5% hladina významnosti, zamítá se nulová hypotéza. Lze
tedy tvrdit, že existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci
a adolescentními dívkami ve strachu z hadů, pavouků a jiných zvířat.
Druhá podotázka (o7b) se zabývá strachem ze školního neúspěchu. Hodnota p je zde
větší než 0,05, nemůže se tedy nulová hypotéza zamítnout. Neexistují tudíž statisticky
významné rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami ve strachu
ze školního neúspěchu.
Třetí podotázka (o7c) se zaměřuje na strach ze smrti. V tomto případě je p menší než
0,05, a tak se nulová hypotéza zamítá. Může se tvrdit, že existují statisticky významné
rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami ve strachu ze smrti.
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Ze čtvrté podotázky (o7d) zabývající se pocitem strachu z nepřijetí v kolektivu
vyplývá, že hodnota p je menší než 0,05. Nulovou hypotézu tedy lze zamítnout a lze tvrdit,
že existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními
dívkami ve strachu z nepřijetí v kolektivu.
Pátá podotázka (o7e) se respondentů dotazuje na strach ze zklamání rodičů. V této
podotázce je hodnota p větší než 5 %. Proto nelze nulovou hypotézu zamítnout a tvrdit, že
existují statisticky významné rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními
dívkami ve strachu ze zklamání rodičů.
Následující sada (o8) se zabývá jinými typy strachů. První podotázka (o8a) z této
sady se ptá respondentů na strachy z prostor (výtahy, prostory ve výškách, jeskyně,
přelidněné prostory,…). Hodnota p je větší než stanovená 5% hladina významnosti, proto
nelze nulovou hypotézu zamítnout. Může se tvrdit, že neexistují statisticky významné
rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami ve strachu z prostor.
Druhá podotázka (o8b) se dotazuje na situační strachy (být sám ve tmě, cestovat
letadlem, z blesku při bouřce,…). I v tomto případě je hodnota p větší než 0,05, a tak nelze
nulovou hypotézu zamítnout a také nelze tvrdit, že existují statisticky významné rozdíly
mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami v situačních straších.
Třetí podotázka (o8c) se zaměřuje na trvalejší strachy (strach ze zvířat, strach
u lékaře, trvalý strach z konkrétního člověka,…). Hodnota p je však větší než 0,05
a nulovou hypotézu nelze zamítnout. Nelze tvrdit, že existují statisticky významné rozdíly
mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami v trvalejších straších.
Poslední podotázka (o8d) tohoto souboru a v rámci celého testování hypotézy 2 se
ptá na společensky podmíněné strachy (strach z neznámých lidí, bezdomovců, strach
z jiných národností, drogově závislých,…). I u této otázky se ukázalo, že hodnota p je větší
než 0,05, proto se nemůže zamítnout nulová hypotéza a nelze tvrdit, že existují statisticky
významné rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami ve společensky
podmíněných straších.
Shrnutí: V rámci testování hypotézy 2 se podařilo prokázat, že existují statisticky
významné rozdíly mezi adolescentními chlapci a adolescentními dívkami ve strachu
z hadů, pavouků a jiných zvířat; ve strachu ze smrti a ve strachu z nepřijetí v kolektivu.
Následující hypotéza se zabývá vzájemným vztahem mezi dvěma proměnnými:
Hypotéza 3: Intenzita prožívaného strachu koreluje s frekvencí prožívaných strachů.
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H0: Korelační koeficient mezi intenzitou strachu a frekvencí strachu je statisticky
nevýznamný.
HA: Korelační koeficient mezi intenzitou strachu a frekvencí strachu je statisticky
významný.
Pro změření síly směru korelace mezi intenzitou strachu (otázky 7 a 8) a frekvencí
strachu (otázka 12) jsem aplikovala korelační koeficient. Předpokladem pro použití
Pearsonova koeficientu korelace je, že výběrový soubor má normální rozložení. K ověření
tohoto předpokladu jsem použila Kolmogorovův-Smirnovův test, který je založen na
porovnání teoretické a empirické distribuční funkce. Předpokládala jsem, že náhodný
výběr je výběrem z normálního rozdělení. Protože většina hodnot p je menší než 0,05,
zamítla jsem hypotézu o normalitě výběru (viz tabulka 1). Nepodařilo se tedy prokázat, že
výběry (otázky) pochází z normálního rozdělení, musela jsem proto místo Pearsonova
korelačního koeficientu použít jeho neparametrickou obdobu Spearmanův koeficient
pořadové korelace. Princip Spearmanova korelačního koeficientu vychází z úvahy, že
má-li mezi sebou vysoce korelovat řada hodnot proměnné X a řada hodnot proměnné Y,
pak pořadí hodnot proměnné X by mělo odpovídat (přímo nebo nepřímo úměrně) pořadí
hodnot proměnné Y. Spearmanův korelační koeficient stejně jako Pearsonův korelační
koeficient nabývá číselné hodnoty z intervalu <-1;1>. Čím blíže je jeho hodnota k 1, resp. 1, tím je závislost silnější, čím blíže je jeho hodnota k 0, tím je závislost slabší. Znaménko
korelačního koeficientu udává, zda se jedná o přímou (kladná hodnota), nebo nepřímou
(záporná hodnota) závislost. Pro správnou interpretaci hodnoty korelačního koeficientu je
vhodné ověřit jeho významnost. Nulová hypotéza předpokládá, že je korelační koeficient
roven 0, tzn. je nevýznamný. Výsledky korelačního koeficientu shrnuje tabulka 5:
Tabulka 5: Spearmanův korelační koeficient
Korelace
o12
Korelační koeficient
o12 Hladina významnosti
N

o7a

o7b

o7c

o7d

o7e

o8a

o8b

o8c

o8d

1,000 ,079 -,382 -,335 -,065 ,253 -,116 ,038 -,231 -,146
. ,547 ,003 ,009 ,622 ,053 ,376 ,775 ,076 ,267
60

