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Abstrakt: 

Tato práce se zabývá problematikou důležitých dospělých ve vývoji a rozvoji dětí. 

Teoretická část obsahuje přehled studií provedených na toto téma a jejich výsledků. Cílem 

bakalářské práce je vytvořit přehled možných důležitých dospělých a porovnat působení 

důležitých dospělých v rodině a mimo ni. Empirická část obsahuje návrh kvantitativně-

kvalitativního výzkumu, který by měl přispět k jasnější představě o podobě vztahu dítěte 

a důležitého dospělého v České republice. Výzkum je zaměřen na žáky druhého stupně 

základních škol. Pomocí dotazníku a interview zjišťujeme základní charakteristiky tohoto 

vztahu jako je například frekvence kontaktu či náplň společně stráveného času.  

Klíčová slova:  

Důležití dospělí, děti, sociální podpora, příbuzní 

  



 

 

Abstract: 

This thesis deals with problematics of influential adults in evolution and development of 

children. Theoretical part contains a summary of studies on this subject and their results. A goal 

of this bachelor thesis is to create a summary of possible significant adults and to compare effect 

of significant adults in and out of the family. Empirical part includes a suggestion of 

quantitative-qualitative research, which should contribute to better understanding about the 

notion of a relationship of a child and its influential adult in the Czech Republic. The research 

is oriented on children from grades six to nine. Using questionnaire and interview we 

investigate the basic characteristics of this relationship, which is, for example, the frequency of 

a contact or the content of time spent together. 
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Úvod 

 Tématem bakalářské práce je význam důležitých dospělých ve vývoji a rozvoji dětí. 

V minulosti již na katedře psychologie vznikly práce na toto téma, avšak svou pozornost 

zaměřovaly na období dospívání. Důležití dospělí jsou však pro dítě velmi důležití již ve věku 

jedenácti let, rozhodli jsme se tedy v práci orientovat i na žáky základních škol.  Protože tato 

problematika není v České republice příliš zpracována, rozhodli jsme se vytvořit stručný 

přehled, kdo všechno může důležitým dospělým být a poskytnout základní informace o těchto 

vztazích.   

Toto téma si zaslouží pozornost vědců z několika důvodů. Především je práce s dětmi 

nesmírně důležitá. Dokážeme-li poskytnout pomoc dětem, které ji potřebují, můžeme tak 

předejít kumulaci nepříjemných událostí v jejich životě a co víc, předejít tak přenesení 

negativních aspektů na další generace. Bohužel toto je spíše představa, jak by to mělo ideálně 

fungovat. V realitě takových výsledků zpravidla nedosahujeme. Stále bychom se však měli 

o tento cíl snažit a hledat cesty, které nás k němu přiblíží.  

Jednou z takových cest je zkoumání fenoménu důležitých dospělých. Důležití dospělí 

totiž mohou často pomoci, pokud rodiče ve své roli selhávají či nějakým způsobem nezvládají 

patřičně rozvíjet dítě v důležitých oblastech. Neměli bychom však zapomenout, že nerodinný 

důležitý dospělý nemůže plně nahradit funkci rodiče a že důležitým dospělým může být 

i samotný rodič. Přestože se tyto role kryjí, mohou své funkce nahrazovat pouze částečně. Rodič 

i důležitý dospělý disponují určitými charakteristikami, které druhá role dítěti nemůže plně 

poskytnout. V této práci tedy různé důležité dospělé porovnáme a navrhneme výzkum, který 

nám přiblíží podobu těchto vztahů v České republice. 
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1. Důležití dospělí 

Koncept důležitých dospělých vychází z Vygotského zóny proximálního vývoje. Tato 

teorie hovoří o dvou úrovních: aktuální a potenciální. Aktuální úroveň je statická, popisuje 

nynější stav dítěte. To, co se již naučilo a co zvládne samo bez cizí pomoci. Naproti tomu 

úroveň potenciální je spíše dynamická. Ukazuje, co je dítě schopno se teprve naučit. 

V potenciální úrovni můžeme vidět průběh učení. Jsou to chvíle, kdy dítě daný úkol sice 

zvládne, ale potřebuje k tomu něčí pomoc, někoho zkušenějšího (Vygotskij, 2004). Tady se 

vytváří prostor právě pro důležité dospělé. Jsou to významní lidé v životě dítěte, kteří jej 

podporují nejrůznějšími způsoby a zprostředkovávají mu právě tuto zónu proximálního vývoje, 

skrz kterou jej doprovázejí a pomáhají mu zdolat případné překážky.  

V angličtině má pojem důležitý dospělý několik podob. Setkáváme se s tvarem VIP 

(very important person), natural mentor či significant other. Někteří autoři chápou tyto pojmy 

jako synonyma (např. Chen, Greenberger, Farruggia, Bush, & Dong, 2003). 

Naproti tomu E. M. Sterrett a jeho kolegové mezi nimi vnímají jisté rozdíly a ve své 

přehledové studii tak uvádí několik typů důležitých dospělých, se kterými jsme se mohli setkat 

v již provedených výzkumech (např. Beam, Chen, & Greenberger, 2002; Farrugia, 

Greenberger, Chen, & Heckhausen, 2006; Casey-Cannon, Pasch, Tschann, & Flores, 2006). 

Rozdíly mezi různými pojetími jsou často nepatrné a některé typy se překrývají. V literatuře 

tedy můžeme objevit například přirozené mentory (natural mentors), kteří se vyznačují 

především dobrým vedením či nerodičovské dospělé (nonparental adults), což jsou vlastně 

všichni dospělí kromě rodičů, poskytující dítěti sociální podporu v rodině i mimo ni. Někteří je 

nazývají VIP (very important nonparental adults), které definují jako nerodičovské dospělé 

mající na dítě významný vliv a o které se může dítě kdykoliv opřít (Sterrett, Jones, McKee, & 

Kincaid, 2011).  

V této práci vycházíme z různých studií a pracujeme tak se všemi zmíněnými pojmy. 

Rozlišovat jednotlivá pojetí by zde bylo příliš komplikované a mohlo by snadno dojít 

k nejednoznačné či zmatené interpretaci. Pro přehlednost a dobrou orientaci je tedy chápeme 

jako synonyma a používáme výraz důležitý dospělý. 
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1.1 Důležití dospělí jako sociální opora 

Významným fenoménem, se kterým budeme v tomto textu pracovat, je sociální 

podpora. Pro naše téma je významná především proto, že ji projevují všechny typy důležitých 

dospělých a podporují tak vývoj i rozvoj dětí.  

Mnoho autorů pracuje se sociální podporou jako s obecným pojmem, který dále 

nerozlišují. Najdeme však výzkumy (např. Demaray & Malecki, 2002b; Richman, Rosenfeld, 

& Bowen, 1998; Furman & Buhrmester, 1985a), které ukazují, že sociální podpora získávaná 

od různých zdrojů (rodiče, přátelé, učitelé …) není vždy stejná a její důsledky se tak liší.  

Pro ilustraci zde jeden z výzkumů blíže popíšeme. Například J. M. Richman se svými 

kolegy prováděl výzkum, kterého se zúčastnilo 525 amerických studentů ve středním školním 

a adolescentním věku. Na základě obsáhlého sebeposuzovacího dotazníku School Success 

Profile, získali informace o tom, jak studenti vnímají školu, rodinu, přátele, sousedy, své zdraví 

i well-being. Ukázalo se například, že prospěch adolescentů je pozitivně ovlivněn mírou 

podpory v potvrzení reality (reality confirmation support), kterou tito mladí lidé získávají od 

svých rodičů a dospělých opatrovníků (adult caretakers). Naproti tomu čas strávený učením je 

pozitivně ovlivněn například emocionální podporou (emotional support), kterou již mohou 

poskytnout nejen rodiče a dospělí pečovatelé, ale i učitelé (Richman et al., 1998).  

S názorem, že každý vztah má jiné charakteristiky a tudíž sociální podpora poskytovaná 

např. od rodičů se liší od podpory poskytované např. od učitelů, se ztotožňoval také R. S. Weiss 

a v roce 1974 popsal celou teorii, která předpokládá, že každý vztah je jedinečný a poskytuje 

nám odlišné podněty k obohacení (provisions). Weiss rozlišil šest základních podnětů, které 

můžeme druhému poskytovat (podle Furman & Buhrmester, 1985a): 

 attachment – náklonnost (affection), zabezpečení (security) a odhalení intimity (intimate 

disclosure) 

 trvalá spolehlivá vazba (reliable alliance) - nemusí být nutně emoční 

 zvyšování hodnoty (enhancement of worth) – utvrzení ve vlastní hodnotě, kompetenci 

 sociální integrace – společnost (companionship), sdílení zážitků 

 vedení (guidance), hmotná pomoc a rada (tangible aid and advice) 

 příležitost pečovat (opportunity for nurturance), péče o druhého 
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Z Weissovy teorie dále vycházejí další vědci, například W. Furman a D. Buhrmester. 

Tito američtí experimentátoři uznávají všech šest základních podnětů k obohacení, avšak 

zároveň si uvědomují, že interpersonální vztahy toho zahrnují mnohem více. Ve své práci tak 

navíc zmiňují například dimenzi moci a konfliktu (Furman & Buhrmester, 1985a).  

1.1.1 Typy sociální podpory dospělých dětem 

Můžeme se tedy setkat i s rozdělením sociální podpory na několik podtypů. Autoři se 

v jejich názvech mírně liší, avšak různá dělení vždy zahrnují podporu emocionální 

a instrumentální. Jedním z používaných modelů, ze kterého budeme vycházet i v této práci, je 

pojetí J. S. House z roku 1981. J. S. House ve své práci uvádí přehlednou tabulku (viz tabulka 

1) shrnující různá dělení několika autorů. Nyní zde tento model krátce uvedeme. Podle House 

se sociální podpora skládá ze čtyř dílčích podpor: 

 emocionální (emotional): poskytování pocitů důvěry, lásky, péče a vyslechnutí 

o je tento typ podpory je nejvíce poskytován rodiči, dále pak blízkými přáteli 

a učiteli  

 informační (informational): poskytování informací a rad 

o informační podpora je nejvíce ceněnou podporou od učitelů, žáci si jí tedy 

v tomto vztahu cení více než podpory emocionální  

 oceňující (appraisal): poskytování zpětné vazby, posilování pocitu hodnoty 

a kompetence 

 instrumentální (instrumental): trávení společného času, poskytování finančních 

prostředků či jiných materiálních věcí, péče o dítě v případě nemoci (podle Malecki & 

Demaray,  2003). 

