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ÚVOD
Čas je mnohovýznamovým a mnohovrstevnatým tématem celého lidského života.
Reprezentace času je výsledkem velmi složitého vzájemného spolupůsobení vyšších
psychických procesů. K přítomnosti, kterou obvykle vědomě prožíváme, se připojuje
reprezentace minulosti (naše vzpomínky, v průběhu života získané dovednosti, znalosti
a zkušenosti), ale také vnímání budoucnosti, které je založené na anticipačních
a myšlenkových konstrukcích. Časové souvislosti našeho života velice úzce souvisejí
s autoregulací vlastního chování, která se projevuje určitou schopností či způsobilostí měnit
a zdokonalovat sám sebe dle určitého plánu a se zřetelem k vytyčeným cílům. Zejména
schopnost orientovat se a pracovat s budoucností je významným regulativem v našem životě.
Vztah člověka ke vzdělávání velice úzce souvisí s vnímaným významem vlastní
budoucnosti. Pokud jedinec nevnímá pouze svou současnou situaci, ale má také jistá
očekávání, touhy, přání, sny o své budoucnosti, dokáže lépe regulovat své přítomné chování
než člověk, který žije pouze aktuálními okamžiky. V odborných kruzích i v řadách veřejnosti
se v posledních letech hovoří o určitých problémech ve vzdělávání (lze zmínit například
klesající výkony českých žáků ve srovnávacích výkonových testech v porovnání s žáky z
ostatních zemí a též časté stížnosti učitelů na stále obtížnější práci v oblasti motivování
studentů k práci či zvýšenému úsilí napříč různými typy i stupni škol). Schopnost
autoregulace vlastního chování může velmi ovlivňovat školní úspěšnost žáků a studentů.
Rozhodli jsme se proto v naší práci věnovat tématům, které se schopností autoregulace
žákovského a studentského chování velmi úzce souvisejí – časové perspektivě, výkonové
motivaci a vůli. Domníváme se, že školní úspěšnost a celkově vztah žáků a studentů ke
vzdělávání, je významným způsobem ovlivněn interindividuálními kombinacemi jednotlivých
aspektů všech tří výše zmíněných jevů.
Na úrovni teoretické se zabýváme právě úzkými souvislostmi, překryvy a návaznostmi
mezi vybranými teoretickými koncepcemi časové perspektivy, výkonové motivace a vůle, ale
zároveň se věnujeme také odlišnostem v nazírání na podobná témata různými autory.
Zvýšenou pozornost věnujeme těm koncepcím, které nám sloužily jako východiska a poskytly
inspiraci pro výzkumné práce. V rámci tématu časové orientace těžíme zejména z kognitivněmotivačních a osobnostně-motivačních teorií, v oblasti výkonové motivace z Atkinsonovy
klasické teorie dvou základních výkonových potřeb úspěšného výkonu a vyhnutí se
11

neúspěchu a v oblasti vůle nás inspirovalo pojetí sebekontrolních a seberegulačních volních
vlastností autorů Kuhla a Fuhrmanna. Součástí teoretické části práce je také stať
o operacionalizaci všech tří témat se zřetelem pro využití ve školní praxi ať již na základních
nebo středních školách.
Cílem empirické části práce bylo určité momenty z oblasti časové perspektivy, výkonové
motivace a vůle (vzájemné souvislosti či odlišnosti v daných koncepcích) postihnout
výzkumně. Výzkumné práce byly realizovány na několika úrovních, abychom získali co
možná nejpřesnější obraz o aktuální školní realitě v rámci sledovaných oblastí. Využili jsme
kvantitativních i kvalitativních metod. Pracovali jsme nejprve s relativně velkým souborem
vzorkem (první úroveň výzkumu), který jsme však postupně zužovali z důvodu hlubšího
prozkoumávání individuální autenticity v různých aspektech časové perspektivy, výkonové
motivace a vůle u zkoumaných žáků a studentů (druhá a třetí úroveň výzkumu). Prvním cílem
empirické části práce bylo získat základní popis vztahu žáků a studentů k budoucnosti, který
je tematizován přes koncepce časové perspektivy, výkonové motivace a vůle. Dalším cílem,
který jsme si stanovili, je empiricky prověřit souvislost časové perspektivy člověka
s výkonovou motivací. Nejedná se o novou výzkumnou otázku, na vzájemné vazby je již
upozorňováno v některých teoretických koncepcích, které představujeme v teoretické části
práce. Nás zajímalo ověření tohoto vztahu na výzkumném vzorku žáků a studentů ze
sledovaných základních a středních škol. Dále jsme si vytyčili úkol empiricky blíže porovnat
různá uchopení časové perspektivy, konkrétně model perspektivní orientace Pavelkové
a Zimbardovu teorii časové perspektivy. Vyústěním realizovaných výzkumných prací (ať již
za použití kvantitativních či kvalitativních metod) je uvedení několika kasuistik studentů
střední školy, na kterých prezentujeme interindividuálně odlišnou autenticitu studentského
vztahování se k budoucnosti – představujeme jedinečné konstelace určitých aspektů
jednotlivých sledovaných témat.
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TEORETICKÁ ČÁST
1. ČASOVÁ DIMENZE V LIDSKÉM ŽIVOTĚ
Všechno na světě i v životě se odehrává v čase. Čas je v různých podobách předmětem
zkoumání mnoha vědeckých disciplín. Čas je zejména ve společenských vědách důležitým
a mnohovýznamovým tématem. S časem se každý z nás setkává, v čase žije, veškeré lidské
bytí se odehrává v čase, jednáme, konáme, myslíme a cítíme v časových souvislostech. Vše se
uskutečňuje v rámci tří dimenzí času – minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Přitažlivé na
zkoumání času ve společenských vědách je právě ta skutečnost, že člověk má možnost
„pracovat“ v jednom okamžiku právě se všemi těmito třemi dimenzemi času. Minulost (resp.
vzpomínky a minulé události) ovlivňuje naše přítomné jednání, chování a myšlení
a prostřednictvím plánů, kladení si cílů, strukturování našeho dalšího života, počítáme
v aktuálním okamžiku také s budoucností. Psychologie se věnuje zejména způsobu zacházení
člověka s časem a tomu, jak nazírání skutečnosti prostřednictvím specifického pojetí této
entity každého jedince ovlivňuje jeho život.
První kapitola této práce si klade za cíl prezentovat hlavní poznatky o časovém faktoru
v lidském životě z hlediska psychologie s akcentem na kognitivně-motivační a osobnostněmotivační koncepce časové perspektivy. Zejména tyto teoretické systémy poskytují základní
myšlenková východiska pro tuto disertační práci. Protože na téma času může být pohlíženo
v rámci psychologie mnoha způsoby a čas může být zkoumán a teoretizován nejen v rámci
paradigmatu uvedených koncepcí, jsou do úvodní kapitoly zařazeny také poznatky
z biodromálního přístupu k časové perspektivě a prostor je věnován také nejnovějším
tematizacím, které kombinují motivační, emoční, kognitivní a sociální procesy. Veškeré
zmiňované

přístupy

k časové

perspektivě

určitým

způsobem

poskytly

inspiraci

a ovlivnily realizaci výzkumu v dané oblasti, který je prezentován v empirické části.
Uchopení problematiky času je ve všech vědách velice složitým úkolem. Tuto situaci lze
reflektovat slovy Sokola: „Čas je jedním z těch tajemných pojmů, o nichž dobře víme, co
znamenají, a přesto je nedovedeme dobře vysvětlit“ (Sokol, 1996). I tato skutečnost je
důvodem, proč na úvod kapitoly o teoretickém vymezení časové perspektivy zařazujeme stať
o fenoménu času z pohledu nejstarší vědy – filosofie. Mnoho psychologických úvah totiž na
filosofické teze o čase jako předmětu zkoumání navazuje. V následující kapitole zmiňujeme

13

především ty přístupy a hlavní myšlenky filosofů, o které se psychologické zkoumání času
opírá.

1.1 Zkoumání času ve filosofii – myšlenkové rámce pro psychologické
zkoumání času
Filosofie času si klade velké množství otázek. Mizia (2012) tvrdí, že se filosofové času
liší v tom, jak vnímají ontologii týkající se minulosti, přítomnosti a budoucnosti. Dle tohoto
autora lze rozlišit tři základní teorie vnímání ontologie času. První z nich je tzv. prezentismus,
který zdůrazňuje jedinou skutečnost – přítomnost. „Reálné jsou jen objekty, které můžeme
zakoušet, a my lidé, jako vědomé bytosti, poznáváme tuto realitu v rámci pro nás
charakteristické zkušenosti zakotvené v přítomnosti“ (Mika, Mizia, 2012, s. 64). Další teorie
vyznávají to přesvědčení, že minulost a přítomnost jsou stejně reálné. Budoucno je jen ve
stavu možnosti, je nedefinované. Konečně třetí teorie hlásá, že neexistuje podstatný
ontologický rozdíl mezi minulostí, přítomností a budoucností. Rozdíl je jen čistě subjektivní.
Tento názorový proud je definovaný jako eternalismus (Mika, Mizia, 2012).
Tato kapitola je rozdělena na dvě části dle svého zaměření. První vysvětluje základní
filosofický problém času – jeho objektivně-subjektivní dichotomii. Druhá část je věnována
stručnému přehledu zkoumání času v dějinách filosofie.

1.1.1 Čas jako filosofický problém – objektivně-subjektivní dichotomie
Na úvod považujeme za důležité zmínit, že filosofie často hovoří o tzv. dvojím pojetí
času. Tím nejběžnějším, které pochází již od Aristotela, je myšleno nazírání na čas jako na
něco počitatelného a měřitelného, čas je zde počítaný pohyb vzhledem k „před“ a „po“
(Aristotelés, 2010). Můžeme tedy čas měřit a jeho měření a vnímání vztahujeme k tomu, co
bylo a k tomu, co se teprve stane. Mohli bychom namítnout, že tento pohled je v podstatě
totožný s fyzikálním pojetím času – plynutí času jako posouvání bodu na přímce. Sokol
(2008) však vysvětluje, že to není totéž. Z našeho pohledu totiž není vlastně možné, aby se
přítomnost nějak pohybovala, přítomnost je pro člověka pořád. „Můžeme-li v přítomnosti
sledovat nějaký pohyb, nemůže být přítomnost pouhý bod, okamžik“ (Sokol, 2008, s. 119).
Abychom porozuměli souvislostem (např. při četbě textu nebo poslechu přednášky), je třeba
pracovat s tím, co bylo (co jsme slyšeli nebo četli před chvílí) a zároveň očekávat, co bude.
„Přítomnost, která nás stále provází a v níž jsme, není tedy žádný bod, ale pěkně složitá
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struktura, zatížená minulostí a těhotná budoucností“ (Sokol, 2003, s. 120). Bez vnímání těchto
souvislostí bychom nemohli hovořit o bdělé pozornosti, dějovosti a jiných aspektech času, jak
jej vnímá filosofie. Jaques (1982) uvádí, že staří Řekové používali pro čas dvou termínů:
chronos – čas chronologický, sériový čas následností, čas měřený chronometrem a kairos –
čas hodnocený z hlediska možností jeho využití.
Jiní myslitelé dodávají, že čas není něco, co by jen plynulo nezávisle na nás a běželo
mimo nás, ale upozorňují, že čas také nějakým způsobem vnitřně vnímáme a prožíváme –
operují s pojmem „můj čas“. „Čas je život duše v pohybu, která přechází z jednoho životního
stavu do druhého“ (Plótínos, 1995, s. 129). Clark (1985) popisuje čas v rámci tohoto druhého
přístupu jako fenomén zaznamenávaný u konkrétních osob, subjektivně prožívaný, jako
produkt norem, přesvědčení a zvyků jednotlivců či skupin.
Podobným způsobem rozlišují dva významy času také psychologové, kteří následují tuto
objektivně-subjektivní dichotomii času. Objektivním časem je tedy měřitelné plynutí času
a subjektivním časem je to, jakým způsobem vnímá a prožívá čas jeden konkrétní jedinec
(např. Gjesme, 1976, Nuttin, 1980 aj.).

1.1.2 Čas v dějinách filosofie – dvojí pojetí času, tři dimenze času
a problém s rozsahem přítomnosti
Následující text zmiňuje nejdůležitější myšlenkové zvraty ve vnímání času pohledem
dějin filosofie. Prezentovány jsou zejména ty myšlenky, které v budoucnu určitým způsobem
ovlivnily uvažování a zkoumání psychologů. Na souvislosti mezi filosofickým uchopováním
času v dějinách filosofie a psychologickým nazíráním na čas jako předmět zkoumání je
v textu odkazováno.
V archaických společnostech nebyl čas vnímán jako přímé, lineární plynutí, nýbrž jako
cyklický návrat téhož, jak to vyjadřují mýty (Eliade, 1993). Vzorem cyklického času byla
lidem pravidelná každoroční obnova přírody a opakující se střídání dne a noci. Těmto
společnostem sloužila příroda a cyklické opakování ročních období jako vzor pro fungování
lidského společenství, důkazem pro to byly například každoroční očistné rituály. Pro
uvažování o čase je pro tyto společnosti typické, že nepočítaly s konečností, s přímým,
lineárním plynutím odněkud někam, ale věřily v neustálé opakování téhož v určitých kruzích
– časových cyklech. Koncept cyklického času pomohl stabilizovat lidské společnosti
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a udržovat v nich stálý řád. Narození i smrt byly vnímány jako přírodní děje, které nemají pro
společnost velký význam. Pro lidskou osobu nebylo v myšlení těchto společenství mnoho
místa (Sokol, 2008). Co přispělo k následné převaze lineárního vnímání času a odklonu od
víry v cyklické opakování téhož? Především převaha lidských událostí a činů nad přírodními
jevy v pokročilejších, zejména městských společnostech. V těchto společnostech bylo
přeneseno ohnisko pozornosti od přírody na člověka jako osobu – s jeho narozením,
dospíváním, prací, činy a umíráním – určitou linii. „Teprve, když se lidský život více
uvolňuje z přírodní závislosti, dostává se i jednotlivá lidská osoba víc ke slovu. Její čas to je
čas obav a nadějí, plánů a vzpomínek, který není cyklický: vede od narození k smrti. Jejím
snem není návrat, nýbrž pokračování a věčnost“ (Sokol, 2008, s. 131). Též k této změně
přispělo vnímání dějinnosti (záznamy o minulosti, o předcích, o důležitých uplynulých
událostech). Také v náboženském myšlení se objevují zmínky o důležitosti pohledu do
budoucnosti. Např. ve starém Izraeli se objevuje myšlenka, že lidské společnosti se nemusí
obnovovat a vracet do „zlatého věku“ kdesi na počátku, ale mohou se těšit na něco
velkolepého (velkou budoucnost), kterou Izraeli slíbil Hospodin. Člověk je v Bibli důležitou
součástí Božího plánu a velkého dramatu světa, které začíná Stvořením a Pádem (Sokol,
2008). Tedy i náboženství přispělo k tomu, že cyklické vnímání času přírodních národů
vystřídalo lineární pojetí.
Z myšlenek antických filosofů stojí v rámci úvah o čase za to zmínit pohled Platóna,
Aristotela a Plótína. Filosofické myšlení o čase začíná u Platóna. Čas je chápán ve dvojí
souvislosti s pohybem duše a s pohybem Kosmu. Čas je dle Platónova dialogu Timaios
pohyblivým obrazem věčnosti. Jsou to dni a noci, měsíce a roky – tedy díly času – které
nebyly, dokud nevznikl svět. Čas tedy vznikl se světem. Druhá stránka času je ulpívání,
stárnutí a souvisí s lidskou tělesností (Platón, 2008). Jak vnímá čas Platónův žák, Aristoteles,
bylo již zmíněno – „počítaný pohyb „před“ a „po“. Čas je tedy dle Aristotela měřitelný,
počitatelný a vždy se vztahuje k tomu, co bylo a zároveň k tomu, co bude následovat. Čas
není číslem, pomocí kterého počítáme, ale počítaným. Tím, co počítá, je duše člověka.
Aristoteles (k Platónovu pojetí) poznamenává, že čas není pohyb, ale úzce s ním souvisí,
stejně jako změna, která je dána právě časem. Čas dle Aristotela jednoznačně plyne a je také
příčinou zanikání (ztráta mládí, smrt). Čas ale dle Aristotela není jen mírou pohybu, ale
i klidu, klid je také součástí času (Aristoteles, 2010). Dalším významným myslitelem,
zabývajícím se časem, byl novoplatonik Plótínos, který se snažil očistit Platónovu filosofii od
pozdějších příměsí a vlivů. Plótínos tvrdí, že „čas je život duše v pohybu“ (Plótínos, 1995, s.
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129). Tento filosof tvrdí, že vše se mění a uskutečňuje v čase, život je stálým procesem změn
z určitého stavu do dalšího, odlišného stavu.
Přesuneme-li se ke středověkým myslitelům, je důležité zmínit převratné myšlenky
Augustinovy. Problém s vymezením a „rozsahem přítomnosti“, který je nastíněn v první
části této kapitoly, jako první rozpracoval právě on. Störing poznamenává že, „několik
nejgeniálnějších myšlenek Augustina se týká problému času“ (Störing, 2007, s. 175). Již tento
středověký filosof se zaobíral tím, že přítomnost není jen určitým daným bodem na časové
přímce, ale že je ovlivněna tím, co již proběhlo a obohacena o očekávání toho, co přijde. I náš
vnímaný a prožívaný čas je založen na tom, že si pamatujeme, co bylo, co trvá a co se mění.
Augustin tedy vyslovil velmi převratnou myšlenku, se kterou začala pracovat psychologie až
o mnoho století později, že teprve paměť vytváří souvislosti času. Augustin tvrdí, že čas je
rozpětí – nejspíše duše samé. Augustin je tedy první, kdo důsledně zkoumá čas očima člověka
jeho zkušenosti. Augustin zjišťuje, že čas nelze oddělit od našeho vědomí. Na čase je dle
Augustina skutečná jen bezprostřední přítomnost, minulost existuje v našich vzpomínkách
a budoucnost je obsahem našich očekávání (Augustin, 1996). Na tomto místě lze poukázat na
paralelu s Augustinovým stylem uvažování o čase – psychologickým nazíráním na
problematiku času o mnoho století později – v rámci kognitivně-motivačních koncepcí (např.
u autorů Franka, Fraisse, Gjesmeho či Nuttina, jejichž teorie či myšlenky budou představeny
později). Pro příklad zde poukazujeme na uvažování Nuttina, který se zabýval budoucí
časovou perspektivou a tvrdí, že časová perspektiva budoucnosti vzniká v rovině představ
anticipováním motivačních objektů, kterých člověk touží dosáhnout nebo je realizovat
v určitém okamžiku v budoucnosti. Časová vzdálenost mezi momentem nyní a časovým
úsekem v budoucnosti může dle Nuttina kolísat od bezprostřední přes krátkodobou po
dlouhodobou a někdy mohou časové charakteristiky přesáhnout i lidský život (Nuttin, 1980).
Na myšlenky Augustina v mnohém navazuje ve středověku také Mikuláš Kusánský,
který se hlásil k novoplatonismu. Tento filosof a teolog tvrdí, že to, zda je něco v pohybu
nebo v klidu, záleží na našem úhlu pohledu, na našem vlastním postavení – vnímání času
i prostoru tedy závisí na naší vlastní zkušenosti, podobně jako je tomu u Augustina (Störing,
2007).
Na konci středověku a na začátku novověku dostává filosofické přemýšlení o čase nový
rozměr, který souvisí zejména s ekonomickými změnami. Lidé si začínají cenit čas (vyjádřit
bychom to mohli známým úslovím „čas jsou peníze“) a čas se dostává do přímé souvislosti
17

s motivací lidské aktivity. Lidé začínají přemýšlet o tom, jak využít čas, čím ho vyplnit, aby
jejich jednání bylo např. i ekonomicky efektivní. V tomto období již byly položeny počátky
moderního spojení vnímání času a lidské motivace, jak s nimi operují dnešní společenské
vědy.
Racionalističtí, empiričtí a klasičtí němečtí filosofové přinášejí do úvah o čase nové
dimenze, ale na druhou stranu někteří z nich „jen“ rozvíjejí objektivně-subjektivní dichotomii
(čas žitý versus čas vnímaný), nejtypičtějším příkladem jsou dualistické úvahy Descarta. Dle
Locka je čas založen na ideji trvání, dané pohybem a střídáním, proudem myšlenek v naší
mysli. Dle Locka a některých dalších empirických myslitelů jsou v mysli pouze ideje, které
získáváme prostřednictvím zkušeností (vrozené ideje neexistují), tedy i čas vnímáme jen na
základě naší zkušenosti se světem. Časové vědomí člověka je dáno pouze střídáním myšlenek
(Locke, 1984). Již zmiňovaný Descartes tvrdí, že je potřeba rozlišit mezi skutečným trváním
věcí a lidskou časovou perspektivou – myslící substance je dle Descarta něčím zásadně
nezávislým na fyzické existenci a odlišným od světa těles (filosofický dualismus), duše se
neřídí fyzikálními zákony, ale je odlišnou substancí (Störing, 2007). Newton rozlišil
„relativní, zdánlivý a obecný čas“ běžného života od „absolutního času“ jako pevně dané a na
obsahu nezávislé souřadnici Vesmíru, tak jak jej nahlíží sám Bůh. Kant ostře vystoupil proti
názoru empiristických filosofů, kteří tvrdili, že všechna zkušenost pochází ze smyslových
vjemů. Kant naopak tvrdí, že každé poznání již určitou zkušenost předpokládá a konkrétně, že
každé poznání předpokládá a vyžaduje představu času. Nejenže i smyslové poznání probíhá
v čase, ale že čas je apriorní podmínkou každého poznání. Žádné logické soudy se bez času
neobejdou (Störing, 2007).
Již v první části této kapitoly jsme nastínili návaznost psychologických úvah o „dvojím
pojetí času“. Mareš (2010) tvrdí, že i odborníci z oblasti psychologie rozlišují nejméně dvě
podoby času: čas objektivní, jehož plynutí se dá přesněji definovat a měřit a čas subjektivní,
jehož plynutí vnímá, prožívá a hodnotí každý člověk trochu jinak. V tomto druhém pojetí času
– subjektivním jsou mezi lidmi velké interindiviudální rozdíly. Gorman a Wessman (1977)
používají pojem „žitý čas“ („lived time“). Block (1990) popisuje, že čas a jeho dimenze
nejsou v psychologii pojímány jako objektivní entity, které existují nezávisle na jedinci, ale
jako subjektivní psychologické kategorie, představu, o nichž si člověk během života
postupně konstruuje a případně rekonstruuje svou představu.
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Stejně tak fenomenologičtí a existencialističtí filosofové uvažují o vědomí času a o jeho
třech dimenzích. Pro Schellinga není čas něco, co by probíhalo nezávisle na člověku, nýbrž
přímo v myšlené činnosti. První dimenzí času je dle Schellinga budoucnost, která je účinnou
možností. Má-li nějaká bytost budoucnost, je v ní dána reálná možnost jejího
sebeuskutečňování. Minulost je popřením totožnosti, je to trvání pro sebe. Mezi těmito póly,
budoucností a minulostí, je přítomnost, která má nejistou existenci. Může vzniknout jen tam,
kde je skutečná a přijatá budoucnost, potřebuje však také přijatou minulost (Störing, 2007).
Významným fenomenologickým filosofem, který zkoumal vědomí času, byl Husserl. Husserl
se snažil podat podrobnou analýzu vědomí času. Časové vědomí je vždy zásadně přítomné.
Jen v přítomnosti můžeme chápat, myslet a jednat. Tato přítomnost má ale určitý rozměr,
není jen bodová, každý děj určitou dobu trvá (v tomto se shodují Husserlovy myšlenky již
s pojetím Augustinovým). Tento výkon přítomnosti přitom nelze ztotožnit s pamětí (což je
u Husserla nové), kde se minulé obsahy musí vyvolávat zvláštním aktem, kdežto uplynulá
souvislost přítomného je k dispozici přímo jako “retinovaná“ čili podržená (Husserl, 1996).
V psychologii bychom nalezli paralelu v pojmu „zdánlivé přítomnosti“ („the specious
present“) jednoho ze zakladatelů vědecké empirické psychologie Jamese. James konstatuje, že
vnímaná přítomnost má trvání (James, 1890). Tvrzení, že aktuální prožívané přítomnosti
nelze přiřadit bezrozměrný matematický bod na časové ose či vymezený interval o stanovené
délce úzce koresponduje s fenomenologickým zkoumáním Husserlovým. James odlišil
zdánlivou přítomnost, jejíž součástí je i nedávná minulost a právě příchozí budoucnost od tzv.
zřetelné minulosti, reálné přítomnosti a budoucnosti (the obvious past, the real present, the
future). Podotýká, že budoucnost ani minulost nejsou a bodová přítomnost, jež je pojí, je
pouhou fikcí, kterou jsme vytvořili pomocí schopnosti vnímat zdánlivou přítomnost. Zdánlivá
přítomnost je tedy to jediné, co se v našem vědomí aktuálně odehrává (Vích, 2008). Toto
chápání zdánlivé přítomnosti je pojetím přítomnosti jakožto extenze, někteří autoři proto
překládají Jamesův pojem jako „rozlehlá přítomnost“ (např. Störing, 2007). Žák Husserla,
Heidegger, navazuje na předchozí myšlenky, ale zároveň striktně odmítá karteziánskou tradici
a zavrhuje subjekt-objektovou diferenci a zavádí pojem pobyt (dasein) (Vích, 2008).
Heidegger tvrdí, že život se nejen odehrává v čase, ale zároveň je existence (nebo přesněji dle
Heideggera – pobyt) určitým „časováním“ ve smyslu tvoření času. Jeho významné dílo
existenciální antropologie se nazývá Bytí a čas – pobyt zde (dasein) je pro tohoto autora
ústředním tématem. Čas a časovost je pro Heideggera základ a mez, horizont lidského bytí.
Smyslem autentické existence je časovost a časovost je základ dění pobytu. Pobyt „nemá svůj
konec v čase, nýbrž existuje konečně“ (Heidegger, 2008, s. 81). Není cílem zde podat výklad
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Heideggerovy fenomenologie, ale pouze se dotknout toho, co je u tohoto autora
nejpodstatnější vzhledem k úvahám o čase v životě člověka. Klíčem k otevření problematiky
času u tohoto fenomenologického autora je, dle Störinga (2007), Heideggerovo pojetí smrti.
Heidegger tvrdí, že člověk trpí úzkostí, která je radikální lidskou zkušenosti, úzkostí ze smrti
(setkává se s možností vlastního nebytí). Pobyt je dle Heideggera bytí k smrti. „V tomto
setkání s vlastní smrtí jako absolutní mezí pramení vlastní významnost a naléhavost pobývání.
Kdybychom měli k dispozici nekonečně času, nic by nebylo naléhavé, nic důležité, nic
skutečné (Störing, 2007, s. 457). Dle Heideggera nám toto zamyšlení nad smrtí ukazuje, že
smrt nás vyzývá k převzetí své vlastní existence a volá nás k autentickému životu ve svobodě
a odpovědnosti za sebe sama (Heidegger, 2008). Vzhledem k této zásadní Heideggerově
myšlence lze uvažovat o souvislosti s psychologickým vnímáním schopnosti práce jedince
s časem

jako

s významným

psychickým

regulativem

a důležitou

autoregulativní

kompetencí (Pavelková, Purková, Menšíková, 2010) – člověk prostřednictvím „práce“
s časem přebírá zodpovědnost za svůj život.
Existencialističtí filosofové se také významně zaobírají problémem dějinnosti.
„S časovostí je úzce spojena dějinnost, jež se koncentruje více na fakta a jejich interpretaci
v časovém kontextu“ (Mika, Mizia, 2012, s. 60). Ústřední pojem existencialistů „existence“ je
vždy v nějaké situaci – existence je dějinnost. Čím se individuální člověk stane, „je
podmíněno lidmi, s nimiž se setká a možnostmi víry, které na něho apelují“ (Störing, 2007, s.
448). Situaci však člověk nemůže uchopit jako celek, protože naše vědění o ní je pokaždé
něčím, co tuto situaci mění. Člověk musí znát svůj svět a nesmí z něho, dle těchto filosofů,
unikat – musí chápat nutnost dějinného okamžiku. Dějinnost však není totéž jako časovost.
Dějinnost je jednota času a věčnosti. Není bezčasí a časovost, ale je jedno v druhém (Störing,
2007). Analýzou problému dějinnosti navazuje Heidegger na Diltheyovu koncepci filosofie
života, dle níž dosahuje sám ze sebe si rozumějící život významovosti nejen v minulostní
modifikaci, ale také v mezích hodnoty a účelu, skrze něž si život rozumí z hlediska
přítomnosti a budoucnosti. Dějinný svět je naplněn teleologickou souvislostí činností
poukazujících k budoucnostnímu horizontu (Vích, 2008). Povaha či způsob vnímání tří
dimenzí času je tedy důležité nejen z hlediska individua (člověka), ale také pohledem na
celkové dění ve světě kolem nás.
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Na tomto místě nelze nezmínit dva velké české filosofy světového významu, Patočku
a Sokola, jejichž filosofické zkoumání se nevyhnulo ani problematice času, časovosti
a dějinnosti.
Patočka vychází z Heideggera (mj. nesouhlasí s myšlenkou bytí ke konečnosti – ke smrti)
a přidává úvahu, že je zde možnost, že člověk „být musí“ a že jako tělesný (tělesnost žitá
a prožívaná) je člověk nehotový. Existence člověka je dle Patočky vždy pohybem odněkud
někam (má své východisko a svůj cíl). Patočka vysvětluje tři základní pohyby, v nichž se
uskutečňují tři možnosti člověka. První z nich je tzv. „zakotvení“, kdy na základě přijetí do
světa člověk může realizovat své možnosti. Druhým je tzv. pohyb „reprodukce“ nebo také
„sebeprodloužení“, kde vidí člověka jako „obstarávajícího“, kdy je užívajícím i uživatelem
(práce, individuace). A konečně třetím pohybem je tzv. „sebepochopení“, které je dle Patočky
lidsky nejpodstatnější, protože se člověk nesetkává již s cizím, ale již s vlastním jsoucnem.
Cílem tohoto pohybu je vidět se v nejvlastnější lidské podstatě a možnosti, nerozptýlit se
v jednotlivém (Patočka, 1992).
Sokol věnuje problematice času celou monografii Rytmus a čas, kde upozorňuje na
interdisciplinaritu zkoumání času, kdy tvrdí, že v několika posledních letech (90. léta 20.
století) vzniká v rámci mnoha vědeckých disciplín velké množství různých sborníků o čase. Je
tedy k dispozici velké množství nashromážděného materiálu, ale Sokol z nich má dojem
pouhých souborů témat – dojem disparátnosti – jednotlivé myšlenky se v nich nemohou setkat
(odkazuje na oprávněnost Husserlovy kritiky z Krize evropských věd). Sokol spatřuje řešení
v nabídnutí odborným vědám (ze strany filosofie) kritické zkoumání podmínek a mezí
lidského poznávání (racionality), ale hlavně připravit půdu pro řešení otázky po smyslu –
položit otázku a dát možnost ji řešit a diskutovat o ní tradičními evropskými prostředky
v otevřené rozmluvě (Sokol, 1996). Ve zmíněné publikaci Rytmus a čas si Sokol klade za cíl
ukázat souvislost mezi rytmem a vědomím času. Sokol poznamenává, že na souvislost mezi
rytmem a vědomím času upozornilo několik filosofujících psychologů (James, Wundt,
Piaget). Čas je dle Sokola většinou pojímán jako plynutí (souvislý proud řeky). Rytmu (jako
něčeho opakujícího se) si sice „povšimly“ již předfilosofické a dávné filosofické úvahy, ale
málokdy je dávaly do souvislosti s časem. Sokol tvrdí, že základním rysem rytmu je „živá
pravidelnost“, tedy návrat opakovaného, podobného, kdy člověka upoutá cosi příjemného.
Tedy opakování podobného v podobných intervalech. Sokol tvrdí, že rytmus je fenomén ryze
společenský a bytostně mezilidský. Sokol poznamenává, že fenomén rytmu je filosoficky
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obtížně uchopitelný a vzdoruje verbalizaci. Jde nepochybně o řád, ve kterém se ale člověk cítí
zvlášť svobodně. Sokol shrnuje, že čas lze zkoumat třemi základními pohledy: polaritou času
vnějšího, kosmického a veřejného; dále jako vnitřní čas, tedy vědomí lidské zkušenosti; a jako
tok rytmu – pravidelné střídání důrazů. Sokol tvrdí, že třetí možnost může být
zprostředkovatelem prvních dvou, ale také samostatnou třetí dimenzí (Sokol, 1996).
Existenciálními a fenomenologickými úvahami o čase zakončujeme pojednání o vlivu
a souvislostech filosofického a psychologického vnímání této složité entity. Je zjevné, že
mnohé myšlenky filosofů se určitým způsobem a v různé míře vynořují v různých
teoretických koncepcích psychologického zkoumání času. V následujícím textu se budeme
věnovat problematice času a lidské časové perspektivy optikou psychologie.

1.2 Počátky psychologických úvah o časové dimenzi v lidském životě
Psychologie se tématem času z různých hledisek zabývá dlouhou dobu. Rozhodneme-li
se hledat úplné počátky zkoumání času v psychologii, nelze nezmínit období vzniku vědecké
psychologie, ve kterém dominoval psycho-fyziologický pohled na zkoumání času (např.
Fechner, Weber aj.). V tomto období bylo prováděno množství laboratorních výzkumů, na
jejichž základě byly formulovány obecnější zákonitosti vnímání času.
V nadcházejícím období, které trvalo přibližně do třicátých let dvacátého století, byla
zaměřena pozornost na zkoumání lidské zkušenosti s časem (např. simultánnost, následnost).
A co je důležité pro téma našeho textu, začaly se zkoumat již individuální rozdíly
v posuzování času a to zejména v trvání času. Za nejdůležitější autory tohoto období můžeme
považovat Ebbinghause, který se věnoval zejména zkoumání vnímání času v souvislosti
s pamětí, a Jamese, o jehož nejdůležitějších myšlenkách z oblasti trvání času bylo pojednáno
již v předchozí kapitole. Později v čele zájmu psychologů byla tvorba modelů zpracování
časové informace (např. Piaget, Fraisse in Pavelková, 2002).
Vlivem rozmachu neobehaviorismu v psychologii došlo na přechodnou dobu k útlumu
zájmu o mentální procesy, včetně vnímání času, ale brzy přinesla nové impulzy dětská
psychologie (zejména Piaget), která začala zkoumat, jak u dětí vzniká pojetí času. Začala se
také postupně prosazovat myšlenka chápání času jako relativní entity (Mareš, 2010). Ještě ve
čtyřicátých letech dvacátého století byl čas zkoumán zejména ve vztahu k chování jedince.
Základ úvah o vztahu časového rozměru k lidskému chování položil v roce 1935 Lewin
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(Pavelková, 2002). Lewin se věnuje popisu vývoje vnímání času u dítěte. Hovoří o postupném
rozšiřování úzkého obzoru přítomnosti do rozměrů budoucnosti. Lewin upozorňuje, že se
však nejedná o prostý efekt intelektuálního vývoje jedince, ale spatřuje v tomto projev
autonomní konstruktivní činnosti dítěte. Lewin ve svých dalších statích pracoval s pojmem
„časová perspektiva“, který převzal od Franka, a pracoval s ním ve svém systému. Frank
tento termín poprvé použil v roce 1939 a označuje jím aktuální kognitivní a dynamické
zaměření na cílové objekty (Pavelková, 1990). Lewin stanovil časovou dimenzi jako jeden
z aspektů aktuálního „životního prostoru“ člověka. Člověk podle Lewina nevnímá pouze svou
současnou situaci, ale má také jistá očekávání, touhy, přání, sny o své budoucnosti a zároveň
své vzpomínky na minulost. Jev, kdy právě člověk pracuje se svými očekáváními, sny,
touhami a představami, nazývá Lewin „psychologickou budoucností“, která je součástí časové
perspektivy člověka. „Životní prostor“ zahrnuje podle Lewina tedy jedincovo pojetí
minulosti, přítomnosti i budoucnosti (Lewin, 1942). Lewin tedy položil základ úvah o časové
perspektivě člověka jako o důležité obecné charakteristice lidského chování, která vychází
z minulé zkušenosti a přítomnými reakcemi směřuje do budoucnosti.

1.3 Časová perspektiva
Jak jsme si ukázali, zkoumání času v psychologii má již dlouhou tradici. Vlivem různých
psychologických škol a směrů, jejichž předměty zkoumání a hlavní teoretická východiska se
často významně mění a odlišují, je očekávatelné, že i na téma času bude pohlíženo
v psychologii různými způsoby. V závislosti na nich byla také sledovaná problematika
vymezována v různé šíři. Např. Mareš (2010, modifikovaně dle Blocka, 1990) uvádí čtyři
hlavní pojetí subjektivního času: čas jako sled událostí (člověk sleduje určitou posloupnost
podnětů a dějů), čas jako trvání (jedinec aktuálně prožívá trvání podnětu či události), čas jako
perspektiva člověka a kontextové pojetí času (propojení následujících skutečností v jedincově
nazírání na čas: charakteristiky jedince, který cosi zažívá, obsah jedincem prožívaného času,
psychické procesy jedince během prožívaného času a chování jedince v souvislosti
s vnímáním času).
Tato práce se opírá o teoretické zakotvení časové perspektivy, zejména o její
kognitivně-motivační pojetí, tomuto přístupu je tedy věnovaná následující kapitola.
Vzhledem k zaměření naší práce (teoretických východisek i povahy výzkumů) nás zajímá
subjektivní čas. Se subjektivním vnímáním času souvisí také pojem časová perspektiva,
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některými autory uváděna jako časová orientace. Na tomto místě si dovolíme užít značného
zjednodušení a uvádíme, že časová perspektiva odráží to, nakolik (a jakým způsobem) je
člověk orientován na aktuální podněty, minulé zkušenosti nebo očekávané události.
Následující text se věnuje podrobnému vymezení a významu pojmu časová perspektiva
a popisuje jednotlivé teoretické koncepce časové perspektivy, které nám poskytly východiska
pro naši práci. Konečně závěr této kapitoly tvoří pedagogicko-psychologické aplikace teorií
časové perspektivy, kdy upozorňujeme na možné problémy žáků v oblasti časové perspektivy
v edukačním procesu.

1.3.1 Vymezení a význam pojmu
Jak již bylo zmíněno, pojem časová perspektiva byl poprvé použit Frankem
a rozpracován Lewinem ve čtyřicátých letech dvacátého století. Pro Franka a následně Lewina
byla časová perspektiva aktuálním kognitivním a dynamickým zaměřením na cílové objekty.
Postupným rozpracováváním teorií časové perspektivy, o nichž je pojednáno níže, dospěli
autoři k následujícímu významu pojmu časové perspektivy: svébytný způsob vztahování se
ke třem psychologicky chápaným dimenzím času - minulosti, přítomnosti a budoucnosti
(např. Zimbardo, Boyd, 1999). Reprezentace času je výsledkem velice složité souhry vyšších
psychických procesů. K přítomnosti, kterou prožíváme, se také přidává reprezentace minulosti
(vzpomínky, získané poznatky), ale také reprezentace budoucnosti založené na anticipacích
a myšlenkových konstrukcích. Ve způsobilosti pracovat s třemi dimenzemi času – minulostí,
přítomností a budoucností ve svém životě existují mezi lidmi značné rozdíly. Záleží na tom,
jak jedinec dokáže v jednom okamžiku vnímat kontinuitu všech tří dimenzí časové
perspektivy (Pavelková, Purková, Menšíková, 2010).
Je také nutné zmínit další pojmy, které používají odborníci věnující se problematice času
pohledem časové perspektivy. Podrobněji jsou dané pojmy rozpracovány níže u konkrétních
teoretických koncepcí, zde je jen nastíněn jejich význam a vztah k pojmu časová perspektiva.
Někteří autoři používají pojem budoucí časová perspektiva, která je zejména pod
Lewinovým vlivem chápána určitou skupinou autorů jako část celkové perspektivy zahrnující
minulost, přítomnost i budoucnost (Pavelková, 2002). Nuttin (1980) popisuje budoucí
časovou perspektivu (future time perspective) jako dynamické řízení cílových objektů, které
jsou kladeny do budoucnosti jako konkretizace aktuálních potřeb jedince. Gjesme (1976)
používá podobný pojem budoucí / budoucnostní časová orientace (future time orientation),
kterou vnímá jako faktor, který popisuje subjektivní prožitek časové vzdálenosti k cíli.
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Budoucí časovou perspektivu či budoucí časovou orientaci je možné chápat jako podřazený
pojem k časové perspektivě – jako jednu její velice významnou složku. V českém prostředí je
používán pojem perspektivní orientace, který byl zkoumán a rozpracován Pavelkovou
(1990, 2002) a Helusem (1982). Pavelkovou (1990) je vymezena perspektivní orientace jako
důležitý autoregulační činitel koordinující a motivující bezprostřední aktivity a činnosti
jedince. Perspektivní orientace je v konceptu Pavelkové předkládána jako relativně stabilní
osobnostní charakteristika jedince vyjadřující stupeň jeho zájmu a účasti na budoucnosti.
„Perspektivní orientace je komplexní, relativně autonomní psychický předpoklad k aktivní
strukturaci budoucnosti“ (Pavelková, 1990, s. 39). V určitých momentech se u těchto autorů
pojem perspektivní orientace překrývá s termínem budoucí časová perspektiva či budoucí
časová orientace, významově je však perspektivní orientace vnímána více jako aktivní
psychická činnost jedince a podstatná složka regulující osobnostní rozvoj.

1.3.2 Teoretické přístupy k časové perspektivě
I v rámci psychologického pojetí tématu času jako časové perspektivy lze rozlišit několik
přístupů. V této kapitole uvedeme ty přístupy, které poskytují poznatkové zázemí
a myšlenková východiska pro tuto disertační práci. Jejich rozdělení ukazuje tabulka 1.
Tabulka 1: Teoretické přístupy k časové perspektivě
Přístupy

Představitelé (příklady)

Stručný popis východisek

Kognitivní

Wallace, Bergius, Kelly,

Autoři vycházejí z čistě

Fraisse

kognitivního pojetí časové
perspektivy, jedinec
konceptualizuje rozpětí
budoucího času.

Kognitivně-motivační

Lewin, De Volder, Lens,

Vztahy mezi motivací

a osobnostně-motivační

Gjesme, Nuttin, Van Calster,

a budoucí časovou

Kastenbaum, Leonťjev,

perspektivou jsou definovány

Božovičová, Pavelková,

v termínech interpretace

Helus

vzájemného působení;
problematika časové
perspektivy je řešena
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především v rámci
kognitivních teorií lidské
motivace; je prezentován
názor, že mezi lidmi existují
významné rozdíly ve
způsobilosti pracovat
s psychologickou
budoucností; orientace na
budoucnost je pojímána jako
relativně stálá osobnostní
charakteristika.
Bühlerová, Thomae, Piaget,

Časová perspektiva je

Vygotskij, Rubinštejn,

prezentována v intencích

Pardel, Koščo, Říčan

celoživotní cesty člověka.