60

60

60

60

59

60

60

60

60

Zdroj: vlastní zpracování

Hodnota p pro podotázku o7a (strach z hadů, pavouků a jiných zvířat), o7d (strach
z nepřijetí v kolektivu), o7e (strach ze zklamání rodičů), o8a (strachy z prostor – výtahy,

41

prostory ve výškách, jeskyně, přelidněné prostory,…), o8b (situační strachy – být sám
ve tmě, cestovat letadlem, z blesku při bouřce,…), o8c (trvalejší strachy – strach ze zvířat,
u lékaře, trvalý strach z konkrétního člověka), o8d (společensky podmíněné strachy –
strach z neznámých lidí, strach z bezdomovců, strach z jiných národností, drogově
závislých,…) je větší než 0,05. Nulová hypotéza se nezamítá. Nemůže se tak tvrdit, že
frekvence strachů koreluje s intenzitou strachů z hadů, pavouků a jiných zvířat, strachů
z nepřijetí v kolektivu, strachů ze zklamání rodičů, strachů z prostor, situačních strachů,
trvalejších strachů a společensky podmíněných strachů.
Hodnota p pro podotázku o7b (strach ze školního neúspěchu) je menší než stanovená
5% hladina významnosti. Nulová hypotéza se zamítá. Je možno tvrdit, že frekvence
strachů koreluje s intenzitou strachu ze školního neúspěchu, přičemž podle hodnoty
Spearmanova korelačního koeficientu -0,382 se jedná o středně silnou nepřímou závislost.
Hodnota p je menší než 5 % také v případě podotázky o7c (strach ze smrti). Frekvence
strachů tedy koreluje s intenzitou strachu ze smrti. Hodnota -0,335 udává středně silnou
nepřímou závislost.
Shrnutí: Podařilo se prokázat pouze středně silnou nepřímou závislost mezi frekvencí
strachů a intenzitou strachu ze školního neúspěchu (špatných známek) a frekvencí strachů
a intenzitou strachu ze smrti.
Následně jsem přistoupila k testování hypotézy 4:
Hypotéza 4: Reakce na strach (útěk/boj) závisí na pohlaví (chlapec/dívka).
Tato hypotéza vychází z potenciálních reakcí na strach, čímž je boj a útěk. Nulová
hypotéza a alternativní hypotéza tedy zní:
H0: Reakce na strach (boj/útěk) nezávisí na pohlaví (chlapec/dívka).
HA: Reakce na strach (boj/útěk) závisí na pohlaví (chlapec/dívka).
Výsledky znázorňuje kontingenční tabulka (tabulka 6):
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Tabulka 6: Kontingenční tabulka pro otázky 1 a 6
o1 * o6 Kontingenční tabulka
o6
Boj
Ch
o1
D

Celkem

Celkový počet

Celkem
Útěk

22

% uvnitř o1

8

30

73,3% 26,7%

100,0 %

Celkový počet

10

% uvnitř o1

19

29

34,5% 65,5%

100,0 %

Celkový počet

32

% uvnitř o1

27

59

54,2% 45,8%

100,0 %

Zdroj: vlastní zpracování

Pro čtyřpolní tabulku navrhl R. A. Fisher přesný (exaktní) test nezávislosti známý
jako Fischerův faktoriálový test (tabulka 7):
Tabulka 7: Fischerův faktoriálový test
Test Chí-kvadrát
Hodnota df

Hladina
významnosti

Pearsonův chí-kvadrát

8,967

1

,003

Korelace

7,470

1

,006

Pravděpodobnostní
poměr

9,209

1

,002

Exaktní hladina
významnosti
(oboustranná)

Fisherův exaktní test
nezávislosti
Chí-kvadrát
Počet platných případů

Exaktní hladina
významnosti
(jednostranná)

,004
8,815

1

,003

,003

59

Zdroj: vlastní zpracování

Všechny teoretické četnosti jsou větší než 5, podmínky dobré aproximace jsou
splněny. Protože hodnota p 0,004 je menší než zvolená hladina významnosti 0,05, nulová
hypotéza se může zamítnout.
Shrnutí: Podařilo se prokázat, že reakce na strach závisí na pohlaví. Tedy rozdíl mezi
podílem dívek, které při strachu volí jako reakci útěk (65,5 %), a podílem chlapců, kteří při
strachu volí reakci útěk (26,7 %), je statisticky významný.
Jako poslední jsem testovala hypotézu 5.
Hypotéza 5: Četnost prožívaného strachu závisí na pohlaví.
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H0:

Četnost

prožívaného

strachu

nezávisí

na

pohlaví

(adolescentní

závisí

na

pohlaví

(adolescentní

chlapec/adolescentní dívka).
HA:

četnost

prožívaného

strachu

chlapec/adolescentní dívka).
Pro testování této hypotézy jsem opět využila kontingenční tabulku (tabulka 8):
Tabulka 8: Kontingenční tabulka pro otázky 1 a 12
o1 * o12 Kontingenční tabulka
o12

Celkem

Každý den Přibližně 4x týdně Přibližně 1x měsíčně Velmi zřídka
Ch
o1
D

Celkem

Celkový počet
% uvnitř o1

2

9

8

6,7 %

30,0 %

26,7 %

0

17

7

,0 %

56,7 %

23,3 %

2

26

15

3,3 %

43,3 %

25,0 %

Celkový počet
% uvnitř o1
Celkový počet
% uvnitř o1

11

30

36,7 % 100,0 %
6

30

20,0 % 100,0 %
17

60

28,3 % 100,0 %

Zdroj: vlastní zpracování

Následně jsem použila test chí-kvadrát (tabulka 9). Protože některé teoretické
četnosti byly menší než 5 (viz tabulka 8), podmínky dobré aproximace nebyly splněny.
Bylo potřeba sloučit sloupce tak, aby byly podmínky splněny.
Tabulka 9: Chí-kvadrát
Test Chí-kvadrát
Hodnota df Hladina významnosti
Pearsonův chí-kvadrát

5,999(a)

3

,112

Pravděpodobnostní poměr

6,834

3

,077

Chí-kvadrát

1,653

1

,199

Počet platných případů

60

Zdroj: vlastní zpracování

Sloučila jsem první (málo obsazený sloupec) a druhý sloupec, tj. možnosti každý den
a přibližně 4x týdně. Získala jsem kontingenční tabulku se dvěma řádky a třemi sloupci
(tabulka 10):
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Tabulka 10: Sloučená kontingenční tabulka pro otázky 1 a 12
o1 * o12 sloučená kontingenční tabulka
o12_sloučeno

Celkem

Každý den + přibližně 4x týdně Přibližně 1x měsíčně Velmi zřídka
Ch
o1
D

Celkem

Celkový počet
% uvnitř o1

11

8

36,7 %

26,7 %

17

7

56,7 %

23,3 %

28

15

46,7 %

25,0 %

Celkový počet
% uvnitř o1
Celkový počet
% uvnitř o1

11

30

36,7 % 100,0 %
6

30

20,0 % 100,0 %
17

60

28,3 % 100,0 %

Zdroj: vlastní zpracování

Ve sloučené tabulce jsou již všechny teoretické četnosti větší než 5. Opět jsem
provedla test chí-kvadrát (tabulka 11):
Tabulka 11: Chí-kvadrát
Test chí-kvadrát
Hodnota df Hladina významnosti
Pearsonův chí-kvadrát

2,823(a)

2

,244

Pravděpodobnostní poměr

2,855

2

,240

Chí-kvadrát

2,768

1

,096

Počet platných případů

60

Zdroj: vlastní zpracování

Protože je hodnota p větší než zvolená hladina významnosti 5 %, nulová hypotéza se
nezamítá.
Shrnutí: Nepodařilo se prokázat, že četnost prožívaného strachu závisí na pohlaví
(adolescentní chlapec/adolescentní dívka).
V poslední části této kapitoly jsem vyhodnotila výsledky otevřených otázek. První
otevřená otázka zní: Vybavíš si z posledního měsíce nějakou situaci, kdy ses opravdu
bál/a? Prosím, stručně ji zde popiš. Jak již bylo popsáno v kapitole Způsob zpracování dat,
výsledky byly získány tematickou analýzou. Na základě analýzy jsem ve výpovědích
identifikovala čtyři základní témata, kdy jejich rozložení vypadá následovně (graf 1):
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Graf č. 1: Strach
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Zdroj: vlastní zpracování