Tabulka 1 

Seřazení různých typů podpory uvedených v literatuře podle Housova modelu z roku 1981 

(podle Malecki & Demaray, 2003) 

Reference Emoční Informační Oceňující Instrumentální 

Mitchell & Trickett 

(1980) 

Emoční Přístup k novým a 

     rozmanitým 

     informacím 

Sdělení očekávání, 

     hodnocení a 

     sdílený pohled na 

     svět 

Podpora 

     orientovaná 

     na úkol 

Barrera & Ainlay 

     (1983) 

Intimní/důvěrná 

     interakce 

Pozitivní sociální 

     interakce 

Vedení Zpětná vazba Materální pomoc 

Behaviorální 

     pomoc 
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Cohen & Wills 

     (1985) 

Sociální 

     společnost 

Úcta 

Informační Úcta Instrumentální 

Vaux, Burda, & 

     Stewart (1986) 

Emoční 

Socializační 

Vedení a rady 

 

Hmotná pomoc 

Finanční pomoc 

Furman & 

     Burhmester 

     (1985) 

Spolehlivá vazba 

Společnost 

Náklonnost 

Intimita 

 Zvyšování hodnoty Instrumentální 

pomoc 

Richman, 

     Rosenfeld, & 

     Bowen (1998) 

Vyslechnutí 

Emoční podpora 

Potvrzení reality 

 Emoční výzva 

Uznání v oboru 

Výzva v oboru 

Výzva úkolu 

Hmotná podpora 

Osobní pomoc 

 

Komplexnosti fenoménu sociální podpory si tedy všimlo nemálo vědců. V tabulce 

můžeme vidět několik dalších dělení. Vzhledem k tomu, že Housovo pojetí je všechny pokrývá, 

aniž by některé z aspektů zůstaly opomenuty a zároveň si zanechalo jednoduchost 

a stručnost, rozhodli jsme se v této práci vycházet právě z něj.  
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2. Důležitý dospělý v rodině a mimo ni 

 Cílem této bakalářské práce je porovnat působení příbuzných a nepříbuzných důležitých 

dospělých, styl a typy jimi poskytované sociální podpory. Druhou kapitolu jsme tedy nazvali 

„Důležitý dospělý v rodině a mimo ni“, kde se budeme věnovat konkrétním rolím, jež mohou 

vystupovat také v roli důležitého dospělého. 

2.1 Důležitý dospělý v rodině 

 Rodina je nejen prvním sociálním prostředím, se kterým se v životě setkáváme, ale také 

prvním kontaktem s dospělými. V období mladšího školního věku jsou pro nás tito lidé neméně 

důležití. V této práci postupně popíšeme vztah dítěte s rodiči, prarodiči, staršími sourozenci 

a příbuznými, do kterých zahrnujeme především tety/strýce a bratrance/sestřenice. Tímto jsme 

vyčerpali základní okruh pokrevní rodiny dítěte. 

2.1.1 Rodiče 

Použijeme-li pojem důležitý dospělý v běžném rozhovoru, většině lidí se 

pravděpodobně vybaví právě rodiče. Není vůbec divu, jelikož rodiče jsou prvními dospělými, 

kteří provází náš život a utvářejí nám domov v průběhu celého dětství. Vzhledem k tomu, že 

bez jejich péče bychom na světě nepřežili, jsou emoční vazby s nimi velmi pevné.  

Rodiče nám poskytují důležitou emoční podporu, s čímž souvisí i přijetí 

společenských norem a utváření hodnot. Kromě emoční podpory můžeme sledovat i další 

oblasti, ve kterých otec a matka uspokojují psychické potřeby svého dítěte. Stávají se jeho 

vzorem a modelem pro určité role a způsoby chování. Díky tomu si dítě získává představu  

o životě v dospělosti. K realizaci této představy však dochází až v pozdějším věku, nyní se tvoří 

pouze na imaginární úrovni (Vágnerová, 2008). 

Stejně tak potřeba seberealizace je výrazně ovlivněna chováním rodičů. Většinou jsou 

to oni, kteří rozhodují o tom, zda a jaké kroužky bude dítě navštěvovat. Pomocí příkazů 

a zákazů korigují, jakým aktivitám a jak dlouho se dítě věnuje. Kladou dítěti různé požadavky 

a jejich naplnění pak hodnotí, což výrazně ovlivňuje následné chování dítěte a jeho 

sebehodnocení. Potřeba seberealizace je v mladším školním věku uspokojována především 

zprostředkovaně, právě prostřednictvím rodičů. V tomto období se dítě identifikuje s rodičem 
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stejného pohlaví a přejímá tak jeho postavení ve společnosti i hodnotu – pokud je můj rodič 

uznáván, budu stejně tak uznáván i já (Vágnerová, 2008). 

V období mladšího školního věku dítě přijímá názory a rozhodnutí rodičů 

automaticky a bez výhrad. Jejich autorita je tedy nezpochybnitelná. Co rodič řekne, je dítětem 

bráno jako fakt. Tento jev můžeme výrazně sledovat například ve vztahu ke školním úkolům. 

Přestože se v tomto období začínají děti srovnávat se svými vrstevníky, svůj výkon hodnotí na 

základě hodnocení rodičů. Pokud je tedy dítě za svou práci pochváleno, vnímá se jako úspěšné, 

nezávisle na skutečném výsledku (Vágnerová, 2008). Při práci s dětmi je pro dospělého 

přirozené dítě výrazně chválit i za malý úspěch a povzbuzovat jej, právě z tohoto důvodu. 

2.1.2 Starší sourozenci 

 Ke studiu sourozeneckých vztahů lze přistupovat z několika stran. Můžeme zkoumat 

vývoj tohoto vztahu v průběhu celého života, jak se sourozenci vzájemně ovlivňují již v raném 

dětství, školním věku i v dospělosti. Často zkoumaný je také jejich vztah v období adolescence. 

Věkový rozdíl mezi sourozenci však většinou nebývá příliš široký a výzkumů, věnujících se 

dvojicím, kdy je starší sourozenec již zralým a dospělým jedincem, kdežto mladší sourozenec 

teprve dítětem či dospívajícím, nebývá mnoho. Z dostupných prací jsme tedy vybrali takové, 

jaké považujeme za přínosné právě pro naše téma.  

 Zajímavé poznatky o vztazích mezi sourozenci získali mimo jiné již zmínění vědci W. 

Furman a D. Buhrmester. Z jejich výzkumů se dovídáme, jaký typ podpory je dětem od starších 

sourozenců poskytován a jak děti tento vztah celkově vnímají.  Starší bratři i sestry vlastně 

vypomáhají rodičům a částečně jejich roli suplují. Mladším členům rodiny tedy poskytují vedle 

samozřejmé emocionální podpory především podporu instrumentální. Bratři jsou jako 

poskytovatelé instrumentální pomoci ještě o něco aktivnější než sestry. Od výrazně starších 

sourozenců vnímaly mladší děti také větší míru podpory, co se týče zvyšování vlastní hodnoty 

(enhancement of worth), dle Housova dělení tedy oceňující typ podpory (appraisal support), 

ale také větší sílu a dominanci. Tento efekt je nevýraznější u nejstarších sourozenců, především 

v rodinách se čtyřmi a více dětmi. Výrazná tendence k výchově mladšího sourozence se 

projevuje již u bratrů a sester o čtyři roky starších než je vychovávané dítě. Velikost věkového 

rozdílu neovlivnila míru důležitosti vztahu. Ať je tedy sourozenec starší jen o rok či o deset let, 

je pro dítě stejně důležitým spojencem. Ve vztazích s výrazně staršími sourozenci však 

panuje větší spokojenost. Tito bratři a sestry mohou často plnit úlohu opatrovníků, učitelů či 

vzorů (Furman, & Buhrmester, 1985a; 1985b).  
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Jak vidíme, sourozenci mají mezi sebou velmi blízký vztah, čímž se velmi blíží 

přátelství, zvláště v míře intimity a pociťované společnosti (companionship). Tato 

charakteristika je ještě více posílená mezi sourozenci stejného pohlaví, především pokud si jsou 

blízcí věkem. Od přátelství jej však odlišuje vysoká míra konfliktů, která je pro sourozenecký 

vztah paradoxně dosti charakteristická. Mezi sourozenci dochází k hádkám nejčastěji ze všech 

vztahů, tedy i více než s rodiči či učiteli, navzdory bouření se proti autoritám, ke kterému 

dochází v adolescentním věku. Autoři to vysvětlují tím, že vůči rodičům, učitelům a dalším 

dospělým stále vnímáme určité normy, které míru konfliktů redukují navzdory testování hranic 

během dospívání. S přáteli se tyto děti oproti sourozencům nestýkají tak často, zvláště 

v mladším věku. Bratři a sestry se tedy stávají dobrou skupinou pro testování nejrůznějších 

druhů sporu. Zajímavé je také to, že u chlapců dochází k sourozeneckým rozepřím ještě častěji 

než u dívek. Nutno zmínit, že i míra konfliktu závisí na velikosti věkového rozdílu mezi jedinci. 

Pokud si jsou sourozenci věkově blízcí, dochází ke sporům mnohem častěji. S narůstajícím 

věkovým rozdílem se míra konfliktů snižuje. V případě starších sourozenců dospělého věku, 

kteří přebírají určitou úlohu rodičů a fungují především jako důležití dospělí, by již výskyt 

konfliktů měl být výrazně méně častý (Furman, & Buhrmester, 1985a; 1985b). 

2.1.3 Prarodiče 

 Věkový rozdíl možná hraje v míře konfliktů větší roli, než se zdá. Prarodiče jako 

nejstarší skupina jsou také skupinou, kde ke konfliktům dochází ze všech nejméně. Tento fakt 

může být překvapující vzhledem k tomu, jak často slýcháme o mezigeneračním konfliktu. Zda 

je způsobený úctou ke staršímu či tendencí babiček a dědečků být ke vnoučatům již mírnější 

a jejich prohřešky více omlouvat a promíjet, zatím nevíme (Furman, & Buhrmester, 1985a). 

 Ve srovnání se staršími sourozenci je zajímavé také to, že stejně jako starší bratři 

poskytují svým mladším sourozencům více instrumentální podpory než sestry (viz kap. 2.1.2) 

i podpora dědečků je na rozdíl od babiček více instrumentální a ekonomická. Zajímají se tedy 

více o vzdělání svých vnoučat, dopravují je na kroužky či podnikají volnočasové aktivity mimo 

domov (jdou s dětmi na ryby apod.). Naproti tomu babičky se věnují spíše práci spojené 

s domovem a pomáhají vnoučatům s plněním každodenních povinností. Rozdíl je zde pouze 

v typu poskytované péče, její míra i frekvence je v České republice u obou pohlaví stejná 

(Patschová, 2014).  

 Přestože je ekonomická podpora doménou dědečků, stále tvoří výraznou složku v péči 

obou prarodičů. J. Yorgason spolu s dalšími kolegy zjistil, že finanční pomoc vnoučatům 
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souvisí s jejich angažovaností ve škole. Pravděpodobně to neznamená, že by se děti rozhodly 

učit kvůli peněžní odměně, i když i to jim může být v některých případech motivací. Autoři 

však dávají přednost vysvětlení, že takto podporované rodiny (především v případech kdy jsou 

ekonomicky slabé, např. matky samoživitelky) mají méně starostí se sháněním prostředků pro 

zajištění potřebných školních pomůcek a mohou se tak dětem více věnovat a pomáhat jim se 

v oblastech souvisejících se školním vzděláním patřičně rozvíjet (Yorgason, Padilla-Walker, & 

Jackson, 2011). 

 Hirsch se svými kolegy uvedl ve svém výzkumu přehled, kteří prarodiče plnili nejčastěji 

roli důležitého dospělého. Výzkumný vzorek tvořilo 122 adolescentů ve věku čtrnáct až 

devatenáct let. Výsledky dotazníku ukázaly, že s poměrně velkým náskokem převažují 

babičky z matčiny strany. Adolescenti je volili zhruba v 60% případů. Jako druhé byly 

nejčastěji v roli důležitých dospělých babičky z otcovy strany, avšak už pouze v 19%. Dále 

následovali dědečci z matčiny strany (14%) a nejméně častými prarodiči v roli důležitých 

dospělých byli dědečci z otcovy strany (7%). Přestože se zdá, že ostatní čísla jsou oproti 

babičkám z matčiny strany zanedbatelná, dohromady jsou tito dospělí voleni ve 40%, což je 

poměrně velká část. Při výzkumech v této oblasti bychom je tedy neměli přehlížet. Naopak by 

bylo vhodné se jednotlivým skupinám prarodičů podrobněji věnovat (Hirsch, Mickus, & 

Boerger, 2002). 