Kombinující kognitivní,

Zimbardo, Boyd, Block,

Časová perspektiva je

motivační, emoční a sociální

Boniwell

vnímána jako relativně

Biodromální

stabilní individuální

procesy

charakteristika člověka; je
pojímána jako nevědomý
proces a dána mnoha faktory
ovlivňujícími vývoj jedince –
např. kulturou, vzděláním,
náboženstvím, sociální
třídou, rodinným modelem
apod.
Kognitivní přístupy k časové perspektivě
Autoři vycházející z tohoto přístupu pohlížejí na časovou perspektivu čistě jako na
vědomý kognitivní konstrukt. Např. Wallace (1956) pojímá časovou perspektivu jako rozpětí
budoucího času, který je jedincem konceptualizován. K dalším autorům, kteří popisují
časovou perspektivu z kognitivního hlediska lze zařadit také Kellyho (1973), který
nasměrování člověka k budoucnosti neoznačuje pojmy „motivační povahy“, ale používá
označení „fundamentální struktury“, což je anticipace budoucnosti nebo přímé nasměrování
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k budoucnosti. Dle Pavelkové (2002) je k autorům vyznávajícím tento přístup zařaditelný také
Bergius, ačkoli rozlišuje konativní a kognitivní moment ve vtahu k budoucnosti. Jeho koncept
je svou povahou také čistě kognitivní. Též pro Fraisse (1981) je jedincovo zacházení s časem
založeno na kognitivním zpracování. Fraisse hovoří o „reprezentaci času“, kdy jde
o prezentace změn, které konstituují fyzický čas, biologický čas, historický čas a čas naší
vlastní existence. Tyto konstrukce jsou vztahovány k různým časovým horizontům (např.
vlastní život, historie národa, minulost rodiny apod.). Podle Fraisse je naše reprezentace času
konstituována na základě tří zdrojů informací: biologická informace (biorytmus), informace
vycházející z prostředí (přírodní cykly), informace o měřeném čase – hodiny, kalendáře.
Kognitivně-motivační a osobnostně-motivační přístupy k časové perspektivě
Poměrně početná skupina autorů (např. Lewin, Nuttin, Gjesme, Lens, De Volder, Van
Calster, Kastenbaum) se věnuje časové perspektivě z hlediska vzájemných interakcí
kognitivních konceptů a struktur motivačních systémů. Tito autoři většinou rozlišují mezi
kognitivní strukturou časové perspektivy a motivačním systémem, který podněcuje lidské
myšlení. Za velmi zásadní lze považovat obrat ve zkoumání časové perspektivy a to směrem
ke vztahu k výkonu jedince. Pavelková ke kognitivně-motivačním teoriím uvádí:
„Kognitivně-motivační

teorie

objasňují

motivaci

z její

specifické

funkční

relace

s kognitivními faktory (očekávání a instrumentality) a afektivně-dynamickými faktory
(valence nebo incentivní hodnoty). Perspektiva budoucnosti označuje očekávání, že
anticipovaný cílový objekt, který má určitou subjektivní pobídkovou (incentivní) hodnotu se
subjektivním stupněm pravděpodobnosti, bude dosažen za předpokladu instrumentálního
chování. Tyto anticipace nebo očekávání mají motivační význam“ (Pavelková, 2002, s. 164).
V psychologických teoriích motivace a zejména v oblasti zkoumání výkonové motivace
se poměrně dlouhou dobu s pojmy jako je časová perspektiva, budoucnost, perspektivní
orientace nepracovalo, ačkoli bylo zřejmé, že definice výkonových motivů jako schopnosti
anticipovat potěšení nebo strach ve výkonové situaci v sobě zahrnuje směřování k budoucím
činům – výkonům (Pavelková, 2002). Budoucnost či budoucí časová perspektiva byla
v teoriích výkonové motivace spíše opomíjenou proměnnou (Gjesme, 1981).
V tzv. „velkých teoriích“ výkonové motivace (zejm. Atkinson, McClelland, Raynor,
Heckhausen, Rheinberg) se budoucnost jako důležité téma vynořuje například v rámci
zkoumání výkonových potřeb úspěšného výkonu a vyhnutí se neúspěchu; kontingentních
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a nekontingentních cest výkonových úkolů; motivačních účinků anticipovaných vnitřních
výsledků výkonových úkolů – úspěchů a neúspěchů; různých typů očekávání - důvodů,
výsledků a následků lidského chování apod. Časová perspektiva a téma budoucnosti je
v těchto teoriích obsažena, ale explicitně a specifičtěji se s těmito pojmy nepracuje.
Podrobněji budou teorie výkonové motivace, ve kterých se implicitně pracuje i s časovou
perspektivou, představeny ve druhé kapitole. Z důvodu návaznosti dalšího textu (zejména
koncept Gjesmeho a Nuttina) považujeme za důležité poukázat v těchto koncepcích na
momenty, které v sobě nesou časový moment.
V psychologii motivace velice známý a uznávaný model dynamicky výkonové motivace
Atkinsona je založen na dvou základních výkonových potřebách: potřebě úspěšného výkonu
a potřebě vyhnutí se neúspěchu. Tyto dvě potřeby, které jsou základem výkonové motivace,
se

skládají

ze

stupně

přitažlivosti

výkonové

aktivity

pro

jedince

a subjektivní

pravděpodobnosti očekávaného výsledku. Výsledná orientace člověka závisí na převaze jedné
nebo druhé tendence (Atkinson, Raynor, 1974). Hrabal, Man a Pavelková (1984) popisují
modely chování lidí s jednotlivými převažujícími tendencemi. Lidé s vysoce vyvinutou
potřebou úspěšného výkonu jsou např. cílově orientovaní, mají tendenci se nevzdávat
i v případě překonávání překážek, mají tendenci si vybírat úkoly tzv. střední obtížnosti, které
pro ně mají nejvyšší motivační hodnotu (příliš snadné úkoly pro ně nejsou zajímavé, rádi
soupeří s rovnocennými partnery a příliš obtížné úkoly též nejsou motivačně relevantní).
Naopak lidé s převažující tendencí vyhnutí se neúspěchu se vyhýbají situacím, ve kterých by
mohla být odhalena skutečná úroveň jejich schopností, tedy situace, kde je nutné nasadit
všechny síly pro dosažení cíle. Každá taková situace u nich vyvolává strach ze selhání.
Převaha jedné z tendencí může velice ovlivnit také školní práci žáků. Atkinson tvrdí, že
intenzita výkonové motivace je určována produktem tří proměnných: čistým rozdílem
pozitivní naděje na úspěch a negativní obavy před neúspěchem, incentivní nebo
anticipovanou hodnotou úspěchu a pravděpodobností tohoto úspěchu. Intenzita motivace mít
úspěch ve výkonovém úkolu je dle Atkinsona určována předpokládaným vnitřně
uspokojujícím zdarem a subjektivní pravděpodobností tohoto úspěchu (Atkinson, 1958).
Atkinsonovu teorii rozpracovává dále Raynor, který upozorňuje, že Atkinson se dosud
zabýval jen bezprostředními důsledky a účinky, které je možné připisovat anticipovaným
budoucím cílům. Raynor tvrdí, že se tato Atkinsonova teorie hodí pro úkoly zadávané
v laboratorních podmínkách, avšak na většinu výkonových situací v životě nikoli. Raynor
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tedy již rozlišuje mezi bezprostředními důsledky činnosti a účinky, které je možné připsat
anticipovaným budoucím cílům. Raynor popisuje, že důsledek činnosti může být konečným
cílem sám o sobě, anebo bezprostřední činnost slouží jako prostředek k nějakým krokům
v budoucnu (Raynor, 1969). Raynor dále poukazuje na to, že může dojít také k zintenzivnění
vlivu výkonového motivu na současné chování člověka a to tehdy, jestliže úspěch
v bezprostředních úkolech je nutný k tomu, aby bylo možné pokračovat cestu k úkolům
následujícím v budoucnu. Zde nacházíme podobnost s tzv. otevřenými a uzavřenými úkoly
lidské činnosti u Nuttina (1980, viz text níže). Raynor popisuje tuto problematiku tzv.
kontingentními a nekontingentními cestami. V případě nekontingentních cest jedinec ví, že
neúspěch v určitém kroku nebo úkolu nemá žádnou implikaci pro to, aby se mohl pustit do
následujícího úkolu v řadě. Jednotlivé úkony v řadě jsou na sobě nezávislé a pro jedince tedy
nemá anticipace budoucích úspěchů nebo neúspěchů žádný motivační efekt k tomu, aby se
první krok podařil. Naopak v případě kontingentních cest jedinec vnímá úspěch v prvním
kroku jako zásadní pro pokračování v dalších úkolech. Zde tedy má anticipovaná incentivní
hodnota těchto úspěchů a neúspěchů velký efekt na intenzitu motivace k tomu, aby se prvotní
úkol v cestě podařil a zabránilo se nezdaru v prvním úkolu kontingentní řady (Raynor, 1974
in Pavelková, 2002). Atkinson a Raynor se ve svých teoriích zaměřují na úspěchy
a neúspěchy – tedy na anticipované vnitřní výsledky výkonových úkolů. Nepopírají sice
význam dalších motivačních činitelů, ale ve svých teoriích je nezmiňují.
Oproti Atkinsonovi a Raynorovi zohledňuje teorie Heckhausena mnohem více časovou
perspektivu jedince jako důležitou dispozici ovlivňující další motivační procesy. Ve svém
rozšířeném modelu motivace (1977, 1980) rozlišuje čtyři druhy očekávání, které mohou být
pro chování člověka motivačně relevantní. První z nich je očekávání „situace – výsledek“,
kdy se jedná o subjektivní pravděpodobnost, že aktuální situace jedince povede k žádoucímu
nebo nežádoucímu výsledku i bez aktivity jedince. Zde je čas prožíván jako plynutí, kterému
se člověk poddává. Druhým je očekávání „aktivita – výsledek“, kdy je šance, že
prostřednictvím vyvinutí určitého úsilí jedince bude dosaženo žádoucího výsledku. Čas je zde
prožíván jako konání jedince, kterým ovlivňuje výsledek. Třetím druhem je očekávání
„situace – aktivita – výsledek“, kdy jde o doplnění předchozího druhu o vliv vnějších faktorů
na výsledný efekt. Tedy výsledek, kterého je dosaženo na základě vlastní akce, je ovlivněn
také vnějšími faktory. Čas je zde jedincem prožíván jako zkoumání, za jakých podmínek
způsobím svými aktivitami žádoucí či nežádoucí výsledek. Čtvrtým druhem je očekávání
„výsledek – následek“, kdy jedinec prožívá situaci jako anticipaci událostí, které jsou
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ovlivněny výsledky, kterých dosáhne. Čas je prožíván jako umocnění anticipace toho, co
člověk vyvolá dosažením dobrého či špatného výsledku (Heckhausen, 1980). Na
Heckhausenově modelu jsou cenné zejména dvě kvality. Jako první z nich lze vyzdvihnout
úvahu o následcích výkonové aktivity (tvrzení, že i ty mají motivační efekt), ale zejména je
důležité, že Heckhausen staví hodnoty, které motivují chování jedince, explicitně do časového
řádu. „Rozlišení bezprostředních a oddálených následků umožnilo zabudovat do motivačního
modelu postupné přibližování se perspektivnímu cíli“ (Pavelková, 2002, s. 31). V pozdějších
letech vypracoval Heckhausen (1991) další model motivačního procesu známý jako Rubicon
model, kdy se pokusil utřídit různorodost a zdánlivou nesourodost pojmů používaných
v motivačním kontextu (např. přání, rozhodování, volní úsilí) tím, že od sebe odlišil přirozeně
na sebe navazující – v čase – sekvence dějů v procesu motivace. Jeho Rubikon model
zdůrazňuje dvě základní myšlenky: mezi jednotlivými fázemi existují jasné hranice a dílčí
fáze mají své zvláštní funkční charakteristiky (Stuchlíková in Blatný et al., 2010). Rubicon
model bude blíže rozpracován ve druhé kapitole.
Z důvodu svého významu, hloubky zpracování a podnětnosti pro další psychologická
zkoumání časové perspektivy považujeme za důležité podat podrobnější analýzu teoretických
(kognitivně motivačních) konceptů dvou odborníků – norského autora Gjesmeho a belgického
psychologa motivace Nuttina. Myšlenky těchto autorů poskytly mnoho podnětů pro výzkum
realizovaný v rámci této disertační práce.
Gjesmeho koncept budoucí časové orientace
Gjesme kriticky navazuje na práce o výkonové motivaci Atkinsona a Raynora. Do
problematiky výkonové motivace vnáší silný prvek budoucnosti a potažmo budoucí časové
perspektivy. Budoucí časová perspektiva je hlavní oblastí jeho zkoumání. Gjesme (1981) se
přímo názvem jedné ze svých statí táže po výskytu problematiky budoucnosti v konceptech
výkonové motivace („Is There Any Future in Achievement Motivation?“). Tvrdí, že existují
dva další (oproti teoriím Atkinsona a Raynora, které uvádíme v druhé kapitole) důležité
faktory, které ovlivňují psychologickou distanci (cílů) a její vliv na chování v přítomnosti.
Jeden z těchto faktorů se vztahuje k situaci a druhý k jedinci. Situačním faktorem je
vzdálenost cíle v čase (vzdálenost mezi individuem a budoucím výkonovým cílem)
a osobním faktorem je orientace jedince na budoucnost (budoucí časová orientace – future
time orientation) (Gjesme, 1981). Autor rozděluje tyto dvě psychologické kategorie také dle
subjektivně-objektivní dichotomie, kdy orientace na budoucnost je subjektivním prožitkem
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časové vzdálenosti k cíli a vzdálenost cíle v čase je pojímána jako objektivní časová distance
cíle - kdy v reálném čase se výkonového cíle má dosáhnout (Gjesme, 1976).
Gjesme reaguje na předchozí (zejména Raynorovy) výzkumy, které prokazují, že
„událost nebo její následky ztrácejí účinnost, jestliže jsou více vzdáleny v čase“ (Gjesme,
1981, s. 120 odkazuje na Raynora, 1974). Gjesme (1976) se však s takovým tvrzením zcela
neztotožňuje a uvádí, že někteří lidé jsou do značné míry ovlivněni (ve svém přítomném
chování) velmi vzdálenými cíli (příklad z oblasti pedagogické psychologie: studentka
gymnázia se již od prvního ročníku pravidelně připravuje na maturitní zkoušku, která ji čeká
až za čtyři roky) a naopak jiní lidé jsou cíli ovlivněni velmi malou mírou a to dokonce
i v případě, že jsou situovány do velmi blízké budoucnosti (např. student, který stále
nezpracovává svou seminární práci padesátistránkového rozsahu, ačkoli ji má již za dva dny
odevzdat). Gjesme tedy věří, že mezi lidmi existují v orientaci na budoucnost silné
individuální rozdíly, které mají vliv na současné chování člověka“ (Gjesme, 1981, s. 124).
Gjesme tuto způsobilost člověka popisuje jako „všeobecnou schopnost anticipovat
a osvětlovat budoucnost“ (1981, s. 125). Gjesme ve svých výzkumech, které realizoval
v letech 1975 – 1979, experimentálně ověřoval otázku, jak jedincova orientace na budoucnost
ovlivňuje a modifikuje vnímanou časovou distanci cíle. Ve výzkumech byl ověřován
předpoklad, že čím silnější je orientace na budoucnost, tím rozsáhlejší je časový horizont
a tím větší vliv budou mít potenciální budoucí události vliv na přítomné chování. Gjesmeho
výsledky ukazují na klesající tendenci vnímané vzdálenosti budoucího cíle u narůstající
orientace na budoucnost. Jinak řečeno, člověk, který je silně orientován na budoucnost, vnímá
danou budoucí událost cíle v čase jako bližší než člověk s nízkou orientací na budoucnost
(Gjesme, 1975).
Jak již bylo naznačeno výše, Gjesme také Raynorově koncepci výkonové motivace
vytýká, že přehlíží aspekt vzdálenosti cíle v čase a jeho vliv na aktuálně působící výkonové
motivy. Gjesme vnímá objektivní vzdálenost cíle v čase po orientaci na budoucnost jako další
důležitý aspekt ovlivňující přítomné jednání ve výkonové situaci. Gjesme tedy zkoumal
výkonové potřeby (potřebu vyhnutí se neúspěchu a potřebu úspěšného výkonu) v souvislosti
se vzdáleností cíle v čase. Zjistil, že výrazně výkonově orientovaní jedinci (se silnou potřebou
úspěšného výkonu) podávají mnohem lepší výkony, je-li časová vzdálenost cíle kratší (je-li
cíl v čase blízko od přítomného okamžiku). U osob, které jsou více orientované na vyhnutí se
neúspěchu, se děje opak – tito jedinci podávají lepší výkony, je-li cíl v čase spíše vzdálen.
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Gjesme konstatuje, že časová vzdálenost cíle v čase totiž zvyšuje jak hodnotu možného
úspěchu, tak ale také možného neúspěchu. Lidé s převažující potřebou úspěšného výkonu jsou
tím více motivováni, čím blíže úspěchu jsou. A lidé, kteří jsou spíše orientovaní na vyhnutí se
neúspěchu, jsou spíše odrazováni a inhibováni možným blížícím se neúspěchem. Gjesme tedy
konstatuje, že vzdálenost cíle v čase je důležitou dimenzí psychologické distance, která se
mění, jak se přibližuje cílová událost v čase. A zároveň, že význam, intenzita a zdůraznění
výkonových charakteristik (potřeby úspěšného výkonu nebo potřeby vyhnutí se neúspěchu) se
zvyšují, jak se snižuje cílová distance v čase, jinak řečeno, jak se přibližuje cíl (Gjesme, 1974
in 1981). Gjesme také dále zkoumal kombinaci obou psychologických kategorií a jejich
vzájemné působení (1975) a došel k závěru, že výkonový cíl, který je velmi vzdálen v čase,
neovlivňuje motivaci pro aktuální výkonovou činnost.
Zásluhou Gjesmeho lze možné účinky budoucích událostí na současné chování člověka
lépe specifikovat a tyto účinky se jeví jako mnohem jasnější. Pavelková (2002) shrnuje, že
hlavní faktory, které lze konstatovat i vlivem Gjesmeho práce, a které ovlivňují
psychologickou vzdálenost k budoucímu cíli („Perceived goal distance in time“), jsou:
hodnota cíle, objektivní časová distance cíle, vnímaná instrumentalita momentálních výsledků
pro dosažení budoucích cílů a orientace jedince na budoucnost. Tyto charakteristiky,
především ve vzájemných kombinacích, ovlivňují vnímanou psychologickou distanci a tím
také účinnost budoucích událostí.
Nuttinova osobnostně-motivační koncepce budoucí časové perspektivy
Přední evropský odborník v oblasti psychologie motivace Nuttin podal pravděpodobně
nejucelenější teoretický koncept problematiky budoucí časové perspektivy. Jeho teorie
vychází z kognitivních (časová perspektiva se dle Nuttina nekonstruuje v procesu vnímání, ale
na základě mentálních reprezentací) a motivačních přístupů, ale vzhledem k tomu, že budoucí
časovou perspektivu pojímá Nuttin jako jeden z důležitých aspektů rozvoje osobnosti, lze ji
nazvat jako osobnostně-motivační. Teorie Nuttina má velký význam i z toho důvodu, že je
dotažena do operacionalizační úrovně a jeho Metoda motivační indukce je poměrně častou
metodou používanou k diagnostice budoucí časové perspektivy (blíže zmíněna v kapitole
o možnostech diagnostiky časové perspektivy).
Nuttin ve své osobnostně-motivační teorii budoucí časové perspektivy (1980) navazuje
na svou dřívější „vztahovou teorii“ specificky lidských potřeb z roku 1957, kde prezentuje
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lidské potřeby jako dynamické a hierarchicky uspořádané vzorce spojení subjektu s okolním
světem (Nuttin, 1957). Nuttin hovoří ve své koncepci časové perspektivy o kognitivním
zpracování potřeb, kdy dochází k procesu vývoje potřeb do konkrétních motivů, cílů, záměrů,
plánů a projektů. Nuttinova budoucí časová perspektiva (future time perspective – FTP) je
tedy prezentována jako dynamické řízení cílových objektů, které jsou kladeny do budoucnosti
jako konkretizace aktuálních potřeb. Pojem objekt je Nuttinem používán jako cokoli, s čím je
subjekt schopen se vyrovnat, zacházet, jednat, přemýšlet o tom apod. (Pavelková, 1990).
Jedinec dle Nuttina tedy řídí svou budoucnost prostřednictvím strukturování a rozšiřování
kognitivního rozpracování nespecifických výkonových potřeb na konkrétní cílové objekty.
Tyto objekty mohou být jedincem situovány do budoucnosti různé vzdálenosti. Časová
vzdálenost mezi aktuálním okamžikem a časovým úsekem v budoucnosti může dle Nuttina
kolísat od bezprostřední, přes krátkodobou po dlouhodobou a někdy mohou časové
charakteristiky přesáhnout i lidský život (např. přes obsahy typu: vynález léku proti dosud
nevyléčitelné nemoci, sepsání knihy zásadního významu, vytvoření hodnotného uměleckého
díla apod.) (Nuttin, 1980).
Časová perspektiva je Nuttinem definována jako konfigurace časových lokalizací
objektů, které jsou označeny časovým znakem a jsou ve středu duševního života člověka
v dané situační jednotě (Pavelková, 2002). Jednotlivé objekty (cíle) se lokalizují do různých
časových okamžiků, společně existují v psychice člověka s obsahy současného vnímání
a každý z nich nese určitý časový znak. Tématu časových znaků je v Nuttinově teorii
věnováno poměrně značné množství prostoru. Nuttin tvrdí, že na základě těchto časových
znaků se vytváří časová perspektiva člověka. V případě minulosti a přítomnosti není situace
příliš komplikovaná, protože je časový znak spojen s časem reálného výskytu události
(objektivní čas). Ale v případě událostí budoucích má časový znak složitější povahu. Ukazuje
na lokalizaci do budoucnosti jako takové (budoucnosti obecně), ale také na přesnější
lokalizaci do specifického období v budoucnosti. V případě budoucnosti jako takové se jedná
zejména o povahu motivačního stavu jedince. V případě specifičtější lokalizace časových
znaků se jedná o výsledek zkušenosti člověka s běžným během událostí v jeho kulturním
a sociálním prostředí a celkově ve světě. Nuttin tvrdí, že skrze zkušenosti se člověk postupně
učí, že každá událost má své trvání. Každý předmět zájmu a každá událost nese tedy svůj
časový znak (Nuttin, 1980). Např. jiný časový znak ponese událost „jednou chci mít děti“,
jiný zase událost „v pondělí si jdu zaplavat“ ještě jiný situace „chci si jít uvařit kávu“.
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Základní úlohu budoucí časové perspektivy spatřuje Nuttin (1980) v tom, že se jedná
o prostor, ve kterém se rozvíjí motivace ve formě konstrukcí cílů a projektů.
Nuttin se zabývá i velice podstatnou otázkou - co může způsobit absence budoucí časové
perspektivy u člověka? Nuttin hovoří o dvojím možném efektu této situace. Za prvé, určitá
zdánlivá přítomnost objektů, méně či více vzdálených, vytváří u člověka určitou možnost
výhledu, perspektivy do budoucna, tudíž jejich absence může uzavřít člověka do jakési trvalé
přítomnosti. Ale na druhou stranu, tato jakási „virtuální“ přítomnost objektů se transformuje
do efektivní současnosti, jakmile to vyvolá adekvátní situace nebo motivace. Objekty,
předměty časové perspektivy tvoří součást celkové situace, ve které se člověk nachází a na
kterou reaguje. Rozsah budoucí časové perspektivy hraje velice důležitou roli při tvorbě plánů
a „projektů“ do budoucna. Člověku, který má rozšířený časový obzor (dlouhodobou časovou
perspektivu) se dle Nuttina (1980) lépe nacházejí prostředky k jejich realizaci v přítomné
situaci. Nuttin také tvrdí, že rozsah – extenze strukturace a intenzita psychologické
budoucnosti jako motivačního prostoru se mohou u jednotlivých osob velice lišit. Jedná se
tedy o určitý osobnostní rys či charakteristiku.
Některé další přístupy k časové orientaci jako k osobnostně rozvojové charakteristice
Zajímavé podněty ke zkoumané problematice přinesli také ruští autoři Leonťjev
(1966) a Božovičová (1978). Tito odborníci pohlížejí na časovou perspektivu také jako na
osobnostně rozvojovou charakteristiku a vztah k budoucnosti vnímají jako součást motivační
sféry člověka. Oba tito autoři zdůrazňují určitý osobnostně dispoziční předpoklad ke
kvalitnímu vyrovnání se s budoucností, který je ale možné u člověka vytvářet (Pavelková,
2002). Leonťjev považuje z tohoto hlediska za důležitou potřebu spojenou se snahou uplatnit
(uspět) v budoucnosti. Díky této potřebě člověk přijímá určité výchovně-vzdělávací úkoly
a postupně dochází k porozumění jejich souvislostí s individuální osobní perspektivou
(Leonťjev, 1966). Božovičová se zabývá schopností vytvářet oddálené záměry. Tvrdí, že
chování člověka není závislé na situačních vlivech, ale na dlouhodobém zaměření člověka.
Toto dlouhodobé zaměření člověka je dle Božovičové základem zralé osobnosti. Vytvoření
takových motivačních struktur (volního charakteru), díky nimž člověk dokáže oddálit určité
uspokojení, umožňuje člověku podřizovat bezprostřední popudy vědomě postaveným cílům
a uvědomělým záměrům (Božovičová, 1978 in Pavelková, 2002).
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Koncepce perspektivní orientace Pavelkové
Mareš (2010) hovoří o tom, že v českém prostředí se mnoho badatelů nezabývalo
a dodnes nezabývá subjektivním časem a časovou perspektivou formou pedagogickopsychologických a pedagogických aplikací. Výjimkou je ucelený koncept perspektivní
orientace Pavelkové (1990, 2002). Tato koncepce, kombinující v sobě aspekty motivační,
kognitivní a osobnostně-rozvojové, byla publikována v letech 1985, 1990 a 2002. Protože
však tato koncepce poskytuje důležité myšlenkové rámce pro koncept výzkumů realizovaných
v rámci této disertační práce, uvádíme zde její nejdůležitější momenty. Věnujeme se zejména
těm myšlenkám, se kterými pracujeme v empirické části.
Koncept perspektivní orientace Pavelkové vychází ze základního předpokladu, že se
jedná o relativně stabilní osobnostní charakteristiku jedince. Do opozice proti sobě Pavelková
staví krátkodobou versus perspektivní orientaci, kdy krátkodobá orientace způsobuje
u člověka to, že se zajímá pouze o bezprostřední cíle a tzv. „žije přítomností“. Perspektivní
orientaci vnímá jako komplexní předpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti. To, jak člověk
svou budoucnost strukturuje, jak se s ní vyrovnává, jak ji plánuje, nezáleží pouze na vnějších
nárocích, výzvách a příležitostech, ale právě také na vnitřních dispozicích ke kvalitní
strukturaci budoucnosti. Projevuje se např. v tom, že se jedinec zajímá o budoucnost, klade si
nebo přijímá vzdálenější cíle a usiluje o jejich dosažení, má náhled na svou životní cestu
a aktivně ji ztvárňuje. Perspektivní orientace je zde chápána jako vývojově vyšší stádium,
kterému předchází orientace krátkodobá. Krátkodobá orientace je typická pro děti mladšího
školního věku. Pavelková zmiňuje: „Nedojde-li u starších žáků k rozvinutí kvalitní orientace
na budoucnost, budou pravděpodobně vznikat problémy v oblasti tvorby individuálních cílů
(perspektiv), ale i problémy ve vztahu ke společnosti a jejím nárokům a nabídkám, mj. proto,
že činnost krátkodobě orientovaných jedinců řízena převážně bezprostředními popudy
a přáními“ (Pavelková, 2002, s. 177). Přechod k perspektivní orientaci otevírá pro člověka
mnoho dalších možností a dává šanci novému rozvoji osobnosti. Perspektivní orientace se pak
stává

důležitým

autoregulačním

předpokladem

umožňujícím

koordinaci

a motivaci

bezprostřední aktivity a činnosti jedince – umožňuje člověku plánovat, strukturovat, řídit,
a usměrňovat své jednání (Helus, Pavelková, 1992).
Pavelková hovoří o dvou aspektech perspektivní orientace: kognitivním a motivačním.
Pod motivačním aspektem spatřuje především způsobilost vytyčovat si cíle, jejich sled
a postupné dosahování, dále postupné uspokojování motivačních potřeb a v uplatňování
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zájmů a jejich realizaci. Hlavní motivační potřebou v rámci tohoto aspektu je potřeba
strukturace budoucnosti. Tato potřeba se projevuje např. tendencí plánovat svou budoucnost,
tzv. „něco se sebou dělat“, mít náhled na svou „životní cestu“, stanovovat si (nebo přijímat
zvnějšku) cíle, které mají spíše dlouhodobější charakter, či mít budoucnost určitým způsobem
časově strukturovanou. Zjednodušeně řečeno, člověk má stanoven určitý cíl ve vzdálenější
budoucnosti a jeho přítomné chování modifikuje takovým způsobem, aby jím zvýšil
pravděpodobnost dosažení cíle. Druhý aspekt perspektivní orientace nazývá Pavelková
kognitivním, protože se jedná o myšlenkové zpracování určité „mapy postupu“.
Prostřednictvím tvorby této mapy se jedinec orientuje ve vztazích mezi prostředky a cíli,
strategiemi volby příp. alternativních kroků apod. Z hlediska strukturace budoucnosti se
nejedná o jednotlivé obsahy jednotlivých přání a cílů, které si člověk klade, ale o časovou
dimenzi – tzv. „jak daleko člověk vidí“ (blízká či vzdálená budoucnost) a o vázanost
a kontinuitu těchto cílů. Potřeba strukturace budoucnosti je zásadním předpokladem pro
stanovování si perspektivních cílů. Pavelková však poznamenává, že způsob stanovování si
perspektivních cílů (tento mechanismus) závisí na mnoha proměnných: potřeby jedince (např.
potřeba prestiže, afiliace apod., nejedná se tedy jen o potřeby výkonové), zájmy, hodnotová
orientace, postoje, přesvědčení, úroveň sebehodnocení, procesy rozhodování (zvažování
dosažení úspěchu či neúspěchu, možné překážky) apod. (Pavelková, 1990, 2002).
Podstatnou charakteristiku perspektivní orientace spatřuje Pavelková v délce časového
horizontu budoucnosti (kam až jedinec „vidí“, jak daleko leží nejzazší okamžik, o kterém
člověk uvažuje), ve kterém je člověk schopen kognitivně a motivačně prožívat plánované
a anticipované události a také v hloubce rozpracování tohoto horizontu. Pavelková však
poznamenává, že ačkoli má tedy aktivní strukturace budoucnosti významný vliv na přítomné
chování jedince, tak nelze perspektivní orientaci vnímat jen ve vztahu k chování člověka.
Může také dojít k situaci, že sny, plány, vize a přání člověka nevyvolávají zjevnou aktuální
aktivitu člověka, ale rozhodně nezůstávají bez vlivu, který může zneklidňovat či stimulovat
subjekt (ať již po stránce kognitivní, motivační, emoční či jiné) (dle Pavelkové 1990, 2002).
Graficky je teorie perspektivní orientace ztvárněna v modelu na obrázku 1.
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kognitivní dimenze

motivační dimenze
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budoucnosti

anticipace budoucích
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potřeby

proces učení v kognitivní oblasti

výše

obsah

strukturace budoucnosti
výběr dílčích cílů,
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a prostředků dosažení cílů
(incentivní oblast)
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volní
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činnosti
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Obrázek 1: Model perspektivní orientace (upraveno podle Pavelkové, 1990, s. 40)
O pedagogicko-psychologických dopadech perspektivní orientace na žákovskou motivaci
(na motivaci ve školním prostředí) pojednáváme níže.
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proces rozvíjení potřeby strukturace budoucnosti

tendence stanovovat si
perspektivní cíle

Biodromální přístupy k časové perspektivě
Biodromální koncepce zkoumají vývoj osobnosti v průběhu celého života. Na rozdíl od
tradiční vývojové psychologie, která klade důraz zejména na první dvě desetiletí života
člověka, biodromální koncepce sledují vývojové změny ve všech fázích lidského života. Žáka
vnímá pedagogická psychologie též z biodromálního hlediska, je na něj pohlíženo
v biodromálních souvislostech: vývoj jeho osobnosti má již svou určitou historii, ale zároveň
je přihlíženo k tomu, že žákovu osobnost ovlivňuje i mnoho z toho, co má ještě tzv. před
sebou. Pro biodromální psychologii je ústředním pojmem životní cesta člověka. Biodromální
pohled na časovou perspektivu v kontextu životní cesty člověka přinesl několik zajímavých
poznatků. Zde uvedeme jen ty, z našeho pohledu nejpodstatnější pro pedagogickopsychologické zkoumání.
Celoživotnímu vývoji jedince se začala věnovat především Bühlerová. Zabývala se
zejména životními cíli osobnosti a základní strukturou života. Strukturu a fáze celoživotního
vývoje zkoumala jako dynamickou a psychofyziologickou jednotu. Časové hledisko sehrává
u jejích teorií velkou roli zejména v propojení se seberealizačními tendencemi (např. při
plnění životních úloh). Své poznatky shrnula v knize Lidský život jako psychologický
problém (Bühlerová, 1933).
Velké množství longitudinálních výzkumů s časovou problematikou v životě člověka
uskutečnil také Thomae. Sledoval v nich zejména rozsah a změny budoucí časové perspektivy
v průběhu celého lidského života. Nechápal osobnost jen jako strukturu vlastností, ale
zejména jako celek utvářející se v čase (Thomae, 1981).
Také Vygotskij považoval téma času v životní cestě člověka za zásadní, když vyslovil, že
člověka není možné zkoumat „vně životního plánu“. Lidskou osobnost lze plně pochopit až
ve spojení s minulostí a budoucností. Vygotskij tvrdí, že také oddálené vazby (na situace
v budoucnosti) mají hluboký vliv na rozvoj jedince (Vygotskij, 1976).
Rubinštejn pracoval ve svých teoriích také s pojmem životní cesta, v průběhu které se
lidský organismus vyvíjí – tento vývoj popisuje jako proces neopakovatelné individualizace
(Rubinštejn, 1964).
I v rámci československé literatury bychom mohli jmenovat odborníky, kteří se věnovali
významu času ve vývoji jedince. Např. Pardel zahrnuje životní cestu mezi motivační
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proměnné, které mají integrující charakter a jsou podstatnou charakteristikou osobnosti. Také
Koščo se věnuje „celoživotnímu příběhu“ člověka a sleduje v něm časové souvislosti
(Pavelková, 2002). A velmi významně přispěl ve zkoumání této problematiky svými poznatky
také Helus (1982, 2009), který přisuzuje času a orientaci na budoucnost při řešení otázek
osobnostního přístupu ve výchovně-vzdělávacím procesu velkou důležitost. Helus kombinuje
ve svých textech teorii potencialit (rozvojové možnosti dítěte) se sebepojetím žáka (osobnost
jako já) a zřetelem k autoregulaci (osobnost jako žák sám sebe ovládající).
Vývoj vnímání času u jedince
V návaznosti na prezentované biodromální přístupy k časové perspektivě se domníváme,
že je vzhledem k pedagogicko-psychologickým aplikacím, kterým se věnujeme, důležité
shrnout na tomto místě nejdůležitější poznatky o vývoji vnímání času a o roli těchto
reprezentací na utváření dalšího myšlení, motivačních struktur, ale i na rozvoj osobnosti
jedince. Nejvíce nás bude zajímat období školní docházky, s ohledem na empirickou část
práce (kvalitativní zkoumání) hlavně období adolescence, jehož charakteristikám nelze však
dostatečně porozumět bez stručné analýzy předchozích období. Vývojově ranější období
a jeho hlavní charakteristiky s ohledem na sledovanou problematiku prezentujeme formou
přehledových tabulek 2 a 3, období školního věku a adolescence následně ještě představujeme
blíže. Ze značného množství vývojově psychologických koncepcí a přístupů vybíráme
významnou kognitivní koncepci Piageta, která vznikla rozborem publikací Psychologie dítěte
(1997, ve spoluautorství s Inhelderovovou) a Psychologie inteligence (1999). Z českého
prostředí byla zvolena propracovaná teorie Příhodova (1963, 1967 publikace Ontogeneze
lidské psychiky I, II). V bližším popisu školního věku a adolescence se dále opíráme také
o práce Lagmeiera a Krejčířové (1998), Říčana (2004), Macka (2003) a Pavelkové (1990,
2002).
Tabulka 2 prezentuje analýzu Piagetovy koncepce dvěma pohledy. Prvním pohledem je
vývoj vnímání času u dítěte a druhý přístup prezentuje vliv času a časových následností na
vývoj myšlení dítěte.
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Tabulka 2: Piagetův vývojový pohled na časovou orientaci – vývoj vnímání času u dítěte
a vliv času a časových následností na vývoj myšlení dítěte
Stádium

Charakteristika

Senzomotorické stádium

Dítěti chybí myšlení i citový život vázaný na představy, které

(0 – 2 roky)

by umožnily zpřítomnit předměty či osoby za jejich aktuální
nepřítomnosti; dítě má pouze některé z „časových dojmů“,
jedním z prvních je „očekávání“. Piaget tuto ranou zkušenost
dětí s časem označuje jako „časový dojem“, jelikož tyto
„představy“ nejsou ještě objektivně koordinovány (již se
mohou vyskytovat, jen nejsou koordinovány).
Od narození do cca 4. měsíce dítě není schopno pracovat
s událostmi, které budou následovat, ale postupně si asimiluje
kromě jiného i časové podněty do předem vytvořených
struktur, tyto podněty posléze uvedené struktury mění,
obohacují a vedou k novým asimilacím); nejprve existují jen
„reflexy“, dítě není schopno ve svém nejranějším myšlení
pracovat s tím, co bude následovat či s tím, co se už událo,
následují „zvyky“, u nichž však též ještě žádným způsobem
nejsou rozlišeny prostředky a cíle.
Mezi 4. a 11. měsícem dítě začíná rozlišovat mezi cílem
a prostředkem (pokud chci rozhýbat chrastítko nad kočárkem,
musím zatáhnout za šňůrku), později si dítě začíná dokonce cíl
volit (co chci udělat).
V dětském myšlení se na konci 1. roku života utváří hlavní
kategorie činnosti jako je schéma prostoru, času a příčinnosti
(Piaget to demonstruje na schématu trvalého předmětu a na
zachování předmětu).

Předoperační stádium

„Očekávání“ se mění na dítětem vnímaný „příznak“;

(2 – 7 let)

z hlediska vnímání času je již dítě na začátku tohoto období
schopno vnímat časový antecendent (např. dítě již po otevření
dveří do místnosti „očekává“ vstup dospělé osoby).
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Mezi 2. a 6. rokem pracuje dítě již se systémem oddálené
nápodoby, ke které dochází již za nepřítomnosti předlohy
a která tvoří počátek představ, tolik důležitých pro další
myšlenkový vývoj dítěte; prostřednictvím vývoje řeči se dítě
také učí vybavovat si události již minulé, tedy nejen ty, které
právě probíhají nebo mají bezprostředně proběhnout (práce
s časem v dětském myšlení souvisí také s rozvojem paměti
a naopak); dítě má také ještě potíže s chronologií - dějovostí.
V závěru tohoto období, tedy v 7. roce života se dětské
představy stávají tzv. „anticipačními“, dítě je již schopno
představovat si, co se stane.
Stádium konkrétních

Dítě je v rámci operací s časem nebo časovým znakem

operací

schopno

(7 – 12 let)

(spoluzahrnování

pracovat

s řazením

intervalů

mezi

událostí,

trváním

bodovými

událostmi)

a s měřením času.
Zhruba až do 10 nebo 11 let věku dítě vnímá čas a rychlost
v podobě řadové (ordinální), až ke konci tohoto období
v podobě metrické; v rámci tohoto úseku vývoje dítě začíná
pracovat s časem jakožto objektivním vztahem a může se výše
uvedenými operacemi zabývat samotným průběhem času;
dostává ve vývoji dítěte ke slovu také racionální kauzalita,
ačkoli

Piaget

již

v předchozí

etapě

hovoří

o jakési

„předkauzalitě“ (asimilace představy k činnosti); objekty již
nejsou asimilovány do vlastních činností – egocentricky
zaměřených, ale do operací – obecných koordinací činností; ke
konci tohoto období dítě již také jiným způsobem než dříve
pracuje s nahodilostí a příčinností, nahodilost i příčinnost si
asimiluje do operací a poznává, že lze předvídat soubory
jednotlivých případů (např. událostí).
Na konci tohoto období dítě umí s časem velmi dobře pracovat
z hlediska jeho trvání, rychlosti a příčinnosti.

41

Stádium formálních operací

Dospívající se liší od dítěte zejména tím, že je schopen

(od 12 let)

konstruovat teorie a zabývat se volbou své životní dráhy, která
by „odpovídala jeho zaměření a dovolila mu uspokojit jeho
potřeby“... (Piaget, 1997, s. 136); pubescent, dle Piageta (ve
shodě s některými autory kognitivně-motivačních teorií časové
perspektivy), již začíná s konstrukcí idejí, strukturací hodnot
spojených s plány do budoucnosti, ještě se však nenachází
v takovém stádiu vývoje jako adolescent, který je již schopen
plánovat, strukturovat budoucí události, přemýšlet o volbě
životní dráhy apod.
Dítě se stává schopným vyvozovat nutné důsledky z pravd
pouze možných, což je dle Piageta „začátek hypotetickodeduktivního“ myšlení, což má souvislost s jasným vnímáním
časových dimenzí – minulostí, přítomností a budoucností
(v tomto stádiu si je již dítě časové události umísťuje do
jednotlivých dimenzí správně).

Jak uvádí Piaget (1997, 1999), vývoj dítěte se uskutečňuje v čase a časové souvislosti
mají veliký vliv na rozvoj dětského myšlení. Na jednu stranu události, které se dějí v čase,
mají dopad na vývoj lidské psychiky, zároveň dítě si musí být schopno s časovou realitou
poradit, a řečeno slovy Piageta, asimilovat do svých konceptů a operací.
Příhoda se zabývá v rámci vývojové psychologie také vývojem časové a časoprostorové
orientace v jednotlivých stádiích ontogeneze dítěte. Pod pojmem časová orientace míní
schopnost jedince mít přehled o časových souvislostech v životě.
Tabulka 3: Časová orientace ve vývojových souvislostech pohledem Příhody
Období

Charakteristika

Batolecí období

Časová orientace batolete je omezena jen na velmi krátkou dobu;

(1. – 3. rok)

tento fakt autor vysvětluje jednak pojmem „prezentismus“, ale je dán
též silným „konkretismem“ dítěte (čas nevidíme ani nenahmatáme),
dítě sice užívá slov označujících čas (např. teď, dnes, ráno, včera,
kdy, zítra, den, v neděli apod.), ale zcela nahodile, bez uvědomění si
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jejich významu, bez orientační jistoty a přehlednosti; dlouho si dítě
všímá jen toho, co je teď, později toho, co brzy přijde, ale téměř
vůbec ne toho, co uplynulo.
Období druhého

U dětí se prodlužuje latentní doba vzpomínek na mnohem delší dobu,

dětství (3. – 6. rok)

prezentismus začíná být překračován; děti mohou již uvažovat stylem:
„Až budu velkej, budu hodně cestovat“; ačkoli se nejedná ještě ani
zdaleka o realistické uvědomění si budoucnosti, již o sobě děti
uvažují řečeno slovy Příhodovými jako o „rostoucí bytosti“ (s. 244),
stále je však v tomto období časoprostor dětí malý a neurčitý,
orientace v čase je navíc mnohem abstraktnější a neurčitější než
orientace v prostoru; i když již pro dítě v tomto věku existuje
minulost (umožněná pamětí) a budoucnost (daná očekáváním), je
stále základním znakem „druhého dětství“ prezentismus; přítomnost
je pro děti v tomto věku věčností (období narození a smrti je pro dítě
neuchopitelné).

Období

Dítě je v tomto období sice ještě hodně oddáno přítomným dojmům

prepubescence

a „nemá životních plánů“ (s. 343), ale má již značný rozhled

(8. – 11. rok)

v prostoru i v čase; nabývá už určité orientace v minulosti, dokonce
historické epizody jsou pro dítě tohoto věku velmi zajímavé, svět pro
něho začíná být jednou velkou souvislostí, času začíná rozumět,
minulost je pro něj mnohem „čitelnější“ a srozumitelnější než obrat
do budoucnosti.

Období pubescence

Člověk dospívá do fáze podrobnější strukturace časoprostorové

(11. – 15. rok)

orientace, což je dle Příhody dáno osobní zkušeností, soustavným
„školením“ v zeměpise a dějepise, ale zejména rozvojem psychických
mechanismů a vlastním růstovým gradientem (s. 377)

Období adolescence

Otázkám časové orientace se Příhoda věnuje v následujících obdobích

(15. – 20. rok)

(publikace Ontogeneze lidské psychiky II) jen velmi okrajově
v podstatě jen v souvislosti s přípravou na povolání a s prací na sobě
v rámci zvoleného zaměstnání – profesionalizací; o volbě povolání
hovoří Příhoda jako o „nadmíru vážném rozhodnutí“, které ovlivňuje
další strukturu celého života. Zároveň vyjadřuje pochybnost nad tím,
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zda je již patnáctiletý člověk psychicky vybaven na učinění
zodpovědného rozhodnutí (otázka, zda má patnáctiletý již „dostatečný
přehled o světě“, s. 46).
Období mladé
dospělosti
(20. – 30. rok)

Je stanoven další důležitý vývojový úkol související s budoucností
a to je profesionalizace v rámci zvoleného povolání;
Příhoda zmiňuje, že úvahy o budoucnosti se dostávají v tomto věku
do nových souvislostí a jsou řešeny jiným způsobem než dříve
(člověk si je již schopen činit své vlastní názory a v myšlení se
vyskytuje zřetelné úsilí o syntézu hledisek, které se k člověku
dostávají).

I v konceptu perspektivní orientace Pavelkové, která navazuje na Helusovu koncepci
rozvoje osobnosti, lze nalézt vývojové hledisko, kdy Pavelková tvrdí, že vytvoření
perspektivní orientace vývojově předchází orientace krátkodobá. Za zásadní období pro
vytvoření perspektivní orientace považuje Pavelková věk kolem třinácti let věku,
z pedagogicko-psychologického hlediska tedy období posledních dvou ročníků základní školy
a období přechodu na školu střední. Toto období je dle Pavelkové rozhodující jednak
z hlediska rozvoje vnitřních předpokladů jedince a jednak z hlediska vnějších podmínek. Za
vnitřní předpoklady můžeme považovat zejména dozrávání kognitivních struktur a za
předpoklady vnější zejména výzvy, které se žákům nabízejí v období přechodu ze školy
základní na školu střední (např. nutnost volit si další studijní směr, který dává podněty pro
přemýšlení o budoucnosti). V tomto období se jako jedna z dominantních potřeb prosazuje
potřeba strukturace budoucnosti. Vývoj perspektivní orientace dle Pavelkové (2002) prochází
těmito stupni:
1.

Bezprostřední orientace v časových znacích (orientace v rytmu dne, režimu, jeho
průběhu, v termínech a lhůtách)

2.

Aktivní plánování cílů a postupu k jejich dosažení (stanovování cílů a aktivní
plánování a „projektování“, zásadní je zde zvážení významu cílů a kroků k jejich
dosahování)

3.

Biografické ztvárnění událostí jedince (životní úkoly a požadavky jsou reflektovány
v souvislostech „životní cesty“ jedince)
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Pavelková také považuje obě sféry rozvoje osobnosti – kognitivní a motivační za důležité
aspekty vývoje perspektivní orientace. V oblasti kognitivní dochází k postupnému procesu od
pouhé percepce času přes uvědomělou orientaci v čase až po vědomé, aktivní a záměrné
plánování a strukturování budoucnosti. V oblasti motivační je nutné splnit pro rozvoj
perspektivní orientace mnoho předpokladů – např. schopnost tolerance k oddálení odměny,
schopnost preferovat vzdálenější hodnotnější cíle před okamžitým snadným efektem,
zvyšování vytrvalosti ve sledování cílů apod. (Pavelková, 2002). Tento vývoj je vysoce
individualizovaný, a jeho možné problémy zmiňujeme níže v kapitole o pedagogickopsychologických hlediscích časové perspektivy.
Jak bylo již naznačeno výše, vzhledem k zaměření této práce, je důležité, jakou podobu
má časová orientace u žáků školního věku – mladšího i staršího, který se v koncepcích
vývojové psychologie kryje s pubescencí. Vzhledem k našim výzkumným otázkám
a realizovaným výzkumům, které shrnujeme v empirické části práce, je zájem zaměřen také
na období adolescence.
U žáků mladšího školního věku (přibližně od 6 do 11 let) zásadně ovlivní jejich časové
vnímání vstup do školy a s ním příchod práce, povinnosti. Dítě se musí naučit orientovat se
v časových pojmech (např. blízko, daleko, brzy, později, o prázdninách, příští školní rok
apod.) a vytrvávat u určitých činností „předepsanou“ dobu. O školní práci v souvislosti
s vnímáním a rolí času uvažuje Říčan, když rozlišuje určité množství důležitých složek,
z nichž tři jsou přímo závislé na vnímání a „práci s časem“: bezprostřední užitečnost práce,
očekávání odměny a vědomí vzdáleného cíle (Říčan, 2004). V období mladšího školního věku
převažuje tedy slovy Příhody (1963) stále prezentismus, žák je orientovaný spíše krátkodobě,
tzn. na blízké cíle. Přesto se však jedná o velice důležité období vzhledem k rozvoji další
časové orientace, dle Pavelkové (1990) perspektivní orientace do budoucnosti.
U žáků staršího školního věku (přibližně od 12 do 15 let) se již „práce s časem“ dostává
do jiné dimenze. Jak již bylo několikrát zmíněno, je to dáno vlivem splnění vnitřních
podmínek (dozrávání kognitivních struktur), ale také vlivem vnějších výzev, situací a událostí
(blížící se konec povinné školní docházky, nutnost volit další studium, uvažovat o profesním
zaměření). U žáků by se v tomto období měla již plně rozvinout, případně minimálně začít
rozvíjet perspektivní orientace (Pavelková, 1990, 2002). Žáci s rozvinutou perspektivní
orientací volí či přijímají cíle, postupně je realizují, plánují, strukturují cestu k jejich dosažení,
případně je přehodnocují a volí nové. Zároveň také dokážou anticipovat budoucí události,
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dokážou si tzv. představit, co se stane, jaká bude příští událost, jak může ovlivnit jejich
aktuální situaci apod.
V období adolescence (přibližně od 15 do 20 let) by měla být perspektivní orientace již
plně rozvinuta. Žák nebo student by měl být schopen ještě kvalitnějších a propracovanějších
úvah (strukturace, plánování, anticipace) o budoucnosti. Ke slovu by měly přicházet
realistické úvahy o vlastní životní dráze, plánování profese a ostatních životních sfér.
K možným problémům v oblasti časové orientace na budoucnost se hlouběji vyjadřujeme
níže, ale již nyní lze nastínit, že Pavelková ve svých výzkumech (2002) opakovaně zjistila
klesající hodnoty perspektivní orientace u studentů brzy po přestupu na střední školu, na což
nabízí možné vysvětlení, že přestupem do dalšího stupně vzdělávání je již částečně naplněna
potřeba učinění rozhodnutí (alespoň dílčího) v rámci profesní orientace. V našem výzkumu
(Menšíková, 2008) byla zjištěna podobná tendence: u studentů víceletých gymnázií se
vyskytla skupina jedinců, u nichž se orientace na budoucnost v průběhu studia na gymnáziu
(zejména uprostřed studia) snižovala (ke střednědobé či krátkodobé). Zde může však hrát roli
absence vnějších výzev v podobě nutnosti rozhodovat se v období 13 – 15 let věku o dalším
studiu a profesní dráze (Menšíková, 2008).
Macek upozorňuje, že dospívání je pro většinu lidí velmi důležitým obdobím života.
Adolescence se v současné době již nepovažuje pouze za „překlenovací most“ mezi dětstvím
a dospělostí, ale má velkou psychologickou cenu sama o sobě. V tomto období se zakládá
„pocit autorství vlastního života, prohlubuje se vědomí vlastní hodnoty a jedinečnosti“
(Macek, 2003, s. 118). Vzhledem k úvahám o budoucnosti se Macek o adolescenci vyjadřuje
jako o období, kdy mladý člověk plní důležitý vývojový úkol, kterým je formování vlastní
identity, jehož součástí je právě uvažování o blízké i vzdálenější budoucnosti. Macek věnuje
jednu kapitolu přímo budoucím cílům a očekáváním adolescentů. Macek tvrdí, že adolescenti
vnímají velkou důležitost cílů vztahovaných k budoucí profesionální kariéře a k dosažení
určitého vzdělání, dále důležitost trávení volného času, důležitost materiálních cílů (peněz),
úspěchu a prestiže a také cíle spojené s užitečností a zodpovědností (vůči druhým, zejména
rodičům, a k vlasti). Mnozí také již zvažují cíle spojené s budoucím založením rodiny
(Macek, 2003).
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Zimbardův koncept časové perspektivy a dalších autorů kombinující přístupy
kognitivní, motivační, emoční a sociální
Přístupy, které kombinují všechny zmíněné aspekty, se v rámci zkoumání časové
perspektivy dostávají do popředí na konci 20. století. Tyto koncepce vnímají časovou
perspektivu jako svébytný způsob vztahování se ke třem časovým dimenzím – minulosti,
přítomnosti, budoucnosti (Zimbardo, Boyd, 1999). Toto pojetí časové perspektivy se
i v posledních letech velmi rozvíjí a je zkoumáno v mnoha souvislostech (např. v souvislosti
s patologickým nebo problémovým chováním – užíváním návykových látek, riskantním
řízením vedoucím k dopravním nehodám, agresivním chováním vůči druhým lidem,
antisociálnímu chování apod.) (Keoughová, Zimbardo, 1999, Zimbardo, Keoughová, Boyd,
1997, Bjørnebekk, Gjesme, 2009).
Zimbardo pojímá časovou perspektivu jako nevědomý proces (na rozdíl od autorů
vyznávajících přístupy kognitivní a motivační), prostřednictvím něhož jsou neustále nabývané
osobní nebo sociální zkušenosti rozloženy nebo alokovány do vybraných časových kategorií
nebo rámců. Tyto kognitivní rámce pomáhají člověku vše uspořádat, dát souvislost a smysl
životním událostem. Časovou perspektivu vnímá Zimbardo jako relativně stabilní individuální
charakteristiku člověka. Proměňuje se věkem, ale také závisí na tématu, o kterém člověk
přemýšlí (např. uvažuje-li jedinec o své kariéře, je orientován na budoucnost, když se schází
s přáteli u večeře, orientuje se spíše na přítomné) (Zimbardo, Boyd, 1999) nebo na situaci, ve
které se nachází (např. situace ekonomické nestability, překonávání traumatického zážitku,
zažívání velkého úspěchu apod.) (Boniwellová, Zimbardo, 2004). Zimbardo tvrdí, že je
časová perspektiva determinována mnoha faktory – kulturou, vzděláním, náboženstvím,
sociální třídou nebo rodinným modelem (Zimbardo, Boyd, 1999).
Zimbardo považuje za důležitou schopnost jedince plynule přecházet mezi jednotlivými
kategoriemi časové perspektivy (orientaci na minulost, přítomnost, budoucnost) podle povahy
situace, v níž se člověk nachází nebo podle charakteru úkolu, který máme vykonat. Výrazná
převaha jedince na jednu z kategorií časové perspektivy může způsobit člověku určité
problémy. Zimbardo používá pojem vyvážená časová perspektiva, která je optimální pro
duševní zdraví člověka a jeho adekvátní sociální fungování. Lidé dle Zimbarda potřebují
pracovat se všemi časovými dimenzemi, aby mohli realizovat svůj potenciál (Zimbardo,
Boyd, 1999).
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Jaké mohou být charakteristiky osob, které mají vyhraněnou orientaci na jednu
z konkrétních časových dimenzí? Člověk orientovaný na minulost inklinuje k připomínání si
minulých scénářů životních událostí. Často se ve svých myšlenkách obrací do minulosti,
přítomné ani budoucí ho příliš nezajímá. K tomuto mohou vést dva důvody: a) minulost
považuje takový člověk za nejlepší období svého života a současná situace, případně
očekávání budoucích událostí považuje za horší, anebo za b) zažil v minulosti naopak cosi
nepříjemného, traumatizujícího, s čím se doposud ve svých myšlenkách nevypořádal a stále se
k dané události vrací. Soustředění na minulost u těchto lidí může velmi ovlivnit i přítomné
jednání v aktuálních situacích a dokonce i interpretace daných událostí a skutečností.
Zimbardo rozlišuje faktor minulosti na negativní (představen výše) a pozitivní. Pozitivní
faktor ukazuje na příjemné, sentimentální pohledy na minulost. Převažující orientace na
přítomnost je výzkumně velmi sledovanou oblastí. Takoví lidé si nejvíce cení přítomnosti
a aktuálních prožitků. Empirická zjištění poukazují na dva typy orientace na přítomnost:
hedonistickou a fatalistickou. Osoby orientované na hedonistickou přítomnost preferují
okamžité uspokojování aktuálních potřeb a nejsou ochotné obětovat aktuální požitek ve
prospěch budoucí odměny. Takový člověk žije tzv. život „tady a teď“. Existuje však ještě
druhá skupina osob se silnou orientací na přítomnost a to jsou lidé, kteří se domnívají, že
nemohou ve svém životě téměř nic ovlivnit. Tyto osoby si myslí, že vše v jejich životě je
dáno vnějšími podmínkami, člověk sám nemůže nic kontrolovat ani řídit. Tyto osoby
docházejí mnohdy k takovému životnímu postoji z důvodu negativní životní zkušenosti (např.
lidé žijící v sociálně znevýhodněných podmínkách nebo v ekonomickém nedostatku). Tento
postoj lze popsat také psychologickým konceptem naučené bezmocnosti (viz Seligman,
1975). Orientace na přítomnost však nemusí mít jen negativní podobu. Pozitivním projevem
zvýšené orientace na přítomnost je tzv. flow-fenomén, při němž je jedinec plně zaujat
aktuálně prováděnou činností, že nevnímá minulé, ani to, co bude následovat (viz např. Man,
Mareš, 2005). Jedinci orientovaní převážně na budoucnost jsou ochotni obětovat momentální
požitek ve prospěch budoucí odměny nebo přínosu. Tyto osoby mají tendenci chovat se podle
předvídaných důsledků budoucích scénářů. Jsou schopné stanovovat si cíle v budoucnosti, ke
kterým vedou dílčí kroky, které jsou instrumentem k dosažení zvoleného či přijatého cíle instrumentálnost lidského jednání (Zimbardo, Keoughová, Boyd, 1997, Zimbardo, Boyd,
1999, Mareš, 2010). Jedinou kategorii budoucnosti nedělí Zimbardo na dva faktory.
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1.3.3 Pedagogicko-psychologické aplikace teorií časové perspektivy (možné
problémy žáků v oblasti časové perspektivy v edukačním procesu)
V následujícím textu se zaměřujeme na ty aspekty výše uvedených teoretických konceptů
časové perspektivy, které mohou působit potíže ve vzdělávacím procesu žáka a mohou
komplikovat jeho studijní a posléze profesní cestu. Není naším cílem postihnout zdaleka
všechny možné komplikace, které mohou v rámci časové perspektivy nastat, ale zmiňujeme
zejména ty problematizující tendence, které poskytly inspirace pro výzkumy prezentované
v druhé části práce.
Ze všech zmiňovaných hlavních myšlenek teoretických koncepcí časové perspektivy
vyplývá, že velkým zdrojem problémů pro člověka, potažmo pro žáka, může být absence
budoucí časové perspektivy (např. Gjesme, Nuttin), za použití jiné terminologie nerozvinutí
perspektivní orientace (Pavelková, Helus) či řečeno slovy Zimbardovými, nevyvážená časová
perspektiva, zejména absence budoucnostní dimenze. Připomeňme zde, co může absence
budoucí časové perspektivy či perspektivní orientace (tedy trvalé uzavírání se do přítomnosti)
u jedince způsobit:
-

orientace pouze na krátkodobé či bezprostřední cíle

-

neschopnost aktivně si plánovat či strukturovat budoucnost (neschopnost tvorby
„životních plánů či projektů“)