Největší množství adolescentních jedinců - 20 (33 %) ve svých odpovědích uvádělo
pocit strachu ve spojitosti se školou a různými školními povinnostmi (např. „když jsem
zapomněl omluvenku do školy a bál jsem se, že dostanu kázeňské opatření“, „když jsem
měl dostat dvě pětky“, „neměla jsem úkol do češtiny a bála jsem se učitele“, „když jsme
psali důležitý test z matematiky, měla jsem divný pocit v břiše a rychle mi tlouklo srdce“,
„zkoušení ve škole z fyziky, protože jsem nebyl připravený“, „zaspala jsem a měla jsem
strach z pozdního příchodu“). Respondenti se tedy v posledním měsíci nejvíce obávali
různého zkoušení ve škole. Druhou největší skupinu tvořilo téma sociální vztahy. Toto
téma ve svých výpovědích uvádělo 13 respondentů (22 %). V těchto odpovědích se často
vyskytoval strach o své blízké (např. „že se něco stane mým rodičům nebo sestře, toho se
bojím nejvíc“, „když mi dlouho někdo pro mě důležitý neodpovídá a já vůbec nevím, co se
mu stalo“) či strach o přijetí v sociální skupině (např. „měl jsem jít ven s dívkou a bál jsem
se, že to pokazím“, „kadeřnice mě ostříhala moc nakrátko a bála jsem se, že se mi budou
holky smát“). Třetí nejčetnější skupinou byli jedinci – 7 jedinců (12 %), kteří udávali pocit
strachu ve spojitosti s podáváním určitého výkonu (např. „dělala jsem talentové zkoušky na
uměleckou školu, porota se tvářila nijak a já měla opravdu strach, jelikož tehdy opravdu
šlo o mou budoucnost“, bála jsem se, že nezvládnu zahrát na klavír při koncertu“, „na
závodech“). Poslední skupinou, kde šlo odpovědi rozdělit do určitých témat, byla skupina
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pěti jedinců (8 %), kteří udávali největší strach v posledním měsíci v souvislosti se
zdravím (např. „bála jsem se jít k zubaři, aby mi nenašel kaz“, „byla jsem nemocná, bylo
mi moc zle a myslela jsem, že umřu“). Patnáct jedinců (25 %) uvádělo odpovědi, které
tematicky neodpovídaly ani jedné z výše uvedených skupin. Tito jedinci uváděli rozličné
odpovědi, např. strach ze tmy („strašně se bojím tmy a je to opravdu nepříjemné, mám
z něho úzkosti a hlavou se mi motají velice negativní věci“), strach z určitého místa („když
jsem měl jít do sklepa, kde byla 1 m velká socha ukřižovaného Ježíše“), strach ze samoty
(„maminka a sestra jeli za tatínkem na letiště a já jsem byl doma sám, myslel jsem si, že
v bytě někdo chodí, nemohl jsem usnout“), dva jedinci také odpověděli, že se v posledním
měsíci nebáli nebo že se nebojí ničeho.
Poslední výzkumnou otázkou, na kterou jsem hledala odpověď, v dotazníku
reprezentovala položka: Napiš vlastními slovy, jak překonáváš strach. I u této otázky jsem
provedla tematickou analýzu a identifikovala jsem témata, která shrnuje graf 2:
Graf č. 2: Techniky překonávání strachu

Techniky překonávání strachu
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14

5

19
27

boj

útěk

relaxační techniky

jiná osoba

imaginace + zmenšení problému

Zdroj: vlastní zpracování

U některých adolescentních jedinců bylo možné identifikovat v odpovědích více
témat, proto výsledný součet není 60, ale 75. Nejvíce jedinců, konkrétně 27 (36 %) uvádělo
jako strategii překonání strachu prostřednictvím něčeho, co jsem nazvala relaxační
techniky (např. „snažím se na to nemyslet, většinou se bojím jen večer (strach z tmy)
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a většinou si zapnu písničky a snažím se rychle usnout“, „hraju na počítači“, „kvůli
okolnostem jsem si založil vlastní náboženství, svěřuji se sám sobě - čeho se bojím
a snažím se to nějak řešit (sám). Nebo si pouštím hudbu (nejčastěji elektrickou), která mě
vždy nabudí energií a uklidní mě“, „podívám se na oblíbený film nebo něco vtipného“,
„cvičím pilates/cvičím aerobic/jdu běhat/jdu plavat“). Druhou nejpočetnější skupinou bylo
téma jiná osoba, toto téma jsem identifikovala u 19 jedinců (25 %). Prakticky to znamená,
že jedinci své obavy konzultují s jinými lidmi, ať už s rodiči, či přáteli (např. „kecám o tom
s klukama“, „řeknu to kamarádům“, „snažím se na toto téma bavit s rodiči“, „občas
s pomocí rodičů, protože mají velmi dobrá řešení“). Jen o pět jedinců méně, tedy
14 jedinců (19 %), strach překonává pomocí imaginace či zmenšení problému (např.
„dělám si ze strachu legraci“, „sama si to vymlouvám a strach odháním“, „snažím se na
něj zapomenout“, „snažím se uklidnit svůj dech a myslet na něco abstraktního, abych se
zbavila tak ošklivého pocitu“). Deset jedinců (13 %) se snaží bojovat (např. „snažím se
strachu postavit čelem, zatnout zuby a bojovat“, „většinou se snažím problém nějak
vyřešit“, „postavím se a půjdu problému vstříc“). Pouze 5 jedinců (7 %) před situací,
ve které pociťují strach, utíká (např. „nepřekonávám, zkouším utéct ze strachu“,
„neotočím se ke strachu čelem“).
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7