 Vztah prarodičů a vnoučat se v mnoha směrech podobá vztahu rodičů a dětí. Jak 

babičky, tak i dědečkové pomáhají dětem učit se novým dovednostem a také se podílejí na 

tvorbě hodnot. Stejnou úlohu plní právě také rodiče a to v ještě větší míře. Čím se však starší 

generace odlišuje a co dětem přináší oproti jiným důležitým dospělým navíc, je 

zprostředkování historických událostí a předávání těchto znalostí spolu s kulturou 

a tradicemi. Žádná jiná skupina důležitých dospělých neobohacuje děti v těchto oblastech 

v takové míře (Lasota, 2015). 

 Mezi další významné typy podpory, které prarodiče poskytují svým vnoučatům, patří 

například podpora v ocenění (appraisal support), konkrétně prostřednictvím zvyšování jejich 

hodnoty (enhancement of worth). Hned po rodičích jsou druhými největšími zdroji tohoto typu 

podpory. Stejně tak se tyto vztahy těší i druhé nejvyšší míře náklonnosti (affection) a hned po 

rodičích jsou hodnoceny jako další nejdůležitější dospělí. Zajímavé je, že přestože jsme zde 

zmiňovali hmotnou pomoc a instrumentální podporu u prarodičů jako typickou, v porovnání 

s jinými důležitými dospělými nebyla jejich míra nijak zvlášť výrazná. Poměrně slabých hodnot 
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dosahují tyto vztahy oproti jiným i v pociťované společnosti (companionship) či intimitě 

(Furman, & Buhrmester, 1985a). 

 Prarodiče zde srovnáváme s rodiči také z toho důvodu, že v některých případech mohou 

jejich roli zcela nahradit (např. při úmrtí rodičů či jejich neschopnosti pečovat o dítě). Vzhledem 

k tomu, že vlastní rodiče úplně stoprocentně nahradit nelze, rozhodli se někteří vědci zaměřit 

na to, zda a jaké rozdíly existují mezi dětmi vychovávanými rodiči a dětmi vychovávanými 

prarodiči. Výzkumy ukázaly, že děti žijící s prarodiči častěji nastupuji do školy později či se 

potýkají s vyloučením a celkově jsou ve studiu méně angažovaní ve srovnání s dětmi žijícími 

s rodiči se stejným ekonomickým zázemím (Billing, Ehrle, & Kortenkamp, 2002). 

 Celková kvalita vztahu mezi dětmi a prarodiči se zdá být spojena s náboženským 

cítěním seniorů. Jeho přítomnost souvisí s vyšší mírou well-beingu nejen dětí ale také celé 

rodiny. Babičky i dědečkové jsou oceňováni za svou modrost a znalosti nabyté dlouholetou 

zkušeností, kterou jiní členové rodiny nemohou disponovat v takové míře (Dunifon, 2013). 

Emocionální stránka vztahu prarodič-dítě je propojena také s prosociálním vývojem dítěte 

(Yorgason et al., 2011). 

2.1.4 Příbuzní 

 Dalšími příbuznými, jež děti uvádí jako důležité dospělé, jsou tety/strýci či již dospělí 

bratranci a sestřenice. Bratranci a sestřenice nebývají jako důležití dospělí uváděni příliš 

často, pravděpodobně z toho důvodu, že jsou častěji přibližně stejného věku jako dítě než již 

dospělými jedinci. Tety a strýci jsou však poměrně často zmiňovanou skupinou. Podle 

výzkumu jednoho z výzkumů je adolescenti uvádějí téměř v 16% případů, čímž se po 

sourozencích a starších přátelích dostávají na třetí místo (Haddad, Chen, & Greenberger, 2011), 

v jiném patří s 20% dokonce mezi druhé nejčastěji zmiňované důležité dospělé (Lam, Chen, & 

Greenberger, 2012). 

Je tedy překvapující, že výzkumů věnujících se vztahu dítěte a tety či strýce nalezneme 

poměrně malé množství. Většinou tyto příbuzné pouze uvádějí jako jedny z možných 

důležitých dospělých, o kterých respondenti hovoří. Povahou vztahu a typem poskytované 

sociální podpory se však již nezabývají. 

Ve výzkumu C. Rishelové a dalších dvou autorů na 151 dětech, jejichž průměrný věk 

je čtrnáct let, se dočteme alespoň o frekvenci kontaktu s těmito dospělými. Dle jejich výzkumu 

je kontakt s tetou či strýcem ale i s dospělými bratranci/sestřenicemi nejméně častý, respondenti 



 

18 

 

uvádějí méně než jednou za měsíc. Co se týče kvality vztahu, s tetou/strýcem 

i bratranci/sestřenicemi užívají si ho děti „docela dost“, jak zněly možnosti v dotazníku („a fair 

amount“, „quite a bit“). Frekvenci a kvalitu vztahu pak porovnávali s výskytem problémového 

chování u dětí. Ukázalo se, že častější kontakt a vyšší kvalita vztahu souvisí s menším 

množstvím problémového chování u dětí i adolescentů. Vztah s příbuznými s tímto jevem 

však nebyl spojen nejsilněji, jak bychom asi předpokládali. Větší souvislost autoři našli 

u vztahu s náboženským vedoucím, vedoucím klubu či s oblíbeným učitelem. Tety i strýcové 

jsou s jevem asociováni také, jen slaběji (Rishel, Sales, & Koeske, 2005). 

Výzkumů věnujících se vztahu dětí a dospělých bratranců či sestřenic je ještě méně. 

Nalezneme pouze zmínky o tom, jak často je adolescenti uvádějí jako své důležité dospělé. 

Výzkum z roku 2011 zkoumající 355 adolescentů ve věku sedmnáct až devatenáct let pomocí 

dotazníků ukazuje, že jsou zmíněni v necelých 7% případů, čímž se stávají druhou nejméně 

zmiňovanou skupinkou (Haddad et al., 2011). Jiný vědci ve svém výzkumu pro bratrance 

a sestřenice již samostatnou kategorii nevytváří. Najdeme je tedy zřejmě také pod druhou 

nejméně početnou kategorií „další členové rodiny“, která byla uváděna v 5% případů (Lam et 

al., 2012).  

Většina důležitých dospělých se podle samotných adolescentů nejčastěji zajímá o jejich 

životní pohodu (67% z nich), také se je snaží uklidňovat v těžkých situacích či jim nabídnout 

pomoc. Přes 20% důležitých dospělých dětem pomáhá si ujasnit a stanovit cíle, poskytuje jim 

finanční podporu či s dětmi tráví volný čas. Pouze 7% funguje přímo jako vzor a model rolí 

(Lam et al., 2012). Bohužel z výzkumu již nezjistíme, zda jsou tyto charakteristiky přítomné 

u všech typů vztahů, či zda jsou mezi nimi nějaké rozdíly. Předpokládáme tedy, že platí i pro 

vztahy dětí s jejich příbuznými a z tohoto důvodu je zde uvádíme. 

2.2 Důležitý dospělý mimo rodinu 

 S postupem věku se setkáváme se stále širším sociálním prostředím a poznáváme tak 

různé dospělé i mimo okruh naší rodiny. Velmi tomu napomáhá zejména školní docházka 

a zájmové kroužky. Tito dospělí na nás mají nepochybně rovněž významný vliv a mohou nám 

i oni poskytovat různé druhy sociální podpory. Budeme se zde věnovat vztahům dítěte 

především s učiteli, jelikož jsou nepochybně důležitou součástí jeho života a mají značný podíl 

na jeho rozvoji a vývoji. K tomuto tématu můžeme nalézt také velké množství literatury. Dále 

bychom rádi zmínili také vztah s trenéry, staršími přáteli a vrstevníky. Zde už je literatury 

podstatně méně, zvláště ve spojitosti s tématem důležitých dospělých. Přesto jsme se pokusili 
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uvést alespoň základní aspekty těchto vztahů na základě dostupné literatury. Vrstevníci jsou 

zde poněkud specifickou skupinou, protože sami ještě nejsou dospělými. Uvádíme je zde však 

z důvodu, že i oni mohou dítěti poskytovat podobné podněty jako důležitý dospělý. 

2.2.1 Učitelé 

 Asi nejvýznamnější skupinou nepříbuzných důležitých dospělých jsou učitelé, jelikož 

se s nimi setkává každé dítě. Rolí učitele je nejen vzdělávat, ale také děti vychovávat. Svým 

žákům tedy poskytuje především instrumentální a emocionální podporu. Pod instrumentální 

podporou si můžeme představit situace, kdy učitel pomáhá žákovi s řešením úloh, což krásně 

ilustruje Vygotského koncept zóny proximálního vývoje (viz kapitola 1.). N. Soukupová ve své 

knize Vědomí a svoboda popisuje, jak je tento koncept využíván ve školním vzdělávání. 

Vzdělávací programy jsou vždy o něco náročnější a vyžadují od dítěte dovednosti, které 

přesahují jeho aktuální úroveň. Dítě je tedy postaveno výzvě, kterou je schopno zpočátku 

zvládnout jedině s pomocí učitele. Cílem však je, aby pomoc s konkrétním úkolem byla pouze 

dočasná a dítě jej časem dokázalo splnit samo (Soukupová, 2013). Zmíněnou emocionální 

podporu pak lektor poskytuje například tím, že se zajímá i o život dítěte mimo školu.  

Každý jednotlivý typ podpory je něčím specifický a pomáhá dítěti rozvíjet se v různých 

oblastech. Existují tedy výzkumy, věnující se důsledkům přítomnosti i nepřítomnosti určitých 

druhů sociální podpory v životě dětí. Například Ch. K. Maleckiová a M. K. Demarayová ve své 

studii, které se účastnilo 263 studentů navštěvujících pátou až osmou třídu, zjistily pomocí 

dotazníku CASSS (Child and Adolescent Social Support Scale), že emocionální podpora může 

dítěti pomoci se zdokonalovat v sociálních dovednostech a také být úspěšnějším ve studiích 

(Malecki, & Demaray, 2003). K. R. Wentzelová se se svými kolegy ve svém výzkumu 

zaměřovala na to, zda může sociální podpora vést k vyšší akademické úspěšnosti. 167 dětí 

navštěvujících šestou třídu vyplňovalo dotazník. Výsledky ukázaly, že míru akademické 

úspěšnosti může zvyšovat především dostatek instrumentální podpory. Tento efekt můžeme 

sledovat také u podpory emocionální avšak pouze nepřímo, prostřednictvím posílené motivace 

žáka (Wentzel, 1998). Zdá se, že míra emocionální podpory souvisí také s nižší mírou 

hyperaktivity a poruch pozornosti (Tennant, Demaray, Malecki, Terry, Clary, & Elzinga, 

2015). Další z výzkumů věnujících se sociální podpoře proběhl v Turecku. Výzkumný soubor 

tvořilo 760 studentů navštěvujících šestou, sedmou a osmou třídu základní školy. V tomto 

výzkumu se vědci zabývali vztahem sociální podpory a školním prospěchem. Stejně jako 

Maleckiová a Demarayová použili dotazník CASSS. Jejich výsledky jsou velmi zajímavé, 



 

20 

 

jelikož dospěli k závěrům, že míra sociální podpory je vyšší u dětí s horšími známkami. To 

může být způsobeno tím, že prospěchově horší žáci podporu více potřebují, kdežto žáci 

s vyššími známkami již úkoly zvládají sami a trénují se tak více v nezávislosti a soběstačnosti 

(Ozsaker, Yardimci, Gerçeker, & Muslu, 2015). 