-

neschopnost či neochota k oddálení odměny (nízká tolerance vůči oddálení odměny)

-

neschopnost preferovat vzdálenější hodnotnější cíle před okamžitými „přitažlivými“

-

neschopnost vidět svůj život v logických časových posloupnostech (nevnímání příčin,
následků a důsledků svého jednání)

-

neschopnost tvorby kontinuálních cest vedoucích k cíli

-

neschopnost vnímat vztahy mezi prostředky a cíli

-

neschopnost vytvářet varianty alternativního jednání vzhledem ke zvolenému cíli
a situaci, ve které se jedinec nachází

-

vnímání budoucích cílů nebo důležitých kroků v budoucnu jako přespříliš vzdálených (až
téměř jako abstraktních a nereálných)

-

neschopnost anticipovat budoucí události

-

neschopnost realisticky uvažovat o svém vzdělávacím a kariérním (profesním) postupu

-

nepřijímání důležitých výzev okolí, které mj. může zbrzdit osobnostní rozvoj jedince
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-

v důsledku předchozího snížená schopnost vyrovnat se s nároky okolí, prostředí
a společnosti

-

chování může vykazovat jistou „morální nepevnost“, kdy žák podléhá „lákadlům“

-

problémy s nalezením instrumentality pro budoucí cíle
Pro školu a vzdělávací cestu jedince může mít byť jen jediný z výše uvedených bodů

nepříliš příznivé důsledky. Pavelková tvrdí, že „je důležité si uvědomit fakt, že kvalita vztahu
žáků k budoucnosti se výchovně-vzdělávacího procesu nejen dotýká, ovlivňuje ho, ale že je
jím zároveň formována“ (Pavelková, 2002. s. 182). Autoři, zabývající se pedagogickopsychologickými aplikacemi časové perspektivy se shodují v tom, že žáci, kteří nemají
vytvořenou perspektivní orientaci (Pavelková, 2002) nebo nevnímají svůj život v intencích
budoucí časové perspektivy (např. Nuttin, 1980, Gjesme, 1981), jsou méně angažováni
v učení a jsou méně schopni chápat školní úkoly v propojení s vlastním osobnostním
rozvojem. Naopak žáci s rozšířeným časovým horizontem mají vyšší intenzitu motivace pro
školní práci a učební činnost a rozšířenou motivaci instrumentální. Perspektivní orientace či
budoucí časová perspektiva (resp. její rozvinutí) pomáhá žákům překlenout poměrně dlouhé
období mezi školní přípravou a uplatněním v budoucím životě – posiluje smysl školní
činnosti (Hrabal, Man, Pavelková, 1989).
Jaké konkrétní projevy mohou mít žáci, u nichž budoucí časová perspektiva absentuje?
Vybíráme příklady projevů takových žáků či studentů ve škole:
-

absence systematické přípravy na školní vyučování

-

neplnění zadaných úkolů

-

preference zábavy či jiných aktivit (včetně „nicnedělání“) před školní činností
(Pavelková, 2002, však poznamenává, že žák může být perspektivně orientován v jiné
činnosti, než je škola – např. ve sportovních nebo uměleckých aktivitách, činnost školní
je potom pro dosažení vytyčeného cíle spíše překážkou; Zimbardo, Boyd (1999) také
zmiňují, že člověk může být orientován na různé časové dimenze v různých druzích
činností)

-

neučení se a spoléhání na „dohánění látky na poslední chvíli“ (Mareš, 2010)

-

silná nerozhodnost (případně přímo neochota se jakkoli aktivně rozhodování účastnit)
v úvahách o budoucím povolání, případně dalším typu vzdělávání, případné učení se „pro
papír“

-

možnost výskytu antisociálního chování (Bjørnebekk, Gjesme, 2009)
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-

sklony k hedonistickému užívání si přítomného okamžiku (Zimbardo, Boyd, 1999)

-

volba velmi nerealistických budoucích cílů (např. prospěchově velmi slabý žák sděluje
školnímu poradenskému pracovníkovi, že jeho snem je být světově uznávaným lékařem)

-

navenek prezentované pocity žáka či studenta, že své školní výsledky neovlivní (vše je
dáno vnějšími okolnostmi)
Bylo by silně zjednodušující tvrdit, že výše uvedené školní problémy žáků se dají

vysvětlit pouze absentující budoucí časovou perspektivou, ale na základě výše uvedených
poznatků (a získaných informací prostřednictvím výzkumů) se jeví jako pravděpodobné, že
tento aspekt k možným školním potížím přispívá.
Nuttin (1980) poznamenává k otázkám realističnosti voleb cílů, že pouze ty plány, které
vyvolávají současnou aktivitu subjektu (modifikují aktuální chování žáka), mohou mít
konstruktivní dopad (mohou přispět k dosažení cíle). V opačném případě se budoucí
perspektiva může stát tzv. únikovou.
Rozšířený časový obzor žáka může mít tedy velmi pozitivní vliv na regulaci vlastních
vzdělávacích aktivit a na přímou školní práci. Řečeno v souladu s Nuttinovými myšlenkami
(1980), člověku se lépe nacházejí prostředky k realizaci dílčích cílů, pokud má rozšířený
časový obzor. Problémy s realizací cílů při postupném přibližování se vytyčeném cíli, však
u žáků občas nastávají i v případě budoucí časové orientace. Dalšími předpokládanými činiteli
ovlivňující vztah jedince k budoucnosti je výkonová motivace a vůle člověka. Protože je tento
předpoklad v rámci empirické části práce prověřován, popisujeme též teoretické konstrukty
výkonové motivace a následně vůle.
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2. ČASOVÁ PERSPEKTIVA A MOTIVACE VÝKONU
Jak již bylo naznačeno výše (zejména v části, která pojednává o kognitivně motivačních
koncepcích časové perspektivy), významným činitelem, který napomáhá realizaci budoucích
cílů je výkonová motivace. V této kapitole se věnujeme koncepcím výkonové motivace, ve
kterých hraje časová perspektiva člověka významnou roli. Zastavíme se zejména u těch
momentů, které s sebou nesou výrazné časové znaky, ať už je o nich pojednáváno explicitně
či implicitně. Některé momenty z těchto teorií výkonové motivace, které byly již nastíněny
níže, jsou zde obohaceny o hlubší kontext (Atkinson, Raynor, Hechausen) a jsou v nich
akcentovány ty strategie, které mohou být pozorovatelné v chování žáků při školní práci.
Dále je hlouběji pojednáno o vztahu motivace (zejména motivace výkonu) a budoucí časové
perspektivy, jak ho vnímá lovaňská škola budoucí časové perspektivy (Nuttin, Lens,
Moreasová). Tato belgická škola se ve svých výzkumných i teoretických pracích věnuje
otázkám, které se ve velké míře staly inspirací pro naši výzkumnou činnost.

2.1 Výkonová motivace
Cílem této subkapitoly je vysvětlení pojmu výkonová motivace, ozřejmění, v jakém
smyslu souvisí výkonová motivace se školní prací žáků a jak s tímto tématem autoři pracují
a příprava vstupu pro uvedení teorií výkonové motivace, které souvisejí s časovou
perspektivou.
Motivace lidského jednání jakožto hypotetický konstrukt, kterým se psychologie snaží
vysvětlit, proč člověk jedná, tak jak jedná (snaží se ozřejmit důvody lidského chování), se
často rozděluje na několik druhů. Obvykle se motivace dělí na základě různých typů motivů.
Motiv, neboli českým ekvivalentem pohnutka, vychází z lidských potřeb, které mohou být
také různého charakteru (např. fyziologické, psychologické, psychosociální, seberealizační).
Pro bližší seznámení s klasickými teoriemi lidských potřeb odkazujeme zejména na práce
Murrayho (teorie psychogenních potřeb, dílo Výzkumy osobnosti, 1938) a Maslowa
(hierarchická teorie potřeb, dílo Motivation and Personality, 1954) (Plháková, 2007). Někteří
autoři rozlišují mezi potřebami (vnitřní dispoziční motivační činitelé) a incentivami (vnější
podněty, které mají schopnost vzbudit a většinou i uspokojit potřeby člověka) (Pavelková,
2002). Za tradiční dělení, které se používá i při zkoumání a teoretických úvahách o žákovské
motivaci, je považováno rozlišení motivace poznávací, sociální a výkonové (např. Pavelková,
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2002, Hrabal, Man, Pavelková, 1984 aj.). Autoři, kteří se snaží vysvětlit motivaci lidského
chování a používají při tom různá dělení či členění, téměř vždy poznamenávají, že dané druhy
motivace většinou působí neodděleně, kombinují se a doplňují (např. Čáp, Mareš, 2001).
Stejné je to v prostředí školy. Žákovské chování může být ovlivněno motivy poznávacími,
sociálními a výkonovými najednou či v různých kombinacích.
Plháková (2007) tvrdí, že výkonová motivace se projevuje tím, že každý člověk realizuje
úkoly na určité úrovni, přičemž se řídí subjektivními standardy dobrého výkonu. Stuchlíková
(2010) vysvětluje, že výkonová motivace (výkonový motiv) energizuje osobnost k usilování
o úspěch, ať už je ho dosahováno v nějakém soupeření či dosažení něčeho jedinečného,
překonáním osobních standardů, nebo je vyjádřen dlouhodobým vytrvalým postupem
k hodnotnému cíli. Hrabal a Pavelková (2010) uvádějí, že výkonová motivace podmiňuje
aspirační úroveň jedince a souvisí s rozvojem zdravého (realistického) sebehodnocení
každého jedince. Výkonové potřeby jsou motivačním zdrojem činnosti a chování, které
směřuje jednak k osamostatňování, potvrzení a prosazení JÁ a jednak k jeho obraně, je-li
ohroženo. Pavelková upozorňuje, že oddělování výkonu jedince (důraz na výsledky,
produkty, efektivitu, vědomosti) od osobnostního rozvoje (důraz na proces, postoje, prožitky,
životní aspirace, rozvoj osobnosti) není oprávněné. „Rozvoj kvalitní výkonové motivace je
naopak podstatnou složkou rozvoje osobnosti člověka. Kultivace výkonové motivace je
podstatnou složkou zralé osobnosti a má ve velké míře vliv na kvalitu učebních procesů,
životní aspirace a autoregulační zdatnost především při realizaci cílů a překonávání překážek“
(Pavelková, 2002, s. 26).
Škola je prostředí, které je ze své podstaty výkonové. Žáci plní úkoly (různé obtížnosti),
dosahují určitých výsledků, je na ně vyvíjen určitý „tlak“ na výkon, setkávají se s úspěchem
i neúspěchem apod. Badatelé postupem času zjistili, že právě kvalita výkonové motivace
výrazným způsobem ovlivňuje školní výsledky žáků a výkonová motivace sama o sobě je
jednou z nejčastějších pohnutek k učení. Hrabal a Pavelková (2010) shrnují, že výkonové
chování žáků se projevuje v jejich postoji k úspěchu a neúspěchu, v preferenci cílů a je
podmiňován osobnostními charakteristikami, jako je sebedůvěra a sebepochybování.
Jak již bylo naznačeno v předchozí kapitole, výsledná výkonová orientace jedince závisí
na převaze jedné z tendencí – potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se neúspěchu.
Tyto dvě základní výkonové potřeby do velké míry určují přístup žáků k učení a celkově
školní práci. Podrobně budou tyto potřeby (či výkonové motivy) zpracovány níže v rámci
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významné a v mnohém dosud nepřekonané (ač mnohdy zpřesňované a upravované)
Atkinsonově teorii.

2.2 Teorie výkonové motivace
V této kapitole si klademe za cíl doplnit a blíže vysvětlit ty teorie výkonové motivace,
které významně posunuly vědecké bádání o chování jedinců ve výkonových situacích. Jedná
se o ty teorie, které, ač v mnohých úpravách či rozpracování, jsou stále uznávané a neustále
podněcují výzkumnou činnost i teoretické uvažování dalších psychologů. Jsou to ty teorie,
které v určité míře poskytly inspiraci i k našemu výzkumu zpracovanému v empirické části.
A jak již bylo naznačeno níže, jedná se o koncepce, které implicitně či explicitně pracují
s časovou perspektivou člověka (resp. s budoucí časovou perspektivou). Neklademe si za cíl
podat jejich vyčerpávající vysvětlení, ale zaměřujeme se zejména na ty momenty, které se
propojují s teoretickým uchopením časové perspektivy a zároveň v mnohém poskytují
odpovědi na otázky v oblasti žákovského chování při školní práci.
Plháková uvádí, že v již zmiňované publikaci Murrayho Výzkumy osobnosti, byla
definována určitá potřeba dosažení úspěchu ve výkonových situacích jako „potřeba
překovávat překážky, uplatňovat své schopnosti, snažit se vykonat něco obtížného tak rychle
a dobře, jak je to jen možné“ (Rathus, 1984 in Plháková, 2007, s. 372). Tento motiv se stal
předmětem velkého výzkumného zájmu. Jako jeden z prvních se mu věnoval McClelland
(1955 in Pavelková, 2002 či Plháková, 2007). Blízkým spolupracovníkem McClellanda nebyl
nikdo jiný než Atkinson, který na základě svých výzkumů zjistil, že lidé s odlišnou úrovní
výkonové motivace volí různě odlišné úkoly, jak bylo již naznačeno v předchozí kapitole.
Atkinsonova teorie je založena na představě, že výsledná tendence (převaha potřeby
úspěšného výkonu či potřeby vyhnutí se neúspěchu) určuje povahu výkonového zaměření
jedince. Atkinson pracoval ve svém konceptu také s úzkostností člověka (osobnostním
rysem), kombinuje nálezy z výzkumů výkonové motivace s výsledky výzkumů rysové
úzkostnosti jedince (Raynor, 1969). Atkinsonova teorie říká, že strach z neúspěchu inhibuje
aktivitu jedince. Člověk se silně vyvinutou potřebou vyhnutí se neúspěchu se nepouští do
aktivit, které by s sebou nesly riziko nezdaru. Dále Atkinson tvrdí, že není-li tato potřeba
vyhnutí se neúspěchu korigována nějakou další motivační složkou (například vnější
motivací), převládne u takového jedince potřeba vyhnutí se neúspěchu a stane se obecnou
motivační tendencí (Raynor, 1969). Hrabal, Man, Pavelková (1989) vycházejí z Atkinsonovy
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teorie a dále ji rozpracovávají přímo ve vztahu ke školní realitě. Hrabal (1978) přispívá
významným zjištěním, že potřeba úspěšného výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu jsou
vzájemně nezávislé. Oba druhy výkonových potřeb jsou základem výkonové orientace
člověka, která se skládá dále z přitažlivosti výkonové aktivity pro jedince a subjektivního
očekávání, že bude dosaženo výsledku (Hrabal, Man, Pavelková, 1989). Již v Atkinsonových
modelech však nalezneme kromě dispozičních faktorů, také faktory situační, které mohou ve
výkonové motivaci hrát roli (viz obr. 2).

Tv = TENDENCE DOSÁHNOUT ÚSPĚŠNÉHO VÝKONU

potřeba
úspěšného
výkonu

vyhlídka na
úspěch

přitažlivost
úspěchu

MNOŽSTVÍ VÝKONOVÉHO CHOVÁNÍ
V DANÉ SITUACI

potřeba vyhnutí
se neúspěchu

očekávání
neúspěchu

odpudivost
neúspěchu

Tn = TENDENCE VYHNUTÍ SE NEÚSPĚCHU

Obrázek 2: Chování jedince ve výkonové situaci (Pavelková, 2002, s. 28)
Hrabal a Pavelková zpracovali seznam charakteristik, kterými se vyznačují žáci
s převažujícím jedním z typů potřeb (Pavelková, 2002, Hrabal, Pavelková, 2010).
Hrabal s Pavelkovou (2010) poznamenávají, že se běžně ve škole vyskytují také žáci,
kteří mají silně rozvinuté obě potřeby. Tito žáci jsou emocionálně silně nabití, protože
výkonové úkoly je velice „zajímají“, ale zároveň při plnění úkolů prožívají úzkost.
Z výkonových situací ale nemají tendenci unikat. Žáci, kteří nemají vyvinutou ani jednu
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výkonovou potřebu, se vyznačují tím, že jim pro plnění školních úkolů chybí motivace,
projevují se jako žáci „bez zájmu o cokoli“.
Plháková uvádí, že autoři také někdy zmiňují třetí z výkonových potřeb a tou je - dalo by
se říci paradoxní - potřeba vyhnutí se úspěchu. Plháková tvrdí, že tato potřeba může být
„výsledkem obav ze zátěže a zodpovědnosti, případně z odmítání druhými lidmi“ (Plháková,
2007, s. 375). Ve škole se může takový žák obávat např. posměchu spolužáků v případě, že se
zachová jako pilný a dobrý student ve skupině žáků, která je spíše složena z jedinců, kteří
nejsou pilní a špatně se učí. Protože jedinec se obává zejména negativních důsledků svého
chování v sociální skupině (ať už se jedná o skupinu spolužáků, rodinu či širší sociální
skupinu, třeba i společnost), domníváme se, že u takových jedinců se jedná spíše o sociální
motivaci než o třetí z výkonových potřeb.
Co se týče původního modelu výkonové motivace Atkinsona, nenalezneme v ní ještě
výrazný moment budoucí časové perspektivy. Husmanová a Lens přímo uvádějí, že
Atkinsonova teorie nezahrnuje budoucnost jako motivační proměnnou. Atkinson tvrdí, že
intenzita motivace mít úspěch ve výkonovém úkolu je určována vnitřně uspokojující
představou úspěchu, vnímanou obtížností dosahování úkolu a subjektivní pravděpodobností
úspěchu. Žádná z těchto determinant se nevztahuje k budoucnosti (Husmanová, Lens, 1999).
Atkinsonova teorie výkonové motivace však položila základ pro další zkoumání, ve kterém již
autoři více rozpracovávali časový moment. Pavelková tvrdí, že již definice výkonových
motivů Atkinsona a McClellanda jako „schopnosti anticipovat potěšení nebo strach ve chvíli
výkonu v sobě zahrnuje to, že jsou směrovány k budoucím výkonům“ (Pavelková, 2002, s.
164).
Jak jsme uvedli již v předchozí kapitole, Raynor kritizoval Atkinsonovo zaměření pouze
na bezprostřední důsledky činnosti. Raynor poukazuje na to, že výkonový motiv má výrazně
vyšší vliv na přítomné chování jedince v případě, že je úspěch v bezprostředních úkolech
zásadní pro to, aby jedinec mohl postoupit k dalším krokům v budoucnu (Raynor, 1969).
Raynor rozpracovává svou teorii kontingentních a nekontingentních cest, jejíž základ jsme
popsali v první kapitole. Abychom přiblížili tuto část Raynorovy teorie školní situaci,
v případě kontingentních cest si student uvědomuje provázanost řady subcílů a je si vědom
toho, že úspěch v jednom vytyčeném úkolu ovlivní celkové dosažení či nedosažení cíle. Pro
příklad uvádíme následující situaci: Student potřebuje ukončit poslední ročník střední školy
s odpovídajícím prospěchem, aby mohl být připuštěn k maturitní zkoušce, po úspěšném
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složení zkoušky mohl vykonat přijímací zkoušky na vysokou školu a dosáhnout svého cíle –
studovat lékařskou fakultu. Příkladem nekontingentní cesty může být situace žáka v mladším
školním věku, který zkouší své schopnosti a výkony v mnoha zájmových kroužcích s různým
zaměřením. V tomto případě neúspěch v některé ze zvolených činností nebude mít vliv na to,
aby se mohl žák pustit do dalších úkolů v jiné činnosti.
Raynor postoupil ve své teorii ještě dále a rozlišil mezi hierarchií úkolů a hierarchií času.
Obojí je znakem kontingentních cest. Hierarchie úkolů se týká počtu kroků (výkonových
úkolů) v kontingentní cestě. Hierarchie času se vztahuje k délce trvání cesty nebo
chronologické vzdálenosti výkonového cíle (výkonových cílů). Toto rozlišení je důležité
z toho důvodu, že i malý počet kroků v cestě může jedinci trvat velice dlouhou dobu a naopak
i velký počet subcílů může člověk splnit v relativně krátkém časovém úseku. Zároveň
podstatným momentem Raynorovy rozpracované teorie je, že popsal motivační účinky těchto
dvou znaků: hierarchie úkolů a hierarchie času. Podíváme-li se na úkolovou situaci z hlediska
hierarchie úkolů, zjistíme, že čím více dílčích úkolů v cestě máme, tím pro jeho uskutečnění
potřebujeme vyšší (silnější) výkonovou motivaci. Podíváme-li se na situaci z hlediska
hierarchie času, zjistíme, že čím je kýžený cíl vzdálenější, tím je pro jeho dosažení nutné mít
silnější výkonovou motivaci (Husmanová, Lens, 1999). Přínos Raynora k tomuto tématu lze
spatřovat zejména v těchto poznatcích: Přítomná aktivita jedince je instrumentální tehdy, když
má důsledky pro budoucí cíle. Ona přítomná instrumentální aktivita může být prvním krokem
v kontingentní cestě, která vede k budoucímu cíli. Tato cesta může být rozdělena na množství
subcílů, kde každý z nich přispívá svou motivační složkou k výsledné výkonové motivaci
(Raynor, 1969). V dalším rozpracování svých teorií Raynor stanovuje, jak jsme již naznačili
výše, že motivace pro realizaci prvního kroku v kontingentní cestě musí být vyšší, čím delší je
cesta (pokud se ostatní okolnosti nezmění), aby se úkol podařil. Výkonová motivace má však
tendenci klesat tehdy, když je dílčích subcílů v kontingentní cestě velké množství (Husman,
Lens, 1999). Raynorovy výzkumy a práce podnítily zkoumání dalších odborníků, kteří se
snažili odhalit vliv budoucích událostí na přítomnou výkonovou motivaci. Raynorovy teorie
podrobil kritickému zkoumání např. Gjesme v rámci svých úvah o budoucí časové
perspektivě, které jsou popsány v první kapitole. Ačkoli Raynor ve svých teoriích operuje
pouze s motivačními efekty anticipovaných výsledků výkonových úkolů (úspěchů
a neúspěchů), staly se jeho myšlenky významnými v oblasti propojení úvah o účincích
předjímání budoucnosti a do té doby dostupných poznatků o výkonové motivaci.
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Dalším autorem, který přinesl mnoho podstatných úvah o výkonové motivaci a který se
zabýval vlivy jednotlivých jevů směřujících do budoucna, byl Heckhausen. Základ jeho teorie
(čtyři druhy očekávání) jsme představili v první kapitole. Heckhausen ale v pozdějších letech
(1991) svůj model rozšířil o další pojmy, které jsou užívané v motivačním kontextu.
Heckhausen stanovil, jak na sebe jednotlivé fáze motivačního procesu přirozeně navazují
a odlišuje dva různé způsoby integrace psychických procesů), které se objevují v procesu od
objevení se přání až po realizaci cíle (resp. i po zhodnocení realizace cíle). Heckhausen první
fázi označuje „motivační fází“ a druhou „volní fází“. V první fázi jedinec zvažuje, hodnotí
potenciální cíle, vybírá osobně nejvíce žádoucí cíl. V této fázi také jedinec vyhodnocuje
incentivní hodnoty cílových alternativ a myslí na situační vlivy, výsledky zvažovaných akcí
a možné důsledky jejich realizace. Oproti tomu ve fázi volní jedinec myslí na přímé provádění
činnosti a plánuje, jak akci provést (Stuchlíková, 2010). Heckhausen tvrdí, že v jednotlivých
fázích je odlišná i extenze zpracovávaných informací. V motivační fázi jedinec zpracovává
poměrně velké množství informací, například i těch, které se později ukáží jako relativně
okrajové. Naopak ve volní fázi je již zpracovávání informací značně selektivnější. Průběh
jednotlivých akcí znázorňuje obr. č. 3.

Výběr

Rubicon

Motivační fáze
před rozhodnutím

Volní fáze před
jednáním

Volní akční fáze

Motivační fáze
po jednání

Příprava jednání

Jednání

Zhodnocení

Zformování intence

Iniciace intence

Dezaktivace intence

Obrázek 3: Rubicon model (dle Heckhausena, 1991, s. 183)
Celý proces je zahájen motivační fází, která předchází vlastnímu okamžiku rozhodnutí.
V této fázi člověk zvažuje všechny okolnosti, všechny možné cíle jednání. Pro bližší
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představu lze uvést, že člověk zvažuje všechna „pro“ a „proti“ jednotlivých rozhodnutí.
Nejprve jedinec zvažuje případné pozitivní důsledky možné změny, teprve po tomto
uvažování nastává přemýšlení o případných negativních důsledcích. Následně jedinec
zvažuje, zda „stojí za to“ ono riziko negativních důsledků podstoupit. Motivační fáze končí
v okamžiku, kdy je zvolen cíl a zformován záměr ho dosáhnout – dle Heckhausena cílová
intence. Od přechodu z fáze motivační do fáze volní pochází také název celého modelu
(Rubicon model), protože tuto hranici metaforicky Heckhausen označuje jako Rubicon, aby
vyjádřil, že již není možná cesta zpět bez investování většího množství psychických sil – ať
už by se jednalo o přehodnocování cíle nebo vzdání se cíle, pokud by se ukázal jako
nerealistický. Následuje volní fáze, kterou Heckhausen rozděluje na dvě. V první části volní
fáze (volní fáze před jednáním) je intence jedince již zformována, ale nemusí docházet k její
realizaci, nemusí být tzv. aktivována (např. není pro to vhodný čas, příležitost, nebo zároveň
působí nějaká jiná intence, která může být v daném okamžiku silnější). Ve chvíli, kdy dojde
k iniciaci intence, nastává volní akční fáze, v jejímž průběhu je intence realizována.
Dokončením akční fáze a tedy dokončením realizace intence vstupuje jedinec do fáze po
jednání, kterou označuje Heckhausen opět jako fázi motivační. Tato fáze obsahuje dva typy
hodnocení. Dochází k hodnocení zpětnému – nakolik se podařilo jedinci cíle dosáhnout a dále
k hodnocení, co bude dělat dál (např. pokud se cíle podařilo dosáhnout jen částečně, jak bude
pokračovat k dokončení intence, zda cíl modifikovat, vzdát se ho a jak postupovat
v případných dalších krocích). Stuchlíková (2010) upozorňuje na některá možná rizika, která
mohou v průběhu celého motivačního procesu nastat. Např. ve volní fázi před jednáním může
nastat tzv. kolize intencí, kdy se náhle objeví příležitost iniciovat další nebo dokončit dosud
nedokončenou intenci. Tento stav se může projevit náhlým přerušením probíhajícího
motivačního procesu již zvolené intence, průběh původní aktivity může být přerušen. Pokud
kolize intencí trvá delší dobu, je možné, že jedinec bude jednu z možných aktivit vědomě
ignorovat (součást motivační strategie). Ve volní akční fázi se může objevit riziko tzv.
přemotivovanosti, např. při překonávání velkých překážek. Anebo naopak riziko, že bude
jedinec ve svém úsilí silně zaostávat za představami o postupu k cíli. K překonání těchto
možných potíží přispívá tzv. kontrola úsilí, kterou jedinec disponuje a je důležitou součástí
kontroly jednání. Riziko s sebou nese ale i poslední fáze – po jednání. Tímto rizikem může
být tzv. perseverace a ruminace, kdy člověk dlouho přemítá o neúspěchu, jeho důvodech
a přetrvává v něm negativní sebehodnocení. Tyto faktory vedou následně k inhibici dalších
činností a člověk není motivovaný pro další kroky.
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Heckhausen je jedním z prvních autorů, který se při popisu svého Rubikon modelu,
začal zaobírat vůlí a volními procesy, které jsou podstatnou složkou motivačních procesů při
cestě od vytyčení cíle po jeho realizaci. Domníváme se, že lidská vůle a jednotlivé volní
procesy mohou výrazným způsobem ovlivnit průběh cesty od stanovení cíle až po samotnou
realizaci intence. Ve třetí kapitole se budeme blíže věnovat právě problematice vůle.

2.3 Vztah budoucí časové perspektivy a motivace výkonu
Na tomto místě bychom chtěli shrnout myšlenky, se kterými v rámci souvislostí lidského
výkonového jednání s budoucí časovou perspektivou pracuje lovaňská škola (kognitivněmotivační koncepce). Zásadní otázkou (a inspirací pro výzkumy představené v empirické
části práce) je pro nás, jakým způsobem může budoucí časová perspektiva ovlivnit přítomné
chování člověka, tedy jak se projevuje v motivovanosti či nemotivovanosti v přítomných
aktivitách. A dále, jaký vliv může mít tedy budoucí časová perspektiva na školní práci žáků.
Lens a Moreasová (1994) uvádí, že jednoznačně existuje souvislost výkonového chování
jedince s budoucí časovou perspektivou. Zde uvádíme některé z tezí, se kterými lovaňská
škola pracuje. Tito autoři vycházejí z výše zmíněných teoretických koncepcí, zejména
z Raynora, Hechausena, Gjesmeho, Nuttina, případně dalších:
-

lidé s dlouhou časovou perspektivou (orientovaní na vzdálenou budoucnost) vnímají cíle
v budoucnu jako bližší (psychologická distance je menší) než lidé s krátkodobou časovou
perspektivou

-

lidé orientovaní na dosažení úspěchu (s vyvinutou potřebou úspěšného výkonu)
a zároveň s dlouhodobou časovou perspektivou budou více motivováni k dosahování
vzdálených cílů než lidé orientovaní na dosažení úspěchu ale s krátkodobou časovou
perspektivou

-

lidé s dlouhodobou časovou perspektivou mají dispozice předjímat nejen bezprostřední
efekty svých činností, ale také efekty potenciálních akcí v jejich dlouhodobých
důsledcích

-

lidé s dlouhodobou časovou perspektivou mohou lépe předvídat důsledky svého
aktuálního chování pro vzdálenou budoucnost (instrumentalita) a tato schopnost rozvíjí
způsobilost strukturovat prostředky pro dosahování dlouhodobějších cílů

-

roli hraje také osobní subjektivně vnímaná významnost cíle; lidé jsou ochotni pracovat
více na dlouhodobě vzdálených, ale významných cílech, než na méně významných
60

cílech, které leží časově blíže; De Volder a Lens (1982 in Lens, Moreasová, 1994)
k tomu dodávají, že jsou si vědomi skutečnosti, že pokud ve významu cíle není výrazný
rozdíl, každý člověk by volil okamžitou odměnu před vzdálenou
Lens a Moreasová, kteří vycházejí z výzkumů Nuttina, Lense, De Voldera, Zaleskiho
a Van Calstera, hovoří o korelaci mezi rozsahem budoucí časové perspektivy a školními
výsledky žáků (Lens, 1982 in Lens, Moreasová, 1994):
-

žáci s dobrými výsledky preferují cíle, které leží ve vzdálené budoucnosti (školní práce je
pro tyto žáky více instrumentální vzhledem k vytyčeným cílům)

-

způsobilost stanovovat si dlouhodobé cíle vede k vyšší aktivitě žáků ve školní práci

-

zároveň žáci, kteří si stanovují dlouhodobé cíle, mají vyšší schopnost rozlišovat a tvořit
na cestě za konečným cílem množství jednotlivých subcílů; tyto subcíle jim usnadňují
„podržet“ si v představě vzdálený cíl v budoucnosti

-

žáci s dlouhodobou časovou perspektivou jsou při cestě za zvoleným cílem odolnější
a mají větší uspokojení z přítomné aktivity, která přispívá k dosažení budoucího cíle

-

žáci s vysoce vnímanou instrumentalitou jsou podstatně více motivováni k získávání
lepších známek (výsledků) než žáci s málo uvědomovanou instrumentalitou, ale pouze
v případě, že jejich emoční vnímání budoucnosti je pozitivní; kombinace vysoce vnímané
instrumentality s pozitivním vztahem k budoucnosti zvyšuje žákovskou motivovanost ke
studiu a tím pádem tedy i snahu uspět v dílčích zkouškách (testech, úkolech)
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3. VŮLE
Cílem třetí kapitoly je naznačit, jaký vztah má vůle k výkonové motivaci a jak může
souviset s časovou perspektivou, resp. jakou roli hraje vůle v motivačním procesu a jak se
vztahuje k časové orientaci člověka. Ukážeme, proč se autoři, z jejichž výzkumných
i teoretických prací vycházíme, začali zabývat také konceptem vůle a volními procesy a blíže
seznámíme s konceptem vůle Kuhla a Fuhrmanna (1998).

3.1 Vůle a volní vlastnosti osobnosti
V této subkapitole bychom chtěli v obecné rovině nastínit, jakým způsobem pracuje
psychologie s vůlí a volními vlastnostmi a naznačit, proč se jedná teoreticky o velice složitou
problematiku. V dalším textu se již budeme věnovat vůli z hlediska vztahu k časové
perspektivě člověka a s ohledem k vlivu na výkonovou motivaci jedince, proto nepovažujeme
za podstatné podat vyčerpávající přehled teorií vůle, protože by to zcela přesahovalo rámec
a zaměření této práce. Naším záměrem je zde jen stručné uvedení do problematiky vůle.
Přední český odborník na problematiku vůle Brichcín hovoří o velké absenci
psychologických výzkumů, které by se zabývaly problematikou cílevědomého řízení lidských
aktivit, nezodpovězenými otázkami z oblasti vůle, volních faktorů, volních procesů a volních
vlastností osobnosti. Brichcín přímo nastoluje otázky: „Čím to je, že po dobrém plánu
následují někdy špatné výsledky? Podávají lidé s výbornými znalostmi, schopnostmi
a dovednostmi zpravidla výborné výkony? Je zdárné dokončení dlouhodobých, namáhavých
činností zaručeno působením silné motivace?“ atp. (Brichcín, 1999, s. 9). Zejména pro oblast
školní psychologie mohou být odpovědi na tyto otázky velice cenné. Brichcín se domnívá, že
řešení problematiky vůle může pomoci objasnit, co vše probíhá mezi „úmyslem a činem“.
Mnozí autoři si uvědomují „propast“, která se vyskytuje mezi rozhodnutím se k nějakému
činu a dokončení toho úkolu, a její překlenutí vnímají v psychologii jako velice zásadní.
Jakým způsobem se snaží toto „bílé místo“ v problematice regulace lidského chování, zaplnit,
zmiňujeme níže.
Pojem vůle, jak s ním pracuje psychologie, je možné vymezit dvojím způsobem. První
z nich popisuje vůli jako záměrné, vědomé úsilí, které směřuje k dosažení cíle. V tomto
případě se tedy jedná o motivované chování, které umožňuje vědomou regulaci chování.
Jedná se tedy o volní regulaci chování neboli volní akt (Nakonečný, 1997). Stuchlíková
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(2010) poznamenává, že tento směr úvah se zaměřuje na to, jak motivované chování probíhá.
Volním aktem nebo volní regulací chování nazývají tuto problematiku zejména evropští
autoři, v americké psychologii se tato terminologie neprosadila a tyto procesy jsou
zahrnovány pod pojem motivace. Rubinštejn (1964) tvrdí, že každé volní jednání je
cílevědomé a že počátky vůle jsou obsaženy již v potřebách jako výchozích pohnutkách
lidského chování. Dále Rubinštejn poznamenává, že volní jednání je vždy předmětné a že
„zpředmětňování“ je nezbytným předpokladem k volní činnosti. Někteří autoři hovoří
o voluntarizaci chování, tedy o vzniku volního aktu a transformaci zkušenosti v aktivní
cílevědomé jednání. Termín „jednání“ se tedy v tomto smyslu přímo vztahuje k vůli
(Nakonečný, 1997).
Druhý způsob úvah popisuje vůli jako vlastnost osobnosti, resp. soubor vlastností
osobnosti souvisejících se sebekontrolou. V tomto případě popisují autoři různé volní
vlastnosti osobnosti, např. rozhodnost, vytrvalost, sebeovládání, svědomitost, důkladnost,
iniciativa apod. Tyto vlastnosti obecně vyjadřují schopnost sebekontroly, které se projevuje
jednak v potlačování nežádoucích tendencí a jednak v úsilí při překonávání překážek a při
dosahování časově vzdálených cílů i při jejich vytyčování (aspirace). Sebekontrola je tedy
obecně považována za komplex vlastností, který bývá souborně nazýván právě vůlí
(Nakonečný, 1997).
Z výše uvedeného vyplývá, že psychologické zkoumání vůle jako samostatného procesu
je velice komplikované. Úzká propojenost mezi volními a motivačními procesy je pro mnoho
autorů zcela zásadní. Heckhausen (1980) vnímá volní regulaci chování jako jeden ze tří směrů
uvažování, které charakterizují přemýšlení o důvodech lidského chování a jednání (k dalším
dvěma patří uvažování o osobnostních dispozicích člověka a hodnocení vlivů, které určují
chování člověka v dané situaci). Ve svém Rubicon modelu, který byl prezentován v přechozí
kapitole, představuje Heckhausen volní fázi jednání jako přirozeně navazující na motivační
fázi v celém procesu motivace od stanovení intence pro její realizaci. Jak již bylo uvedeno,
(také) americká psychologie vnímá vůli jako součást procesu motivace, která je chápána jako
regulace chování směrovaného k dosažení cíle (Stuchlíková, 2010).
Samozřejmě nelze opomenout souvislost s dalšími psychologickými tématy, jako jsou
emoce, pozornost, paměť, učení apod. Brichcín (1999) zmiňuje, že zahraniční literatura se
vyjadřuje k vůli většinou nepřímo a to v souvislosti s řešením problémů z oblasti sociální
psychologie, organizační a pracovní psychologie, poradenské a školní psychologie a to
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v tématech: hodnoty, ideály, vědomá a nevědomá motivace, cíle, záměry, snahy a úsilí,
seberegulace a sebekontrola. Hodnocením této „roztříštěnosti“ poznatků o vůli přispěli např.
autoři Gollwitzer a Bargh (1996 in Brichcín, 1999) ke konstituování základů pro novou oblast
psychologie - psychologie jednání (action). Z českých autorů se ve svém „funkcionálním
systému činnosti“ této problematice věnuje Man. Systém motivace a vůle pojímá jako jeden
z funkčních bloků vedle dalších systémů jako jsou systém psychických odrazů, systém
produkční a výkonný (Man, 1989 in Brichcín, 1999).

3.2 Vztah

motivace

výkonu,

časové

orientace

a vůle

v kognitivně-

motivačních koncepcích
Složitý a zároveň základní problém pro kognitivně motivační teorie tvoří „překlenutí
propasti“ mezi plány jedince uskutečnit nějakou akci, dosáhnout nějakého cíle, realizovat
záměr (representační úroveň) a skutečnou realizací v přítomném chování (manifestní úroveň).
Lens a Moreasová (1994) tvrdí, že velmi často skutečně lidé realizují to, co si naplánovali, ale
jindy také „zapomínají“ uvést v činnost to, co si předsevzali, mění své plány, odkládají své
jednání. Pro překonání propasti mezi zmíněnou representační a manifestní úrovní velmi
užitečným způsobem přispěli autoři zabývající se právě souvislostmi mezi záměrným
a aktuálním chováním (např. Frese, Sabini, 1985; Heckhausen, Kulh, 1985; Kuhl, KazenSaad, 1988 in Lens, Moreasová, 1994). Heckahusen a Kuhl vnímají motivaci a vůli jako dva
samostatné procesy v cestě za uskutečňováním intence jedince (1985, návaznost na Rubicon
model). Motivace je zde omezena na „před-rozhodovací“ proces, ve kterém jsou hodnoty
a očekávání jedince rozpracovávány a integrovány. Vůle je následně považována za proces,
ve kterém již jedinec své intence realizuje, jedná se o proces autoregulace.
I budoucí časová perspektiva jako osobnostní rys člověka hraje roli v motivační i volní
fázi. Rozsah individuální budoucí časové perspektivy ovlivňuje motivační proces, jak jsme již
ukázali výše. Čím je delší budoucí časová perspektiva (čím je větší její rozsah), tím vyšší je
přítomná

anticipovaná

hodnota

vzdálených

cílů

a vyšší

vnímaná

instrumentalita

bezprostředních aktivit. Pravděpodobnost, že dlouhodobé cíle budou rozpracovány do
přítomných intencí, je rozhodně vyšší u osob s dlouhodobou časovou perspektivou, než
u osob s krátkodobou časovou perspektivou. Budoucí časová perspektiva zároveň ovlivňuje
také volní proces. Lens a Moreasová tvrdí, že se zvyšuje pravděpodobnost vlivu našeho
záměru na přítomné chování v případě, že svou intenci časově lokalizujeme. V případě, že
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naším záměrem bude „chci si číst knihu“ anebo „chci si číst knihu v sobotu večer a v neděli
odpoledne“, tak vyšší motivační efekt bude mít záměr druhý, ve kterém je obsažen časový
znak. „Přidáním časového znaku k našim plánům nebo intencím zvyšuje pravděpodobnost
k realizaci plánu v určený moment“ (Lens, Moreasová, 1994, s. 32). To, že může člověk
najednou změnit své přítomné chování, nemusí být určenou pouze zesilováním či oslabením
síly motivační tendence, ale Nuttin poukazuje na to, že nejvíce dochází k těmto změnám (z
chování A na chování B) v případě, že si je naplánujeme a strukturujeme časově. Nuttin tedy
také zastává názor, že ke změnám v našem chování nedochází jen na základě vnitřní
dynamické struktury, ale také na základě naplánování našeho jednání. Nuttin toto ilustruje na
jednoduchém příkladu: Minulý týden si naplánoval, že dnes bude psát svůj text do knihy do
11 hodin, protože v 11 hodin k němu má přijít student na konzultaci. Skutečně s psaním
skončí v 11 hodin, protože si to tak naplánoval, ačkoli vnitřně cítí silnou motivaci pokračovat
v psaní (Nuttin, 1987 in Lens, Moreasová, 1994). Člověk je díky plánování a časově
lokalizovaným událostem do budoucna schopen regulovat své chování.

3.3 Teorie vůle Kuhla a Fuhrmanna
V této subkapitole je naším záměrem seznámit s hlavními myšlenkami konceptu vůle
autorů Kuhla a Fuhrmanna (1998). Tito autoři dovedli své teoretické úvahy i do
operacionalizační úrovně a zkonstruovali inventář volních složek (The Volitional Components
Inventory – VCI), jenž se v upravené verzi stal také součástí našeho výzkumu prezentovaného
v empirické části. Jejich koncepce respektuje úzkou propojenost volních procesů s lidskou
motivací k výkonu a se způsobilostí člověka pracovat s budoucností (plánování, očekávání,
anticipace důsledků chování apod.).
Teorie Kuhla a Fuhrmanna postuluje dva různé mody vůle: sebekontrolu a seberegulaci
a rozkládá globální koncepty vůle do mnoha funkcionálních složek. Některé z těchto
komponent jsou současně studovány v izolovaných paradigmatech napříč různými
psychologickými disciplínami. Na volní procesy musí dle těchto autorů být nahlíženo ve
spojení s procesy vztahujícími se k „self“ (integrovaná a implicitní reprezentace osobních
prožitků, přesvědčení a potřeb), k individuálním cílům a jiným očekáváním (budoucnostní
složka).
Kuhl a Fuhrmann (1998) vyjadřují názor, že vůle má tedy dva základní úkoly. Prvním
z nich je udržování vlastních cílů (čeho chceme dosáhnout, co potřebujeme udělat, dokončit
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apod.) a druhým úkolem je udržování vlastní integrity „self“. Tyto dva úkoly, které autoři
označují za dva základní mody vůle, mají také v teorii vůle Kuhla a Fuhrmanna svá vlastní
označení. Modus, který má za cíl podporovat aktivní udržování cíle v přítomných úvahách
a činnosti, se nazývá „modus sebekontroly“ (selfcontrol) a modus, který se vztahuje
k integritě „self“ označují jako „modus seberegulace“ (selfregulation). Kuhl a Fuhrmann
tvrdí, že tyto dva mody mají společné to, že je zpracovávání různých subsystémů (implicitní
a explicitní kognice, emoce, motivace, arousal) řízeno centrálně. Předpokladem tohoto
centrálního řízení je tzv. „modulární mysl“, která je sestavena z různých částí psychického
systému. Autoři tvrdí, že procesy kognitivní, emocionální, motivační a působení
temperamentu (arousal) probíhá kontinuálně a zároveň mezi sebou jednotlivé systémy
neustále „soupeří“ o řídící nebo organizační funkci. Procesy sebekontroly a seberegulace
působí ve vůli souběžně, zejména je dle autorů zásadní jejich společné působení při počáteční
volbě cíle, jehož dosažení bude v budoucnu vyžadovat silnou volní podporu.