Diskuse
Raná adolescence je specifické období v životě jedince doprovázené mnoha

změnami v oblasti tělesné, psychické a sociální. Pro adolescenty je to období
rozporuplnosti, nejistoty ovlivňující vznik obsahů strachů příznačných pro tuto etapu.
Ve vztahu ke strachům vyskytujícím se v tomto období jsem provedla výzkumná šetření,
která zjistila narůstající strach sociálně podmíněný, strach z kritiky a z vlastního selhání
(Westenberg, Drewes, Goedhart, Siebelink, Treffers, 2004), a to se mi podařilo dokázat
první otevřenou otázkou, k níž respondenti vyjadřovali některé své prožívané strachy
v minulém měsíci. Velmi často byly zmiňovány strachy v kontextu se školou, např. strach
z písemných prací, zkoušení a ze známek. V českém prostředí byl vysoký výskyt školních
strachů u raných adolescentů potvrzen uskutečněnými výzkumy Poledňovou a Zobačovou
(2002), Hejlovou (2005) a Michalčákovou (2007).
Moje výzkumná šetření probíhala na osmiletých gymnáziích v sekundách, kde jsou
kladeny vyšší nároky na studium, a zkoumanou specifickou skupinou byli adolescentní
studenti. Nabízí se otázka, zda tyto vyšší studijní nároky nejsou příčinou většího výskytu
školních strachů. Školní strachy a jejich větší výskyt mohl být také podmíněn tím, že se
výzkum uskutečnil přímo ve školním prostředí, což mohlo respondenty asociovat
k většímu uvádění pociťovaných strachů ze školy. Jiným důvodem ke zvýšenému počtu
školních strachů je rodiči přehnané očekávání pozitivních výsledků od svých dětí
(Vágnerová, 2005). V některých odpovědích na otevřené otázky se respondenti vyjadřovali
o strachu z učitele, který můžeme posuzovat jako další faktor způsobující navýšení
školních strachů, jak uvádí Krowatschek, Domsch (2007).
V provedeném výzkumu vyšlo z odpovědí na druhou otevřenou otázku najevo, že
adolescenti při překonávání strachu nejvíce používají relaxační techniky (různé techniky
dýchání, uvolňování svalů, sport), které doporučují psychologové Krowatschek
a Domsch (2007). Respondenti se také ve svých odpovědích obracejí při překonávání
strachu na jiné osoby, ke kterým pociťují důvěru, tj. především k rodičům a kamarádům.
Překonávání strachu adolescenti řeší s rodiči, jelikož v tomto věku si k nim vytvářejí nový
vztah a přejímají jejich stanoviska zejména v kladném smyslu (Tyrlík, Dvořáková –
Jelínková, 2012), což moje výzkumné šetření potvrdilo. Dalším aspektem, proč se
s překonáním svého strachu dospívající obracejí na rodiče, může být důvod, že rodiče jako
dospělí pro ně představují vzor chování, který napodobují v situaci, kdy potřebují překonat
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strach (Krowatschek, Domsch 2007). Respondenti rovněž překonávají strach tím, že se
svěřují svým kamarádům, čímž se potvrzuje, jak podstatná je pro ně vrstevnická skupina
v této etapě (Slaměník, 2011).
Při prožívání strachu dochází také k tělesným projevům, například zvýšenému
tlukotu srdce, pocení, namáhavému dýchání atd. Z ověřování hypotézy 1 jsem zjistila, že
dívky mají silnější projevy strachu oproti chlapcům. K výsledku této hypotézy (že fyzické
projevy strachů souvisí s pohlavím) se mi nepodařilo nalézt teoretickou podporu.
V hypotetické rovině můžeme spekulovat o tom, že dívky mají vrozené dispozice
k silnějším fyzickým projevům při zažívání strachu nebo inklinují k silnějším tělesným
projevům z důvodu výchovného stylu rodičů. Aby se tyto domněnky z hlediska vrozených
dispozic potvrdily, nebo vyvrátily, bylo by žádoucí provést výzkum v tomto směru, ale
v jiném designu, tzn. za účasti většího počtu respondentů pocházejících z různých sociálně
kulturních vrstev společnosti. Ke zjištění, že se podílí výchova v rodinném prostředí na
větších tělesných projevech strachu u dívek, by bylo potřeba výzkum zaměřit nejen na
větší počet respondentů, ale i na zkoumání výchovných stylů jejich rodičů.
Z hypotézy 2 jsem došla k závěru, že existují statisticky významné rozdíly strachů
mezi chlapci a dívkami, které se týkaly strachů z hadů, pavouků a jiných zvířat, ze smrti
a z nepřijetí v kolektivu. Tento výsledek je v souladu s provedeným výzkumem Murise
a Ollendicka (2002), který prokázal existenci rozdílů mezi pohlavími v subjektivně
pociťovaných straších.
Michalčáková (2007) se ve svém výzkumu v rané adolescenci zabývala strachem ze
smrti, neboť v tomto období v rámci psychosociálního vývoje adolescenti přijímají koncept
smrti, proto se nad ní zamýšlí a mají strach ze ztráty svých nejbližších. Strach ze smrti
zjišťoval i můj výzkum v uzavřených otázkách a respondenti ho též uváděli, kdežto
v otevřených otázkách se tento strach objevil pouze v jednom případě (prožívaný strach při
umírání babičky). Tento výsledek může být způsoben tím, že v porovnání s jinými
aktuálními strachy (např. výše zmíněné školní strachy či sociální strachy) není strach
ze smrti tak značný, a proto jej jedinci nezmiňovali. V rozsahu hypotézy 3 jsem však došla
k závěru, že intenzita strachu ze smrti koreluje s jeho frekvencí. V případě školního strachu
z neúspěchu jsem také prokázala, že koreluje s jeho frekvencí, ale v ostatních straších se to
neprojevilo. Při ověřování této hypotézy vyšlo najevo, že se adolescenti častěji zaobírají
strachem ze smrti a ze školního neúspěchu než ostatními strachy.
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V mém výzkumném šetření hypotéza 4 prokázala, že reakce (útěk/boj) na strach
závisí na pohlaví, tedy dívky častěji reagují na strach útěkem, zatímco chlapci volí
většinou boj. Ze závěru této hypotézy však nelze usuzovat na to, že by samotné pohlaví
působilo na strachovou reakci. Tuto reakci může ovlivnit genderová role, neboť feminita
vyvolává vyšší míru strachu a maskulinita nižší míru strachu, jak vyplývá z výzkumu
Murise, Meesterse, Knoopsové, (2005). Protože s maskulinitou se pojí nižší míra strachu,
je možno odvodit, proč chlapci reagují na strach bojem. S feminitou se pojí vyšší míra
strachu, a proto reakcí na strach u dívek je útěk.
Chtěla jsem se ve svém výzkumu dozvědět, jaký vliv má pohlaví jedince na
pociťované strachy, a proto se i má poslední hypotéza 5 týkala pohlaví. Pomocí hypotézy 5
jsem zkoumala, zda četnost pociťovaného strachu závisí na pohlaví, což mé výzkumné
šetření neprokázalo. Mé předcházející hypotézy prokázaly vliv pohlaví na emoci strachu,
až na poslední hypotézu 5, kde tento vliv prokázán nebyl, přesto se domnívám, že z těchto
výsledků svého výzkumu a i z jiných výzkumů nelze jednoznačně argumentovat tím, že by
emoce strachu byla ovlivňována pohlavím.

