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ANOTACE
Bakalářská práce se zabývá časovou perspektivou studentů gymnázia a možnostmi
diagnostických nástrojů zkoumané oblasti. Bakalářská práce je rozčleněna na dvě části
– empirickou a teoretickou, s větším důrazem na část empirickou.
Teoretická část popisuje základní psychologické poznatky o časovém faktoru s důrazem
na jeho regulační funkci. Představeny jsou různé teorie a přístupy k času a časové
perspektivě, které se v průběhu historie objevily. Nejvíce prostoru je věnováno
Nuttinově osobnostně-motivační koncepci časové perspektivy, teorii perspektivní
orientace Pavelkové, Zimbardově teorii časové perspektivy a popisu diagnostických
nástrojů.
Empirická část představuje výzkum realizovaný v průběhu května a června roku 2015
u studentů tří ročníků gymnázia v Praze. Cílem výzkumu je zmapovat časovou
perspektivu studentů a porovnat použité diagnostické nástroje. Jako hlavní výzkumný
nástroj byla použita Metoda motivační indukce, která zjišťuje informace o objektech
časové perspektivy a jejich zařazení do určitých časových období. Data byla získána
také za pomoci Zimbardova dotazníku časové perspektivy (ZTPI), Dotazníku
perspektivní orientace PO-7 a Inventáře motivačních kategorií. Inventář motivačních
kategorií byl použit pouze za účelem zpřesnění a doplnění informací k Metodě
motivační indukce. Výsledky byly porovnány mezi pohlavím a dvěma prospěchovými
skupinami.
Klíčová slova: časová perspektiva, diagnostika časové perspektivy, metoda motivační
indukce, perspektivní orientace, Zimbardův dotazník časové perspektivy

ANNOTATION
This Bachelor thesis focuses on time perspective in grammar school students and the
possibilities of its diagnostics. The text is divided into two parts – theoretical and
empirical. The emphasis is given on the practical part.
The theoretical part describes basic psychological findings about a time factor with the
emphasis on its regulatory function. Different theories and approaches, that occured
throughout history, are presented. The greatest attention is given to the Nuttin´s
personality-motivational concept of time perspective, Pavelková´s theory of the
perspective orientation, Zimbardo´s time perspective theory and description of the
diagnostic methods.
The empirical part presents the research that was realized in the period from May to
June 2015 in grammar school students of three classes in Prague. The major objective of
this study was to map the time perspective of these students and to compare the
diagnostic methods.
As a main instrument was used the Motivational Induction Method, which finds out
information about objects of time perspective and their position in time. To collect data
we also used Zimbardo Time Perspective Inventory (ZTPI), The Perspective Orientation
Questionnaire and The Inventory of Motivational Categories. The Inventory of
Motivational Categories was applied in order to collect more information to specify
answers of the Motivational Induction Method. Results were compared between males
and females and two groups divided by school grades.
Key words: time perspective, diagnostics of time perspective, motivational induction
method, perspective orientation, Zimbardo time perspective inventory
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Úvod

Existence nás i celého světa probíhá v čase. Vše, co děláme, na co myslíme, v co
doufáme, čeho se obáváme, to vše je zakotveno v čase. Čas nám pomáhá organizovat
naše plány, cíle, životní události a denní aktivity – dává našemu životu strukturu a řád a
podílí se na regulaci našeho chování.
Jako lidé se vždy budeme k času nějakým způsobem vztahovat a čas mentálně
reprezentovat. Reprezentace času je výsledkem složité vzájemné interakce vyšších
psychických procesů. Kromě bytí v přítomnosti, kterou lze obvykle ztotožnit
s aktuálním vnímáním a prožíváním, jsme schopni také momentální okamžik v naší
mysli překročit a vkročit do časového rámce minulosti či budoucnosti. Jsme schopni
rekonstruovat a konstruovat naše vzpomínky, uplatňovat naše získané zkušenosti a
dovednosti, ale také anticipovat budoucí události a plánovat svou životní cestu.
Percepce času je však subjektivní záležitostí a každý se s ním vyrovnává jiným
způsobem.
Bakalářská práce je strukturována do dvou částí – teoretické a empirické. Hlavní důraz
je kladen především na empirickou část.
Teoretická část se zaměřuje na popis základních psychologických poznatků o časovém
faktoru, různých teorií časové perspektivy a možností její diagnostiky. Představeny jsou
počátky vědeckého zkoumání času, koncepce řešící časovou perspektivu v rámci teorie
výkonové motivace a Gjesmeho pojetí budoucí časové orientace. Nejvíce prostoru je
věnováno Nuttinově osobnostně-motivační koncepci časové perspektivy, teorii
perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardově teorii časové perspektivy, jelikož
představují teoretickou základnu pro empirickou část.
Empirická část představuje výzkumné šetření u gymnazistů, které proběhlo v průběhu
května a června roku 2015. Výzkumu se zúčastnilo 66 studentů ze tří tříd pražského
osmiletého gymnázia. Cílem bylo zmapovat jejich časovou perspektivu a následně
porovnat použité diagnostické metody. Data byla získána za pomoci čtyř dotazníků:
Metody motivační indukce, Inventáře motivačních kategorií, Dotazníku perspektivní
orientace PO-7 a Zimbardova inventáře časové perspektivy. Inventář motivačních
kategorií byl použit pouze jako doplňující nástroj k Metodě motivační indukce a sloužil
k přesnější obsahové a časové analýze odpovědí.
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Dotazníky zjišťovaly, jaký postoj mají studenti k různým časovým rámcům, především
jak se staví k vlastní budoucnosti. Metoda motivační indukce ukázala, kterými tématy
se studenti nejčastěji zaobírají, co si přejí, čeho se obávají a do jakých časových období
své motivační objekty zasazují. Zimbardův inventář časové perspektivy změřil, jakých
hodnot studenti dosahují v každém z jeho pěti faktorů (negativní minulost, pozitivní
minulost, hédonistická přítomnost, fatalistická přítomnost, budoucnost) a který z nich
v jejich případě převažuje. Dotazník PO-7 sleduje úroveň perspektivní orientace.
Výsledky byly porovnány z hlediska pohlaví a dvou prospěchových skupin.
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I. TEORETICKÁ ČÁST

2

Časový faktor v životě člověka

Text této úvodní kapitoly si klade za cíl přiblížit základní poznatky o časovém faktoru
v lidském životě z hlediska různých vybraných psychologických teorií. Důraz je kladen
především na regulační roli časového faktoru. Nejprve jsou prezentovány obecné
psychologické přístupy k času. Následně je představena historie zkoumání časového
faktoru a časové perspektivy v rámci oboru psychologie, která se časovou perspektivou
jako samostatným tématem hlouběji zabývá od čtyřicátých let dvacátého století.
O problematice časového faktoru bylo pojednáváno z hlediska kognitivních, kognitivněmotivačních a biodromálních koncepcí (Pavelková, 2002). Některé teorie také
zdůrazňují sociální faktory. Pro účel této bakalářské práce je nejvíce prostoru věnováno
Nuttinově osobnostně-motivační koncepci časové perspektivy, teorii perspektivní
orientace Pavelkové a Zimbardově teorii časové perspektivy, protože o tyto tři teorie se
opírají výzkumné metody, které byly použity v empirické části. Těmto metodám se
blíže věnuji v kapitole Diagnostika časové perspektivy.

2.1 Vymezení pojmu čas
Čas provází člověka na jeho cestě již od nepaměti a svou zvláštní povahou a
neuchopitelností poutá jeho pozornost. Přístup člověka k času a jeho vnímání se
v průběhu vývoje proměňoval a vyvíjel. Je tomu zhruba dva miliony let, co náš předek
australophitecus začal vyrábět první nástroje. Jednalo se o významný posun ve vnímání
času. Dospěl do fáze, kdy si uvědomil, že jednáním v přítomnosti (vytvoření nástroje) si
může zlepšit podmínky pro budoucnost (snadnější lov). Zhruba před 500 000 lety
v Číně lidé vynalezli oheň. Z toho si můžeme odvodit, že lidé brali budoucnost v potaz,
protože potřebovali nasbírat dostatek dřeva a jiných hořlavých materiálů k udržení ohně
při životě (Roeckelein, 2000).
Velký přelom ve vnímání času nastal během neolitické revoluce (10. – 8. tisíciletí
př.n.l.), kdy lidé přešli od společenství lovců a sběračů k zemědělskému systému. Lidé
začali velmi systematicky a promyšleně přistupovat k zisku potravy. Přišli na to, že si
mohou prací v současnosti obstarat zásoby jídla na budoucí období, kdy bude zisk
potravy obtížnější.
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K času se přistupovalo v různých kulturách odlišně a stal se tématem mnoha
významných filozofů a myslitelů v průběhu starověku, středověku i novověku. Lidé se
pokoušeli čas zachytit a měřit, což vedlo ke vzniku různých typů kalendářů, hodin,
hodinek atd. Až s rozvojem vědy se začalo přistupovat k výzkumu času více
systematicky a kontrolovaně. Časem se zabývali a stále zabývají odborníci z oboru
filozofie, biologie, sociologie, etnologie nebo psychologie.
Z hlediska psychologie je čas významným regulačním činitelem lidského života.
Pomáhá nám organizovat a zařazovat naše přání, touhy, sny, cíle a obavy do různých
časových rámců v naší mysli.
Mareš uvádí dvojí dělení času (Mareš, 2010):
1) Objektivní čas – dá se objektivně měřit (vteřiny, minuty, hodiny, dny atd.)
2) Subjektivní čas – každý jedinec vnímá, prožívá a hodnotí plynutí času trochu
jinak.
Teorie zabývající se subjektivním časem ukazují na to, že každý člověk se na základě
své vlastní zkušenosti dopracovává k vlastnímu pojetí času. V psychologii jsou čas a
jeho dimenze pojímány jako subjektivní psychologické kategorie, které se mohou
v průběhu života stále konstruovat a rekonstruovat (Block in Mareš, 2010). Čas je nám
zpřístupněn pouze skrze naši zkušenost s relativní stálostí a sousledností změn (Lens,
1981).
Subjektivní čas bývá u každého jedince odlišný právě z důvodu jiné zkušenosti. Na
vnímání času se podílí lidé z našeho okolí (rodina, kamarádi atd.), širší společenský
kontext, kultura a přírodní jevy. Veškerá zkušenost je navíc ovlivněna jedinečností
každé osobnosti.
Můžeme rozlišit celkem 4 různé psychologické přístupy k subjektivnímu času (Mareš,
2010):
1) Čas jako sled událostí, určitá posloupnost podnětů či děje. Člověk odhaduje,
kdy určitá událost nastala, co jí předcházelo, co následovalo, co bude následovat
(anticipace) a k jakým změnám došlo.
2) Trvání času – jedinec odhaduje, zda se podnět vyskytl nebo nevyskytl. Každý
podnět má určitou senzorickou hranici postřehnutí a ne vše může být
11

zaznamenáno. U zaregistrovaného podnětu si uvědomujeme, kdy začal a jak
dlouhé bylo jeho trvání.
3) Časová perspektiva, která je tématem práce a bude dále blíže popsána.
4) Kontextový model času – tento model bere v potaz charakteristiky jedince
(pohlaví, věk, předchozí zkušenosti atd.), obsah času (počet a složitost
vnímaných prvků, aspekty jazykové, obrazové, emoční atd.), aktivity jedince
během času a chování jedince v čase. Autorem tohoto modelu je R.A. Block.
Ke konci padesátých let 20. století francouzský experimentální psycholog Paul Fraisse
shrnul téměř století zkoumání psychologických aspektů času. Na základě svých zjištění
se rozhodl navrhnout celkem tři módy adaptace na čas (in Lens, 1981).
Prvním je biologický systém projevující se periodickými změnami a adaptací na trvání.
Dále Fraisse rozlišuje dva kognitivní systémy (percepční systém pro vjemy krátkého
trvání a symbolický systém umožňující čas ovládnout). Symbolický systém umožňuje
konstruovat časové horizonty rozpínající se od minulosti do budoucnosti a odhadnout
dobu trvání podle registrovaného počtu změn v paměti a vnímání.
Kognitivní systémy Fraisse považuje pro poznání času za klíčové. Rozlišuje dva
způsoby poznávání času (in Pavelková, 2002). Prvním z nich je vnímání času, které
souvisí s událostmi vnímanými jako současné. Vše ostatní je již součástí určitých
mentálních konstrukcí – v takovém případě Fraisse hovoří o reprezentaci času. Tyto
reprezentace vychází z paměti a zkušenosti a jsou neustále vztahovány k objektivnímu
času (k době ohraničené intervalem vlastního života, historií národa, historií člověka
atd.). „Umožňují nám odhadovat časové intervaly v bezprostřední minulosti nebo ve
vzdálenější minulosti, orientovat se v čase a především chápat sebe sama
prostřednictvím

časových

perspektiv

otevřených

uvedenými

reprezentacemi“

(Pavelková, 2002).
Naše reprezentace času je utvářena také skrze informace pocházející z těla, okolí a
všech prostředků, které člověk vynalezl za účelem měření času. Jedná se o tři zdroje
informací (Fraisse in Pavelková, 2002):
1. Biologická informace – souvisí s našimi biologickými hodinami (cirkadiánním
rytmem). Tělo nám také podává informace o tom, kdy nastává čas k jídlu,
spánku apod.
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2. Informace vycházející z prostředí – střídání dne a noci, cyklus ročních období
atd.
3. Informace pocházející z hodin, hodinek, kalendářů apod.
Na vědomé reprezentaci času se podílejí různé vyšší psychické procesy. Kromě
přítomnosti vnímáme za pomoci reprezentace našich vzpomínek také minulost či
konstruujeme na základě anticipace události budoucí.

2.2 Průřez teoretickými východisky
V průběhu historie bylo k času a časové perspektivě přistupováno z různých úhlů
pohledu. Představeny budou počátky vědeckého zkoumání času a časové perspektivy,
kognitivně-motivační teorie, Gjesmeho koncept budoucí časové perspektivy, Nuttinova
osobnostně-motivační teorie, teorie perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardova
teorie časové perspektivy.
2.2.1 Počátky vědeckého zkoumání času
Jestliže se chceme přesunout k úplným počátkům empirického zkoumání času, tak se
musíme vrátit do devatenáctého století – do doby, kdy se psychologie etablovala jako
vědecký obor. Zhruba v době založení první psychologické laboratoře Wundtem (1879)
se začaly provádět první laboratorní experimenty, které se zabývaly percepcí času. Při
jeho zkoumání převažoval psycho-fyziologický pohled a utvářely se obecnější
zákonitosti vnímání času (Mareš, 2010).
Řada studií se zaměřovala na diskriminační reakční čas, kdy měl proband za úkol
reagovat pouze na určitý podnět, zatímco odlišný podnět ignoroval. Měřila se také
časová souslednost nebo odhad délky trvání podnětu. Ve svých experimentech
psychologové nacházeli nesrovnalosti mezi časem měřeným chronometrem a časem
odhadovaným probandy. Z toho důvodu se dělalo mnoho experimentů (např. Vierordt,
1868, Wundt, 1874), které se snažily zjistit zákony, jež se za tím skrývají. V průběhu
času se ukázalo, že výsledky měření nejsou závislé pouze na obsahu úkolu, ale také na
motivaci a postoji probandů a na použitých metodách (Lens, 1981).
Mezi nejvýznamnější psychologické teorie zabývající se časem, které byly formulovány
před rokem 1950, patří teorie Jean-Marie Guyaua, Williama Jamese a Henriho Bergsona
(Roeckelein, 2000).
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V roce 1890 věnoval William James vnímání času celou kapitolu ve své slavné knize
Principy psychologie. Nad časem se zamýšlí v souvislosti se svou teorií proudu vědomí.
Myšlení pojímá jako kognitivní fenomén, který se odehrává v čase (Roeckelein, 2000).
James začal jako první rozlišovat mezi vnímáním času a reprezentací času. Naše
vnímání přítomnosti (tu nazývá „klamná přítomnost“, aby ji rozlišil od „okamžité
přítomnosti“, což je filozofická abstrakce) trvá několik sekund; poté ustane doba trvání
percepce (vnímání času) a stane se z ní mentální konstrukce (reprezentace času).
Některé jeho myšlenky jsou dnes stále citované a diskutované výzkumníky
zabývajícími se časem (Lens, 1981).
Francouzský filozof Jean-Marie Guyau tvrdil, že čas samotný neexistuje ve vesmíru,
ale jako mentální konstrukce událostí, které se odehrávají „v čase“. Zkušenost s časem
je podle něj konstruována na základě intenzity podnětu, počtu podnětů, pozornosti
věnované podnětu, asociacím vytvořeným k podnětu, velikosti rozdílu mezi podněty a
očekáváními, které podnět vyvolává. Čas tedy vnímá jako následek naší zkušenosti se
světem a jako výsledek lidské imaginace, paměti a vůle (Roeckelein, 2000).
Henri Bergson rozlišoval mezi chronologickým časem (který symbolizuje časový úsek)
a dobou trvání (která je chápána skrze intuici a je identická s podstatou života). Zatímco
chronologický čas je pro něj společenskou konvencí, tak dobu trvání považuje za
neměřitelný tok času, kde minulost, přítomnost a budoucnost jsou dynamicky spojovány
a rozpouštěny v neustále se měnícím souvislém proudu (Roeckelein, 2000).
Zhruba od roku 1910 do roku 1950 opadl o zkoumání a teoretizování času zájem, což
mohlo být způsobeno těžkou uchopitelností tématu, odklonem od introspekce jakožto
hlavní výzkumné metody a narůstajícím vlivem behaviorismu v USA (Roeckelein,
2000).
Důsledněji se k tomuto tématu začínalo však přistupovat již od čtyřicátých let a vzniklo
několik vlivných teorií. V roce 1946 dal Jean Piaget do souvislosti adaptaci na čas
s modelem dětského vývoje. Dítě se podle něj setkává s různými aspekty času a snaží se
jim porozumět, zatímco prochází několika fázemi: senzomotorickou fází, fází
konkrétních operací a fází formálních operací. Piaget vycházel ze své teorie vývoje
inteligence (Lens, 1981).

14

2.2.2 Časová perspektiva
Cílem této kapitoly je přiblížit historii zkoumání časové perspektivy a její různé pojetí.
Nejvíce prostoru je věnováno Nuttinově osobnostně-motivační koncepci časové
perspektivy, teorii perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardově teorii časové
perspektivy. Tím bych rád vytvořil teoretický základ pro mou empirickou část.
Jako první se zabýval časovou perspektivou Kurt Lewin ve třicátých letech 20. století,
ačkoliv ještě přímo nepoužíval tento termín. Popsal, jak dítě postupně rozšiřuje svůj
úzký obzor přítomnosti do sociálního a časového rozměru budoucnosti. Lewin toto
rozšíření nevnímá jako součást intelektového vývoje, ale jako vyjádření osobní a
konstruktivní aktivity dítěte (Nuttin, 1980, s. 15).
Podle Lewina je změna v budoucí časovou perspektivu jedním z klíčových momentů ve
vývoji jedince. Rozdíly v chování dětí, adolescentů i dospělých jsou závislé na
rozdílech v rozpětí a diferenciaci jejich budoucí časové perspektivy (Lewin in Lens,
1981).
Jako první použil termín časová perspektiva v roce 1939 Frank a Lewin ho následně
přijal do své terminologie. Časovou perspektivu definoval jako „souhrn pohledů jedince
na svou psychologickou budoucnost a minulost v daný moment“ (Lewin in Nuttin,
1980, s. 15).
Jedinec nevidí pouze současnou situaci, ale je ovlivněn také svými přáními, sny,
touhami, očekáváními a vzpomínkami na minulost. Perspektiva budoucnosti úzce
souvisí s motivací a tím, jak si jedinec stanovuje cíle. Lewin tedy zdůraznil kognitivní i
motivační aspekt časové perspektivy (Pavelková, 2002).
2.2.3 Kognitivně-motivační teorie časové perspektivy a výkonová motivace
S rozvojem metodologie a kognitivní revolucí se o téma časové perspektivy zvýšil
zájem, velkou zásluhu na tom měl také Paul Fraisse, který shrnul dosavadní vědění na
toto téma (Roeckelein, 2000).
Od roku 1950 se časová perspektiva stala tématem mnoha kvantitativních a
diferenciálních výzkumů – dávala se do souvislosti s věkem, společenskou vrstvou,
inteligencí, delikvencí, psychopatologií atd. (Nuttin, 1980). Téma časové perspektivy je
však na začátku druhé poloviny 20. století řešeno především v rámci teorie výkonové
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motivace. Tato problematika byla rozpracována zejména z hlediska kognitivněmotivačních teorií.
Kognitivně-motivační teorie vysvětlují motivaci „z její specifické funkční relace
s kognitivními faktory (očekávání a instrumentality) a afektivně-dynamickými faktory
(valence nebo incentivní hodnoty)“ (Pavelková, 2002).
Zaměříme se na teorie výkonové motivace, které určitým způsobem pracují s časovou
perspektivou. Výkonovou motivací se zabývalo mnoho autorů jako např. Atkinson,
Raynor, Rheinberg, Heckhausen, Gjesme, Lens nebo Clark. V českém prostředí se této
problematice věnovali Hrabal, Man a Pavelková.
Existuje tedy mnoho přístupů a modelů. Velice známý je model vyvinutý Atkinsonem a
McClellandem, který popisuje dva přístupy jedince k úkolu: potřebu úspěšného výkonu
a potřebu vyhnout se neúspěchu. Tyto dvě tendence se dále skládají ze subjektivní
anticipované hodnoty výkonové aktivity a subjektivní pravděpodobnosti očekávaného
výsledku (Janman, 1987). Výsledná orientace jedince závisí na převaze jedné nebo
druhé tendence (Vitošková, 2007).
Intenzita výkonové motivace je určena třemi proměnnými: rozdílem mezi pozitivní
nadějí na úspěch a negativním strachem z neúspěchu, anticipovanou hodnotou úspěchu
a pravděpodobností tohoto úspěchu. Intenzita motivace úspěšného výkonu ve
výkonovém úkolu je dle Atkinsona tedy determinována předpokládaným vnitřně
uspokojujícím úspěchem a subjektivní pravděpodobností tohoto úspěchu (Pavelková,
2002).
Na Atkinsona navazuje kriticky se svou teorií Raynor, který nesouhlasil s omezeným
zaměřením pouze na bezprostřední důsledky činností. Vnímá totiž rozdíl mezi
bezprostředními důsledky činností a účinky, které je možné připsat anticipovaným
budoucím cílům (Pavelková, 2002).
Raynor rozlišil dva typy důvodů vedoucí člověka k činnosti (Raynor, 1969 in
Pavelková, 2002):
a) důsledek činnosti je konečný cíl sám o sobě
b) bezprostřední činnosti slouží jako prostředek k nějakým krokům v budoucnu
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Raynorova teorie akcentuje výrazný vliv výkonových motivů na momentální chování
jedince v případě, že je úspěch v bezprostředních úkolech důležitý pro umožnění
budoucích kroků (Raynor, 1969 in Pavelková, 2002).
Na základě rozlišení dvou typů důvodů vedoucích jedince k činnosti vytvořil teorii
kontingentních a nekontingentních cest (Lens, 1981):


Nekontingentní cesta je sestavena z několika dílčích, na sobě nezávislých cílů.
Anticipace současného úspěchu nebo neúspěchu nemá žádný vliv na možnost
pokračovat v dalších úkolech v řadě.



Kontingentní cesta se skládá ze série kroků, přičemž každý krok představuje
subcíl, který svou motivační složkou přispívá k celkové výkonové motivaci.
Tyto kroky na sebe navazují a úspěch v jednom z nich je nutnou podmínkou pro
pokročení k dalšímu.