Norští vědci ve svém výzkumu, kterého se účastnilo 309 studentů deváté a desáté třídy 

zjistili pomocí dotazníků, že tyto dva druhy podpory (instrumentální a emocionální) spolu 

velice silně korelují (r = .80). Jedním z možných vysvětlení je to, že studenti mohou vnímat 

instrumentální podporu jako emocionální. To, že jim pomáhá v plnění úkolů, může být vnímáno 

jako přátelský přístup a zájem o žáka jako osobu. Oba typy podpory souvisejí s větší snahou 

žáka vyhledat pomoc, pokud si neví rady (help-seeking behavior). U instrumentální podpory je 

tento vztah ještě o něco silnější. Na základě těchto poznatků autoři doporučují lektorům, aby 

svým žákům poskytovali vždy oba typy podpor. V případě, že žák vnímá emocionální složku 

sociální podpory, avšak postrádá složku instrumentální, může si to vyložit jako nedůvěru učitele 

v jeho schopnosti. Myslí si tedy, že je od něj očekáván pouze slabý výkon, což může jeho reálné 

výsledky skutečně významně ovlivnit (Federici, & Skaalvik, 2014). 

Vztah učitele a žáka není po celou dobu stejný, ale prochází v průběhu času jistými 

změnami. Na prvním stupni děti vnímají učitele jako vřelého, přátelského a podporujícího. 

V pozdějším věku je vnímaná sociální podpora významně nižší. K této změně dochází 

pravděpodobně především ze dvou důvodů. Prvním důvodem je to, že s blížící se adolescencí 

již dospělý, tedy i učitel, není bezvýhradnou autoritou a do popředí se dostávají vrstevníci. Dále 

může být tento fakt ovlivněný tím, že na druhém stupni se dítě setkává s několika lektory, na 

rozdíl od stupně prvního, kdy všechny předměty vyučuje pouze jeden učitel. Při neustálém 

střídání vyučujících tak může být složitější navázat bližší vztah a vnímaná podpora je tak oproti 

prvnímu stupni nižší (Bokhorst, Sumter, & Westenberg, 2010). 

Rozdíl v míře podpory můžeme najít také mezi lektory vyučujících na veřejných a na 

soukromých školách. To může být způsobeno nižším počtem dětí ve třídách, což učiteli 

umožňuje přistupovat k jednotlivým žákům více individuálně a snáze tak navázat bližší vztah 

(Ozsaker et al., 2015).  

 Poměrně často zkoumanou oblastí je vnímaná podpora vyučujících jednotlivými 

pohlavími. Z mnoha studií se ukázalo, že dívky vnímají od učitelů signifikantně více sociální 

podpory než chlapci (Bokhorst et al., 2010; Malecki, & Demaray, 2003; Malecki, & Demaray, 

2002a; Ozsaker et al., 2015). Podobné poznatky zjistili ve své studii také Furman a Buhrmester, 
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kde chlapci uváděli ve vztazích s učiteli vyšší míru konfliktu než dívky. Tato studie byla 

provedena na vzorku 198 žáků navštěvujících pátou a šestou třídu, pomocí rozhovoru 

a sebeposuzovacích dotazníků (Furman, & Buhrmester, 1985a). Jednou z možností proč 

k tomuto efektu dochází, může být to, že ve školství v profesi učitele pracují převážně ženy. 

U učitelů mužů by možná byla poskytovaná sociální podpora rozvržena jinak. V souvislosti 

s tímto tématem najdeme také studie, které podobnou souvislost mezi pohlavími neprokázaly 

(např. Rueger, Malecki, & Demaray, 2008; Tennant et al., 2015). Zda dochází opravdu 

k rozdílné podpoře, či je míra podpory pouze odlišně vnímána, a proč dochází k odlišným 

výsledkům, jsou otázky, jež nabízejí prostor pro další zkoumání, a bylo by vhodné se jim dále 

věnovat.  

2.2.2 Trenéři 

 Trenéři jsou dalším možným důležitým dospělým. Podle výzkumu, jehož autorem je 

J. J. Galbo a jeho kolegyně D. M. Demetruliasová, jsou mezi nejčastěji uváděnými 

nepříbuznými důležitými dospělými u adolescentů ve věku 17 až 25 let. Spolu s učiteli 

a mentory tvoří 60% uváděných důležitých dospělých. Tento vztah vzniká především mezi 

trenéry a chlapci, dívky je zmiňují dvakrát méně často (Galbo & Demetrulias, 1996).  

Výzkumy vědců se často zaměřují na souvislost sociální podpory, kterou trenéři 

poskytují a spokojenosti s daným trenérem či well-beingu v životě sportovců. L. H. Chen se 

zaměřil právě na well-being. Svůj výzkum provedl na 291 atletech ve věku patnáct až 

devatenáct let. Tito adolescenti měli za úkol vyplňovat sebeposuzovací dotazníky. Výsledky 

ukázaly, že trenéři poskytují především hmotnou podporu (tangible support), a to nejen ve 

sportu, ale i mimo něj. Podle Housova modelu tento typ odpovídá instrumentální podpoře. Dále 

zjistili, že míra pociťované vděčnosti může posílit vnímání přijímané podpory a takto nepřímo 

souviset s lepším well-beingem (Chen, 2013). 

Dalšími autory zabývající se touto problematikou jsou G. A. Cranmer a M. Sollitto. Tito 

vědci zkoumali souvislost různých typů sociální podpory, kterou může trenér sportujícímu 

adolescentu poskytnout a míry spokojenosti dospívajícího s daným trenérem. Výzkum byl 

proveden na 216 atletech ve věku osmnáct až dvacet dva let. Respondenti vyplňovali dotazníky, 

kde hodnotili různá tvrzení pomocí sedmibodové Likertovy škály. Z výsledků této studie víme, 

že poskytování informační, emocionální podpory a projevování úcty, kterou můžeme řadit 

k oceňující podpoře dle Housova modelu (appraisal support), souvisí s větší spokojeností 

sportovců s konkrétním trenérem. Sportující adolescenti na svých koučích oceňovali také to, 
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že se na ně mohli kdykoliv spolehnout a měli v nich oporu při zažívaném stresu. Emocionální 

a informační podpora je spojena také s lepším prožíváním sportovních zážitků. Oproti tomu 

míra hmotné podpory nebyla s mírou spokojenosti žádným způsobem asociována. Možným 

důvodem je to, že sportovci tuto podporu od svých trenérů očekávají, a tak ji ve spojitosti s touto 

rolí vnímají jako něco samozřejmého (Cranmber & Sollitto, 2015). 

Kromě trenérů bychom zde měli zmínit i další lektory volnočasových aktivit či vedoucí 

zájmových kroužků. Patří zde například vedoucí různých oddílů či lektoři uměleckých činností. 

Tato oblast však zatím není příliš prozkoumána, a tak zde zmíněné dospělé alespoň uvádíme, 

jelikož by v našem přehledu neměli chybět.  

2.2.3 Starší přátelé 

 Starší přátelé jsou v kontextu důležitých dospělých zajímavou skupinou. Stejně jako 

trenéři není ani tato skupina typicky zkoumaná z pohledu problematiky důležitých dospělých. 

Starší přátelé totiž ne vždy plní právě tuto roli. Bylo by jistě zajímavé věnovat se otázce, které 

faktory ovlivňují to, zda bude starší kamarád fungovat jako důležitý dospělý a kdy ne. Starší 

přátelé totiž mohou mít na dítě docela protichůdný vliv.  

Literatura věnující se tomuto tématu je nejčastěji propojena s užíváním alkoholu, jiných 

návykových látek a celkově s riskantním chováním dospívajících. Přítomnost důležitého 

dospělého a jeho zájem o dítě je spojován s nižším užíváním alkoholu u dospívajících 

(Berinšterová, Orosová, & Miovský, 2014).  

Studie provedená pomocí standardizovaných dotazníků ve Spojených státech na 

rozsáhlém vzorku necelých čtyř tisíc přibližně čtrnáctiletých dětí však ukazuje, že přítomnost 

staršího kamaráda naopak tendenci k rizikovému chování zvyšuje. Rizikovým chováním se 

zde kromě užívání alkoholu myslí také brzký začátek sexuálního života, kouření cigaret nebo 

marihuany či užívání jiných návykových látek.  Ve starším věku patří experimentování 

a testování hranic k přirozenému vývoji. Jsou-li tedy mladší dospívající ve společnosti starších, 

mohou se k tomuto rizikovému chování dostat snadněji již dříve. Ve výsledcích si také můžeme 

všimnout, že u dívek jsou vztahy se staršími přáteli častější než u chlapců. Autoři to vysvětlují 

dřívějším dospíváním dívek, a tedy dřívější tendencí experimentovat. Z toho důvodu, podle 

nich, dívky vyhledávají přátelství se staršími (Velazquez, Pasch, Perry, & Komro, 2011). 

Tato studie však definuje jako starší přátele už kamarády starší šestnácti let. Věkový 

rozdíl tedy nemusel být větší než dva roky. Možná, že pro vytvoření vztahu, ve kterém by starší 
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přítel fungoval v roli důležitého dospělého, je potřeba většího věkového rozestupu. Také není 

zcela jasné, jakým způsobem by dítě bylo ovlivněno kamarádem, který k rizikovému chování 

neinklinuje. Vidíme tedy, že i v této oblasti je stále spoustu neprozkoumaných otázek.  

Starší přátelé jsou však v životě dětí poměrně hojně zastoupeni. Zmíněná studie uvádí, 

že z celkového vzorku téměř čtyř tisíc respondentů mělo až 77% dětí kamaráda staršího 

šestnácti let. 75% dětí uvádí, že znají kamaráda ve věku šestnáct až osmnáct let, 40% dětí  má 

kamaráda ve věku devatenáct až dvacet let a 32% dětí zná alespoň jednoho přítele, který má 

více než dvacet jedna let. Z čísel je zřejmé, že někteří z respondentů znají někoho i z více 

skupin, tedy že mají více starších přátel. Přesto stále více než 75% zkoumaných dětí navázalo 

vztah se starším kamarádem, což dokládá, že starší přátelé se v životě dětí často vyskytují 

(Velazquez et al., 2011). 

2.2.4 Vrstevníci jako důležití „dospělí“ 

Rozhodli jsme se zmínit v této práci také vrstevníky, jelikož i oni jsou velmi důležitou 

skupinou v životě dětí. S důležitými dospělými je spojuje především to, že i oni poskytují dítěti 

značnou míru sociální podpory. M. R. Beamová ve své studii ukazuje, že důležití dospělí jsou 

význační zejména tím, že disponují jedinečnou kombinací charakteristik rodičů a zároveň 

vrstevníků (Beam et al., 2002). Z tohoto důvodu zde popíšeme vybrané aspekty vztahu dítěte 

s vrstevníky.  

Přátelé se v průběhu adolescence stávají v sociálním životě dětí více důležitými. Míra 

jimi poskytované podpory v tomto období značně narůstá. Mnoho přátel adolescenta je zároveň 

i jeho spolužáky, jelikož spolu tráví několik hodin každý den a to již několik let. Takto častý 

a dlouhodobý kontakt umožňuje snazší navázání bližšího vztahu. Spolužáci se setkávají ve 

školním prostředí, kde čelí stejným událostem týkajících se nejen studia a vzdělání, ale také 

sociálního charakteru. Dospívající tedy od svých vrstevníků získává podobně jako od učitele 

emocionální a informační podporu. Spolužáci ji však poskytují oproti učiteli v ještě vyšší 

míře (Hombrados-Mendieta, Gomez-Jacinto, Dominguez-Fuentes, Gracia-leiva, & Castro-

Travé, 2012). Je tedy důležité všímat si sociálního klimatu třídy a zajistit, aby spolu děti uměly 

vycházet a panovaly zde dobré vztahy. 