51

Závěr
Bakalářská práce O strachu představuje strach z psychologického hlediska
ve vzájemných souvislostech jako jednu ze základních a nejdůležitějších lidských emocí,
která je ovlivňována vnitřními a vnějšími faktory. Emoce strachu je sice všeobecně
považována za negativní jev, avšak má svoji nezastupitelnou pozitivní funkci pro přežití
člověka, je nepostradatelná pro jeho normální psychický vývoj. Strach je velmi složitá
emoce a tato práce ji nemůže postihnout v celém jejím rozsahu, proto se alespoň
z podstatné části věnuje některým jejím aspektům. V každém vývojovém období se strach
transformuje do specifických podob, tato práce se zaměřuje na období plné změn, kterým
je raná adolescence, v níž se vyskytují charakteristické vývojově podmíněné strachy. Raná
adolescence je obdobím mnoha proměn a z nich pramenících nejistot, které mohou být
příčinou typických strachů. Bakalářská práce se skládá ze dvou částí - teoretické
a praktické.
Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou strachu. Strach se vztahuje
k určitému objektu, vybízí k obraně, je vrozený a prospěšný pro člověka po celý jeho život
spolu s adaptačními schopnostmi. Strach patří mezi emoce, proto se práce také emocím
věnuje. Taktéž uvádí vznik strachu, jeho projevy a ucelený přehled vývojově podmíněných
strachů v ontogenezi člověka, jak se strachy mění během celého života. Následně je
vymezeno období rané adolescence se svými charakteristickými znaky, jako je pohlavní
dozrávání, druhé období vzdoru a změny v kognitivní oblasti. V období adolescence
dochází k transformaci emocí, adolescenti jsou emočně labilní, což může ovlivňovat
sociální vztahy. Adolescenti přestávají respektovat autority, zaujímají kritické postoje
a začínají se separovat od rodičů. Velkou úlohu v životě adolescentů hrají vrstevnické
vztahy, projevují zájem o druhé pohlaví, dochází k prvním zkušenostem se zamilovaností
a s erotickými praktikami. Charakteristický pro období rané adolescence je prožívaný
strach ze smrti, neboť adolescenti v rámci psychosociálního vývoje přijímají koncept smrti,
proto se zamýšlí nad smrtí a uvědomují si svou smrtelnost. Nejčastější strachy
u adolescentů jsou školní strachy, jelikož adolescenti přemýšlejí o své budoucnosti
a kariéře. Strach by se měl překonávat, proto je také předmětem této práce překonávání
strachu. Překonávání strachu je závislé na vhodné výchově od raného dětství, jelikož utváří
schopnosti dítěte, jak se strachu postavit. Strach je možné překonat nápodobou, tzn.
pozorováním druhých, jak se chovají v ohrožujících situacích. Pro zdárné překonávání
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strachu adolescenti využívají také různé metody jako např. břišní dýchání, techniku
uvolňování svalů a sport.
V empirické části mé bakalářské práce zkoumám projevy strachu, druhy strachu,
intenzitu, frekvenci strachu, překonávání strachu v rané adolescenci. Projevy strachu,
druhy strachu, reakce na strach, frekvenci strachu zjišťuji z hlediska pohlaví. Respondenti
jsou studenti ve věkové kategorii 12 až 13 let vzdělávající se na osmiletých gymnáziích.
Pro výzkum jsem zvolila kvantitativní a kvalitativní metodu, vymezila jsem výzkumné
otázky a hypotézy, které jsem následně na základě metodologie vyhodnotila. Výzkumné
šetření je provedeno pomocí dotazníku, který obsahuje uzavřené i otevřené otázky. Jeho
vyhodnocování tedy probíhalo jak kvantitativně, tak kvalitativně. Pro kvantitativní část
bylo stanoveno pět hypotéz, jež se zabývají prožíváním strachů v rané adolescenci. Z pěti
hypotéz vyšly jako statisticky významné čtyři, podařilo se prokázat platnost hypotéz 1, 2, 3
a 4. Při prožívání strachu dochází k tělesným projevům (zvýšený tlukot srdce, pocení,
namáhavé dýchání). Hypotéza 1 zjistila u dívek silnější projevy strachu než u chlapců.
K hypotéze, že fyzické projevy strachů souvisí s pohlavím, se nepodařilo nalézt teoretickou
podporu. Lze se domnívat, že dívky mají vrozené dispozice k silnějším fyzickým projevům