Naopak neúspěch znemožňuje jakýkoliv postup

k výslednému cíli. Kontingentní cesta může být uzavřená (cesta s jasně
definovaným koncem), či otevřená (cesta s nejasným koncem).
Dle Raynora má výrazný vliv na intenzitu motivace v kontingentní cestě předjímání
úspěchů a neúspěchů a jejich anticipovaná hodnota. Raynor říká, že intenzita motivace
pro první krok je přímo úměrná délce kontingentní cesty (v případě, že všechny ostatní
proměnné jsou konstantní). Zároveň tvrdí, že výkonová motivace bude klesat
s přibývajícím postupem v cestě (v případě, že jde o uzavřenou kontingentní cestu).
Raynor následně rozlišil dva znaky kontingentní cesty: hierarchii úkolů a hierarchii
času. Hierarchie úkolů se vztahuje k počtu kroků v cestě, hierarchie času k délce trvání.
Toto rozdělení zavedl z důvodu, že krátká cesta (s malým počtem cílů) se může
protáhnout daleko do budoucnosti a naopak dlouhá cesta (s velkým počtem cílů) může
být zvládnuta v relativně krátkém čase (Raynor, 1969 in Pavelková, 2002).
Je důležité si uvědomit, že Atkinson i Raynor se ve svém pojetí omezují pouze na
motivační účinky anticipovaných výsledků ve výkonových úkolech, čili na úspěchy a
neúspěchy. Příliš však neberou v potaz vliv vnější motivace, přestože její význam
nepopírají (Pavelková, 2002).
Na rozdíl od Atkinsona a Raynora bere Heckhausenův rozšířený model motivace
daleko více v úvahu časovou perspektivu. Ta v jeho pojetí představuje významnou
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dispozici zahrnující ostatní motivační procesy. Heckhausen rozlišuje celkem 4 druhy
očekávání, která se mohou vztahovat k motivaci (Heckhausen, 2000):
1. Očekávání „situace – výsledek“ – jde o subjektivní pravděpodobnost, že aktuální
situace povede k žádoucímu (či nežádoucímu) jevu i bez jakéhokoliv úsilí jedince
(„Matematiku zvládám již natolik dobře, že test zvládnu i bez dalšího učení“).
2. Očekávání „aktivita – výsledek“ – jedinec věří, že pokud vyvine dostatečné úsilí, tak
dosáhne žádoucího jevu. Jedná se o stejné pojetí, jako nastínil Atkinson ve svém
konceptu subjektivní pravděpodobnosti očekávaného výsledku. Toto očekávání může
být velmi vysoké („Pokud se budu hodně učit, tak určitě zvládnu zkoušku“), nebo velmi
nízké („I když se budu dost učit, tak tu zkoušku určitě nezvládnu“).
3. Očekávání „situace – aktivita – výsledek“ – kromě vlastní aktivity se na žádoucím
nebo nežádoucím jevu podílí také situační faktory.
4. Očekávání „výsledek – následek“ – na situaci je nahlíženo skrze anticipace událostí
vyvolanými dosaženými výsledky.
2.2.4 Orientace na budoucnost
Velký posun v úvahách o vnímání budoucnosti přinesl Gjesme (1981 in Pavelková
2002), který zdůrazňoval důležitost subjektivního prožitku časové vzdálenosti k cíli.
Přišel s myšlenkou, že mezi lidmi existují individuální rozdíly ve vnímání budoucích
událostí. Někteří jedinci jsou výrazně ovlivněni cíli, které se nachází až ve vzdálené
budoucnosti. Na jiné lidi takovéto cíle vůbec nemusí mít vliv a jejich chování je
ovlivněno především cíli nacházejícími se v blízké budoucnosti (Gjesme, 1983).
Budoucí časová orientace se rozvíjí s přibývajícím věkem a postupně se stává stabilní
charakteristikou jedince. Umožňuje se zabývat strukturou budoucnosti, anticipovat
nadcházející události, plánovat a aktivně se podílet na své vlastní budoucnosti.
Projevuje se v momentě, kdy se objeví možnost dosažení cíle nebo alespoň plán, jak
tohoto cíle dosáhnout (Gjesme, 1983).
Gjesme se vymezuje vůči dřívějším teoriím (především Atkinsonově a Raynorově) a
poukazuje na to, že na psychologickou vzdálenost (mezi momentem nyní a budoucím
cílem) a její vliv na aktuální chování působí přinejmenším další dva faktory – situační a
osobní. Situačním faktorem je myšlena vzdálenost v čase mezi jedincem a budoucím
cílem, osobní faktor představuje orientace jedince na budoucnost (FTO – Future time
orientation), kterou Gjesme považuje za osobní rys (1981 in Pavelková, 2002).
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Budoucí časovou orientaci Gjesme vnímá jako „všeobecnou schopnost anticipovat a
osvětlovat budoucnost“ (1976 in Pavelková, 2002). Jakým způsobem jedince budoucí
událost ovlivní, záleží na tom, jaký význam jí přisuzuje, a na jeho budoucí časové
orientaci.
Gjesme (in Pavelková, 2002) v roce 1975 experimentálně ověřoval vztah mezi orientací
na budoucnost a vnímáním časové distance. Ukázalo se, že jedinci, kteří skórovali
vysoko v orientaci na budoucnost, posuzovali budoucí událost jako výrazně bližší než ti,
kteří v ní skórovali nízko. S narůstající budoucí časovou orientací tedy vnímaná
vzdálenost cíle klesá.
2.2.5 Nuttinova osobnostně-motivační koncepce časové perspektivy
Francouzskému odborníkovi na psychologii motivace J. Nuttinovi se povedlo vytvořit
pravděpodobně nejucelenější pojetí budoucí časové perspektivy (Pavelková, 2002).
V pojetí Nuttina je „budoucí časová perspektiva (Future Time Perspective – F.T.P)
chápána jako dynamické řízení cílových objektů, které jsou kladeny do budoucnosti
jako konkretizace aktuálních potřeb“ (Pavelková, 2002, s. 171). Jako objekt chápe vše,
s čím se jedinec setkává, s čím zachází, jedná nebo o čem přemýšlí a je součástí jeho
motivační struktury. Tuto koncepci staví na své vztahové teorii specificky lidských
potřeb, kde potřeby vnímá jako dynamické a hierarchicky uspořádané vzorce, které
integrují subjekt s okolním světem.
S tím souvisí jeho pojetí kognitivního zpracování potřeb, což je proces, kdy dochází ke
specifikaci potřeb v konkrétní motivy, úmysly, cíle, plány a projekty. Kognitivní
reprezentace nám umožňuje přímý kontakt s událostmi nezávisle na jejich faktické
přítomnosti. Tato lidská schopnost mentálně překročit časový prostor téměř neomezeně
má velký význam pro motivaci a aktuální chování. Jedinec rozpracováním svých
nespecifických potřeb do konkrétní podoby prohlubuje, rozšiřuje a strukturuje své pojetí
budoucnosti a její řízení.
Podle Nuttina vzniká perspektiva budoucnosti v rovině představ anticipováním
motivačních objektů, kterých člověk touží dosáhnout nebo chce realizovat v méně či
více jasně popsaném momentu nebo časovém úseku v budoucnosti (Pavelková, 2002).
Jedinec si klade objekty do různě vzdálených časových úseků v budoucnosti – od
bezprostředních, přes krátkodobé až po dlouhodobé. Časová vzdálenost mezi
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momentem nyní a časovým úsekem budoucnosti může dokonce být i tak dlouhá, že se
objekt nachází až po smrti jedince.
Základní úlohu časové perspektivy vidí Nuttin ve faktu, že je prostorem, ve kterém se
může rozvíjet motivace ve své poznávací formě – to znamená ve formě konstrukce cílů
a projektů (Pavelková, 2002).
Nuttin rozlišuje dvě hlediska časové perspektivy – obsah a časovou dimenzi. Obsah
časové perspektivy reprezentují objekty, které se mohou objevit v různých časových
úsecích. Cíle jsou situovány do blízké či vzdálené budoucnosti a objekty z minulosti
jsou zasazeny do paměti.
Časová dimenze je charakterizována čtyřmi aspekty, kdy největší důraz je kladen na
první dva (Nuttin, 1980):
1) Rozpětí – kam až časová perspektiva zasahuje
2) Hustota – s jakou hustotou jsou objekty rozptýleny v různých časových
obdobích (minulých a budoucích)
3) Míra strukturace – přítomnost či absence propojení mezi objekty či skupinami
objektů (např. „Chci se dostat na vysokou školu, abych získal kvalitní
zaměstnání“)
4) Míra realističnosti – jak moc reálně jsou dané objekty subjektem vnímány
2.2.5.1 Časové znaky a jejich původ
Události prožívané v bezprostřední realitě, která nás obklopuje, nesou časové a
prostorové znaky „tady a teď“. Jako mentální reprezentace jsou však obvykle přítomny
se svou charakteristickou časoprostorovou lokalizací (Nuttin, 1980).
Objekty se podle Nuttina lokalizují do různých časových okamžiků (minulosti,
přítomnosti nebo budoucnosti) a koexistují v mysli jedince s předměty současného
vnímání. Každý objekt nese určitý časový znak (Nuttin, 1980). V případě přítomných a
minulých událostí se časový znak kryje s časem reálného výskytu těchto událostí
(Pavelková, 2002, s. 172).
Lidské potřeby, které jsou kognitivně rozpracovány v cíle a plány, vytváří obecnou
orientaci do budoucnosti a jsou mentálně reprezentovány ještě před jejich skutečným
dosažením. Cílové objekty mají časový znak „ještě nerealizované události“, „události
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ještě nedosažené“ či „patřící do budoucnosti“. V případě objektů budoucí časové
perspektivy má časový znak dvě komponenty (Nuttin, 1980):
1) Událost či situace je umístěna v budoucnosti jako takové
2) Lokalizace události či situace je situována ve více či méně specifikovaném
období budoucnosti. Přesnost lokalizace závisí na zkušenosti jedince.
Postupem času se jedinec naučí, že všechny objekty mají svůj čas a trvají určitou dobu,
než jich je dosaženo. Mnoho informací získá z pozorování chování svých vrstevníků a
vzorů, které se pokouší napodobit.
2.2.5.2 Přítomnost objektů v časové perspektivě
Různí lidé nebo skupiny osob se liší v tom, do jaké šíře si rozkládají své cíle. Pozornost
jedince je zaměřena v každém momentu pouze na jednu událost, latentně je však v jeho
mysli přítomno mnoho takových událostí nebo objektů. Jakmile si to situace vyžaduje,
tak se tyto latentní objekty nebo události mohou manifestovat a zpřístupnit se vědomí
(Nuttin, 1980).
Například odměna, kterou dítě očekává ve chvíli, kdy rodiče dorazí domů, je součástí
jeho budoucí časové perspektivy. Má časový znak „dnes večer, až dorazí“. Tento objekt
je latentně přítomen v jeho mysli a občas bude během dne zpřístupněn vědomí, když mu
ho připomene něco z okolí – fotka rodičů, obal od čokolády apod. Právě latentní
přítomnost této odměny povede k tomu, že se dítě v určitých situacích bude chovat jinak
(Nuttin, 1980).
„Objekty časové perspektivy jsou součástí globální situace, na kterou subjekt reaguje.
Navíc rozsah budoucí perspektivy hraje důležitou roli při vypracování projektů a plánů
činnosti. Jedinec s rozšířeným časovým obrazem si klade dlouhodobé cíle a nachází
více prostředků k jejich realizaci. Jestliže se tyto prostředky nenacházejí v přítomném
okamžiku, bude si je moci obstarat ve vzdálenější budoucnosti“ (Pavelková, 2002, s.
173).
Kterými objekty a událostmi se jedinec zabývá a je motivován, se může měnit
v závislosti na podmínkách a životní situaci. Během ohrožujících a stresujících situací
se může časová perspektiva omezit pouze na bezprostřední cíle nebo objekty, zatímco
v obdobích klidu má opět možnost se rozvinout do své původní podoby.
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2.2.6 Teorie perspektivní orientace
Z českých přístupů se zaměříme na teorii perspektivní orientace, jejíž autorkou je
Isabella Pavelková. Koncept perspektivní orientace kombinuje kognitivně-motivační a
osobnostně-rozvojové faktory.
Perspektivní orientaci chápeme jako „komplexní, relativně autonomní psychický
předpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti“ (Pavelková, 2002, s. 177).
Rozvíjí se až po krátkodobé orientaci, která se nejčastěji objevuje v mladším školním
věku. Lze ji tedy považovat za vývojově vyšší stadium. Při krátkodobé orientaci se
orientujeme především na přítomnost nebo bezprostřední budoucnost. Rozvinutí
perspektivní orientace vede k tomu, že se začneme více zajímat o budoucnost, klademe
si cíle, které jsou vzdálenější, projevujeme úsilí při dosahování těchto cílů a máme
pocit, že svůj život aktivně utváříme. To vše může ovlivňovat naše aktuální prožívání a
chování (Pavelková, 2002).
Přechod mezi krátkodobou a perspektivní orientací je velmi významný pro vývoj dítěte
a otevírá velké možnosti pro rozvoj jeho osobnosti. Když k tomuto přechodu nedojde
nebo se perspektivní orientace nerozvine do dostatečných kvalit, tak může docházet
k potížím v dosahování osobních cílů či ke konfliktům se společností, která především
v západní civilizaci nabádá k životu orientovanému na budoucnost. Socializace v takové
společnosti vyžaduje vypořádání se s jejími požadavky a nabídkami. To je logicky
náročnější pro krátkodobě orientované jedince, protože jsou „řízeni převážně
bezprostředními popudy a přáními“ (Pavelková, 2002, s. 177).
Podle teorie perspektivní orientace je její rozvoj spojen nejen s vnějšími nároky,
výzvami a příležitostmi, s kterými se jedinec setkává, ale také s rozvinutím vnitřních
dispozic ke kvalitní strukturaci budoucnosti (Pavelková, 2002). Abychom jí mohli
dobře porozumět, tak je potřeba věnovat pozornost vnějším podmínkám i vnitřním
dispozicím. Jedním z důvodů, proč má perspektivní orientace tak silný dopad na
aktuální chování a prožívání, je fakt, že „perspektivní orientace napomáhá jedinci
subjektivně zkrátit vzdálenost mezi aktivní přítomností a vzdáleným cílem. Vzdálenost
tak do jisté míry ztrácí svůj zeslabující dopad na motivaci jednání v přítomnosti“
(Pavelková, 2002, s. 177). Krátkodobá orientace toto naopak neumožňuje.
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Vztahovat se k budoucnosti a strukturovat ji lze dvěma způsoby (Pavelková, 2002):
a) prostřednictvím volby a realizace cílů
b) anticipací budoucích událostí
Oba dva způsoby jsou na sobě závislé a prolínají se. Motivační aspekt je zvýrazněn
v prvním způsobu. Ve druhém hraje hlavní roli aspekt kognitivní. Z toho tedy lze
vyvodit, že perspektivní orientace je motivačně-kognitivní proměnnou.
„Za motivační základ perspektivní orientace považujeme především potřebu strukturace
budoucnosti. Tato potřeba se projevuje zájmem o budoucnost, zvýšenou tendencí něco
se sebou dělat a plánovat svou budoucnost, mít náhled na svou životní cestu, tendencí
stanovovat si nebo přijímat dlouhodobější cíle – mít budoucnost časově strukturovanou“
(Pavelková, 2002, s. 178). S přibývajícími zkušenostmi a rozvojem v nakládání se
svými potřebami a plánováním, dochází ke konkretizaci a specifikaci perspektivní
orientace. Potřeby se poté vážou na dominantní oblasti, ke kterým se jedinec vztahuje.
Kognitivní aspekt perspektivní orientace se nachází především ve vytvářeních tzv. „map
postupu“ (Pavelková, 2002, s. 178). Díky těmto mapám se jedinec snáze orientuje ve
vztahu mezi cílem a prostředky k jeho dosažení, různými strategiemi, alternativami
apod. Jak již bylo řečeno, tak se motivační i kognitivní aspekt prolíná a vzájemně na
sebe působí. Nelze je od sebe oddělit.
Podle Pavelkové je mechanismus stanovování perspektivních cílů velmi komplexní a
složitý proces. Podílí se na něm daleko více komponent než jen potřeby jedince. Do
tohoto procesu zasahují také zájmy, hodnotová orientace, postoje, přesvědčení, úroveň
sebehodnocení, procesy rozhodování, kdy jsou zvažovány naděje na úspěch, možné
překážky a podobně. (Pavelková, 2002). „O výši perspektivních cílů (aspirací)
rozhodují především výkonové potřeby.“ (Pavelková, 2002, s. 179)
Podstatnou charakteristikou perspektivní orientace je délka (kam až jedinec „vidí“) a
hloubka časového horizontu budoucnosti (jak moc má rozpracovanou strukturu, ve které
se pohybuje na kognitivní i motivační úrovni při plánování či anticipaci).
Velký význam pro motivační sílu má nejen představa dosažení daného cíle, ale také
vytvoření plánu nebo alespoň zevrubná představa o tom, jak bude jedinec postupovat.
Tudíž nás nepřekvapí, že jedinci s lepší schopností plánovat a vyhledávat prostředky
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k dosažení cílů budou s větší pravděpodobností plánovat dále do budoucnosti než
jedinci s horším rozvinutím těchto kognitivních procesů. Kvalita plánů se odvíjí od
kvality kognitivních procesů jedince. Na realizaci perspektivních cílů se významně
podílí také vůle.
Svůj význam mají i cíle, které nejsou realizovány nebo pro které nejsou podnikány
žádné konkrétní kroky. Může se jednat o různé představy, sny či vize, které mohou mít
vliv na rozvoj osobnosti, aniž by jedince ovlivňovaly v behaviorální rovině.
2.2.6.1 Vývoj perspektivní orientace
Lze rozlišit tři stupně rozvoje perspektivní orientace (Pavelková, 2002):
1) bezprostřední orientace v časových znacích událostí – rytmech, režimech,
termínech atd.
2) jedinec je schopen plánovat své postupy, konstruuje postup vedoucí k cíli
3) současné úkoly jsou chápány jako příprava na budoucí cíle
Předpoklady k vytvoření perspektivní orientace jedince vznikají v nejranějším věku
dítěte a jsou spojeny s dvěma oblastmi – kognitivní a motivační. „V kognitivní oblasti
by měl být postupný proces od pouhé percepce času přes uvědomělou orientaci v čase
až po vědomé a záměrné plánování budoucnosti doprovázen celkovým rozvojem
kognitivních procesů.“ (Pavelková, 2002, s. 181)
V motivační oblasti se především projevuje schopnost oddálit odměnu, naučit se
upřednostňovat lákavější a hodnotnější vzdálený objekt před méně hodnotným objektem
v přítomnosti a vytrvat při naplňování cílů. Vývoj perspektivní orientace je provázán
s rozvojem potřeb a jejich hierarchií, což je relativně stabilní zaměření osobnosti, díky
němuž se může perspektivní orientace realizovat.
2.2.6.2 Perspektivní orientace a škola
Školní docházka je období, kdy by mělo dojít k přechodu od krátkodobé orientace
k rozvoji perspektivní orientace. Právě škola by měla být činitelem, který se na vzniku
kvalitní orientace na budoucnost vedle rodiny podílí a napomůže žákům projít tímto
kritickým obdobím. Perspektivní orientace žáků ovlivňuje jejich práci ve škole, ale
zároveň je jí také formována. Ovlivňuje, nakolik se budou žáci angažovat v učení a
budou-li školní úkoly propojovat s vlastním rozvojem, což má vliv na intenzitu
motivace. Podle Pavelkové se můžeme setkat na základní škole z hlediska perspektivní
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orientace s několika typy žáků. Pravděpodobně nejpočetnější skupinku budou tvořit žáci
krátkodobě orientovaní. Tato orientace však může mít různé důvody.
První skupina vnímá perspektivu za uzavřenou a nepodílí se na hledání té adekvátní,
což může být způsobené tím, že jsou budoucností strašeni. Druhou skupinu tvoří žáci, u
nichž se ještě nerozvinuly vnitřní předpoklady a o svou budoucnost zatím neprojevují
zájem. Důvodem můžou být rodiny, které jim nevěnují dostatečnou nebo
plnohodnotnou péči.
Na konci povinné školní docházky se lze setkat již s dětmi s rozvinutou perspektivní
orientací, ale ani zde se nejedná o homogenní skupinu. Někteří z nich mají školu
začleněnou do své motivační struktury tak, aby kladené perspektivní cíle motivovaly a
sytily práci ve škole. Jiný typ žáků má perspektivní orientaci rozvinutou, ale
nepropojuje s ní své plány a cíle. Školu poté vnímá spíše jako ztrátu času. (Pavelková,
2002)
2.2.7 Zimbardova teorie časové perspektivy
Teorie časové perspektivy Zimbarda se snaží postihnout různé roviny lidských procesů
– emoční, kognitivní, motivační a sociální. V jejím pojetí můžeme časovou perspektivu
chápat jako neustálý nevědomý proces, kdy veškeré zkušenosti přiřazujeme do
časových rámců. Časové kategorie uspořádávají naše zkušenosti, dávají jim smysl,
porozumění a upevňují souvislosti. (Boyd, Zimbardo, 1999)
Časová perspektiva je důležitou součástí života každého jedince. Nejčastěji se uplatňuje
při rozhodování, stanovování cílů a plánování, ale podílí se také na vnímání,
představivosti, očekávání a dalších procesech. Časová perspektiva je situačně
determinována a zároveň jde o relativně stabilní proces, který se mezi jednotlivci liší.
Tvoří základ pro více viditelné konstrukty jako je např. plánování cílů, podstupování
rizika, hledání vzrušení, závislost, ruminace, vina atd. (Boyd, Zimbardo, 1999)
Časové rámce se dělí do tří hlavních kategorií – minulosti, přítomnosti a budoucnosti.
Mezi abstraktními psychologickými konstrukty ve formě vzpomínek na naši minulost,
či anticipace budoucnosti, leží empiricky podložená přítomnost, ve které se nacházíme.
(Boyd, Zimbardo, 1999)
Přestože jsme vždy zakotveni v přítomnosti, je naše chování a prožívání ovlivňováno
časovými konstrukty. Podle této teorie je naše rozhodování, usuzování a z nich
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vyplývající chování ovlivněno individuálním sklonem zdůrazňovat určitý časový rámec
(minulost, přítomnost nebo budoucnost).
Každý jednotlivec využívá různé časové rámce pouze do určité míry. Při nadužívání
jednoho z časových rámců můžeme mluvit o tzv. „temporal bias“, což je dlouhodobá
tendence k příliš časté aktivaci daného časového rámce v reakci na situaci. Pokud je tato
tendence chronicky častá, tak jde o dispoziční styl nebo inter-individuální proměnnou,
díky které lze predikovat, jak bude jednotlivec reagovat na různá životní rozhodnutí,
volby a možnosti. Přílišné lpění na jednom z časových rámců je ovlivněno mnoha
získanými faktory jako je např. kultura, vzdělání, socioekonomický status, náboženství
nebo rodinné zázemí (Boyd, Zimbardo, 1999). Takové omezující tendence jsou
v kontrastu s balancovanou časovou perspektivou, při které je mezi jednotlivými
časovými rámci vyváženost. Vyváženost časových rámců je důležitá pro duševní zdraví
a fungování ve společnosti.
Balancovaná časová perspektiva umožňuje plynule přecházet a přepínat mezi
jednotlivými časovými rámci podle toho, jak to vyžaduje charakter situace nebo úkolu.
(Boyd, Zimbardo, 1999)
Na základě požadavků konkrétní situace dostává jedna časová orientace přednost,
zatímco ostatní dočasně ustoupí do pozadí. Když nás očekává práce, tak je výhodné být
orientován na budoucnost. Jakmile ji však vykonáme a čeká nás volno, tak je dobré
aktivovat časový rámec přítomnosti (Boyd, Zimbardo, 2008). Balancovaná časová
perspektiva je jedním z faktorů přispívajících k naplňujícímu životu. Lze ji považovat
za optimální stav. (Boniwell, Zimbardo, 2004)
K diagnostice časové perspektivy Zimbardo vyvinul Zimbardův inventář časové
perspektivy (dále jen ZTPI). Cílem této metody je zjistit celkem 5 časových rámců:
negativní minulost, pozitivní minulost, hédonistickou přítomnost, fatalistickou
přítomnost a budoucnost. Těmto faktorům a dotazníku ZTPI je věnováno více prostoru
v kapitole Diagnostika časové perspektivy. Kromě pěti faktorů užívaných v ZTPI
rozlišuje Zimbardo ještě holistickou přítomnost a transcendentální budoucnost, které
zde blíže popíši.
Pro

transcendentální

budoucnost

Zimbardo

vyvinul

samostatný

dotazník

Transcendental-future Time Perspective Inventory. Lidé se silně rozvinutou
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transcendentální budoucností jsou ovlivňováni přáními a obavami, které jsou kladeny
do časového prostoru začínajícího po jejich smrti. Jedná se o události typu poslední
soud, znovushledání se svými blízkými, věčný život, dosažení jednoty s přírodou,
reinkarnace, konec chudoby, bolesti a utrpení. (Boyd, Zimbardo, 2008)
Holistická přítomnost je koncept, který se liší od západního vnímání času. Je bližší
spíše buddhismu a často souvisí s praktikováním meditace. Být v holistické přítomnosti
znamená vnímat minulost, přítomnost a budoucnost jako jedno a to samé. (Boyd,
Zimbardo, 2008)
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3

Diagnostika časové perspektivy

Cílem této kapitoly je popsat a přiblížit možnosti diagnostiky časové perspektivy.
Nejvíce pozornosti je věnováno Zimbardově inventáři časové perspektivy, Nuttinově
metodě motivační indukce a dotazníku perspektivní orientace PO-7, které byly použity
v empirické části.
Na časovou perspektivu je nahlíženo z výzkumného hlediska různými způsoby, které
odpovídají teoretickým východiskům dané problematiky. Komplexnost tohoto
konstruktu vedla k tomu, že byl měřen a operacionalizován mnoha různými způsoby na
sobě nezávislými výzkumníky (Boyd, Zimbardo, 1999). Různou měrou je akcentována
kognitivní, kognitivně-motivační či sociální rovina. Dané metody jsou zaměřeny na
jeden, nebo více aspektů časové perspektivy.
Neshoda různých autorů v pohledu na danou problematiku není jediným problémem,
který se ve výzkumu časové perspektivy objevuje. Další komplikací je fakt, že metody
využívané při výzkumu časové perspektivy jsou svou reliabilitou a validitou značně
nevyvážené (Pavelková, 2010).
Problematické je také, že „z praktických důvodů je výzkum časové perspektivy většinou
prováděn na úrovni myšlenkové. Implicitně se pak předpokládá, že existuje prosté
spojení mezi myšlenkou a akcí, mezi přemýšlením a konáním“. (Pavelková, 2010).
Tradičně bývají využívány dvě skupiny metod (Nuttin in Pavelková, 2002):
Do první skupiny patří metody vycházející z volných projevů pokusných osob. Součástí
těchto technik jsou různé příběhy, kresby, povídky a nedokončené věty.
Jejich nevýhodou je, že nevíme, zda pokusné osoby událostem či objektům, o kterých
volně hovoří (nebo které zobrazují), přiřazují osobní význam. Mohou být pouze
výrazem jejich fantazie a nemusí jim připisovat žádnou subjektivní hodnotu. De Volder
na tyto metody nazírá podobným způsobem a hovoří zde o „neosobních obsazích“.
Kastenbaum tento přístup označil jako „kognitivní futuritu“ (in Pavelková, 2002).
Řadíme sem například Tematický apercepční test (TAT – pokusné osoby vypráví příběh
o obrázku, který jim je předložen. Jejich vyprávění je pak experimentátorem
analyzováno z hlediska časové perspektivy). Mezi další metody patří Technika
doplňování příběhů (SCT - pokusným osobám bylo předloženo několik koster příběhů,
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jejich úkolem bylo je doplnit); Test neukončených myšlenek (ITT – probandi byli
požádáni o doplnění 24 nedokončených vět); Metoda volné fantazie (probandi jsou
umístěni proti prázdné zdi v tiché místnosti a jsou vyzváni, aby volně vyprávěli o tom,
co je právě napadá) a Cottleho Test kruhů, ve kterém si pokusné osoby mají představit
minulost, přítomnost a budoucnost jako kruhy a poté mají za úkol je nakreslit.
Předpokládá se, že velikost kruhů reflektuje jejich časovou orientaci (Pavelková, 2002).
Ve druhé skupině se nacházejí metody, které kladou důraz na osobní význam událostí.
De Volder v jejich případě hovoří o „osobních obsazích“ a Kastenbaum o „osobní
futuritě“ (in Pavelková, 2002).
Mezi tyto metody spadá Wallacův Personal Future Events Test, který měří délku
budoucí časové perspektivy. V první části testu jsou pokusné osoby vyzvány, aby
vyprávěly neurčitý počet příběhů, o kterých se domnívají, že je v budoucnosti zažijí.
V druhé části se pokouší odhadnout, jak budou staří v době, kdy se tyto události budou
odehrávat. Ze získaných dat je následně vypočítán indikátor délky perspektivy
budoucnosti (Pavelková, 2002).
Dalšími technikami zdůrazňujícími osobní význam je např. Cottleho Test deseti
nejdůležitějších událostí života (pokusné osoby sepíší seznam 10 nejvýznamnějších
životních událostí, které pak přiřazují do vzdálené minulosti, blízké minulosti,
přítomnosti, blízké budoucnosti a vzdálené budoucnosti); Časový referenční inventář
Roose a Alberse (TRI – pokusné osoby se přiklání k předpřipraveným odpovědím
odkazujícím k různým časovým rámcům. Podle frekvencí daných odpovědí lze zjistit
orientaci k určitým časovým zónám); Test čáry života (jedinec je vyzván, aby nakreslil
čáru reprezentující čas a následně na ní vyznačil mimo jiné své narození, smrt a meze
přítomnosti). Hojně využívána je Gjesmeho Škála orientace na budoucnost (FTO –
pokusné osoby mají za úkol posuzovat na škále různé výroky týkající se budoucnosti a
jiných časových rámců). (Pavelková, 2002)
Do této skupiny řadíme i Metodu motivační indukce, která je blíže popsána níže a
v empirické části
Zimbardo tvrdí, že tyto výše popsané metody nebyly přijaty širší akademickou
veřejností z důvodu nízké reliability nebo potíží při jejich vyhodnocování (Boyd,
Zimbardo, 1999).
29

Následné pokusy v devadesátých letech o zjednodušení a přesnější operacionalizaci
vedly k vývoji metod, které se zaměřovaly pouze na jednu dimenzi. Patří sem například
Škála úzkosti z budoucnosti (Future anxiety scale, Zaleski, 1996), Škála zvážení
budoucích následků (Consideration of Future Consequences scale, Strathman) a
pravděpodobně nejznámější Zuckermanova Sensation Seeking Scale, která měří
především orientaci na přítomnost (Boyd, Zimbardo, 1999).
Za nedostatek těchto metod považuje Zimbardo právě redukci časové perspektivy na
pouhou jednu dimenzi, čímž selhávají při hodnocení ostatních časových orientací. Také
nesprávně předpokládají, že dosažení vysokého skóre ve škále orientace na budoucnost
automaticky znamená nízkou orientaci na přítomnost a naopak. Zimbardo tvrdí, že tyto
potíže překonává Zimbardův inventář časové perspektivy, který vyvinul (Boyd,
Zimbardo, 1999). Tento dotazník je blíže popsán níže v této kapitole.
Metoda motivační indukce

3.1

Nuttin přišel s velmi propracovanou metodou měřící obsah a hloubku perspektivy
budoucnosti, kterou nazval Metoda motivační indukce (Motivational Induction Method,
dále jen MIM). MIM je vytvořena nejen ke zjištění časové perspektivy, ale také
k analýze obsahu objektů motivace (Nuttin, 1980).
Metoda je založena na doplňování vět, nicméně na rozdíl od jiných podobných
výzkumných nástrojů není využívána jako projektivní technika (Nuttin, 1980).
Začátky vět, které jsou nazývány induktory, jsou formulovány v první osobě jednotného
čísla (např. Mým plánem je..., Hodlám…) a podněcují jedince k slovnímu vyjádření
objektů své touhy, úsilí a strachu; objektů, které chce získat nebo kterým se chce
vyhnout. Induktory vyjadřují různou měrou nějakou tendenci, snahu, touhu, záměr, plán
apod. Jedinec vyplněním věty vyjádří předmět své osobní motivace, který se virtuálně
vyskytuje v jeho mysli a spolupodílí se na jeho chování (Nuttin, 1980).
Induktory se dělí na pozitivní a negativní. Cílem pozitivních induktorů je naladit a
nastavit jedince k spontánnímu vyjádření svých pozitivních motivačních objektů. Dělí
se do následujících kategorií (Nuttin, 1980):


všeobecné tendence motivačních objektů (např. Toužím..., Přeji si..., Doufám...)



vyjadřující aktivitu jako je plánování nebo rozhodování (Jsem rozhodnut..., Jsem
odhodlán... atd.)
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s rozpoznatelnou probíhající aktivitou nebo snahou (Snažím se..., Dělám vše
proto, aby)

Negativních induktorů je méně, než pozitivních. Jejich cílem je indukovat negativní
motivační objekty, kterých se subjekty obávají nebo se jim snaží vyhnout. Dělí se do
třech kategorií:


všeobecně negativní postoj či tendence v různé intenzitě (např. Nechci...)



vyjadřující negativní afektivní reakci na objekt (Bojím se, že..., Vůbec by mě
nepotěšilo, kdyby...)



induktory odkazující k negativnímu jednání nebo chování (Byl bych proti,
kdyby..., Snažím se vyhnout...)