Ona

kooperativní participace těchto dvou modů totiž determinuje úroveň angažovanosti jedince,
tudíž i množství volní účinnosti v průběhu usilování o cíl. Autoři předkládají názor, že pojmu
seberegulace můžeme rozumět v širším pojetí jako souběžnému uspokojování většiny
krátkodobých a dlouhodobých osobních potřeb reprezentujících a integrujících „self“ (selfmaintenance) při udržování cíle (goal maintenance).
Jak podle Kuhla a Fuhrmanna vypadá ono společné působení sebekontroly a seberegulace
v procesu vůle? Autoři tvrdí, že je člověk schopen se v určitém časově omezeném období
snažit o udržování vytyčeného cíle na úkor udržování integrovaného „self“. Systém
sebekontroly zařídí, že člověk může být schopen udržovat cíl potlačením integrovaného
„self“. Toto vyžaduje dle Kuhla a Fuhrmanna velké množství vědomého úsilí. Nejlépe se daří
potlačovat „self“ na základě systému trestů, což je provázeno negativní emocionalitou (člověk
má strach z trestu, snaží se tedy dosáhnout cíle, aby se mu vyhnul, ačkoli v jeho „self“ nemá
daný cíl, tedy ten, o který se snaží, prioritní místo). Člověk v tomto případě používá cílově
směřovaného chování, které ale ještě není součástí integrovaného „self“. Kuhl a Fuhrmann
popisují, že toto vědomé uplatňování modu sebekontroly na úkor seberegulace (udržování
integrovaného „self“) vyžaduje od člověka velké úsilí a často i fyzickou a subjektivní
psychickou nepohodu, ale může to mít velký vliv na jedince i obecně na společnost. Jedinec
totiž může v budoucnu tyto cíle (které dosud nejsou integrální součástí „self“) do svého „self“
integrovat a tzv. „vzít za své“. Anebo přinejmenším při tomto procesu dosahování cíle získá
zkušenosti, které bude možné ještě později do svého „self“ integrovat. V tomto ohledu má
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tedy působení sebekontroly jako jednoho z modů vůle velkou psychologickou hodnotu a je
důležité pro další vývoj osobnosti člověka (Kuhl, Fuhrmann, 1998).
Kuhl a Fuhrmann vysvětlují, jakým způsobem dochází ke vzájemnému působení hlavních
psychických systémů uvedených výše. Autoři rozpracovávají tzv. PSI teorii (personality
systems interaktion) a vytyčují šest hlavních oblastí, které se vztahují k různým formám vůle.
Jsou to: analytické myšlení, holistické zpracování informací, elementární čití, intuitivní
činnosti, pozitivní emocionalita a negativní emocionalita. Poslední dva makrosystémy, jak
tyto oblasti Kuhl (1996 in Kuhl, Fuhrmann, 1998) nazývá, mohou být chápány v pojmech
sensitivity a aktivační síly systémů motivačních odměn a trestů evokovanými požadavky nebo
stresujícími podmínkami. Různé konfigurace těchto systémů jsou asociovány s každým ze
dvou hlavních modů vůle – udržování cíle (sebekontrola) a udržováním integrity „self“
(seberegulace). Jak bylo již zmíněno, pojem vůle popisuje centrální koordinaci kognitivních,
motivačních

a emocionálních

a temperamentových

procesů

reprezentovaných

výše

uvedenými makrosystémy. Autoři předpokládají, že specifické konsekvence posledních dvou
makrosystémů, totiž aktivace systémů odměn a trestů při působení stresu, zprostředkovávají
přístupnost nebo efektivitu různých subkomponent lokalizovaných uvnitř všech šesti
makrosystémů. Např. systém odměny (tedy pozitivní emocionalita jako je např. dobrá nálada
nebo anticipace pozitivních následků činnosti) redukuje vliv analyticky založených
intencionálních informací, tedy makrosystém analytického myšlení. Na druhou stranu ale
může systém odměny usnadňovat behaviorální kontrolu v rámci celkového zpracování
informací. Autoři dále hovoří o dalších vlivech systému odměny, který je provázen pozitivní
emocionalitou a systému trestů, který je naopak doprovázen negativní emocionalitou
(strachem, úzkostí atp.). Dlouhodobě působící pozitivní emocionalita pomáhá organismu
zvládat náhlé ataky negativních emocí (a brání dlouhotrvajícímu upadnutí do stavu negativní
emocionality), které ale mohou být zároveň potřebné pro spuštění sebekontrolních
mechanismů (např. plánování nebo kontrola impulsů). Stabilní působení pozitivní
emocionality také pomáhá organismu vyrovnávat se se stresem formou aktivizace, tedy
orientováním se na činnost a udržováním tohoto mechanismu. Pokud naopak člověk reaguje
na stres silným aktivováním systémů trestů, může mít problém s tím, že přeceňuje účinky
trestů. Příkladem může být student, který se nadměrně obává neúspěchu u zkoušky (tedy
neuspět v ní je pro něho naprosto nepřijatelné), což ho paralyzuje a inhibuje již v průběhu
přípravy na ni. Chronická dispozice k dominanci tohoto systému sebekontroly může vážně
poškozovat vývoj integrovaného „self“.
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Autoři se zabývali také otázkou, za jakých podmínek dochází k proaktivaci obou
důležitých

modů

vůle

(sebekontroly

a seberegulace).

Optimální

pro

vstup

do

seberegulativního modu vůle (tedy udržování integrity self) by měla být nízká nebo
maximálně střední míra aktivace systému trestů. Pokud má jedinec silně aktivovaný systém
trestů, má zhoršený přístup ke kognitivním složkám makrosystému (např. k plánování,
zaměření pozornosti apod.). Za stresových podmínek, kdy je silně aktivován systém trestů,
dochází potom k aktivaci druhého modu vůle – k sebekontrole. Ovšem za předpokladu, že
nepůsobí zároveň silně systém odměny. Jinak řečeno, všechny situační podmínky, které
redukují pozitivní afektivitu (např. frustrace, expozice nekontrolovatelných událostí) nebo
zvyšují negativní afektivitu (např. časový tlak, nepředvídatelnost událostí) se mohou stát
výchozí podmínkou pro cílově orientované chování (sebekontrolu), ale zároveň inhibují
aktivaci modu, který udržuje integritu self (seberegulace) (Kuhl, Fuhrmann, 1998).
Kuhl a Fuhrmann vyvinuli také testovou metodu, jejímž cílem je odhalit, jak
u zkoumaného jedince působí jednotlivé volní komponenty v rámci koordinace obou modů
vůle – sebekontroly a seberegulace. Blíže o této testové metodě, která má formu dotazníku,
jehož položky hodnotí zkoumaná osoba na sedmibodové škále, pojednáváme v kapitole
o operacionalizaci sledovaných jevů.
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4. DIAGNOSTICKÉ MOŽNOSTI ZKOUMÁNÍ ČASOVÉ ORIENTACE,
VÝKONOVÉ MOTIVACE A VŮLE
Čtvrtá kapitola pojednává o diagnostických možnostech všech tří představených
psychologických konceptů. Jejím cílem je poskytnout náhled na možné přístupy
k diagnostice, případně zmínit nejdůležitější momenty v historii výzkumů časové orientace,
výkonové motivace a vůle. Neklademe si tedy za cíl podat vyčerpávající přehled existujících
metod nebo metodologických systémů, ale pouze nastínit, jakými směry v daných oblastech
se výzkum ubíral či ubírá.

4.1 Možnosti operacionalizace časové orientace
Cílem této kapitoly je seznámit s možnostmi diagnostiky časové orientace člověka.
Některé z diagnostických metod se orientují na časovou perspektivu jedince a všechny její
dimenze (např. Zimbardův inventář časové perspektivy: minulost, přítomnost, budoucnost),
jiné se zabývají přímo budoucí časovou perspektivou (např. Nuttinova metoda motivační
indukce) a časové znaky referující o minulosti či přítomnosti zachycují jen okrajově.
V přístupech k diagnostice tohoto složitého jevu jsou značné rozdíly. V první části proto
zmíníme možné přístupy k operacionalizaci časové orientace / budoucí časové perspektivy.
Blíže představíme některé metody, které jsou ve výzkumech časové perspektivy používané.
Samostatné subkapitoly následně věnujeme metodám, které využíváme v našem výzkumu
prezentovaném v empirickém oddílu práce, anebo těm metodám, které svým významem
vysoce přesahují ostatní.

4.1.1 Přístupy k diagnostice časové perspektivy
Ačkoli je problematika časové perspektivy řešena v mnoha teoretických koncepcích,
v operacionalizaci tohoto tématu se vyskytují mnohé problémy. Někteří autoři (Lens, De
Volder, Nuttin) vnímají problém v mnohdy značné diskrepanci mezi velkými teoretickými
koncepcemi časové perspektivy a empirickým výzkumem. Jednotlivé metody výzkumu
tohoto psychologického jevu odpovídají totiž různým teoretickým východiskům a různým
přístupům k problematice. Široký pojem časové perspektivy je totiž možné zkoumat
prostřednictvím jeho jednotlivých aspektů – např. obsahu, hloubky, rozpětí, struktury,
alternativnosti apod.
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V historii se tradičně hovoří o dvou přístupech k diagnostice časové perspektivy. Metody
řazené do první skupiny vycházejí z volných projevů pokusných osob, tzn. z příběhů,
povídek, kreseb apod. Důležitou roli zde hraje fantazie. U tohoto přístupu nelze ale hledat
jistotu v tom, že události a předměty, které se objevují ve volných výtvorech pokusných osob,
mají pro ně skutečný osobní význam. Je nutné zde mít na paměti, že volné výtvory člověka
mohou být pouhé produkty jeho fantazie bez jakékoli důležitosti pro tuto osobu. V tomto
případě hovoříme o tzv. „neosobních obsazích“ a „kognitivní futuritě“ (De Volder, 1979;
Kastenbaum 1963 in Pavelková, 1990).
Přístup druhý vychází nikoli z fantazií jedince, ale z událostí (minulých či budoucích),
kterými se pokusná osoba po určitou dobu zabývá a kterým přisuzuje konkrétní význam.
O těchto událostech lze říci, že mají pro jedince velký osobní význam (Nuttin, 1980). Zde lze
hovořit o tzv. „osobních obsazích“ a o „osobní futuritě“ (De Volder, 1979; Kastenbaum 1963
in Pavelková, 1990).

4.1.2 Diagnostické metody zkoumající neosobní obsahy a kognitivní
futuritu
Mezi metody první skupiny, u kterých nemáme jistotu, že zkoumané osoby uvádějí
obsahy, které pro ně mají opravdu osobní význam, můžeme zařadit například známý
Tematický apercepční test (TAT), Techniku doplňování příběhu (SCT), Test neukončených
myšlenek (ITT), Cottleho Test kruhů a další.

Při Tematickém apercepčním testu (autor

Murray, publ. 1943) jsou pokusné osoby vyzvány, aby vyprávěly příběh o obrázku, který je
jim předložen. Slovo „apercepce“ vyjadřuje, že nejde o to, co na nejednoznačně vyhlížejících
obrázcích různých situací zkoumaná osoba „vidí“ (percipuje), ale jedná se o imaginativní
interpretaci viděného (Murray, 1943 in Blatný, 2010). Při Technice doplňování příběhu (SCT)
bylo zkoumaným osobám předkládáno několik základních koster příběhů a jejich úkolem
bylo příběhy doplnit, dokončit (Pavelková, 2002). Podobný je Test nedokončených myšlenek
(nebo též Test nedokončených vět), kdy mají pokusné osoby za úkol doplnit dvacet čtyři
nedokončených vět (používaný např. Kraussem a Ruizem při výzkumu souvislostí mezi
úzkostí ve stresových situacích a časové perspektivě člověka, 1967 in Pavelková, 2002).
Cottleho (publ. 1967) Test kruhů je technikou, při níž se využívá kresba. Osoba má za úkol
představit si minulost, přítomnost a budoucnost a namalovat je ve tvaru kruhů. Předpokládá
se, že velikost kruhů naznačí dominanci jedné z časových dimenzí u daného člověka.
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4.1.3 Diagnostické metody zkoumající osobní obsahy a osobní futuritu
Do skupiny metod, které vycházejí z událostí, lze zahrnout např. Cottleho Experimentální
inventář deseti nejdůležitějších událostí života, Kastenbaumův jednoduchý test Kým budete?,
Test čáry života, Gjesmeho škálu orientace na budoucnost a v neposlední řade
nejrozpracovanější Metodu motivační indukce Nuttina (Pavelková, 1990). Cottleho
Experimentální inventář (publ. 1968) požaduje po zkoumaných osobách, aby sestavily
seznam deseti událostí, kterým přikládají ve svém životě největší význam. Ve druhém kroku
mají osoby za úkol umístit tyto události do vzdálené minulosti, blízké minulosti, přítomnosti,
blízké budoucnosti a vzdálené budoucnosti, podle toho, kdy jednotlivé události prožívali /
budou prožívat. V Kastenbaumově testu mají zkoumané osoby odpovědět na otázku, kým
jednou budou (bez bližší specifikace) a v Testu čáry života (nebo v různých obměnách „testů
čar“) je úkolem nakreslit čáru jako čas a na ní vyznačit mj. své narození, smrt a meze
přítomnosti. Pavelková (2002) dále popisuje Gjesmeho „Škálu orientace na budoucnost“, ve
které mají probandi posuzovat na škále různé výroky vztahující se k budoucnosti či dalším
dimenzím času. Např. „Zdá se, že opravdu všechno dělám na poslední chvíli,“ nebo „Uvažuji
hodně o budoucnosti a cítím, že se rychle blíží“) apod.

4.1.4 Slohová práce na téma Moje budoucnost
Pro diagnostiku časové orientace někteří autoři používají také různé obměny slohových
prací či esejí na téma Moje budoucnost, kde je dána zkoumaným osobám poměrně velká
volnost. Ale zároveň jsou respondenti u této metody upozorňováni na to, že by si měli pro
svůj text vybrat okamžik či událost, o které už doopravdy někdy přemýšleli. Tato metoda
může být proto tedy zařaditelná (i přes svůj na první pohled velice projektivní charakter) také
do druhé skupiny diagnostických nástrojů, které zkoumají osobní obsahy a futuritu. Protože
jsme tuto metodu využili pro kvalitativní výzkum prezentovaný v empirickém oddíle této
práce, uvádíme v celém znění její zadání:
„Představte si nějaký okamžik (období) ve Vaší budoucnosti, o kterém jste již vážně
uvažovali, a který si dovedete představit. Nezáleží na tom, jestli to bude příští týden, příští
měsíc nebo za několik desítek let. Přesuňte se v myšlenkách do tohoto okamžiku a snažte se
popsat, kým jste v té době (kolik je Vám let), čím se zabýváte, co máte rádi a čeho se obáváte,
jak vypadá svět kolem Vás, Vaše rodina, o co se zajímáte apod.
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Potom zkuste zpětně zhodnotit Vaši minulost, popsat důležité události a životní kroky
v časovém úseku mezi současností a okamžikem, který jste si zvolili. Popište, čeho se Vám
dosáhnout nepodařilo, co důležitého se stalo ve Vašem životě nebo v životě Vašich blízkých.
Je důležité, abyste popsali skutečně to, o čem jste již někdy opravdu někdy přemýšleli.
Můžete si zvolit jakýkoli slohový útvar, volba žánru a způsob vyjádření záleží jen na Vás.
Práce je anonymní, nebude ji číst nikdo z Vaší školy, je určena pouze pro náš výzkum. Práce
nebude ani nijak hodnocena, nemusíte se soustředit na pravopis, ale pouze na obsahovou
stránku. Snažte se, prosím, brát tuto práci vážně, zamyslete se nad svou budoucností a své
představy se pokuste pravdivě popsat.“
První odstavec vyzývá zkoumané osoby, aby popsaly nějaký okamžik v budoucnu,
o kterém již skutečně někdy uvažovaly. Tato část může badatelům poskytnout informaci
o rozsahu jejich uvažování o budoucnosti a zároveň o obsazích, které je vzhledem
k budoucnosti zajímají. Ve druhém odstavci mají „zpětně“ zhodnotit, čím vším
pravděpodobně prošly, než se do zvoleného okamžiku dostaly. Zde může badatel získat
informace např. o tom, jak je uvažování zkoumané osoby strukturované, jak hluboce je
„promyšlené“, zda si tato osoba stanovuje jednotlivé subcíle, zda vnímá cestu do zvoleného
okamžiku jako koherentní apod. Prostřednictvím kvalitativního zkoumání dat získaných na
základě této metody lze získat informace o časové orientaci člověka (formou časové analýzy
resp. analýzy časových znaků a posouzením rozsahu časové orientace) a zároveň o obsazích,
které mají z hlediska uvažování o budoucnosti pro probanda určitý subjektivní význam.
Tato metoda s výše uvedeným zadáním byla používána např. ve výzkumech Pavelkové
(publ. 2002), následně v našich dalších výzkumech vztahů studentů k budoucnosti
(Menšíková, 2008).

4.1.5 Nuttinova metoda motivační indukce (MIM)
Nejpropracovanější metodou, kterou bychom mohli zahrnout do druhé skupiny
diagnostických materiálů, je Nuttinova (1980) Metoda motivační indukce (MIM). Protože se
však jedná o metodu, která zaujímá mezi ostatními jedinečné místo z důvodu své
komplexnosti a podrobného rozpracování, což inspirovalo mnoho Nuttinových následovníků,
věnujeme jí celou tuto kapitolu.
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Jedná se o metodu pro administraci velice rozsáhlou a pro zkoumané osoby také náročnou.
Na druhé straně může MIM poskytnout cenné informace o rozsahu (hloubce) i obsahu
perspektivy budoucnosti. Nuttin doporučuje provádět měření ve dvou fázích. Nejprve je nutné
sebrat vzorek předmětů, které nějakým způsobem zaměstnávají a motivují zkoumanou osobu.
Ve druhém kroku je potom provedena časová a obsahová lokalizace těchto předmětů, aby
bylo možné změřit různé aspekty perspektivy budoucnosti osob a také rozsah orientace na
budoucnost.
Nuttin (1980) se inspiruje metodou nedokončených vět, aniž by se však jeho metoda
vyznačovala charakteristikami projekční techniky. Počátky vět, které jsou formulované
v první osobě jednotného čísla (např. „Toužím po …“, „Přeji si …“, „Mám v úmyslu…“,
„Lituji, že …“), mají vést osobu k tomu, aby se písemně vyjádřila a doplnila řadu předmětů,
které pro něho mají osobní význam a jsou motivačně hodnotné. Nuttin rozlišuje dva typy
sloves, uvozujících nedokončenou větu. Prvním typem jsou ta slovesa, která vyjadřují
všeobecnou tendenci k nějakému předmětu nebo ta, která vyjadřují satisfakci nebo odměnu.
Druhým typem jsou slovesa, která vyjadřují aktivitu plánování nebo rozhodování. Tím, že
pokusná osoba odpoví (doplní větu), odhalí předmět své osobní motivace. Nuttin
předpokládá, že předmět, který osoba doplní, má pro něj určitou subjektivní pobídkovou
hodnotu (cíl, záměr, přání, program). Tyto incentivy vytvářejí potom určitou individuální
strukturu potřeb daného člověka, která rozhoduje o obsahových charakteristikách strukturace
budoucnosti.
V případě, že je na základě prvního kroku v metodě MIM sestaven seznam motivačních
tendencí zkoumané osoby, je možné postoupit dále a věnovat se obsahové a časové analýze
sebraného souboru. Nuttin (1980) rozlišuje čtyři velké kategorie předmětů, které mohou být
pro zkoumanou osobu motivačně významné, a řadu kategorií menších. Mezi čtyři základní
kategorie patří: a ) subjekt sám; b) skupina druhých, blízkých osob (rodinní příslušníci nebo
jiní významní lidé); c) hmotné předměty, jejichž původcem je člověk nebo příroda a d) ideální
entity (např. pravda, statečnost, svoboda, spravedlnost, politické a sociální konstrukce apod.).
Pro příklad uvádíme i některé z tzv. menších kategorií, kterých Nuttin stanovuje třináct:
seberealizace, sociální motivace - kontakt, vlastnictví, volný čas – zábava, poznávací
motivace – zkoumání apod.
Časovou analýzu Nuttin provádí následujícím způsobem. Každý výrok zkoumané osoby je
časově zařazen – nikoli však podle subjektivního odhadu dané osoby, ale na základě své
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„obvyklé“ časové lokalizace, tedy průměrné pro sociální skupinu, ke které proband náleží.
Jakým způsobem Nuttin realizuje toto časové kódování, ukazuje tabulka 4.
Tabulka 4: Časová analýza MIM – časové kódy (Menšíková, 2008 podle Nuttina, 1980)
Kategorie – kód

Charakteristika, strukturace

Stupnice v hodnotách kalendáře

-

přítomný okamžik testu

-

za jeden nebo dva dny

-

za týden

-

v průběhu jednoho měsíce

-

v průběhu jednoho roku

-

období lehce přesahující jeden rok

Stupnice v hodnotách „společenských hodin“

-

období vzdělávání

- na základě porovnání se sociální skupinou,

-

období dospělého, produktivního

do které proband náleží

věku
-

období třetího věku (od zastavení
aktivní činnosti po úmrtí)

-

období zbývajícího života subjektu

-

období následující po životě (obsahy
s přesahem lidského života)

Otevřená přítomnost

-

období, které začíná přítomným
okamžikem a předpokládá se, že
nikdy neskončí, bude trvat od
přítomného okamžiku stále (např.
subjekt chce být pilnější)

Reference k minulosti

-

některé osoby se zmiňují
i o událostech z minulostí

Nečasové objekty

-

nezakódovatelné objekty, které se
nevztahují k času (např.
u fantazijních odpovědí)
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Mnoho dalších autorů ve svých výzkumech pracuje v různých metodách s Nuttinovým
inventářem motivačních cílů jedinců, který získal na základě mnohaleté výzkumné činnosti
prostřednictvím metody MIM (Pavelková, 2002). Někteří autoři si také pro své výzkumné
účely MIM upravují (zejména dochází ke zkrácení nebo k modifikování dle účelu použití),
např. Havlíčková (2011). V současné době probíhá standardizace této úpravy (Havlíčková).

4.1.6 Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI)
Velmi často využívanou metodou je i Zimbardův inventář časové perspektivy (ZTPI),
který měří jejích pět faktorů (Zimbardo, Boyd, 1999). Tato diagnostická metoda vychází ze
Zimbardovy teorie časové perspektivy jako osobnostní charakteristiky, kterou jsme popsali
v první kapitole této práce. Respondenti odpovídají v dotazníku ZTPI na pětibodové
Likertově škále na 56 položek ZTPI.
Dotazník ZTPI měří tyto faktory:
1.

Negativní minulost – tento faktor reflektuje všeobecně negativní a averzivní pohled
na minulost. Zimbardo s kolegy zjistil, že tento faktor časové perspektivy souvisí
mnohdy s úzkostí, depresí či nízkým sebevědomím. Příklad položek: „Často myslím
na to, co jsem měl v životě udělat jinak“, „Je pro mě těžké zapomenout na
nepříjemnosti z mládí“.

2.

Hedonistická přítomnost – tento faktor zachycuje hedonistický (riskující) postoj k
času a životu. Naznačuje orientaci na přítomnost s malým zájmem o budoucí
důsledky současných akcí. Tento faktor je charakteristický orientací jedinců na
zábavu, potěšení, vzrušení. Obsahuje položky jako: „Riskování chrání můj život
před nudou“, „Dělám věci impulzivně“. Faktor naznačuje orientaci na přítomnost
s malým zájmem o budoucí důsledky.

3.

Budoucnost – tento faktor zachycuje všeobecnou orientaci na budoucnost. Chování
takových osob je ovlivněno dle Zimbarda snažením se o budoucí cíle a odměny.
Tento faktor jako jediný Zimbardo nedělí na dva subfaktory Typické položky:
„Když vím, že je třeba udělat nějakou práci, jsem schopen odolat pokušením“,
„Díky soustavné práci plním úkoly včas“, „Když chci něčeho dosáhnout, vytyčím si
své cíle a rozmyslím si, jakými konkrétními prostředky k nim dospět“, „Řídím se
pravidlem: nejdřív práce a potom zábava“.
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4.

Pozitivní minulost – ukazuje příjemné, sentimentální pohledy na minulost (na
rozdíl od faktoru negativní minulost, který zahrnuje spíše minulé trauma, bolest,
litování). Ukázka položek: „Mám rád vzpomínky na svou minulost“, „Mám rád
povídání o tom, jaké to bylo za starých dobrých časů“.

5.

Fatalistická přítomnost – znamená, že osoby takto časově orientované vnímají
přítomnost jako fatální, neovlivnitelnou, bez možnosti vlastními zásahy ovlivnit běh
událostí, cítí se být „vláčeni“ osudem. Zimbardo zde poukazu-je na souvislost
s agresí, úzkostí nebo depresí. Položky zahrnují například: „Má životní cesta je
řízena silami, na které nemám vliv“, „Nemá smysl si dělat starosti s budoucností,
protože ji stejně nemohu nijak ovlivnit“ (Pavelková, Purková, Menšíková, 2010 dle
Zimbardo, Boyd, 1999).

4.1.7 Dotazník perspektivní orientace (PO-7)
Dotazník vycházející z teoretického konceptu perspektivní orientace Pavelkové, který byl
popsán v první kapitole, jsme též využili v našich výzkumech uvedených v empirické části,
proto ho popisujeme podrobněji. Jeho sedmou verzi (PO-7) jsme popsali v článku
publikovaném v roce 2010.
Jednotlivé verze dotazníků prošly postupným prověřováním a psychometrickými
ověřeními. Opakovaně byla provedena položková analýza, faktorová analýza, výpočet
reliability a validizace dotazníkového konstruktu vzhledem k osobnostním, intelektovým
proměnným a dalším metodám vztahujícím se k časové perspektivě (například k Nuttinově
metodě MIM či Zimbardovu dotazníku ZTPI – Pavelková, 1985, 1990, 2002). Poslední
faktorová analýza potvrdila následující faktory.
První faktor můžeme nazvat „faktorem perspektivní orientace“ – tento faktor má
generalizovaný charakter. Sdružuje všechny charakteristiky konstruktu perspektivní orientace:
potřebu strukturace budoucnosti, oddálenost – dlouhodobost cílů a úkolů, realizaci plánů
a cílů, toleranci k oddálení odměny. Jde o žáky, kteří o své budoucnosti často přemýšlí,
o budoucnost se zajímají a chtějí mít o budoucnosti jasno. Rádi plánují do budoucna (dávají si
předsevzetí). Dlouhodobé úkoly jim nevadí, motivují je, tolerují oddálení odměny. Chtějí se
stále v něčem zlepšovat (sebe-rozvoj i v budoucnosti). Své plány a cíle realizují, mohou se
spolehnout na svou vůli. Chtějí jít na vysokou školu.
Druhý faktor sdružuje žáky, profesně již rozhodnuté, kteří se budoucností příliš
nezaobírají. Tito žáci o budoucnosti nepřemýšlejí, ale mají poměrně jasno, co je čeká, jsou již
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rozhodnuti, co budou po škole dělat, a informace o povolání, pro které se rozhodli, je zajímají.
Jde o žáky, kteří se domnívají, že se nemohou spolehnout na svou vůli a nechtějí jít na VŠ.
Třetí faktor sdružuje žáky s velkou tolerancí k oddálení odměny. Zatím nejsou
rozhodnuti, co budou dělat po škole, ale nevadí jim dlouhodobé úkoly ani to, když musejí
čekat na odměnu, záleží jim na tom, aby se stále v něčem zlepšovali, o svoji budoucnost se
zatím příliš nezajímají.
Čtvrtý faktor sdružuje také studenty, kteří mají velkou toleranci k oddálení odměny, o svoji
budoucnost se však již zajímají. Pátý faktor sdružuje žáky s „původcovskou“ tendencí.1 Jde
o žáky, kteří se domnívají, že svou budoucnost mohou velmi ovlivnit. Do budoucna sice příliš
neplánují a ani se o budoucnost příliš nezajímají, jsou však již rozhodnuti, co budou dělat po
škole. Mají před sebou více cílů a mezi těmi si podle situace vybírají. Své cíle a přání
uskutečňují a domnívají se, že se mohou spolehnout na svou vůli“ (Pavelková, Purková,
Menšíková, 2010, s. 37 - 38).

4.2 Možnosti operacionalizace výkonové motivace
Následující text je věnován metodám, jejichž prostřednictvím autoři měří výkonovou
motivaci člověka. Vývoj metod pro měření výkonové motivace do značné míry kopíruje
vývoj teoretických koncepcí výkonové motivace. Jakým způsobem se vyvíjelo testování
výkonové motivace v historii zkoumání této psychologické problematiky, shrnuje
Heckhausen v kapitole „Why Some Timeout Might Benefit Achievement Motivation
Research,“ která byla publikována v knize „Achievement and Task Motivation“ (Van den
Bercken, De Bruyn, Bergen, 1986). Hechausen dělí vývoj metod pro měření výkonové
motivace do čtyř dekád – od 50. do 80. let 20. století. O 50. letech hovoří Heckhausen jako
o průlomových v oblasti měření výkonové motivace. Výkonový motiv byl považován v té
době za kompaktní a stabilní atribut jedince. Mnoho odborníků se věnovalo v té době
1

Teorie původce – pěšák pochází od De Charmse (1968) a vyjadřuje se k problematice motivace, konkrétně
k tématu aktivity a reaktivity. Velice stručně popsáno, v této teorii člověk, který spatřuje příčinu svého chování
v sobě samém, je považován za vnitřně motivovaného, tedy původce, a člověk, který vidí příčinu vně sebe neboli
ve svém okolí, je považován za motivovaného zvnějšku, tedy pěšáka. De Charmsovy výzkumy rozlišily dva
druhy chování (De Charmsova teorie se vyjadřuje přímo k problematice žákovského chování). Žáci
s původcovskou tendencí vykazují např. vyšší zaujetí pro daný úkol, jejich chování je zaměřeno více na práci,
více se soustředí a jsou pozorní, přejímají větší zodpovědnost za své jednání, vykazují méně zjevné snaživosti
a okázalosti v chování, mají větší schopnost zvládat problémy a vypořádávat se s náročnými situacemi. Žáci
s pěšáckou tendencí vykazují pokornější chování, větší poslušnost vůči autoritě, větší úzkostnost
a vykazovanou bezmocnost, více čekají na impulsy z vnějšku apod. (Vaněk, Hošek, Man, 1982).
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skórování motivů pomocí Tematického apercepčního testu. Již nikdy potom nebylo
zkoumáno takové množství různorodých aspektů motivace. Heckhausen považuje 50. léta za
„éru měření motivů“. V letech šedesátých přichází Atkinson se svým modelem výkonových
potřeb a celá tato dekáda se zabývá interakcí motivů. V letech 70. se výzkumy opíraly
zejména o atribuční teorie. 80. léta přinesla zásadní změnu na výzkumném poli, autoři se
vracejí k „akci“, k jednání osob, a předznamenala zkoumání výkonové motivace v souvislosti
s volní akcí jedince (Heckhausen, 1986).
V této kapitole uvádíme ty metody měření výkonové motivace, které v historii zkoumání
problematiky výkonové motivace přinesly nové a důležité údaje, se kterými autoři pracovali
nebo nadále pracují. Tyto metody jsou ve stručnosti popsány ve třech subkapitolách
rozdělených dle povahy a zaměření metod. Inspirací pro nás bylo dělení těchto metod podle
Vaňka, Hoška a Mana (1982) na metody projekční, dotazníkové a výkonové (příp.
objektivní). Dále jsme čerpali z práce Heckhausenových (2008) a disertační práce Kubíkové
(2013). Zvláštní pozornost věnujeme Dotazníku výkonové motivace pro žáky autorů Hrabala
a Pavelkové, který je používán v českém prostředí a byl využit i ve výzkumech zpracovaných
v empirické části práce.

4.2.1 Projekční metody měření výkonové motivace
Projekční měření výkonové motivace se začalo používat na Harvardské univerzitě v 50.
letech 20. století. Tyto metody začal využívat McClelland se svými spolupracovníky. V rámci
aplikování těchto metod jsou výpovědi zkoumaných osob podníceny obrazovými situacemi
nebo navozeny verbálně. Dané metody jsou za pomoci obsahového rozboru analyzovány ve
shodě s teoretickými předpoklady. Metody mají za úkol odhalit individuální rozdíly v síle
navozené motivační tematiky (obrazem či verbálně). Metody založené na obsahové analýze
výpovědí zkoumaných osob umožňují objasnit řadu aspektů motivačně specifického chování
a prožívání z hlediska individuálních rozdílů, tedy mezi rozdílnostmi motivů a situačními
událostmi. Bývají také označovány některými autory jako implicitní (Heckhausen,
Heckhausen, 2008). Lze sem zařadit McClellandův skórovací systém na základě obsahové
analýzy „Tematického apercepčního testu“ (TAT) a Heckhausenův (60. a 70. léta 20.
století) systém obsahové analýzy, který umožňuje na základě projekčního měření
identifikovat dvě protikladné tendence výkonové motivace – naději na úspěch a strach
z neúspěchu. Heckhausen upravil testový materiál na soubor šesti obrázků, z nichž tři se
vztahují k víře v úspěch a tři ke strachu z neúspěchu. Obrázky jsou přirazeny ke třem různým
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pracovním oblastem – studijní činnosti, kancelářské činnosti a řemeslnické činnosti.
Konkurence mezi motivy se takto dle Heckhausena vyloučí tím, že se rozliší mezi vírou
v úspěch a strachem ze selhání a to v rámci jednoho výkonového motivu. Heckhausenův
skórovací klíč obsahuje tyto kategorie pro víru v úspěch: potřeba úspěšného výkonu,
instrumentální činnost, očekávání úspěchu, pochvala, pozitivní emoční stav, téma úspěchu.
A tyto kategorie pro strach z neúspěchu: potřeba vyhnout se neúspěchu, instrumentální
činnost vyhnutí se neúspěchu, očekávání neúspěchu, kritika, negativní emoční stav, neúspěch
a téma neúspěchu (Heckhausen, Heckahusenová, 2008). Oproti McClellandovi, který měří
čistě potřebu úspěšného výkonu, se Heckhausen snažil měřit ve své modifikaci TAT obě
proměnné. McClellandův systém je používán převážně v Americe, Heckhausenův je známější
v evropských zemích.
K dalším projektivním testům bychom mohli přiřadit „French Test of Insight“ (FTI),
který byl vyvinut ve Francii. Tento test nevyužívá obrázky situací jako TAT, ale je zaměřen
na dokončování příběhů, což má u zkoumané osoby podnítit imaginaci relevantních motivů,
které jsou zkoumány. FTI bývá využíván zejména v případě, kdy jsou porovnávány výpovědi
zkoumaných osob pocházejících z různého kulturního prostředí (Kubíková, 2013).
Kritici projekčního měření výkonové motivace upozorňují, že zůstaly neprozkoumané
zejména „možnosti plánovitého variování podnětů, aby byla vyznačena individuální
zaměřenost motivu podle rozhodujících situačních parametrů a podle šíře generalizace motivu
bez ohledu na situace. Neprozkoumány rovněž zůstaly možnosti rozčlenění kategorií
obsahové analýzy na základě různých motivačně teoretických konstrukcí“ (Vaněk, Hošek,
Man, 1982, s. 34).

4.2.2 Dotazníkové metody měření výkonové motivace
Zejména z důvodu vyšší reliability, větší ekonomičnosti a jednoduššímu skórování
mnoho autorů používá metody dotazníkové, vytvářené ve shodě s teoretickými předpoklady.
Většina autorů se zaměřuje při konstruování dotazníků pro měření výkonové motivace na
výslednou tendenci – naději na úspěch či strach z neúspěchu. Autoři se prostřednictvím těchto
metod dotazují na výskyt chování, které odpovídá intenzitě výsledné tendence orientace na
výkon. Někteří z autorů vycházejí z proměnných, které jsou dle jejich názoru zásadní pro
vývoj výkonové motivace. Otázky jsou většinou situovány do prostředí, ve kterém jedinec
vyrůstal nebo vyrůstá (rodina, způsob výchovy apod.). Dotazníkové měření výkonové
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motivace se využívá také ve školním prostředí. Vaněk, Hošek a Man popisují, že některé
z dotazníkových metod vycházejí z pojetí výkonové motivace jako obecného faktoru
a můžeme je tedy označit jako „monofaktorové“, jiné dotazníky vycházejí z heterogenního
přístupu k výkonové motivaci a lze je nazvat „multifaktorovými“ (Vaněk, Hošek, Man, 1982).
Velice známou a používanou metodou je Smaltův tzv. L-M-G test - „LeistungsMotivation-Gitter“, v českém prostředí známý jako „výkonová motivační mříž“, z roku
1976. Tento test disponuje výhodami dotazníkové metody (značná reliabilita, jednoduchost)
a zároveň využívá kladů realizace obsahové analýzy výpovědí jedince. L-M-G test bývá
označován za tzv. semiprojektivní

techniku

kombinující

výhody TAT

a výhody

dotazníkového šetření. Zkoumané osobě je umožněna volba výpovědi prožitku k určité
obrazové situaci z předem připravených vět. Test je složen z 18 obrázků a z 18 výroků, které
jsou vypsány u každého obrázku. Test postihuje 6 základních okruhů lidských činností –
manuální, hudební, školní, samostatné, kooperativní a sportovní. Mnohoprvková mříž je
tvořena interakcí mezi různými situacemi a výpověďmi zážitků specifických pro motiv. Tato
„matrice“ umožňuje postihnout nejen intenzitu motivu, ale také jeho extenzitu (jeho výklad
bez ohledu na situace) (Vaněk, Hošek, Man, 1982).
Dalším testem je „Multi Motive Grid“ (MMG), který je založen na měření motivace
formou LMG, ale tentokrát se autoři snažili nalézt taková tvrzení, která by reprezentovala
oblasti vyhnutí se neúspěchu i naději na úspěch (naděje versus strach). Tato technika obsahuje
14 obrázků s 12 tvrzeními. Z výsledných 168 položek může vyvstat šest motivů: víra
v úspěch, strach z neúspěchu, jistota, strach z odmítnutí, důvěra ve vlastní schopnosti, strach
ze selhání (Schmalt, 1999).
Dotazníkové metody bývají také některými autory nazývány jako explicitní metody
měření výkonové motivace. Jedná se o vysoce standardizovaný podnětový materiál se
strukturovanou formou odpovědí, který dává velmi malý prostor zkoumané osobě pro volné
odpovědi. Např. McClelland hovoří o tom, že tyto metody mohou poskytnout spontánní popis
motivů zkoumaných osob. Kromě jednoznačných výhod, jako jsou např. psychometrické
kvality a jednoduchá analýza dat, má tento způsob měření také své nevýhody. Např. může
docházet k tendenci zkoumané osoby prezentovat sama sebe v sociálně příznivém světle. Dále
volené odpovědi mohou být silně subjektivně ovlivněné hodnocením vlastních schopností
více než motivy, které mohou řídit jejich aktuální chování (Heckhausen, Heckhausenová,
2008).
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Uvedeme zde několik příkladů explicitního měření výkonové motivace, které odpovídají
výše uvedeným charakteristikám. Metody jsou seřazeny vzestupně dle svého stáří. První
z nich je „Mehrabian Achievement Risk Preference Scale“ (MARPS) z roku 1969, která
měří charakteristické výkonové chování orientované na úspěch: reálnost cílů, snaha
o nezávislost, preference přiměřených úloh. Dalším je „Achievement Motivation Test
(AMT) vyvinutý Hermansem v roce 1970, který je určený dětem a adolescentům. V českém
prostředí je pak zásluhou překladu Mana známá „Achievement Motivation Scale“ (AMS)
(Gjesme, Nygård, 1970). Jedná se o dvě škály chování, které souvisejí s přijetím úspěchu
a strachem z neúspěchu. Položky se týkají snahy získat informace o kognitivních
a afektivních charakteristikách výkonově orientovaného chování člověka. Dotazník se skládá
z 15 položek pro strach z neúspěchu a 15 položek měřících naději na úspěch. Dotazník byl
později Engeserem (2004) zkrácen na deset položek (pět položek pro strach z neúspěchu a pět
pro naději na úspěch). Jak již bylo uvedeno, plnou verzi AMS přeložil Man ve spolupráci
s Gjesmem a Nygårdem (1994) a zkrácenou verzi potom Man a Stuchlíková (1996).
„Leistungs Motivations Inventar“ (LMI) od Schullera a Prochasky z roku 2001 byl v první
fázi vytvořen pomocí dokonce 728 základních složek výkonové motivace, které byly posléze
rozděleny do 38 kategorií. Ve druhé fázi autoři zredukovali dotazník na 170 složek
seskupených do 17 kategorií. Jako příklad kategorií můžeme uvést úsilí, soutěživost, chuť se
učit, nebojácnost, flexibilita, odolnost, sebekontrola apod. Testový materiál má dvě formy,
plnou, která zkoumá všech 17 aspektů ve 170 položkách a zkrácenou o 30 položkách.
Jednotlivé položky jsou posuzovány na sedmibodové škále.
V rámci československého prostředí lze uvést Dotazník motivace k výkonu (DMV),
který byl standardizován v Bratislavě Pardelem, Maršálkovou a Harovskou (1984). Tento
dotazník je vhodný pro respondenty starší 17 let. Dotazník obsahuje 52 položek, které jsou
posuzovány na pětibodové škále. Položky jsou rozdělené do tří skupin podle oblasti motivace
k výkonu. Aspirace, vytrvalost a očekávání do budoucna měří 24 položek, úzkost brzdící
výkon měří 17 položek a úzkost podporující výkon potom 10 položek. Dále považujeme za
vhodné uvést Dotazník pro měření výkonové motivace (MOVYK) Hoška, Mana a Klímy
(1982), který obsahuje 40 položek, které jsou posuzovány na devítibodové škále a opět
některé položky skórují pro strach z neúspěchu a jiné pro naději na úspěch (Kubíková, 2013).
K novějším, některými autory označovaným jako tzv. „testy nové generace“, lze zařadit
tzv. PSE-Questionnaire (PSE) (Schultheiss et al, 2009). Tento test nabízí nový přístup
k měření výkonové motivace a spočívá v obsahově uzavřeném měření motivů, které
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koresponduje s vybranými kódovacími systémy či kategoriemi vybrané teorie motivace. Test
se skládá ze 112 položek (8 obrázků, ke každému je přiřazeno 14 položek).

4.2.3 Další metody měření výkonové motivace – na základě výsledků
chování a na základě výkonů (objektivní testy)
Ke zjištění úrovně výkonové motivace jedince lze dospět také na základě analýzy
chování člověka. Vaněk, Hošek a Man (1982) zmiňují metody měřící aspirační úroveň (např.
Lewin et al., 1944, Hošek, 1965, 1976 aj.), metody zabývající se chováním člověka
v situacích rizika (Atkinson, 1957, De Charms, Davé, 1965, Heckhausen, 1967 aj.) nebo
zkoušky perzistence (Feather, 1966, Atkinson, Birch, 1970, Atkinson, Raynor, 1974 aj.).
Někteří autoři se také věnují přímému měření výkonů jedinců v určité navozené situaci
(experimenty). Autoři sledují např., zda navozená situace vyvolává u zkoumané osoby spíše
očekávání úspěchu nebo neúspěchu, jak vysoká jsou kritéria, podle nichž jedinec měří své
výkony, nebo např. jak okolní svět podněcuje očekávání citového stavu vázaného na výkon
(dle Vaňka, Hoška, Mana, 1982).
O objektivních metodách hovoří autoři jako o takových, které nejsou závislé na
sebehodnocení zkoumané osoby. Na základě těchto testů jsou motivy vyvozovány
z pozorovatelného chování. Mezi tzv. objektivní metody měření výkonové motivace
bezesporu patří využití počítačových programů. Např. Blankenshipová vytvořila v roce 1987
testovací počítačovou metodu, která se zaměřuje na realistické versus nerealistické změny
v ambicích, preferenci přiměřeně těžkých úkolů před lehkými nebo příliš těžkými a latentní
odpověď ve výběru mezi výkonově ovlivněnými aktivitami a neutrálními aktivitami.
Některými autory však není tato metoda přijímána a považována za věrohodnou, z toho
důvodu, že kritéria výkonového chování jsou předpokládána předem a jsou součástí
počítačového programu (Kubíková, 2013). V českém prostředí se využitím počítačových
programů pro měření výkonové motivace zabývají Man a Stuchlíková, kteří používají např.
hru „Roboguard“, která manipuluje se stavy typu „flow“ za určitých kontrolovatelných
podmínek (Man, Mareš, 2005).

4.2.4 Dotazník výkonové motivace pro žáky
Jak již bylo uvedeno výše, Dotazník výkonové motivace pro žáky od autorů Hrabala
a Pavelkové (2011) byl využit i v našich výzkumech, které jsou prezentovány v empirické
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části práce, v následujícím textu proto tuto metodu blíže charakterizujeme. Uvádíme, z jakých
předpokladů vycházeli autoři při sestavování dotazníku, jaké problémy se mohou vyskytnout
v rámci pedagogického procesu z důvodu odlišného vnímání úrovně výkonové motivace
u žáků a učitelů a co si tato metoda klade za cíl postihnout. Jak je dotazník konstruován
uvádíme v empirické části v kapitole o výzkumných metodách.
Autoři vycházeli při konstrukci dotazníku zejména z Atkinsonova přístupu k výkonové
motivaci, kdy základ spočívá ve dvou základních výkonových potřebách člověka – potřebě
úspěšného výkonu a potřebě vyhnutí se neúspěchu a z Heckhausenova rozšířeného
kognitivního modelu motivace.
Autoři tvrdí, že „zná-li učitel intenzitu a poměr obou motivačních potřeb u svých žáků,
má možnost optimálně volit náročnost zadávaných úkolů jak z hlediska jednotlivých žáků, tak
z hlediska celé třídy, a tím optimalizovat svou práci s motivací ve vyučování; žákům
s pozitivní výkonovou motivací (s rozvinutou potřebou úspěšného výkonu a nízkou obavou
z neúspěchu) umožňovat tuto motivační tendenci optimálně ve vyučování využívat a žákům
s převažujícími obavami před selháním pomáhat k pozitivní změně jejich výkonového
zaměření“ (Hrabal, Pavelková, 2011, s. 5).
Hrabal s Pavelkovou (2011) uvádějí, že dvě základní výkonové potřeby jsou na sobě
vzájemně nezávislé. Výsledky jejich výzkumů jasně ukazují, že žákovské sebeposouzení
v intenzitě obou potřeb je na sobě nezávislé, tedy, že intenzita jedné potřeby neurčuje větší
nebo menší intenzitu potřeby druhé. Výsledky výzkumů těchto autorů u učitelů však
naznačují, že učitelé vnímají tyto dvě motivační tendence (potřeby úspěšného výkonu
a potřebu vyhnutí se neúspěchu) u žáků jako navzájem závislé. Tato diskrepance může
komplikovat úspěšnost pedagogického procesu.
Autoři v manuálu k dotazníku uvádějí normy pro žáky a třídy základních a středních
škol, typologii žáků a tříd z hlediska výkonových potřeb a , což je velice cenné, nastiňují
obecná doporučení pro další práci s výkonovou motivací.

4.3 Možnosti operacionalizace vůle
V následujícím textu uvádíme diagnostické metody, kterými odborníci měří vůli.
Přestože podle mnoha autorů patří psychické volní procesy a volní vlastnosti osobnosti
k nejdůležitějším faktorům cílevědomého řízení lidské aktivity, operacionalizace této
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problematiky není některými odborníky (např. Brichcín, 1999) považována za dostatečně
rozpracovanou. Volní vlastnosti osobnosti sice nerozhodují o tom, co člověk dělá, ale určují,
jakým způsobem člověk svou aktivitu usměrňuje – jak pracuje a jedná (např. iniciativně,
vytrvale, pasivně, nespolehlivě apod.). V případě měření těchto vlastností se mnohé metody
vyznačují tím, že měří spíše schopnosti inteligence a nikoli volní vlastnosti (Brichcín, 1999).
Brichcín (1999) dělí metody, kterými se autoři snaží změřit volní vlastnosti osobnosti do dvou
základních skupin. První z nich jsou metody subjektivní, kdy zkoumaná osoba (nejčastěji na
základě dotazníkových šetření) vypovídá o svých vlastních způsobech chování v jistých
situacích, které vyžadují volní kontrolu. Druhou skupinu metod tvoří metody objektivní, kdy
se na základě řešení určitých úkolů či problémů snaží autoři popsat charakteristiky vůle. Mezi
tyto objektivní metody lze zařadit také psychologické přístrojové (počítačové) metody.