Podobné charakteristiky sociální podpory spolužáků a učitelů zjistila i K. R. Wentzelová 

se svými kolegy ve studii, které se účastnilo 358 žáků šestých, sedmých a osmých tříd. Po 

analýze dat sebraných pomocí dotazníků se ukázalo, že podpora spolužáků souvisí podobně 
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jako podpora učitelů s vyšší motivací dospívajícího ke vzdělání (Wenztel, Battle, Russell, & 

Looney, 2010). 

K podobným závěrům došla také S. M. Kieferová se svými spolupracovníky. V tomto 

výzkumu použili kombinaci dotazníku a interview. Respondenty byli stejně jako v předešlém 

výzkumu žáci šestých, sedmých a osmých tříd (n = 209). Dospívající uváděli od svých 

spolužáků jak emocionální podporu, tak podporu související se školním prostředím 

a vzděláním. Děti uvádějí, že se na své přátele mohou spolehnout například v poskytnutí 

poznámek po delším zameškání vyučování v důsledku nemoci či pokud potřebují vysvětlit 

probíranou látku nebo jen pomoci se zadaným úkolem. Zde vidíme, že takto poskytovaná 

podpora se od činnosti učitele příliš neliší. Díky emocionální podpoře spolužáků má dítě také 

pocit, že do třídy patří a je tady vítáno (Kiefer, Alley, & Ellerbrock, 2015). 

2.2.5 Další důležití dospělí mimo rodinu 

 Důležitým dospělým se může stát vlastně jakýkoliv dospělý v životě dítěte. Uvedli jsme 

zde ty nejčastější a řekli si k nim některé poznatky získané pomocí vědeckých studií. Přesto 

jsme nevyčerpali úplně všechny možné role. Ve spojitosti s důležitým dospělým se mluví také 

o sousedech, rodičích kamarádů či o přátelích rodičů. Těmto dospělým se v práci podrobněji 

nezabýváme, jelikož bližší poznatky o jimi poskytované sociální podpoře scházejí. Pro 

kompletní přehled důležitých dospělých je však nutné je alespoň zmínit, aby nebyli opomenuti 

a při rozšiřování poznatků o této problematice, se vědci v dalších výzkumech věnovali i jim.  

2.3 Srovnání důležitých dospělých v rodině a mimo ni 

 Z předešlého textu můžeme vidět, jak moc se vztah dítěte a jednotlivých důležitých 

dospělých liší. Pro účely této bakalářské práce jsme důležité dospělé rozdělili na příbuzné 

a nepříbuzné. Ráda bych nyní tyto dvě skupiny vzájemně souhrnně porovnala, jelikož tímto 

směrem celá práce směřuje.  

Podobným tématem se zabývala také M. R. Beamová se svými kolegy, z jejichž studie 

zde budu vycházet. Svůj výzkum provedli na 243 adolescentech (průměrný věk 16,6 let) v Los 

Angeles a s 55 z nich, včetně jejich důležitých dospělých, uskutečnili navíc i rozhovor. 199 

zkoumaných adolescentů (tedy 82% vzorku) uvedlo důležitého dospělého. Přibližně polovina 

z nich byli příbuzní a zhruba druhá polovina nepříbuzní. Obě skupiny jsou tedy v životech 

dospívajících důležitou složkou. Při porovnání, zda jsou mezi příbuznými 
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a nepříbuznými dospělými nějaké rozdíly, dospěli autoři ke zjištění, že se tyto vztahy liší věkem 

dítěte při jejich vzniku, tedy délkou vztahu, a frekvencí kontaktu. S důležitými dospělými, 

které dospívající poznali mimo svou rodinu, se většinou sblížili v období mezi svými dvanácti 

až šestnácti lety. Vztahy s příbuznými dospělými se zintenzivnily v různých obdobích života 

po celých šestnáct či sedmnáct let. Přestože se příbuzní s adolescenty nestýkali tak často jako 

druhá skupina, stále se ve více než polovině případů stýkají či jinak kontaktují alespoň jednou 

týdně. U opravdu klíčových příbuzných dochází k častějším konfliktům, avšak celkově si 

příbuzní váží vztahu s dospívajícími více než dospělí mimo rodinu. Autoři sledovali také míru 

poskytované podpory u obou skupin. Z hlediska frekvence se v této proměnné skupiny mezi 

sebou nelišily. Rozdíl se ukázal pouze v tom, že nepříbuzní poskytují specifičtější 

a konkrétnější typy podpory na rozdíl od důležitých dospělých v rodině, kteří dětem poskytují 

podporu v širší podobě (Beam et al., 2002). 

3. Význam důležitého dospělého pro různé skupiny 

 Důležitý dospělý je součástí života většiny adolescentů (Chen et al., 2003). Stejně jako 

je každé dítě jiné, nejsou ani tyto vztahy vždy stejné. Mohou se různě lišit například podle 

potřeb dítěte. Každý vztah s důležitým dospělým může mít jinou frekvenci kontaktu, různí 

dospělí mohou být pro každé dítě jinak důležití, trávit s ním čas odlišným způsobem či jej 

podporovat v různých oblastech. V předešlých částech jsme si ukázali, jak se tento vztah může 

různit v závislosti na tom, kdo důležitým dospělým je. Nyní se budeme věnovat některým 

charakteristikám nejen dospělého ale právě i dítěte, které mohou s podobou vztahu nějakým 

způsobem souviset. 

3.1 Kulturní rozdíly 

 Nejprve zmíníme kulturními rozdíly, jelikož jsou ze zde zmíněných charakteristik 

nejobecnější oblastí. V práci na takové téma jako je důležitý dospělý bychom je rozhodně 

neměli opomenout, už jen z toho důvodu, že samotný pojem „dospělý“ je v různých 

kulturách vnímán odlišně. Přechod z dítěte na dospělého probíhá v odlišném věku a mnohdy 

také jiným způsobem. S rolí dítěte a dospělého se také mohou vázat odlišná očekávání apod. 

Při studiu důležitých dospělých je tedy nutné zjistit, jak konkrétně se tyto vztahy v různých 

kulturách liší a při samotné práci s tímto fenoménem si tyto rozdíly uvědomovat. 
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 Vzhledem k tomu, že vycházíme převážně z amerických studií, jsou kulturní rozdíly 

vztažené především na jejich populaci. Začneme jedním z obecnějších výzkumů, který 

porovnává charakteristiky vztahu amerických (n = 201) a čínských (n = 502) adolescentů, 

jejichž průměrný věk je 16,7 let, s jejich důležitými dospělými. Tito adolescenti vyplňovali 

sebeposuzovací dotazník. V obou kulturách uvedlo přítomnost důležitého dospělého ve svém 

životě přes 80% dotázaných adolescentů. Také se zde objevila přibližně stejně silná tendence 

navázat tento vztah s osobou téhož pohlaví. V mnoha dalších charakteristikách se však obě 

kultury lišily. Pro Američany jsou například významní spíše představitelé církve a trenéři. 

Podporují je mimo jiné v interpersonálních vztazích či spolu sdílejí zábavné chvíle. Celkově 

tyto dospělé vnímají američtí dospívající jako více důležité. Téměř třetina je ohodnotila jako 

„opravdu klíčové osoby“, kdežto čínští adolescenti své mentory takto ohodnotili pouze v 5% 

případů.  V Číně jsou dospívajícím bližší o něco starší dospělí než ve Spojených státech. Jejich 

věkový průměr zde činí asi čtyřicet dva let, kdežto v USA je to o šest let méně. Tento jev platí 

také v dalších podskupinách, jako jsou například učitelé či tety a strýci. U učitelů se na chvíli 

zastavíme. V Číně je volí za důležité dospělé oproti Spojeným státům větší množství 

adolescentů. Konkrétně je to 33% v Číně a 10% ve Spojených státech. K tomuto efektu může 

docházet z toho důvodu, že je profese učitelů v čínské kultuře velmi ceněná. Dalším možným 

důvodem, který autoři uvádějí je to, že v Číně jeden lektor vyučuje stejné studenty po několik 

let. Mají tedy větší prostor k tomu navázat s dětmi bližší a hodnotnější vztah, než je tomu ve 

Spojených státech, kde se učitelé často rok od roku střídají. Oproti USA je podpora čínských 

důležitých dospělých více spojována s akademickou úspěšností a tito dospělí také častěji 

fungují v roli modelů (Chen et al., 2003) 

V jiných studiích jsou často srovnáváni Američané s evropským, asijským 

a hispánským původem. Stejně jako v předešlých výzkumech se i zde ukázalo, že většina 

adolescentů volí svého důležitého dospělého z vlastní etnické skupiny. Autoři zkoumali 355 

adolescentů ve věku sedmnáct až devatenáct let. V této studii se zaměřili také na vzdělání 

důležitých dospělých. Z výsledků vidíme, že mentoři hispánských Američanů dosahují nižšího 

vzdělání než mentoři adolescentů s evropským či asijským původem. Pouze jedna třetina 

důležitých dospělých hispánských Američanů studuje vysokou školu, zatímco u asijských 

Američanů to je jedna polovina a u evropských Američanů asi dvě třetiny. Co se týče 

zaměstnání, ve všech třech etnických skupinách bylo zaměstnáno přes 80% významných 

dospělých. Mentoři adolescentů asijského původu však dosahovali vyšší pracovní prestiže než 

důležití dospělí adolescentů s hispánským či evropským původem. Psychologické 
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charakteristiky dospělých pak byly podobné u všech zmíněných etnických skupin. Často se 

objevovala například míra přijetí či vřelost (Haddad et al., 2011). 

 Se stejnými etnickými skupinami pracovala také M. R. Witkowová a A. J. Fuligni. 

Jejich práce se však už netýkala přímo důležitých dospělých ale přátel a rodičů. Uvádíme ji zde 

však z toho důvodu, že je tematicky velmi blízká a také rodiče i přátelé poskytují dětem značnou 

míru sociální podpory. Poznatky získané v této longitudinální studii tedy mohou být přínosné 

i pro studium důležitých dospělých. Autoři se zde zaměřili na povzbuzení dětí od rodičů a přátel 

i na to, zda spolu vedou rozhovory o škole a sledovali, zda mají nějakou spojitost se studijním 

průměrem. Výzkumný vzorek byl složen z 541 studentů středních škol z různých etnicky 

odlišných rodin, kteří vždy na jaře vyplňovali dotazníky. Míra povzbuzení od rodičů korelovala 

se studijním průměrem u Američanů evropského i asijského původu. U Američanů hispánského 

původu efekt nebyl prokázán. V asijských rodinách se však projevil až v druhé generaci. Autoři 

se domnívají, že jedním z důvodů může být nejistota prvních přistěhovalých v nové zemi. 

Nemusejí se cítit plně kompetentní, aby své děti podporovali v oblastech, které po nich škola 

vyžaduje. Rozhovory s rodiči o průběhu vzdělání či o obecně o škole spojeny se studijním 

průměrem nebyly. Je možné, že zde se souvislost neprojevila, jelikož škola je diskutovaným 

tématem, jak v případech kdy žák prospívá a probírá tak s rodiči další možnosti vzdělání či od 

nich vyhledává pomoc, tak v případech kdy ve škole neprospívá a rodiče jeho výsledky pouze 

monitorují. Povzbuzení od přátel ani rozhovory podobného typu se studijním průměrem 

spojeny nebyly, a to u žádné z etnických skupin (Witkow & Fuligni, 2011). 