Po vytvoření bezpečného prostředí a pocitu soukromí jsou pokusné osoby instruovány,
aby vyplňovaly věty spontánně bez cenzurování a ohledu na sociální žádostivost
(Nuttin, 1980).
Měření probíhá ve dvou krocích. Nejprve administrátor sesbírá soubor objektů, které
jedince zajímají nebo motivují. Následně je tento vzorek podroben časové a obsahové
analýze, čímž se zjistí různé aspekty časové perspektivy (Nuttin, 1980).
MIM v původní verzi obsahuje celkem 60 induktorů (40 pozitivních a 20 negativních).
Vysoký počet induktorů zvyšuje pravděpodobnost, že se každý subjekt dotkne poměrně
širokého motivačního spektra namísto toho, aby se soustředil pouze na jedno nebo dvě
témata. Zároveň je však možné, aby vyjádřil různé objekty stejného motivu, či dokonce
jeden nebo více objektů zopakoval (Nuttin, 1980).
Z časových důvodů byla použita kratší podoba MIM, která obsahuje induktorů 30 (z
toho 20 pozitivních a 10 negativních). Tato verze je k dispozici v příloze. Bližší popis
práce s touto metodou se nalézá v empirické části.
3.2

Zimbardův inventář časové perspektivy

Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI) je velmi často využívanou metodou
z důvodu jednoduchého použití a vyhodnocování. Výsledkem měření je individuální
časový profil sestávající z různých hodnot v celkem pěti časových rámcích. ZTPI je
využíván výzkumníky na celém světě ke studiu mnoha významných jevů, jako jsou
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„zkreslení při rozhodování, zdravotní témata, stres, závislost, řešení problémů,
udržitelnost životního prostředí a mnoho dalších“ (Zimbardo, 2007, s. 298).
Původním podnětem, který vedl ke vzniku tohoto dotazníku, bylo zjištění, ke kterému
Zimbardo přišel během slavného Stanfordského vězeňského experimentu. Všiml si, že
v průběhu experimentu bylo vnímání času v mnoha ohledech zkresleno. „Vězni měli
narušený spánkový cyklus vynuceným buzením kvůli přepočítávání, byli stále unavení a
jejich vyčerpání bylo umocněno nudným cvičením a režimem podřadných prací, které
jim byly ukládány. Jejich smysl pro čas byl ovlivněn absencí vnějších příznaků dne a
noci a nepřítomností hodin. Vězni se daleko více zaměřili na hrůznou přítomnost tím, že
se bavili o momentální situaci a jen zřídka o svých minulých či budoucích životech“
(Zimbardo, 2007, s. 298).
Dotazník byl vyvíjen za pomoci rozhovorů, dotazníkových šetření, zpětných vazeb od
účastníků experimentů, transkulturálních studií a opakovaných faktorových analýzách,
což přispělo k jeho celkové validitě a reliabilitě. První testování použitelnosti škály
proběhlo na více než 12 000 účastnících (Boyd, Zimbardo, 1999).
Respondenti hodnotí 56 výroků na pětibodové Likertově škále (1 = rozhodně
nesouhlasím, 5 = rozhodně souhlasím). Výsledkem tohoto měření je zastoupení
jednotlivých časových rámců respondenta. Za pomocí faktorové analýzy bylo zjištěno
celkem 5 časových rámců (Boyd, Zimbardo, 1999). Měřené faktory jsou následující
(Boyd, Zimbardo, 1999):
Negativní minulost představuje negativní až averzivní postoj k minulým zážitkům a
zkušenostem. Lidé s vysokým skórem u tohoto faktoru mají větší tendenci litovat, trápit
se minulostí, ruminovat, mít výčitky svědomí, traumatické vzpomínky apod. Tento
faktor se může projevovat v přítomnosti např. úzkostmi, depresí, nízkým sebevědomím
apod.
Příklady z dotazníku: „Často myslím na to, co jsem měl v životě udělat jinak.“ „V mysli
se mi opakují staré bolestné příběhy.“
Pozitivní minulost je opakem negativní minulosti. Zahrnuje především nostalgické a
sentimentální vzpomínky. Tyto vzpomínky jsou spojeny s příjemnými pocity. Pozitivní
minulost také koresponduje s vysokým sebevědomím a uctíváním rodinných a
kulturních tradic.
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Příklady z dotazníku: „Snadno mi mysl zaplaví vzpomínky na šťastné chvíle.“
„Pohledy, zvuky a vůně důvěrně známě z dětství ve mně často vyvolávají spoustu
nádherných vzpomínek.“
Hédonistická přítomnost se projevuje aktivním vyhledáváním slasti, stimulů, vzrušení,
nových zážitků a zábavy. Hédonisté se soustředí především na okamžité uspokojení,
krátkodobé cíle a mají hodně energie. Negativem této orientace je slabší kontrola svých
impulzů, menší svědomitost a emocionální nestabilita. Tento faktor také významně
koreluje s podstupováním rizika. Takto orientovaní lidé většinou nezvažují důsledky
svých akcí a zaměřují se především na situaci „tady a teď“.
Příklady z dotazníku: „Jednám impulzivně – tj. dělám věci, které mě zrovna napadnou.“
„Pokouším se žít svůj život den za dnem (bez velkého přemýšlení o budoucnosti) a
naplno.“
Fatalistická přítomnost souvisí s postojem, že nemůžeme ovlivnit nebo změnit svůj
vlastní osud. Naopak se projevuje vírou, že jsme naším osudem vlečeni. Tento postoj
často vede k rezignaci, cynismu a pocitům beznaděje. (Boyd, Zimbardo, 2008)
Příklady z dotazníku: „Mnohé v mém životě určuje osud.“ „ Vzhledem k tomu, že co se
má stát, se stejně stane, nesejde vlastně na tom, co udělám já.“
Budoucnost je faktor zahrnující všeobecnou orientaci na budoucnost. Projevuje se
vytyčováním cílů, plánováním, snahou dosáhnout odměn, svědomitostí a schopností
oddálit gratifikaci.
Příklady z dotazníku: „Své závazky vůči přátelům a úřadům plním včas.“ „Věřím, že
člověk by si měl každé ráno naplánovat svůj nastávající den.“
3.3

Dotazník perspektivní orientace PO-7

Dotazník se opírá o teoretickou koncepci perspektivní orientace Pavelkové. Měří, zda u
žáků převažuje perspektivní nebo krátkodobá orientace. Při jeho vývoji byla věnována
velká pozornost jeho postupnému prověřování a psychometrickému ověřování (např.
reliabilitě a validizaci vztahující se k osobnostním a intelektovým proměnám a
především dalším metodám – např. MIM). (Pavelková, 2002)
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Dotazníková metoda se skládá z 30 položek. U každé z nich respondenti vybírají ze tří
možností tu, která jim nejvíce odpovídá. Položky spadají do čtyř bloků (Pavelková,
2002):


potřeba strukturace budoucnosti



realizace plánů a přání



tolerance k oddálení odměn



oddálenost – dlouhodobost cílů a úkolů

Dotazník je využit v empirické části této práce. Jeho konstrukce vychází z předešlých
dotazníků PO-2 a PO-5.
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II. EMPIRICKÁ ČÁST

4

Cíl výzkumu

Výzkum v rámci této bakalářské práce sleduje celkem tři cíle. Prvním cílem je
zmapovat časovou perspektivu studentů gymnázia. Jako hlavní výzkumný nástroj je
použita Nuttinova Metoda motivační indukce (MIM). Časová perspektiva je tímto
diagnostickým nástrojem zkoumána ze dvou hledisek: obsahového a časového.
Obsahová analýza má za úkol zjistit, kterými tématy se studenti v rámci své časové
perspektivy zabývají, co si přejí, čeho se obávají a jak často se dané motivy objevují.
Získané motivační objekty jsou kategorizovány dle Nuttinova kódovacího systému a
následně kvalitativně zpracovány.
Záměrem časové analýzy je prozkoumat, kterými časovými kategoriemi se studenti ve
svých myšlenkách zaobírají a do jakých časových období kladou objekty své motivace.
Rovněž slouží ke zjištění, kam až sahá jejich časová perspektiva a jak často se
jednotlivé kategorie vyskytují.
Časová i obsahová analýza je posuzována v rámci skupin. Sledovány jsou rozdíly mezi
chlapci a dívkami a dvěma prospěchovými skupinami. Zjišťovány jsou také některé
odlišnosti mezi jednotlivými ročníky.
Druhým cílem je komparace použitých diagnostických metod. Vedle MIM je
k diagnostice časové perspektivy použit také Zimbardův inventář časové perspektivy
(ZTPI), Dotazník perspektivní orientace PO-7 a Inventář motivačních kategorií
(INCAM). Porovnáván je dotazník PO-7 a ZTPI.
Třetím cílem je prověření upraveného systému kódování MIM, který byl zpracován
v rámci projektu GA UK.
Výzkum využívá kombinace kvalitativní a kvantitativní metodologie. Získaná data
z dotazníků jsou kategorizována, analyzována a statisticky zpracována.
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5

Sběr dat

Sběr dat se uskutečnil v průběhu května a června roku 2015. Studenti měli za úkol
vyplnit 4 dotazníky: MIM, PO-7, INCAM a ZTPI.
K dotazníkovému šetření byly využity suplované hodiny. Zadávání jsem byl fyzicky
přítomen. Ve třídách jsem se představil jako bývalý student gymnázia a třídě jsem
vysvětlil, z jakého důvodů přicházím. Následně jsem studenty poprosil o spolupráci a
instruoval je, jak mají dotazníky vyplňovat. Velký důraz jsem kladl na to, aby
odpovídali sami za sebe. Studenty jsem ubezpečil o anonymitě dotazníků a o tom, že
jejich odpovědi budou využity pouze k výzkumným účelům.

5.1 Možné ovlivnění výpovědí respondentů
Při zadávání dotazníků jsem se snažil docílit toho, aby studenti odpovídali upřímně a
sami za sebe. Několikrát jsem se ujišťoval, zda všemu porozuměli. Prostor pro dotazy
jsem ponechal po celou dobu své přítomnosti. Přesto se mohly objevit vlivy, které
ovlivnily nebo zkreslily výpovědi studentů.
Roli mohly hrát například sociální vlivy. Některým studentům mohlo být nepříjemné
vyplňování osobních otázek v přítomnosti souseda v lavici. Jiní studenti mohli psát
naopak takové odpovědi, kterými by svého souseda pobavili. Zároveň se mohla při
vyplňování projevit přítomnost ostatních spolužáků, přítomnost učitele, opisování od
druhých nebo snaha prezentovat se v pozitivním světle.
Na odpovědi mohla mít vliv také neochota studentů vyplňovat dotazník, neporozumění
instrukcím nebo nesympatie k zadavateli. Všechny tyto vlivy jsou brány v potaz při
interpretaci výsledků.
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6

Charakteristika výzkumného vzorku

Tato kapitola slouží k představení školy, ve které byla data sesbírána, a k přiblížení
studentů, kteří se na empirickém výzkumu podíleli jako respondenti. Informace
pocházejí z webových stránek Gymnázia Nad Kavalírkou (dále jen GNK) a výroční
zprávy ze školního roku 2013/2014.

6.1 Charakteristika školy
Gymnázium Nad Kavalírkou
GNK je osmileté gymnázium, které se nachází v Praze 5 ve vilové části Košíř. Jeho
zřizovatelem je Hlavní město Praha. Cílovou kapacitou školy je 570 žáků. Ve školním
roce 2013/2014 studovalo v 18 třídách celkem 495 žáků.
Ve školním roce 2013/2014 prospělo z celkového počtu 130 žáků s vyznamenáním, 362
prospělo a pouze 3 neprospěli. U maturitní zkoušky uspělo všech 44 studentů, z toho 17
s vyznamenáním. GNK se může pyšnit tím, že se při poslední oficiální prezentaci
výsledků úspěšnosti u státních maturit umístilo na 8. místě ze všech škol v republice.
GNK je velmi dobře vybaveno pro sportovní aktivity. Venku se nachází víceúčelové
sportovní hřiště s umělou trávou a osvětlením, které se v zimě překrývá nafukovací
halou. Škola má také hřiště na beach volejbal, posilovnu a dvě tělocvičny. Jedna z nich
disponuje lezeckou stěnou.
GNK bylo založeno v roce 1992. Až do roku 1998 se muselo dělit o budovu se základní
školou. Gymnázium se postupně ze čtyřletého a šestiletého změnilo v osmileté. Ve
školním roce 2005/2006 skládali maturitu první studenti osmileté formy studia.
Ve školním roce 2008/2009 se zavedlo při přechodu na vyšší stupeň gymnázia dělení na
humanitní a přírodovědnou větev. Studenti si mohli vybrat, kterým směrem se chtějí
vydat. Po zkušenostech však bylo v roce 2013/2014 od tohoto konceptu upuštěno a
specializace momentálně stojí na výběru z celé řady volitelných předmětů. Mezi ně patří
například dějepis, filozofie, psychologie, sociologie, teorie státu a práva, anglický jazyk,
genetika, deskriptivní geometrie atd.
Anglický jazyk je povinný po celou dobu studia. Od druhého ročníku se přidává druhý
cizí jazyk. Žáci si mohou vybrat mezi němčinou, francouzštinou nebo španělštinou.
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Budova gymnázia prošla v několika posledních letech kompletní rekonstrukcí.
Disponuje mnoha specializovanými učebnami, laboratoří nebo počítačovou učebnou
s trvalým přístupem na internet. Součástí jsou také prostory pro výuku výtvarné
výchovy, hudební výchovy a aula, kde se pořádají různé školní akce a představení.

6.2 Výzkumný vzorek
Cílovou skupinu tvoří žáci kvinty, sexty a septimy, jejichž věk se pohybuje v rozmezí
od 15 do 19 let. Jsou tedy v období adolescence.
Studenti se v tomto období nacházejí v senzitivním stádiu pro rozvoj perspektivní
orientace. Záměrem bylo zmapování jejich časové perspektivy.
Studenti kvinty se po dokončení povinné školní docházky rozhodli pokračovat ve studiu
a přešli na druhý stupeň gymnázia. Jsou na začátku další části své studentské dráhy.
Zůstávají však na stejné škole a ve stejném kolektivu. Lze předpokládat, že s přechodem
na vyšší vzdělávací stupeň byla naplněna sféra patřící k profesní orientaci, která je
významnou složkou perspektivní orientace, což vedlo k tomu, že perspektivní orientace
těchto studentů poklesla. Nyní tedy mohou být více orientováni na krátkodobé cíle
(Pavelková, 2002).
Studenti sexty jsou na druhém stupni již lépe adaptováni. Oproti kvintánům se nachází o
rok blíže maturitě a přijímacím zkouškám na vysokou školu. Tyto zkoušky jsou
důležitými životními momenty, které mohou určit další směřování a mají tudíž dopad na
jejich cíle a plánování. Dalo by se očekávat, že budou orientováni více na budoucnost a
stanovovat si dlouhodobější cíle než studenti kvinty.
Lze předpokládat, že studenti septimy budou v tomto ohledu ještě o krok dále a to ze
dvou důvodů. Zaprvé si již vybírali volitelné předměty humanitního nebo
přírodovědného zaměření, které mohou odpovídat jejich budoucímu profesnímu
zaměření. Museli se tedy rozhodnout, kterému směru dají přednost. Zadruhé je
maturitní zkouška a volba vysoké školy čeká už za rok. Stále se mohou rozhodovat a
svá rozhodnutí měnit, ale již nemají tolik času jako předchozí ročníky.
Do výzkumu bylo zapojeno 66 studentů osmiletého gymnázia (36 chlapců a 30 dívek).
Studentů z kvinty bylo celkem 22 (14 chlapců a 8 dívek), ze sexty 24 (13 chlapců a 11
dívek) a 20 ze septimy (9 chlapců a 11 dívek).
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7

Výzkumné metody

Pro výzkum časové perspektivy studentů gymnázia byly zvoleny 4 dotazníkové metody.
Výhodou dotazníků je poměrně snadné získání velkého počtu respondentů v relativně
krátkém čase, anonymita a snadnější kvantifikace získaných dat.
Nevýhodou je to, že tato forma nemusí vyhovovat všem. Respondenti mohou být
ovlivněni atmosférou či sdílenými postoji v rámci skupiny. Tento jev je obzvláště
pravděpodobný ve školní třídě (Pelikán, 1998 in Vitošková, 2007). Problematické je
také, když respondenti neporozumí zadání, nebo nejsou schopni o sobě podávat
výpověď z důvodu slabé sebereflexe.
Hlavním nástrojem je Metoda motivační indukce, kterou vyvinul významný odborník
na psychologii motivace J. Nuttin. Jedná se o propracovanou metodu měřící obsah a
hloubku perspektivy budoucnosti (Nuttin, 1980). Za pomoci MIM lze zjistit časovou i
obsahovou složku motivačních objektů. Metoda je založena na doplňování vět.
Dotazník MIM je blíže popsán v kapitole Diagnostika časové perspektivy, jeho
kódovací systém je vysvětlen dále v této kapitole.
K důkladnější analýze motivačních objektů slouží Inventář motivačních kategorií
(INCAM), který Nuttin vyvinul jako doplňující nástroj k MIM. Úkolem respondenta je
napsat přání nebo obavy v předem daných oblastech. V rámci výzkumu bylo tohoto
inventáře využito pouze za účelem důkladnějšího kódování odpovědí z MIM. Přesnější
popis Inventáře motivačních kategorií se nachází v této kapitole. Obě tyto metody jsou
kvalitativní, ale umožňují také kvantitativní zpracování.
Použity byly také 2 kvantitativní metody, které byly již představeny v kapitole
Diagnostika časové perspektivy – Zimbardův inventář časové perspektivy a Dotazník
perspektivní orientace PO-7.
7.1

Inventář motivačních kategorií (INCAM)

INCAM je jednou ze dvou technik, které J. Nuttin vyvinul za účelem doplnit MIM.
Druhou technikou je Inventář motivačních objektů (INOM).
Dotazník INCAM slouží ke zjištění motivačních objektů. Úkolem respondentů je napsat
přání nebo obavy v předem daných kategoriích (např. schopnosti, práce, koníčky apod.).
Tím se liší od dotazníku MIM, který se snaží vyhnout jakémukoliv navádění (Nuttin,
1980).
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Může se stát, že se respondent při vyplňování MIM zaměří pouze na určité motivační
oblasti, přestože v jeho motivační struktuře existují další významné přání nebo obavy,
které ho zrovna nenapadají. K jejich zmapování může pomoci právě INCAM.
INCAM se skládá ze seznamu konkrétních motivačních kategorií a subkategorií, které
mohou pomoci zachytit větší šíři motivačních objektů a poskytnout jejich důkladnější
analýzu. Dotazník MIM obohacený o INCAM tak může poskytnout přesnější obraz o
motivačních objektech respondenta. Kategorie, které jsou v dotazníku zmíněny,
víceméně odpovídají kódovacímu systému MIM. Při jeho administraci tedy lze tento
systém použít.
Příklady kategorií:
1) Self (intelekt, morálka, prestiž, svoboda a nezávislost, vzhled atd.)
2) Seberealizace (v rámci práce, školy nebo jiných aktivit)
3) Společenské kontakty (kontakty obecně, kamarádi, samota, nepřátelství, rodina,
rodiče)
4) Intimní vztahy (láska, erotika, sexualita, založení rodiny, vlastní děti atd.)
5) Přání druhým
6) Materiální vlastnictví (objekt v jakékoli oblasti, domácí mazlíček atd.)
7) Koníčky
8) Kognitivní motivace a poznávání (lidi, příroda, kultura, životní zkušenosti atd.)
9) Náboženství a filozofie (náboženské hodnoty, životní filozofie, dobročinné aktivity,
dobré skutky)

7.2 Představení kódovacího systému MIM
7.2.1 Časová analýza
Časové spektrum, které MIM postihuje, je velmi široké. Motivační objekty se mohou
nacházet v minulosti („Je mi líto, že jsem se rozešel s přítelkyní“), v blízké budoucnosti
(„Doufám, že bude dnes večer něco dobrého k jídlu“), vzdálené budoucnosti („Mým
snem je mít dvě děti“), v období stáří či dokonce po smrti („Velice by mě trápilo,
kdybych tu po sobě nic nezanechal“). Přestože se odpovědi mohou zabývat minulostí a
přítomností, tak se nejčastěji vztahují k různě vzdálené budoucnosti.
Pro přidělení vhodného časového kódu je důležité zamyslet se nad tím, do jakého
období zhruba respondent motivační objekt umisťuje; kdy očekává, že bude motivační
objekt realizován nebo kdy si myslí, že daná událost nastane. Kódování je založeno na
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„objektivní“ či „průměrné“ časové lokalizaci objektů nebo událostí, která je typická pro
sociální skupinu, do které jedinec náleží (Nuttin, 1980). Odpovídá tedy sociálnímu času.
Otázku, kterou by si měl výzkumník při kódování časových kategorií klást je: „Za
předpokladu, že život tohoto respondenta má normální průběh jako u většiny jeho
sociální skupiny, kdy může být během jeho života tento motivační objekt realizován či
získán, nebo kdy tato událost s největší pravděpodobností nastane?“ (Nuttin, 1980, s.
104).
Před kódováním by si měl výzkumník přečíst všechny odpovědi z dotazníku probanda.
Díky tomu bude lépe seznámen s kontextem, který může ovlivnit interpretaci
individuálních odpovědí, a jehož znalost může přispět k přesnější časové lokalizaci
(Nuttin, 1980).
Je důležité vnímat odpovědi jako celek, protože při odpovídání mohou být probandi
ovlivněni předchozími induktory.

7.3 Popis časových kategorií
Časový kód Nuttin rozděluje do dvou jednotek (Nuttin, 1980):
1) Kalendářní jednotky:
T (test): přítomnost, moment sběru dat
D (den): den nebo dva od přítomného okamžiku
W (týden): týden od současného momentu
M (měsíc): měsíc od zadání dotazníku
M-: dva nebo tři měsíce od sběru dat
Y (rok): rok od přítomného okamžiku
Y-: období trvající více než rok (1-2 roky)
2) Sociální a biologické jednotky
Časová lokalizace některých objektů nemůže být vystižena za pomoci konkrétních
kalendářních jednotek. Lépe ji popisují sociální a biologické jednotky, které odráží
určitá sociální období.
E: vzdělávací období (škola obecně).


E0: období před první třídou (0-6 let)



E1: období základní školní docházky (6-12 let).
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E2: období střední školy (12-18 let).



E3: období vysoké školy (18-25 let).

A: Dospělost; začíná, když se jedinec osamostatní od svých rodičů a založí svou
vlastní rodinu nebo se věnuje profesní kariéře. Mezi typická kritéria patří, když je
jedinec ženatý/vdaný, nebo je ekonomicky nezávislý (vydělává si sám peníze).
Kóduje se v případě, když motivační objekt spadá do období dospělosti, ale bližší
specifikace není možná (Nuttin, 1980).


A0: přechodné období jedinců, kteří nepokračují ve studiu, ale stále nejsou
z profesních nebo rodinných důvodů plnohodnotnými dospělými



A1: první polovina života dospělého (25-45 let)



A2: druhá polovina života dospělého (45-65 let). Objekty nacházející se
v tomto období nejčastěji odkazují na vrchol kariéry nebo pokročilejší stádia
profesního či rodinného života.

O: Období stáří (65 let – konec života)
L (život): kóduje se v případě, že jedinec explicitně zmíní období celého života.
X: objekt se nachází po smrti jedince, ale stále je spojen s ním, jeho rodinou nebo
jeho zájmy.
x: humanitární pohnutky. Jde o obecné výroky, které se týkají více celé společnosti
než pouze jedince. Nově sem řadíme také společenská, politická a morální témata.
l (otevřená budoucnost): objekt musí být situován v přítomnosti, ale zároveň
implicitně odkazovat na zbytek života jedince (nebo alespoň jeho část).
P: odpověď explicitně či implicitně odkazuje na minulost.
Doplňující znaky
Nuttinův systém disponuje kromě hlavních znaků také doplňujícími znaky, které
slouží k přesnější časové lokalizaci. V této části budou představeny pouze doplňující
znaky, které byly použity při výzkumu.
(-.): Tečka následující za velkým písmenem se kóduje, když se objekt motivace
nachází na konci daného období.
(.-): Tečka před velkým písmenem se kóduje v případě, když je odkazováno na
začátek daného období.
(-): Pomlčka za velkým písmenem znamená, že období může trvat o něco déle, než
je jeho obvyklá doba.
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Kombinovaná období
Kombinovaná období se používají v případě, že motivační objekt zasahuje do více
období najednou a nelze ho zařadit pouze pod jedno.