4.3.1 Subjektivní metody měřící volní vlastnosti osobnosti
Subjektivní metody jsou, jak již bylo uvedeno výše, zaměřené na vlastní probandovo
posouzení svých volních vlastností, nejčastěji v různých situacích. Pro toto zkoumání jsou
nejvíce využívány dotazníkové metody. Brichcín (1999) uvádí jako příklady těchto metod dvě
známé zahraniční metody, které se „dotýkají“ volní regulace lidského chování a to Rotterův
(1975 in Brichcín 1999) dotazník určený pro zjištění převahy vnějších či vnitřních faktorů
regulace chování (internal versus external locus of control) a Cattellův rozsáhlý dotazník
zaměřený na identifikaci 16 osobnostních faktorů, kde dva z nich se týkají oblastí volní
regulace. V českém prostředí realizoval Říčan (1970 in Brichcín, 1999) výzkumnou sondu,
kdy předkládal zkoumaným osobám početný soupis adjektiv, která označovala odlišné
způsoby chování, jednání a činnosti, z nichž probandi hodnotili prostřednictvím výběru
a řazení své vlastní rysy osobnosti. Odborníci v českém prostředí mají k dispozici některé
další metody, které na základě vlastních odpovědí respondentů diagnostikují psychické
vlastnosti, ale žádná z nich není zaměřena speciálně na zjišťování volních vlastností
osobnosti.
K subjektivním metodám lze zařadit také Inventář volních složek (The Volitional
Components Inventory“ autorů Kuhla a Fuhrmanna z roku 1998, který jsme používali také
v případě našich výzkumů a podrobněji ho popisujeme níže.
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4.3.2 Objektivní metody měřící volní vlastnosti osobnosti
Brichcín (1999) považuje objektivní metody za diagnosticky mnohem hodnotnější.
Upozorňuje na to, že v zahraničí i v českém prostředí existuje takových metod poměrně velké
množství, ale mnoho z nich měří spíše inteligenci, zachycují tzv. výkonovou křivku, projevy
emocí nebo temperamentu. Objektivní metody jsou založené na plnění úkolů či úloh
zkoumanými osobami. Na základě analýzy průběhu a výsledků aktivity jedince při plnění
těchto úkolů lze získat informace o individuálních zvláštnostech i obecných zákonitostech
psychické struktury a funkce v oblasti vůle. K realizaci a vyhodnocování těchto objektivních
metod jsou v mnohých případech využívány počítačové přístroje.
Některé z metod také využívají předností obou skupin metod – průběh a výkony při
plnění úkolů jsou následně porovnávány se subjektivními výpověďmi probandů.
Jako příklad objektivní metody, která zároveň využívá předností počítačové techniky, je
tzv. Test volní regulace (TVOR-87, následně další verze TVOR-97) vyvinutý Brichcínem.
Jedná se o psychologickou zkoušku pro diagnostikování schopnosti vyvíjet volní úsilí a konat
sebekontrolu. Tato zkouška umožňuje také porovnat sebehodnocení testované osoby
s objektivním průběhem a s výsledky testování. Zkouška vychází z Brichcínovy teorie vůle,
volních procesů a volních vlastností osobnosti. Zkouška klade nároky na kontinuitní
provádění elementárních intelektových operací za odlišných podmínek. Výsledky zkoušky
umožňují vyhodnotit působení obou hlavních faktorů volní regulace – volního úsilí
a sebekontroly (Brichcín, 1987).

4.3.3 Inventář volních složek (VCI)
Kuhl a Fuhrmann (1998) dovedli svou teorii vůle, kterou jsme popsali ve třetí kapitole,
i do operacionalizační úrovně a sestavili inventář volních složek osobnosti (The Volitional
Component Inventory – VCI). Inventář je konstruován jako dotazník využívající škálového
hodnocení odpovědí. Metodu bychom zařadili do subjektivních, jelikož zkoumaná osoba
přiřazuje na škále četnost výskytu uvedených myšlenek, pocitů, stavů, které reprezentují
jednotlivé faktory vůle.
VCI si klade za cíl zjistit, jak jednotlivé volní komponenty působí v modu sebekontroly
a modu seberegulace a v jejich vzájemné koordinaci. VCI je založen na rozkladu těchto dvou
základních modů vůle do dalších specifických, teoreticky oddělených, volních subkomponent
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(např. iniciace chování, kontrola nežádoucích impulsů a vtíravých myšlenek, obnovení
vyčerpané motivace pro dosažení cíle apod.). První část inventáře tvoří dle autorů různé
složky sebekontroly a seberegulace a snaží se postihnout konfigurace různých kompetencí ve
stavu, kdy musí jedinec překovávat určité překážky či potíže při dosahování cíle. Druhá část
dotazníku sleduje situace, kdy je člověk ve stavu stresu nebo frustrace (náročné podmínky,
prožitek neúspěchu apod.). Tato druhá část dotazníku sleduje, jakým způsobem jsou
jednotlivé volní složky redukovány či utlumovány právě v případě situace stresu či frustrace.
V dotazníku se vyskytují také situace, v nichž je dle autorů, volní kompetence inhibována na
minimum. Jsou to takové situace, kdy jedinec spoléhá na tzv. behaviorální rutiny, které
nevyžadují mnoho centrální koordinace. V případě takových situací individuální subsystémy
kooperují automaticky a konfiguraci systému nazýváme „auto(sebe)organizací“, protože
individuální procesy se organizují „samy“ bez centrálního vedení. Tyto dvě, resp. tři části,
nejsou pro respondenta nijak znatelně odděleny. V následujících tabulkách jsou shrnuty
jednotlivé volní složky (v inventáři subkomponenty). Tabulka 5 představuje složky, které se
mohou aktivovat v případě určitého překonávání překážek (jak autoři uvádějí – difficulties of
enactment). Tabulka 6 uvádí ty složky, které se mohou aktivovat či hrají roli v případě stavu
stresu nebo frustrace. V tabulce přiřazujeme k jednotlivým volním složkám také kód, který je
užívaný v inventáři. V empirické části práce jsme pracovali s upravenou verzí VCI, kdy jsme
se rozhodli na určité volní složky respondentů nedotazovat, kódy v textu slouží jako pomůcka
pro snazší orientaci v níže popsané úpravě. Kódy jsou sestavené ze zkratek anglických názvů
jednotlivých faktorů, tak jak je používají autoři. Tabulky 5 a 6 prezentují všechny volní
složky, se kterými pracují Kuhl a Fuhrmann (vybrané faktory pro náš výzkum jsou
prezentovány ve výzkumné části – v kapitole 5. 3. 3)
Tabulka 5: Volní složky působící při překonávání překážek
Volní kompetence

Kód

Seberegulace (podpora self)
1. Kontrola pozornosti
a) Vědomě, explicitně
„ Pokouším se vědomě udržet svou pozornost stabilní.“
b) Nevědomě, implicitně
„Jsem pohlcen prací, bez ztráty významu cíle.“
2. Motivační kontrola
„Beru v úvahu pozitivní incentivy týkající se věci.“
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CAC

IAC
MOC

3. Emocionální kontrola
„Mám dobrou náladu, když dělám věci dobře.“
4. Aktivační kontrola – kontrola „arousal“
a) Adaptivní aktivování
„Cítím se fit i v případě náročných věcí.“
b) Adaptivní uklidnění
„Jsem schopen zklidnit se, když to pomůže“

EMC

ACU

ACD

5. Sebeurčení
„Mám pocit, že se rozhoduji sám“

SEL

6. Kontrola rozhodnutí
„Nevyrušují mne spontánní rozhodnutí.“

DEC

Sebekontrola (sledování cíle)
7. Kontrola intence / monitorování
„Často hodnotím - monitoruji svá rozhodnutí.“

IMO

8. Plánování
„Promýšlím detaily věci.“

PLA

9. Iniciování
„Jednoduše začnu.“

INI

10. Kontrola impulsů
„Cítím se bezbranný ve vztahu ke svádění, lákadlům,
pokušení.“

EDI

11. Kontrola neúspěchu
„Bezprostředně se poučím ze svých chyb“

FCO

12. Sebereflexe
a) Volní sebedůvěra
volní přesvědčování o své účinnosti – „self-efficacy“
„Jsem přesvědčen o tom, že nejsem slabý.“
b) Volní optimismus
„Jsem optimistický, vše dobře dopadne.“

VSE

OPT

Tabulka 6: Volní složky působící při stresu či frustraci
AOD: perspektivní rozhodování versus váhání, rozpaky
13. Deficit energie
Pocity nezájmu, těžkopádnosti

LAE

87

14. Implicitní odmítnutí
a) Intruse (vtíravost)
„Všechny mé myšlenky jsou o úplně jiných věcech.“
b) Zanedbávání (opomíjení)
Odkládání věcí
15. Alienace – odcizení
a) Neformální introjekce
Pocit povinnosti dosáhnout očekávání ostatních
b) Externí kontrola
„Připraven pracovat pouze tehdy, když někdo vyhrožuje, že
bude křičet, pokud se úkol nesplní.“

ADI

GON
ALI
IOJ

XCO

AOF: neangažovanost versus zaujetí
16. Emocionální vytrvalost
a) Rozvážné myšlení
„Stále se táži sám sebe, jak bych mohl udělat věci lépe.“
b) Behaviorální inhibice
„Po neúspěchu ztrácím svou hnací sílu.“
17. Rigidita
a) Behaviorální posun náhledů
„Je pro mě obtížené opustit staré zvyky.“
b) Kognitivní rigidita
„Je pro mě obtížné přizpůsobit se náhlé změně pravidel.“
18. Průběžná kontrola
a) Tlak
„Sám se trestám – využití trestu na sobě samém“
b) Negativní anticipace
„Představuji si, jak strašné budou další neúspěchy.“

RSE

EPI

SAC

SCO

SCP

FOF

V tabulkách nejsou obsaženy volní vlastnosti ve VCI uvedené pod čísly 19, 20 a 21,
o nichž autoři hovoří jako o složkách náležících ke spontánnímu modu a nepředpokládá se
u nich tedy téměř žádná volní kontrola:
19. Vyhýbání se úsilí (EAV) a odmítání se podřízení přáním a požadavkům druhých
a okolí – reaktance (REA)
20. Spontaneita (SPO) – realizace spontánních aktivit
21. Těkavost versus persistence (EPR)
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V tabulkách 6 a 7 se také nevyskytují následující faktory, které mohou mít vliv na volní
jednání jedince, a se kterými VCI také operuje: strategická kontrola záměrů, úmyslů a cílů
(SIC); víra ve vlastní kompetence, vlastnosti, pravomoci či oprávnění (MAS), snění o cíli
v pozitivní rovině - fantazie o dosažení cíle (PGF) a odměňování sebe sama (RWD) např. za
dílčí úspěch nebo konečné dosažení cíle. Tyto faktory ovlivňující volní vlastnosti jedince
autoři nerozdělují dle toho, zda působí v případě „běžného“ překonávání překážek, či zda
působí v případě stavu stresu a frustrace. V inventáři VCI se však vyskytují i tyto faktory
a respondent se k nim vyjadřuje stejně jako k faktorům uvedeným v tabulkách.
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VÝZKUMNÁ ČÁST
5. ÚVOD K VÝZKUMNÉ ČÁSTI
V teoretické části práce jsme se zabývali třemi velkými tématy, prostřednictvím nichž se
psychologové snaží více porozumět způsobům chování nebo jednání člověka v různých
situacích – časové perspektivě, výkonové motivaci a vůli. Všechna tato tři témata jsou
zkoumána také perspektivou školní a pedagogické psychologie, jelikož, jak se domnívají
odborníci věnující se této psychologické disciplíně, mohou poskytnout odpovědi na otázky,
které bývají v rámci pedagogického procesu ve školách často kladeny. V teoretické části
práce jsme se věnovali především těm koncepcím, které nám poskytují poznatkový rámec pro
naše vlastní zkoumání. V rámci klasických teorií výkonové motivace vycházíme ze
základních koncepcí Atkinsona a Raynora, později Heckhausena. Z hlediska kognitivně
motivačních koncepcí vycházíme zejména z prací Nuttina, Gjesmeho a jejich následovníků.
V oblasti časové orientace zejména z teorie perspektivní orientace Pavelkové, inspirace nám
poskytl také koncept Zimbardův a konečně pro oblast vůle teorie Kuhla a Fuhrmanna.
V rámci analýzy výše uvedených teoretických koncepcí časové perspektivy, výkonové
motivace a vůle, jsme se zaměřili zejména na hledání překryvů, úzkých vazeb a návazností
v popsaných systémech. Naším záměrem bylo určité důležité momenty uvedených souvislostí
postihnout i výzkumně. Těchto momentů, na které bychom se mohli empiricky zaměřit, je
značné množství, šíře nastíněné problematiky je téměř nepostihnutelná. Důležitým momentem
naší práce proto bylo zúžit a jasně zvolit oblast výzkumu. Na základě analýz teoretických
systémů jsme tedy vyspecifikovali čtyři hlavní cíle výzkumu:
1. Získat základní popis vztahu žáků a studentů k budoucnosti přes jednotlivé zkoumané
proměnné – časovou orientaci, výkonovou motivaci a volní vlastnosti.
2. Empiricky prověřit vazby mezi výkonovou motivací a časovou perspektivou žáků
a studentů.
3. Na obecnější úrovni porovnat různá uchopení časové perspektivy, konkrétně koncept
perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardovu teorii časové perspektivy.
4. Analyzovat vazby mezi časovou orientací studentů, jejich výkonovou motivací a volními
charakteristikami – v rámci vytvoření kasuistik studentů.
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Výzkumná část práce je rozdělena na několik kapitol a subkapitol. Na tomto místě se
především věnujeme popsání designu výzkumných prací a stanovení základních cílů
výzkumu, jelikož výzkumných sond bylo realizováno více a jejich šíře a zaměření bylo různé.
Dále popisujeme výzkumný vzorek, výzkumné metody, způsob zpracování výsledků
a zmiňujeme, jak byla zajištěna etická stránka výzkumu. Pro prezentaci výsledků je vyčleněna
samostatná kapitola, která je rozdělena na části dle výzkumných cílů a tří úrovní výzkumu,
které popisujeme níže.

5.1 Design výzkumných prací a cíle výzkumů
Nejprve se ve stručnosti vrátíme k výše vytyčeným cílům výzkumu. U jednotlivých cílů
uvádíme také na některých místech odkaz na teoretický myšlenkový rámec, ze kterého
vycházíme. Dále kurzívou uvádíme u druhé až čtvrté oblasti příklady otázek, které si můžeme
klást při pedagogicko-psychologických aplikacích témat výkonové motivace, časové
perspektivy a vůle, a které souvisejí se zkoumanou oblastí (cílem).
Základní, víceméně popisnou oblastí výzkumu (první výzkumný cíl) je získání informací
o vztahu žáků a studentů k budoucnosti. Vzhledem k výše popsaných úzkým vazbám
jednotlivých zkoumaných oblastí se nejedná jen o deskripci časové orientace žáků a studentů,
ale také o zjištění výsledné převahy výkonové motivace a některých volních vlastností žáků
a studentů.
Na úzkou vazbu mezi výkonovou motivací a časovou perspektivou (druhý výzkumný
cíl) poukazovali někteří z autorů, jejichž myšlenky či celé teoretické koncepty byly uvedeny
v teoretické části práce. Poukazujeme zejména na Gjesmeho upozornění na dva důležité
faktory, které ovlivňují psychologickou distanci (cílů) a její vliv na chování člověka
v přítomnosti. Jak jsme již uvedli v první kapitole, jeden z těchto faktorů se vztahuje k situaci
a druhý k jedinci. Situačním faktorem je např. vzdálenost cíle v čase (vzdálenost mezi
individuem a budoucím výkonovým cílem) a osobním faktorem je orientace jedince na
budoucnost (Gjesme, 1981). Podobně Nuttin ve své teorii budoucí časové perspektivy tvrdí,
že člověk řídí svou budoucnost prostřednictvím strukturování a rozšiřování kognitivního
rozpracování nespecifických výkonových potřeb na konkrétní cílové objekty. A co je důležité,
tyto objekty mohou být jedincem situovány do budoucnosti různé vzdálenosti (od krátkodobé
po dlouhodobou a někdy mohou časové charakteristiky přesáhnout i lidský život) (Nuttin,
1980). Z českých autorů se lze odkázat na perspektivní (versus krátkodobou) orientaci žáků
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a studentů Pavelkové (1990, 2002) a některá zjištění Fila (1992), např. vztahy aspektů
výkonové motivace – výkonového jednání, očekávání a úrovně nároků. V našem výzkumu
nás zajímalo, zda a jakým způsobem výsledná výkonová motivace žáků a studentů souvisí
s jejich časovou orientací. A to jednak z hlediska perspektivní orientace, ale také z hlediska
převahy jedné z časových dimenzí dle Zimbarda. Jsou např. žáci a studenti s vysokou
potřebou úspěšného výkonu zároveň orientováni více na budoucnost? Inklinují žáci a studenti
s výraznou převahou vyhnutí se neúspěchu k negativním myšlenkám o minulosti? Mají žáci
a studenti s nízkou potřebou úspěšného výkonu sklony k hedonistickému prožívání
přítomnosti?
Náš třetí výzkumný cíl je zaměřen na obecnější porovnání různého uchopování časové
perspektivy, a to konkrétně perspektivní orientace Pavelkové a konceptu časové perspektivy
Zimbarda. Tyto dva koncepty vycházejí z odlišných východisek a myšlenkových rámců
(shrnutých v první kapitole), oba se však věnují vztahu jedince k budoucnosti, který může mít
případně vliv i na jeho současné chování. Zajímá nás empirické porovnání těchto dvou
konceptů Pavelkové a Zimbarda mezi sebou (např.: Jsou žáci a studenti s vyvinutou
perspektivní orientací u Zimbarda hodnoceni jako ti, kteří jsou orientováni na budoucnost?
Vychází u žáků a studentů spíše krátkodobě orientovaných vyšší hodnota u orientace na
hedonistickou přítomnost?), ale také jejich vztah k dalším zkoumaným oblastem (výkonové
motivaci a vůli).
Jak jsme již uvedli ve třetí kapitole, někteří autoři se snaží „překlenout propast“ mezi
úmyslem (stanovením cíle, vytyčením záměru) a konkrétním realizovaným činem zkoumáním
vůle a volních procesů člověka. Vůle a volní procesy velice úzce souvisí s motivací člověka
a to zejména její výkonovou složkou, proto byla tato oblast zařazena i do našeho výzkumu.
Zde bychom přímo odkázali na významnou práci Heckhausena a jeho model Rubiconu, který
je prezentován v teoretické části. V našem výzkumu nás zajímá, zda budou mít určité volní
vlastnosti (jednotlivé faktory vůle v operacionalizaci Kuhla a Fuhrmanna) souvislost
s výslednou výkonovou motivací a časovou orientací žáků a studentů. Např.: Mají žáci
a studenti s převažující výslednou potřebou vyhnout se neúspěchu problém s iniciací úkolů?
Cítí žáci a studenti, kteří jsou Zimbardem hodnoceni jako ti se sklony k fatalistickému
prožívání přítomnosti, většinou nedostatek energie při plnění úkolů? Jsou žáci a studenti, kteří
mají silně vyvinutou potřebu vyhnutí se neúspěchu, zároveň Ti, kteří často odmítají vyvinout
vyšší úsilí? Důvěřují žáci a studenti, kteří mají vysoce vyvinutou potřebu úspěšného výkonu
více svým schopnostem a volním vlastnostem než ti, kteří mají silnou obavu z neúspěchu?
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Čtvrtým výzkumným cílem je tedy poukázat na vazby mezi sledovanými proměnnými
z oblastí časové perspektivy, výkonové motivace a vůle v rámci prezentovaných kasuistik
konkrétních studentů. Prostřednictvím doplnění výzkumu o kvalitativní metody blíže
analyzujeme konstelace konkrétních zkoumaných proměnných na konkrétních příkladech
studentů.
Protože výzkumná činnost probíhala v delším časovém úseku a výzkumné sondy byly
realizovány v různé šíři a s různým záměrem, považujeme za důležité popsat strukturu neboli
design celého výzkumu. Celý výzkum rozdělujeme na tři úrovně a v rámci těchto jednotlivých
úrovní stanovujeme následně také dílčí cíle výzkumu.
Strukturu naší výzkumné činnosti bychom mohli vzhledem k výzkumnému vzorku
přirovnat k trychtýři, v rámci něhož postupujeme od velkého vzorku zkoumaných osob k úzké
skupině dotazovaných. Při výzkumech realizovaných na velkém počtu zkoumaných žáků
a studentů jsme využívali kvantitativných výzkumných metod. Při zkoumání realizovaném na
menším počtu osob jsme kvantitativní metody doplnili ještě kvalitativním výzkumem. Počty
zkoumaných osob a další popis vzorku je obsažen v následující kapitole. Použití konkrétních
metod je uvedeno v kapitole 5.3.
První úroveň výzkumu
V rámci první úrovně výzkumu jsme realizovali sběr dat na různých školách, v různých
ročnících (bližší specifikace bude uvedena v kapitole o pasportizaci vzorku) na relativně
velkém vzorku žáků a studentů. Použili jsme kvantitativní výzkumné metody. Cílem této
první úrovně bylo zachytit obecné tendence vztahu žáků k budoucnosti (resp. jaké obecné
tendence vykazují žáci a studenti v oblasti výkonové motivace, časové orientace a volních
vlastností). Zjištění těchto obecných tendencí na základě sebraných dat můžeme ještě doplnit
o porovnání jednotlivých typů škol (ZŠ a gymnázia), daných typů škol mezi sebou a specifik
v rámci pohlaví žáků a studentů (dívky versus chlapci).
Druhá úroveň výzkumu
Na druhé úrovni výzkumu jsme již značně zúžili počet zkoumaných osob a omezili se na
výzkum realizovaný na jedné škole. Dosavadní kvantitativní metody byly doplněny také
kvalitativním zkoumáním. Cílem zkoumání na této druhé úrovni je zpřesnění postihování
konkrétních zkoumaných jevů. Jinak řečeno, získání komplexnějšího a přesnějšího pohledu na
vztahování se studentů (zde se již jedná pouze o středoškoláky) k budoucnosti. Kromě
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stejných jevů jako v první úrovni (převaha jedné z výkonových tendencí, časová orientace,
volní vlastnosti) bylo na základě zkoumání v této druhé úrovni možné postihnout také obsah
studentského vztahování se k budoucnosti.
Třetí úroveň výzkumu
Na třetí úrovni výzkumu jsme zůstali již na stejné škole jako na úrovni předchozí,
vycházeli jsme z údajů od stejných osob, jejichž počet byl ale postupnou podrobnou analýzou
ještě zredukován. Studenti byli podrobeni dalšímu kvalitativnímu zkoumání. Cílem této třetí
úrovně bylo vytvoření kasuistik, ve kterých jsme popsali určité typy studentů z hlediska
zkoumaných proměnných (výkonové motivace, časové orientace a volních vlastností a dále
nás zajímala jejich školní úspěšnost zjištěná prostřednictvím jejich průměrného prospěchu).
Prostřednictvím dalších kvalitativních metod (rozhovory, pozorování) došlo k ještě většímu
zpřesnění výsledků u zkoumaných jevů. Cílem třetí úrovně výzkumu je tedy zachytit
interindividuálně odlišnou autenticitu vztahování se studentů k budoucnosti, ať již blízké či
velmi vzdálené přes zkoumané proměnné – časovou orientaci, výkonovou motivaci a volní
vlastnosti osobnosti.
Na všech úrovních nás zajímaly výše vytyčené oblasti výzkumu – časová perspektiva,
výkonová motivace a vůle.

5.2 Pasportizace výzkumných vzorků
Vzhledem k tomu, že vzorky byly na různých úrovních výzkumů odlišné, popíšeme je
blíže v rámci jednotlivých úrovní. V následujícím textu se zabýváme počtem zkoumaných
osob, jednotlivými třídami, ročníky a školami, genderovým rozložením žáků a studentů
a obdobím, v nichž výzkum probíhal.
Na první úrovni se výzkumu zúčastnilo celkem 408 žáků a studentů, z toho 221 chlapců
a 187 dívek. Výzkum byl realizovaný celkem na 9 školách, z toho bylo 6 základních,
2 čtyřletá gymnázia a 1 střední odborné učiliště. Přesné počty žáků na konkrétních školách
ukazuje tabulka 7. V případě základních škol se výzkumu účastnili žáci 7. až 9. tříd, v případě
gymnázií studenti 1. až 4. ročníku, v případě středního odborného učiliště žáci 1. až 3.
ročníku. Výzkum byl realizovaný ve školním roce 2011/12 a 2012/13. Školy se nacházejí
v Praze, Středních, Jižních, Západních a Východních Čechách. Databáze škol byla vytvořena
ve spolupráci se studenty Specializačního studia výchovného poradenství realizovaném na
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Katedře psychologie na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v letech 2011 až
2013 (Nechutný, Novotná, Šišková, Vaňková, Veidlichová, Vítková, Zieglerová).
Tabulka 7: Počty žáků a studentů účastnících se výzkumu na první úrovni
Škola

Ročníky

Počet žáků / studentů

ZŠ Západní Čechy

8. – 9. třída

89

ZŠ Jižní Čechy I

7. – 9. třída

62

ZŠ Jižní Čechy II

9. třída

29

ZŠ Jižní Čechy III

8. – 9. třída

34

ZŠ Praha

8. – 9. třída

40

ZŠ Východní Čechy

8. třída

49

Gymnázium Jižní Čechy

1. a 4. ročník

32

Gymnázium Praha

3. ročník

20

Střední odborné učiliště Střední Čechy

1. – 3. ročník

53

Celkem

408

Až na malé výjimky se účastnili všichni žáci a studenti, jejichž počet prezentuje tabulka
8, všech výzkumných metod, výjimkou byla metoda Inventář volních složek - VCI, která měří
volní vlastnosti žáků a studentů. Této metody měření vůle a volních vlastností se zúčastnili
žáci a studenti ZŠ Praha, Středního odborného učiliště Střední Čechy, ZŠ Východní Čechy
a Gymnázia Praha (celkem 162 studentů).
Na druhé a třetí úrovni výzkumu byli účastníky studenti Gymnázia Praha. Gymnázium se
nachází v centru města, jedná se o všeobecně zaměřené čtyřleté gymnázium s cca 180
studenty. Analyzováno bylo 37 slohových prací studenů (druhá úroveň) a 20 studentů bylo
podrobeno ještě hlubšímu kvalitativnímu zkoumání. Jednalo se o studenty 3. ročníku (dvou
tříd) čtyřletého gymnázia. Na druhé úrovni výzkumu se jedná o 16 chlapců a 21 dívek. Na
třetí úrovni výzkumu je zastoupení chlapců ve výzkumu 8, dívek 12. Hlavní sběr dat byl
proveden ve školním roce 2011/12. Nově zařazenou kvalitativní metodou, jak již bylo
naznačeno výše, byly slohové práce na téma Moje budoucnost. Dalšími metodami
kvalitativního výzkumu byly rozhovory se studenty a zúčastněné pozorování.
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5.3 Výzkumné metody a zkoumané proměnné
V následujícím textu zmiňujeme metody, které jsme využili pro výzkum na všech třech
úrovních. Většinu metod, které byly využité ve výzkumu, jsme již zmínili v teoretické části,
kde je pro diagnostiku zkoumaných jevů vyčleněna čtvrtá kapitola. Cílem této subkapitoly je
poskytnout přehledný seznam metod, které byly pro náš výzkum použity, dále uvést bližší
popis konstrukce dané metody a případně zmínit úpravy dané metody, které jsme uskutečnili,
včetně uvedení důvodu modifikace. Zároveň zaměření výzkumných metod vypovídá
o zkoumaných proměnných, jejichž seznam pro úplnost též uvádíme.

5.3.1 Metody využité pro diagnostiku časové orientace žáků a studentů
Pro diagnostiku časové orientace byly u žáků základních a středních škol využity
kvantitativní metody na první úrovni výzkumu (velký vzorek), ale na druhé a třetí úrovni také
metody kvalitativní (malý vzorek studentů gymnázia). Mezi metody kvantitativní patřil
Dotazník perspektivní orientace PO-7 Pavelkové a Zimbardův inventář časové perspektivy
ZTPI. Mezi kvalitativní metody, prostřednictvím nichž jsme se snažili získat bohatší pohled
a hlubší analýzu studentského vztahování se k budoucnosti, patřilo zadání slohové práce na
téma Moje budoucnost, polostrukturované rozhovory se studenty a zúčastněné pozorování
studentů (hospitace v hodinách, pozorování studentů při školních akcích, projektové výuce,
při konzultacích u školní psycholožky apod.).
Zimbardův inventář časové perspektivy ZTPI (uveden v příloze 1) je konstruován
jako dotazník, v němž jedinec hodnotí postupně 56 položek Likertovou škálou od 1 do 5
způsobem: 1 = rozhodně nesouhlasím, 2 = spíše nesouhlasím, 3 = ani souhlasím, ani
nesouhlasím, 4 = spíše souhlasím, 5 = rozhodně souhlasím. Na rozdíl od Dotazníku
perspektivní orientace Pavelkové nejsou otázky zaměřené jen na budoucnost, ale jedinec
hodnotí situace, které jsou lokalizované také do přítomnosti a minulosti. Jednotlivé položky
jsou následně kódovány a přiřazovány k jednotlivým dimenzím času, jak s nimi pracuje
Zimbardo: negativní minulost, pozitivní minulost, fatalistická přítomnost, hedonistická
přítomnost, budoucnost, jak jsme je popsali ve čtvrté kapitole.
Dotazník perspektivní orientace PO-7 (jeho znění uvádíme v příloze 2) obsahuje 25
otázek, na něž žák nebo student odpovídá výběrem ze tří nabízených možností. Dotazy jsou
směrovány na budoucnost zkoumané osoby, na plánování, stanovování si cílů, přání, dávání si
předsevzetí, dosahování cílů, na úvahy o budoucí profesi, práci s dlouhodobými úkoly,
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alternativnost stanovených cílů, toleranci k oddálení odměny, hodnocení vůle k dosažení cílů
apod. Dotazník se, obecně vzato, dotýká následujících oblastí vztahu žáků a studentů
k budoucnosti: strukturace (zda a jak svou budoucnost strukturují), realizace (zda pro svou
budoucnost něco realizují již v současnosti) a seberozvoj (zda je pro ně důležité pracovat na
rozvoji svých schopností a dovedností).
Zadání slohové práce na téma Moje budoucnost jsme uvedli ve čtvrté kapitole této
práce. Tato metoda byla zadávána již pouze na druhé úrovni výzkumu, byla tedy určena pro
studenty třetího ročníku čtyřletého gymnázia. Studentům byl text přečten, byly zodpovězeny
dotazy a po celou dobu psaní slohové práce (jedna vyučovací hodina = 45 minut) měli
studenti text zadání k dispozici. Tato kvalitativní metoda byla do výzkumu zařazena z toho
důvodu, že rozbor slohových prací může poskytnout mnoho cenných poznatků, které bychom
omezením se pouze na kvantitativní metody nemuseli odkrýt. Nelze samozřejmě opomenout
fakt, že se jedná o volný výtvor studentů (ačkoli je orámován jasným zadáním), tudíž se jedná
o představy studentů, které se mohou, ale také nemusí, aktuálně nijak promítat do reality
současnosti. Cílem analýzy slohových prací bylo:
a) provedením časové analýzy zjistit, o jak vzdáleném okamžiku studenti vzhledem
ke své budoucnosti uvažují (rozsah časové perspektivy)
b) prostřednictvím analýzy obsahové zjistit, co studenty vzhledem k budoucnosti
konkrétně nejvíce zajímá (jaké jsou subjekty jejich uvažování o budoucnosti)
c) vytvoření určitých agregovaných kategorií, kterými charakterizujeme blíže
povahu studentského vztahování se k budoucnosti (např. alternativnost úvah,
realističnost, dosahování cílů apod.).
S metodou slohových prací a jejich analýzou máme již zkušenost z výzkumu
uskutečněného v rámci diplomové práce s názvem Vztah studentů k budoucnosti (2008).
Další kvalitativní metodou, která byla využita na třetí úrovni výzkumu, byl
polostrukturovaný rozhovor se studenty. Rozhovor byl veden za účelem dalšího doplnění
informací o způsobech vztahování se k budoucnosti u 20 studentů. Dotazovali jsme se jednak
blíže na informace uvedené ve slohové práci, ale také na další oblasti - komponenty časové
perspektivy studenta, které ve slohové práci nebyly zmíněny (např. vliv vzorů, externí
inspirace pro vlastní budoucnost, víra v dosažení vyřčeného přání, vědomí vlastní kompetence
pro dosahování cílů, původcovská versus pěšácká tendence apod.). Rozhovor trval přibližně
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tři čtvrtě hodiny a informace byly hned zapisovány. Témata rozhovorů jsou blíže popsána
v šesté kapitole (třetí úroveň výzkumu).
Poslední z kvalitativních metod, která byla využita na třetí úrovni výzkumu, je metoda
zúčastněného pozorování. Autorka práce působí na škole, odkud pocházejí zkoumaní studenti,
jako školní psycholožka, má tedy k dispozici nezanedbatelné množství informací
pocházejících z jejího vlastního pozorování studentů (nejen při vyučování) a vzhledem ke
zkoumanému tématu zejména z konzultací vedených za účelem kariérového a profesního
poradenství.

5.3.2 Metody využité pro diagnostiku výkonové motivace žáků a studentů
Výkonová motivace žáků byla měřena na první a druhé úrovni výzkumu Dotazníkem
výkonové motivace pro žáky od autorů Hrabala a Pavelkové (2011) (uveden v příloze 3). Jak
jsme již podrobněji uváděli ve čtvrté kapitole, autoři dotazníku vycházeli zejména
z Atkinsonovy klasické teorie výkonové motivace, která je založena na převaze jedné ze
základních výkonových potřeb – z potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se
neúspěchu. Dotazník tedy zjišťuje, zda u daného studenta převažuje jedna z tendencí, zda jsou
obě tendence vyrovnané či zda není významně vyvinuta ani jedna z nich. Dotazník se skládá
z 12 otázek, zkoumaná osoba vybírá odpověď na jednotlivé z nich formou volby jedné z pěti
nabízených možností. Nabízené možnosti v různých modifikacích popisují četnost výskytu
jevu popsaného v otázce (obvykle související s pozitivně vnímaným výkonem či obavou
z nezdařeného úkolu) od „téměř vždy“, přes „často“, „někdy“, „málokdy“ po „téměř nikdy“.
Na druhé a třetí úrovni výzkumu o stavu výkonové motivace studentů poskytly důležité
informace také kvalitativní metody.

5.3.3 Metody využité pro diagnostiku vůle a volních vlastností žáků
a studentů
Pro diagnostiku vůle a volních vlastností žáků a studentů jsme využili Kuhlovu
a Fuhrmannovu metodu Inventář volních složek (VCI) (1998). Pracovali jsme s anglickou
verzí překladu od Klingera a s českým překladem od Mana. Jak jsme již zmínili výše, tato
metoda, jako jediná z kvantitativních, nebyla zadávána na všech školách všem studentům
výzkumného vzorku. Přesto inventář vyplnil poměrně velký počet žáků a studentů, celkem
162 žáků a studentů. Důvodem toho, že VCI nevyplňovali všichni žáci a studenti, je velká
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časová náročnost a také poměrně náročné požadavky na soustředěnost žáků a studentů při
vyplňování. Celá verze dotazníku v české verzi má 8 oblastí, které jsou graficky prezentovány
v 8 různých tabulkách, kdy každá z oblastí – tabulek je uvedena větou, která nastiňuje určitou
situaci, v níž se aktivují volní vlastnosti osobnosti. V každé z těchto tabulek je mezi 16 až 31
položkami, celkem dotazník v české verzi obsahuje 210 položek. Pro potřeby našeho
výzkumu byla provedena úprava dané metody, ve které jsme redukovali počty položek.
Zkušenosti z předvýzkumů totiž naznačily velkou časovou náročnost při vyplňování inventáře
zkoumanými osobami a také ukázaly, že se jedná o metodu značně náročnou na pozornost
žáků a studentů. Počet oblastí zůstal stejný, ale v jednotlivých oblastech jsme zachovali mezi
3 a 12 položkami, naše verze inventáře má tedy celkem 72 položek. Zachovali jsme položky
tak, aby zůstaly zachycené jednotlivé fáze Heckhausenova Rubicon modelu. I tak se však
v praxi ukázalo, že je tato metoda pro vyplňování na školách v rámci baterie testů, které jsme
zadávali, pro žáky a studenty velice náročná.
Považujeme nyní za důležité zmínit postup, jaký jsme zvolili při redukování jednotlivých
položek, tedy jak probíhalo zkracování inventáře. Jak jsme uvedli ve čtvrté kapitole
v teoretické části práce, VCI pracuje s několika faktory, které charakterizují určité volní
vlastnosti osobnosti z oblasti seberegulace a sebekontroly (např. iniciace, odmítání úsilí, volní
sebedůvěra apod.). Prvním krokem bylo zvolit si menší počet faktorů, které budeme sledovat.
Z původních 35 faktorů jsme jich vybrali 24. Prvním kritériem výběru bylo to, že daný faktor
nás zajímá zejména z důvodu jeho vztahu k dalším dvěma ve výzkumu sledovaným
zkoumaným proměnným – tedy výkonové motivaci a časové perspektivě žáků a studentů.
Volili jsme tedy hlavně ty faktory, které úzce souvisejí s danými zkoumanými proměnnými.
Kromě toho nás však zajímaly ty faktory, které by se daly popsat jako „čistě“ volní
a předchozí metody s nimi příliš, anebo dokonce vůbec nepracují (např. iniciace, kontrola
rozhodnutí, vyvíjení tlaku sama na sebe apod. Tabulka 8 představuje ty faktory, které byly
vybrány pro konstrukci naší verze VCI (naši verzi VCI prezentujeme v příloze 4).
Tabulka 8: Seznam faktorů, které byly vybrány do naší verze VCI
Číslo oblasti –
skupiny faktorů

Název faktoru (čes.
překlad)

Anglická verze
označení faktoru

Zkratka pro faktor

1

Odmítání úsilí

Effort Avoidance

EAV

1

Vyvíjení tlaku sám
na sebe

Self Control Pressure

SCP
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2

Kontrola rozhodnutí

Decision Control

DEC

2

Monitorování
úmyslů, záměrů

Intention Monitoring

IMO

3

Pociťovaný
nedostatek energie

Lack of Energy

LAE

3

Plánování

Planning

PLA

3

Iniciace, zahájení

Iniciating

INI

3

Zanedbávání,
opomíjení cíle

Goal Neglect

GON

4

Vědomá kontrola
pozornosti

Concious Attention
Control

CAC

4

Kontrola „arousal“,
vybuzení, aktivace

Arousal Control Up

ACU

4

Nevědomá kontrola
pozornosti

Implicit Attention
Control

IAC

4

Těkavost pozornosti

Attention
Distractibility

ADI

5

Sebeurčení

Selfdetermination

SEL

5

Volní sebedůvěra,
sebeočekávání

Volitional Self
Efficacy

VSE

5

Kompetence,
pravomoc

Mastery

MAS

5

Volní optimismus

Volitional Optimism

OPT

6

Strach z neúspěchu,
ze selhání

Fear of Failure

FOF

6

Kontrola emocí

Emocional Control

EMC

6

Emoční roztěkanost

Emocional
Distractibility

EDI

7

Kontrola selhání,
důvod neúspěchu

Failure Control

FCO

8

Pozitivní uvažování,
snění o cíli

Positive Goal
Fantasies

PGF

8

Útlum emocionální
vytrvalosti – inhibice

Emotional
Perseverance

EPI
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v chování

Inhibition

8

Posílení
sebehodnocení

Reinforcing Self
Evaluation

RSE

8

Odměňování sebe
sama

Self Rewarding

RWD

Následně byl ke každému z faktorů vybrán určitý počet položek (zvolili jsme 3), které
pro něj skórují. V rámci výběru položek jsme zohledňovali srozumitelnost pro cílovou
skupinu – žáky ZŠ a studenty SŠ. Dále jsme zohlednili to, aby vybrané položky co nejlépe
vystihovaly obsah (zaměření) daného faktoru.
VCI je konstruován jako sedmibodová škála, kde zkoumaná osoba vybírá na škále
označení, které nejvíce vystihuje četnost daného jevu v posledních dnech od „téměř nikdy“ po
„téměř vždycky“. Každá z osmi oblastí je navíc uvedena větou, která popisuje situaci, do
které se může člověk dostat, např.: „Jak se cítím, když mám začít dělat nějaký složitý nebo
nepříjemný úkol?“ anebo „Jak se cítím, když jsem zabrán do komplikované práce a jak
zvládám své nálady?“.
Podobně, jako u metod zkoumajících časovou perspektivu a výkonovou motivaci, i zde
jsme pro zjišťování volních vlastností žáků a studentů využili na druhé a třetí úrovni výzkumu
kvalitativní metody.

5.3.4 Přehled zkoumaných proměnných
Pro úplnost uvádíme seznam zkoumaných proměnných, na které jsme se zaměřili
v rámci všech úrovní výzkumu:


Časová orientace žáků a studentů (perspektivní orientace versus krátkodobá
orientace; převaha negativní minulosti, pozitivní minulosti, fatalistické
přítomnosti, hedonistické přítomnosti nebo budoucnosti)



Výkonová motivace žáků a studentů (potřeba úspěšného výkonu, potřeba
vyhnutí se neúspěchu)



Vůle (jednotlivé faktory z oblasti seberegulace a sebekontroly)



Prospěch studentů (průměrný prospěch na posledním vysvědčení žáků
a studentů před realizací výzkumu)
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5.3.5 Statistické zpracování výzkumu - aplikované statistické postupy
Při kvantitativním výzkumu byla využita deskriptivní statistika a provedena korelační
analýza. V rámci porovnávání údajů z oblasti časové perspektivy, výkonové motivace, vůle
a volních vlastností, byly použity t-testy pro dva nezávislé soubory.
Deskriptivní statistika nám poskytla přehledný popis souborů dat. Jako relevantní třídící
proměnné byly stanoveny škola a pohlaví žáků a studentů. Celkem bylo zpracováno 34
zkoumaných proměnných (z oblasti časové orientace, výkonové motivace, vůle a prospěch
žáků a studentů). Mezi databázové proměnné, které jsme zjišťovali, patří počet žáků
a studentů, průměr a směrodatná odchylka. Pro výpočet korelace byl na velkém vzorku žáků
a studentů (tedy na první úrovni výzkumu) použit Spearmanův korelační koeficient. T-testy
nám poskytly informace o významnosti změřených rozdílů mezi základními školami
a gymnázii.

5.3.6 Etické náležitosti výzkumu
Na všech školách, na kterých probíhaly výzkumné práce, bylo informováno vedení školy,
pedagogický sbor, žáci / studenti a jejich rodiče. Všechny skupiny byly informovány předem
o průběhu výzkumu, způsobech zpracování dat a účelu výzkumu. Všichni účastníci se podíleli
na výzkumu zcela dobrovolně a byla jim ponechána možnost se nezúčastnit.
Studenti gymnázia, na němž probíhalo kvalitativní šetření (slohové práce, rozhovory,
zúčastněné pozorování) podepsali tzv. informovaný souhlas s výzkumem, jeho průběhem,
způsobem zpracování dat a účelem výzkumu. Souhlasili též s anonymní prezentací výsledků
výzkumu v této disertační práci a případně dalších odborných textech (články, sborníky
apod.), jejich jména v kasuistikách v kapitole 6.6.1 byla změněna.
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6. PREZENTACE VÝSLEDKŮ
V následujícím textu se věnujeme prezentaci výsledků z námi realizovaných výzkumů.
Některá důležitá zjištění dokládáme prezentací kvantitativních dat v tabulkách, další
popisujeme v textu. Protože jsme realizovali výzkum na několika úrovních a stanovili jsme si
několik hlavních cílů výzkumu, je tato kapitola strukturována právě dle stanovených úrovní
a vytyčených cílů.

6.1 První úroveň výzkumu – kvantitativní šetření
Na první úrovni výzkumu pracujeme s velkým vzorkem (n = 408) a opíráme se
o kvantitativní zpracování dat. Výsledky prezentujeme v subkapitolách dle zkoumaných
oblastí.

6.1.1 Časová perspektiva
Časová perspektiva byla měřena metodami ZTPI a PO-7. Nejprve prezentujeme výsledky
měření metodou ZTPI. Jednotlivé položky dotazníku jsou zkoumanou osobou hodnoceny na
pětibodové škále, kdy 1 znamená „rozhodně nesouhlasím“ a 5 „rozhodně souhlasím“. Čím
více se získané číslo blíží hodnotě 5, tím více je zkoumaný žák nebo student orientován na
danou časovou dimenzi.
Nejvyššího skóru v dotazníku ZTPI dosáhla kategorie hedonistické přítomnosti (3,51).
Lidé orientovaní na hedonistickou přítomnost preferují okamžité uspokojování svých potřeb
a zájmů, nebývají ochotni obětovat aktuální požitek ve prospěch budoucí odměny (Zimbardo,
Boyd, 1999). Ve školním prostředí může být tato preference problematická vzhledem ke
školní přípravě a riziková i vzhledem k výsledkům vzdělávání. Jako druhá nejsilnější se
ukázala pozitivní minulost (3,43), která ukazuje na silný emoční vztah k minulosti, na
příjemný až sentimentální pohled na minulost, zde tedy na mladší školní věk či rané
a předškolní dětství. Naopak nejnižšího skóru dosáhla kategorie fatalistické přítomnosti
(2,95), která vyjadřuje nedůvěru ve vlastní vliv na události v životě a druhou nejnižší byla
kategorie budoucnosti (3,14). Osoby orientované na budoucnost dle Zimbarda bývají ochotny
obětovat momentální požitek ve prospěch budoucí odměny nebo přínosu. Jsou schopné
stanovovat si cíle v budoucnosti, ke kterým vedou dílčí kroky, jež jsou instrumentem
k dosažení zvoleného či přijatého cíle. Podíváme-li se na směrodatnou odchylku, zjišťujeme,
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že homogenita názorů ve skupině žáků a studentů je poměrně vysoká. Výsledky přináší
tabulka 9.
Tabulka 9: Celkové hodnoty časové perspektivy změřené ZTPI
Neg. min.

Hedon. přít.

Budoucnost

Pozitiv. min.

Fatal. přít.

Průměr

3,25

3,51

3,14

3,43

2,95

Počet

355

355

355

355

355

Směrodat. od.

0,73

0,63

0,50

0,59

0,65

Legenda k tabulce: Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost; Pozitiv. min. –
pozitivní minulost; Fatal. přít. – fatalistická přítomnost; Směrodat. od. – směrodatná odchylka; ZTPI bylo
hodnoceno na škále 1 – 5, kdy 5 ukazuje nejsilnější tendenci

Pokud bychom měli charakterizovat skupinu zkoumaných žáků a studentů na základě
výsledku v ZTPI, došli bychom k závěru, že se jedná o jedince, u kterých skórují
nadprůměrně téměř všechny faktory (kromě fatalistické přítomnosti). Rozdíly mezi
hodnotami jednotlivých faktorů nejsou příliš značné. Nejsilněji však skóruje hedonistická
přítomnost, což naznačuje, že se může jednat převážně o žáky a studenty, kteří jsou zaměřeni
na aktuální prožívání (typu tady a teď). Pozitivní vztah k minulosti (druhá nejvyšší hodnota)
může poukazovat na „staré dobré časy“, v nichž žáci a studenti žili dříve a toto období velice
pozitivně hodnotí. Vzhledem k nižšímu skóru u fatalistické přítomnosti však tito žáci
a studenti nemají pocit, že by neměli svůj život „ve svých rukách“, spíše věří tomu, že situaci
mohou oni sami změnit či ovlivnit.
Dotazník PO-7 obsahuje 25 otázek, kdy každá z nich je hodnocena maximálně dvěma
body (maximálně lze získat v dotazníku 50 bodů; odpověď, která ukazuje spíše na
krátkodobou orientaci je hodnocena 0, odpověď, která poukazuje spíše na perspektivní
orientaci u zkoumané osoby, je hodnocena 2). Čím vyšší bodový skór žák nebo student
v rámci tohoto měření získá, tím vyšší je jeho perspektivní orientace.
Výsledná hodnota v dotazníku PO-7 na úrovni celého vzorku (zde n = 405) je 23,53. Na
základě této hodnoty můžeme konstatovat, že na úrovni celého vzorku žáci a studenti dosáhli
lehce podprůměrného výsledku. (Vzhledem k tomu, že nemáme dosud k dispozici normy pro
studenty středních škol, kteří jsou v celkovém vzorku také zahrnuti, činíme tento závěr na
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základě kvalifikovaného odhadu.) Nelze tedy hovořit o tom, že by zkoumaní žáci a studenti
byli silně perspektivně orientováni, zastoupena je v našem vzorku u žáků a studentů také
krátkodobá orientace. Prostřednictvím této metody můžeme také posoudit, jak si žáci
a studenti stojí v jednotlivých subkategoriích perspektivní orientace – strukturaci, realizaci
a seberozvoji (Pavelková, 1990, 2002). Strukturaci a realizaci odpovídá v dotazníku 8 položek
a seberozvoji 5 položek. Nahlédneme-li do výsledkové tabulky 10, můžeme konstatovat, že
v případě realizace žáci a studenti získali na první úrovni výzkumu lehce nadprůměrný počet
bodů. V případě strukturace a seberozvoje naopak nedosáhli žáci a studenti z celého vzorku
ani průměrného počtu bodů. Žáci a studenti v rámci metody PO-7 sdělují informaci, že
realizace jim činí nejmenší problémy v porovnání s ostatními dvěma subkategoriemi
perspektivní orientace.
Tabulka 10: Celkové hodnoty perspektivní orientace změřené metodou PO-7
PO-7

Struktur.

Real.

Seber.

Průměr

23,53

6,71

8,58

4,47

Počet

405

405

405

405

Směrodat. od.

8,78

4,38

3,96

2,83

Legenda k tabulce: PO-7 – generalizovaný faktor perspektivní orientace, dílčí faktory: Struktur. – strukturace,
Real. – realizace, Seber. – seberozvoj; Směrodat. od. – směrodatná odchylka; maximální hodnota v PO-7 je 50
bodů, ve strukturaci a realizaci 16 bodů a v seberozvoji 10 bodů

6.1.2 Výkonová motivace
Výkonová motivace byla měřena Dotazníkem výkonové motivace Hrabala a Pavelkové
(2011). Dotazník se skládá z dvanácti otázek, pomocí šesti zjišťujeme úroveň potřeby
dosažení úspěšného výkonu a pomocí druhé poloviny úroveň potřeby vyhnutí se neúspěchu.
Zkoumaná osoba vybírá vždy jednu z pěti nabízených možností. Dle toho získá od 1 do 5
bodů, maximální hodnota pro jednu z výkonových potřeb je tedy 30 bodů.
Získané hodnoty dvou základních výkonových potřeb (potřeba úspěšného výkonu
a potřeba vyhnutí se neúspěchu) prezentuje tabulka 12. Porovnáme-li obě potřeby mezi sebou
v rámci celého vzorku (n = 408), vyšších hodnot dosáhla potřeba úspěšného výkonu (21, 47)
před potřebou vyhnutí se neúspěchu (18, 56). Na základě porovnání s manuálem Dotazníku
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výkonové motivace (2011) a jeho normami zjišťujeme, že obě hodnoty představují průměrnou
potřebu a to, ať již využijeme normy pro žáky ZŠ, nebo pro žáky SŠ (Hrabal, Pavelková,
2011, s. 10).
Tabulka 11: Celkové hodnoty změřené Dotazníkem výkonové motivace
Púv

Pvn

Průměr

21, 47

18, 56

Počet

408

408

Směrodat. od.