3.2 Gender rozdíly 

 Mezi chlapci a dívkami existuje v této problematice několik odlišností. Pohlaví dítěte 

souvisí například s výběrem důležitého dospělého a také s mírou vnímané podpory. Většinou, 

přibližně v šedesáti procentech případů, je pro dítě důležitým dospělým osoba stejného 

pohlaví, jako jsou ony samy (Galbo & Demetrulias, 1996). Ke stejným závěrům dospěl i D. A. 

Blyth se svými kolegy. V jejich výzkumu, kterého se účastnilo téměř 3000 studentů sedmých 

až desátých tříd, byli důležití dospělí stejného pohlaví jako dítě ve dvou třetinách případů 

(Blyth, Hill, & Thiel, 1982). 

Chlapci a dívky upřednostňují u důležitých dospělých odlišné charakteristiky. Zatímco 

chlapci s dospělým rádi sdílí své zájmy a oceňují společné činnosti, dívky se ke svým mentorům 

obracejí s radou o pomoc při osobních problémech. Je pro ně také velmi důležité, aby je dospělý 

přijímal takové, jaké jsou (Galbo & Demetrulias, 1996). 
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Dívky vnímají vztahy oproti chlapcům jako více důležité. Tato tendence se s rostoucím 

věkovým rozdílem mezi dítětem a dospělým zvětšuje. Čím je tedy věkový rozdíl větší, tím je 

vztah vnímán jako důležitější. Také se zdá, že dívky mají blíže k matkám. Dle výzkumů vnímají 

ve vztazích s matkami vyšší míru společenství a spokojenosti, než ve vztazích s otci. Mohli 

bychom očekávat, že chlapci budou mít blíže zase k otcům, ale není tomu tak. Vztahy s oběma 

rodiči hodnotí stejně. Oproti chlapcům je vztah dívek s matkou také více intimní (Fuhrman, & 

Buhrmester, 1985b).  

Co se týče celkové sociální podpory od obou rodičů, je poskytována oběma pohlavím 

stejně. Dívky jsou však více podporovány učiteli, spolužáky i blízkými přáteli. Zde není jasné, 

zda je míra podpory opravdu vyšší nebo jsou vůči ní dívky jen více vnímavější či podporu jako 

silnější pouze hodnotí. Ke shodným závěrům dospělo hned několik výzkumů (Malecki, & 

Demaray, 2003; Demaray, & Malecki, 2002a; Bokhorst, et al., 2010). 

Určité rozdíly mezi pohlavími existují i ve volbě důležitých dospělých. Dívky 

například volí častěji prarodiče (v 55%) na rozdíl od kluků (ve 45%). Podle výzkumu 

provedeného ve Spojených státech na studentech navštěvujících ročník K-12 (odpovídající 

třetím ročníkům našich středních škol), dávají dívky přednost učitelům ze tříd K-6 (tedy našich 

šestých tříd základních škol), avšak chlapci více učitelům ze tříd K9-K-12 (tedy spíše učitelům 

ze středních škol). Také chlapci častěji považují za své důležité dospělé trenéry, a to asi 2x více 

než dívky. Je možné, že k tomuto jevu dochází z toho důvodu, že se chlapci častěji věnují 

sportovním aktivitám, a tak přichází do styku s trenéry častěji než dívky. Pro dívky se důležitý 

dospělí stali významnými také o něco dříve než pro chlapce (Galbo & Demetrulias, 1996).  

3.3 Věkové rozdíly  

 Mnoho výzkumů zde uvedených se zaměřuje na význam důležitého dospělého v období 

dospívání. Přestože cílovou skupinou této práce jsou děti, poznatky získané na studiu 

adolescentů jsou i pro naše zaměření velmi cenné a můžeme z nich vycházet. Nesmíme však 

zapomenout, že mezi těmito skupinami dochází ke značným rozdílům. Sociální vztahy dítěte 

se s nástupem adolescence dosti proměňují. Učitelé, rodiče i přátelé hrají pro jedince odlišnou 

roli a mění se také povaha přátelských vztahů. Co se týče rodičů a učitelů, jsou dětmi vnímáni 

jako důležité autority. Dítě se chce dospělému zavděčit, získat jeho ocenění. Během dospívání 

se pro nás stává důležitější názor přátel, toužíme být přijímáni svými vrstevníky a často se tak 

dostáváme do rozporu s názorem rodičů (Vágnerová, 2008). Nemůžeme však říci, že by jejich 

názor ztrácel význam, naopak. Přestože se dospívající proti rodičům výrazně vymezují 
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a dochází k častějším konfliktům, podpora jak od matek tak otců je velice důležitou součástí 

i v tomto období života. Projevy lásky a opory úzce souvisí s osobním well-beingem 

adolescentů (Malecki & Demaray, 2003). 

 Vztahy s vrstevníky prochází také jistými změnami. Zatímco v nižším věku děti 

vytvářejí spíše homogenní skupinky a tráví čas spíše s přáteli stejného věku i pohlaví, během 

dospívání jsou již přátelství genderově rozmanitější. Skupinky jsou již tvořeny jak dívkami, tak 

chlapci. V této době se utváří i první partnerské vztahy (Vágnerová, 2008). 

Jak tedy vidíme z předešlého textu, během těchto období se i rozmezí pár let výrazně 

odráží v povaze vztahů dítěte či adolescenta s lidmi v jeho okolí. Z těchto důvodů je nutné, 

abychom byli při práci s literárními zdroji obezřetní a výsledky získané na adolescentech 

negeneralizovali na všechny věkové skupiny, avšak se jimi pouze inspirovali. Tyto rozdíly 

vedly některé vědce k tomu, aby empiricky ověřili, zda vnímaná sociální podpora souvisí 

s rostoucím věkem respondentů. Na toto téma proběhlo několik výzkumů (např. Richman et al., 

1998; Wentzel et al., 2010) 

Pro ilustraci zde přiblížíme výzkum J. M. Richmana a jeho kolegů. Výzkum byl 

proveden na vzorku 525 studentů. Přibližně polovina z nich byli žáci šestých až osmých tříd, 

druhá polovina pak studenti středních škol. V této studii se zaměřili na zdroje sociální podpory 

u těchto dvou věkových skupin. Autoři pracují s osmi typy sociální podpory. Pro orientaci 

uvádíme v podkapitole 1.1.1 přehlednou tabulku, která tyto typy přirovnává k Housovu modelu 

sociální podpory, se kterým zde pracujeme. Mezi mladšími a staršími studenty existují jisté 

rozdíly v sekundárních zdrojích této podpory, zatímco primární zdroje bývají zpravidla pro 

obě skupiny shodné. Například rodiče jsou primárním zdrojem emocionální podpory pro obě 

věkové skupiny, kdežto druhým nejvýznamnějším zdrojem této podpory pro mladší žáky jsou 

přátelé a pro starší studenty učitelé (Richman et al., 1998).  

3.4 Městské a venkovské děti 

 V literatuře věnující se tématu důležitých dospělých můžeme nalézt také výzkumy, 

které srovnávají podobu tohoto vztahu u dětí žijících na venkově a ve městě.  J. Garbarino se 

svými kolegy provedl výzkum se 111 dětmi ze šestých tříd, ve kterém se zaměřil pouze na 

důležité osoby mimo rodinu. Tyto děti byly žáky venkovských, předměstských a městských 

škol. Jako výzkumnou metodu vědci zvolili interview. V interview děti mohly vyjmenovat tolik 

nerodinných osob, se kterými se dobře znají, kolik chtěly. Poté dostaly za úkol ze vzniklého 



 

30 

 

seznamu vybrat deset nejdůležitějších. V seznamu všech zmíněných blízkých, můžeme vidět 

klesající tendenci v souvislosti se vzdáleností navštěvované školy od města. Žáci městských 

škol uvedli největší množství nerodinných dospělých (33% z celkového počtu jimi uvedených 

osob). Po nich následovali žáci příměstských škol (22%) a žáci navštěvující venkovské školy 

uvedli nerodinných dospělých ze všech skupin nejméně (19%). Autoři si také všímali i věku 

respondentů a zjistili, že děti v preadolescentním věku vybírají mezi deset nejdůležitějších osob 

až třikrát více dospělých, než děti v rané adolescenci. To může být způsobeno právě změnou 

vztahů, kdy se v adolescentním věku dostávají do popředí přátelé (Garbarino, 1978).  

 Další studie, kterou zde zmíníme, byla provedena v Austrálii na vzorku 219 dětí ve věku 

od sedmi do čtrnácti let. Studie se účastnili také jejich rodiče a učitelé. Část dětí pochází 

z venkova (n = 33) a ostatní z městských oblastí (n = 186). Všichni respondenti vyplňovali 

dotazníky. Ze získaných dat vědci zjistili, že rodiče městských dětí dosahují vyššího vzdělání i 

vyšších příjmů, než rodiče dětí žijících na venkově. Ve městech jsou rodiče také více zapojeni 

do vzdělávání svých dětí. Ve vztahu žáka a učitele se již městské a venkovské děti v tolika 

oblastech neliší. Kvalita těchto vztahů se mezi těmito skupinami neliší. Děti na venkově však 

vnímají učitele jako více důležité. Vzhledem k tomu, že na venkově žije nižší počet obyvatel, 

je možné, že se tito lidé mezi sebou více znají a žáci s učiteli se potkávají častěji i mimo školní 

prostředí. V důsledku toho tedy může být navázán bližší vztah, který je pak pro dítě 

významnější a důležitější (Gavidia-Payne, Denny, Davis, Francis, & Jackson, 2014). 
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4. Návrh výzkumu: Důležití dospělí v rodině a mimo ni 

 Tato bakalářská práce si klade za cíl přispět ke studiu problematiky důležitých 

dospělých porovnáním příbuzných důležitých dospělých a dospělých, které dítě pozná mimo 

rodinu. Teoretická část shrnula nejrůznější výzkumy provedené v této oblasti. Z těchto 

výzkumů můžeme vidět, že poskytovaná sociální podpora jednotlivými dospělými není vždy 

stejná a pro určité skupiny má svá specifika. Z toho důvodu jsme se rozhodli zaměřit na hlubší 

prozkoumání těchto odlišností a přispět tak k většímu porozumění vztahů důležitých dospělých 

a dětí, což může napomoci jejich zkvalitnění. V empirické části této práce tedy provedeme 

návrh výzkumu, který by bylo vhodné vzhledem k již získaným poznatkům nyní realizovat.  

4.1 Výzkumná otázka  

 Cílem navrženého výzkumu je porovnat působení důležitých dospělých v rodině 

a mimo ni. V teoretické části (konkrétně v podkapitole 2.3) uvádíme výzkumy sledující 

podobný cíl. Nezaměřují se však primárně tímto směrem a srovnání příbuzných dospělých 

s nepříbuznými zpracovávají spíše jako doplnění. Autoři navíc nepracují v českém prostředí, 

takže si nemůžeme být jisti, zda lze jejich výsledky zobecnit i na zdejší populaci. Význam 

kulturních rozdílů v tomto tématu jsme zmínili v podkapitole 3.1. Přesto nám poznatky 

zmíněných výzkumů dávají dobrý základ pro další zkoumání. Výsledky ukazují, že vztah dětí 

s důležitými dospělými v rodině se od jejich vztahu s důležitými dospělými například ve škole 

v některých aspektech liší. Výzkumná otázka navrhovaného výzkumu tedy zní následovně:  

Jaké jsou rozdíly v České republice mezi působením důležitých dospělých v rodině 

(s výjimkou rodičů) a důležitých dospělých mimo rodinu? 