7.4 Obsahová analýza
Cílem obsahové analýzy je zařadit odpovědi podle obsahu do kategorií a subkategorií.
Motivy a potřeby jedince, které se mohou v odpovědích promítnout (např. hlad) jsou
definovány povahou objektu (jídlo) a behaviorálním vztahem k tomuto objektu (jíst).
Behaviorální vztah ke stejnému objektu se může lišit (např. jídlo můžeme jíst, vařit,
někomu darovat apod.) (Nuttin, 1980).
Obsahovou analýzu lze provést nezávisle na analýze časové, nicméně by se mělo brát
v potaz, že obsah a časová perspektiva jsou do určité míry komplementární.
V rámci této kapitoly popíši kódovací systém tak, jak ho uvádí Nuttin. Jeho změny a
úpravy v rámci výzkumu jsou k dispozici v kapitole Úprava kódovacího systému.
Nuttin rozlišuje celkem deset hlavních kategorií:
1. Self (S)
Self hraje významnou roli v rámci lidské motivace, což potvrzuje fakt, že se objevuje
mezi odpověďmi velice často. Vzhledem k tomu, že self je široký koncept, tak v jeho
rámci rozlišujeme dvě hlavní kategorie a několik jejich podkategorií.
První kategorie se vztahuje k osobnosti jako celku:
S = Self bez žádné specifikace
Sc = self-concept: sebepojetí, lze ho definovat „v nejširším smyslu jako percepci sebe
samého“ (Shavelson, Hubner a Stanton in Smékal, 2009)
Spre = self-preservation: ochrana self
Saut = personal autonomy: osobní autonomie
Druhá kategorie se vztahuje k aspektům osobnosti:
Sph = physical: fyzické self, odpovědi vztahující se k tělesným aspektům self
Sapt = aptitudes: týká se schopností jedince (inteligence, nadání, talent atd.)
Scar = character: charakterové a osobnostní rysy, které nelze zařadit pod schopnosti
Ke kategorii je možné přiřadit do závorek další kód, který kategorii blíže specifikuje.
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Charakterové a osobnostní rysy (Scar) mohou mít i svou sociální složku. Například Scar
(Ceg) znamená, že jedinec chce mít egocentrické, soutěživé, dominantní osobnostní
rysy (C= sociální kontakt, eg = egocentrismus). Scar (Calt) naopak odkazuje
k altruistickým rysům (C = sociální kontakt, alt = altruismus).
Kód může být tímto způsobem specifikován u všech podkategorií self. Například kód
Sapt (L) odkazuje primárně na schopnost (Sapt) a sekundárně na volnočasové aktivity
(L). V tomto případě by se jednalo o motivaci dosáhnout určitých dovedností či
schopností v rámci volnočasové aktivity (např. umět hrát dobře na kytaru).
Stejným způsobem může být upřesněna i kategorie vztahující se k celé osobnosti.
Specifikace se píše rovněž do závorek:
Saut (ph) = fyzická autonomie, starší lidé, lidé s tělesným postižením či vězni, kteří by
byli rádi fyzicky nezávislí na druhých
Saut (ec) = ekonomická autonomie, subjekt chce být ekonomicky nebo finančně
nezávislý či autonomní
Saut (ps) = psychická autonomie, nezávislost obecně (vše kromě fyzické a ekonomické
autonomie)
Spre (ec) = ekonomická ochrana self, například touha po stabilní ekonomické situaci,
strach z nedostatku peněz atd.
Spre (ph) = fyzická ochrana self, nejčastěji sem patří přání zůstat zdravý, nezranit se
apod.
Spre (ps) = psychická ochrana self, cílem je psychická vyrovnanost, stabilita, ochrana
identity a celková pohoda. Respondenti se mohou bát např. kritiky ze strany druhých
nebo zklamání ze sebe samých.
Spre (T) = ochrana self na existenciální či transcendentální úrovni, v této kategorii se
objevují cíle týkající se smrti či věčného života
2. Seberealizace (SR)
Potřeba seberealizace „se týká žádosti člověka po sebenaplnění, jeho tendence
uskutečnit své možnosti“ (Plháková, 2003). Pro zařazení do této kategorie je klíčové,
aby v odpovědi byla znatelná snaha o rozvoj, vývoj a využití vlastních potencialit.
Jedinec zmiňuje své plány, cíle, sny a snahu, která je potřeba k jejich dosažení.
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Všechny předešlé symboly z kategorie self mohou mít zároveň také formu
seberealizace. Jedinou výjimkou je kategorie Spre – ochrana self může být stěží
považována za formu seberealizace (Nuttin, 1980).
Odpovědi se mohou týkat vlastností, fyzického vzhledu, schopností atd. V případě, že
se cíl seberealizace objevuje v kariéře, tak používáme kód SR2. Pokud se jedná o oblast
studia, tak SR3.
3. Realizace (R)
Tato kategorie zahrnuje širokou škálu aktivit, které jsou vykonávány za účelem zisku či
užitku (na rozdíl od rekreačních aktivit) a práci. Rozlišujeme zde tři významné
podkategorie:
1) R = aktivita bez bližší specifikace. Může se jednat o konkrétní činnosti, které
vedou k něčemu produktivnímu nebo o přání efektivně využít čas
2) R2 = profesní a kariérní aktivity
3) R3 = aktivity v rámci studia
Odpovědi, ve kterých se objevuje vysoká úroveň aspirace, soutěživost, snaha dosáhnout
úspěchu nebo excelentního výkonu v sobě obsahují výkonovou motivaci, kterou
značíme malým písmenem a. Toto písmeno se píše za hlavní kód (Ra, R2a, R3a). Této
specifikace využíváme i v případě, že se subjekt zmíní o motivačních cílech, které jsou
obecně považovány za cíle náročné a vyžadující značné úsilí.
Subjekt může také zmínit motiv odpočinku či snahu vyhnout se práci. V rámci této
oblasti rozlišujeme dva typy:
1) nR: záměr nebo plán nic nedělat, písmenko n znamená zápor
2) nR (ph): cílem je fyzický odpočinek; v případě psychického odpočinku (duševní
klid, harmonie apod.) kódujeme nR (ps)
Písmenko n se používá i v rámci jiných kategorií. Například nC značí, že se
subjekt snaží vyhýbat sociálním kontaktům (C = sociální kontakt).
4. Sociální motivace: Kontakt (C)
Lidský kontakt je jednou z našich základních potřeb. V rámci kódovacího systému
kontaktu rozumíme jako jakékoli sociální interakci mezi lidmi. Rozlišujeme 3 hlavní
kategorie, které se dále dělí:
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1) C = contact: kóduje se v případě, že má subjekt potřebu být v kontaktu (nebo
nebýt) s jednou či více osobami. Tato kategorie se skládá z několika podtypů:
C: subjekt zmiňuje určitou osobu nebo skupinu osob, s kterou by byl (nebo
nebyl) rád v kontaktu.
Cint = intimate contact: intimní kontakt; pokud například subjekt vyjádří přání
si někoho vzít, tak kódujeme Cint, e (e = erotický kontakt). V případě, že se
jedná o intimní kontakt v rámci přátelského vztahu, kódujeme Cint, a (a =
přátelský kontakt).
Calt = altruistic contact: altruistický kontakt; kódujeme v případě, že se jedná
o altruistickou motivaci, z které má užitek druhá osoba. Pokud se nejedná pouze
o altruistický kontakt, ale subjekt chce něco pro druhou osobu přímo vykonat,
tak to značíme Calt/R. Nejčastěji se zde objevuje touha někomu pomoci.
Ceg: egocentric social motivations: egocentrická sociální motivace; pojem
egocentrický je v tomto případě brán spíše zeširoka. O egocentrickou motivaci
se jedná, když subjekt chce někoho přesvědčit, vést, ovlivnit, či ukázat ostatním,
čeho je schopný. Obecně by se za takový druh kontaktu daly označit odpovědi,
kde v rámci vztahu dává subjekt sám sebe výrazně do popředí.
2) C2 = social reciprocity: pokud subjekt chce (nebo nechce) něco od druhých.
Druzí jsou v aktivní roli a subjekt zaujímá k jejich akcím buď pozitivní, nebo
negativní postoj.
Tento kód může být přesněji určen za pomoci dalších symbolů. První část kódu
(C2) značí, že něco od druhých chceme nebo nechceme. Druhá část kódu, která
se píše za část první, nám říká, od koho to chceme (např. C2, a – chceme něco
od kamarádů). Třetí část určuje povahu akce, kterou chceme a píšeme ji na závěr
do závorek. Subjekt může od druhých chtít 3 typy akcí:
(af) = affection: subjekt očekává od druhých lásku, odpuštění, porozumění,
sympatii, či jiné druhy citů.
(ap) = appreciation: subjekt chce být oceněn, respektován, uznáván, obdivován,
přijímán apod.
(su) = support: subjekt chce obdržet určitou formu pomoci, nejčastěji
psychickou (povzbuzení, podporu, kooperaci, radu atd.).
3) C3 = wishes and fears for other persons: subjekt se bojí o druhé nebo jim něco
přeje. Může jim přát fyzické či psychické zdraví, štěstí, autonomii, úspěch apod.
Kód má stejnou strukturu jako symbol C2 a také se skládá ze tří částí. Do
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závorek píšeme motivační objekt, který subjekt druhým přeje nebo se ho u nich
obává.
C3H: některé odpovědi se mohou týkat více společnosti a celého světa. Takové
odpovědi nasvědčují humanitárním rysům subjektu. Liší se od altruismu tím, že
jdou za možnosti jedince. Jedná se o motivy globální, které jsou v daleko širším
měřítku.
Často se v odpovědích objevuje zmínka o druhých lidech. Různé motivace mohou být
silně ovlivněny určitými lidmi, a proto je důležité je kódovat. Nuttin rozlišuje tyto druhy
kontaktů:
e (erotic): erotické vztahy, odkazuje na heterosexuální či homosexuální erotický
sociální kontakt. Převážně je však tato kategorie zaměřena na vztahy mezi lidmi
opačného pohlaví. Pokud jde o bližší psychický či fyzický kontakt, tak kódujeme spíše
Cint, e než C, e. Nepatří sem sexuální vztahy.
f (family): rodina, patří sem rodinné vztahy, včetně vztahů s příslušníky širší rodiny.
p (parental): rodičovství, jde o vztah mezi rodiči a dětmi. Může se zde objevit
například přání vycházet s rodiči nebo touha mít vlastní děti.
a (amity): přátelství, zahrnuje přátelské vztahy mezi lidmi stejného pohlaví nebo
přátelské kontakty obecně.
gr (group): skupina, odkazuje na vztahy v rámci skupiny. Skupinou může být školní
třída, sportovní tým, sousedi atd.
pl (people): lidé, jedná se o větší skupinu. Subjekt se o nich zmiňuje jako o „mých
lidech“.
in (inmates): odkazuje na členy určité komunity (vězení, vojenský oddíl apod.).
g (general): lidé obecně
so (society): společnost ve smyslu organizované entity
Rozlišeny mohou být také následující druhy vztahů:
si (superior-inferior): nadřízení - podřízení
y (youth): kontakt s mladšími a teenagery. Staří lidé mohou být kódováni jako ol,
konflikt generací v rámci rodiny fy (rodina a mladí) nebo fol (rodina a staří).
sp (superior): vztahy s významnými lidmi a osobnostmi (např. prezident, celebrity,
slavní a uznávaní lidé apod.).
5. Kognitivní motivace a poznávání (E)
Tímto druhem motivace chápeme potřebu být informován, porozumět okolí a sobě
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samému nebo objevovat a znát prostředí, ve kterém se pohybujeme. Poznání obecně
kódujeme E („Toužím ... po poznání“). Většinou má však nějakou specifikaci, která se
píše do závorek. Tyto specifikace zde blíže představím:
E (S): sebepoznání, jde o exploraci vlastního self
E (C): touha pochopit druhé nebo se o nich více dozvědět. Je možné tento kód rozšířit o
lidi, které by subjekt rád poznal.
E (T): existenciální, filosofické a náboženské poznání. Tato kategorie má dva podtypy:
Tx a Tr. Tx kódujeme v případě filosofického poznání, Tr, pokud jde o poznání
náboženské.
E (l): touha poznat život a mít více životních zkušeností. Podmínkou pro zařazení do
této kategorie je, že musí být hlavní motivací poznání, ne uzavření nepříjemného
období.
E (w): poznání sociálního, ekonomického, politického a kulturního světa a přírody v
něm (krásy a záhady přírody, biologické a fyzické zákony apod.). Také sem spadá touha
po vědomostech o lidech z jiných kultur, jejich historii, zemi a zvycích. Velice častá
odpověď, která se v rámci této kategorie objevuje, je touha cestovat.
6. Transcendentální objekty (T)
Do této kategorie spadají objekty motivace metafyzického či transcendentálního
charakteru, které přesahují běžnou lidskou zkušenost. Patří sem různé filozofické,
náboženské nebo existenciální otázky a potřeby.
Tr: potřeby a cíle v náboženské oblasti
Tx: odpovědi obsahující filozofické a existenciální témata
Negativní a nihilistické odpovědi („nechci existovat“, „doufám, že Bůh je mrtev“) se
kódují pomocí (n+).
7. Vlastnictví (P)
Pořizování a kupování věcí je jeden z možných způsobů, jak nakládat s objekty.
Kódujeme pouze P, pokud se jedná o vlastnictví obecně (pořídit si dům, nové auto atd.).
Tuto kategorii lze specifikovat za pomoci kódu v závorkách:
P (Sph): všechny objekty, které se vztahují k fyzickému vzhledu subjektu (oblečení,
kosmetika atd.).
P (R2): věci vztahující se k profesní oblasti (např. psychoterapeutické lehátko).
P (R3): vlastnictví sloužící ke studijním aktivitám (např. pravítko na hodiny
matematiky).
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P (L): objekty nebo vybavení pro volnočasové aktivity (např. raketa na squash,
podložka na cvičení jógy).
P (Lss): objekty sloužící ke smyslovému uspokojení (např. sud piva)
P (Ew): předměty, které se týkají kultury nebo kulturních aktivit (např. obraz od
Dalího).
Fakt, že Nuttinův systém myslí téměř na vše, lze demonstrovat na příkladu vlastnictví
zvířat. Vlastnictví zvířat obecně kódujeme P (an). I toto však můžeme dále specifikovat:
P (an, R2): zvíře pro profesní a karierní důvody
P (an, C): zvíře jako společník
P (an, L): zvíře pro zábavu a pobavení
8. Volnočasové aktivity (L)
Mnoho lidských aktivit není vykonáváno za určitým účelem jako např. práce, studium
nebo získávání vědomostí, ale jsou provozovány „jen tak“ – pro zábavu, pobavení,
odpočinek nebo potěšení.
Činnosti, které někdo dělá z pracovních důvodů, může někdo jiný dělat jako
odpočinkovou aktivitu a naopak. Protože je důležité to od sebe odlišit, tak je třeba
věnovat pozornost kontextu ostatních odpovědí.
L: relaxace obecně (odpočinek, prázdniny, zábava apod.).
L (E): volnočasové aktivity, které jsou zároveň motivovány poznáním, zvědavostí nebo
touhou se kulturně vzdělávat.
L (ph): volnočasové aktivity, ve kterých je potřeba fyzické námahy (sport, zahradničení
apod.). Pokud chce subjekt v dané oblasti uspět (nejčastěji ve sportu), tak přidáváme
symbol a pro výkonovou motivaci. Výsledný kód poté vypadá L (ph, a).
L (ss): aktivity, které přinášejí smyslové potěšení nebo uspokojení – jídlo nebo pití,
kouření cigaret, užívání drog, užívání si hezkého počasí atd. Vždy je nutné brát v potaz
kontext. Jídlo i pití mohou také sloužit k přežití, v takovém případě bychom kódovali
Spre (ph).
L (gf): hry a aktivity, ve kterých hraje roli náhoda – např. gambling, stírací losy, sportka
atd.
L (n R): nicnedělání, absolutní klid a odpočinek
9. Motivace ohledně testu
Stává se, že některé odpovědi se týkají samotného dotazníku nebo administrátora, který
ho zadával. Rozlišujeme celkem 3 typy odpovědí:
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Tt: neutrální postoj k testu nebo výzkumníkovi
Tt+: pozitivní postoj k testu nebo výzkumníkovi
Tt-: negativní postoj k testu nebo výzkumníkovi
10. Nezařaditelné a nezodpovězené odpovědi (U)
Přestože se kódovací systém snaží postihnout všechny motivační oblasti, tak se stává, že
respondent na induktor neodpoví nebo odpoví takovým způsobem, který nelze zařadit.
Takové odpovědi mohou přesto obsahovat cenné informace, které umožní lépe
porozumět odpovědím jiným.
Důvody, proč se takové odpovědi objevují, mohou být různé: momentální rozpoložení,
bojkotování dotazníku, smysl pro humor, nuda apod.

7.5 Úprava kódovacího systému
Kódovací systém byl z výzkumných účelů v určitých oblastech upraven. Došlo ke
změnám v některých kategoriích či subkategoriích. Také nebyly využity všechny
možnosti kódovacího systému.
7.5.1 Úprava obsahové analýzy
Nevyužité možnosti kódovacího systému


V rámci výzkumu jsem nevyužil kódování negativních prvků. Nuttin
rozlišuje několik jejich typů:
1) Subjekt si nepřeje něco získat, někým se stát nebo dělat určitou činnost.
2) Subjekt chce něco, co je obecně negativně hodnoceno nebo se bojí
něčeho, co je hodnoceno pozitivně.
3) Subjekt vyjádří své přání v negativní formě („Chci neselhat ve zkoušce“).
Cílem tohoto výzkumu bylo zjistit, v jakých motivačních kategoriích
studenti rozvrhují svou budoucnost, co si přejí a čeho se obávají. Tohoto cíle
lze dosáhnout i bez kódování negativních prvků, neboť už jen zaznamenání
kategorie nám ukazuje obsahy časové perspektivy studentů.



Vynechání kódů pro modality. Ty lze využít ke specifikaci některých
formálních aspektů motivačních objektů. Pro účely tohoto výzkumu nebylo
potřeba až takto detailní analýzy. Jejich vypuštěním bylo docíleno
zjednodušení a zpřehlednění kódovacího systému a redukce času potřebného
ke zpracování dat.
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Změny v kategoriích


Vytvoření nových samostatných kategorií R, R2 a R3. Kategorie jsem se
rozhodl rozdělit, protože se studenti nacházejí ve věku, kdy je školní kariéra
důležitá pro jejich přítomnost a budoucnost a je tedy často tematizována.
Tuto kategorii je také nutné více diferencovat z důvodu pedagogickopsychologické aplikace dotazníku.



Vytvoření čtyř nových subkategorií pro oblast školy:
1) R3gs - školní prospěch
2) R3b – počátek školy (jde především o přijetí na vysokou školu)
3) R3gr – ukončení školy (maturitní zkouška, dokončení vysoké školy)
4) R3C – kontakt ve škole (učitelé, spolužáci atd.)



Zavedení kategorie pro změnu (Sch). Do ní patří odpovědi, ve kterých se
objevuje touha změnit místo bydliště (nebo zůstat na stejném místě), oblast
životních

změn

nebo

změn

osobnostních

(pokud

není

vyjádřena

seberealizace).


Podřazení seberealizace pod kategorii self (Ssr)



Přidání nové kategorie pro politická a společenská témata (C3pol)

Rozšíření nebo specifikace původních kategorií


Obecné motivy, které jsou málo ovlivnitelné aktivitou subjektu a odráží spíše
celosvětové, společenské nebo jiné přání a obavy, jsou zařazovány do kategorií
podle témat, kterými se zabývají. Z hlediska časové analýzy jsou všechny tyto
výpovědi kódovány jako humanitární pohnutky (x).
Příklady:
L (ph) – „Doufám, že Jágr ještě neukončí kariéru“.
L – „Je mi líto, že už nikdo nebude jako Šimek a Grossman“.
C3pol – „Byl bych proti, kdyby KSČM vyhrálo volby“.
C3H – „Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby byla nukleární válka“.



Subkategorie ochrana zdraví byla rozšířena o přání dlouhého života. Do
subkategorie ochrana před smrtí spadají odpovědi, ve kterých jsou smrt, úmrtí
nebo umírání explicitně vyjádřeny.



Do kategorie realizace (R) nově přibylo přání efektivně využít čas. Od
seberealizace se liší důrazem na produktivitu a účelnost činnosti.
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7.5.2 Úprava časové analýzy
Zařazení obecných výroků
Se vznikem nové obsahové kategorie zahrnující zájem o společenskou a
politickou problematiku vznikla také nutnost tyto odpovědi časově zařadit.
Řadíme je do kategorie pro humanitární pohnutky (x).
Vymezení rozdílu mezi kategoriemi E a E2E3
Přestože se tyto kategorie neobjevují příliš často, tak je potřeba si říci, jaký je
mezi nimi rozdíl.
Pokud se motivační objekt nachází v období střední a vysoké školy a subjekt se
nevyjadřuje k období studia celkově, tak kódujeme E2E3.
V případě, že subjekt hovoří o vzdělávacím procesu celkově a je možnost, že se
vyjadřuje i k dokončeným ročníkům, tak poté kódujeme E.

7.6 Problematické aspekty kódování
Přestože je kódovací systém velmi podrobný a snaží se postihnout všechny aspekty
lidské motivace, tak může být zařazení některých odpovědí problematické. Nejčastěji je
to z důvodu, že odpověď splňuje podmínky pro zařazení do více kategorií naráz a
zároveň není jednoznačné, který hlavní motiv subjekt sleduje.
V případě časových kategorií občas nebylo jednoduché určit, které období má subjekt
na mysli, a proto jsem se opíral o sociální čas (kde by se motivační objekt nacházel u
většiny z jeho sociální skupiny). Je však nutno podotknout, že každý administrátor má
s určitými oblastmi jinou zkušenost a motivační objekt může zařadit do jiného časového
období. I přesto má však Metoda motivační indukce vysokou reliabilitu – po zaučení je
hodnota 0,8. Pravděpodobnost zařazení do špatné kategorie byla navíc snížena za
pomoci podrobné kvalitativní analýzy, zjištění kontextu odpovědí a dotazníku INCAM,
který některé odpovědi objasnil.
Zde uvádím některé otázky, kterými jsem se v průběhu kvalitativního zpracování
zabýval:
1) Ochrana psychické pohody (Spre, ps) vs. Psychická harmonie a klid (nR, ps)
Během kvalitativní analýzy se mi objevilo v rámci Spre (ps) několik subkategorií. Jednu
z nich jsem nazval ochrana psychické pohody. Ta se velmi podobala kategorii nR (ps) a
bylo nutné si vymezit, jaký je mezi nimi rozdíl.
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Nuttin uvádí, že do kategorie nR (ps) patří odpovědi zabývající se psychickým klidem a
mírem. Jako příklad uvádí například odpověď „nalézt mír“ a „být konečně klidný“.
Rozhodl jsem se do této kategorie řadit odpovědi zmiňující celkovou psychickou
pohodu a touhu po životní harmonii.
Tím jsem ji odlišil od kategorie „ochrana psychické pohody“, kam jsem řadil odpovědi,
které se zabývaly pouze určitou částí prožívání (stres, pochybnosti, obavy, selhání
apod.), ne celkovým stavem.
2) Ochrana před druhými (Spre, ps) vs. Přání vyhnout se určitému typu lidí (C)
Některé odpovědi, se kterými jsem se setkal, se zabývaly strachem z druhých lidí nebo
přáním se určitému typu lidí vyhnout. V průběhu kvalitativní analýzy se v oblasti
psychické ochrany (Spre, ps) objevila subkategorie ochrana před druhými. Jednalo se o
konkrétní příklady toho, jak by jim mohl někdo druhý ublížit („kdyby mě někdo
pomlouval“, „kdyby se mě někdo snažil shodit, „kdyby mi blízcí lhali“).
Tyto odpovědi bylo třeba odlišit od odpovědí, které se zaměřovaly na přání se někomu
vyhnout. V těchto výpovědích nebylo specifikováno, jak by jim druzí mohli ublížit nebo
z jakého důvodu se jim chtějí vyhnout. Mohlo jít i o jiné motivy, než je ochrana
psychické pohody („bezpáteřním lidem“, „vyhnout se cikánům“, „lidem, s kterými si
nemám co říct“). Tento druh odpovědí jsem řadil do kategorie kontakt (C).
3) Sociální dovednosti (Sapt) vs. Touha po kontaktu (C)
Někdy je těžké odlišit, co je hlavním motivem, kterým se subjekt zabývá. Jako příklad
uvádím odpověď „mluvit normálně s holkama“. Na základě toho si dokážeme
představit, že studentovi jde o schopnost se s dívkami normálně bavit. Primárně se
zaměřuje na to, jak si v interakci s dívkou povede. Je možné, že toho chce být schopný,
protože by rád získal partnerku, kamarádku apod. To z odpovědi ovšem nevíme. Proto
jsem považoval za důležité takové odpovědi odlišit od jiných, kde je touha po kontaktu
jednoznačná a o schopnostech a samotné interakci není žádná zmínka („najít si
partnerku“, „stýkat se se zajímavými lidmi“). Příklad, který jsem zde uváděl, bych tedy
zařadil pod kategorii schopnosti (Sapt), v rámci které se mi vynořila subkategorie
sociální dovednosti („vést nezávaznou konverzaci“, „bavit se s lidmi přirozeně“).
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4) Egocentrické vlastnosti (S, Ceg) vs. Egocentrismus (Ceg)
Velmi tenká hranice je mezi egocentrickými vlastnostmi, které spadají pod self a
egocentrismem, který řadíme do kategorie kontakt.
Nuttin mezi egocentrické vlastnosti (S, Ceg) řadí odpovědi, kde je větší důraz na self,
slávu a pověst. Rozhodl jsem se do této kategorie řadit všechny egocentrické odpovědi,
ve kterých nebyl kladen důraz na interakci s druhými lidmi. Ostatní odpovědi byly
řazeny pod egocentrismus.
Příklad uvedu na dvou podobných odpovědích. Odpověď „aby se ze mě stal člověk
schopný měnit historii lidstva“ odkazuje více na samotné self, a proto jsem ji zařadil
pod S (Ceg). Výpověď „ovládat svět“ se vyjadřuje k moci nad druhými. Patří tedy do
kategorie egocentrismus (Ceg).
5) Změna (Sch) vs. Seberealizace (Ssr)
Do kategorie změna jsem řadil odpovědi, ve kterých byla zmíněna změna bydliště,
změna self nebo životní změna. Na rozdíl od seberealizace („že dokážu udělat potřebou
změnu“) zde muselo být méně aktivní pojetí změny.
Aby mohla být odpověď zařazena pod kategorii „Sch“, tak by měla stále ponechávat
možnost interpretace, že jde o změnu zapříčiněnou osudem („ že se něco změní“,
„kdyby se v mém životě nic nezměnilo“).
6) Ochrana self (Spre, ps) vs. Sebepojetí (Sc)
Nad zařazením do jedné z těchto kategorií jsem se zamýšlel v případě odpovědi
„kdybych s novým životním stylem ztratila sama sebe“. Otázkou bylo, jestli je hlavním
motivem vlastní identita (jakožto jedna ze subkategorií sebepojetí) nebo ochrana self
před vlivem nových poměrů v životě.
Vzhledem k tomu, že je zmíněn strach ze ztráty sebe sama, tak jsem se přiklonil k
názoru, že jde o potřebu stabilní identity, a tudíž jsem odpověď zařadil pod sebepojetí.
7) Seberealizace (Ssr) vs. Poznání sebe sama (E, S)
Odpověď „zkouším své limity a co všechnu snesu“ by se dala chápat buď jako právě
probíhající aktivita ve smyslu seberealizace, nebo také jako poznání svých vlastních
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možností. Při zařazení této odpovědi do správné kategorie jsem se opíral o subkategorie,
které se objevily v průběhu kvalitativní analýzy.
V kategorii seberealizace se často objevovalo téma sebezdokonalení a tematizovány
byly i vlastní hranice („lámat bariéry“, „překonat hranice“). Svou formulací se tato
odpověď tedy nakonec hodila více do kategorie seberealizace, kam jsem ji nakonec
zařadil.
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8

Vlastní výzkum

8.1 Zpracování výsledků MIM
Cílem této části je seznámení s výsledky a přiblížení povahy výzkumu. Kapitola je
rozdělena do dvou částí: časová analýza a obsahová analýza. Obě části jsou
strukturovány podle hlavních kódů.
Zpracování výsledků proběhlo v několika krocích. Po sesbírání dotazníků jsem si
nejprve odpovědi zběžně přečetl. Jakmile jsem se podrobně seznámil s kódovacím
systémem, tak jsem se nad všemi odpověďmi zamyslel a postupně je přiřadil do
časových a obsahových kategorií. Jestliže jsem si během kódování uvědomil
nesrovnalosti, tak jsem se k některým kódům vrátil a přeřadil je do jiné kategorie.
Následně jsem zpracoval dotazníky z kvalitativního hlediska - spočítal jsem, kolikrát se
objevují subkategorie a významné nebo neobvyklé motivy. Během kvalitativního
zpracování došlo k další kontrole kódů a několika menším úpravám.
Výsledky jsem přepsal do tabulky v MS Excel a za pomoci tohoto programu jsem zjistil
celkový počet časových a obsahových kategorií. Ve stejném softwaru jsem také spočítal
využití induktorů různými kategoriemi.
Následně jsem zjistil výskyt kategorií u skupiny chlapců (36) a dívek (30) a dvou
prospěchových skupin. První prospěchová skupina zahrnuje studenty s průměrným
školním prospěchem v rozmezí 1,00 – 1,49. V druhé prospěchové skupině se nachází
studenti, jejichž známkový průměr je vyšší než 1,5. Celkem 4 studenti (2 chlapci a 2
dívky) tento údaj nevyplnili. Do první skupiny bylo tedy zařazeno 11 studentů, do druhé
51. Rozdíly mezi těmito skupinami jsem zpracoval z kvantitativního hlediska. Všímal
jsem si zároveň významných rozdílů mezi jednotlivými subkategoriemi.
Pro přehlednost uvádím u dvou nejvytíženějších kategorií tabulku nejvyužívanějším
induktorů. Tato tabulka obsahuje i údaj o tom, kolikrát se daná kategorie objevila
celkově a jaká je její průměrná frekvence výskytu (kolikrát by se vyskytla v dotazníku o
30 induktorech). Tabulky pro ostatní kategorie se nachází v přílohách. Tabulku
neuvádím pouze u kategorií, které se vyskytly v příliš malém počtu.
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8.1.1 Obsahová analýza
Při obsahové analýze se snažím zmapovat, kterými motivačními objekty se studenti
zabývají, k čemu se vyjadřují a o čem přemýšlejí. Přehled frekvence jednotlivých
kategorií uvádím v grafu č. 1. U 66 studentů bylo zakódováno celkem 1980 odpovědí.
Postupně si představíme výsledky jednotlivých obsahových kategorií dle Nuttinova
kódovacího systému. Tyto kategorie jsou seřazeny sestupně podle počtu odpovědí, ve
kterých byly zmíněny. To znamená, že nejprve popisuji kategorii, která získala nejvíce
odpovědí a jako poslední kategorii nejméně zastoupenou.
Graf č. 1 – Četnost obsahových kategorií
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8.1.1.1 Zpracování obsahové analýzy podle základních kategorií
Self
Tabulka č. 1 - Self

Počet odpovědí

789

Průměrná frekvence výskytu

11,95

Induktor

Podíl1

Induktor

Podíl

11. Snažím se ...

65,2%

26. Dělám vše proto, aby ...

51,5%

18. Snažím se vyhnout ...

65,2%

23. Udělám, co budu moci, abych

48,5%

...
13. Chtěl/a bych být

63,6%

21. Jsem odhodlán/a ...

48,5%

51,5%

20. Nelíbilo by se mi ...

45,5%

schopen/na ...
16. Zkouším ...

Největší počet odpovědí studentů gymnázia spadal pod kategorii Self. Tato kategorie se
objevila celkem 789krát s průměrnou frekvencí výskytu 11,95, což tvoří 40 % všech
odpovědí. Nejčastěji bylo Self zmíněno v sextě (viz tabulka č. 2).
Tabulka č. 2 – Porovnání tříd v rámci výskytu Self

Třída

Kategorie Self

Sexta

303krát

Septima

244krát

Kvinta

242krát

Nejčastěji studenti tematizovali Self v odpovědích na induktory „Snažím se ...“ a
„Snažím se vyhnout ...“. Tato kategorie se u obou z nich objevila v 65,2 % případů.
Nejčastějšími tématy, která se objevila v reakci na 11. induktor, byla seberealizace
(41,9 %) a charakter (23,3 %). U induktoru „Snažím se vyhnout“ dominoval motiv
ochrany self s 86,4 % výskytu. Jedná se o negativní induktor, který evokuje úsilí
vyvarovat se či uniknout nějakému podnětu nebo situaci. Jen zhruba o 2 % méně
vzbuzuje induktor „Chtěl/a bych být schopen/na“. V rámci tohoto induktoru byly
nejčastěji zmiňovány schopnosti a dovednosti (42,9 %).