3, 57

4, 25

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu, Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Směrodat. od. –
směrodatná odchylka; maximální bodová hodnota v Pvn a Púv je 30 bodů

Pokud bychom využili převodu na standardní skór dle manuálu k Dotazníku výkonové
motivace, dostali bychom hodnotu 3 – 32 (využitím norem pro žáky ZŠ i SŠ), což by
ukazovalo na nevyhraněný typ žáků z hlediska výkonových potřeb. Pokud bychom využili
norem pro třídy, v rámci SŠ by to byl skór 4 – 3, což stále ukazuje na nevyhraněný typ. Toto
rozložení se však ve vzorku o 408 žácích a studentech dalo předpokládat, proto jsou pro nás
zajímavější rozdíly mezi jednotlivými typy a mezi konkrétními školami, které jsou uvedeny
v kapitole 6. 2.

6.1.3 Volní vlastnosti
Volní vlastnosti byly měřeny inventářem Kuhla a Fuhrmanna VCI (1998). V tomto
obecném pohledu na výsledky jsme si všímali zejména toho, které volní vlastnosti dosáhly
nejvyšších anebo naopak nejnižších skórů.
VCI obsahoval vždy tři otázky ke každému faktoru. Výroky k daným faktorům hodnotily
zkoumané osoby prostřednictvím sedmibodové škály. Maximálně mohl tedy žák nebo student
získat 21 bodů v jednom faktoru, což by znamenalo vysokou úroveň dané volní vlastnosti.
Naopak nejméně mohl žák nebo student získal 3 body pro daný faktor, což by znamenalo
nízkou úroveň dané volní vlastnosti. Průměrná hodnota pro hodnocení daných faktorů na
2

Skóry pro žáky i pro třídy dle manuálu k Dotazníku výkonové motivace (Hrabal, Pavelková, 2011) jsou
uvedeny v příloze 5.
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škále je 12 bodů. Některé faktory byly při statistickém zpracování překódovány (jedná se
o faktory: EAV, LAE, PLA, GON, ADI, FOF, EMC, EDI a EPI), pracovali jsme tedy
v případě těchto volních vlastností při interpretacích s otočenou škálou (1 znamená téměř
vždycky a 7 téměř nikdy). Důvodem tohoto překódování bylo znění konkrétních položek
(skórovaly tzv. negativně vzhledem k vůli) a my jsme potřebovali všechny faktory
interpretovat prostřednictvím jedné škály.
Nejvyššího skóru (15,47) dosáhla kategorie PGF (Pozitivní uvažování, snění o cíli), což
znamená, že žáci a studenti věří tomu, že se jejich cíle splní, že se jim podaří cílů dosáhnout.
V případě, že o cílech do budoucna uvažují, přemýšlí o nich v tomto optimistickém duchu.
Druhého nejvyššího skóru (15,05) dosáhla kategorie s první uvedenou velmi úzce související,
a to OPT (Volní optimismus). Velké množství žáků a studentů tedy věří v to, že si
v důležitých situacích nějak poradí, že náročné situace dobře dopadnou, zkrátka věří v dobrý
výsledek. Třetí nejvyšší hodnoty (14,45) dosáhla kategorie SEL (Sebeurčení), které dokládá
to, že žáci a studenti vnímají, že rozhodují o dění sami z vlastní vůle, že to, co dělají, si sami
přejí.
Naopak nejnižšího skóru (10,75) dosáhl faktor FOF (Strach z neúspěchu, ze selhání), což
znamená, že žáci a studenti se spíše obávají neúspěchu, přemýšlejí o tom, co by se stalo,
kdyby neuspěli v nějakém důležitém úkolu. Nízkého skóru (11,01) dosáhla kategorie EDI
(Emoční roztěkanost), což ukazuje na to, že žáci a studenti přiznávají, že je lákavé činnosti
a zábava často odvádí od práce a od důležitých úkolů, často se cítí být neodolatelně
přitahováni něčím zajímavějším než je soustředěné zaměření na komplikovanou práci. Třetího
nejnižšího skóru (11,30) dosáhla kategorie INI (Iniciace, zahájení), což nám prozrazuje, že
žáci a studenti přiznávají, že jim dlouho trvá, než s něčím začnou, než se do nějaké obtížné
práce ponoří. Jen o něco nižší hodnotu (11,13) dosáhla kategorie RSE (Posílení
sebehodnocení), což znamená, že si žáci a studenti nerekapitulují, čeho již v cestě za cílem
dosáhli, nepřipomínají si kroky z minulosti, které je vedly blíže k cíli a nehodnotí to, čeho již
dosáhli. Tabulka 12 prezentuje také hodnoty v dalších faktorech.
Tabulka 12: Celkové hodnoty volních vlastností změřených VCI
Zkratka pro faktor

České označení

Průměr (n = 162)

Směrodat. od.

EAV

Odmítání úsilí

12,38

3,41
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SCP
DEC
IMO
INI
LAE

GON
PLA
CAC

ACU

IAC

Vyvíjení tlaku sám
na sebe
Kontrola rozhodnutí
Monitorování
úmyslů, záměrů
Iniciace, zahájení
Pociťovaný
nedostatek energie
Zanedbávání,
opomíjení cíle
Plánování
Vědomá kontrola
pozornosti
Kontrola „arousal“,
vybuzení, aktivace
Nevědomá kontrola
pozornosti

14,32

3,31

14,28

3,60

13,58

4,18

11,30

3,64

13,75

3,67

13,54

4,02

13,05

4,00

13,32

3,19

13,69

3,34

14,01

3,18

ADI

Těkavost pozornosti

11,51

4,49

SEL

Sebeurčení

14,45

3,58

OPT

Volní optimismus

15,05

3,34

14,20

3,23

13,46

3,57

10,75

3,92

MAS

VSE

FOF

Kompetence,
pravomoc
Volní sebedůvěra,
sebeočekávání
Strach z neúspěchu,
ze selhání

EMC

Kontrola emocí

13,96

3,08

EDI

Emoční roztěkanost

11,01

3,63
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FCO

PGF

EPI

RWD

RSE

Kontrola selhání,
důvod neúspěchu
Pozitivní uvažování,
snění o cíli
Útlum emocionální
vytrvalosti
Odměňování sebe
sama
Posílení
sebehodnocení

14,12

3,53

15,47

3,79

12,27

3,96

13,96

3,82

11,13

3,65

Legenda k tabulce: Zkratka pro faktor – volní vlastnost z VCI; n – celkový počet zkoumaných studentů;
Směrodat. od. – směrodatná odchylka, maximální hodnota faktoru je 21 bodů, minimální je 3 body.

V následujícím textu se věnujeme těm faktorům, které považujeme za obzvlášť rizikové
vzhledem ke školní úspěšnosti žáků a studentů. A zároveň na základě údajů prezentovaných
v tabulce 12 zjišťujeme, že tyto vlastnosti jsou u žáků a studentů v našem výzkumném vzorku
méně vyvinuty. Uvádíme též, jaký vliv mohou mít časté potíže s danou volní vlastností na
chování žáků a studentů ve školním prostředí.
Do této skupiny zařazujeme zcela jednoznačně faktor EAV (Odmítání úsilí). V naší verzi
dotazníku VCI ho reprezentují tyto položky: „Dávám přednost věcem, které mohu dělat bez
větší námahy“, „Vyhýbám se obtížným cílům“ a „Složité věci raději odkládám.“
Jak jsme již uvedli výše, žáci a studenti z našeho vzorku dosáhli v tomto faktoru jen
lehce nadprůměrné hodnoty, často tedy uváděli, že mají s prezentovanou volní situací často
potíže. Ve škole se to může projevovat častým odkládáním složitých úkolů, necháváním učení
se složitější látky na poslední chvíli. Dále to může znamenat časté vyhýbání se obtížným
úkolům, tedy např. vyhýbání se testům, zkoušení, které může v extrémním případě vést
studenty až k častým absencím ve škole a záškoláctví. Žáci a studenti raději pracují na lehčích
úkolech a vybírají si snazší cíle, což může vést k tomu, že se jim nepodaří ve školním
prostředí zcela rozvinout svůj potenciál.
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Faktor INI (Iniciace, zahájení) také považujeme za důležitý pro školní úspěšnost žáků
a studentů. Na našem vzorku se ukazuje, že s touto volní vlastností mají žáci a studenti také
často obtíže. V naší verzi dotazníku VCI ho reprezentují tyto položky: “Ihned se do toho
(nepříjemné činnosti) ponořím“, „Začnu bez váhání“ nebo „I s nepříjemnou činností začnu
okamžitě“.
Žáci a studenti jsou ve školním prostředí nuceni vyrovnávat se s velkým množstvím
úkolů (osvojování si nového učiva, příprava na ověřování znalostí – testy či zkoušení, psaní
úkolů a plnění dalších různorodých povinností spojených se studiem). Pokud se žák nebo
student hůře vyrovnává se školními povinnostmi (některé úkoly jsou pro něho složité),
neschopnost se složitou činností začít může jeho školní práci ještě více zkomplikovat. Takoví
žáci a studenti potom odkládají plnění povinností, nepříjemné úkoly zůstávají velmi často
nesplněné.
Faktor GON (Zanedbávání, opomíjení cíle) souvisí s odkládáním nepříjemných činností.
V naší verzi dotazníku VCI ho reprezentují např. tyto položky: „Něco začnu, ale pak toho
rychle nechám“ nebo „Začnu na něčem pracovat a posléze dělám úplně něco jiného“.
V našem výzkumném vzorku nedosáhla tato volní vlastnost nejnižšího skóru v porovnání
s jinými (13,54), přesto tento údaj ukazuje, že některým žákům a studentům alespoň občas
činí potíže. Takoví studenti potom sice s nepříjemnou činností začnou, ale velice brzy ji
opustí a věnují se něčemu jinému. Nevydrží pracovat dlouho pro náročně dosažitelný cíl,
problémem je pro ně vytrvalost.
O faktoru ADI (Těkavost pozornosti) vypovídají žáci a studenti z našeho vzorku tak, že
jim působí alespoň občas potíže (11,51). V naší verzi dotazníku VCI ho reprezentují tyto
položky: „Najednou se přistihnu, že přemýšlím o něčem zcela jiném“ nebo „Náhle začnu
myslet na něco jiného“.
Žáci a studenti, kterým dělá tato volní vlastnost potíže, se obtížně koncentrují i v případě,
že se na nějakou složitou činnost soustředit vědomě chtějí. Nevydrží dlouho věnovat
pozornost obtížné látce ve škole anebo při domácí přípravě. Mohou se uchylovat k dennímu
snění a myšlenky zaměří na jinou činnost nebo skutečnost.
Velmi negativní roli může sehrávat při školní práci také faktor FOF (Strach
z neúspěchu), o kterém v našem vzorku referovalo velké množství studentů jako
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o skutečnosti, o které často nebo i velmi často uvažují (10,75). Studenti se neúspěchu obvykle
spíše obávají. V naší verzi dotazníku VCI ho reprezentují tyto položky: „Představuji si, jak
hrozný by byl neúspěch“ nebo „Myslím na nepříjemné důsledky, jestliže svou práci
neudělám.“
Pociťovaný strach z neúspěchu může mít i na oblast vůle dvojí vliv. V návaznosti na
teoretická východiska uvedená v první části práce, u jedinců, kteří velice často pociťují silné
obavy z neúspěchu, se pravděpodobně rozvine tzv. potřeba vyhnutí se neúspěchu. Avšak
nelze opomenout ani skutečnost, že krátkodobě pociťovaný strach z možného neúspěchu,
který však není natolik silný, aby jedince inhiboval v činnosti, může naopak působit u žáků
a studentů aktivizačně (tzn., že náročnou práci raději splní, než aby se dočkali případného
neúspěchu, ze kterého mají obavy).
Za významný faktor, který může ovlivnit školní práci žáků a studentů, považujeme také
VSE (Volní sebedůvěra, sebeočekávání). V našem výzkumu se tento faktor zařadil k těm
průměrným (porovnáme-li skóry jednotlivých faktorů mezi sebou) s hodnotou 13,46. V naší
verzi dotazníku VCI ho reprezentují tyto položky: „Jsem přesvědčen, že vytrvám i přes
všechny obtíže“, “Věřím, že s prací nepřestanu“ nebo „Zcela jistě cítím, že má vůle je
dostatečně silná“.
Žáci a studenti, kteří popisují, že mají s daným faktorem potíže, mohou ve škole
vykazovat nižší míru sebedůvěry, více o sobě pochybují a obávají se, že je obtíže na cestě
k cíli mohou zastavit. Tento typ úvah pak může způsobit, že v obtížné činnosti nevytrvají
a cíle se vzdají. Naopak žáci a studenti, kteří pociťují volní sebedůvěru, mohou snáze dospět
k cíli, jelikož důvěřují svým schopnostem a vycházejí ze zkušenosti, kdy projevili silnou vůli,
což jim mohlo přinést pozitivní výsledky v práci.
V této části považujeme za důležité vyjádřit se také k faktoru PLA (Plánování) a pojetí
této volní vlastnosti autory (Kuhl, Fuhrmann). V naší verzi dotazníku VCI ho reprezentují
tyto položky: „Dělám si plány, jak co nejlépe postupovat“, „Píšu si seznamy toho, co mám
dělat“ a „Určuji si přesně, jak budu postupovat“.
V závislosti na teoretických východiscích (teorie Kuhla a Fuhrmanna), na znění
jednotlivých položek v inventáři VCI a na dosaženém skóru v našem vzorku (13,05) se
domníváme se, že Kuhl a Fuhrmann do tohoto faktoru zahrnují činnosti, jako jsou neustálé
plánování toho, co bude jedinec dělat, tvorba seznamů úkolů a postupů, vypracovávání
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seznamu jednotlivých kroků, avšak bez zjevného vlivu na aktuální chování. Plánování zde
vnímáme jako určitou „únikovou činnost“.

6.2 Porovnání výsledků na jednotlivých typech škol a rozdíly mezi
konkrétními školami
Výše uvedená kapitola popisuje obecné tendence vztahování se žáků a studentů
k budoucnosti, ve stručné podobě jsme uvedli, jaké tendence vykazují žáci a studenti v oblasti
časové orientace, výkonové motivace a volních vlastností v celkovém posouzení. Následně
nás zajímalo, zda se v daných oblastech vyskytly významné rozdíly mezi jednotlivými stupni
škol: základní škola versus gymnázium (v našem vzorku se vyskytovala pouze jedna škola
typu středního odborného učiliště, rozdíl mezi ním a ostatními typy škol nás zajímal pouze
pro dotvoření si určitého obrazu o našem výzkumném vzorku). Dále nás zajímalo, zda jsou
jednotlivé stupně škol spíše homogenní či heterogenní skupinou a případně jaké rozdíly mezi
jednotlivými základními školami a mezi gymnázii jsou nejvýraznější. A také zařazujeme část,
kde se věnujeme statisticky významným rozdílům mezi chlapci a dívkami.
V rámci porovnávání základních škol se středními (konkrétně s gymnázii) a jednotlivých
škol mezi sebou využíváme stejný model postupu jako v předchozí kapitole. Nejprve
zhodnocujeme časovou orientaci, následně výkonovou motivaci a nakonec vůli. V rámci
porovnávání jednotlivých stupňů škol půjde zejména o rozdílnost danou dosud dosaženou
vývojovou úrovní. V případě základních škol máme k dispozici data od žáků ze 7. až 9. tříd.
V případě obou gymnázií zapojených do výzkumu se jednalo o gymnázia se čtyřletým
studijním programem, k dispozici máme data od studentů z 1. až 4. ročníku. Mezi
nejmladšími a nejstaršími účastníky tedy může být věkový rozdíl až sedmi let.
Pro zjišťování rozdílů mezi základními školami a gymnázii jsme použili statistickou
metodu t-testu pro dva nezávislé soubory. Pro zhodnocení rozdílů mezi jednotlivými
základními školami a následně mezi gymnázii jsme vycházeli z jednotlivých měření, tedy
výsledků popisné statistiky k jednotlivým školám.
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6.2.1 Porovnání výsledků jednotlivých stupňů škol a jednotlivých škol mezi
sebou v oblasti časové orientace měřené ZTPI
Nejprve prezentujeme výsledky t-testu v oblasti časové orientace měřené Zimbardovým
ZTPI. Výsledky přináší tabulka 13. Cílem tohoto zkoumání bylo zjistit, zda se mezi
základními školami a gymnázii v hodnotách naměřených metodou ZTPI vyskytují statisticky
významné rozdíly.
Tabulka 13: Výsledky t-testu – významnost rozdílů v oblasti časové orientace mezi
základními školami a gymnázii (ZTPI)
Faktory ZTPI

Typ školy

Počet žáků

Průměr

Směrodat. od.

ZŠ

303

3,30

0,71

G

52

2,99

0,74

ZŠ

303

3,51

0,62

G

52

3,52

0,69

ZŠ

303

3,16

0,49

Výz.
**

Neg. min.

Hedon. přít.

-

Budoucnost

G

52

3,05

0,55

ZŠ

303

3,45

0,60

G

52

3,50

0,52

ZŠ

303

3,01

0,64

Pozitiv. min.

-

Fatal. přít.

**
G

52

2,63

0,64

Legenda k tabulce: Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost; Pozitiv. min. –
pozitivní minulost; Fatal. přít. – fatalistická přítomnost; Typ školy: ZŠ – základní škola, G – gymnázium;
Směrodat. od. – směrodatná odchylka; Výz. – statistická významnost; *p<0,05; **p<0,01

Statisticky vysoce významné rozdíly mezi základními školami a gymnázii v rámci
faktorů Zimbardovy časové perspektivy nacházíme u negativní minulosti a fatalistické
přítomnosti. Oba faktory vykazují vyšší hodnoty u žáků základních škol. Žáci základních
škol v 7. až 9. ročnících významně více neradi vzpomínají na minulost než o něco starší
studenti gymnázií. Stejně tak žáci těchto závěrečných ročníku základních škol významně více
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věří ve (svými silami, schopnostmi a dovednostmi) neovlivnitelnou přítomnost než studenti
čtyřletých gymnázií. Zde vyvstává otázka, zda studenti gymnázií (studijně úspěšní studenti)
mají obecně nižší sklony k negativnímu posuzování minulosti a fatalismu v aktuálních
okamžicích než studijně dosud „nerozlišená“ skupina žáků základních škol. Či naopak, zda
negativní prožitky v minulosti a spoléhání se na neovlivnitelnost přítomnosti mohou mít
negativní vliv na kvalitu (či výši) budoucího vzdělávání. Za ukazatel, který mohl mít vliv na
získané výsledky, můžeme také považovat situaci přijímacích zkoušek, které současní
studenti gymnázií absolvovali (na obě gymnázia z našeho vzorku se skládají přijímací
zkoušky, ačkoli na každé z nich mají jinou formu). Tito studenti mají za sebou obvykle první
významný studijní úspěch (ve formě úspěšného složení přijímacích zkoušek), který pro ně
může znamenat důkaz toho, že se vlastní úsilí a píle vyplatí (opak fatalismu). Je zároveň také
možné, že svou minulost (do které zahrnují i docházku na základní školu) hodnotí pozitivně,
protože jim umožnila vstup do vyššího (studijně prestižního) stupně vzdělávání.
Jak již bylo uvedeno výše, zajímaly nás také rozdíly mezi naměřenými hodnotami
metodou ZTPI uvnitř skupiny základních škol a mezi dvěma gymnázii, které se vyskytují
v našem výzkumném vzorku. V následujícím textu komentujeme nejzajímavější výsledky.
Vycházíme z celkových hodnot změřených metodou ZTPI, které jsou prezentovány
v příloze 6.
Mezi jednotlivými základními školami v našem výzkumu nenacházíme v naměřených
hodnotách podstatné rozdíly. Ve čtyřech základních školách dosáhla v rámci měření
dotazníkem ZTPI nejvyšších skórů kategorie hedonistické přítomnosti, zároveň i v dalších
školách je naměřený skór v této kategorii poměrně vysoký. Nejnižších skórů dosahovala ve
dvou z těchto šesti základních škol kategorie budoucnosti a ve čtyřech dalších ZŠ kategorie
fatalistické přítomnosti.
Naopak, mezi dvěma gymnázii v našem výzkumném vzorku se projevily v některých
kategoriích ZTPI poměrně značné rozdíly. V kategorii hedonistické přítomnosti studenti
Gymnázia Jižní Čechy dosáhli nejvyšší hodnoty ze všech zkoumaných škol. A naopak
studenti Gymnázia Praha získali nejnižší hodnotu ze všech zkoumaných škol (ačkoli i tato
hodnota je nadprůměrná). V kategorii budoucnost studenti Gymnázia Jižní Čechy dosahují
nejnižší hodnoty (podprůměrné) v porovnání s ostatními školami, přitom studenti Gymnázia
Praha hodnot porovnatelných s ostatními školami.
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Na Gymnáziu Praha kategorie budoucnosti i hedonistické přítomnosti vykazovala velice
podobné hodnoty. Obdobná byla situace i na ZŠ Praha. Na těchto školách se objevují dvě
výrazné skupiny žáků a studentů, kdy jedni jsou spíše zaměřeni na hedonistické užívání si
přítomnosti a druzí na budoucnost. Porovnáme-li tento výsledek s další sledovanou
proměnnou, kterou je prospěch žáků a studentů, zjistíme, že ZŠ Praha a Gymnázium Praha
jsou školy se slabším průměrným prospěchem žáků v porovnání s ostatními školami (viz
příloha 7).
Riziková kombinace vysokého skóru u hedonistické přítomnosti a nízkého skóru
u budoucnosti (např. Zimbardo, Boyd, 1999), se ve školách našeho výzkumného vzorku
objevila několikrát (viz příloha 6).
Kategorie fatalistické přítomnosti vykazuje ve většině škol v našem vzorku, základních
i středních oproti ostatním nižších hodnot. Dle tohoto údaje bychom mohli usuzovat, že žáci
a studenti věří, že mají svou „cestu“ ve svých rukách, že mohou nastalé situace a skutečnosti
ovlivnit. Necítí se být ve vleku neovlivnitelných událostí a dějů.
Zde vyvstává několik zajímavých otázek: Uvědomují si žáci a studenti, že jejich přístup
může být rizikový? Pokud ano, mají tedy pocit, že mohou vše kdykoli „zachránit“, změnit,
zvrátit, jestliže věří, že mají svou „cestu životem“ ve svých rukách? A dává jim tato víra ve
vlastní schopnosti zvrátit stav věcí jakési pomyslné oprávnění k „prozatímní“ rezignaci na
budoucnost a zaměření své pozornosti na uspokojování svých aktuálních potřeb?

6.2.2 Porovnání výsledků jednotlivých stupňů škol a jednotlivých škol mezi
sebou v oblasti perspektivní orientace měřené PO-7
Následující text je věnován rozboru výsledků získaných metodou PO-7. Máme
k dispozici data, na jejichž základě můžeme porovnat úroveň perspektivní orientace žáků
a studentů v různých typech škol a následně mezi jednotlivými školami. Pro zjišťování, které
rozdíly mezi základními školami a mezi gymnázii jsou statisticky významné, jsme opět
využili metodu t-testu pro dva nezávislé soubory. Výsledky jsou prezentovány v tabulce 14.
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Tabulka 14: Výsledky t-testu – významnost rozdílů v oblasti časové orientace mezi
základními školami a gymnázii (PO-7)
Typ školy

Počet žáků

Průměr

Směrodat. od.

ZŠ

300

23,45

8,53

G

52

25,31

8,34

Výz.
-

PO-7

Legenda k tabulce: PO-7 – generalizovaný faktor perspektivní orientace; Typ školy: ZŠ – základní škola, G –
gymnázium; Směrodat. od. – směrodatná odchylka; Výz. – statistická významnost; *p<0,05; **p<0,01

V tabulce prezentujeme výsledky pouze generalizovaného faktoru PO-7, který v sobě
významově nese všechny dílčí faktory – strukturaci, realizaci a seberozvoj. K tomuto kroku
jsme přistoupili z toho důvodu, že mezi základními školami a gymnázii nebyl zjištěn
statisticky významný rozdíl v rámci generalizovaného faktoru PO-7 ani v žádném z dílčích
faktorů.
Tento výsledek nám poskytuje zajímavou informaci, že věk ani stupeň školy nehraje
v našem souboru roli vzhledem k perspektivní orientovanosti žáků či studentů. V kapitole 6.1
jsme prezentovali souhrnné výsledky stavu perspektivní orientovanosti žáků a studentů
v našem vzorku. Zjistili jsme, že žáci a studenti v našem souboru dosahují lehce
podprůměrných výsledků a nelze tedy hovořit o tom, že by v rámci celku byla jejich
perspektivní orientace silně rozvinutá. Porovnáme-i dílčí faktory perspektivní orientace mezi
sebou, zjišťujeme, že nejvyšších skórů dosahovaly naše zkoumané osoby v rámci faktoru
realizace. Vycházíme-li z teoretických předpokladů konceptu perspektivní orientace
Pavelkové (1990, 2002) a považujeme-li perspektivní orientaci za komplexní předpoklad
k aktivní strukturaci budoucnosti, můžeme konstatovat, že žáci a studenti v našem vzorku
nejsou příliš připraveni k aktivnímu ztvárňování své budoucí studijní či životní cesty.
Z vývojového hlediska by se u žáků staršího školního věku měla perspektivní orientace
vyvíjet, jinak by to mohlo představovat možný vznik problémů „v oblasti tvorby
individuálních cílů (perspektiv), ale i problémy ve vztahu ke společnosti a jejím nárokům
a nabídkám, mj. proto, že činnost krátkodobě orientovaných jedinců řízena převážně
bezprostředními popudy a přáními“ (Pavelková, 2002, s. 177). Žáci a studenti v našem vzorku
se již nacházejí v období, kdy by se měla začít perspektivní orientace minimálně rozvíjet
(poslední ročníky základní školy) či být již kvalitně rozvinutá (vyšší ročníky gymnázia).
Bezprostředními cíli, popudy a přáními bývají obvykle pobízeni jedinci zaměření na
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Zimbardovu kategorii hedonistické přítomnosti. Jak jsme uvedli výše, kategorie hedonistické
přítomnosti byla u žáků a studentů v našem výzkumném vzorku poměrně hojně zastoupena,
přispívá tedy výsledek získaný v této části výzkumu ke zjištění, že se mezi zkoumanými
osobami vyskytuje větší množství žáků a studentů, jejichž chování je určováno spíše
přítomnými ději či bezprostředními pohnutkami a to napříč věkovým spektrem našeho
vzorku.
Můžeme si na tomto místě klást otázky, proč se perspektivní orientace u žáků při
přechodu na gymnázia nerozvíjí ve vyšší míře? Jak je možné, že vývojové hledisko nehraje
u našich žáků a studentů roli? Přechod mezi základní školou a gymnáziem (či jiným středním
vzděláváním) bývá naplněn rozhodovacími procesy, které Pavelková (1990, 2002) považuje
za důležitou proměnnou hrající roli v mechanismu stanovování si perspektivních cílů
(kognitivní aspekt perspektivní orientace). Zde se vynořují otázky, zda jsou tyto rozhodovací
procesy u žáků nacházejících se v období rozhodování se o své cestě po základní škole plně
aktivovány. Jsou nabízeny žákům dostatečné výzvy zvnějšku? Jsou stávající výzvy pro žáky
dostatečně motivačně silné? Umí s nimi žáci pracovat? Vzhledem k dosud popsaným
výsledkům se přikláníme spíše k negativní odpovědi na vyřčené otázky.
I v případě perspektivní orientace nás zajímaly rozdíly mezi naměřenými hodnotami
uvnitř skupiny základních škol a mezi dvěma gymnázii z našeho výzkumného vzorku.
V následujícím textu předkládáme nejzajímavější výsledky. Vycházíme opět z celkových
hodnot změřených metodou PO-7, které jsou prezentovány v příloze 8.
Žáci z žádné zkoumané základní školy nepřekročili v rámci generalizovaného faktoru
PO-7 v průměru hranici polovičního počtu bodů. Nejblíže se k této hranici dostali žáci ze ZŠ
Praha a žáci na ZŠ Jižní Čechy I.
Co se týče dílčích faktorů perspektivní orientace, v rámci základních škol nejvyšších
skórů dosáhla realizace. Znamená to tedy, že se žáci domnívají, že jim dělá nejmenší potíže
představit si realizaci budoucích cílů. Zároveň vypovídají, že již některé kroky, které souvisejí
s budoucností, aktuálně realizují. V dalších dvou faktorech perspektivní orientace, ve
strukturaci a seberozvoji, dosáhli žáci základních škol slabších hodnot. Ve strukturaci žáci
pouze ze dvou základních škol získali průměrnou nebo nadprůměrnou hodnotu.
Co se týče generalizovaného faktoru PO-7, pouze Gymnázium Praha je školou, která
překročila hranici polovičního počtu bodů. Její studenty tedy můžeme považovat za nejvíce
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perspektivně orientované v porovnání s žáky a studenty z jiných škol. Nejvýše bodovali
studenti této školy v dílčím faktoru strukturace, který na ostatních školách, včetně druhého
gymnázia, dosahoval poměrně nízkých hodnot. Pavelková (1990, 2002) uvádí, že faktor
strukturace postihuje také délku časové dimenze, tedy „jak daleko člověk vidí“ (blízká versus
vzdálená budoucnost) a vázanost a kontinuitu kladených cílů. Jak jsme již uvedli, strukturace
má sice významný vliv na aktuální chování jedince, ale sny, plány a stanovené cíle člověka
nemusí vyvolávat zjevnou aktuální aktivitu, přesto nemusí zůstávat zcela bez vlivu na
kognitivní, emoční či jinou stránku subjektu. Studenti Gymnázia Praha skórovali výše
i v ostatních dílčích faktorech perspektivní orientace – realizaci a seberozvoji – než
studenti gymnázia Jižní Čechy. Studenti gymnázia Jižní Čechy se se svými výsledky
v dotazníku PO-7 příliš neliší od žáků základních škol.
Rozdíl mezi gymnázii v oblasti perspektivní orientace může být ovlivněn také
skutečností, že na Gymnáziu Jižní Čechy byl dotazník PO-7 zadáván studentům prvních až
čtvrtých ročníků (zastoupeni byli tedy i mladší studenti z prvního a druhého ročníku) a na
Gymnáziu Praha pouze studentům třetích ročníků. Vývojové hledisko zde mohlo sehrát
určitou roli, ačkoli v souladu s teorií Pavelkové musíme konstatovat, že již i u žáků prvních
a druhých ročníků střední školy by v optimálním případě měla být perspektivní orientace
rozvinuta.
Ačkoli jsme výsledky naměřené na Středním odborném učilišti neporovnávali
prostřednictvím t-testů, pouhým pohledem do tabulky v příloze 8 můžeme zjistit, že dosažená
celková hodnota PO-7 je nižší než na gymnáziích. Vyššího skóru dosáhli žáci na učilišti
pouze v dílčím faktoru realizace, získali téměř totožnou hodnotu se studenty na Gymnáziu
Praha a dokonce vyšší hodnotu než studenti na Gymnáziu Jižní Čechy. Tito žáci si tedy dle
svých vlastních slov umí svůj budoucí život dobře představit, rozhodování o další cestě jim
nečiní velké potíže a nemají problém realizovat některé kroky již v přítomnosti. Skutečnost,
že faktor realizace dosahuje u žáků na učilišti vyšších skórů než ostatní dílčí faktory
perspektivní orientace, může být ovlivněna tím, že tyto zkoumané osoby (na rozdíl od
studentů na všeobecně zaměřených gymnáziích) již učinili poměrně závažný krok na své cestě
k budoucí profesi a dalšímu směřování. Učiliště má již své zaměření, žáci si již vybrali
minimálně oblast, ve které budou pravděpodobně později profesně působit. V rámci realizace
mají tyto osoby za sebou již určité konkrétní kroky.
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6.2.3 Porovnání výsledků jednotlivých stupňů škol a jednotlivých škol mezi
sebou v oblasti výkonové motivace
Následující text je věnován rozdílům mezi základními školami a gymnázii v oblasti
výkonové motivace. Opět nás zajímaly dvě základní výkonové potřeby: potřeba úspěšného
výkonu a potřeba vyhnutí se neúspěchu. Pomocí t-testů jsme porovnávali výsledky dosažené
v Dotazníku výkonové motivace Hrabala a Pavelkové (2011) u žáků základních škol
a studentů gymnázií. Výsledky tohoto měření přináší tabulka 15.
Tabulka 15: Výsledky t-testu – významnost rozdílů v oblasti výkonové motivace mezi
základními školami a gymnázii
Typ školy

Počet žáků

Průměr

Směrodat.

Výz.

od.
ZŠ

303

21, 78

3,57

G

52

22,17

2,87

ZŠ

303

18,62

4,34

Púv

-

Pvn

G

52

17,71

4,22

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Typ školy: ZŠ –
základní škola, G – gymnázium; Směrodat. od. – směrodatná odchylka; Výz. – statistická významnost; *p<0,05;
**p<0,01

Mezi výkonovými potřebami u žáků základních škol a studentů gymnázií nebyly zjištěny
statisticky významné rozdíly. Zjišťujeme tedy, že úroveň potřeby úspěšného výkonu a potřeby
vyhnutí se neúspěchu není ovlivněna věkem osob v našem výzkumném vzorku, ani typem
školy (vzdělání).
Také v oblasti motivačních tendencí žáků a studentů nás zajímaly rozdíly mezi
naměřenými hodnotami uvnitř skupiny základních škol a mezi gymnázii z našeho
výzkumného vzorku. V následujícím textu uvádíme nejzajímavější výsledky. Vycházíme opět
z celkových hodnot změřených Dotazníkem výkonové motivace Hrabala a Pavelkové (2011),
které jsou prezentovány v příloze 9.
Pro hodnocení výsledků dosažených v Dotazníku výkonové motivace jsme využili
typologii školních tříd z hlediska četnosti výkonového klimatu (Hrabal, Pavelková, 2011,
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s. 14 – 15). Je nám známo, že tyto normy jsou zpracovány skutečně pouze pro měření
v jednotlivých třídách a my hodnotíme celé skupiny tříd. Normy pro třídy používáme proto se
zvýšenou opatrností, ale domníváme se, že nám tyto údaje mohou pro utvoření si představy
o výkonovém klimatu na daných školách poskytnout určitou orientační informaci. Dovolili
jsme si podstoupit tento krok i z toho důvodu, že si nečiníme ambice navrhovat jednotlivým
školám opatření v oblasti práce s výkonovou motivací.
Pokud bychom použili normy pro třídy, výsledky ukazují na tři nevyhraněné typy
základních škol (ZŠ Jižní Čechy II, ZŠ Jižní Čechy III a ZŠ Praha), na dva typy úzkostných
škol (ZŠ Východní Čechy a ZŠ Západní Čechy) a jednu silně výkonově orientovanou školu,
kterou je ZŠ Jižní Čechy I. Jednotlivé typy popisují Hrabal s Pavelkovou (2011).
Pohlédneme-li na výsledky prezentované v příloze 9, zjistíme, že jsou si dvě zkoumaná
gymnázia v oblasti výkonově motivačních tendencí studentů podobná a to v případě obou
základních výkonových potřeb. Pokud použijeme porovnání s normami pro střední školy,
zjistíme, že se jedná o nevyhraněné typy škol.
V případě středního odborného učiliště jsme získali nejnižší skór u potřeby dosažení
úspěšného výkonu ze všech zkoumaných škol. Zároveň potřeba vyhnutí se neúspěchu je
u žáků této školy vysoká. Využijeme-li norem pro střední školy, můžeme tuto školu označit
jako úzkostnou.
Přihlédneme-li k další sledované proměnné, tedy k prospěchu (viz příloha 7), silně
výkonově orientovaná skupina tříd v ZŠ Jižní Čechy I dosáhla třetího nejlepšího průměrného
prospěchu v porovnání s ostatními. Úzkostné skupiny tříd se prospěchově vyskytují na
začátku pomyslného žebříčku (2. a 4. místo v pořadí) i zcela na jeho konci (9. místo). Silně
vyvinutá potřeba vyhnutí se neúspěchu může být silně inhibující vzhledem k domácí přípravě
i aktivitám ve škole, což se může negativně odrazit na školním prospěchu. Stejně tak ale může
do jisté míry silně vyvinutá potřeba vyhnutí se neúspěchu působit jako motivační faktor – žák
se bude raději hodně učit, aby ve škole neselhal, což může vést k důkladné domácí přípravě
a následně dobrým školním výsledkům.
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6.2.4 Porovnání výsledků jednotlivých stupňů škol a jednotlivých škol mezi
sebou v oblasti volních vlastností
Tato kapitola je věnována rozdílům mezi základními školami a gymnázii v oblasti
jednotlivých volních vlastností. Zajímaly nás jednotlivé volní vlastnosti, se kterými pracují
Kuhl a Fuhrmann (1998). Pomocí t-testů jsme porovnávali výsledky dosažené v Dotazníku
VCI u žáků základních škola a studentů gymnázií. Výsledky tohoto měření přináší tabulka 16.
V tabulce prezentujeme údaje pouze k těm faktorům VCI, u nichž byl mezi základními
školami a gymnázii nalezen statisticky vysoce významný anebo významný rozdíl.
Tabulka 16: Výsledky t-testu – významnost rozdílů v oblasti vůle a volních vlastností
mezi základními školami a gymnázii
Faktory VCI

Typ školy

Počet žáků

Průměr

Směrodat. od.

ZŠ

89

4,72

1,03

Výz.
**

SCP
G

20

5,47

0,78

ZŠ

89

4,65

1,27

G

20

5,45

1,02

ZŠ

89

4,91

1,16

**

SEL

*

OPT
G

20

5,57

0,97

ZŠ

89

4,52

1,12

G

20

5,22

1,13

ZŠ

89

4,22

1,12

G

20

4,97

1,25

ZŠ

89

4,66

1,27

*

MAS

*

VSE

*

RWD
G

20

5,50

0,99

Legenda k tabulce: Faktory VCI: SCP – Self Control Pressure – Vyvíjení tlaku sám na sebe, SEL –
Selfdetermination – Sebeurčení, OPT – Volitional Optimism – Volní optimismus, MAS – Mastery –
Kompetence, pravomoc, VSE – Volitional Self Efficacy – Volní sebedůvěra, sebeočekávání, RWD – Self
Rewarding – Odměňování sebe sama; Typ školy: ZŠ – základní škola, G – gymnázium; Směrodat. od –
směrodatná odchylka; Výz. – statistická významnost; *p<0,05; **p<0,01; max. hodnota jednotlivých faktorů: 7
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Faktor SCP (Vyvíjení tlaku sám na sebe) označuje schopnost člověka přinutit se pracovat
na složitých či nepříjemných úkolech. Jedinec, který má tuto volní vlastnost silně vyvinutou
skóruje ve výzkumné metodě VCI vysoko v položkách „Vzchopím se“, „Říkám si, musíš“
a „Přinutím se na úkolu pracovat“. Rozdíl v rámci tohoto faktoru je mezi základními školami
a gymnázii vysoce významný. Studenti gymnázia mají tuto volní vlastnost vyvinutou
mnohem více, než žáci základní školy. Gymnaziální studium klade na studenty vyšší nároky,
se kterými je třeba se vyrovnávat, aby mohl člověk získávat optimální studijní výsledky
a mohl v tomto typu studia setrvat až do jeho závěru. Toto může představovat jeden z důvodů,
proč gymnazisté skórují vysoce významně výše než žáci základních škol. Na základě metody
VCI však nezjistíme, zda student popisované skutečně realizuje anebo zda pouze cítí, že je
takovéto „sebekontrolované“ chování na gymnáziu žádoucí. I na tuto otázku se zaměřujeme
níže v kvalitativní výzkumné části.
Také ve faktoru SEL (Sebeurčení) skórují vysoce významně výše studenti gymnázií než
žáci základních škol. Tento faktor zastupuje volní vlastnost svobodného rozhodování se při
snaze dosáhnout důležitého a náročného cíle. Jedinec, který má danou volní vlastnost vysoce
vyvinutou, skóruje v položkách Dotazníku VCI jako jsou „Cítím, že jsem to já, kdo si to
přeje“ nebo např. „Cítím, že to, co dělám, je z mé svobodné vůle“. Zde může hrát roli
vývojové hledisko, kdy osoby ve věku gymnazistů již postupně přebírají zodpovědnost za
svoje jednání.
Faktor OPT (Volní optimismus) znamená, že člověk věří v dobrý výsledek při
dosahování náročného cíle. Zde nacházíme významný rozdíl mezi žáky základních škol
a studenty gymnázií. Výše opět skórují gymnazisté. Může tento jev poukazovat na minulé
zkušenosti? Znamená to, že studenti gymnázií mají méně negativních zkušeností v oblasti
dosahování náročných cílů a v důsledku toho si více věří i v cílech do budoucna? A žáci
základních škol hodnotí minulé události negativně a tyto události pro ně mohou být natolik
trýznivou zkušeností, která jim nedovoluje optimisticky věřit v dobrý výsledek? Vynořuje se
zde paralela s vysoce významným rozdílem mezi žáky základních škol a studenty gymnázií
v Zimbardově negativní minulosti, kdy žáci základních škol skórovali mnohem výše v této
kategorii (kap. 6.2.1).
Také faktory MAS (Kompetence, pravomoc) a VSE (Volní sebedůvěra, sebeočekávání)
představují volní vlastnosti, které velmi úzce souvisejí se sebedůvěrou jedince, s vírou ve
vlastní kompetence a schopnosti. Lidé skórující vysoko v těchto faktorech obvykle vytrvají
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v práci na úkolu i přes nastalé překážky. Cítí, že jejich kompetence jsou pro to dostatečně
silné a obvykle věří ve své schopnosti. I zde byl nalezen významný rozdíl mezi žáky základní
školy a studenty gymnázií, opět výše skórovali gymnazisté. Jsou tyto vlastnosti nutným
předpokladem pro zvládnutí obtížného studia na výběrových školách, jakými jsou gymnázia?
Poskytlo zvládnutí přijímacích zkoušek na výběrovou školu studentům informaci o vlastních
kompetencích, díky nimž ve vlastní schopnosti nyní více věří? Lze konstatovat, že zmiňované
volní vlastnosti mohou významnou měrou přispět ke zvládnutí (minimálně subjektivnímu
pocitu větší pohody při studiu) studia na obtížnějším typu školy.
Zajímavý výsledek poskytl t-test v rámci zkoumání faktoru RWD (Odměňování sebe
sama). Opět byl nalezen statisticky významný rozdíl mezi žáky základních škol a gymnazisty
a znovu výše skórovali studenti gymnázia. Studenti jsou více zvyklí pracovat s odměňováním
sebe sama za úsilí, které vynaložili pro splnění cíle. Vysoce skórují v položkách jako např.
„Odměním se, když dokončím něco obtížného“ nebo „Když učiním v nějaké složité věci
pokrok, udělám pro sebe něco pěkného“. Princip odměňování sebe sama za namáhavou práci
může pomáhat člověku vytrvat v řešení složitého úkolu (působí motivačně) a zároveň díky
tomuto odměňování člověk posiluje svou schopnost vynakládat větší úsilí (působí
autoregulačně). Tato schopnost gymnazistům v našem vzorku nechybí. Otázkou je, proč je
tato volní vlastnost dosud málo vyvinuta u žáků základních škol? Jsou tito žáci vystavováni
před optimálně náročné úkoly (např. vzhledem ke stavu jejich výkonových potřeb)? Spoléhají
zatím více na vnější odměny a hodnocení? Souvisí tato volní vlastnost úzce též se
sebevědomím žáků, které může být u studentů gymnázií vyšší?
Na základě t-testu bylo zjištěno, že studenti gymnázia mají více vyvinuté ty volní
vlastnosti, které souvisejí se schopností přinutit se pracovat na složitějších úkolech,
svobodným rozhodováním se a hlavně se sebedůvěrou, vírou ve své schopnosti
a optimistickým výhledem při dosahování výsledku. Zároveň také více používají motivační
a autoregulační volní vlastnost odměňování se za splnění úkolů.
Metoda VCI byla zadávána (pro svou časovou náročnost a také vysoké požadavky na
pozornost žáků a studentů) pouze na čtyřech školách z našeho vzorku (ZŠ Praha, ZŠ
Východní Čechy, Gymnázium Praha a SOU Střední Čechy). Nepřistupujeme na tomto místě
proto k porovnávání základních škol mezi sebou a gymnázií mezi sebou, jak jsme činili
v rámci časové perspektivy a výkonové motivace, ale níže zmiňuje pouze některé rozdíly
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mezi gymnázii a středním odborným učilištěm. V následujícím textu vycházíme z údajů
získaných metodou VCI na jednotlivých školách a výsledkovou tabulku uvádíme v příloze 10.
Porovnáním hodnot v tabulce zjistíme, že v případě některých faktorů skórují studenti
Gymnázia oproti žákům SOU výrazně výše. Jedná se o faktor SCP (Vyvíjení tlaku sám na
sebe). Gymnazisté vypovídají, že se často přinutí pracovat na složitých úkolech a jsou schopni
vyvinout sami na sebe tlak pro vykonávání obtížných úkolů. Ve faktoru DEC (Kontrola
rozhodnutí) také gymnazisté skórují výše, což znamená, že jsou častěji schopni rozhodovat se
rychle ve složité situaci a zároveň si jsou více jisti svým rozhodnutím, než žáci SOU. Také
v případě faktoru PGF (Pozitivní uvažování o cíli, snění) gymnazisté uváděli, že si často
představují, jaké to bude, až důležitý a složitý úkol dokončí, jak dobře se potom budou cítit,
myslí na věci, které budou po dokončení úkolu dělat a sní o tom, co vše se bude dít, až svého
cíle dosáhnou. Další faktor, ve kterém též studenti gymnázia skórují výše, než žáci SOU, je
faktor RWD (Odměňování sebe sama).
Objevily se i další volní vlastnosti, ve kterých gymnazisté skórují výše, než žáci SOU
(např. EAV – Odmítání úsilí, IMO – Monitorování úmyslů, záměrů, CAC – Vědomá
kontrola pozornosti, ACU – Kontrola „arousal“, vybuzení, aktivace a další), rozdíly
v hodnotách nejsou však již tak znatelné. Tabulka s výsledky se nachází v příloze 10.
Zajímavé je, že při porovnávání faktorů, které dělají žákům a studentům obvykle velké potíže
(dosahují v nich nízkých skórů), se nevyskytují mezi jednotlivými typy škol výrazné rozdíly.
INI (Iniciace, zahájení), FOF (Strach z neúspěchu) a EDI (Emoční roztěkanost) komplikují
často práci jak žákům ZŠ, SOU, tak gymnazistům. Nízké hodnoty vykazuje také faktor RSE
(Posílení sebehodnocení), tudíž nám žáci i studenti sdělují, že se málokdy ohlížejí zpět
a nepřipomínají si kroky, které je vedli k danému cíli při náročné činnosti. Tuto schopnost
určité sebereflexe postrádají jak žáci ZŠ, SOU, tak gymnazisté.

6.2.5 Rozdíly mezi chlapci a dívkami
V následujícím textu zmiňujeme, v jakých oblastech se vyskytly statisticky významné
rozdíly mezi chlapci a dívkami v našem souboru. Danou informaci jsme získali
prostřednictvím dalšího t-testu pro dva nezávislé soubory. Tabulka 17 prezentuje výsledky.
V tabulce se vyskytují pouze ty sledované proměnné, ve kterých byly zjištěny statisticky
významné rozdíly, ať se již jedná o jakoukoli zkoumanou oblast.
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Tabulka 17: Výsledky t-testu – významnost rozdílů mezi chlapci a dívkami
Proměnná

Pohlaví

Počet žáků

Průměr

Směrodat. od.