Přestože rodiče v teoretické části často zmiňujeme, do navrhovaného výzkumu jsme je 

nezahrnuli. Jejich vztah s dětmi je velmi specifický a od ostatních důležitých dospělých se liší. 

Další důležití dospělí jsou pro dítě význační například tím, že s nimi mohou rozebírat různá 

témata a poradit se v oblastech, které by se se svými rodiči styděli či obávali probírat (Beam et 

al., 2002).  

4.2 Výzkumný soubor a popis jeho výběru  

 Na katedře psychologie FF UK již v minulých letech vznikly práce zabývající se 

tématikou důležitých dospělých. Například K. Vávrová pracuje s důležitými dospělými ve 
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vývoji dospívajících. Jejími respondenty jsou žáci devátých tříd základních škol a příslušných 

ročníků víceletých gymnázií (Vávrová, 2014). Tento výběr je poměrně specifický, v této práci 

se zaměřujeme na mladší děti. Jako respondenty tedy volíme děti celého druhého stupně 

základních škol, tzn. ve věku jedenáct až patnáct let. Žáky gymnázií do výběru nezařazujeme 

z důvodu, že jejich přístup například ke vzdělání a tedy i k učitelům může být od žáků 

klasických základních škol odlišný. Při práci s daty by pak bylo nutné tento aspekt zohledňovat. 

Vzhledem k tomu, že zde navrhovaná studie je spíše popisného charakteru a zaměřuje se na 

jiné aspekty než odlišné vzdělání, rozhodli jsme se výběr v tomto ohledu zúžit. Vzhledem 

k věku respondentů je tedy potřeba získat podepsaný informovaný souhlas rodičů či zákonných 

zástupců. Tato studie se skládá ze dvou odlišných částí, pro každou z nich jsme tedy 

vypracovali odlišný informovaný souhlas, aby bylo jasné, čeho přesně se budou žáci účastnit. 

Jejich konkrétní zpracování nalezneme v přílohách. 

 Pro výběr respondentů budeme vycházet z veřejně dostupného seznamu základních škol 

v České republice. Z tohoto seznamu náhodně vybereme deset škol. V těchto školách pak 

stejným náhodným výběrem určíme třídy, které se výzkumu účastní. Abychom zajistili 

rovnoměrné rozložení věku respondentů ve výběru, z první, třetí, páté, sedmé a deváté zvolené 

školy vybereme vždy jednu šestou a jednu osmou třídu. V druhé, čtvrté, šesté, osmé a desáté 

vybrané základní školy určíme opět na základě náhodného výběru vždy jednu sedmou a jednu 

devátou třídu. Dohromady tedy získáme dvacet náhodně vybraných tříd, což znamená, že by se 

výzkumu mělo účastnit zhruba 500 respondentů. 

 Základním školám nabídneme pro posílení motivace zapojit se do studie širší 

spolupráci. Na konkrétní podobě spolupráce se dohodneme s jednotlivými školami. Můžeme 

jim nabídnout například odborné přednášky studentům či možnost exkurze. 

4.3 Výzkumné metody 

 Pro získání dat navrhujeme použít metodu dotazování: dotazník a následné interview. 

Dotazník bude distribuován v elektronické podobě. Vzhledem k tomu, že nás zajímají pouze 

faktické údaje nikoliv celkové reakce respondenta, není nutné dotazník administrovat tváří 

v tvář formou tužka-papír. Elektronická forma nám umožní snadnější a rychlejší zpracování dat 

a žákům zajistí větší anonymitu. Dotazník zadá třídní učitel podle zadaného postupu řešitele 

projektu. Konkrétní postup zadávání dotazníku blíže popíšeme v následující podkapitole Postup 

sběru dat. Vzhledem k častému kontaktu může učitel žáky již blíže znát a rozpoznat písmo 
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jednotlivých dětí, což může narušit anonymitu odpovědí. Také z tohoto důvody tedy volíme 

elektronickou formu dotazníku.  

V úvodu dotazníku nejprve popíšeme, kdo to důležitý dospělý je, aby děti měly 

představu, o kom se v dotazníku budeme bavit. Pro tento popis je důležité zvolit jednoduchý 

jazyk, aby mu správně porozuměli i nejmladší respondenti, tedy jedenáctileté děti. První 

položky dotazníku budou tvořeny demografickými údaji, jako je věk a pohlaví respondenta. 

V dotazníku vyjmenujeme nejrůznější důležité dospělé. Půjde o učitele, trenéra, lektora 

zájmového kroužku, souseda, staršího kamaráda, otce kamaráda či kamarádky, kamaráda 

rodičů, dědu, bratra, bratrance a strýce. Všichni tito dospělí budou nabídnuti také v ženském 

pohlaví. Poslední volbou bude možnost jiné, kde může respondent vypsat svého důležitého 

dospělého v případě, že by ve vypsaných možnostech chyběl. Dítě má možnost vybrat jednoho 

či dva z nich a pak pro každého zvoleného důležitého dospělého zodpovědět otázky mapující 

jejich vztah (např. jak často se vídají nebo si telefonují). V další části dotazníku vytvoříme dvě 

až tři tvrzení vycházející z jednotlivých typů sociální podpory dle Housova modelu z roku 

1981, který jsme popsali v podkapitole 1.1.1 (např. „Můžu se mu/jí s čímkoliv svěřit.“). 

Navzdory tomu, že byl tento model vytvořen již před více než třiceti lety, je v oblasti sociální 

podpory stále hojně používán. Úkolem respondenta bude tato tvrzení ohodnotit pomocí 

pětibodové Likertovy škály (od rozhodně nesouhlasím až po rozhodně souhlasím). Tyto 

otázky respondent zodpovídá také pro každého zvoleného důležitého dospělého zvlášť. 

Dotazník je ukončen otázkou, zda mají respondenti zájem účastnit se také rozhovoru o vztahu 

s jejich důležitým dospělým, kterého si v předešlých otázkách zvolili. Pokud souhlasí, vyplní 

kontakt na své rodiče či zákonné zástupce v podobě telefonního čísla a e-mailu, aby bylo možné 

se s nimi domluvit na příslušném termínu. Ještě před použitím dotazníku je důležité provést 

předvýzkum a jeho pomocí dotazník ověřit, zda je srozumitelný a použitelný pro sběr dat.  

 Další výzkumnou metodou je interview, které provedeme jak s žáky, tak i s jimi 

vybranými důležitými dospělými. Kontakt na konkrétní důležité dospělé získáme na konci 

interview s dětmi. Za účast ve výzkumu tito dospělí získají symbolickou finanční odměnu, 

abychom je namotivovali s námi spolupracovat. Rozhovor bude polostrukturovaný. Necháme 

respondenty volně povídat o jejich vzájemném vztahu, o tom, co sami považují za důležité. 

V případě, že pro ně bude obtížné se o tématu více rozpovídat, je možné je pobídnout 

doplňujícími otázkami, aby se více rozmluvili. S oběma členy dvojice bude rozhovor proveden 

zvlášť a to z několika důvodů. Za prvé je potřeba zajistit bezpečné prostředí, aby respondenti 

věděli, že mohou vztah popisovat upřímně, jak jej skutečně vnímají. Pokud by druhá osoba byla 
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při rozhovoru přítomna, mohli by účastníci výzkumu při vyprávění své odpovědi redukovat či 

jinak pozměňovat, aby popisovaný vztah nějakým způsobem neovlivnili. Zajistit oddělené 

vyprávění o vztahu je důležité také z toho důvodu, že odpovědi jedné osoby mohou ovlivňovat 

odpovědi druhé osoby. U dětí je tento efekt ještě výraznější. Často mají tendenci souhlasit 

s tvrzením dospělého, zvláště pokud je tento dospělý pro ně nějakým způsobem významný 

a důležitý. Od této osoby mohou přejímat mnoho názorů a postojů, což by při společném 

rozhovoru mohlo výrazně zkreslit sebraná data.  

4.4 Postup sběru dat  

 Po domluvě s vybranými základními školami a ujasněním si konkrétní podoby 

vzájemné spolupráce rozešleme těmto školám vytištěné informované souhlasy určené 

rodičům či zákonným zástupcům. Konkrétní podobu informovaných souhlasů nalezneme 

v přílohách této práce. Třídní učitel žáky obeznámí s plánovaným výzkumem a rozdá jim 

informované souhlasy, které žáci předají svým rodičům nebo zákonným zástupcům 

k podepsání. Výzkumu se poté budou účastnit pouze ti z žáků, kteří odevzdají podepsaný 

informovaný souhlas ještě před zahájením samotného sběru dat. Dotazník školám rozešleme 

v podobě internetového odkazu. Zdůvodnění elektronického zpracování jsme zmiňovali 

v podkapitole 4.3. V dnešní době již všechny školy do svých osnov zahrnují základy práce 

s informačními technologiemi. Dostupnost učeben s dostatečným množstvím počítačů či jiných 

zařízení, které by umožnily vyplnění dotazníků, by tedy neměla být problém. Vzhledem 

k jednoduchosti administrace dotazníku je možné přenechat jeho zadávání učitelům konkrétní 

školy. Do výzkumného souboru jsme vybrali vždy celé třídy, takže dotazník nyní může žákům 

zadat třídní učitel například při třídnické hodině. Zda tato hodina proběhne před nebo po 

vyučování by na sebraná data nemělo mít vliv, jelikož žádná z položek není zaměřená na výkon 

ani pozornost či podobné jevy, které by mohly variovat v souvislosti se změnou denní doby či 

únavou po vyučování.  

 Žáci ochotni pokračovat ve výzkumu a účastnit se následného polostrukturovaného 

rozhovoru budou kontaktováni na základě jimi uvedených čísel či emailů. Touto cestou se pak 

spolu s vědci realizujícími tento výzkum domluví na konkrétním termínu a místě, kde interview 

proběhne. Ještě před samotným zahájením rozhovoru je nutné zkontrolovat informovaný 

souhlas k této části výzkumu podepsaný rodiči či zákonnými zástupci. Osoba provádějící 

rozhovor pak dítěti připomene vyplňovaný dotazník a pojetí důležitého dospělého. Následně 

rozhovor zahájí otázkou co nejvíce podněcující popis vztahu. U dospělých se hodí otázka typu 
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„Jak byste popsal/a váš vztah?“ U starších dětí je možné ji rovněž použít. Pro jedenáctileté děti 

navštěvující šestou třídu by však mohla být matoucí a ne dobře srozumitelná. Můžeme ji tedy 

obejít přes otázky typu „Co nejčastěji děláte, když jste spolu?“ Dítě pak necháme volně mluvit, 

případně ho dalšími doplňujícími otázkami povzbudíme k pokračování ve vyprávění. Na konci 

rozhovoru jej poprosíme o kontakt či alespoň jméno dospělého, o kterém žák mluvil, abychom 

ho mohli rovněž kontaktovat a domluvit s ním termín interview. Rozhovor s důležitým 

dospělým je pak veden v podobném duchu.  

4.5 Zpracování dat 

 Získaná data z dotazníku rozdělíme nejprve do dvou skupin, podle toho zda vybraným 

důležitým dospělým je rodinný příbuzný či dospělý, kterého dítě poznalo mimo rodinné kruhy. 