1

Podíl znamená, v kolika procentech se objevila daná kategorie v odpovědi na induktor.
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Ve shodném počtu případů se zabývaly self odpovědi na induktory „Zkouším ...“ a
„Dělám vše proto, aby ...“ (51,5 %) a „Udělám, co budu moci abych ...“ a „Jsem
odhodlán/a ...“ (48,5 %). Tyto 4 induktory jsou pozitivní a vzbuzují určitou snahu jít za
nějakým cílem. Tomu také odpovídá fakt, že v souvislosti s nimi byla nejčastěji
zmiňována seberealizace.
Přehled zastoupení všech kategorií self se nachází v grafu č. 2. Celkově se nejvíce
odpovědí zabývalo seberealizací. Dohromady jich bylo 212, z toho v 45 případech byla
znatelná výkonová motivace ( „ někam to v životě dotáhnout“, „usiluji o úspěchy“, „
něčeho dosáhnout“). Nejvíce odpovědí (48) se zabývalo dosažením cílů a snů („jít za
svými sny“, „kdyby mi něco zabránilo v mých cílech“). O něco méně (42) se týkalo
touhy zdokonalit se („začít na sobě makat“, „dostat ze sebe všechno“, „překonat
hranice“). Objevilo se také například téma seberealizace ve společnosti („dostat se
vysoko ve společnosti“), snaha zlepšit kvalitu svého života („zlepšit svůj život“,
„uspořádat si život“) nebo plnění nějakého plánu („kdyby mi nevyšel můj plán“, „ aby
mi vše vycházelo tak, jak jsem si naplánoval“). Plnění plánů se od dosahování cílů liší
větší propracovaností perspektivní orientace, kdy dochází ke konkretizaci potřeb a
strategií k jejich dosažení.
Dohromady 182 odpovědí šlo zařadit pod kategorii ochrana self; z toho 80 tematizovalo
psychickou ochranu self, 52 ochranu obecně a 29 ochranu fyzickou. Zmíněna byla také
ekonomická ochrana („nechci skončit pod mostem“, „žít od výplaty k výplatě“) nebo
ochrana před smrtí („nechci vědět, že umřu a myslet na to déle než minutu“, „kdyby si
pro mě smrt přišla brzy“).
V rámci psychické ochrany self se nejčastěji (24krát) objevoval motiv špatných
rozhodnutí a chyb („že jsem spoustu věcí pokazil“, „kdybych se špatně rozhodla pro
zásadní věci“, „nedělat chyby“), psychické pohody (23krát – „zbytečně se nestresovat“,
„že se až moc zabývám obavami“ ) a ochrany před druhými (20krát – „kdyby mě někdo
urážel“, „kdyby si lidé o mě vyprávěli nepravdivé příběhy“, „kdyby se někdo snažil
změnit mou osobnost“).
Nejčastěji byly v souvislosti s obecnou ochranou self zmiňovány konflikty a potíže
(33krát – „vyhnout se problémům“, „abych se nedostala do pro mě nepříjemné
situace“) a téma napadení druhými (11krát – „kdybych byl šikanován“, kdyby mi někdo
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házel klacky pod nohy“, „když se mnou přestane určitá osoba jednat jako s kusem
hadru“).
Studenti se také obávali o své zdraví. Nejčastěji měli strach ze zranění (10x – „zranit se
kvůli tenisu“, „kdybych se zranil s trvalými následky“), případně si přáli dlouhý život
(„Dožít se 100 let“).
135 výpovědí se týkalo self bez specifikace. Nejvíce studenti psali o štěstí a šťastném
životě (76krát – „být celý život šťastný“, „že se na mě usměje štěstí“). Z toho 4 se
obávali, že tomu tak nebude. Odpovědi se zabývaly také snahou život zvládnout a
„proplout“ jím (26krát – „abych v životě nějak přežil“, „zvládat život bez šťastných
náhod“, „že si budu vědět rady“). Toto téma zmiňovali s velkou převahou studenti
septimy (18 z 26 odpovědí). Objevilo se také přání si život užívat („žít naplno“, „žít
dneškem).
Autonomií se zabývalo 95 odpovědí. Nejčastěji šlo o autonomii psychickou (82
výpovědí). Bylo však patrné, že studenti také chtějí nebo se obávají o autonomii
ekonomickou (11krát – „být finančně nezávislá“, „zaopatřit svoji rodinu“) či fyzickou
(2krát – „být nespravedlivě odsouzen“, „kdyby mě zavřeli“).
Nejvíce bylo tematizováno omezování svobody (27krát – „kdyby mi někdo narušoval
soukromí“, kdyby mi někdo chtěl řídit život“, kdyby mě někdo nutil k poslouchání
hudby, kterou nemám rád“) a nezávislost na druhých (22krát – „postarat se sám o
sebe“, „odstěhovat se od rodičů“).
Dalších 57 výpovědí se zaobíralo schopnostmi a dovednostmi. Patnáctkrát se jednalo o
jazykové schopnosti („umět tlumočit“, „naučit se 6 jazyků“) a schopnosti obecně
(„umět se více soustředit“, „používat své poznatky v různých směrech“, „vyřešit
jakýkoli problém“). Studenti chtěli také zlepšovat schopnosti ve volnočasových
aktivitách („hrát na kytaru“, „složit rubikovu kostku pod 30 vteřin“), sociální
dovednosti („mluvit normálně s holkama“, „být více komunikativní“, „bavit se s lidmi
přirozeně“) nebo obdržet řidičský průkaz.
35 odpovědí vyjadřovalo důležitost charakterových rysů („být dobrý člověk“, „být více
trpělivý“, „dělat spontánní rozhodnutí“).
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Studenti také přemýšleli o změnách sebe a své životní cesty. Toto téma se objevilo
25krát. V 16 případech se jednalo o stěhování („jsem rozhodnut zůstat v ČR“, „byla
bych proti, kdybych se měla odstěhovat z Prahy“, „chci se odstěhovat do zahraničí“).
Zamýšleli se i nad životními změnami („kdyby se v mém životě nic nezměnilo“, „kdyby
můj život navždy stagnoval“) a změnami sebe sama („že se už moc nezměním“).
Jen v 18 odpovědích řešili studenti vlastní sebepojetí. Konkrétně přemítali o
spokojenosti se sebou samým („abych byla sama se sebou spokojená“, „že jsem si
sama největším nepřítelem“), sebevědomí („Začít být více sebevědomá“) nebo vlastní
identitě („Kdybych s novým životním stylem ztratila sebe sama“).
Pouze ve čtrnácti případech bylo tematizováno fyzické self. Nejčastěji šlo o přání
vypadat dobře („vypadat dobře“, „zhubnout a nabrat svaly“, „že jsem s posilováním
nezačal dřív“).
Studenti se zmínili i o egocentrických vlastnostech (11krát – „být lepší než ostatní“,
„aby se ze mě stal člověk schopný měnit historii lidstva“).
Altruistické self se objevilo v pouhých šesti odpovědích („udělat každému úsměv na
tváři“, „abych se chovala ke všem férově“).
Rozdíly mezi pohlavím
Chlapci self tematizovali v 437 případech s průměrnou frekvencí výskytu 12,14 na
jednoho studenta, dívky 352krát s průměrnou frekvencí výskytu 11,73.
Největší rozdíl se objevil v seberealizaci. Chlapci tuto oblast zmínili v 130 případech
s průměrnou frekvencí výskytu 3,64, zatímco dívky pouze v 80 odpovědích
s průměrnou frekvencí výskytu 2,67.
Rozdíly mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina psala o self v 138 případech, z čehož plyne průměrná
frekvence výskytu 12,55. Druhá prospěchová skupina tuto kategorii zmiňovala 588krát,
průměrná frekvence výskytu je 11,53.
Jde o druhý největší rozdíl mezi průměrnými frekvencemi výskytu prospěchových
skupin.
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Kontakt
Tabulka č. 3 - Kontakt

Počet odpovědí

458

Průměrná frekvence výskytu

6,94

Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

28. Velice by mě trápilo,

57,6% 10. Byl/a bych proti, kdyby ...

34,9%

42,4% 29. Velmi usiluji o to, aby ...

34,9%

37,9% 15. Nebyl/a bych rád/a,

33,3%

kdyby ...
25. Velice bych litoval/a,
kdyby ...
30. Je mi líto, že ...

kdyby ...
6. Nechci ...

37,9% 22. Bojím se, že ...

31,8%

Druhou nejčastěji zmiňovanou kategorií u gymnazistů byl kontakt, který se
v odpovědích vyskytnul 458krát s průměrnou frekvencí 6,94 na studenta.
Nejvíce odpovědí týkající se kontaktu vzbuzoval s 57,6 % induktor „Velice by mě
trápilo, kdyby ...“. Tento induktor evokuje velmi nepříjemnou situaci, která vzbuzuje
negativní emoce. Odpovědi na něj se zaobíraly hlavně strachem o druhé nebo obavou ze
ztráty přátel. 42,4 % posbíral induktor „Velice bych litoval/a, kdyby ...“. Shodně 37,9 %
získaly induktory „Je mi líto, že ...“ a „Nechci ...“. Sedm z osmi nejčastějších induktorů
je negativních.
Přehled zastoupení všech subkategorií v oblasti kontakt se nachází v grafu č. 3. Nejvíce
výpovědí (166) se zabývalo kontaktem obecně. V rámci této subkategorie se nejčastěji
objevil kontakt s rodinou (57krát). Kontakt bez další specifikace byl zmíněn 46krát.
Studenti psali také o svých přátelích (42krát) a rodičovském kontaktu (21krát).
Ve svých výpovědích studenti projevovali touhu založit rodinu (29krát – „založit
rodinu“, mít velkou rodinu“), obavu z nekvalitního rodinného života (13krát – „kdyby
se mi rozpadla rodina“, „pohádat se s rodiči“) nebo přání většího kontaktu s rodinou
(„Navštěvovat strejdu“, „že se nevídám se sestrou“).
Tematizován byl také strach ze ztráty přátel (14krát – „Kdybych přišla o všechny
kamarády“) a přání, aby přátelství vydrželo .
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Studenti také přemýšleli o možnosti mít v budoucnu dítě (9krát – „mít dvě děti“,
„kdybych nemohla mít děti“, „nemít děti“). Objevily se také úvahy o rozvodu rodičů
(„že se mi rozvedli rodiče“, „doufám, že se táta rozvede“, „kdyby se rodiče rozvedli“).
Celkem 157 odpovědí šlo zařadit pod kategorii přání druhým. Respondenti ostatním
přáli nejčastěji štěstí, zdraví nebo úspěch („že si máma najde práci“,

„aby byly

všechny bytosti šťastný“).
Do této kategorie spadají také humanitární (42krát) či politické (47krát) přání a obavy,
kterými se gymnazisté zaobírali nejčastěji. V odpovědích bylo vidět, že se studenti
velmi zajímají o aktuální světovou a společenskou situaci. Možnost války nebo konce
civilizace se stala výrazným strachovým faktorem (17krát – „kdyby byla nukleární
válka“, „že svět spěje do záhuby“, „kdyby se zhroutila civilizace“, „že jednoho dne
skončí všechny války“).
Politická situace ČR se odrazila ve 29 odpovědích („kdyby většina považovala Miloše
Zemana za dobrého prezidenta“, „kdyby ČR přijala euro“, „snížení absurdních
regulací“, „kdyby vyhrálo KSČM volby“, „kdyby přijali zákon o zákazu kouření
v restauracích“). Je nutno zmínit, že z toho 16 výpovědí patřilo pouze jednomu
studentovi, který se zabýval převážně tímto tématem. Téměř všechny odpovědi byly na
negativní induktor.
Studenti se také zamýšleli nad islámem a uprchlíky (9krát), což bylo v době vyplňování
častým předmětem společenské diskuse („když EU přišla s návrhem kvót“, „že bude
ISIS poražen“, „kdyby radikální islám ovládl svět“, „aby ČR zůstala Čechům“).
Vyskytly se také úvahy o morálce a zlu (9krát – „kdyby lidé dostávali to, co si
nezaslouží“, „kdyby zvítězila nenávist a lež“, aby lidé nebyli zlí“, „kdyby muž uhodil
ženu“) nebo bezpráví a totalitních režimech („nechci žít v KLDR“, „kdyby stát sledoval
lidem soukromý život“).
V 36 případech byla zmíněna ochrana druhých. Často se objevoval strach o členy
rodiny či blízké („že někdo z mé rodiny zemře“, „kdyby se něco stalo bratrovi“) nebo
obava z ublížení druhým vlastním přičiněním (9krát – „kdybych někomu blízkému
ublížila“, „nechci nikomu ubližovat“). Do této kategorie spadá také strach ze zklamání
okolí (19krát – „kdybych zklamala rodiče“, „aby na mě rodiče byli pyšní“, „kdybych
byla pro někoho zklamáním“).
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49 odpovědí posbírala kategorie intimní kontakt. Poměrně silným motivem bylo přání
najít si partnera (31krát – „Mít dobrou holku“, „partnera, který mě podrží“, „někoho
na celý život“). Z toho v sedmi výpovědích studenti uvažovali nad manželstvím nebo
partnerkou, s kterou by prožili zbytek života. Objevil se i strach ze ztráty současného
partnera.
Altruistický kontakt byl zmíněn ve 34 případech („pomoci někomu v nouzi“, „postarat
se o svého autistického bratra“, „až budu moci rodičům uvařit večeři“).
Vyskytly se také výpovědi orientované na sociální reciprocitu (32krát). Studenti něco
požadovali nebo chtěli po ostatních. Nejčastěji se jednalo o uznání nebo ocenění (12krát
– „aby si mě lidé vážili“, „kdyby mě lidé nepovažovali za osobnost“, „být respektován
ostatními“). Respondenti chtěli také podporu („kdyby mě má rodina nepodporovala
v mých rozhodnutích“) nebo pozitivní city („aby mě druzí měli rádi“, „pochopení od
druhých“). Spadá sem i subkategorie vnímání druhými, která se objevila osmkrát („aby
mě vnímali jako dospělou“, „že mě někteří lidé občas vidí jinou, než jaká jsem“).
Egocentrický kontakt tematizovalo pouze 20 výpovědí. Nejčastěji se jednalo o touhu po
moci či sebeprosazení („chci ovládat svět“, „toužím po moci“, „prosadit svoji
individualitu“, „aby o mě lidé věděli“).
Rozdíly mezi pohlavím
Chlapci kontakt zmínili 251krát (průměrná frekvence výskytu je 6,97). Ve skupině
dívek se objevilo 207 odpovědí, z čehož plyne průměrná frekvence výskytu 6,90.
V celkovém výskytu tedy není mezi oběma skupinami téměř žádný rozdíl. To je
v rozporu s většinou výzkumů, které ukazují na to, že se kontaktem zabývají více dívky.
Výraznější rozdíl se vyskytl v oblasti humanitárních a politických témat, kterými se
častěji zabývali chlapci – celkově v 74 případech (průměrná frekvence výskytu je 2,06).
Dívky se o této oblasti zmínili pouze 14krát s průměrnou frekvencí výskytu 0,47.
Rozdíly mezi prospěchovými skupinami
O motivu kontaktu se v první prospěchové skupině studenti zmínili 71krát s průměrnou
frekvencí výskytu 6,45. V druhé prospěchové skupině bylo o kontaktu psáno v 360
případech s průměrnou frekvencí výskytu 7,06.
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Škola
Škola se stala s 267 odpověďmi třetí nejčastěji zastoupenou kategorií. Průměrná
frekvence výskytu na žáka je 4,05.
Nejpodnětnějšími induktory pro školu byly „Mým plánem je ...“ a „Vůbec by mě
nepotěšilo, kdyby ...“. Induktor „Mým plánem je“ odkazuje na snahu postupovat
určitými kroky za nějakým cílem.

Desetkrát to byla v tomto případě maturita.

V případě třetího induktoru byly tematizovány často i školní známky – obvykle
s negativní konotací. Méně podnětné byly induktory „Hodlám ...“ a „Budu moc
šťastný/á, až ...“. Z osmi nejfrekventovanějších induktorů jich je sedm pozitivních.
Přehled zastoupení všech subkategorií v oblasti školy se nachází v grafu č. 4. Studenti
nejvíce tematizovali dokončení studia (94 výpovědí). 62 odpovědí se zabývalo cílem
odmaturovat („úspěšně odmaturuji“, „kdybych nesložil maturitu“). Z toho 11krát se
jednalo o strach ze selhání v této zkoušce. Výskyt odpovědí týkajících se maturity byl
přímo úměrný výšce ročníku (kvinta – 13krát, sexta – 21krát, septima – 28krát). To
znamená, že čím více se maturitní zkouška blíží, tím větší podíl zabírá v motivační
struktuře studentů. Pětkrát se objevila maturita v souvislosti s výkonovou motivací
(„Odmaturovat na výbornou“, „odmaturovat s dobrým prospěchem“). Respondenti
zmiňovali také přání vystudovat vysokou školu (11krát – „Vystudovat práva“,
„vystudovat VŠ“) nebo obecně vystudovat.
83 výpovědí se zabývalo školou obecně. Tyto odpovědi se týkaly širokého spektra témat
v rámci školy. Jedenáctkrát se tematizovala snaha ve škole („dokopat se k učení“,
„změnit svůj flegmatický přístup ke škole a učení“, „udělat graf na fyziku“). Devětkrát
se vyskytlo přání studovat vysokou školu („studovat matematiku“, „dělat FTVS“).
Studenti také psali například o studiu v zahraničí (12krát – „studovat v USA“, „jít
studovat do Anglie“), o školních předmětech („kdyby dnes neodpadla VV“, „mít
tělocvik 4x týdne“) nebo vzdělání („usiluji o dobré vzdělání v předmětech, které mě
zajímají“, „kdybych se nevěnovala oboru, který mě baví“).
Přijetí na vysokou školu se objevilo celkem 49krát, z toho devětkrát v souvislosti se
strachem z nepřijetí („kdybych se na VŠ nedostal“, „dostat se na FAMU“). Výskyt
tohoto tématu byl stejně jako u maturity přímo úměrný výšce ročníku (kvinta – 8krát,
sexta – 15krát, septima – 26krát).
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Školní prospěch se vyskytl 34krát, z toho 20krát šlo o výkonovou motivaci („o jedničku
z matematiky“, „mít vyznamenání“). Poměrně častý byl strach ze špatných známek
nebo propadnutí (14krát – „dostat čtyřku na vysvědčení“, „udělat reparát
z francouzštiny“, „být nejhorší student ze třídy“).
Sedm výpovědí se zabývalo kontaktem ve škole („více se zapojovat do třídního
kolektivu“, „zkouším trpělivost učitelů“, „kdybych musel řešit nějaké konflikty
s učitelem“).
Rozdíly mezi pohlavím
Chlapci psali o škole 114krát s průměrnou frekvencí výskytu 3,17, zatímco dívky
153krát s průměrnou frekvencí výskytu 5,10. Jedná se o největší rozdíl (1,59) mezi
průměrnými frekvencemi výskytu chlapců a dívek.
Co se týče subkategorií, tak nejvýraznější rozdíl se objevil v přijetí na vysokou školu, o
kterém psaly častěji dívky. Dívky se o něm zmínily 35krát s průměrnou frekvencí
výskytu 1,17, zatímco chlapci pouze čtrnáctkrát (průměrná frekvence výskytu je 0,39).
Rozdíly mezi prospěchovými skupinami
První skupina tematizovala školu v 60 odpovědích, z čehož vyplývá průměrná
frekvence výskytu 5,45.
Ve druhé prospěchové skupině se studia týkalo 199 výpovědí, průměrná frekvence
výskytu je 3,90. Jde o největší rozdíl (1,55) mezi prospěchovými skupinami ze všech
kategorií. To si lze vysvětlit tak, že žáci, kteří se školou více zabývají a mají o ni větší
zájem, získávají také lepší známky.
Největší rozdíl mezi subkategoriemi se objevil v oblasti školy obecně. První
prospěchová skupina se jí zaobírala v 19 případech (průměrná frekvence výskytu =
1,73), zatímco druhá skupina v 51 případech (průměrná frekvence výskytu = 1,00).
Školním prospěchem se první skupina zabývala jedenáctkrát s průměrnou frekvencí
výskytu 1,00. Průměrná frekvence výskytu u druhé skupiny je 0,45. Skupina s lepším
školním prospěchem tedy tematizuje známky častěji.

66

Volnočasové aktivity
Volným časem se studenti zabývali v 130 odpovědích s průměrnou frekvencí výskytu
1,96 na studenta.
Nejvýraznějším induktorem pro tuto kategorii byl „Přeji si ...“, který získal 12,1 %.
Nejčastěji se jednalo o výpovědi týkající se sportu a prázdnin. Celkem tři induktory
obdržely 10,6 %: „Zkouším ...“, „Budu moc šťastný/á, až“ a „Nelíbilo by se mi ...“.
Poměrně překvapivě posbíralo šest induktorů shodně 9,1 %. Mezi deseti nejčastějšími
induktory se objevily pouze 3 negativní.
Přehled zastoupení všech subkategorií v oblasti volný čas se nachází v grafu č. 5.
Studenti se nejčastěji zaměřovali na fyzicky náročné volnočasové aktivity (59krát).
Téměř všechny odpovědi se týkaly sportu, z toho ve 35 případech v souvislosti
s výkonovou motivací („zúčastnit se Olympiády“, „získat černý pásek“, „dostat se na
MS“, „uzvednout 120 kg“). Objevilo se také přání sport vykonávat („jít odpoledne
lézt“, „hrát fotbal“) nebo obava, že to nebude možné („že budu muset přestat
sportovat“).
36 odpovědí se zaměřovalo na volný čas bez bližší specifikace. Z toho sedmnáct
odpovědí se zabývalo prázdninami („aby už byly prázdniny“, „mít co nejlepší
prázdniny“). Studenti si také přáli mít více volného času („více času na sebe“, „více
volného času“). Osm výpovědí tematizovalo koníčky bez bližší specifikace („mít vždy
nějaké koníčky“, „najít něco, co mě baví“).
Dvacetkrát bylo zmíněno smyslové potěšení. Nejčastěji se jednalo o počasí nebo jídlo
(„kdyby bylo dneska ošklivé počasí“, „něco dobrého k obědu“), objevila se však také
tematika návykových látek nebo sexu („byl bych proti, kdyby mi nabídli skupinový
sex“, „je mi líto, že moc piju“, „vyhnout se drogám a alkoholu“).
Třináct odpovědí se zabývalo exploračním volným časem, šlo především o aktivity
spojené s poznáváním kultury („jít na koncert“, „že chodím málo do kina“). Dvakrát se
vyskytlo také přání vyhrát v loterii.
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se zmínili o volnočasových aktivitách v 60 odpovědích, z čehož vyplývá

67

průměrná frekvence výskytu 1,67. Dívky se o nich zmínily v 70 případech, průměrná
frekvence výskytu je 2,33.
Jedná se tedy o druhý největší rozdíl mezi chlapci a dívkami. Mezi subkategoriemi se
neobjevily žádné výraznější rozdíly.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina se o volném čase zmínila sedmnáctkrát, průměrná frekvence
výskytu je 1,55. Druhá skupina se svými 109 odpověďmi získala průměrnou frekvenci
výskytu 2,14.
Skupina s lepším školním prospěchem se tedy zabývala volným časem méně než
skupina s horším prospěchem.
Je možné, že žáci s horším prospěchem tráví více času volnočasovými aktivitami a mají
méně času na školu, což se následně odráží i ve školním prospěchu.
Práce
Téma práce a kariéry se vyskytlo ve 107 výpovědích s průměrnou frekvencí výskytu
1,62. Nejvíce tuto oblast vzbuzoval induktor „Mým snem je...“, který získal 16,6 %.
Jedná se o pozitivní induktor, který odkazuje na budoucí cíl, s kterým jsou propojené
velmi silné pozitivní emoce a touha ho získat. Sen je již něco, co je v naší hierarchii cílů
na prvních příčkách. Studenti mohou svou budoucnost projektovat i na imaginární
rovině.
Na induktor „Doufám...“ studenti odpovídali ve 13,6 %. V jeho případě není jasná
aktivita jedince. Respondent může doufat, že se mu něco podaří vlastním přičiněním
nebo, že ho potká něco pozitivního, aniž by o to jakkoliv usiloval. 13,6 % posbíral také
induktor „Zkouším...“, kde je víceméně definovaná aktivita jedince směrem k nebo od
nějakého motivačního objektu. Celkem 4 induktory získaly stejně 9,1 %. Z osmi
nejfrekventovanějších induktorů byl pouze 1 negativního charakteru.
Přehled zastoupení všech subkategorií v oblasti práce se nachází v grafu č. 6. Nejčastěji
se objevila touha získat dobré zaměstnání (45krát – „mít vysněné povolání“, „kdybych
měl zaměstnání, které by mě nebavilo“, „mít dobře placenou práci“, „uživit se něčím,
co mě baví“).
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Poměrně velký počet studentů byl již rozhodnut, kým by se chtěli stát a jakou práci by
rádi dělali. Konkrétní přání se v dotaznících vyskytla 35krát („být programátor“, „být
lékař“, „být kriminální psycholožkou“, „podnikat ve farmaceutickém průmyslu“).
Víckrát se objevilo přání stát se režisérem (9x), spisovatelem (4x), kriminální
psycholožkou (3x) a programátorem (2x). Je však třeba brát v potaz, že někteří studenti
zmínili stejné povolání více než jednou.
Výkonová motivace v kariérní oblasti byla zmíněna devětkrát („uspět jako DJ“, „stát
se úspěšnou veterinářkou“, „převzít Nobelovu cenu za fyziku nebo za chemii“).
Osmkrát byla tematizována brigáda („aby mi vyšla letní brigáda“, „pracovat přes
léto“).
Respondenti se také zabývali například budoucím uplatněním („že se neuplatním“,
„kdyby byl přebytek inženýrů, až si budu hledat práci“) nebo prací v zahraničí
(„nějakou dobu pracovat v Anglii“).
Rozdíl mezi pohlavím
Oblast práce se v odpovědích chlapců objevila 59krát s průměrnou frekvencí výskytu
1,64. Dívky o ní psaly 48krát, průměrná frekvence výskytu je 1,60.
V rámci obsahových kategorií se jedná o druhý nejmenší rozdíl mezi chlapci a dívkami.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina se o práci zmínila jedenáctkrát s průměrnou frekvencí
výskytu 1,00. Druhá prospěchová skupina se prací zaobírala v 84 případech, průměrná
frekvence výskytu je 1,65.
Kognitivní motivace a poznání
Kognitivní motivací se studenti zabývali pouze v 56 odpovědích. Průměrná frekvence
výskytu na jednoho studenta je 0,84.
Nejpodnětnějším induktorem pro kognitivní motivaci byl s 18,2 % „Byl/a bych moc
rád/a, kdybych mohl/a“, který evokuje možnost něco vykonat, podniknout nebo udělat.
Ve studentech nejčastěji vyvolával úvahy o cestování a poznávání světa. Stejně tomu
bylo i induktoru „Mým snem je ...“, který obdržel 12,1 % a „Toužím...“ s 9,1 %.
Nejfrekventovanější byly pouze pozitivní induktory.
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Zastoupení všech subkategorií v oblasti kognitivní motivace se nachází v grafu č. 7.
Studenti se v největším počtu případů zabývali cestováním a poznáváním světa (44krát).
Jako cíl své cesty zmiňovali různé blízké i vzdálené země: Anglii, Španělsko, Norsko,
ale také Mongolsko, Japonsko, Izrael, Indii nebo Austrálii. Taktéž promýšleli, kdy by se
na cestu vydali („odjet příští rok do zahraničí“, „cestovat, než budu mít rodinu“, „po
maturitě cestovat“). Dvakrát se vyskytlo přání v zahraničí bydlet.
Čtyřikrát se objevila motivace poznávat kulturu („dozvědět se co nejvíce o kultuře
severoamerických Indiánů“, „poznat historii“, „být sečtělý“).
Studenti psali také o touze poznat nebo pochopit druhé lidi („vcítit se do role
ostatních“, „poznat co nejvíce lidí“) nebo sami sebe („nikdy nezjistím, co mě vlastně
naplňuje“). Jednou se vyskytlo dokonce transcendentální poznání („Doufám, že se
dožiju prvního kontaktu s mimozemšťanama“).
Rozdíl mezi pohlavím
U chlapců i dívek se oblast kognitivní motivace objevila ve 28 odpovědích. Průměrná
frekvence výskytu u chlapců je 0,78, u dívek 0,93.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina se kognitivní motivací zaobírala v pěti případech (průměrná
frekvence výskytu = 0,45). V odpovědích druhé prospěchové skupiny se vyskytla v 48
případech, průměrná frekvence výskytu je 0,94.
Vlastnictví
Gymnazisté vlastnictví tematizovali ve 40 odpovědích s průměrnou frekvencí výskytu
0,6.
Nejpodnětnějším induktorem pro kategorii vlastnictví byl „Moc bych chtěl/a ...“. Tento
induktor, který obdržel 7,6 %, vyvolává přání něco získat (nebo se něčemu vyhnout).
Celkem čtyři induktory obdržely shodně 6,1 %. Všechny induktory jsou pozitivní.
Vyjadřují určitou žádost, chtění, přání nebo touhu. Nemusí však zahrnovat plán, jak
vlastnictví získat.
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Nejvíce odpovědí (15) se zabývalo penězi a bohatstvím („hodně peněz“, „nebude lehké
být bohatý“, „zděděné bohatství“). V sedmi případech se objevilo přání koupit nebo
postavit dům („po velkém rodinném domě“, „postavit dům“).
Pětkrát se jednalo o majetek sloužící k vykonávání koníčků („klavír“, „kdyby se mi
rozbila moje PS4“, „chci dílnu“, „když mi opraví PC“).
Objevil se také majetek, který reprezentuje vyšší sociální status („vlastnit palác“, „mít
mrakodrap“, „dostanu hodinky“, „vlastní sbírku aut“, „bazén“). Pouze dvakrát se
vyskytlo přání mít domácího mazlíčka („mít kočičku“).
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci vlastnictví tematizovali 32krát s průměrnou frekvencí výskytu 0,89. Naproti
tomu dívky se jím zabývaly jen v osmi případech, z čehož plyne průměrná frekvence
výskytu 0,27. Jde o třetí nejvyšší rozdíl mezi chlapci a dívkami.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Studenti s lepším prospěchem tematizovali vlastnictví pouze jednou, z čehož vyplývá
průměrná frekvence výskytu 0,09. Ostatní se touto kategorií zabývali ve 39 případech.
Průměrná frekvence výskytu je 0,76.
Jedná se o třetí největší rozdíl v průměrné frekvenci výskytu (0,65) mezi
prospěchovými skupinami.
Realizace
Studenti se o realizaci zmiňovali ve 35 případech. Průměrná frekvence výskytu je 0,53.
Nejpodnětnějším induktorem pro realizaci byl „Zkouším...“, který odkazuje na již
započatou aktivitu. Shodně 4,6 % získaly induktory „Nechci“, „Byl/a bych proti,
kdyby...“, „Snažím se vyhnout...“ a „Byl/a bych moc rád/a, kdybych mohl/a“.
Pod kategorii realizace spadají všechny produktivní aktivity nebo jejich absence. Během
kvalitativní analýzy se vyprofilovala jako nejčastější subkategorie snaha efektivně
využít