Chlapci

220

2,13

0,78

Prospěch

Výz.
**

Dívky

187

1,69

0,62

Chlapci

221

21,00

3,64

Dívky

187

22,04

3,40

Chlapci

221

17,95

4,05

Dívky

187

19,28

4,38

Chlapci

103

4,30

1,45

Púv

**

**

Pvn

**

IMO
Dívky

59

4,92

1,19

Chlapci

103

4,93

0,94

Dívky

59

4,40

1,22

**

MAS

Legenda k tabulce: Proměnná – sledovaná proměnná (faktor, kategorie); Prospěch – průměrný prospěch žáků
a studentů; Oblast výkonové motivace: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu;
Volní vlastnosti: IMO – Intention Monitoring - Monitorování úmyslů, záměrů, MAS – Mastery - Kompetence,
pravomoc; Směrodat. od. – směrodatná odchylka; Výz. – statistická významnost; *p<0,05; **p<0,01

Statisticky vysoce významné rozdíly mezi chlapci a dívkami se ukázaly v prospěchu
žáků a studentů, kdy lepšího prospěchu (stanoveného na základě známek na posledním
vysvědčení, které žáci a studenti obdrželi před realizováním výzkumu) dosáhly dívky, což je
výsledek ukazující se v různých výzkumech opakovaně (např. Hrabal, Pavelková, 2010).
Za zajímavý považujeme výsledek v oblasti výkonové motivace, kdy byl nalezen
statisticky vysoce významný rozdíl mezi chlapci a dívkami v rámci obou výkonových
potřeb. Dívky dosáhly vyššího skóru jak v potřebě dosažení úspěšného výkonu, tak v potřebě
vyhnutí se neúspěchu. Skupina dívek se tedy ukazuje být velmi heterogenní, v našem vzorku
se vyskytuje mnoho dívek, které usilují o dosažení úspěchu a záleží jim na vlastním výkonu,
ale zároveň jiná skupina dívek, která je ve své školní práci ovlivňována strachem
z neúspěchu. V souladu s teoretickým předpokladem musíme brát také v potaz možnost, že se
v některých případech může jednat o ty samé dívky – s vyvinutou potřebou úspěšného výkonu
i potřebou vyhnutí se neúspěchu zároveň. Použijeme-li norem pro třídy ZŠ i SŠ (Hrabal,
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Pavelková, 2011, příloha 5), a porovnáváme-li hodnotu obou potřeb dosaženou dívkami,
zjistíme, že v případě potřeby dosažení úspěšného výkonu se jedná o vysokou potřebu (22,04)
a v případě potřeby vyhnutí se neúspěchu by se v rámci norem pro ZŠ jednalo o průměrnou
potřebu. V případě využití norem pro SŠ potom o vysokou obavu (19,28). Propojíme-li
získané údaje o dívkách z oblasti výkonové motivace s průměrným prospěchem, můžeme
uvést, že vysoká tendence k dosahování úspěšných výkonů i vysoká obava z neúspěchu jsou
motivačně silné charakteristiky, které mohou vést dívky k lepším školním výsledkům.
V oblasti volních vlastností se statisticky vysoce významný rozdíl mezi chlapci
a dívkami projevil u faktorů IMO (Monitorování úmyslů, záměrů) a MAS (Kompetence,
pravomoc). Dívky skórovaly vysoce významně výše ve faktoru Monitorování úmyslů,
záměrů, tzn. v položkách typu: „Během dne si znovu a znovu připomínám všechny věci,
které chci udělat“ nebo „V duchu si přeříkávám vše, co chci udělat“. Dívky v našem souboru
tedy charakterizuje jistá nutnost stále si důležité úkoly připomínat a myslet na ně. Chlapci tuto
vlastnost mají vyvinutou mnohem méně. Naopak ve volní vlastnosti Kompetence, pravomoc
skórovali vysoce významně výše chlapci z našeho výzkumného souboru než dívky. Chlapci
tedy mnohem více věří ve své schopnosti, cítí vyšší sebedůvěru, a i když je pro ně práce
obtížná, mívají dobrý pocit ze svých kompetencí, které jim pomáhají dospět k cíli. Spojíme-li
oba výše uvedené údaje, můžeme konstatovat, že i volní vlastnost Monitorování úmyslů,
záměrů může úzce souviset s nižší vírou ve své schopnosti a celkovou nízkou sebedůvěrou
u dívek. Dívky si mohou stále připomínat, co mají za povinnost, obávají se, že na úkoly
zapomenou nebo je nesplní včas. Pro ověření této souvislosti by však bylo nutné provést další
výzkumy.

6.3 Souvislost mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací žáků
a studentů
Kapitola 6.3 je věnována druhému výzkumnému cíli a to empirickému ověření vazeb
mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací žáků a studentů. V teoretické části práce
jsme pojednávali o tom, že mnozí autoři vnímají oblast časové perspektivy a motivace jako
úzce spjatou. V některých koncepcích výkonové motivace je prodloužení časové perspektivy
přímo tematizované. Např. Lens a Moreasová (1994) z lovaňské školy, kteří navazují ve své
práci zejména na Raynora, Hechausena, Gjesmeho a Nuttina, považují souvislost výkonového
chování jedince s budoucí časovou perspektivnou za jednoznačné. Z českých autorů se lze
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odkázat na Pavelkovou (1990, 2002) a Fila (1992). Nejedná se tedy o nastolení nové otázky,
ale o znovu prověření tohoto vztahu na našem výzkumném vzorku s cílem zjistit bližší
souvislosti mezi jednotlivými proměnnými, se kterými pracují výzkumné metody.
Pro měření souvislosti mezi časovou perspektivou a výkonovou motivací jsme použili
Spearmanův korelační koeficient. Nejprve nás zajímaly vztahy mezi dvěma výkonovými
potřebami - potřebou úspěšného výkonu a potřebou vyhnutí se neúspěchu (měřeno
Dotazníkem výkonové motivace) a kategoriemi časové perspektivy, jak je popisuje Zimbardo
(měřeno metodou ZTPI). Následně jsme se věnovali vztahům výkonových potřeb
a perspektivní orientace (měřeno metodou PO-7). I v rámci kapitoly 6.3 se pohybujeme stále
na první úrovni výzkumu, tedy pracujeme s hodnotami naměřenými na celém vzorku žáků
a studentů.

6.3.1 Souvislost mezi Zimbardovou teorií časové perspektivy a výkonovou
motivací
Nejprve nás zajímaly vazby mezi kategoriemi časové perspektivy, jak je popisuje
Zimbardo, a dvěma základními výkonovými potřebami, jejichž hodnoty byly změřené pomocí
Dotazníku výkonové motivace (Hrabal, Pavelková, 2011). Empirické šetření odhalilo několik
statisticky vysoce významných výsledků, které jsou prezentovány v tabulce 18.
Tabulka 18: Vazby mezi Zimbardovými kategoriemi časové perspektivy a výkonovými
potřebami
Neg. min.

Hedon. přít.

Budoucnost

Pozitiv. min.

Fatal. přít.

S. koef

Výz.

S. koef.

Výz.

S. koef.

Výz.

S. koef.

Výz.

S. koef.

Výz.

Púv

-0,46

**

-0,03

-

0,42

**

0,19

**

-0,24

**

Pvn

0,24

**

0,14

**

0,02

-

0,02

-

0,15

**

Legenda k tabulce: Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost; Pozitiv. min. –
pozitivní minulost; Fatal. přít. – fatalistická přítomnost; Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí
se neúspěchu; S. koef. – Spearmanův korelační koeficient; Výz. – statistická významnost; *p<0,05; **p<0,01

Výsledky potvrzují teoretický předpoklad, že výkonová motivace souvisí s časovou
perspektivou člověka. Ukázala se vysoce významná (středně silná) pozitivní korelace mezi
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Zimbardovou proměnnou budoucnost a potřebou úspěšného výkonu (r = 0,42**). Žáci
a studenti, kteří jsou orientováni převážně na budoucnost, zároveň cítí ve svém životě potřebu
úspěšných výkonů.
Prokazuje se vztah3 mezi potřebou úspěšného výkonu a orientací na minulost.
Vysoce významná (středně silná) negativní korelace byla zjištěna mezi Zimbardovou
proměnnou negativní minulost a potřebou úspěšného výkonu (r = - 0,46**). Žáci a studenti,
kteří si dle Zimbarda „v mysli opakují staré bolestné prožitky“, „v minulosti si prožili svůj díl
příkoří“ a je pro ně těžké „zapomenout na nepříjemnosti z dětství, necítí následně ve svém
současném životě potřebu dosahovat úspěšných výkonů. Vynořuje se zde skutečnost, že
nepříjemné prožitky člověka v minulosti (nebo negativně hodnocená minulost) mohou mít
vliv na úroveň potřeby úspěšného výkonu v přítomnosti. U žáků a studentů, kteří svou
minulost hodnotí negativně, se tedy neprojevují v přítomnosti silné výkonové vlastnosti, jako
např. orientace na cíl, soutěžení s rovnocennými partnery, nevzdávání se při překonávání
překážek apod. Samozřejmě nelze opomenout i možnost, že vztah může platit i obráceně, tedy
to, že žáci a studenti, kteří nemají vyvinutou potřebu úspěšného výkonu, mohou zpětně
hodnotit svou minulost negativně.
Obrácený vztah se v našem výzkumu projevil mezi potřebou úspěšného výkonu
a pozitivně vnímanou minulostí. Vysoce významná (slabá) pozitivní korelace se ukázala
právě u Zimbardovy proměnné pozitivní minulost a potřebou úspěšného výkonu (r = 0,19**).
Ačkoli je vztah slabší, je vysoce významný a my můžeme konstatovat, že žáci a studenti, kteří
dle Zimbarda „moc rádi vzpomínají na svou minulost“ a „na dětství vzpomínají s nostalgií“,
mívají v aktuální přítomnosti vyšší potřebu dosahovat dobrých výsledků a usilovat o úspěch.
Vztah k minulosti může tedy mít velký vliv na výkonové chování jedince v aktuálním
okamžiku. Hodnocení minulosti však, jak jsme již naznačili výše, může být i důsledkem, tzn.
žáci a studenti, kteří mají silně vyvinutou potřebu úspěšného výkonu, mohou svou minulost
zpětně hodnotit pozitivně.
Vysoce významná (slabá) negativní korelace byla dále naměřena mezi potřebou
úspěšného výkonu a fatalistickou přítomností (r = -0,24**). Žáci a studenti, kteří věří, že

3

Škaloudová popisuje, že „cílem korelační analýzy je určit sílu vztahu mezi veličinami. Korelační analýza však
neřeší otázku, která z proměnných ovlivňuje druhou“ (Škaloudová, 1998, s. 73). Protože jsme použili statistickou
metodu korelační analýzy, nemůžeme si být jisti, která proměnná je tedy příčinou a která následkem. Pouze lze
konstatovat, že jsme objevili určité významné či dokonce vysoce významné vztahy mezi proměnnými.
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život sám přináší stále nějaké změny a že svou situaci nemohou ovlivnit, spíše necítí potřebu
usilovat o dosažení úspěchu.
Korelační analýza ukázala dále vysoce významné (slabé) pozitivní korelace mezi
potřebou vyhnutí se neúspěchu a Zimbardovými proměnnými – negativní minulostí
(r = 0,24**), fatalistickou přítomností (r = 0,15**) a hedonistickou přítomností (r = 0,14**).
Všechny tyto kategorie Zimbardovy časové perspektivy v sobě nesou určitou úzkost, obavy,
nedůvěru v sebe sama či riziko, ačkoli každá jiným způsobem, jak bylo již popsáno
v teoretické části práce. A zároveň se tedy úzce ovlivňují s výkonovou potřebou vyhnutí se
neúspěchu, kdy jsou žáci a studenti ovlivněni strachem. Strach a obavy mohou být
sjednocujícím prvkem, ať již vyústí ve spoléhání se na vnější příčiny (fatalismus) nebo
rizikové užívání si (hédonismus). Otázkou také je, zda si žáci a studenti uvědomují onu
rizikovost hedonistické orientace. Nejsilnější negativní korelace byla zjištěna mezi potřebou
vyhnutí se neúspěchu a negativní minulostí. Žáci a studenti, kteří mají obavy z neúspěchu,
zároveň velmi neradi vzpomínají na minulost. Z našeho pohledu se jedná o zajímavou
souvislost. Pro hlubší prozkoumání těchto vztahů na příkladech konkrétních studentů jsme
proto přistoupili k použití kvalitativních metod, jejichž výsledky přinášíme v další části práce.
Celkově jsou zde zjištěné vazby mezi časovou perspektivou a potřebou vyhnutí se
neúspěchu slabší než mezi časovou perspektivou a potřebou úspěšného výkonu.

6.3.2 Souvislost mezi perspektivní orientací Pavelkové a výkonovou
motivací
Druhý cíl výzkumu jsme se rozhodli splnit také v rámci jiné tematizace časové
perspektivy, tentokrát perspektivní orientace Pavelkové (měřené metodou PO-7). Zaměřili
jsme se na zjišťování vazeb mezi perspektivní orientací a výkonovými potřebami.
Nezkoumali jsme souvislost výkonové motivace pouze s globálním faktorem perspektivní
orientace, ale zajímaly nás vztahy potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se neúspěchu
ke třem dílčím proměnným (strukturaci, realizaci a seberozvoji). Empirické šetření též
odhalilo několik statisticky vysoce významných výsledků, které jsou prezentovány v tabulce
19.
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Tabulka 19: Vazby mezi PO-7 a výkonovými potřebami
PO-7

Struk.

Real.

Seber.

S. koef

Výz.

S. koef.

Výz.

S. koef.

Výz.

S. koef.

Výz.

Púv

0,36

**

0,21

**

0,23

**

0,34

**

Pvn

-0,12

**

0,07

-

-0,21

**

-0,19

**

Legenda k tabulce: PO-7 – generalizovaný faktor perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace:
struk. – strukturace, real. – realizace, seber. - seberozvoj; Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba
vyhnutí se neúspěchu; S. koef. – Spearmanův korelační koeficient; Výz. – statistická významnost; *p<0,05;
**p<0,01

Výsledky opět potvrzují teoretický předpoklad, že časová perspektiva (zde perspektivní
orientace) souvisí s výkonovou motivací. Prokázala se (vysoce významná) korelace celkové
hodnoty PO-7 s potřebou úspěšného výkonu (středně silná) a s potřebou vyhnutí se neúspěchu
(negativní, slabá). Žáci a studenti, kteří jsou perspektivně orientovaní, nepociťují potřebu
vyhýbat se úkolům a situacím, které mohou představovat riziko neúspěchu.
Co se týče dílčích proměnných perspektivní orientace, nejsilnější vysoce významná
pozitivní korelace (středně silná) se objevila mezi seberozvojem a potřebou úspěšného
výkonu (r = 0,34**). Pokud žákům a studentům záleží na seberozvoji vzhledem
k budoucnosti, pociťují také potřebu dosahovat dobrých výsledků a usilovat o úspěch.
I s dalšími dílčími proměnnými perspektivní orientace potřeba úspěšného výkonu
korelovala. Vysoce významné (slabé) pozitivní korelace byly naměřené mezi potřebou
úspěšného výkonu a realizací (r = 0,23**) a potřebou úspěšného výkonu a strukturací
(r = 0,21**). Žáci a studenti, kteří umí své cíle do budoucna strukturovat, promýšlet jejich
posloupnost a vzájemnou provázanost a kterým také záleží na postupné realizaci jednotlivých
kroků, pociťují potřebu podávat dobré výkony a být úspěšní.
V případě hledání vztahu mezi faktory perspektivní orientace a druhou výkonovou
potřebou, tedy potřebou vyhnutí se neúspěchu, jsme objevili negativní korelace (vysoce
významné, slabé) s realizací (r = -0,21**) a seberozvojem (r = -0,19**). Opět se zde
vynořuje skutečnost, že strach jedince z neúspěchu může zabraňovat v tvorbě propracovaných
úvah o rozvíjení jeho schopností a dovedností, které by pro něj mohly být důležité
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v budoucnu a také v úvahách o realizování budoucích kroků. Mezi potřebou vyhnutí se
neúspěchu a strukturací nebyl prokázán vztah.
Opět se ukázalo, že mezi potřebou úspěšného výkonu a perspektivní orientací existují
silnější vztahy než mezi potřebou vyhnutí se neúspěchu a perspektivní orientací, ať se již
jedná o generalizovaný faktor PO-7 či o dílčí faktory.

6.4 Porovnání

konceptů

perspektivní

orientace Pavelkové

a časové

perspektivy Zimbarda
V kapitole 6.4 se zaměřujeme na třetí cíl výzkumu, kdy porovnáváme koncept
perpektivní orientace Pavelkové a Zimbardovu teorii časové perspektivy prostřednictvím
korelační analýzy. Oba koncepty popisují časovou perspektivu člověka, každý však s jinými
akcenty. Zimbardo se zaměřuje na všechny tři dimenze času – minulost, přítomnost,
budoucnost a Pavelková se věnuje krátkodobé versus perspektivní orientaci. Tabulka 20
prezentuje vazby mezi proměnnými z dotazníku Pavelkové PO-7 a Zimbardovy metody ZTPI.
Zjištěno bylo několik vysoce významných či významných vazeb. Pracovali jsme i zde s daty
na první úrovni výzkumu, tedy s celým souborem.
Tabulka 20: Významnost vazeb mezi PO-7 a ZTPI
Neg. min.

Hedon. přít.

Budoucnost

Pozitiv. min.

Fatal. přít.

S. koef Výz. S. koef. Výz. S. koef. Výz. S. koef. Výz. S. koef. Výz.
PO-7

-0,04

-

-0,08

0,35

**

0,24

**

-0,35

**

Struk.

0,04

-

-0,11

*

0,30

**

0,19

**

-0,28

**

Real.

-0,04

-

0,00

-

0,25

**

0,20

**

-0,20

**

Seber.

-0,08

-

-0,09

*

0,20

**

0,11

*

-0,13

**

Legenda k tabulce: Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost; Pozitiv. min. –
pozitivní minulost; Fatal. přít. – fatalistická přítomnost; PO-7 – celková hodnota perspektivní orientace; Struk. –
strukturace; Real. – realizace; Seber. – seberozvoj; S.koef. – Spearmanův korelační koeficient; *p<0,05;
**p<0,01
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Mezi faktory PO-7 a negativní minulostí ze Zimbardovy teorie časové perspektivy
nebyl zjištěn žádný vztah. Je to zcela předpokládatelné, jelikož Pavelková v dotazníku PO-7
s negativním hodnocením minulosti, bolestnými prožitky či traumaty z minulosti nepracuje.
Nejsilnější vztah se dle teoretických předpokladů prokázal mezi faktory perspektivní
orientace a Zimbardovým faktorem budoucnost. Generalizovaný faktor perspektivní
orientace (označen jako PO-7) s budoucností koreluje vysoce významně pozitivně (středně
silně) (r = 0,35**). Je však nutné podotknout, že vzhledem k tomu, že obě proměnné vyjadřují
vtah jedince k budoucnosti, mohli bychom předpokládat, že se korelace projeví ještě silněji.
Při bližším porovnávání obou diagnostických přístupů však zjišťujeme, že časový moment
Zimbardovy orientace na budoucnost je tematizován především prostřednictvím vytyčování
cílů, plánování a poctivosti plnění cílů. V diagnostickém materiálu Pavelkové se však
zkoumané osoby vyjadřují spíše k tomu, zda o budoucnosti přemýšlí, zda je pro ně důležitá,
zda rádi plánují, jakou mají toleranci k oddálení odměny apod. Hodnotíme-li vztah
Zimbardova faktoru budoucnost k dílčím proměnným perspektivní orientace, nejsilnější vztah
nacházíme mezi budoucností a strukturací – středně silná pozitivní korelace (r = 0,30**).
Strukturování cílů do budoucna je dovednost, která je v Zimbardově pojetí budoucnosti
klíčová, takže se nejedná o překvapivý výsledek.
Za zajímavou považujeme prokázanou souvislost mezi perspektivní orientací
a pozitivní minulostí (se třemi proměnnými vysoce významná pozitivní vazba - středně silná
nebo slabá a s jednou, konkrétně seberozvojem, významná pozitivní korelace (slabá). Mívají
perspektivně orientovaní jedinci obecně pozitivní vztah ke své minulosti? Ovlivňuje pozitivní
a šťastná minulost způsob vztahování se k perspektivám budoucnosti? I na tyto otázky se
zaměřujeme v dalším kroku našeho zkoumání – v kvalitativní části výzkumu.
Ještě silnější vztah byl prokázán mezi perspektivní orientací a Zimbardovou
fatalistickou přítomností. Se všemi proměnnými se objevuje vysoce významná negativní
(střední či slabá) korelace. Nejsilnější je s generalizovaným faktorem PO-7 (r = -0,35).
Znamená to tedy, že perspektivně orientování žáci a studenti v přítomnosti nespoléhají na
osud či vnější okolnosti? Lze zde opět připomenout roli určité obavy, strachu a nedůvěry ve
vlastní schopnosti, které mohou být důvodem, proč někteří jedinci vnímají svou přítomnost
fatalisticky. Protože opačné charakteristiky, tedy zejména víra ve vlastní schopnosti, jsou
součástí života perspektivně orientovaných jedinců. Opět se k tomuto jevu vrátíme
v následující kvalitativní části výzkumu.
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Na tomto místě považujeme za důležité zmínit ve stručnosti, s odkazem na teoretickou
část práce, Zimbardovo pojetí budoucnosti. Uvedli jsme, že jediný faktor budoucnosti
Zimbardo nerozděluje na dva dílčí. Chování osob orientovaných převážně na budoucnost je
dle Zimbarda ovlivněno snažením se o budoucí cíle a odměny, plánováním a vytyčováním
jednotlivých kroků. Zvýšenou orientaci na budoucnost vnímá Zimbardo převážně v pozitivní
rovině, jako žádoucí časovou orientaci. Avšak silná orientace na budoucnost může v životě
člověka též vytvořit jisté problémy či nepohodu; může být doprovázena kratším časem, který
jedinec tráví například s rodinou, neschopností vychutnat si zážitky s přáteli, nedostatkem
času na své zájmy apod. (Pavelková, Purková, Menšíková, 2010).

6.5 Druhá úroveň výzkumu – kvalitativní šetření
Výsledky předchozí části – kvantitativního výzkumu se ukazují být v souladu
s teoretickým uchopením problematiky, zároveň však naznačují, že v případě žákovského
a studentského vztahování se k budoucnosti se jedná o velice komplikovaný proces s mnoha
aspekty, které dle našeho názoru vyžadují hlubší a detailnější popis. Z tohoto důvodu bylo
stanoveno, že se budeme zabývat také kvalitativní analýzou daného jevu.
Kvalitativního šetření na druhé úrovni výzkumu se zúčastnilo 37 studentů střední školy
(21 dívek a 16 chlapců), konkrétně jednoho pražského gymnázia. Jedná se o gymnázium
všeobecného zaměření se čtyřletým studijním programem. Studenti účastnící se výzkumu se
v době realizace šetření nacházeli ve třetím ročníku, věkově se tedy jedná cca o sedmnáctileté
studenty. Výběr tohoto ročníku nebyl náhodný, v daném ročníku čtyřletého všeobecného
gymnázia se studenti obvykle začínají zamýšlet nad volbou svého dalšího studia a případně
i profesní dráhy, avšak necítí se být dosud pod silným tlakem okolností, jak tomu obvykle
bývá u studentů v ročníku čtvrtém (období maturit, podávání přihlášek na vysoké školy).
Jednalo se o studenty dvou tříd (3A a 3B).
První fáze kvalitativního výzkumu (zadávání slohových prací na téma Moje budoucnost)
proběhla v polovině školního roku (konkrétně v lednu roku 2012).4 Na vypracování
slohových prací měli studenti jednu vyučovací hodinu (tedy 45 minut) a vedením školy nám
bylo umožněno využít běžnou hodinu v rámci výuky.
4

V našich výzkumech jsme využili ještě dalších metod kvalitativního šetření, které jsou však obsahem až
následující kapitoly (třetí úroveň výzkumu). Druhou fází sběru kvalitativních dat se tedy rozumí realizace
polostrukturovaných rozhovorů, která proběhla v období únor až květen 2012).
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Metoda slohových prací na téma Moje budoucnost byla již popsána a v celém svém znění
uvedena ve čtvrté kapitole. Studenti měli za úkol zvolit si nějaký okamžik v jejich
budoucnosti, o kterém již někdy vážně přemýšleli a popsat, kým v té době jsou, co dělají, jak
vypadá svět kolem nich, co mají již za sebou apod.
Slohové práce studentů byly podrobeny nejprve časové analýze, kdy nás zajímal rozsah
a délka studentského uvažování o budoucnosti a následně analýze obsahové, při níž jsme
zjišťovali, jakými obsahy a tématy se v rámci svého uvažování o budoucnosti studenti
zabývají.

6.5.1 Časová analýza slohových prací
Všech 37 slohových prací bylo podrobeno tzv. časové analýze, kdy jsme se zaměřili na
období v budoucnu, které si měli studenti ve svém textu zvolit a psát o něm. Vycházíme
z předpokladu, že studenti psali skutečně o takovém období, které si dovedou poměrně dobře
představit, už se jím ve svých myšlenkách někdy v minulosti nebo aktuálně v přítomnosti
zabývali (tato instrukce je uvedena v zadání samotné metody, studentům je přečtena).
Samozřejmě připouštíme možnost, že student nechal pracovat svou fantazii a mohl psát
o daném období i v případě, že pro něho není nijak osobně významné či o něm dosud
nepřemýšlel. Zde odkazujeme na kapitolu čtvrtou a pojednání o osobních, versus neosobních
obsazích, a kognitivní, versus osobní futuritě (Kastenbaum, 1963, De Volder 1979). Také
z tohoto důvodu, že si nemůžeme být zcela jisti, jak student instrukci uchopí, jsme se na
zvolené období dotazovali v rámci polostrukturovaných rozhovorů. V zadání pro slohové
práce na téma Moje budoucnost je uvedeno, aby si studenti vybrali okamžik, o kterém již
někdy uvažovali. V zadání se ale nevyskytuje taková formulace, ze které by vyplývalo, aby
tento jimi zvolený okamžik byl zároveň nejvzdálenějším možným okamžikem, o kterém již
někdy uvažovali (rozsah budoucnosti). Cílem této časové analýzy tedy bylo zjistit, jaké (jak
vzdálené) okamžiky jsou pro ně dominantní. Zároveň ale můžeme také získat určitou
informaci o tom, o jak vzdálené budoucnosti studenti již někdy přemýšleli.
Pro provedení časové analýzy jsme se inspirovali rozdělením jednotlivých úseků
v budoucnu Nuttinovou prací (1980), dále výzkumy Pavelkové (2002, s. 192), a zvolili jsme
následující kategorie:
a)

Dlouhodobá časová perspektiva (za 3 roky od přítomného okamžiku dále)

b)

Střednědobá časová perspektiva (za půl roku od přítomného okamžiku do tří let)
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c)

Krátkodobá časová perspektiva (do půl roku od přítomného okamžiku)

d)

Bezprostřední časová perspektiva (aktuální okamžik, zítra, pozítří – do týdne od
přítomného okamžiku)

Dlouhodobou časovou perspektivu jsme rozdělili ještě na dvě dílčí kategorie a to z toho
důvodu, že sami studenti popisovali jako důležitý mezník v jejich budoucím životě věk kolem
30 let (tedy cca do 13 let od přítomného okamžiku). Toto období většinou považují za čas
vyhrazený studiu, cestování, prvních pracovních zkušeností, prvních zásadních vztahů
a zakládání rodiny. Věk nad 30 let (tedy více než 13 let od přítomného okamžiku) je pro ně již
obdobím, kdy mají rodinu, stálou práci nebo alespoň zvolenou profesi. Dlouhodobou
kategorii časové perspektivy tedy rozdělujeme ještě na:
a)

Dlouhodobou časovou perspektivu A (do 29 let věku respondenta, tedy cca do 12
let od přítomného okamžiku)

b)

Dlouhodobou časovou perspektivu B (nad 30 let věku respondenta, tedy cca od 13
let výše od přítomného okamžiku)

Stejné rozdělení kategorií jsme použili také v našem předchozím výzkumu (Menšíková,
2008).
Výsledky časové analýzy v konkrétních počtech jsou uvedeny v tabulce 21. S velkou
převahou zvítězila kategorie dlouhodobé časové perspektivy. Celkem 70 % slohů popisovalo
okamžik, kdy se studenti přenášejí do období vzdálenějším než 3 roky od aktuálního
okamžiku. Co se týče subkategorie dlouhodobé časové perspektivy, častěji se objevovala
dlouhodobá časová perspektiva A, tedy do 29 let věku studenta. Poměrně velké zastoupení
měla však také kategorie střednědobé časové perspektivy a vyskytla se konkrétně cca ve 24 %
případů. Krátkodobá časová perspektiva se ve vzorku 37 slohových prací neobjevila ani
jednou a bezprostřední časová perspektiva přibližně v 5 % případů.
Tabulka 21: Výsledky časové analýzy
Kategorie

Počet slohů (n = 37)

Procentuální zastoupení

Dlouhodobá

26

70,27

Dlouhodobá A

15

40,54

Dlouhodobá B

11

29,73
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Střednědobá

9

24,32

Krátkodobá

0

0

Bezprostřední

2

5,40

V literatuře bývá jako riziková vzhledem ke studiu uváděna zejména kategorie
bezprostřední a krátkodobé časové perspektivy (např. Zimbardo, Nuttin, Pavelková – viz
teoretická část práce). Slohových prací, které bychom mohli zařadit do těchto kategorií, se
vyskytlo v našem vzorku velmi málo. Jako jistý přechod k dlouhodobé časové perspektivě
můžeme považovat kategorii střednědobé časové perspektivy. Slohů této kategorie se v našem
vzorku již několik vyskytlo. Vzhledem k tomu, že tato kategorie v sobě zahrnuje i období cca
půl roku od přítomného okamžiku, můžeme částečně i tuto kategorii považovat za rizikovou.
Studenti přemýšlejí v horizontu několika měsíců, maximálně nejbližších let. Může se jednat
o studenty, kteří již sice vnímají důsledky svých rozhodnutí pro budoucnost, ale pouze pro tu
velmi blízkou. Pokud bychom měli uvést příklad, student si například uvědomuje velice
dobře, že angažovanost v přípravě na vysokou školu mu může přinést odměnu ve formě přijetí
na vybranou školu, nemusí však ve svém uvažování postoupit dále a přemýšlet o tom, co to
může znamenat pro jeho budoucí profesní uplatnění, ekonomickou situaci apod. Nejvýrazněji
zastoupenou kategorií byla tedy dlouhodobá časová perspektiva, což může ukazovat na
perspektivně orientované jedince (dle Pavelkové, 1990, 2002) se schopností uvažovat daleko
do

budoucnosti

a vnímat

propojenost

jednotlivých

životních

kroků

a rozhodnutí.

V následujícím textu uvádíme příklady výroků z jednotlivých kategorií pro bližší popis
způsobu studentského uvažování o budoucnosti.5 Byly vybrány pouze stručné úryvky.
Některé delší pasáže uvádíme v rámci obsahové analýzy, kde nás blíže zajímalo, jakými
tématy jsou slohové práce studentů syceny. Pro bližší představu uvádíme některé ze
slohových prací v příloze 11.
Dlouhodobá časová perspektiva A
V rámci této kategorie studenti velice často popisují svůj život na vysoké škole, její
ukončování a hledání si prvního zaměstnání, případně zakládání rodiny. Jeden ze studentů
popisuje své studium na VŠ a zvolení svého oboru následovně: „Je mi 21 let. Právě jsem
dokončil svůj první semestr ve 3. ročníku na vysoké škole. Už začínám dělat praxi v podniku
svého dědečka. On se pohybuje v oboru lodní dopravy a hlavně těch právnických věcech. Tím,
5

Výroky studentů byly ponechány v původním znění, včetně případných pravopisných nesrovnalostí.

136

že studuji práva, se to vlastně hodilo.“ Jedna ze studentek popisuje kromě školy i další oblasti
svého života: „Je mi 25 let, bydlím se svými přáteli v Praze. Dostudovala jsem vysokou školu
se zaměřením na mezinárodní vztahy. Momentálně cestuji a objevuji nová místa po celém
světě se svým přítelem. Na cestování si vydělávám svou prací. Ve své práci využívám cizí
jazyky, kterým jsem věnovala většinu času, když jsem končila střední školu. Zatím děti nemám,
ale ráda bych o nich začala brzy uvažovat.“ Další studentka píše o období ve 29 letech věku:
„Za deset let mi v tomto období bude téměř 29. ... Opravdu jsem nejspíš vystudovala obor
s chemickým zaměřením a měla-li jsem štěstí a přestala být líná a začala se aspoň trochu učit,
podařilo se mi snad vystudovat jeden z hraničních a složitých oborů jako je fyzikální chemie,
chemická fyzika, jaderná chemie apod.“ O svém budoucím povolání uvažuje další studentka,
která se ovšem věnuje také dalším oblastem života – místu bydliště, rodině: „Představuji si
například období za deset let, kdy mi bude cca 27. Bydlím se svým manželem a dítětem v Jižní
Karolíně v USA a máme tam rodinný dům. Já pracuji jako experimentální psycholog nebo
psycholog. Ráda se zaobírám pocity a citovými stavy ostatních. Chtěla bych pomáhat léčit
lidem jejich duše.“ Student uvažující též o období za deset let píše: Zhruba za deset let budu
IT technikem zaměstnaným u lepší firmy s průměrným platem a chodil bych o víkendech do
přírody a různý naleziště minerálů a případně trávil čas s kamarádama, pokud možno ne
v hospodě.“ Další studentka píše o založení své vlastní rodiny: „Je mi 26 let, mám skvělou
práci a manžela, který mě miluje. Oba jsme velmi šťastní a plánujeme založení opravdové
rodiny, tedy s dalším členem.“ Příklady z této kategorie zakončíme ukázkou ze slohu další
studentky, která popisuje své vysněné povolání: „Zcela zřetelně si vybavuji v jasných barvách
toto období. Odehrává se to v horizontu za 5 – 7 let, pracuji na biologickém výzkumu a to jak
v laboratoři, tak v terénu.“
Dlouhodobá časová perspektiva B
Tato kategorie se vyznačovala v našem vzorku dvojí charakteristikou. V některých
slozích psali studenti o období těsně po 30 letech věku, kdy zmiňovali svá zaměstnání, rodiny,
případně volnočasové aktivity. Další část těchto slohových prací se však věnovala období
pokročilé dospělosti anebo stáří (50, 60 let věku).
První charakteristiku reprezentuje výpověď tohoto studenta: „Je krásné odpoledne a já
sedím ve své kanceláři, jsem právník, který má už něco za sebou a tak si ten život užívá. Je mi
nějak po třicítce, mám přítelkyni, se kterou jsem již od 17 let. Právě čeká dítě. Můj život je
velice pestrý, někdy si jdu zahrát golf, někdy zase popovídat s přáteli.“ Jedna ze studentek
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uvádí: „Je mi 30 let. Žiju v Austinu se svou rodinou a živím se částečně překládáním
a částečně provozováním kavárny. Ráda cestuji po světě, čtu, trávím čas s rodinou a přáteli.
Angažuju se v charitě a sem tam i něco napíšu. S manželem jsme se setkali v knihovně a jsme
spolu už deset let. Vystudovala jsem translatologii na UK, pak cestovala po světě a poznávala
nové kultury.“ Další student též popisuje své pracovní aktivity: „Je mi 34 let, pracuji jako
produkční u jedné nejmenované firmy a právě jedu ze svého domova, kde mám ženu, dvě děti
a psa, do práce. Po cestě si kupuji jako každý den kávu a pokračuji dále do práce. V duchu
vím, že to zvládnu, protože mám dost zkušeností a schopné lidi, kteří mě podrží, ale celé to
závisí bohužel jen na mně.“ Další studentka popisuje svůj rodinný život po 35 letech věku:
„Je mi 35 let, mám dceru. Ráda si představuji, že mám svůj klid doma. O všechny se starám,
dělám snídaně dceři Vanesse a manželovi, dceru češu a oblékám. Vezu ji do školky a pak zase
domů, kde mám práci. ... Těším se na to, že budu matkou. Chci se o svoji rodinu starat, jak jen
to půjde.“
Úvahami o starším věku naplnil svou slohovou práci student popisující plavbu na moři:
„Je slunečný letní den a já se vracím ze své půlroční plavby, proplouvám kolem francouzské
riviéry a dokončuji práci na svých memoárech. Jsem sám se svými myšlenkami, přemýšlím
nad dokončením knihy. Příští týden se vracím do New Yorku, kde mám schůzku
s vydavatelem.“ Další student též popisuje, že přemýšlí o svém stáří: „V budoucnu bych se
rád viděl jako starý vousatý mudrc, režisér, se skromným domkem a rodinkou. Dojít ale
k tomuto povolání by stálo ohromné úsilí a potřeboval bych možná vyšší inteligenční
kvocient.“
Střednědobá časová perspektiva
Obsahem slohových prací, které jsme zařadili do kategorie střednědobé časové
perspektivy, byly nejčastěji úvahy o přípravách na maturitní zkoušku, o volbě vysoké školy,
případně o začátcích studia v dalším stupni vzdělávání.
Jedna ze studentek zmiňuje právě období příprav na maturitní zkoušku a volně přechází
k úvahám o volbě vysoké školy: „O čem teď asi nejvíce uvažuji, je období konce příštího
roku. Tedy konec čtvrtého ročníku na tomto gymnáziu, kdy mi bude 19 let a s tím závěrečná
zkouška, maturita.“ Spolužák předchozí studentky se zmiňuje o počátcích studia na vysoké
škole, ale také o plánovaném osamostatnění se a o svých sportovních plánech: „1. 11. 2013 –
je mi 20 let a mám za sebou 1. měsíc studia na Právnické fakultě UK. Jsem stále ještě plný
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euforie a nadšení z nové školy, i když už mě pomalu začíná dohánět stereotyp a z nového
a zajímavého se stává každodenní rutina. Po Vánocích mám v plánu se odstěhovat od rodičů
– všechno už je připraveno a moc se na to těším. Pomalu vrcholí závodní sezóna a většina lidí
ze závodního družstva KABU Praha A už má zajištěný postup na republiku.“ Jiná studentka
popisuje svůj život po střední škole takto: „Dokážu si představit, že jsem v anglicky mluvícím
státě, kde pracuji jako au-pair (tedy hlídám děti). Je mi 20 let a jsem tu už dva měsíce. Mám
ráda děti a ráda jim jdu příkladem. Oni se něco učí ode mě, ale i já něco od nich – např. jaké
je to žít tam, kde žijí, jaké je tam školství, plus se mi zdokonaluje angličtina.“ Další ze
studentů též zmiňuje ve své slohové práci pobyt v zahraničí tentokrát spojený se studiem:
„Jsem student na počátku studia na vysoké škole architektonické v Zürychu. Dostal jsem se
na školu, přesně takovou, kterou jsem si vybral již na střední škole. Stát se architektem či
designérem jsem chtěl vždycky.“
Bezprostřední časová perspektiva
Dva studenti z našeho vzorku zmiňovali, že doposud o budoucnosti nepřemýšleli
a danými úvahami se nezabývali: „Nikdy jsem o své budoucnosti nepřemýšlel, protože jsem
člověk, který radši improvizuje, než plánuje. Když jsem byl malý, chtěl jsem být popelářem
a později právníkem, neboť právník je můj otec. Obojí jsem ale s rostoucím věkem zavrhl
a nyní jsem o své budoucí práci ještě nepřemýšlel.“ Druhý student píše ve velice obdobném
stylu: „O své budoucnosti jsem ještě nikdy moc vážně nepřemýšlel, nikdy jsem neměl
konkrétní představu o tom, co budu dělat. Spíše jsem uvažoval o tom, co nechci dělat. Vůbec
nemám představu o konkrétním povolání.“

6.5.2 Obsahová analýza slohových prací
Cílem obsahové analýzy je zjistit, jakými tématy se studenti nejčastěji zabývají.
Obsahová analýza slohových prací na téma Moje budoucnost je rozdělena na dvě části.
V první fázi nás zajímala čistě četnost různých témat a ve druhé fázi jsme vytvořili určité
agregované kategorie obsahující v sobě různá témata z oblasti výkonové motivace, časové
orientace a vůle a volních vlastností.
V tomto výzkumu jsme použili podobný systém kódování a zpracovávání výsledků jako
ve výzkumu předchozím (Menšíková, 2008). Každá ze slohových prací byla opatřena
záznamových archem s předem připravenými možnostmi témat a vždy bylo zaznamenáno,
zda se dané téma ve slohové práci vyskytuje. Následně byl vytvořen jeden finální záznamový
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arch, který obsahuje četnost výskytu daných oblastí ve všech slohových pracích z našeho
vzorku (n = 37). Součástí tohoto finálního záznamového archu je také aspekt genderových
rozdílů – četnost výskytu tématu u chlapců a u dívek. Protože máme již s danou metodou
zkušenosti z minulosti, stanovili jsme si sledování některých očekávatelných témat již předem
(zejména maturita, vysoká škola, profese, volný čas, současná rodina, nová rodina), v případě
objevení se témat dalších jsme oblast samozřejmě přidali. Některá témata se nám již
vynořovala také po provedení časové analýzy, kterou popisujeme výše. Četnost výskytu
jednotlivých témat prezentuje tabulka 22.
Tabulka 22: Témata, která zajímají studenty ve vztahu k budoucnosti a četnost jejich
výskytu
Sledované
téma6

Celkem

Dívky

Chlapci

Počet –
zastoupení
(n = 37)

Procento
výskytu

Počet –
zastoupení
(n = 16)

Procento
výskytu

Počet –
zastoupení
(n = 21)

Procento
výskytu

Maturita

29

78,38

11

68,75

18

85,71

Vysoká škola

29

78,38

11

68,75

18

85,71

Profese

26

70,27

11

68,75

15

71,43

23

62,16

5

31,25

18

85,71

Partner/ka

20

54,05

8

50,00

12

57,14

Nová rodina

20

54,05

8

50,00

12

57,14

16

43,24

6

37,50

10

47,62

13

35,14

3

18,75

10

35,14

13

35,14

7

43,75

6

28,57

Kvalita života

12

32,43

3

18,75

9

42,86

Cestování

11

29,73

5

31,25

6

21,57

Současná
rodina

Volný čas,
zájmy
Přátelství
Vlastnictví
věcí

6

Témata byla seřazena dle četnosti výskytu
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Bydlení

10

27,03

4

25,00

6

28,57

8

21,62

3

18,75

5

23,81

Finance

8

21,62

6

37,50

2

9,52

Svět

3

8,11

1

6,25

2

9,52

1

2,70

1

6,25

0

0,00

Život
v zahraničí

Svoboda,
osamostatnění

Popis výsledků obsahové analýzy dle jednotlivých témat
Maturita
O maturitě jako důležité životní okolnosti v budoucnu se zmiňovalo celkem 78,38 %
studentů. Věnovali se jí ve svých textech nejen studenti, kteří si vybrali období, ve kterém je
složení závěrečné školní zkoušky čeká, ale také ti, kteří si například vybrali mnohem
vzdálenější okamžik od aktuálního data. Zdárné ukončení střední školy a završení
středoškolského vzdělání je pro studenty gymnázia nepochybně důležité téma.
Vybíráme některé ukázky ze studentských prací. Jeden ze studentů se zmiňuje o tom, že
maturitní zkoušku úspěšně složil: „...Pak jsem strávil skvělá léta na střední škole s nutnou
maturitou, kterou jsem udělal, díky Bohu.“ Uvádíme také příklad úryvku textu studentky,
která si vybrala vzdálenější okamžik pro svůj sloh, avšak tématu maturity se nevyhnula:
„...Samozřejmě bude k tomu potřeba velké úsilí ve škole, jakožto studijní stránka by mi mohla
dělat potíže. Nejdříve bych ráda odmaturovala a pak bych byla moc ráda dostat se na nějakou
další školu, což je teď naopak moje nebližší budoucnost v tom, abych se posunula zase
o kousek dál.“ Studenti, kteří ve svých slohových pracích nezmiňují maturitní zkoušku, se
většinou věnovali ve své práci jiné oblasti než studijní a profesní, tedy například rodině,
volnočasovým aktivitám, aktivnímu sportu apod.
Vysoká škola
Tématu vysoké školy se věnuje stejný počet studentů jako maturitní zkoušce, studenti
vnímají maturitní zkoušku jako nutný předpoklad pro další studium. Pro studenty je důležitý
jednak správný výběr vysoké školy (případně jiného typu pomaturitního studia – vyšší
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odborná škola, jazyková škola, tyto možnosti většinou však zvažují jako možnou alternativu,
kdyby přijímací řízení na vysokou školu nedopadlo pozitivně), tak také samotný moment
přijímacích zkoušek a otázka úspěšného přijetí na vysokou školu. Někteří studenti vnímají
studium vysoké školy jako důležitý předpoklad k vykonávání určitého povolání v budoucnu
(právník, lékař, architekt). Několik studentů si pro svůj popis vybralo právě okamžik
dokončování vysoké školy a období hledání prvního zaměstnání. Další studenti zvažují ve
svých textech také studium na zahraničních univerzitách (např. Německo, Švýcarsko, Anglie,
USA, Kanada).
Uvádíme příklad textu studentky, která popisuje období ukončování vysokoškolského
studia: „Jmenuji se S.K. a je mi 25 let. Bydlím se svými přáteli v Praze a dostudovala jsem
vysokou školu se zaměřením na mezinárodní vztahy. Jsem ráda, že jsem si vybrala tuto školu.
Nejdříve jsem přemýšlela o právech, ale tento směr byl pro mě lepší (zábavnější). Dělám
něco, co mě opravdu velmi baví.“ Uvádíme i příklad textu studenta, který si vybral právě
moment rozhodování se o studiu na VŠ: „...Tak jsem si představil, že bych šel po střední škole
na obor IT, případně na něco s ekonomií.“ Další student píše: „Umím anglicky i francouzsky
hodně dobře, poznal jsem různé kultury, možná bych chtěl studovat mezikulturní vztahy a rád
bych na nějakou školu anglickou nebo francouzskou, abych mohl uplatit své jazykové
schopnosti.“
Profese
Celkově 72,27 % studentů se zaobírá ve svých slohových pracích na téma budoucnost
svou potenciální profesí. Studenti se zabývají tématem výběru profese hodnocením různých
aspektů – nejčastěji studenti popisují, že je pro ně důležité, aby je jejich budoucí profese,
kterou budou vykonávat, bavila, aby byli schopni díky danému povolání uživit sebe, případně
rodinu, aby nalezli ve zvoleném oboru později zaměstnání, aby se na danou práci hodili
a zvládli ji apod. Svou budoucí profesi mnoho studentů považuje za vyústění
vysokoškolského studia, ale není tomu tak ve všech případech, kdy se studenti zmiňují o svém
budoucím povolání. Několik studentů zvažuje také povolání, která nutně nevyžadují
vysokoškolskou přípravu (tanečnice, herec). Přehled konkrétních povolání, která zmiňovali
studenti v našem výzkumu, prezentujeme v tabulce 23.
Uvádíme příklad ze slohové práce studenta, který poměrně podrobně popisuje své úvahy
o volbě své budoucí profese: „V naší rodině jsou hodně oblíbené dva obory a to medicína
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a práva, ale ani jednu z těchto prací bych dělat nechtěl. Medicínu bych dělat nemohl, protože
se mi dělá zle z krve apod., co se týče práva to mi přišlo příliš náročné a to nejen co se týče
práce, ale i nervů. Od malička mě bavilo vařit, ale to beru spíše jako svůj koníček, miluju
auta, ale těm zase vůbec nerozumím po technické stránce. Dále jsem miloval kreslení, ale
mám obavy, že by mě to neuživilo a zpočátku ani nebavilo. Pak jsem roku 2011 začal chodit
na gymnáziu na seminář Média a komunikace, který mne velice zaujal a týká se to v podstatě
novodobých technologií, používání jazyků, seznamování se zajímavými lidmi, zkrátka mě to
velice zaujalo a rád bych něco takového studoval po střední škole.“ Jako příklad, kdy student
nespojuje svou budoucí profesi nutně s vystudováním vysoké školy, uvádíme výpověď
studentky, která budoucnost spíše vnímá ve spojitosti se svou oblíbenou zájmovou aktivitou:
„Několik let mne však drží myšlenka stát se profesionální tanečnicí. Tancuji už od mala, nyní
tancuju street dance a mám mnoho přátel, kteří se tancem živí. Vím, že je opravdu velice těžké
prosadit se a stát se „dobrým“ tanečníkem, ale věřím, že za pomoci tvrdé práce, píle,
odhodlanosti a samozřejmě i talentu se tento sen může stát skutečností. Mým snem je cestovat
za tancem po celém světě. Ne nadarmo se říká, že tanec sbližuje lidi. Tanec mi otevřel dveře
do světa, o kterém jsem dříve nevěděla.“ Jiný student také uvažuje o povoláních, pro která
není nutná vysokoškolská příprava: „Tak nějak z okolí vnímám, že ke spokojené budoucnosti
je potřeba vysoká škola. Ale co takový kovář či myslivec? Tato povolání mne vždy
přitahovala, ale vnímám u nich asi spíš jen romantickou stránku věci...“.
Tabulka 23: Konkrétní profese, o kterých studenti do budoucna vážně uvažují
Profese7

7

Počet voleb celkem Počet voleb chlapci Počet voleb dívky

Právník / právnička

6

3

3

Lékař / lékařka

4

1

3

Pracovník v médiích

2

2

0

Herec / herečka

2

1

1

Chemička

1

0

1

Ve čtyřech případech byly uvedeny dvě, resp. tři profese:
a) herec + režisér; zubařka + zpěvačka
b) vychovatelka v DD + provozovatelka kavárny-klubu
c) překladatelka + spisovatelka + provozovatelka kavárny
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IT technik, správce sítě