při zažívání strachu nebo že inklinují k silnějším tělesným projevům z důvodu výchovného
stylu rodičů. Hypotéza 2 prokázala existenci statisticky významných rozdílů mezi chlapci
a dívkami, které se týkaly strachu z hadů, pavouků a jiných zvířat, ze smrti a z nepřijetí
v kolektivu, což potvrdily již dřívější výzkumy. Intenzita strachu ze smrti koreluje s jeho
frekvencí, jak prokázala hypotéza 3, a v případě školního strachu z neúspěchu také
prokázala korelaci s jeho frekvencí. Z této hypotézy vyplynulo, že se adolescenti často
zabývají strachem ze smrti a strachem ze školního neúspěchu. V hypotéze 4 se potvrdilo,
že reakce (útěk/boj) na strach závisí na pohlaví, neboť dívky častěji reagují na strach
útěkem a chlapci volí většinou boj. Z tohoto výsledku není možno tvrdit, že by samotné
pohlaví působilo na strachovou reakci, protože tuto reakci může ovlivňovat genderová
role. Hypotéza 5 se jako jediná nepotvrdila, nepodařilo se prokázat závislost četnosti
prožívaného strachu na pohlaví. V kvalitativní části byly vyhodnocovány dvě otevřené
otázky, na které respondenti odpovídali - jaký strach prožili za poslední měsíc a na druhou
otevřenou otázku se vyjadřovali k tomu, jakým způsobem překonávají strach. U raných
adolescentů jsou typické strachy vztahující se k jejich vlastní kompetenci, jež odráží pocity
nejistoty, a jak ukázala první otevřená otázka, je u nich zřejmý výskyt strachů sociálně
podmíněných, a to z kritiky a vlastního selhání. Většina prožívaných strachů v tomto
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období se váže ke škole, která pro ně má významné postavení s ohledem na budoucnost.
Z druhé otevřené otázky vyplývá, že adolescenti při překonávání strachu nejvíce používají
relaxační techniky nebo se obracejí při překonávání strachu k jiným osobám, ke kterým
mají důvěru, tj. především k rodičům a ke kamarádům.
Bakalářská práce může být podnětná pro další výzkumná šetření, neboť problematika
strachu je velmi zajímavá a stále aktuální. Navazující výzkumy se mohou zaměřit např. na
školní strachy u adolescentů v různých typech škol, nejen na osmiletých gymnáziích, aby
se zjistilo, zda určité typy škol třeba svými vysokými nároky na studenty nepřispívají
k jejich vyšším školním strachům.
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Přílohy
Příloha č. 1: Informovaný souhlas s účastí na výzkumu „O strachu“
Vážení rodiče, dne 16. 3. 2016 bude na škole, kterou navštěvují Vaše děti, probíhat
výzkum k mé bakalářské práci s názvem O strachu. Jeho cílem je zjistit, co
v adolescentních jedincích vyvolává pocit strachu, jak často strach pociťují, jaké reakce se
na strach u těchto jedinců objevují, jaké strategie volí ke zvládání pocitu strachu. Při práci
s dětmi a dospívajícími dbáme na etická pravidla, mezi která patří i informovaný souhlas
rodičů. Obracím se proto na Vás s prosbou, zda Vašemu synovi/Vaší dceři umožníte
účastnit se tohoto výzkumu. Souhlasíte-li s jeho/jejím zapojením do výzkumu, vyplňte,
prosím, níže přiložený formulář a odevzdejte ho pověřené osobě. S jakýmikoli dotazy se
můžete obracet přímo na mě, jako výzkumníka: Eva Hoferková, telefonní číslo:
702 025 000, email: eva.hofer@centrum.cz . S dotazy i připomínkami se můžete obracet
také na školního psychologa.

Souhlasím s tím, že účast ve výzkumu je dobrovolná, mám možnost kdykoli z něj
vystoupit a veškeré údaje, které v rámci výzkumu autorce poskytnu, budou zpracovány
pouze pro účely tohoto výzkumu a nebudou předány třetí straně. Dále souhlasím s tím, že
během výzkumu budou dodrženy principy Listiny základních práv a svobod, zejména
ochrana osobnosti, soukromí, jména, dobré pověsti, osobních údajů a osobních písemností,
ochrana autorství a svoboda vědeckého bádání. Souhlasím s tím, že poskytnuté výpovědi
budou anonymizovány a následně mohou být publikovány.

...................................................

......................................................