čas,

která

se

objevila

devětkrát

(„prožít

mládí

co

nejefektivněji“,

„neprokrastinovat“, „zužitkovat svůj volný čas naplno“). Třikrát se vyskytlo přání
tvořit. Jeden student zmínil činnost související s jeho koníčkem („sestavovat stroje“).
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Studenti také psali o negativní realizaci – odpočinku a nic nedělání. Do této kategorie
spadá rovněž dosažení vnitřního klidu a psychický odpočinek („dosáhnout rovnováhy“,
„harmonie ve svém životě“).
Zmíněn byl také spánek („že jsem se na dnešek pořádně nevyspala“, „po pořádném
spánku“) či absence jakékoliv produktivní činnosti a nechuť cokoliv dělat („vyhnout se
domácím pracím“, „odjet daleko od starostí a povinností“).
Rozdíl mezi pohlavím
O realizaci napsali chlapci 19 výpovědí, jejich průměrná frekvence výskytu je 0,53.
Děvčata mají o 3 odpovědi méně a stejnou frekvenci výskytu jako chlapci.
Jedná se o nejmenší rozdíl mezi chlapci a dívkami.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Realizace se objevila u studentů s lepším prospěchem v osmi případech (průměrná
frekvence výskytu 0,73). Ve druhé prospěchové skupině se o této kategorii psalo 27krát,
průměrná frekvence výskytu je 0,53.
Jde o druhý nejmenší rozdíl (0,20) v průměrných frekvencích výskytu mezi
prospěchovými skupinami.
Test
Zmínky o testové situace se objevily pouze sedmkrát. Průměrná frekvence výskytu na
jednoho studenta je tedy jen 0,1 .
Nejvíce odpovědí (4) týkajících se testu se vyskytly v reakci na induktor „Je mi líto, že
...“. Studenti zmínili jednou test také v souvislosti s induktory „Bojím se, že ...“,
„Zkouším ...“ a „Doufám ...“.
Reakce na test se dají rozdělit na pozitivní a negativní. Negativní reakce byly celkem 4
(„že z tohoto dotazníku nic nezískáte“, „otázky jsou totožné“, „už to nevydržím“).
Pozitivní postoj k dotazníku se vyskytl ve třech případech („nemám dopsané některé
věty“, „že dobře vyplňuji dotazník“).
Rozdíl mezi pohlavím
Testem se zaobírala pouze skupina chlapců. Průměrná frekvence výskytu je 0,19.
72

Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
O testu se zmínila pouze druhá prospěchová skupina. Bylo tomu v šesti případech.
Jeden student, který se o testu také zmínil, nevyplnil svůj průměrný školní prospěch a
byl tedy z porovnání vyřazen. Průměrná frekvence výskytu je 0,12.
Transcendence
Odpovědi zabývající se transcendencí se vyskytly pouze třikrát, což dělá
z transcendence nejméně tematizovanou oblast v rámci výzkumu. Průměrná frekvence
výskytu této kategorie je 0,05. Objevila se pouze u induktorů „Je mi líto, že ...“, „Jsem
odhodlán ...“ a „Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby ...“.
Jednou se týkal výrok náboženské tematiky („vůbec by mě nepotěšilo, kdyby nastala
apokalypsa“). Zmíněna byla také úvaha nad smyslem života a lidskou existencí („Jsem
odhodlán se ve stáří zabít, pokud ztratím smysl života“, „je mi líto, že lidé umírají“).
Rozdíl mezi pohlavím
Transcendencí se zaobírali pouze chlapci. Průměrná frekvence výskytu je 0,08.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Obě prospěchové skupiny se o transcendenci zmínily jednou. Jeden student, který o této
kategorii také psal, nevyplnil svůj průměrný školní prospěch. Průměrná frekvence
výskytu u první skupiny je 0,09, u druhé 0,02. Jedná se o nejmenší rozdíl mezi oběma
prospěchovými skupinami.
8.1.1.2 Shrnutí výsledků obsahové analýzy
Pro studenty gymnázia bylo nejvýraznější obsahovou kategorií self, které se
v odpovědích vyskytlo 789krát. V rámci self byla nejvíce zmiňována seberealizace.
V této kategorii se objevil druhý největší rozdíl mezi průměrnými frekvencemi výskytu
prospěchových skupin. Self tematizovala častěji první prospěchová skupina.
Na druhém místě se umístil kontakt, který studenti tematizovali 458krát. Téma školy se
objevilo ve 267 výpovědích a nachází se tedy na třetím místě. Největší rozdíl mezi
prospěchovými skupinami se objevil právě v oblasti školy. Školu tematizovali častěji
studenti s lepším prospěchem. Vyskytl se zde také největší rozdíl mezi pohlavím, o
škole psaly častěji dívky.
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Čtvrtou nejčastější kategorií byly se 130 odpověďmi volnočasové aktivity. V této
kategorii byl druhý největší rozdíl mezi chlapci a dívkami, přičemž volným časem se
zabývaly více dívky.
Prací se zabývali studenti ve 107 výpovědích, kognitivní motivací 56krát a vlastnictvím
40krát. V kategorii vlastnictví se objevil třetí největší rozdíl mezi pohlavím i
prospěchovými skupinami. Vlastnictví tematizovali častěji chlapci a studenti s horším
prospěchem.
Realizace byla tematizována 35krát. V realizaci byl nejmenší rozdíl v průměrné
frekvenci výskytu mezi pohlavím (0,00) i prospěchovými skupinami (0,20).
Zmíněn byl také test. Nejméně zastoupenou kategorií se stala transcendence.
8.1.2 Časová analýza
Cílem časové analýzy je zmapovat, k jakým časovým obdobím se studenti vyjadřují, jak
rozsáhlá je jejich časová perspektiva a jak daleko do budoucnosti přemýšlí.
V následujícím grafu uvádím přehled četnosti časových kategorií.
Graf č. 8 – Četnost časových kategorií
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Zakódováno bylo dohromady 1980 odpovědí od 66 studentů. Postupně budou
představeny výsledky všech časových kategorií. Tyto kategorie jsou seřazeny sestupně
podle počtu odpovědí, ve kterých se objevily.

8.1.2.1 Zpracování časové analýzy podle základních kategorií
Studium
Tabulka č. 12 - Studium

Počet odpovědí

569

Průměrná frekvence

8,62

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

18. Snažím se vyhnout ...

92.4%

20. Nelíbilo by se mi ...

40,9%

11. Snažím se ...

52,5%

28. Velice by mě trápilo,

37,9%

kdyby ...
26. Dělám vše proto, aby ...

42,4%

15. Nebyl/a bych rád/a,

36,4%

kdyby ...
30. Je mi líto, že ...

40,9%

6. Nechci ...

36,4%

Nejvíce odpovědí studentů gymnázia se zabývalo obdobím studia. Tato časová
kategorie se objevila celkem 569krát s průměrnou frekvencí výskytu 8,62. Přehled
zastoupení kategorií v období studia se nachází v grafu č. 9.
Nejpodnětnějším induktorem pro toto období je „Snažím se vyhnout ...“, který získal
92,4 %. Z toho 89,4 % odpovědí se zaměřovalo na období střední školy. V 51,5 %
případů zmiňovali studenti období školy v reakci na induktor „Snažím se“. Třetím
nejvíce používaným induktorem je „Dělám vše proto, aby ...“. Šest z osmi
nejvyužívanějších induktorů je negativních.
V této části budu prezentovat výsledky ze čtyř časových kategorií, které se vztahují
k období školy: studium bez bližší specifikace, období střední školy, období vysoké
školy a kombinované období střední a vysoké školy.
1) Studium bez bližší specifikace (E):
K časovému období studia bez bližší specifikace se vyjadřovalo 16 odpovědí. Z toho
jedenáctkrát se tematizovala škola. Nejčastěji se objevilo přání vystudovat (7krát –
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„kdyby se mi nepodařilo vystudovat“, „zkouším, jak moc malá snaha je akceptovatelná
pro vystudování“). Studenti psali také o vzdělávacím procesu („o co nejlepší vzdělání“,
„přerušit studium kvůli osobním nebo rodinným problémům“).
Self bylo zmíněno třikrát („kdyby mě někdo znovu šikanoval“, „si vyhranit názor, který
bude správný“, „snažím se dospět“). Zmíněno bylo také přání efektivně využít čas.
2) Období střední školy
Pod tuto kategorii šlo zařadit 466 odpovědí, čímž se období střední školy stalo nejčastěji
zmiňovanou oblastí.
Nejvíce odpovědí (169) se zabývalo self. Z toho 96 jich tematizovalo ochranu self.
44krát psali studenti o psychické ochraně self („nelitovat toho, jak se chovám“, „že
budu před ostatními vypadat trapně“, „kdyby mi někdo zlomil srdce“). Zmínili však
také fyzickou ochranu a strach ze smrti („zranit se kvůli tenisu“, „kdyby mě někdo chtěl
zabít“, „nechci umřít“).
Seberealizace se vyskytla 24krát, z toho čtyřikrát v souvislosti s výkonovou motivací
(„zkouším své limity a co všechno snesu“, „že se mi nedaří plnit mé cíle“).
Dvanáctkrát se objevila osobní autonomie („kdybych se pořád zabývala míněním
druhým“). Devětkrát se vyskytlo self obecně („zkouším své možnosti“, „dostat šanci“).
Šestkrát padla zmínka o schopnostech („bavit se s lidmi přirozeně), charakteru („chovat
se slušně“) a změně („kdybych se musela přestěhovat“). Pětkrát byly zmíněny
altruistické vlastnosti („snažím se být ke všem hodná“). Párkrát se vyskytly také
výpovědi o fyzickém self, sebepojetí a egoistických vlastnostech.
Kontaktem v období střední školy se studenti zaobírali ve 144 případech. 26krát se
jednalo o kontakt s kamarády a přáteli („kdyby mě někdo z přátel podrazil“, „že se moji
kamarádi mění“, „kdybych mojí vinou ztratila kamarádku“). V devatenácti odpovědích
šlo o kontakt obecně – sem spadá přání se s někým setkat nebo se někomu vyhnout
(„abych nebyl s lidmi, se kterými být nechci“, „vyhnout se cikánům“, „kdybych se
nestřetnul ani s jedním chápavým člověkem“). V osmnácti odpovědích se objevil
kontakt s rodinou („aby byl můj bratr zlý“, „vyhnout se kontaktu s nevlastní matkou“,
„že nyní nežiju ve šťastně a milující rodině“, „byl bych proti, kdyby rodiče chtěli další
dítě“).
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Čtrnáctkrát se vyskytla v odpovědích ochrana druhých („velice by mě trápilo, kdyby se
někdo mně blízký trápil a neřekl mi o tom“, „abych nikoho nezranila“). Nesobecké a
citlivé vnímání druhých se také projevilo v altruismu, který byl zmíněn dvanáctkrát
(„abych pomohla své rodině“, „pomáhat svým opravdovým kamarádům“).
Ukázalo se také, že pro některé studenty je důležité, jak je vnímají druzí lidé nebo
rodiče. Vnímání druhými lidmi nebo rodiči tematizovalo 8 odpovědí („že mě občas lidé
vidí jinou, než jaká jsem“, „aby mě ostatní vnímali jako dospělou a sobě rovnou“, „aby
se mnou byli rodiče spokojení“).
Některé odpovědi ukazovaly na to, že studenti chtějí něco od druhých – nejčastěji se
jednalo o pochopení, přijetí a uznání („když se ke mně moji blízcí chovali ošklivě“, „že
mě nechápou ani ti, od kterých bych to chtěl“, „aby si mě kolektiv cenil“). Několikrát se
objevily odpovědi obsahující egocentrický kontakt nebo řešící intimní vztahy. Vyskytly
se také výroky zabývající se celosvětovou a společenskou situací („snažím se vyhnout
islámským zemím“).
78 odpovědí v rámci období sekundárního vzdělávání tematizovalo školu. Nejčastěji se
studenti zabývali koncem tohoto období – tedy maturitní zkouškou (37krát – „úspěšně
odmaturuji“,

„dokončit

tuhle

pitomou

školu“,

„udělám

maturitu

s dobrým

prospěchem“). Celkem 22krát se studenti zaobírali samotným vzdělávacím procesem
v rámci střední školy („se důkladně připravovat na školu“, „že mi dopíše pero
uprostřed testu“, „usiluji o smazání pozdních příchodů“). Čtrnáct odpovědí se zabývalo
školním prospěchem. Čtyři odpovědi se zaměřovaly na kontakt ve škole. Byla také
jedna zmínka o nechuti se učit.
Ve 21 případech studenti tematizovali volnočasové aktivity. Nejčastěji se jednalo o
volný čas obecně, koníčky a sport („kdybych měla ukončit svoje kroužky“, „víc volného
času“, „časem porazit lepší hráče v tenise, než jsem já“, „sportovat jako před
zraněním“).
Devětkrát se odpovědi týkaly přání efektivně využít čas („neprokrastinovat“,
„zužitkovat svůj volný čas naplno“). Dvakrát padla zmínka o psychické harmonii a
klidu.
Několikrát se také objevila kategorie poznání („rozšířit si obzory“, „snáze poznávat cizí
lidi“) A vlastnictví.
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3) Kombinované období střední a vysoké školy
Některé odpovědi pokrývaly období sekundárního i terciálního vzdělávání. Nešlo je
zařadit pouze do jednoho z nich. Takových odpovědí však nebylo mnoho – pouze 10.
Někdy bylo obtížné tuto kategorii odlišit od školy obecně (E). Jednalo se o odpovědi,
kdy se dalo poznat z kontextu, že tím subjekt myslí období střední a vysoké školy a
zároveň se nevyjadřuje k vzdělávacímu procesu celkově (včetně již odchozených
ročníků).
Pět odpovědí se zabývalo školou („vydržet školu a něco se naučit“, „o vysoké vzdělání
z předmětů, které považuji za důležité“). Dvakrát se studenti vyjadřovali k poznání
(„cestovat předtím, než budu mít rodinu“). Jednou padla zmínka o seberealizaci
(„nezůstat pozadu za svými vrstevníky“), sportu („vyhrát každý zápas“) a autonomii
(„abych moc nepřitěžovala rodičům“).
4) Období vysoké školy
Vysokou školou se studenti zabývali v 77 odpovědích. Nejvíce z nich (58) se
zaměřovalo na oblast školy. Přání dostat se na vysokou školu se objevilo 29krát („aby
mě na VŠ přijali“). Ve 24 odpovědích se objevilo studium vysoké školy („studovat
psychologii nebo psychiatrii“, „studovat na prestižní VŠ“). Z toho 12krát se jednalo o
přání studovat vysokou školu v zahraničí. Pětkrát se vyskytlo přání vysokou školu
dodělat („udělat VŠ“, „vystuduju práva“).
Do této kategorie spadá i příprava k výkonu nějakého povolání nebo profese. Řadily se
sem všechny odpovědi, kde se použilo sloveso „stát se“. Ty se objevily celkem
desetkrát („stát se kriminální psycholožkou“, „stát se lékařem“, „stát se
veterinářkou“).
Čtyřikrát se vyskytla autonomie, nejčastěji se týkala výběru vysoké školy („kdyby mi
rodiče chtěli vybrat VŠ“). V jednom případě se jednalo o autonomii ekonomickou
(„vydělat si sám na školné“).
Někteří studenti měli také v plánu během studia na vysoké škole cestovat („cestovat
během VŠ“, „po maturitě vyrazit do světa“).
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Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se o období studia zmínili 273krát s průměrnou frekvencí výskytu 7,58. Dívky
napsaly 296 odpovědí, z čehož plyne průměrná frekvence výskytu 9,87.
Jedná se o nejvyšší rozdíl (2,29) mezi těmito skupinami. O období studia psaly
průměrně více dívky.
Největší rozdíl se objevil v období vysoké školy, které dívky tematizovaly častěji než
chlapci (průměrná frekvence výskytu u dívek = 1,53, u chlapců = 0,86).
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Studenti s lepšími známkami období studia tematizovali ve 122 odpovědích
s průměrnou frekvencí výskytu 11,09. Studenti s horším prospěchem se tímto obdobím
zabývali ve 447 případech, z čehož vyplývá průměrná frekvence výskytu 8,76. Jde o
největší rozdíl (2,33) v průměrné frekvenci výskytu mezi těmito skupinami.
U subkategorií se nejvyšší rozdíl vyskytl v období střední školy. První prospěchová
skupina se tímto obdobím zaobírala v 99 případech s průměrnou frekvencí výskytu
9,00. Druhá prospěchová skupina toto období zmínila ve 330 odpovědích, průměrná
frekvence výskytu je 6,47.
Kombinované období škola-dospělost
Tabulka č. 13 – Kombinované období škola-dospělost

Počet odpovědí

432

Průměrná frekvence

6,55

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

22. Bojím se, že ...

39,4%

28. Velice by mě trápilo,

30,3%

kdyby ...
27. Mým snem je ...

33,3%

21. Jsem odhodlán/a ...

30,3%

23. Udělám, co budu

33,3%

29. Velmi usiluji o to,

28,8%

moci, abych ...
14. Moc bych chtěl/a ...