Každou z otázek pak mezi těmito skupinami porovnáme, zda se odpovědi nějakým způsobem 

liší. Výsledky tedy budou převážně popisného charakteru. Dozvíme se, které sociální role 

nejčastěji vystupují zároveň v roli důležitého dospělého, a to jak obecně, tak ve zmíněných 

dvou skupinách. Díky podrobným možnostem v otázce budeme mít představu také 

o procentuálním zastoupení méně častých rolí, které se však v této oblasti mohou také 

objevovat. Položky dotazníku nám poskytnou informace o frekvenci kontaktu, počátku vztahu 

či o způsobu trávení společného volného času. Všechny tyto oblasti budou popsány zvlášť pro 

důležité dospělé v rodině a zvlášť pro důležité dospělé mimo rodinu.  

Druhá část dotazníku obsahující různá tvrzení se věnuje různým typům sociální 

podpory. Vzhledem k tomu, že tyto položky nejsou nijak standardizovány, nelze je využít pro 

opravdu validní měření druhů sociální podpory. Získaná data jsou tedy pouze orientačními 

údaji, i ty nám však mohou být užitečné. Na jejich základě si můžeme vytvořit přibližnou 

představu o tom, jak by sociální podpora a její části mohla být rozvržena ve vztahu s příbuznými 

a nepříbuznými důležitými dospělými. Data lze dále seřadit do kategorií podle pohlaví a věku 

respondentů a všímat si případných rozdílů v těchto podskupinách. 

Data získaná z rozhovorů budou zpracována kvalitativní formou. Přestože interview 

není příliš strukturováno, domníváme se, že se respondenti přirozeně dotknou shodných oblastí, 

které pak bude možné mezi zmíněnými skupinami i podskupinami porovnávat. Na základě 

získaných poznatků pak utvoříme hypotézy, vhodné k dalšímu zkoumání v navazujících 

výzkumech.  
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4.6 Diskuze 

 Při práci s výsledky nesmíme zapomínat na limity a úskalí tohoto výzkumu. 

Interpretujeme-li výsledky, musíme si být vědomi především toho, že data lze zobecnit pouze 

na populaci žáků druhého stupně základních škol v České republice. Nelze je tedy aplikovat 

například na studenty víceletých gymnázií. Jejich výsledky nemusí být nutně odlišné, ale 

vzhledem ke specifickému přístupu ke vzdělání se určité odlišnosti objevit mohou. Zda existují 

rozdíly mezi důležitými dospělými žáků základních škol a víceletých gymnázií ukáže pouze 

výzkum zaměřený právě tímto směrem. 

 Během vyplňování dotazníku může nastat několik situací, které mohou zkreslit 

výsledky. I přes snahu pojem důležitého dospělého dětem stručně přiblížit, může dojít 

k neúplnému pochopení a v jeho důsledku pak k nepřesným odpovědím na zadané otázky. 

Výskyt tohoto problému může být redukován přítomností třídního učitele, na kterého se děti 

mohou v případě nejasností obrátit a doptat se, jak mají konkrétním otázkám rozumět. Bylo by 

tedy vhodné o tématu výzkumu informovat i učitele a obeznámit ho se základními poznatky, 

aby mohl v případě potřeby dětem správně poradit. 

 Problematická se může zdát také chvíle, kdy dítě žádného důležitého dospělého ve svém 

životě neidentifikuje. Vzhledem k tomu, že položky dotazníku se vážou k důležitému 

dospělému, kterého dítě samo zvolí, skončí takovýto žák s vyplňováním velice rychle. Učitel 

by tedy měl během administrace ohlídat, aby si děti v tomto volném čase buďto sami našli 

nějakou vhodnou alternativní činnost, nebo jim byla zadána, než spolužáci dotazník vyplní. 

Pokud by dítě zůstalo bez práce a možnosti věnovat se nějaké činnosti, mohlo by začít přemýšlet 

nad tím, že mu takto významná osoba v životě schází a prožívat tak negativní pocity, zvláště 

pokud by bylo jedním z mála či dokonce jediným, kdo dotazník nevyplňuje celý.  

 Co se týče tvorby dotazníku, nespecifikovali jsme blíže postavení nevlastních rodičů. 

V případě, že se dítě rozhodně popisovat právě nevlastního rodiče jako důležitého dospělého, 

může tento chybějící údaj vyvolat mírné zmatení. Tato situace by však nemusela příliš vadit. Je 

možné, že pokud je nevlastní rodič pro dítě natolik významným, nad rozdíl mezi pojmy „rodiče“ 

a „nevlastní rodiče“ se dítě při vyplňování ani nezamyslí. Je ale také možné, že tato kategorie 

zde opravdu chybí. Respondent má však možnost uvést nevlastního rodiče prostřednictvím 

možnosti „jiné“. Pokud by se tato možnost objevila v sebraných datech častěji, bylo by vhodné 

uvažovat o zavedení další kategorie důležitého dospělého, tedy nevlastního rodiče. 
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 Druhá část dotazníku je pak odvozena od konkrétních typů sociální podpory. Při její 

interpretaci bychom tedy měli být obzvláště opatrní. Předpokládáme sice souvislost tvrzení 

s mírou daného typu podpory, avšak tato souvislost není experimentální ověřena. Výsledky 

získané v této častí jsou tedy jen orientační a dávají nám pouze nějaký podklad pro další 

zkoumání.  

 Odpovědi respondentů na jednotlivé položky by měly být poměrně reliabilní, jelikož 

vztah důležitého dospělého a dítěte je spíše déletrvající nikoliv pomíjivý. Ačkoliv míra 

konfliktů zde nebývá příliš vysoká, může se stát, že v době sběru dat budou přetrvávat nějaké 

nevyřešené spory. Ty mohou ovlivnit některé odpovědi dítěte, jelikož dospělý je v danou chvíli 

nahlížen v poněkud horším světle. Svou roli si může zachovat, avšak například míra důležitosti 

může v těchto dnech nabývat jiných hodnot, než by tomu bylo běžně. 

 Průběh interview by mohl být narušen, pokud by se děti přirozeně nerozpovídaly. Díky 

tomu, že si v dotazníku mohou samy zvolit, zda se chtějí rozhovoru účastnit, měl by být tento 

efekt redukován, jelikož se předpokládá, že budou mít zájem o svém důležitém dospělém 

vyprávět. Může se ale stát, že bude dítě například bez nálady či unavené, což může jeho 

iniciativu snížit. Rodiče však mají na autory výzkumu kontakt, a tak se mohou v případě nemoci 

či jiného důvodu, který by rozhovor znemožňoval, domluvit na jiném termínu. 

 Větší nepříjemností, která může nastat, je odmítnutí interview vybraným důležitým 

dospělým. V takovém případě přicházíme o možnost získat data, se kterými bychom mohli 

pracovat. Můžeme však pracovat i s daty získanými jen od dětí. Výzkumný materiál sice nebude 

tolik rozsáhlý, přesto nám i toto množství objasní mnoho otázek. 
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Závěr 

Problematika důležitých dospělých je tématem zkoumaným již několik desítek let. 

Přítomnost důležitých dospělých v životě dítěte je významnou složkou. Tito lidé dítě inspirují, 

rozvíjejí a jejich podpora má značný význam pro další oblasti v životech dětí, jako je například 

vzdělání či životní spokojenost. Poznatky již proběhlých výzkumů nám pomáhají pochopit 

vztah dítěte a důležitého dospělého i jeho dopady a souvislosti. Výzkumů na toto téma proběhlo 

již značné množství, nicméně zde přesto zůstává mnoho neprozkoumaných oblastí a 

nezodpovězených otázek.  Někteří důležití dospělí, jako například sousedé, nejsou zkoumáni 

téměř vůbec. V České republice si vědci tohoto fenoménu teprve začínají všímat a probíhají tak 

první výzkumy v našich podmínkách.  

Tato bakalářská práce má přispět ke studiu problematiky důležitých dospělých stručným 

přehledem poskytovatelů sociální podpory. Jednotlivé skupiny dospělých jsme se snažili 

přiblížit a uvést základní poznatky získané vědeckým zkoumáním. Rozdělili jsme je na 

příbuzné a nepříbuzné jednak kvůli lepší přehlednosti a také z toho důvodu, že se domníváme, 

že mezi těmito dvěma skupinami existují určité rozdíly, avšak stejný aspekt je uvnitř těchto 

skupin neměnný. Zda tomu tak skutečně je, zjistíme jen realizací vědeckých výzkumů.  

 V empirické části práce navrhujeme výzkum, jehož cílem je zjistit, zda mezi působením 

důležitých dospělých v rodině a mimo ni existují nějaké rozdíly a jaká je jejich podoba. Výzkum 

je kvantitativně-kvalitativního charakteru, jeho výstupem by tedy měly být popisné informace 

a hypotézy vhodné k ověření následujícími výzkumy.  
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Přílohy 

Příloha 1 

Reference Emotional Informational Appraisal Instrumental 

Mitchell & Trickett 

(1980) 

Emotional Access to new  

     and diverse 

     information 

Communications of 

     expectations, 

     evaluations, and 

     shared world view 

Task-oriented 

Barrera & Ainlay 

     (1983) 

Intimate interaction 

Positive social 

     interaction 

Guidance Feedback Material aid 

Behavioral 

     assistance 

Cohen & Wills 

     (1985) 

Social 

     companionship 

Esteem 

Informational Esteem Instrumental 

Vaux, Burda, & 

     Stewart (1986) 

Emotional 

Socializing 

Guidance and 

     advice 

 Tangible 

     assistance 

Financial 

     assistance 

Furman & 

     Burhmester 

     (1985) 

Reliable alliance 

Companionship 

Affection 

Intimacy 

 Enhancement of 

     worth 

Instrumental 

help 

Richman, 

     Rosenfeld, & 

     Bowen (1998) 

Listening support 

Emotional support 

Reality 

     confirmation 

 Emotional challenge 

Technical 

     appreciation 

Technical challenge 

Task challenge 

Tangible support 

Personal 

     assistance 
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Příloha 2 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu na téma důležití dospělí dětí 

 

Byl/a jsem seznámen/a s tématem, průběhem a účelem výzkumného projektu 

organizovaným Nelou Střádalovou. Souhlasím s účastí mého dítěte na první části tohoto 

výzkumu, která spočívá ve vyplňování dotazníku. Jsem si vědom/a, že veškerá data získaná 

během experimentu budou anonymní a slouží pouze pro účely experimentu.  

 

Email: .....  

Telefon: ......    

 

Souhlas poskytuje:  ...............................................................................,                         

    jméno a příjmení (hůlkovým písmem)    

Jméno dítěte: ..........................................................................................     

    jméno a příjmení (hůlkovým písmem)   

 

Datum: ..............................     Podpis: ............................                            
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Příloha 3 

Informovaný souhlas s účastí ve výzkumu na téma důležití dospělí dětí 

 

Byl/a jsem seznámen/a s tématem, průběhem a účelem výzkumného projektu 

organizovaným Nelou Střádalovou. Souhlasím s účastí mého dítěte na druhé části tohoto 

výzkumu, která spočívá v poskytnutí rozhovoru. Jsem si vědom/a, že veškerá data pořízená 

během experimentu budou anonymní a slouží pouze pro účely experimentu.  

 

Souhlasím s nahráváním rozhovoru na diktafon: ano/ne 

 

Email: .....  

Telefon: ......    

 

Souhlas poskytuje:  ...............................................................................,                         

    jméno a příjmení (hůlkovým písmem)    

Jméno dítěte: ..........................................................................................     

    jméno a příjmení (hůlkovým písmem)   

 

Datum: ..............................     Podpis: ............................                            

 