Jméno dítěte

Podpis dítěte

………...........................................
Podpis zákonného zástupce
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Příloha č. 2: Dotazník
Ahoj,
jmenuji se Eva Hoferková a jsem studentkou psychologie na Karlově univerzitě. Chtěla
bych tě poprosit o vyplnění krátkého dotazníku, kterým se snažím zjistit, jak nás může
v běžném životě ovlivnit strach. Strach je reakce na určité konkrétní nebezpečí (zkus si
tedy nyní představit konkrétní situaci, ve které se stává, že máš strach a následně prosím
odpověz na položené otázky). Dotazník je anonymní a slouží pouze pro účely mé
bakalářské práce.
Prosím, než začneš vyplňovat tento dotazník, nejdříve uveď svůj věk……, a který ročník
navštěvuješ…….
Z uvedených možností prosím, zakroužkuj vždy jen jednu odpověď.
1. JSI
a) chlapec
b) dívka
2. POCIT STRACHU PROŽÍVÁŠ:
a) skoro pořád
b) často
c) někdy
d) skoro nikdy
e) nikdy
3. VYBER PROSÍM TVRZENÍ, KTERÉ TĚ NEJLÉPE VYSTIHUJE - KDYŽ SE
BOJÍM, TAK OČEKÁVÁM OD DRUHÝCH:
a) že mi s mým strachem nějak pomůžou
b) že si mě nebudou všímat, to je to, co mi vyhovuje a já si pak nad tím budu moci v klidu
popřemýšlet
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c) neočekávám nic, se svým strachem si poradím sám / a
d) doufám v to, že to hlavně nebudou chtít nijak řešit, o to fakt nestojím
e) něco jiného, prosím uveď: ………………………………………………………………
4. OZNAČ V TABULCE KŘÍŽKEM („X“), JAK SE NA TOBĚ NEJČASTĚJI
PROJEVUJE STRACH (1 bod=vůbec to nepociťuji, 4 body= to se mi děje nejvíc)
min.

max.

1

2

3

4

Bušení srdce, zrychlený tep
Pocity závratě, nevolnosti
Velká nervozita
Pocení
Namáhavé dýchání
Jiné, uveď

5. VYBAVÍŠ SI Z POSLEDNÍHO MĚSÍCE NĚJAKOU SITUACI, KDY SES
OPRAVDU BÁL / A? PROSÍM, STRUČNĚ JI ZDE POPIŠ:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
6. VŠEOBECNĚ SE ROZLIŠUJÍ DVĚ ZÁKLADNÍ REAKCE NA STRACH,
VYBER TU, KTERÁ JE PRO TEBE TYPIČTĚJŠÍ
a) boj
b) útěk
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7. OZNAČ V TABULCE KŘÍŽKEM („X“), Z ČEHO MÁŠ NEJVĚTŠÍ STRACH
(1 bod= nebojím se toho vůbec, 4 body= bojím se toho nejvíc)
min.

max.

1

2

3

4

Hadi, pavouci a jiná zvířata
Školní neúspěch (špatné známky)
Smrt
Nepřijetí v kolektivu
Zklamání rodičů
Jiné, uveď:

8. OZNAČ V TABULCE KŘÍŽKEM („X), DO JAKÉ MÍRY SE V TĚCHTO
SITUACÍCH NEJČASTĚJI BOJÍŠ (1 bod= nebojím se toho vůbec, 4 body= bojím se
toho nejvíc)
min.
1
Strachy z prostor (výtahy, prostory ve
výškách, jeskyně, přelidněné prostory …)
Situační strachy (být sám ve tmě, cestovat
letadlem, z blesku při bouřce …)
Trvalejší strachy (strach ze zvířat, u lékaře,
trvalý strach z konkrétního člověka …)
Společensky podmíněné strachy (strach
z neznámých lidí, bezdomovců, strach jiných
národností, drogově závislých …)
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max.
2

3

4

9. NAPIŠ VLASTNÍMI SLOVY, JAK PŘEKONÁVÁŠ SVŮJ STRACH:
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
10. KDYBYS POTŘEBOVAL / A POMOC SE ZVLÁDNUTÍM SVÉHO STRACHU,
NA KOHO BY SES PRAVDĚPODOBNĚ OBRÁTIL / A?
a) na kamarády
b) na rodinu
c) na učitele
d) asi bych hledal /a informace (internet, časopisy, knihy)
e) na nikoho, snažil / a bych se si poradit sám / sama
f) jiné, prosím uveď: ……………………………………………………………………
11. VYBER JEDNO TVRZENÍ, KTERÉ TĚ NEJLÉPE VYSTIHUJE:
a) většinou se ke strachu stavím čelem a snažím se ho nějak řešit
b) svůj strach se obvykle snažím odlehčit humorem a dál ho nijak neřeším
c) o strachu si nejčastěji s někým promluvím a společně se snažíme najít cestu, jak ho
vyřešit
d) svůj strach nijak neřeším a doufám v to, že mě někdo jiný ochrání
e) když mám strach, tak to nikomu neřeknu, ale musím na to pořád myslet
f) jiné, prosím napiš: …………………………………………………………………………
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12. JAK ČASTO PROŽÍVÁŠ STRACH?
a) každý den
b) přibližně 4x týdně
c) přibližně 1x měsíčně
d) velmi zřídka

Děkuji Ti za Tvůj čas a ochotu.
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