aby ...
31,8%

9. Chci ...
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28,8%

Kombinované období škola-dospělost se v odpovědích objevilo ve 432 případech
s průměrnou frekvencí výskytu 6,55.
Nejvíce výpovědí sebral induktor „Bojím se, že ...“. Druhým a třetím nejpoužívanějším
induktorem pro toto období byly „Mým snem je ...“ a „Udělám, co budu moci, abych
...“. Oba získaly shodně 33,3 %. Šest z osmi nejpoužívanějších induktorů je pozitivních.
Přehled zastoupení kategorií v období studium-dospělost se nachází v grafu č. 10.
Nejvíce odpovědí (286) se zabývalo self. Nejčastěji (125krát) se vyskytla oblast
seberealizace („dosáhnout svých snů“, „promrhat svůj potenciál“, „naplnění životních
cílů“). Z toho šlo ve 31 případech o výkonovou motivaci („že dosáhnu úspěchu“,
„uspět v tom, o co usiluji“).
49krát se objevilo self obecně, které zahrnuje přání dosáhnout štěstí a mít spokojený
život („být dlouhodobě šťastná“, „aby se mi dařilo“). Autonomie se vyskytla 45krát,
nejvíce odpovědí se zaměřovalo na psychickou autonomii („až se odstěhuji od rodičů“,
„nezávislá na rodičích“, „kdyby mi lidé bránili splnit si svoje sny“).
28 odpovědí bylo o ochraně self. Nejčastěji se jednalo o psychickou ochranu (14krát –
„velice bych litovala, kdybych se špatně rozhodla pro zásadní věci“, „že mě za můj
názor společnost odsoudí“). Studenti psali i o fyzické a ekonomické ochraně self („že
budu zdravá a šťastná“, „být houmlesem“).
Deset výpovědí odkazovalo na schopnosti a dovednosti („naučit se 6 cizích jazyků“,
„překládat a tlumočit do španělštiny“, „abych byl všestranně schopný“). Devětkrát se
vyskytla změna („zůstat v ČR“, „přestěhovat se do Německa“) a egocentrické self
(„být lepší než ostatní“, „abych měl v budoucnu dobrou pověst“). Zmíněno bylo také
sebepojetí.
93 výpovědí tematizovalo kontakt. Nejčastěji se jednalo o ochranu druhých (18krát –
„kdyby tátova firma zkrachovala“, „kdyby mi umřel někdo z blízkých“, „kdyby někdo
ubližoval mé rodině“). Patnáctkrát byl zmíněn altruismus („pomoci někomu v nouzi“,
„pomáhat v budoucnu druhým“). Studenti psali i o kontaktu obecně (14krát), nejčastěji
se vyskytl strach ze samoty („mít kolem sebe dobré lidi“, „zůstat sama“).
Egocentrismem se zabývalo devět odpovědí („po moci“, „mým snem je změnit svět“).
Studenti se vyjadřovali i o rodině a kamarádech (12krát – „kdyby naše rodinné vztahy
nebyly v budoucnu dobré“, „že mi vydrží mé přátelství do budoucna“), vnímání
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druhými („abych byla pro někoho zklamáním“) nebo sociální reciprocitě („abych
dosáhl uznání“).
Kognitivní motivace se týkalo 25 odpovědí. Nejčastěji v souvislosti s cestováním
(23krát – „budu mít v budoucnu čas a peníze na cestování“, „procestovat celý svět“,
„podívat se do Indie“). Jedna zmínka byla o sebepoznání a poznání druhých lidí.
Volnočasové aktivity se vyskytly čtrnáctkrát. Z toho jedenáctkrát šlo o sport („vylézt co
nejvíce skal“, „být úspěšná ve sportu“). Dvakrát se studenti zabývali možností vyhrát
v loterii. Jeden student přemýšlel o koníčcích
Na oblast práce se zaměřovalo 11 odpovědí („v budoucnu neuspěji jako DJ“, „psát a
mít šanci své příběhy publikovat“).
Studenti se také zamýšleli nad dosažením psychické harmonie („dosáhnout
rovnováhy“), vlastnictvím („vlastní dílnu“, „kdyby mi babička zanechala velké
materiální bohatství“) a realizací („chci tvořit“).
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se o období studium-dospělost vyjádřili 234krát s průměrnou frekvencí výskytu
6,50. Dívky napsaly 198 odpovědí s průměrnou frekvencí výskytu 6,60. Obě skupiny se
v v této časové kategorii tedy skoro nelišily.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Studenti z první prospěchové skupiny se o tomto období zmínili v 61 případech
s průměrnou frekvencí výskytu 5,55. Ostatní studenti se o kombinovaném období
„studium-dospělost“ vyjádřili 371krát s průměrnou frekvencí výskytu 7,27.
V této kategorii je druhý největší rozdíl (1,72) mezi průměrnou frekvencí výskytu u
obou skupin.
Kalendářní jednotky
Kalendářní jednotky se vyskytly celkově 355krát s průměrnou frekvencí výskytu 5,38
na studenta.
Nejvyužívanějším induktorem je „Budu moc šťastný, až ...“, který získal 39,4 %. Z toho
22,7% odpovědí se zabývalo obdobím roku či několika let. Druhým nejvíce
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používaným induktorem je s 33,3 % „Zkouším ...“. Z osmi nejpoužívanějších induktorů
je pouze jeden negativní.
1) Den
Období dne studenti zmiňovali ve 29 případech. Patnáctkrát se vyskytla kategorie volný
čas. Z toho 8 odpovědí se zabývalo smyslovým potěšením („kdybych dnes nedostala
večeři“, „kdyby pršelo celý den“, „uvařit si vynikající večeři“). Respondenti také
přemýšleli o sportu („půjdu odpoledne lézt“) a koníčcích („jít domů a hrát PC hry“).
Četnost kategorií v období dne se nachází v grafu č. 11. Pětkrát byl tematizován spánek
(„po pořádném spánku“). Čtyřikrát se vyskytla odpověď zaměřená na oblast školy
(„kdybych dnes dostala trojku z češtiny“, „udělat dnes graf na fyziku“). Zmíněn byl také
kontakt, vlastnictví, self a kognitivní motivace.
2) Týden
Období týdne se objevilo ve 46 odpovědích. Z toho v 21 případech se jednalo o self. V
13 výpovědích se respondenti vyjadřovali o seberealizaci („hodlám se více zapojovat do
diskuzí a vyjadřovat svůj názor“, „začít dělat změny“). Objevilo se však také self
obecně a fyzické self („cvičit alespoň dvakrát týdně“).
Četnost kategorií v období týdne se nachází v grafu č. 12. Téma školy se vyskytlo
osmkrát („dokopat se k učení“, „změnit svůj flegmatický přístup k práci a učení“,
„nejet ne výlet se školou“). Čtyřikrát se odpovědi týkaly kontaktu a volnočasových
aktivit („že někoho rozesměju“, „nového dobrého trenéra“, „jíst méně sladkého“).
Zabývali se také prací, realizací a humanitárními pohnutkami.
3) Měsíc
Období měsíce se vyskytlo 128krát, z toho v 96 odpovědích šlo o 2-3 měsíce.
Četnost kategorií v období měsíce se nachází v grafu č. 13. Nejvíce odpovědí (50) se
zabývalo volným časem. Dvacetkrát byly tematizovány prázdniny, které měly v době
vyplňování brzy nastat („užít si léto“, „trávit o prázdninách co nejvíce času v přírodě“,
„až v létě podniknu cestu do Jizerských hor“). Devatenáctkrát se studenti zmiňovali o
sportovních aktivitách („zkouším nový typ posilování“, „skočit s padákem“). Z toho
devětkrát byla přítomna výkonová motivace („o zlepšení se v longboard závodění“,
„uběhnout půlmaraton“). Sedmkrát se objevil volný čas spojený s kognitivní motivací a
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poznáváním kultury („že půjdu na koncert skupiny Kabát“, „po dovolené v Řecku“).
Čtyři odpovědi šly zařadit pod smyslové potěšení („kdyby bylo v létě ošklivé počasí“).
Na kategorii self se zaměřilo 32 výpovědí. Nejčastěji se jednalo o self fyzické (9krát –
„přes léto nabrat svaly“, „o zdokonalení své postavy“). Schopnosti a dovednosti se
vyskytly sedmkrát („umět vařit“, „naučit se hrát na kytaru“, „kdyby se mi nepovedly
testy v autoškole“). Pětkrát studenti psali o seberealizaci („až se mi podaří dosáhnout
nějakého cíle“, „dotáhnout vše do konce“). Zmíněna byla také psychická autonomie,
ochrana self a self bez specifikace.
Celkem 22 odpovědí šlo zařadit pod kategorii škola. Nejčastěji studenti přemýšleli o
školním prospěchu (15krát – „udělat reparát z francouzštiny“, „abych měla, co nejlepší
vysvědčení“, „aby mě nevyhodili ze školy“). Zabývali se však také jinými školními
oblastmi („že nebudu do prázdnin nic dělat do školy“, „kdyby mi nezměnili učitele na
angličtinu“).
Kontaktem v průběhu několika měsíců se zabývalo 10 odpovědí. Nejčastěji se jednalo o
prázdninové aktivity s přáteli („jet v létě s kamarády na chatu“, „pojedu na týden
s přáteli na vodu“, „trávit celé prázdniny s kamarády“).
Sedmkrát se objevila oblast práce – všechny odpovědí se týkaly brigády, kterou studenti
plánovali dělat přes léto („pracovat přes léto“, „mít dobrou práci na léto“).
V menším počtu padla také zmínka o vlastnictví (6krát – „mít kočičku“, „nové
hodinky“), kognitivní motivaci a realizaci („nechci se celé prázdniny flákat“).
4) Rok
Období roku se v odpovědích objevilo 152krát. Z toho ve 47 případech šlo o období 1-2
let.
Četnost kategorií v období roku se nachází v grafu č. 14. Nejčastěji se v tomto období
studenti zabývali studijními aktivitami (58krát). To si lze vysvětlit tím, že se sem řadilo
přání odmaturovat (25krát) a dostat se na vysokou školu (24krát) studentů septimy,
které tyto zkoušky čekaly za jeden rok. V některých výpovědích se objevily také úvahy
o známkách a škole obecně („příští školní rok bude v klidu“, „uspět v testu SAT a
TOEFL“, „se příští rok zlepšit v matematice“).
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32 odpovědí se týkalo self. Nejčastěji se jednalo o schopnosti („až budu mít řidičák“, „
že se naučím malovat“) a autonomii („odejít brzy z domova“, „až budu moci volit“).
Kontakt byl tematizován ve 22 případech. Nejvíce šlo o erotický kontakt (16krát –
„najít si holku“, „rozejít se se svou přítelkyní“).
V šestnácti odpovědích se studenti zaměřili na oblast sportu, často byla přítomna
výkonová motivace („vyhrát MČR s taneční skupinou“, „že si příští rok zahraju
extraligu“, „kdyby Jágr ukončil kariéru“).
Jedenáct odpovědí se vyjadřovalo k cestování („odjet příští rok do zahraničí“,
„odcestovat za rok do Norska“, „jet do Izraele“).
Některé výpovědi se také zabývaly prací („vstoupit do aktivních záloh armády České
republiky“, „udělat fyzické testy do armády“), vlastnictvím („že mi rodiče koupí
klavír“) nebo politikou („že se český národ vzchopí a zvolí do PČR někoho schopného
bez střetu zájmů“).
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se vyjádřili celkem 176krát a získali průměrnou frekvenci výskytu 4,89. Dívky
se svými 179 odpověďmi mají průměrnou frekvenci výskytu 5,97. Rozdíl mezi těmito
skupinami je třetí nejvyšší.
Největší rozdíl se objevil v časové kategorii měsíc. Průměrná frekvence výskytu období
měsíce u chlapců je 1,56, zatímco u dívek 2,40.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
V první prospěchové skupině se o kalendářních jednotkách vyjádřili v 51 případech
s průměrnou frekvencí výskytu 4,64. V druhé prospěchové skupině se jednalo o 304
odpovědí s průměrnou frekvencí výskytu 5,96. Tento rozdíl mezi těmito skupinami je
třetí nejvyšší ze všech časových kategorií.
Období dospělosti
Dospělostí se zabývali studenti ve 224 odpovědích s průměrnou frekvencí výskytu 3,39.
Nejpodnětnějším induktorem je s poměrně velkým rozdílem „Mým snem je ...“. Sen je
něco, co se nachází v hierarchii cílů na prvních místech, a proto je jeho dosažení něčím,
co trvá déle. Sny studentů se nejčastěji týkaly kariéry, vlastní rodiny nebo vlastnictví.
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Druhým a třetím nejvyužívanějším induktorem jsou „Mým plánem je ...“ a „Hodlám
...“, které získaly 34,9 %. Přehled zastoupení kategorií v období dospělosti se nachází
v grafu č. 15.
1) Dospělost bez bližšího určení
Dospělostí bez specifikace se zabývalo 35 odpovědí, z nichž největší počet (12) se dal
zařadit do kategorie vlastnictví („mít vysněnou sbírku aut“, „koupit si autobus“).
Studenti desetkrát tematizovali self. Zabývali se seberealizací („dostat se vysoko ve
společnosti“), autonomií („nechci žít v dospělosti jako moji rodiče) nebo třeba
egocentrickými vlastnostmi („aby se ze mě stal člověk schopen měnit historii lidstva“).
Devětkrát se vyskytl kontakt („kdybych skončila v budoucnosti bez rodiny“, „jsem
odhodlán změnit veřejné dění“, „kdyby se rodiče nedožili mých úspěchů). Padla také
zmínka o práci a volnočasových aktivitách.
2) První polovina dospělosti (25-45 let)
Mladší dospělost se vyskytla 168krát. Nejčastěji studenti psali o kariéře a práci (72krát)
– zmiňovali se o konkrétních povoláních, které by chtěli vykonávat („být právničkou“,
„být kameraman“), ale také o přání mít dobrou práci („dělat práci, která mě baví“)
nebo o uplatnění („že se neuplatním“).
Kontakt byl zmíněn v 52 odpovědích, z toho 31 se zabývalo založením rodiny („až
budu mít rodinu“, „založit v budoucnu rodinu“). Erotický kontakt se objevil
devatenáctkrát. Řadily se sem výpovědi, ve kterých studenti vyjadřovali touhu po
manželství, lásce na celý život nebo po někom pravém („toužím po krásné ženě“, „po
své životní lásce“, „že nenajdu pravou ženu“). Téma vlastních dětí se objevilo
sedmkrát, ale ne všichni psali o tom, že by děti chtěli („mít minimálně dvě děti“,
„kdybych v budoucnu nemohla mít děti“, „jsem odhodlána v budoucnu nemít děti a
rodinu“). Tři odpovědi šly zařadit pod altruistický kontakt („po práci, která bude
nějakým způsobem prospěšná pro ostatní“, „udělat vše pro svoji budoucí rodinu“).
Studenti také psali o sociální reciprocitě, kamarádech nebo kontaktu obecně.
21 výpovědi se zabývalo self. Nejvíce se respondenti zaměřovali na psychickou a
ekonomickou autonomii (13krát – „postarat se o sebe finančně“, „nelíbilo by se mi
bydlet i jako pracující u rodičů“). Šestkrát se objevila ekonomická ochrana self
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(„skončit s malým platem“, „kdybych musela počítat každou korunu“) a dvakrát
seberealizace („dosáhnout dobrého postavení ve společnosti“).
Čtyři odpovědi tematizovaly vlastnictví („po krásném rodinném domku se zahradou“).
Studenti psali také o poznání („po studiu procestovat celý svět“) a volném čase
(„kdybych pracovala dlouho do noci a neměla na nic jiného čas“).
3) Druhá polovina dospělosti (45-65 let)
Toto období se objevilo ve 21 případech. Nejvíce odpovědí se zabývalo úspěchem
v profesní oblasti (9krát – „být úspěšnou spisovatelkou“, „být uznávaný lékař“,
„převzít Nobelovu cenu za fyziku nebo chemii“).
Self se vyskytlo osmkrát, z toho šestkrát šlo o seberealizaci („abych byl na vrcholu v co
nejvíce oborech“, „dostat příležitost, která mě vynese na vrchol“) a dvakrát o
egocentrismus („být slavný a bohatý“).
Třikrát padla zmínka o vlastnictví („mít muzeum aut“, „vlastnit mrakodrap“), jednou o
kontaktu.
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci napsali o období dospělosti celkem 118 odpovědí, z čehož vyplývá průměrná
frekvence výskytu 3,28. Dívky napsaly o dvanáct odpovědí méně, jejich průměrná
frekvence výskytu je 3,53.
U všech tří období dospělosti (dospělost obecně, první polovina dospělosti, druhá
polovina dospělosti) je zastoupení odpovědí u obou skupin poměrně vyrovnané.
Největší rozdíl je u období dospělosti bez bližšího určení (rozdíl v průměrných
frekvencích výskytu je 0,42). Tato časová kategorie se vyskytla častěji u chlapců.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Skupina studentů s lepším prospěchem napsala 33 odpovědí (průměrná frekvence
výskytu je 3,00). Druhá skupina získala díky svým 191 odpovědím průměrnou
frekvenci výskytu 3,75.
Největší rozdíl (0,47) v průměrných frekvencích výskytu se objevil v období dospělosti
bez bližšího určení. Druhá prospěchová skupina toto období tematizovala častěji.
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Život
Jedná se o odpovědi, ve kterých se explicitně objevilo slovo život a je odkazováno na
zbytek života jedince. Celkový počet takových výpovědí je 96 s průměrnou frekvencí
výskytu 1,45.
Nejpodnětnějším induktorem pro tuto kategorii je „Toužím ...“, který obdržel 16,7 %.
Na druhém a třetím místě se umístil „Vůbec by mě nepotěšilo, kdyby ...“ a
„Doufám ...“.
Přehled četnosti kategorií v období života se nachází v grafu č. 16. V 86 případech se
studenti zmínili o self. Nejvíce odpovědí (57) patřilo self obecně („být celý život
šťastná“, „o prolezení životem“, „užít si život naplno“). Jedenáct odpovědí se zabývalo
seberealizací („abych žil svůj sen“, „kdybych nebyl v životě úspěšný vlastním
zaviněním“). Pětkrát se jednalo o přání dlouhého života („abych měl dlouhý život“).
Čtyřikrát bylo tematizováno sebepojetí („žít tak, abych se sebou byla spokojená“, „být
se sebou a svým životem po všech stránkách spokojená“). Zmíněna byla také psychická
autonomie („nelíbilo by se mi žít celý život z milosti někoho jiného“), změna, ochrana
self nebo charakter.
Kontakt se objevil čtyřikrát („nechci vést osamělý život“, „dokončit život jako rodič a
lékař“, „mít normální sociální život“). Studenti také psali o poznání („kdybych mohl
celý život cestovat“), vlastnictví („být v životě bohatý), realizaci a volnočasových
aktivitách („hrát si celý život“).
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se o této kategorii zmínili 54krát s průměrnou frekvencí výskytu 1,50. Dívky o
ní napsaly 40 odpovědí, průměrná frekvence výskytu je tedy 1,33.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První skupina se o periodě trvající celý život zmínila ve 21 případech (průměrná
frekvence výskytu 1,91). Ve druhé skupině bylo 75 odpovědí s průměrnou frekvencí
výskytu 1,47.
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Humanitární pohnutky
Tato specifická kategorie se vyskytla v 85 případech. Průměrná frekvence jejího
výskytu je 1,29.
Přehled zastoupení jednotlivých kategorií v oblasti humanitárních pohnutek se nachází
v grafu č.17. Nejvíce výpovědí sebral jednoznačně induktor „Byl/a bych proti, kdyby
...“, který obdržel 24,2 %. Shodně 10,6 % získaly induktory „Je mi líto, že ...“, „Bojím
se, že ...“ a „Nebyl/a bych rád/a kdyby“. Pět z osmi nejvyužívanějších induktorů je
negativních.
40 odpovědí se zaměřovalo na celospolečenské a světové přání nebo obavy („kdyby se
stala přírodní katastrofa“, „kdyby se společnost nepoučila“, „kdyby byli v budoucnu
všichni 24 hodin denně online“).
Ve 35 výpovědích studenti psali o politických tématech („kdyby Rusko anektovalo
další území“, „kdyby se znovu obnovil SSSR“, „kdyby měl Zeman zůstat u své funkce“).
Pětkrát se vyskytla kategorie volnočasových aktivit („že už nikdo nebude jako Šimek a
Grossman“, „aby Sparta vyhrála Ligu mistrů“).
Dvakrát se vyskytlo přání druhým („aby byl každý šťastný“). Jednou se jednalo o
transcendentální úvahu („je mi líto, že lidé umírají“), oblast práce („že někdo stráví léta
studiem a pak v oboru stejně nepracuje“) a autonomii.
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci se o humanitárních pohnutkách vyjádřili 70krát s průměrnou frekvencí výskytu
1,94. Dívky se o nich zmínili pouze patnáctkrát, průměrná frekvence výskytu je 0,50.
Jedná se o druhý největší rozdíl (1,44) mezi pohlavím ze všech časových kategorií.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina se touto kategorií zaobírala v šesti případech, jejich
průměrná frekvence výskytu je 0,55. Ostatní se k ní vyjádřili 79krát s průměrnou
frekvencí výskytu 1,55.
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Otevřená budoucnost
Tato časová kategorie se objevilo 82krát s průměrnou frekvencí výskytu 1,24.
Nejpodnětnějším induktorem je „Chtěl/a bych být schopen/na“, který obdržel 16,7 %.
Druhým nejvíce používaným induktorem je „Zkouším ...“.
Odpovědi, které byly zařazeny do této kategorie, musely splnit jednu podmínku:
motivační kontakty se již nacházejí v přítomném okamžiku, ale určitým způsobem
pokračují v budoucnosti, překračují rámec přítomnosti.
Přehled četnosti kategorií v oblasti otevřená budoucnost se nachází v grafu č. 18.
Nejvíce odpovědí (75) se zabývalo self, z toho 18 jich odkazovalo na charakter („být
vždy upřímná a taktní“, „být dobrý člověk“). Třináctkrát se objevila seberealizace
(„stále se zlepšovat“, „pokračovat v seberealizaci“). Ve stejném počtu se vyskytla také
ochrana self („že to nějak přežiju“, „abych se nikdy nedostala do pro mě nepříjemné
situace“). Desetkrát byly zmíněny schopnosti a dovednosti („se stále zlepšovat ve svých
jazykových schopnostech“, „schopen dělat spontánní rozhodnutí“). Sedm výpovědí šlo
zařadit pod subkategorii self bez specifikace („v lepší budoucnost“, „kdyby se mi
v budoucnu nedařilo“). Šest odpovědí odkazovalo na autonomii („se nikdy absolutně
nepodřídit“). Studenti psali také o sebepojetí („abych zůstal takový, jaký jsem“), změně
a altruistických vlastnostech.
Čtyřikrát se objevil kontakt („si vždy najít čas a trpělivost na rodinu“, „že budu mít
vždy kolem sebe přátele a rodinu, kterým budu moci věřit“). Respondenti se také zmínili
o politice („že pravicové strany nikdy volit nebudu“), poznání a volnočasových
aktivitách („mít vždy nějaké koníčky“).
Rozdíl mezi pohlavím
Ve skupině chlapců se o otevřené budoucnosti psalo ve 48 případech, jejich průměrná
frekvence výskytu je 1,33. U dívek tomu bylo 34krát s průměrnou frekvencí výskytu
1,13.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina napsala 13 odpovědí (průměrná frekvence výskytu 1,18).
Skupina studentů s horším prospěchem se o otevřené budoucnosti zmínila v 69
případech, jejich průměrná frekvence výskytu je 1,35.
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Minulost
Období minulosti se v odpovědích vyskytlo celkem ve 28 případech s průměrnou
frekvencí výskytu 0,42.
Studenti se zabývali minulostí nejčastěji v reakci na induktor „Je mi líto, že ...“, který
získal 33,3 %. Minulost byla tematizována také v souvislosti s induktorem „Nelíbilo by
se mi ...“ a „Zkouším ...“.
Přehled kategorií v období minulosti se nachází v grafu č. 19. Nejvíce odpovědí (14) se
zabývalo self, z toho 12 ochranou self („že jsem se choval, tak jak jsem se choval“,
„nemyslet na minulost“, „že jsem se zranila s trvalými následky“). Jedenkrát se
objevilo fyzické self („že jsem s posilováním nezačal dřív“) a seberealizace.
Kontaktem se studenti zaobírali v sedmi odpovědích („že jsem svým rozhodnutím
ublížila tátovi“, „že se mi rozvedli rodiče“, „kdybych neměla sourozence“).
Dvakrát byly zmíněny studijní aktivity („že jsem se víc nevěnovala oboru, který mě
baví“, „když jsem dostala 4 na vysvědčení“) a volnočasové aktivity („je mi líto, že
Sparta neměla titul“).
Respondenti také psali o cestování („že jsem nikdy nebyla ve Španělsku“), politice („že
byl v roce 2013 zvolen Miloš Zeman“) a efektivním využití času.
Rozdíl mezi pohlavím
Chlapci tematizovali minulost v 17 případech s průměrnou frekvencí výskytu 0,47.
Dívky se minulostí zaobírali v 11 odpovědích, z čehož vyplývá průměrná frekvence
výskytu 0,37.
Odkaz na minulost je kategorie, ve které byl nejmenší rozdíl mezi chlapci a dívkami.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Obě prospěchové skupiny mají stejnou průměrnou frekvenci výskytu 0,45.
Studenti s lepším prospěchem vzpomínali na minulost v pěti případech, u druhé
prospěchové skupiny se jednalo o 23 odpovědí.
Jedná se o nejmenší rozdíl mezi prospěchovými skupinami.
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Stáří
Časová kategorie stáří se v dotaznících objevila ve čtrnácti případech s průměrnou
frekvencí výskytu 0,2.
Nejpodnětnějšími induktory pro toto období se staly „Nechci ...“ a „Jsem odhodlán/a“
...“, které získaly 4,6 %. Na druhém místě se umístil se třemi procenty induktor
„Nelíbilo by se mi, kdyby ...“.
Přehled zastoupení jednotlivých kategorií v období stáří se nachází v grafu č. 20.
Osmkrát byl tematizován sklonek života. Často se jednalo o téma smrti nebo přání být
na konci života spokojený a šťastný („skončit starý a šťastný“, „zemřít v Egyptě“).
Vyskytl se také motiv dlouhého života („dožít se 100 let“). Jeden student přemýšlel o
tom, aby po sobě něco zanechal.
Tři odpovědí se zaobíraly kontaktem, tematizována byla převážně samota („zůstat do
smrti sám“, „umřu sám“). Jednou byl zmíněn smysl života ve stáří a důchod („až půjdu
do důchodu“).
Rozdíl mezi pohlavím
Skupina chlapců přemýšlela o stáří ve 12 případech, jejich průměrná frekvence výskytu
je 0,33. U dívek tomu bylo pouze ve dvou odpovědích, z čehož plyne průměrná
frekvence výskytu 0,07.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
První prospěchová skupina se stářím zaobírala ve třech případech s průměrnou
frekvencí výskytu 0,27. U druhé skupiny tomu bylo jedenáctkrát, průměrná frekvence
výskytu je 0,22.
Testová situace
O testové situaci se objevilo dohromady jen osm zmínek. Průměrná frekvence výskytu
je 0,12.
Studenti se zmínili o testové situaci v reakci jen na pět induktorů. Čtyři odpovědi
(6,1 %) se vyskytly u induktoru „Je mi líto, že ...“. Ostatní induktory posbíraly pouze
jednu odpověď.
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Sedmkrát se studenti vyjadřovali přímo k dotazníku. Čtyři reakce byly negativní. Třikrát
se vyskytl pozitivní postoj. Jedna odpověď se vyjadřovala k právě probíhající testové
situaci a dotazníku se netýkala („chci jít hned domů a spát“).
Rozdíl mezi pohlavím
Testovou situací se zabývali převážně chlapci (7 odpovědí) s průměrnou frekvencí
výskytu 0,19. U skupiny dívek se vyskytl pouze jeden případ, z čehož plyne průměrná
frekvence výskytu 0,03.
Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
O testové situaci se zmiňovala pouze druhá prospěchová skupina. Dohromady to bylo
osmkrát s průměrnou frekvencí výskytu 0,16.
8.1.2.2 Shrnutí výsledků časové analýzy
Nejčastěji se respondenti zabývali obdobím studia, které posbíralo 569 odpovědí. Z toho
se nejvíce zaobírali sociálním obdobím, které aktuálně prožívají – obdobím střední
školy (466 výpovědí). Poměrně významně se však zaměřovali také na období vysoké
školy (77 odpovědí). V rámci období studia se objevily největší rozdíly mezi pohlavím i
prospěchovými skupinami. Období školy tematizovali častěji studenti s lepšími
známkami a dívky.
Kombinovaným obdobím škola-dospělost se zabývalo 432 výpovědí. Z toho nejvíce
(125krát) tematizovali seberealizaci. V této časové kategorii se objevil druhý největší
rozdíl mezi prospěchovými skupinami. Častěji se tímto obdobím zaobírali studenti
s horším prospěchem.
Kalendářní jednotky byly zmíněny 355krát. Jejich subkategorie se vyskytovaly tím
častěji, čím delší časové období znázorňovaly (den – 29krát, týden – 46krát, měsíc –
128krát, rok – 152krát). V této kategorii se objevil třetí největší rozdíl mezi
prospěchovými skupinami i pohlavím. Více se kalendářní jednotky vyskytovaly u druhé
prospěchové skupiny a dívek.
O období dospělosti studenti psali 224krát. Nejčastěji psali o první polovině dospělého
života (168krát), zmiňovali se však také o polovině druhé (21krát) a dospělosti obecně
(35krát).

92

Periodu celého života studenti zmiňovali v 96 výpovědích. Humanitárními pohnutkami
se zabývali 85krát. V této kategorii se objevil druhý největší rozdíl mezi pohlavím.
Chlapci o tomto tématu psali častěji.
Studenti se zaobírali také otevřenou budoucností, minulostí, stářím a testovou situací.
Nejmenší rozdíl mezi prospěchovými skupinami i pohlavím byl v kategorii minulost.

8.2 Dotazník perspektivní orientace PO-7
Následující část je věnována rozboru výsledků získaných dotazníkem perspektivní
orientace PO-7. Máme data, která nám umožňují zjistit celkovou úroveň perspektivní
orientace studentů gymnázia a následně mezi sebou porovnat chlapce a dívky a dvě
prospěchové skupiny.
8.2.1 Celkové výsledky
Výzkumný vzorek se skládá z 66 studentů. Celková hodnota dotazníku PO-7 může
dosáhnout maxima 50 bodů. Položky vztahující se k perspektivní orientaci jsou
hodnoceny 2 body, položky odkazující ke krátkodobé orientaci 0 body. Čím vyššího
skóru respondent dosáhne, tím větší je u něj podíl perspektivní orientace.
Všichni studenti se již nachází ve vyšších ročnících osmiletého gymnázia a perspektivní
orientace by u nich tedy již měla být rozvinuta. To také potvrzují výsledky PO-7, ve
kterém dosáhli celkové hodnoty 25,80. Tato hodnota se nachází v průměru a ukazuje
tedy na zastoupení perspektivní i krátkodobé orientace.
Dotazník PO-7 se skládá ze tří hlavních ukazatelů: strukturace, realizace a seberozvoje.
Strukturace i realizace je zjišťována za pomoci osmi položek, seberozvoj z položek pěti.
Z toho vyplývá, že maximální hodnota, které lze dosáhnout ve strukturaci a realizaci je
16 a v seberozvoji 10. Výsledky nalezneme v tabulce č. 22. Prozrazují nám, že studenti
dosahují ve všech třech ukazatelích průměrných hodnot.
Tabulka č. 22 – Celkové výsledky z dotazníku PO-7

Celková

Strukturace

Realizace

Seberozvoj

hodnota
Průměr

25,80

7,50

7,67

4,75

Sd. od.

8,65

4,92

4,01

2,53

Počet (n)

61

64

61

64
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U studentů gymnázia jsem očekával, že budou mít tyto oblasti do jisté míry rozvinuté a
nebudou v nich mít výrazný problém, což výsledky dokládají.

8.2.2 Rozdíl mezi pohlavím
Celkově se výzkumu zúčastnilo 36 chlapců a 30 dívek. Výsledky jsou uvedeny
v tabulce č. 23. Z nich lze zjistit, že chlapci dosáhli vyšší celkové hodnoty. Rozdíl mezi
nimi a dívkami je 0,56. To znamená, že skupina chlapců má o něco rozvinutější
perspektivní orientaci než skupina dívek.
Tabulka č. 23 – Výsledky dotazníku PO-7 chlapců a dívek

Chlapci

Celková

Strukturace

Realizace

Seberozvoj

hodnota
Průměr

26,06

8,11

7,93

4,58

Sd. od.

9,61

4,69

4,37

2,53

Počet (n)

33

34

33

34

Dívky

Celková

Strukturace

Realizace

Seberozvoj

hodnota
Průměr

25,50

6,80

7,35

4,93

Sd. od.

7,53

5,16

3,61

2,55

Počet (n)

28

30

28

30

Ze tří hlavních ukazatelů se objevil největší rozdíl ve strukturaci. Celkový rozdíl činí
1,31. Chlapci dosáhli ve strukturaci vyšší hodnoty. To by znamenalo, že skupina
chlapců o budoucnosti více přemýšlí, častěji si plánuje cíle a promýšlí cesty, jak jich
dosáhnout. Pavelková uvádí, že faktor strukturace má vliv také na to, jak daleko do
budoucnosti člověk „vidí“, o jak vzdáleném období v souvislosti se svými cíli přemýšlí
(Pavelková in Vitošková, 2014).
Vyšší hodnoty dosáhli chlapci také v realizaci. Rozdíl činí 0,58. Tento faktor zahrnuje
rozhodování se o své další životní cestě a uskutečňování plánů.
V seberozvoji obdržely dívky vyšší hodnotu než chlapci s rozdílem 0,35. To lze
interpretovat tak, že se dívky více zabývají zlepšováním v činnostech, které dělají.
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To neodpovídá výsledkům obsahové analýzy MIM, která zjistila, že dívky tematizují
seberealizaci méně často než chlapci. Je však nutno brát v potaz, že ukazatel
seberozvoje může odkazovat na jiné aspekty seberealizace. Vazbu mezi ukazateli PO-7
a kategorií seberealizace MIM by bylo třeba výzkumně zjistit.
8.2.3 Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Celkem 62 studentů vyplnilo údaj o své průměrné známce. Zbylí studenti jsou
z porovnání vyřazeni.
Do první prospěchové skupiny spadají studenti, jejichž průměr se nachází v rozmezí
1,00 – 1,49. V druhé prospěchové skupině se nachází studenti se známkovým průměrem
vyšším než 1,50. Do první skupiny bylo zařazeno 11 studentů, do druhé 51.
Když bychom předpokládali, že rozvinutá perspektivní orientace souvisí s dobrým
školním prospěchem, tak by nám výsledky mohly přijít poměrně překvapivé.
Tabulka č. 24 – Výsledky dotazníku PO-7 dvou prospěchových skupin

První prospěchová Celková

Strukturace

Realizace

Seberozvoj

skupina

hodnota

Průměr

24,18

6,54

6,54

5,45

Sd. od.

7,45

5,37

3,58

2,54

Počet (n)

11

11

11

11

Strukturace

Realizace

Seberozvoj

Druhá prospěchová Celková
skupina

hodnota

Průměr

25,86

7,59

7,73

4,57

Sd. od.

8,00

4,60

3,80

2,54

Počet (n)

46

49

46

49

Studenti s horším prospěchem dosáhli celkové hodnoty 25,86, což je o 1,40 více než u
první prospěchové skupiny. Vyšší perspektivní orientace by se tak nemusela ukazovat
jako spolehlivý prediktor dobrého školního prospěchu. První prospěchová skupina
obdržela vyšší hodnotu pouze v seberozvoji.
Při interpretaci dat je však nutné brát v potaz, že jde o studenty gymnázia, kteří se
nacházejí ve věku, kdy se rozvinutá perspektivní orientace předpokládá a jejichž
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hodnoty úrovně perspektivní orientace se nacházejí v průměru. Kdyby byli do výzkumu
zařazeni studenti, u nichž se perspektivní orientace nerozvinula a kteří se zaměřují
pouze na krátkodobé cíle, tak je možné, že by vazba mezi prospěchem a perspektivní
orientací vyšla jinak.

8.3 Zimbardův inventář časové perspektivy
V této kapitole si představíme výzkumná zjištění, které přinesl Zimbardův dotazník
časové perspektivy (ZTPI). Výzkumu se zúčastnilo 66 studentů. Nejprve se zaměříme
na celkové výsledky, poté následuje porovnání mezi pohlavím a prospěchovými
skupinami.
Studenti hodnotili na Likertově škále 56 položek. Výsledkem šetření je zjištění
zastoupení pěti časových faktorů. Těmi jsou: negativní minulost, pozitivní minulost,
hédonistická přítomnost, fatalistická přítomnost a budoucnost.
8.3.1 Celkové výsledky
Jako nejsilnější faktor se ukázala hédonistická přítomnost (3,34). Projevuje se
vyhledáváním zábavy, nových zážitků a vzrušení. Hédonisté se soustředí především na
okamžité uspokojení. U studentů z našeho výzkumného vzorku tedy tento časový rámec
převažuje, což se může projevovat také orientací na krátkodobé cíle, větší ochotou
podstupovat riziko nebo velkou energičností.
Druhý nejvyšší průměrný skór byl dosažen v kategorii pozitivní minulost (3,19). Tento
faktor zahrnuje příjemné vzpomínky na události, které se již staly. Koresponduje také se
stabilním sebepojetím v čase. Výsledky by se daly tedy interpretovat tak, že naši
respondenti přemýšlejí o minulosti spíše pozitivně a mohou z minulosti čerpat energii a
sebevědomí, což jim může dodávat do přítomnosti pocit stability.
Na třetím místě se umístila jen o kousek (rozdíl pouze 0,002) před negativní minulostí
budoucnost (3,149). Tento faktor se projevuje plánováním, vytyčováním cílů,
svědomitostí a schopností oddálit okamžité uspokojení za účelem vyššího zisku
v budoucnosti.
Druhý nejnižší průměrný skór získal faktor negativní minulosti (3,147). Lidé s převahou
v této orientaci se dívají na minulost v negativním světle, neustále se zaobírají
událostmi, které byly náročné a zatěžující. Tento faktor je u našich studentů o něco
menší než pozitivní minulost, tudíž v jejich pohledu na minulost nepřevažuje.
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Jako nejslabší faktor se u studentů prokázala fatalistická přítomnost. Lidé s převahou
v tomto časovém rámci nevěří, že mohou ovlivnit vlastní osud, naopak se jím cítí
vlečeni. Nízký výsledek v tomto faktoru může ukazovat na to, že studenti naopak věří,
že mají svůj osud pevně v rukou a je v jejich silách svůj život řídit.
Tabulka č. 25 – Celkové výsledky ZTPI

Neg.

Poz. minulost

minulost

Héd.

Fat.

přítomnost

přítomnost

Budoucnost

Průměr

3,147

3,191

3,341

2,525

3,149

Počet (n)

65

65

66

65

63

Podobné výsledky byly zjištěny v práci Stehlíkové (Stehlíková, 2014), kde se také jako
nejsilnější faktor ukázala hédonistická přítomnost (3,58) a jako druhá se umístila
pozitivní přítomnost (3,40). Jako nejslabší faktor se stejně jako v našem výzkumu
umístila fatalistická přítomnost (2,80).
8.3.2 Rozdíl mezi pohlavím
Největší rozdíl (0,17) mezi chlapci a dívkami je ve faktoru pozitivní minulost. Dívky
mají k minulosti pozitivnější vztah než chlapci. To také podporuje fakt, že chlapci
dosáhli vyšší hodnoty ve faktoru negativní minulost.
Dívky dosahují vyšších hodnot v průměrném skóru faktorů hédonistická přítomnost,
fatalistická přítomnost a budoucnost (ve všech třech faktorech je rozdíl mezi dívkami a
chlapci 0,08).
Tabulka č. 26 – Rozdíly mezi pohlavím v ZTPI

Chlapci

Neg.

Poz. minulost

minulost

Héd.

Fat.

přítomnost

přítomnost

Budoucnost

Průměr

3,15

3,10

3,30

2,48

3,11

Počet (n)

35

35

36

35

34

Dívky

Neg.

Poz. minulost

Héd.

Fat.

Budoucnost

přítomnost

přítomnost

minulost
Průměr

3,14

3,27

3,38

2,56

3,19

Počet (n)

30

30

30

30

29
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8.3.3 Rozdíl mezi prospěchovými skupinami
Nejvýraznější rozdíl (0,29) mezi oběma prospěchovými skupinami lze spatřit ve faktoru
budoucnost. Studenti s lepšími známkami dosáhli hodnoty 3,37, skupina s horším
prospěchem získala 3,08. Zimbardo zjistil, že studenti Stanfordské univerzity, u nichž
převažovala orientace na budoucnost, získali v předmětu Úvod do psychologie nejlepší
známky (Boyd, Zimbardo, 2008). Výsledek studentů tohoto výzkumu tento pozitivní
vztah mezi orientací na budoucnost a lepšími známkami, potvrzuje.
Studenti s horším prospěchem získali vyšší hodnotu ve faktoru hédonistická přítomnost
(3,40 oproti hodnotě 3,23 u první prospěchové skupiny). Neschopnost odložit potěšení,
vyhledávání zábavy a orientace na krátkodobé cíle mohou mít negativní dopad na školní
přípravu a zvládání písemek.
Tabulka č. 27 – Rozdíly mezi prospěchovými skupinami v ZTPI

První

Neg.

Poz.

Héd.

Fat.

prospěchová

minulost

minulost

přítomnost

přítomnost

Průměr

3,01

3,20

3,23

2,58

3,37

Počet (n)

11

11

11

11

11

Druhá

Neg.

Poz.

Héd.

Fat.

Budoucnost

prospěchová

minulost

minulost

přítomnost

přítomnost

Průměr

3,14

3,22

3,40

2,53

3,08

Počet (n)

50

50

51

50

49

Budoucnost

skupina

skupina

Orientace na negativní minulost, která je u studentů s horším prospěchem rovněž vyšší,
může působit také jako zatěžující faktor pro úspěch ve škole. Rozdíl mezi hodnotami
obou skupin u tohoto časového rámce je 0,13. U pozitivní minulosti se jedná o menší
rozdíl (jen 0,02). V tomto faktoru dosáhla vyšší hodnoty druhá prospěchová skupina.
Ve faktoru fatalistická přítomnost obdrželi vyšší hodnotu studenti s lepším prospěchem.
To neodpovídá Zimbardově předpokladu, že studenti s vyšší hodnotou fatalistické
přítomnosti si ve škole povedou hůře (Boyd, Zimbardo, 2008).

98

8.4 Vztah mezi ZTPI a PO-7
Vztahy mezi jednotlivými faktory dotazníku ZTPI a PO-7 se nachází v tabulce č. 28.
Nejsilnější záporná vazba (středně silná – r = - 0,44) na 5% hladině významnosti se
ukázala mezi strukturací a fatalistickou přítomností. Faktor strukturace se vyznačuje
schopností plánovat a aktivně rozvrhovat do budoucnosti své cíle. To je v kontrastu
s pasivním přístupem a přesvědčením o nezměnitelnosti osudu typickým pro
fatalistickou přítomnost. Tyto výsledky ukazují na to, že pokud studenti skórují vysoko
ve strukturaci, tak mají nižší tendenci podlehnout dojmu, že svůj život nemohou aktivně
ovlivnit a utvářet.
Tabulka č. 28 - Korelace mezi jednotlivými faktory, vysvětlivky: r – Spearmanův korelační koeficient;
Sig – statistická významnost; *p < 0,05; **p< 0,01.
Negativní

Hédonistická

minulost

přítomnost

Budoucnost

Pozitivní

Fatalistická

minulost

přítomnost

R

Sig.

R

Sig.

R

Sig.

R

Sig.

R

Sig.

- 0,33

-

0,13

-

0,393

**

0,154

-

-0,317

*

Strukturace

0,117

-

-0,251

*

0,304

*

0,152

-

-0,439

**

Realizace

-0,137

-

0,135

-

0,296

*

0,072

-

-0,187

-

Seberozvoj

0,030

-

0,249

*

0,215

-

0,116

-

-0,109

-

Celková
hodnota
PO-7

** Korelace je významná na 5% (0,05) hladině významnosti (oboustranný test)
* Korelace je významná na 1% (0,01) hladině významnosti (oboustranný test)

Jako druhá nejvýznamnější se prokázala na 5% hladině významnosti vazba (r = 0,39)
mezi celkovou hodnotou PO-7 a faktorem budoucnosti. To si lze vysvětlit na základě
toho, že oba faktory měří vztah k budoucnosti. Pozitivní vazba se objevila, přestože se
Pavelková a Zimbardo v pohledu na tuto problematiku liší. Podle Zimbarda faktor
zahrnuje všeobecnou orientaci na budoucnost, s kterou souvisí určité osobnostní
vlastnosti. Pavelková vnímá perspektivní orientaci jako vyšší vývojový stupeň, který
následuje po orientaci krátkodobé. Jedinci, kteří ji rozvinuli, se o budoucnost zajímají,
kladou si do ní cíle a podle nich ji aktivně strukturují. Oba autoři se shodnou na tom, že
anticipace budoucích události ovlivňuje aktuální chování a prožívání.
Na 1% hladině významnosti se ukázal také statisticky významný vztah mezi faktorem
budoucnosti a strukturací (r = 0,304) a budoucností a realizací (r = 0,296). To
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ukazuje na vazbu mezi orientací na budoucnost a schopností plánovat, propracovávat a
uskutečňovat své plány a cíle.
Na hladině významnosti 1% byl zjištěn záporný vztah (r = - 0,251) mezi hédonistickou
přítomností a strukturací. To si lze vysvětlit tím, že hédonistická přítomnost je
charakteristická orientací na krátkodobé cíle, zábavu, vzrušení a okamžité uspokojení.
To je v protikladu se strukturací, která se vyznačuje plánováním dlouhodobějších cílů a
oddálením gratifikace.
Jako statisticky významná se ukázala také vazba mezi hédonistickou přítomností a
seberozvojem (r = 0,249). Tento výsledek je poměrně překvapivý. Znamenalo by to, že
studenti, kteří žijí více „tady a teď“ a zabývají se převážně smyslovým potěšením, se
také více zajímají o svou seberealizaci.

100

9

DISKUSE

V bakalářské práci jsme se věnovali časové perspektivě a možnostem její diagnostiky.
V teoretické části byly představeny různé přístupy ke konceptualizaci a uchopení tohoto
tématu. Následně byl představen výzkum, který se zabýval diagnostikou časové
perspektivy studentů gymnázia. V této části se pokusím shrnout nejvýznamnější zjištění
podle výzkumných cílů a provést závěrečnou diskusi nad výsledky. Zamyslím se také
nad nedostatky a možnými doporučeními pro další výzkumná šetření.
Prvním výzkumným cílem bylo zmapovat časovou perspektivu studentů gymnázia. Jako
nástroj pro zjištění časového a obsahového hlediska časové perspektivy byla použita
Metoda motivační indukce.
Z hlediska obsahu se studenti nejčastěji zabývali self – tematizovali své sebepojetí,
identitu, schopnosti, vlastnosti atd. Nejčastěji tedy psali sami o sobě. To koresponduje
s teorií vývojové psychologie (Langmeier, Krejčířová, 2006), která pojímá dosažení
stabilního sebepojetí a identity jako důležitý úkol dospívajícího člověka. Výzkumu
identity se věnoval také Erik Erikson, který jeden z osmi vývojových konfliktů nazval
identita proti zmatení rolí a řadil ho právě do období adolescence. Erikson se domníval,
že se v tomto období sjednocují všechny předchozí představy člověka o sobě samém
(Drapela, 2011).
V rámci self byla nejvíce zmiňována seberealizace. Studenti psali o svých cílech, snech,
plánech, zlepšování se ve škole, sportu či svých vlastnostech. Zmínky o specifických
cílech či plánech mohou odkazovat na určité zastoupení perspektivní orientace tak, jak
ji popisuje Pavelková. Základem perspektivní orientace je především potřeba
strukturace budoucnosti, která se projevuje plánováním, stanovováním si cílů a
zvýšenou tendencí se sebou něco dělat (což by odpovídalo seberealizaci).
Druhou nejčastěji zmiňovanou kategorií se stal kontakt, kam spadají také přání pro
druhé nebo přání a obavy zabývající se celosvětovou a společenskou situací. Studenti
často psali o rodině (o své stávající či budoucí), kamarádech nebo partnerech. Mezi
odpověďmi se však objevila také přání druhým lidem, altruistické motivy nebo
zamyšlení nad celospolečenskou situací.
Třetí nejčastěji zastoupenou kategorií byla škola. Nejvíce se objevovalo přání
odmaturovat. Ukázalo se, že čím byli studenti starší, tím více tematizovali maturitu a
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přijímací zkoušky na vysokou školu. To si lze vysvětlit tím, že cíl, který je fixní
(studenti vědí, že je čeká na konci studia), se stává postupem času aktuálnějším a zabírá
stále větší prostor v motivační struktuře studentů.
V kategorii škola se vyskytl největší rozdíl mezi dvěma prospěchovými skupinami i
chlapci a dívkami. O škole psaly více dívky. Studenti s lepšími známkami se o škole
zmiňovali častěji. Je možné, že jejich vyšší zájem o školu souvisí s větší snahou, což
vede k lepšímu prospěchu. V našem výzkumu není jasné, jestli existuje souvislost mezi
větším zájmem o školu (jak moc byla zmiňována) a lepšími známkami. Je potřeba brát
v potaz, že odpovědi týkající se školy se nedotýkaly pouze známek, ale také vysoké
školy, školních aktivit, maturitní zkoušky a kontaktu ve škole.
Tyto školní oblasti však mohou mít vliv na školní prospěch, pokud je budeme
interpretovat z hlediska Raynorovy teorie kontingentní cesty. Dobrý školní prospěch a
momentální školní aktivity mohou představovat subcíl, který je nutno splnit pro
dosažení cílů vzdálenějších, jako je např. maturitní zkouška a přijímací zkoušky na
vysokou školu. Z hlediska této teorie by pak tyto oblasti mohly být provázány. Svou roli
však hrají také další faktory jako např. inteligence, vůle, motivace atd. Jako lepší
ukazatel nám může posloužit výsledek, který ukazuje na souvislost mezi lepšími
známkami a častějším tematizováním školního prospěchu. Ukázalo se, že studenti
s horšími známkami píší o školním prospěchu méně často.
Co se týče časových kategorií, tak studenti se zabývali více dlouhodobými obdobími
(období studia, dospělosti a stáří) než krátkodobými (den, týden, měsíc, rok).
Dlouhodobá období byla zmíněna dohromady 1239krát z 1980 odpovědí (62,6 %).
Krátkodobá období byla zmíněna 355krát (17,9 %). Objevily se také odpovědi
odkazující k období celého života (4,8 %), humanitárním pohnutkám (4,3 %), otevřené
budoucnosti (4,1 %), minulosti (1,4 %) a testové situaci. Zbytek tvořily nezařaditelné
odpovědi. Tyto výsledky by mohly odkazovat k tomu, že se studenti zaobírají
vzdálenějšími a dlouhodobějšími cíli častěji než bližšími a krátkodobějšími. To může
ukazovat na zastoupení určité úrovně perspektivní orientace.
V rámci časových kategorií bylo nejčastěji zmiňováno období studia. V této kategorii se
objevil největší rozdíl mezi pohlavím i prospěchovými skupinami. Výsledky odpovídají
zjištěním z obsahové analýzy. Obdobím školy se zabývali více studenti s lepším
prospěchem a dívky.
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Nejčastěji se objevilo období střední školy. Studenti tedy psali nejvíce o období, ve
kterém se právě nachází a je pro ně aktuální. Nejvíce se objevovalo téma psychické
ochrany self – studenti se bojí vlastního selhání, že se jim něco stane nebo jim někdo
ublíží. Druhou nejčastější kategorií bylo období škola-dospělost. Toto období již
zasahuje více do budoucnosti, konkrétně do období dospělosti. Studenti se v této
kategorii nejvíce zaobírali seberealizací.
Třetí nejčastěji zmiňovanou časovou kategorií byly kalendářní jednotky. Jejich
subkategorie se vyskytovaly tím častěji, čím delší časové období znázorňovaly (den –
29krát, týden – 46krát, měsíc – 128krát, rok – 152krát). To si lze vysvětlit tím, že čím je
období delší, tím více motivačních objektů může obsáhnout.
K získání dat byl použit také Zimbardův inventář časové perspektivy a Dotazník
perspektivní orientace PO-7. Získán byl celkový skór a následně byly porovnány
skupiny na základě pohlaví a prospěchu.
Výsledná celková hodnota studentů v Dotazníku perspektivní orientace se nachází
v průměru, stejně tak hodnoty jeho 3 ukazatelů: strukturace, realizace a seberozvoje. To
lze interpretovat tak, že studenti mají určité zastoupení krátkodobé i perspektivní
orientace.
Chlapci obdrželi vyšší celkovou hodnotu než dívky. Největší rozdíl se vyskytl ve
strukturaci. To by mohlo znamenat, že chlapci o budoucnosti více přemýšlí, stanovují si
dlouhodobější cíle a plány, jak jich dosáhnout.
Vyšší celkový skór získali také studenti s horším prospěchem. To je poměrně
překvapivý výsledek, který nekoresponduje s očekáváním, že studenti, kteří mají
rozvinutější perspektivní orientaci, budou mít lepší známky. Ve hře mohou být další
faktory, které dotazník PO-7 nezjišťuje.
Z pěti kategorií Zimbardova inventáře časové perspektivy získali studenti nejvyšší
hodnotu v hédonistické přítomnosti. Na druhém místě se umístila pozitivní minulost a
na třetím místě budoucnost. Nejmenších hodnot studenti dosáhli v časových rámcích
negativní minulost a fatalistická přítomnost.
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Největší rozdíl mezi chlapci a dívkami se objevil v kategorii pozitivní minulost.
Ukázalo se, že dívky mají pozitivnější vztah k minulosti než chlapci. To potvrzuje také
fakt, že chlapci získali vyšší hodnotu v negativní minulosti.
Nejvýznamnější rozdíl mezi prospěchovými skupinami byl ve faktoru budoucnost.
Studenti s lepším prospěchem dosáhli v orientaci na budoucnost vyšší hodnoty. To je ve
shodě s očekáváním, že studenti, kteří jsou svědomitější, více plánují a jsou schopni
oddálit momentální uspokojení za účelem vyšší odměny v budoucnu, budou dosahovat
lepšího prospěchu. Je to však v rozporu s výsledky Dotazníku perspektivní orientace,
kde studenti s horším prospěchem dosáhli vyšší celkové hodnoty. Tento rozdíl je
překvapivý, neboť mezi faktorem budoucnosti a Dotazníkem perspektivní orientace
vyšla statisticky významná pozitivní korelace.
Studenti s horším prospěchem získali vyšší hodnotu v hédonistické přítomnosti, což si
lze vysvětlit tak, že orientace na krátkodobé cíle, neschopnost odložit gratifikaci a
vyhledávání zábavy (což jsou charakteristiky, které se na tento faktor vážou) mohou mít
negativní vliv na zvládání školních nároků. Jako zatěžující faktor může působit také
orientace na negativní minulost, ve které dosáhli studenti z druhé prospěchové skupiny
také vyšší hodnoty.
Druhým výzkumným cílem byla komparace diagnostických nástrojů časové
perspektivy. Porovnán byl Zimbardův inventář časové perspektivy a Dotazník
perspektivní orientace PO-7.
Obě diagnostické metody mají za cíl popsat vztahování se jedinců k časové perspektivě.
Zatímco ZTPI nám řekne zastoupení časových rámců jednotlivce, PO-7 nám odhalí
potřebu strukturace budoucnosti jedince, jeho realizaci plánů a přání, toleranci
k oddálení odměn a dlouhodobost cílů a úkolů. Časové rámce v Zimbardově pojetí jsou
především souhrnem různých korelací vztahujících se k položkám v dotazníku ZTPI.
Za pomoci Spearmanova korelačního koeficientu bylo zjištěno, že existuje statisticky
významný vztah mezi některými faktory obou dotazníků.
Nejsilnější záporný vztah vyšel mezi strukturací a fatalistickou přítomností. Faktor
strukturace je charakterizován schopností plánovat a aktivně rozvrhovat své cíle do
budoucnosti. To je v opozici s pasivním přístupem a přesvědčením o nezměnitelnosti
osudu typickým pro fatalistickou přítomnost.
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Jako druhá nejvýznamnější se prokázala vazba mezi celkovou hodnotou PO-7 a
faktorem budoucnosti. To lze interpretovat na základě toho, že oba faktory měří vztah
k budoucnosti. Pozitivní vazba se objevila, přestože Pavelková i Zimbardo pojímají
budoucnost trochu jinak. Zimbardův faktor zahrnuje všeobecnou orientaci na
budoucnost související s určitými osobnostními vlastnostmi. Pavelková vnímá
perspektivní orientaci jako vyšší vývojový stupeň, který následuje po krátkodobé
orientaci. Jedinci s rozvinutou perspektivní orientací si do budoucnosti kladou cíle a
aktivně ji strukturují.
Statisticky významný vztah se objevil také mezi faktorem budoucnosti a strukturací,
budoucností a realizací a hédonistickou přítomností a seberozvojem. Významný
záporný vztah se objevil mezi hédonistickou přítomností a strukturací.
Třetím cílem bylo prověření upraveného systému kódování MIM, který byl zpracován
v rámci projektu GA UK.
Během kódování jsem se setkal s některými problematickými aspekty. Vyskytly se
odpovědi, které se daly zařadit do více kategorií zároveň a u kterých nebyl jasný jejich
hlavní motiv. Některé nedostatky kódovacího systému byly překonány jeho úpravou. Za
zmínku stojí především vznik subkategorií v oblasti školy (školní prospěch, školní
kontakt, počátek školy, konec školy). Tuto oblast bylo třeba více diferencovat z důvodu
pedagogicko-psychologické aplikace dotazníku.
Jako problematické vnímám nejasné vymezení kombinovaného časového období
studium-dospělost. Toto období se v odpovědích studentů vyskytlo jako druhé
nejčastější. Této kategorii by bylo třeba věnovat více pozornosti a přesně definovat na
základě jakých charakteristik lze do ní odpovědi zařadit. Nuttin říká, že kombinovaná
období by měla být spíše méně častá (Nuttin, 1980). Někdy je složité také rozlišit mezi
kategoriemi život a otevřená budoucnost.
Dotazník motivačních kategorií (INCAM) byl zařazen z důvodu lepšího porozumění
odpovědím z MIM a tím pádem větší přesnosti při jejich zařazení do kategorií. Jako
problematické vnímám, že nejsou přesně dána pravidla pro kódování. V případě, že
respondent zmíní v rámci jedné kategorie více než jeden motivační objekt, tak není
jasné, který z nich se má kódovat. Nuttin píše o tom, že lze použít stejný kódovací
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systém jako u MIM, ale dále to nerozvádí (Nuttin, 1980). Z důvodu horší uchopitelnosti
doporučuji INCAM využívat jako doplňkový nástroj.
Možným nedostatkem tohoto výzkumu byl způsob, jakým byli studenti rozřazeni do
dvou prospěchových skupin. První skupina se skládala ze studentů, jejichž průměr ze
všech předmětů se nacházel mezi 1,00-1,49, druhá prospěchová skupina měla průměr
od 1,50 a výše. Toto rozřazení proběhlo na základě odhadu studentů. Je tedy možné, že
někteří studenti svůj průměr odhadli špatně. Přesnějšího rozdělení by se dalo docílit tak,
že by byli studenti dopředu informováni o výzkumu a měli svůj průměr dopředu
spočítaný.
Přesnějších a zajímavějších výsledků by se dalo docílit zařazením dalších metod: např.
Gjesmeho škály Future Time Orientation. V dalších výzkumech by bylo také možné
porovnat výsledky mezi jednotlivými ročníky či srovnat výsledky gymnazistů
s výsledky studentů jiných typů škol. K lepší analýze časových a obsahových kategorií
by mohl být využit globální časový a obsahový index Metody motivační indukce. Tento
index by se dal následně porovnat s výsledky z ostatních metod. Takto by bylo možné
docílit ucelenějšího a podrobnějšího obrazu o časové perspektivě studentů a přesnějšího
porovnání diagnostických metod.
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10 ZÁVĚR
Lidský pobyt je charakterizován tím, že se odehrává v čase. Čas nám umožňuje a
napomáhá organizovat naše aktivity a plány. Člověk je schopný čas vnímat a nakládat
s ním pomocí kognitivních procesů. Čas se pak stává obsahem kognitivních časových
rámců minulosti, přítomnosti a budoucnosti. V přítomném okamžiku jsme schopni
vnímat všechny tyto časové kategorie, což může mít vliv na naše chování, motivaci i
kognitivní procesy.
Bakalářská práce se soustředí na časovou perspektivu studentů gymnázia. Jejím cílem je
zmapovat časovou perspektivu studentů a následně porovnat její diagnostické nástroje.
K časové perspektivě je přistupováno z různých úhlů pohledu a podle toho vznikají
odlišné diagnostické metody. Výzkum se opírá především o Nuttinovu osobnostněmotivační koncepci časové perspektivy, teorii perspektivní orientace Pavelkové a
Zimbardovu teorii časové perspektivy.
Za pomocí dotazníků bylo zjišťováno, jaký postoj mají studenti k různým časovým
rámcům, především jak se staví k vlastní budoucnosti. Obsahová analýza zjišťovala,
která témata studenti v rámci své časové perspektivy nejčastěji řeší a jak často se dané
motivy objevují. Časová analýza umožnila prozkoumat, do jakých časových období
studenti kladou objekty své motivace a o jakých časových rámcích přemýšlí.
Výsledky tohoto výzkumu umožňují lépe pochopit časovou perspektivu studentů
gymnázia. Porovnány byly výsledky chlapců a dívek a dvou skupin lišících se školním
prospěchem.
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12 PŘÍLOHY
12.1. Seznam grafů
Graf č. 2 – Četnost kategorií self

ČETNOST KATEGORIÍ SELF
3%

2% 2%

1%

1%

Seberealizace (Ssr)
Ochrana self (Spre)

5%

Self bez specifikace (S)

27%
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7%

Schopnosti (Sapt)
Charakter (Scar)

12%

Změna (Sch)
Sebepojetí (Sc)
23%

17%

Fyzické self (Sph)
Egocentrické self
Altruistické self

Graf č. 3 – Četnost kategorií kontakt

ČETNOST KATEGORIÍ KONTAKT
Kontakt bez specifikace (obecně, rodina, přátelé, rodičovský kontakt)
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Přání druhým (bez politiky a humanitárních pohnutek)
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Egocentrický kontakt
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8%
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15%
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9%
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Graf č. 4 – Četnost kategorií škola

ČETNOST KATEGORIÍ ŠKOLA
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18%

Přijetí na VŠ
Školní prospěch
Školní kontakt

31%

Graf č. 5 – Četnost kategorií volný čas

ČETNOST KATEGORIÍ VOLNÝ ČAS
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Graf č. 6 – Četnost kategorií práce

ČETNOST KATEGORIÍ PRÁCE
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42%
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33%

Graf č. 7 – Četnost kategorií kognitivní motivace

ČETNOST KATEGORIÍ KOGNITIVNÍ MOTIVACE
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Graf č. 9 – Četnost kategorií školního období

ČETNOST KATEGORIÍ ŠKOLNÍHO OBDOBÍ
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27%
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Graf č. 10 – Četnost kategorií kombinovaného období škola-dospělost

ČETNOST KATEGORIÍ KOMBINOVANÉHO
OBDOBÍ ŠKOLA-DOSPĚLOST
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Graf č. 11 – Četnost kategorií v období dne

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ DNE
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Volnočasové aktivity
48%
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Self
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Graf č. 12 – Četnost kategorií v období týdne

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ TÝDNE
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Graf č. 13 – Četnost kategorií v období měsíce

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ MĚSÍCE
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Graf č. 14 – Četnost kategorií v období rok

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ ROKU
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Graf č. 15 – Četnost kategorií v období dospělosti

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ DOSPĚLOSTI
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Graf č. 16 – Četnost kategorií v období život

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ ŽIVOTA
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Vlastnictví
Kognitivní motivace
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Graf č. 17 – Četnost kategorií – humanitární pohnutky

ČETNOST KATEGORIÍ - HUMANITÁRNÍ
POHNUTKY
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Graf č. 18 – Otevřená budoucnost

ČETNOST KATEGORIÍ - OTEVŘENÁ
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Graf č. 19 – Minulost

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ MINULOST
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Graf č. 20 - Stáří

ČETNOST KATEGORIÍ V OBDOBÍ STÁŘÍ
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Důchod

12.2. Seznam tabulek
Tabulka č. 4 - Škola

Počet odpovědí

267

Průměrná frekvence

4,05

výskytu
Induktor

Podíl

2. Mým plánem je ...

34,9% 17. Jsem rozhodnut/a ...

25,8%

3. Vůbec by mě

34,9% 8. Budu rád/a, když ...

25,8%

4. Hodlám ...

30,3% 1. Doufám ...

25,8%

29. Budu moc šťastný/á,

27,3% 23. Udělám, co budu moci, 24,2%

Induktor

Podíl

nepotěšilo, kdyby ...

až ...

abych ...

Tabulka č. 5 – Volnočasové aktivity

Počet odpovědí

130

Průměrná frekvence

1,96

výskytu
Induktor

Podíl

5. Přeji si ...

12,1% 8. Budu rád/a, když ...

9,1%

16. Zkouším ...

10,6% 10. Byl/a bych proti,

9,1%

Induktor

Podíl

kdyby ...
19. Budu moc

10,6% 14. Moc bych chtěl/a ...

9,1%

10,6% 15. Nebyl/a bych rád/a,

9,1%

šťastný/á, až ...
20. Nelíbilo by se mi ...

kdyby ...
4. Hodlám ...

9,1%

17. Jsem rozhodnut/a ...
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9,1%

Tabulka č. 6 - Práce

Počet odpovědí

107

Průměrná frekvence výskytu 1,62

Induktor

Podíl

Induktor

27. Mým snem je ...

16,6% 6. Nechci ...

9,1%

16. Zkouším ...

13,6% 8. Budu rád/a, když ...

9,1%

1. Doufám ...

13,6% 14. Moc bych chtěl/a ...

9,1%

5. Přeji si ...

9,1%

Podíl

4. Hodlám ...

7,6%

Tabulka č. 7 – Kognitivní motivace

Počet odpovědí

Průměrná frekvence

56

0,84

výskytu
Induktor

Podíl

Podíl

24. Byl/a bych moc rád/a,

18,2% 16. Zkouším ...

7,6%

27. Mým snem je ...

12,1% 2. Mým plánem je ...

6,1%

7. Toužím ...

9,1%

Induktor

kdybych mohl/a ...
21. Jsem odhodlán/a ...

Tabulka č. 8 - Vlastnictví

Počet odpovědí

40

Průměrná frekvence

0,6

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

14. Moc bych chtěl/a ...

7,6%

9. Chci ...

6,1%

27. Mým snem je ...

6,1%

5. Přeji si ...

6,1%

8. Budu rád/a, když ...

6,1%

2. Mým plánem je ...

4,5%
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4,5%

Tabulka č. 9 - Realizace

Počet odpovědí

35

Průměrná frekvence

0,53

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

16. Zkouším ...

7,6%

18. Snažím se vyhnout ...

4,5%

6. Nechci ...

4,5%

24. Byl/a bych moc

4,5%

rád/a, kdybych mohl/a ...
10. Byl/a bych proti,

4,5%

2. Mým plánem je ...

7

Průměrná frekvence výskytu

3

Průměrná frekvence výskytu

3,0%

kdyby ...

Tabulka č. 10 - Test

Počet odpovědí

0,1

Tabulka č. 11 - Transcendence

Počet odpovědí

0,05

Tabulka č. 14 – Kalendářní jednotky

Počet odpovědí

355

Průměrná frekvence

5,38

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

19. Budu moc šťastný/á,

39,4%

1. Doufám ...

25,8%

33,3%

3. Vůbec by mě

25,8%

až ...
16. Zkouším ...

nepotěšilo, kdyby ...
8. Budu rád/a, když ...

31,8%

2. Mým plánem je ...

24,2%

17. Jsem rozhodnut/a ...

28,8%

4. Hodlám ...

24,2%
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Tabulka č. 15 - Dospělost

Počet odpovědí

224

Průměrná frekvence

3,39

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

27. Mým snem je ...

45,5%

7. Toužím ...

21,2%

2. Mým plánem je ...

34,9%

5. Přeji si ...

19,7%

4. Hodlám ...

34,9%

1. Doufám ...

18,2%

19. Budu moc šťastný/á,

28,8%

3. Vůbec by mě

18,2%

až ...

nepotěšilo, kdyby ...

Tabulka č. 16 - Život

Počet odpovědí

96

Průměrná

frekvence 1,45

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

7. Toužím ...

16,7%

6. Nechci ...

9,1%

2. Mým plánem je ...

7,6%

3.

Vůbec

by

mě 13,6%

nepotěšilo, kdyby ...
1. Doufám ...

13,6%

4. Hodlám ...

7,6%

12. Usiluji ...

10,6%

5. Přeji si ...

7,6%

Průměrná frekvence

1,29

Tabulka č.17 – Humanitární pohnutky

Počet odpovědí

85

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

10. Byl/a bych proti,

24,2%

20. Nelíbilo by se mi ...

7,6%

10,6%

29. Velmi usiluji o to,

6,1%

kdyby ...
30. Je mi líto, že ...

aby ...
22. Bojím se, že ...

10,6%

5. Přeji si ...

6,1%

15. Nebyl/a bych rád/a,

10,6%

1. Doufám ...

6,1%

kdyby ...
122

Tabulka č. 18 – Otevřená budoucnost

Počet odpovědí

82

Průměrná frekvence výskytu

1,24

Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

13. Chtěl/a bych být

16,7%

17. Jsem rozhodnut/a ...

7,6%

16. Zkouším ...

13,6%

23. Udělám, co budu moci, abych ...

6,1%

1. Doufám ...

7,6%

26. Dělám vše proto, aby ...

6,1%

3. Vůbec by mě

7,6%

11. Snažím se ...

6,1%

schopen/na ...

nepotěšilo, kdyby ...

Tabulka č. 19 - Minulost

Počet odpovědí

28

Průměrná frekvence

0,42

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

30. Je mi líto, že ...

33,3%

16. Zkouším ...

3%

20. Nelíbilo by se mi ...

4,6%

Tabulka č. 20 - Stáří

Počet odpovědí

13

Průměrná frekvence výskytu

0,2

Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

6. Nechci ...

4,6%

9. Chci ...

1,5%

21. Jsem odhodlán/a ...

4,6%

19. Budu moc šťastný/á, až ...

1,5%

20. Nelíbilo by se mi ...

3%

22. Bojím se, že ...

1,5%

2. Mým plánem je ...

1,5%

25. Velice bych litoval/a,

1,5%

kdyby ...
4. Hodlám ...

1,5%

28. Velice by mě trápilo,
kdyby ...
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1,5%

Tabulka č. 21 – Testová situace

Počet odpovědí

8

Průměrná frekvence

0,12

výskytu
Induktor

Podíl

Induktor

Podíl

30. Je mi líto, že ...

6,1%

1. Doufám ...

1,5%

22. Bojím se, že ...

1,5%

3. Vůbec by mě

1,5%

nepotěšilo, kdyby ...
16. Zkouším ...

1,5%
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