1

1

0

Překladatelka, spisovatelka

1

0

1

Bioložka

1

0

1

Architekt

1

1

0

Produkční

1

1

0

Optička

1

0

1

Učitelka AJ a TV na SŠ

1

0

1

Tanečnice

1

0

1

Vychovatelka v DD

1

0

1

Scénáristka

1

0

1

Současná rodina
Poměrně vysoké procento studentů (62,16 %) při svých úvahách do budoucna zmiňuje
také svou rodinu (rodiče, prarodiče, sourozence). Studenti popisují, jak se členům rodiny ve
zvoleném okamžiku daří, co dělají, čemu se věnují. Také zmiňují důležitost vztahů se svou
primární rodinou do budoucna. Více se tomuto tématu věnují dívky, rozdílům mezi chlapci
a dívkami se věnujeme níže.
Jedna z dívek popisuje svůj budoucí život v úzkých kontaktech se svou rodinou:
„Přestěhovala jsem se na Floridu. S rodičema, ségrou, mým přítelem a dvěma pejskama. Nic
nám nechybí.. Možná kamarádky a pár dalších rodinných příslušníků, ale máme přece Skype
a budeme se navštěvovat. Ségra dělala školu na kadeřnici, tak si tu plánuje otevřít
kadeřnictví, všichni doufáme, že jí to vyjde. Tatínek bude stále pracovat na počítači, je to
takový náš businessman. Angličtinu se nikdy neučil, ale docela mu to jde, mohl by se tu
zdokonalit. A maminka? Ta si bude užívat floridské sluníčko a své nové sousedky.“ Další
studentka popisuje, jak se daří ve zvoleném okamžiku členům její rodiny: „...Přestala jsem
být pesimistka, období depresí skončilo a i moje rodina se uklidnila. Bratr ve 24 letech
omylem „zbouchl“ jednu slečnu, ale naštěstí se do sebe zamilovali a do teď spolu žijí
v Hostivaři a jsou zasnoubení. Moje máma po dlouhém boji s alkoholem byla konečně
vyléčená a s tátou měli opět šťastné manželství. Sestřenice se konečně přestala bát vztahů
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a již 3 roky žije s tím samým klukem, přestala vyvádět blbosti a vzdala se všech omamných
látek.“8
Svou současnou rodinu zahrnují do svých úvah o budoucnosti také někteří studenti.
Jejich zmínky jsou však mnohem stručnější. Např. jeden ze studentů sní o tom, „že navštíví
konečně s tátou Thajsko, jak si již dlouho slibují.“ Někdy také zmínky studentů o rodině
souvisejí s plánováním své budoucí profesní dráhy jako u tohoto studenta: „A přemítám
i o tom, kde budu po škole pracovat. Bude to ve firmě mého dědečka? Půjdu v jeho stopách.
To bych rád. Být úspěšný stejně jako on byl vždycky můj sen. A hlavně být stejně energický ...
Důležité, nesmírně důležité, pro mě bylo, že mi můj dědeček už od mých 17 ti let věřil.“
Partner
Více než polovina studentů zmiňuje ve svých textech svého budoucího partnera či
partnerku. Někteří píší také o svatbě a manželství. Někteří studenti popisují své přání, aby jim
současný vztah vydržel déle do budoucnosti, někteří píší o svém přání najít si vhodného
partnera či partnerku, jiní popisují svůj život ve fungujícím vztahu. Svůj partnerský nebo
manželský vztah popisují v podobném zastoupení jak chlapci, tak dívky.
Např. jeden ze studentů uvádí, jak žije se svou současnou přítelkyní i ve 30 letech svého
věku: „Je mi 30 let, mám přítelkyni, která čeká dítě a jsem s ní už od 17 let, tedy od
současnosti.“ Další student píše: „ Je mi 50 let. Jsem ženatý a mám dvě děti, dvojčata.“ Jedna
ze studentek vyjadřuje své přání: „Jsem obklopena láskou svého manžela a našich společných
dětí.“ Zejména některé studentky jsou však ve svých zmínkách o budoucích partnerech či
manželích mnohem sdílnější: „Další palčivou otázkou je, s kým budu. Je tu vůbec naděje, že
se k sobě s Kubou vrátíme? Mám ho vážně pořád ráda, tak si myslím, nebo si to jen
namlouvám. Nenamlouvá si on, že už ke mně nic necítí? Je to vše opravdu pravda? Možná
bychom opravdu nějaký čas studovali a žili v zahraničí. Kdyby naše budoucnost byla
oddělená, trávila bych asi více času v prácí a samotářským způsobem života.“

8

Tyto dvě ukázky zároveň ilustrují poměrně vysokou heterogenitu ve výchozích socioekonomických
podmínkách studentů, resp. jejich rodin. První ze studentek vnímá, že život na atraktivním místě v zahraničí je
z důvodu otcovy profese dosažitelný. Druhá studentka doufá, že v budoucnu se určité problémy závažného
charakteru (např. alkoholismus matky), se kterými se potýkají členové rodiny, zmírní či zcela vymizí.
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Nová rodina
Nadpoloviční počet studentů se také věnuje ve svých textech své budoucí rodině – dětem.
Tímto tématem se zabývají chlapci i dívky, většinou jsou ale opět dívky sdílnější a podávají
bližší popis. Některé studentky se přímo zmiňují, že je pro ně rodina velice důležitá. Jedna ze
studentek píše: „Po absolvování vysoké školy bychom s přítelem a našimi oběma rodinami
odjeli do Jižní Karolíny, kde má můj manžel dobrou práci a já si ji tam také našla. Vyrůstá
s námi naše dítě. Všechno může být samozřejmě jinak, ale takhle by to pro mě bylo ideální.
Žila bych na hezkém místě se svou velkou a šťastnou rodinou a dětmi (nevím kolika), kterým
bych mohla dopřát vše, co by si přáli.“ Další studentka se své nové rodině věnuje prakticky
v celé slohové práci, zde je úryvek: „Je mi 26 let, Mám skvělou práci a manžela, který mě
miluje. Oba jsme velmi šťastní a plánujeme založení „opravdové rodiny“, tedy s dalším
členem. Chtěla bych holčičku, abych jí mohla dělat copánky, kupovat šatičky a být nejlepší
kamarádkou. Manžel by si přál chlapečka – prý na „pokec“ u piva. Ale budu je umět dobře
vychovat? Budu taková jako moje máma a budu jim moct dát to, co dali rodiče mně?“
Některé studentky se věnují ve svých úvahách také skloubení svého pracovního a rodinného
života, příkladem je tento úryvek: „Je mi 35 let, mám dceru. Vezu ji do školy a jedu zase
domů, kde mám práci. Musím uspořádat akci, obvolat lidi a také na chvilku zajet do optik
a zkontrolovat, jak pracují zaměstnanci. Zase vyzvednout dceru ze školy, odvézt ji na hodinu
zpěvu a mezitím zajet nakoupit, abych mohla uvařit. Těším se na to, že budu matkou. Chci se
o svoji rodinu starat jak to jen půjde. Nechci tím říct, že bych chtěla být ženou v domácnosti.
Chci mít práci, chci mít hodně práce. Ale nechci do práce jezdit a být na někom závislá.“
Volný čas, zájmy
Téměř polovina studentů zmiňuje ve své slohové práci také téma trávení volného času.
Trochu častěji se tématem zabývají dívky, ale rozdíl není oproti chlapcům příliš velký.
Studenti popisují, čemu by se chtěli ve své budoucnosti z hlediska volnočasových aktivit
věnovat, někdy píší o tom, že by byli rádi, kdyby jim některé aktuální aktivity a zájmy
vydržely dlouho do budoucna a někteří studenti uvádějí, že by v budoucnu chtěli mít dostatek
volného času. Někteří studenti se o volném čase jen zmíní, pro některé je to téma na hlubší
rozpracování. Někteří také vyjadřují své přání, aby se činnost, kterou nyní vykonávají jako
koníčka, stala jejich zdrojem obživy, prací.
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Jeden ze studentů uvádí: „Můj život je velice pestrý, někdy si zajdu na golf, někdy
popovídat s přáteli, někdy trávím čas na tenisovém kurtě nebo u baru.“ Studentka zmiňuje
své koníčky na konci celého svého textu: „…Budu nadále mít jednu až dvě krásný kočičky.
Ráda rozvinu svoje oblíbené ruční práce a budu se ráda angažovat v politických
organizacích.“ Jako příklad, kdy student věnuje většinu prostoru v textu svému koníčku,
uvádíme úryvek slohu studentky, která by ráda vystupovala s kapelou: „Tlukot srdce, studený
pot na dlaních, horko, ale jinak je mi fajn… Těším se, jsem zároveň zvědavá, jak to tam
vypadá a hlavně, jak se budou všichni tvářit, doufám, že mne podpoří. Jsem netrpělivá, chci to
rozjet, vstoupit a skákat, vnímat tu energii celým tělem, celou svou duší. Využít každičký
pohled, abych si s nimi mohla hrát, baví mě si s nimi hrát…“
Přátelství
Tématu přátelství se věnovalo celkem 35,14 % studentů a zabývaly se jím více dívky než
chlapci. Studenti se zmiňovali o důležitosti přátelství v jejich životě, popisovali, jak je pro ně
podpora přátel podstatná, také uváděli, že by si přáli, aby některá přátelství ze současnosti
vydržela i do budoucnosti, nebo jen někteří z nich uvedli zmínku, že s přáteli bydlí, věnují se
nějakému koníčku, mají společný názor na věc, anebo jim chybí přátelé v případě, že studují
nebo žijí v zahraničí apod. Někteří také uváděli, že je pro ně důležitou schopností umět si
udělat čas na své přátele i v dospělosti, kdy člověk obvykle hodně pracuje.
Přání, aby přátelství vydrželo dlouhé roky, je zmíněno v těchto úryvcích: „Spousta mých
přátel ze střední i vysoké školy mi stále zůstalo. A to nejdůležitější je, že mi zůstal i můj
nejlepší přítel, kterého znám již 25 let; “ „Ještě bych měla pár dobrých přátel a byla bych
moc ráda, kdyby mezi ně patřila stále Dominika.“ Stručné zmínky o přátelích se objevují zde:
„Ráda cestuji po světě, čtu, trávím čas s rodinou a přáteli;“ „Do místnosti, kde jsme se sešli,
vcházím sama jako úspěšná a spokojená žena. Usmívám se a bavím se s přáteli,“
„S kamarádkou jsme si založily malou módní značku,“ „Začla jsem bydlet se svou nejlepší
kamarádkou Luckou v malém bytě v Krči.“
Vlastnictví věcí
Někdy studenti uvádějí ve svých textech, že vlastní nějaké hodnotné věci. O něco více se
tomuto tématu věnují chlapci, ale několik dívek toto téma popisuje též. Mezi studenty jsou
v přístupu k hmotným věcem velké rozdíly. Někteří pouze popisně uvádějí, co všechno
v budoucnu mají, pro jiné je to téma k zamyšlení zejména z důvodu hodnoty uváděných věcí.
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Studenti nejčastěji uváděli, že vlastní: dům, byt, auto, víkendový nebo letní dům (nikdo ze
studentů nepoužil označení chata), motorku, člun, také vlastní firmu, kliniku, obchod
(konkrétně obchod s oblečením plus vlastní módní značku) nebo kavárnu.
Jeden ze studentů popisuje, jaké by v budoucnu rád vlastnil nemovitosti: „Koupil bych
dům rodičům, asi někde v Toskánsku, to si máma, myslím, odjakživa přála. Dále bych si
koupil byt pro sebe a svoji rodinu.“ Jedna ze studentek popisuje svůj dům v zahraničí: „Je to
tu jako z pohádky. Obývák je celý prosklený. Když projdu obývákem, dostanu se na terasu,
kde máme obrovský bazén, který přepadá do mořského kanálu, kde stojí náš člun.“ Další
studentka popisuje jak vedle práce v dětském domově vlastní s přítelem ještě hudební klub:
„Před rokem jsme si otevřeli vlastní podnik. Máme malý klub, který přes den funguje jako
kavárna, kde jsou knížky na půjčení, wifi a nijak předražené ceny a večer se promění,
vystupují tu různé undergroundové kapely, ať už české nebo z okolních zemí.“
Kvalita života
Kvalita života je kategorie, která zahrnuje zmínky studentů o důležitosti šťastného života,
pevného zdraví, vyváženého a harmonického žití, zkrátka popis určitého duchovního (ve
smyslu nemateriálního) rozměru v jejich budoucím životě. Procentuálně se tomuto tématu
věnuje podobný počet studentů jako výše zmíněnému vlastnictví hmotných věcí. O kvalitě
života se zmiňuje mnohem vyšší procento dívek, jak uvádíme níže. Ale i několik studentů
psalo na toto téma.
Zajímavým příkladem (vzhledem k ostatním textům netypickým) je tento úryvek
studentky: „Celý můj (a prakticky tedy i přítelův a celé mé rodiny) život protkává silná vlna
štěstí, úspěchu a zdraví. Jak je to možné? Každý jsme si prošli svou trnitou cestu a tak nejsme
blázni, abychom si neužívali života a nepraktikovali tajemství pozitivních myšlenek, duševní
hygieny a hlavně VÍRY ve vlastní VŮLI a SCHOPNOSTI (studentka napsala tato slova
velkými tiskacími písmeny). Kdo ví, tomu není potřeba nic vysvětlovat. Přirozeně, že se
nekamarádíme s každým z ulice. Ale svým nakažlivým štěstím a dobrou náladou přitahujeme
lidi jako magnet a děláme jim takhle radost, předáváme si vzájemně masu pozitivní energie.
Prostě jsme všichni spokojení, v pohodě, superšťastní. A TAK TO JE (opět uvedeno velkými
tiskacími písmeny).“ Zde uvádíme příklady, kdy se studenti zmiňují o důležitosti nalézt
vnitřní klid a harmonii: „Musím ze sebe prvně udělat svého spolupracovníka a ne nepřítele.
Pokud to v sobě skloubím do jedné harmonie s jasným cílem a odstraním vnitřní překážky,
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bude možné úplně všechno,“ „Nyní prožívám stresové situace téměř každý den. Počínaje
školou, poté rodiči a mojí přítelkyní konče. Do budoucna bych rád, kdybych se naučil tomu
stresu bránit nebo ho zkusit nějak ignorovat, ale né vždy to funguje. Zdá se mi, že je na mě
vyvíjen velký tlak. Nechci se nijak litovat, ale občas je toho na mě trochu moc. Takže mojí
budoucnost bych chtěl vidět jako klidnou a vyrovnanou.“ Typickým zakončením slohové
práce zkoumaných studentů, kteří se zmiňují o tématu kvality života, je: „Všechno může být
samozřejmě i jinak, ale takhle by to pro mě bylo ideální. Žila bych na hezkém místě se svou
šťastnou rodinou, jsme spokojení a zdraví.“
Cestování
Téměř 30 % studentů se ve svých textech věnuje tématu cestování. Typické je přání
cestovat do různých cizích zemí, poznávat nové kultury a zvyky, studovat v zahraničí
a přitom cestovat nebo někteří studenti si přejí mít přímo takové zaměstnání, při jehož
vykonávání by mohli cestovat.
Jedna ze studentek píše o dočasné práci Au-pair: „Dokážu si ale dobře představit, že
jsem v anglicky mluvícím státě, kde pracuji jako Au-pair (tedy hlídám děti). Je mi okolo 20ti
let a jsem tu už dva měsíce. … Jsem ráda, že poznávám novou zemi, kulturu a setkávám se
s novými lidmi. Ráda cestuji a zajímá mě právě jak se žije v různých zemích a mám dobrý
pocit, když někomu pomůžu.“ Další z nich zmiňuje svou práci bioložky: „Jezdím do různých
koutů světa a zkoumám rostliny. Při těchto cestách poznávám spoustu lidí, kulturu a vidím
překrásnou přírodu.“
Bydlení
Necelých 30 % studentů se věnuje ve svých textech tématu bydlení. Často popisují, kde
bydlí (město, okraj města, venkov), zda žijí v Čechách nebo v zahraničí, někteří blíže popisují
svůj domov (byt, dům, jeho blízké okolí) a někteří studenti také píší, s kým bydlí
(spolubydlící, rodina, přítel/kyně, manžel/ka apod.). Mnoho studentů se o daném tématu
pouze jednou větou zmíní, jiní věnují svému budoucímu bydlení více prostoru.
Typické příklady stručné zmínky o bydlení reprezentují následující úryvky: „Mé
cestování pomalu končí, plánujeme s přítelem společné bydlení.“„Taky jsem začal se správou
domu na Smíchově, což mi umožnilo se tam nastěhovat a s pár brigádami a možná i s tátovou
pomocí se i uživim.“ „Doma bydlíme ve krásném světlém domě ve městě, ale se zahradou,
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středně velkou, spíš menší, prosluněnou, v soukromí.“ Příkladem hlubšího přemýšlení o svém
budoucím bydlišti je část textu studentky: „Teď už jedu domů, nemám to daleko, jen do
centra. Konečně mám svůj vysněný moderní byteček a velkou, ohromně užitečnou, kuchyň,
však zde trávím mnoho volného času. A co až přijde rodina? Děti miluju a zvířátka? To ani
nemluvím, kdybych mohla, budu mít doma zoologickou zahradu i s hmyzem.“
Život v zahraničí
Kategorie život v zahraničí se částečně prolíná s předchozími dvěma kategoriemi,
21,62 % studentů zvažuje, že bude alespoň v určité etapě svého života žít v zahraničí. Někteří
studenti píší o trvalém přestěhování se, jiní pouze dočasný pobyt (období studia, určitá etapa
v práci apod.).
„Je mi 30 let. Žiji se svou rodinou v Austinu a živím se částečně překládáním a částečně
provozováním kavárny,“ píše jedna ze studentek a níže ve svém slohu pokračuje stejným
tématem: „Nějakou dobu jsem žila v Antwerpách, kde jsem se zapojila do umělecké
komunity.“ Student toužící vystudovat kardiochirurgii zmiňuje: „Po dokončení vysoké školy
jsem byl pár let na praxi v Německu a Rusku. Nějakou dobu jsem pracoval i v USA, ale vrátil
jsem se pak do ČR a zkusil si otevřít vlastní kliniku.“ Další student touží vystudovat
architekturu v Zürichu: „Musím říct, že díky této zkušenosti (rok studia ve Švýcarsku během
SŠ), jsem odhodlán pro studium v zahraničí, konkrétně právě ve Švýcarsku. Vysoká škola je
pro mě něco jako můstek k povolání a i povolání bych chtěl vykonávat v cizině. Líbí se mi, že
už z minulosti mám v Zürichu přátele, kteří jsou mi oporou. Něco mi říká, že se můj život
změní.“
Finance
Otázku financí řeší ve svých textech 21,62 % studentů, převážně chlapců. Zmiňují se
o roli peněž v budoucím životě, o hodnotě, kterou pro ně představují, zda jsou pro ně zásadně
důležité a z jakých důvodů. Někteří studenti píší, že by chtěli finančně odměnit v budoucnu
svoje rodiče za to, že je podporovali ve studiích a profesních začátcích.
Zde uvádíme úryvek textu studenta, který otázce finančního zabezpečení věnuje poměrně
velký prostor: „Kdybych byl např. o deset let starší (28 let), chtěl bych mít práci, která by mě
bavila a zároveň mi do života něco přinášela včetně peněz. Kdybych měl na svém kontě třeba
10 milionů korun, tak bych….“ a student vyjmenovává, co by s penězi dělal a na dalším místě
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ve slohové práci se k tématu vrací: „Byl bych rád, kdybych vydělával tak, abychom byli dobře
zajištěná rodina. Co se týče finanční podpory, tak tu očekávám od svého dědečka, který něco
ve svých oborech dokázal a také slušně vydělal, nejspíš to vyzní hnusně, ale v dnešní době
málokdo bez jistého kapitálu může slušně studovat, tímto narovinu říkám, že si svého dědečka
nesmírně vážím a také bych mu rád koupil ze svých vydělaných peněz něco, co by si přál.“
V zajímavém kontrastu stojí text studentky, která se tématu peněz také dotýká, ale zcela jiným
způsobem: „Nevím, co bude za 10, 20, 30 let…a nejspíše čtete o budoucnosti velmi
ambiciózních lidí. Chtějí být právníci, obchodníci apod. Mám pocit, že všichni myslí jen na
peníze. Já osobně si myslím, že myslet na peníze není správné. Lidé chtějí stále víc a víc
a nikdy nejsou spokojeni.“
Svět
Kategorie svět v sobě zahrnuje poznámky studentů o tom, jak vypadá svět kolem nich ve
zvoleném okamžiku v budoucnosti. Přestože je podnět k přemýšlení o tomto tématu uveden
i v zadání ke slohové práci, tématu se dotklo jen nízké procento studentů (8,1%). A ani
v jednom případě nevěnují studenti tématu více než 2 věty. Jedna ze studentek pragmaticky
píše: „Svět bude takový, jaký si ho uděláme,“ bohužel bez bližšího vysvětlení.
Svoboda, osamostatnění se
Explicitně se o osamostatnění se od rodičů a nalezení vlastní identity vyjadřuje pouze
jediný ze studentů (chlapec): „Po Vánocích mám v plánu osamostatnit se a odstěhovat se od
rodičů – všechno už je připraveno. Hrozně se těším!“ Tento student se k tématu vrací ve
slohové práci ještě několikrát. Samozřejmě mezi řádky může téma osamostatnění se od rodiny
hrát roli ve větším počtu textů, například i v téma cestování a život v zahraničí či pořízení si
vlastního bydlení jsou oblasti, ve kterých se implicitně skrývá touha po naplnění jednoho
z důležitých vývojových úkolů (hledání vlastní identity). Naplňování této kategorie pro nás
však znamenalo opravdu silně vyjádřenou potřebu osamostatnit se a vyčlenit se ze stávající
rodiny a tu jsme nalezli pouze u jediného studenta.
Nejvýznamnější rozdíly ve výsledcích obsahové analýzy u chlapců a u dívek
Dílčím cílem obsahové analýzy bylo také zjistit, zda se u jednotlivých oblastí vyskytují
výrazné rozdíly u chlapců a u dívek. Vzhledem k počtu studentů v obou genderových
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skupinách jsme stanovili hranici 20 % jako významný rozdíl mezi četností výskytu dané
oblasti u dívek a chlapců.
Největší rozdíl ve výskytu konkrétní oblasti se objevil u tématu současné rodiny
(54,46 %). Dívky se mnohem častěji ve svých úvahách o budoucnosti vyjadřují ke své vlastní
rodině (rodičům, prarodičům, sourozencům a některé studentky dokonce o širší rodině) než
chlapci. Některé studentky popisují, co členové jejich současné rodiny v budoucnu dělají, jak
se jim daří, kde žijí. Jedna ze studentek píše: „Mamka s taťkou spolu vycházejí skvěle, ségře
se narodilo miminko.“ Další zmiňuje: „Moje sestra se vdá a bude žít podle mě až moc
usedlým životem. Jestli neskončí v blázinci s množstvím školy, tak dostuduje svých X oborů
a bude doma jako překladatelka polštiny nebo na ministerstvu zahraničních věcí nebo jako
externí vyučující na fildě“. Další z nich popisuje poměrně podrobně dokonce vztah své nové
rodiny a vlastních rodičů: „Odehrává se to tak za deset až patnáct let ode dneška. Jedu autem
na dům mých rodičů. Dojedu tam a vidím, jak můj táta vysvětluje mým dětem, jak se různé
věci dělají a vypráví jim různé příběhy. Moje maminka vaří a druhému nebo třetímu z mých
dětí vysvětluje, jak se co dělá. Panuje tam naprostá pohoda a já stojím v pozadí a pozoruju
to.“
Poměrně velký rozdíl v četnosti výskytu konkrétní oblasti lze nalézt u tématu financí.
Zde se daným tématem naopak výrazně více (o 27,97 %) zabývají chlapci. Někteří ze
studentů se zmiňují o svém vztahu k penězům (zda jsou či nejsou pro ně důležitým tématem
v životě), další studenti píší o tom, jak je pro ně důležité (a někteří očekávají, že to bude
složité), umět zabezpečit svou novou rodinu po finanční stránce. Jeden ze studentů zmiňuje:
U mojeho povolání bude mít velkou roli hlavně to, aby mne práce uživila a hlavně, aby mě
bavila. Kdybych se měl přenést tak deset let dopředu, tak klíčové by pro mne asi bylo uživit
rodinu, moct dát svým dětem to, po čem touží a to samé mé manželce.“ Někteří studenti
zmiňují svět financí také jako profesní možnost (obchodní právo), zde je příklad textu
jednoho z nich: „Také se už těším jak znovu zasednu do správní rady své bývalé společnosti,
svět peněz mi na mé plavbě chyběl. ... Rodičům bych chtěl umožnit život, na který dřív neměli
finance.“
Třetí oblast, která stojí za zmínku z hlediska rozdílů mezi chlapci a dívkami, je téma
kvality života, kde je rozdíl 24,11 %. Více se tímto tématem zabývají dívky. Většinou se
zmiňují o spokojenosti s vlastním způsobem života, o touze vést klidný a harmonický život,
o důležitosti adekvátního rozdělení času mezi práci a rodinu, což jim následně přináší kvalitní
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způsob života apod. Některé dívky zmiňují také vlastní zdraví nebo zdraví svých blízkých
jako velkou životní hodnotu a jako předpoklad pro kvalitní život. Jako ukázku uvádím příklad
z textů dvou studentek: „Já si představuji, že budu mít klidný rodinný život a budu dělat
klidně těžkou práci nebo víc prací najednou, ale hlavně, aby to šlo skloubit a bavilo mě to.“
Druhá zmiňuje: „Při studiích jsem také pomáhala tátovi v jeho firmě, ale jelikož jsem od
dětství viděla, jak rodiče dřou a nemají na nic čas, nevěnují se dostatečně svému zdraví,
pohybu a sobě, rozhodla jsem se po tátovi firmu nepřevzít. Je pro mě důležité do budoucna
moje štěstí a zdraví.“
Významné rozdíly mezi výsledky získanými v předchozím (Menšíková, 2008)
a v tomto výzkumu
Cílem této kapitoly není podat vyčerpávající přehled rozdílů v přístupu studentů
k tématům uvažování vzhledem k jejich budoucnosti po několika letech, pouze pro zajímavost
a dokreslení situace poskytujeme stručnou informaci o tom, v jakých tématech – kategoriích
se objevil oproti výzkumu v roce 2008 výraznější rozdíl. Vycházíme z četnosti výskytu
daného tématu v roce 2008 a nyní. Předem je nutné uvést, že lze porovnávat výsledky pouze
v těch tématech, ke kterým přistupujeme shodně (jsou naplněny stejnými významy)
s výzkumem v roce 2008 a to tedy v kategoriích či tématech: maturita, vysoká škola, profese
(v roce 2008 označeno jako povolání), partner/ka, nová rodina (v roce 2008 označeno jako
děti), současná rodina (v roce 2008 označeno jako primární rodina), přátelství (v roce 2008
označeno jako přátelé), volný čas, zájmy (v roce 2008 označeno jako volný čas) finance, svět,
kvalita života (v roce 2008 označeno jako hodnocení života).
Velký nárůst nastal v kategorii nová rodina, kdy o založení rodiny v roce 2008
uvažovalo ve svých slohových pracích 20,90 % studentů a v současném výzkumu to bylo již
54,05 % zkoumaných studentů.

Naopak tématem bydlení se v současnosti zabývá jen

27,03 % a v roce 2008 to bylo 46,20 %. Stejně tak v kategorii volný čas se vyskytl rozdíl.
V současném výzkumu se svými volnočasovými aktivitami a zájmy zabývalo 43,24 %
studentů, v minulém výzkumu to bylo až 68,70 % studentů. Ostatním tématům se věnoval
podobný počet studentů v minulosti i nyní. Rozdíly mezi údaji od chlapců a dívek jsou
podobné v případě tématu financí. Financemi se ve výzkumu v roce 2008 zabývalo také více
chlapců než dívek. Naopak tématům současná rodina a kvalita života se v předchozím
výzkumu věnovalo více chlapců, v současném výzkumu zmínky o těchto kategoriích, jak
jsme uvedli výše, převažují u dívek.
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6.5.3 Agregované kategorie
Výše uvedená obsahová analýza nám poskytuje informaci o tom, o jakých tématech
uvažují studenti vzhledem ke své budoucnosti, ať se již jedná o budoucnost více či méně
vzdálenou.

Neposkytují

nám

však

bližší

charakteristiku

studentského

uvažování

o budoucnosti z hlediska jeho kvality a dalších aspektů – např. zda studenti uvažují
alternativně (o svých cílech či cestám k nim vedoucím), zda se nacházejí jejich úvahy
v intencích reality či fantazie, zda jsou adekvátně schopni posoudit svoje možnosti, zda se na
budoucnost spíše těší či se jí obávají, zda věří tomu, že se jim podaří sny uskutečnit, zda již
činí něco pro svůj budoucí cíl v přítomnosti apod. Proto, abychom se přiblížili odpovědím na
tyto otázky, jsme stanovili devět agregovaných kategorií. Stanovení těchto kategorií je
jakýmsi dalším krokem, jak hlouběji porozumět studentskému vztahování se k budoucnosti.
Tyto kategorie v sobě zahrnují témata z oblasti výkonové motivace, teorií časové orientace,
vůle a volních vlastností. Jsou to oblasti, které v teoretických systémech představených
v první části práce figurují jako témata, která mohou u jedince silně ovlivnit způsob
vztahování se k budoucnosti. Dané kategorie jsme hodnotili na škále od 1 do 5, přičemž každá
z nich má svou vlastní škálu pro hodnocení, kdy obvykle 1 znamená nejnižší sílu zkoumaného
jevu a 5 nejvyšší. Touto škálou jsme ohodnotili slohové práce studentů z našeho vzorku 37
zkoumaných osob. Pouze dvě ze slohových prací nebylo možné danou škálou ohodnotit,
jelikož byly příliš stručné (2 – 3 věty).
Agregované kategorie a jejich škálové hodnocení
OA_1: Alternativnost cílů:
1 - student žádný cíl nemá (nepíše o něm)
2 - student popisuje jeden zvolený cíl
3 - u studenta se objevuje více než jeden cíl, přesto jednomu z nich přikládá větší důležitost
4 - student v textu zmiňuje větší množství cílů
5 - student v textu volí mezi několika cíli, které pro něj mají stejnou důležitost (text je plný
alternativ)
OA_2: Alternativnost cest a jejich kvalita:
1 - student žádný cíl nemá (nevede k němu tedy ani žádná cesta)
2 - student popisuje jen jednu cestu ke svému zvolenému cíli
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3 - student zvažuje více cest, které mohou vést ke zvoleným cílům, ale jsou nepropracované
4 - student v textu popisuje alternativní cesty, které jsou poměrně propracované
5 - student v textu promyšleně popisuje alternativní cesty, prostřednictvím nichž může
dosáhnout zvolených cílů (cíle)
OA_3: Realističnost
1 - text studenta nevykazuje žádné známky realistického zpracování, žák se uchyluje
k fantazijnímu zpracování své budoucnosti
2 - text studenta je fantazijně zpracovaný s určitými prvky reality (určité realistické body
v jeho budoucnosti)
3 - text studenta osciluje mezi realistickým a fantazijním zpracováním budoucnosti
4 - text studenta je realisticky zpracovaný s určitými prvky fantazie (snění)
5 - text studenta je pojat čistě realisticky
0A_4: Reálný odhad vlastních možností
1 – student popisuje v textu vhledem ke svému věku a dosavadním zkušenostem zcela
nereálné cíle, události, skutečnosti
2 - student popisuje v textu vhledem ke svému věku a dosavadním zkušenostem spíše
nereálné cíle, události, skutečnosti
3 - student popisuje vhledem ke svému věku a dosavadním zkušenostem na některých místech
textu nereálné cíle, na jiných místech reálné / nebo není možné rozhodnout, zda jsou
zvolené cíle reálné či nikoli
4 - student popisuje v textu vhledem ke svému věku a dosavadním zkušenostem spíše reálné
cíle, události, skutečnosti
5 - student popisuje v textu vhledem ke svému věku a dosavadním zkušenostem zcela reálné
cíle, události, skutečnosti

0A_5: Obavy versus šťastné očekávání budoucnosti
1 - text studenta obsahuje pouze obavy spojené s budoucností
2 - text studenta obsahuje některé prvky, události, okamžiky, na které se těší, ale převažují
spíše úvahy o strachu z toho, co přijde
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3 - text je z tohoto hlediska neutrální, nelze ho hodnotit jako „strachový“ ani plný pozitivních
očekávání
4 - text je optimisticky laděný, student se na mnoho věcí, které přijdou, těší, ale občas se
zamýšlí i nad tím, z čeho má strach
5 - text je laděný pouze optimisticky, student píše o tom, na co se těší („happy budoucnost“)

0A_6: Spojení představ o budoucnosti s realitou současnosti (Dělá student něco pro cíl,
který si do budoucna zvolil?)
1 - student si zvolil cíl, pro jehož dosažení nevynakládá aktuálně žádnou aktivitu a sám se
o tomto „paradoxu“ explicitně zmiňuje /anebo cíl stanovený nemá
2 - student si zvolil cíl, pro jehož dosažení nevynakládá aktuálně žádnou aktivitu, což z textu
spíše tušíme (např. píše o jiných věcech, kterým se aktuálně věnuje)
3 - student si zvolil cíl, pro který již ve svém životě v minulosti vynaložit určité úsilí, ale
v současnosti se mu nevěnuje (latentní stav)
4 - student si zvolil cíl, pro jehož dosažení již v současnosti občas vynaloží určité úsilí
5 - student si zvolil cíl, pro jehož dosažení již v současnosti vynakládá značné úsilí
a explicitně se o tom zmiňuje
0A_7: Kontingentní versus nekontingentní cesty
1 - student vnímá svou cestu k v textu zvolenému okamžiku v budoucnosti jako sled na sobě
navzájem nezávislých kroků, které na sebe nemají vzájemně vliv
2 - student na některých místech v textu zmiňuje kroky, které ho vedly k dosažení určitého
subcíle, ale jejich vzájemná podmíněnost je spíše tušená
3 - student na některých místech v textu zmiňuje kroky, které ho vedly k dosažení určitého
subcíle, na jiných místech textu však píše o vzájemně na sobě nezávislých krocích
v cestě k cíli
4 - student vnímá svou cestu k v textu zvolenému okamžiku v budoucnosti spíše jako sled
vzájemně podmíněných kroků, avšak na některých místech cesta k cíli ztrácí svou
koherenci
5 - student vnímá svou cestu k v textu zvolenému okamžiku v budoucnosti jako sled
vzájemně podmíněných kroků
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0A_8: Budoucnost jako plnění svých snů – dosahování cílů („Co si přeji, to mi vyjde“)
1 - student píše o tom, že má mnoho snů, nevěří však, že by se v budoucnu mohly splnit,
zmiňuje se o tom, že se nic z toho, co si stanovil, nesplní /anebo si žádné cíle a sny
nestanovuje
2 - student zmiňuje určité konkrétní sny a cíle do budoucna, ale spíše nevěří tomu, že by se
mohly splnit
3 - student zmiňuje určité konkrétní sny a cíle do budoucna, některé se dle jeho očekávání
vyplní, některé nikoli (vyrovnaně)
4 - student zmiňuje, že se mu mnohé pro něho důležité cíle a sny v budoucnosti vyplní, ale
některé zůstanou nedosažené
5 - student píše o tom, jak se mu všechny cíle (sny), které si stanovil v budoucnu, vyplnily
(všech cílů dosáhl)
0A_9: Ovládání své budoucnosti versus utváření budoucího života okolnostmi
1 - student v textu popisuje stav, kdy je jeho život utvářen vnějšími okolnostmi, sám na jeho
budoucí vývoj nemá žádný vliv
2 - student v textu popisuje stav, kdy je jeho život utvářen zejména vnějšími okolnostmi,
ačkoli očekává, že některé situace v budoucím životě bude moci ovlivnit
3 - student v textu vyrovnaně popisuje na jedné straně situace, v nichž občas převažuje
utváření budoucího života okolnostmi a na druhé straně situace, které může sám svou
aktivitou ovlivnit
4 - student v textu popisuje stav, kdy má budoucí vývoj jeho života pevně ve svých rukách,
ale počítá i se situacemi, které budou utvářeny vnějšími okolnostmi, s nimiž je zapotřebí
se vyrovnat
5 - student v textu popisuje stav, kdy má budoucí vývoj jeho života pevně ve svých rukách,
kdy záleží pouze na něm, jak se jeho život bude vyvíjet
Výsledky v jednotlivých agregovaných kategoriích
Přehled o hodnocení všech slohových prací prostřednictvím pětibodové škály dle výše
uvedeného systému obsahuje příloha 12, která zároveň poskytuje údaje o tom, jak dopadly
jednotlivé kategorie v rámci celkového vzorku 37 studentů.
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První kategorie, alternativnost cílů, se ukazuje jako velmi heterogenní z hlediska
hodnocení slohů studentů. Nejčastěji jsme hodnotili slohovou práci na pětibodové škále v této
oblasti hodnotou 2 (student popisuje jen jeden zvolený cíl) a hodnotou 4 (student zmiňuje
v textu větší množství cílů). Znamená to tedy, že z hlediska alternativních voleb cílů jsou
zkoumaní studenti velmi různorodou skupinou. Jak bylo již poukázáno v teoretické části
práce, absence alternativních cílů může z hlediska studentského uvažování o budoucnosti
představovat problém. To, že student se zaměří cele na jediný cíl, může přinášet negativní
důsledky v několika ohledech: v případě, že se cíle nepodaří dosáhnout, člověk se se
skutečností může hůře vyrovnávat; dále může dojít k tomu, že člověk „nevidí“ výzvy
nesouvisející s cílem, které by však mohly jeho život vzhledem k budoucnosti obohatit;
rozvoj osobnosti člověka může být plně vázán pouze na oblast přímo související s cílem.
Příkladem může být student, který si vytkl cíl dostat se na medicínu. Svou předprofesní
přípravu cele zaměří na přijímací řízení na lékařské fakulty. V případě, že z důvodu velkého
počtu uchazečů nebo nezdařených přijímacích zkoušek není nakonec na kýžený obor přijat,
neví, jak se v situaci zachovat a může se cítit v daném okamžiku ochromen vzhledem
k úvahám o budoucnosti.
Považujeme také za důležité zmínit, že student, který se ve slohové práci věnuje jen
jednomu cíli, si ho mohl jednoduše vybrat pro téma své slohové práce, přestože ve svých
úvahách se zaobírá ještě jinými cíli. I z toho důvodu jsme se otázkou alternativnosti zabývali
také na třetí úrovni výzkumu, která následuje níže.
Zajímavé je, že studenti, kteří uvažují v alternativách, jsou z hlediska perspektivní
orientace velmi různorodí. Alternativnost se vyskytuje u studentů, kteří jsou hodně
perspektivně orientovaní (což potvrzuje teoretické předpoklady), ale také u studentů, u nichž
dosáhla perspektivní orientace (generalizovaný faktor PO-7) průměrných nebo i velice
nízkých hodnot.
Ještě větší riziko v oblasti alternativnosti úvah o budoucnosti může představovat
zvažování pouze jediné cesty k vytyčenému cíli, na což jsme se zaměřili hodnocením oblasti
alternativnost cest. V této oblasti jasně nejčetnější hodnotou na bodové škále byla hodnota 2,
což znamená, že má student promyšlenou pouze jedinou cestu vedoucí ke kýženému cíli
(celkem 15 studentů). Dalších 12 studentů již zvažuje více cest, jsou však nepropracované –
tedy jen spíše tušené. Pouze 7 studentů popisuje ve své slohové práci poměrně propracované
(hodnota 4) či dokonce silně promyšlené alternativní cesty ke svému zvolenému cíli (hodnota
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5). Student s neexistující nebo myšlenkově málo propracovanou alternativní cestou, který se
např. touží stát lékařem, může být zaměřen ve své přípravě pouze na přijímací řízení
nejprestižnější lékařské fakulty v oblasti, kde žije, a nemusí zvažovat i jiné možnosti (v jiném
městě, v zahraničí, zvolit méně prestižní školu s vyšší nadějí na přijetí, zvolit příbuzný obor
s možností delšího období na přípravu s následným pokusem o přestup na „vysněnou“ školu).
Cílem kategorie realističnost bylo zhodnotit, zda texty studentů obsahují spíše
realistické či fantazijní prvky z hlediska úvah o budoucnosti. Jednoznačně převažovaly
slohové práce, které jsme ohodnotili stupněm 5, což znamená, že je text pojat čistě realistiky
(33 slohových prací), pouze 2 práce bylo možné považovat za realisticky zpracovaný text
s drobnými prvky fantazie a snění. Tato skutečnost může poukazovat na fakt, že téma
budoucnosti je pro studenty zakotveno v realitě a v uvažování o této časové dimenzi se
neuchylují k fantazijním únikům.
Poněkud odlišnou kvalitu slohových prací jsme se snažili postihnout kategorií reálný
odhad vlastních možností. Cílem hodnocení této kategorie bylo zjistit, jaké úrovně odhad
vlastních možností, schopností a situace studentské uvažování dosahuje. Zde je nutné uvést,
že pro zvýšení míry objektivity u hodnocení této kategorie jsme využili znalosti prospěchu
studentů, zvažovali jsme jejich aktuální zkušenosti, vývojové charakteristiky, případně znalost
rodinného prostředí studentů v oblasti socioekonomické, kulturní a případně jiné. Pro příklad
uvedeme situaci studentky, která popisuje ve své slohové práci úspěšnou kariéru herečky
s angažmá ve významném pražském divadle. Pokud bychom neměli k dispozici širší okruh
informací o studentce, mohli bychom hodnotit její cíl do budoucna za málo pravděpodobný
(povolání herce nebo herečky patří k častým snům mladších dětí, objevuje se spíše
v „kategorii“ málo pravděpodobné události). Disponujeme však informacemi, že je studentka
dcerou ze slavné herecké rodiny, již dva roky se připravuje na přijímací zkoušky na hereckou
školu, má za sebou již drobné filmové i divadelní role a některá ocenění dětského hereckého
talentu. Vezmeme-li v potaz tyto informace, můžeme předpokládat, že studentka popisuje
poměrně reálně své možnosti do budoucna. Nejčastěji jsme tuto charakteristiku studentského
uvažování o budoucnosti ohodnotili stupněm 4, což znamená, že student popisuje vzhledem
ke svému věku a dosavadním zkušenostem spíše reálné cíle, události a skutečnosti (celkem 14
studentů). Dalších 12 slohových prací jsme ohodnotili stupněm 3, tedy že student popisuje na
některých místech textu nereálné cíle, na jiných místech reálné, anebo není možné
rozhodnout, zda jsou zvolené cíle, události a skutečnosti reálné či nikoli. Žádný ze studentů
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nepopisoval zcela nereálné budoucí události. Tyto výsledky poukazují na to, že nereálný
odhad možností, schopností a skutečností nebude pravděpodobně komplikovat studentům
jejich volby do budoucna. 5 studentů však napsalo slohovou práci, kterou bylo nutné
ohodnotit stupněm 2, což znamená, že se ve svém popisu student věnuje vzhledem ke svému
věku a dosavadním zkušenostem spíše nereálným cílům, událostem a skutečnostem. Toto
číslo není sice příliš vysoké, ale pro dané studenty může tento stav poukazovat na
nerealistické sebehodnocení, ať už by se jednalo o zvýšené či snížené, což jim může následně
zkomplikovat rozhodování se o budoucích událostech (škole, profesi i dalším životě).
Prostřednictvím kategorie obavy versus šťastné očekávání budoucnosti jsme hodnotili
celkové ladění slohových prací v rámci bipolarity strach a obavy versus těšení se, radostné
očekávání. Tato kategorie reflektuje, zda pro studenta budoucnost představuje spíše strachem
naplněnou časovou dimenzi, anebo zda představuje období, na které se student velmi těší.
Zároveň tato agregovaná kategorie může poskytnout informaci o osobnostním založení
studenta (pesimismus versus optimismus). Nejvíce slohových prací (celkem 15) jsme
hodnotili stupněm 4, což znamená, že texty studentů byly vesměs optimisticky laděné, student
se na mnoho událostí v budoucnu těší, ale občas se zamýšlí i nad tím, z čeho má strach. U této
skupiny studentů se tedy nejedná o „nekritické“ očekávání šťastné budoucnosti, studenti jsou
si schopni přiznat, že určité věci, které přijdou, nemusí znamenat jen šťastné chvíle, přesto
u nich však převažuje těšení se na situace, které přijdou. Ve skupině zkoumaných osob se ale
vyskytlo i 7 studentů, jejichž úvahy o budoucnosti jsou spojené spíše s obavami (hodnota 2)
a stejný počet studentů, kteří vnímají svou příští budoucnost zcela optimisticky a nepřipouští
si žádné možné negativní skutečnosti (hodnota 5).
U několika studentů, kteří mají úvahy o budoucnosti spojené spíše s obavami, byla
v rámci kvantitativního zkoumání výkonové motivace zjištěna silná orientace na potřebu
vyhnutí se neúspěchu. U studentů, kteří vnímají budoucnost pouze optimisticky (mnohdy až
„nekriticky“) byla zjištěna buď silná potřeba úspěšného výkonu anebo náleželi ke skupině
nevyhraněného typu výkonové motivace (dle Hrabala, Pavelkové, 2011).
Za zajímavou považujeme zjištěnou souvislost mezi šťastným očekáváním budoucnosti
s poměrně vysokými hodnotami v rámci Zimbardovy kategorie časové perspektivy pozitivní
minulost. U studentů, kteří mají budoucnost spojenou se šťastným očekáváním, se hodnoty
pozitivní minulosti pohybovaly od 3,00 do 4,44 (průměrná až velmi vysoká hodnota). Na
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místě je tedy úvaha, že pozitivně vnímaná minulost člověka velmi ovlivňuje také jeho vztah
k budoucnosti (v pozitivním směru).
Sledujeme-li hodnoty studentů, kteří mají přemýšlení o budoucnosti naplněné spíše
obavami či strachem, nezjišťujeme nijak výrazně se projevující souvislost s některou
z kategorií Zimbardovy časové perspektivy. U některých, budoucnosti se obávajících
studentů, se sice objevuje zároveň lehce nadprůměrná orientace na negativní minulost
(naměřené hodnoty 3,00 – 3,50), ale v žádném z případů nejde o silnější orientaci než hodnota
3,50 a navíc těchto studentů není mnoho. Ani orientace na přítomnost, ať již fatalistickou či
hedonistickou se neprojevuje nijak silně. Nemůžeme tedy tvrdit, že úzkostnost při pomýšlení
na budoucnost souvisí s některou z rizikových orientací dle Zimbarda.
Agregovaná kategorie spojení představ o budoucnosti s realitou současnosti měla
postihnout, zda studenti vynakládají určité úsilí, které je má dovést k vytyčenému cíli již
v současnosti. Největší počet studentů (konkrétně 15) se ve svých slohových pracích zmiňuje
o tom, že se občas věnuje svému zvolenému cíli nebo snu již nyní (hodnoceno stupněm 4).
Většina z nich však uvádí, že jde spíše o činnost nahodilou a ne pravidelnou. 8 slohových
prací jsme ohodnotili stupněm 2, což znamená, že tito studenti nevynakládají pro splnění
svého kýženého snu či dosažení cíle aktuálně žádnou aktivitu.
V rámci této kategorie nás zajímalo, jak studenti, kteří psali ve svých slohových pracích,
že již pro jimi zvolený cíl či sen vynakládají určité úsilí v současnosti, skórovali ve faktoru
realizace v Dotazníku perspektivní orientace PO-7. Zjistili jsme, že u většiny těchto studentů
nabývá realizace hodnot nadprůměrných a u některých dokonce velmi vysokých až
maximálních (hodnota 8 – 16). K podobnému jevu, ačkoli ne v takové míře, dochází
i u skupiny studentů, kteří pro svůj cíl v současnosti zatím nic nepodnikají. U většiny z nich
byly zjištěny hodnoty faktoru realizace nižší než průměrné či dokonce velmi nízké (0 – 6).
Můžeme tedy říci, že jsou studenti v našem vzorku ve svých výpovědích obvykle
konzistentní.
Kategorie kontingentní versus nekontingentní cesty jsme zařadili pro hodnocení
Raynorem uváděné kvality vztahu studentů k budoucnosti. Zajímalo nás, zda student vnímá
svou budoucnost jako sled navzájem podmíněných a vzájemně souvisejících kroků
(kontingentní cesta) či zda jednotlivé úkoly, kroky či cíle nemají v představách studentů
žádnou spojitost. Největší počet slohových prací (celkem 13) bylo možné ohodnotit stupněm
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5, což znamená, že studenti vnímají svou budoucnost jako kontingentní cestu. Vnímají
souvislost jednotlivých kroků a příčiny a důsledky popisovaných událostí. Nejčastěji se to
projevuje na tomto „modelu“ sledu událostí: složit úspěšně maturitní zkoušku – připravit se
na přijímací zkoušky na vysokou školu – složit úspěšně přijímací zkoušky – vystudovat
zvolenou školu – plnit praxi v oboru – najít si zaměstnání v oboru – úspěšně pracovat ve
zvoleném oboru. Několik slohových prací bylo možné hodnotit také stupněm 4 (celkem 8),
kdy student popisuje poměrně dobře propojenou kontingentní cestu k cíli, avšak na určitých
místech v představované budoucnosti ona cesta ztrácí svou koherenci. Dále se zde objevují
studenti (celkem 7), kteří na určitém místě v textu popisují poměrně promyšlenou
kontingentní cestu, ale na jiném místě prozrazují, že některé kroky v dané cestě jsou
studentem vnímány spíše jak vzájemně nezávislé (hodnoceno stupněm 3).
Přes tento vysoký počet studentů se však ve zkoumaném vzorku vyskytli i studenti
(celkem 6), jejichž texty prozrazují, že si sice stanovují určité subcíle, které je mají dovést ke
zvolenému cíli, avšak jejich vzájemná podmíněnost je studentem spíše tušená (hodnoceno
stupněm 2). Přestože tedy vysoký počet slohových prací lze hodnotit, tak že studenti vnímají
svou cestu v budoucnosti jako kontingentní, celkem u 22 studentů (1 slohová práce byla
dokonce hodnocena stupněm 1, protože student popsal určité události, kroky nebo
skutečnosti, které byly navzájem zcela nezávislé) nelze hovořit o myšlenkově propracované
kontingentní cestě.
Zajímalo nás, jaký vtah má promyšlenost určité „mapy postupu“ k cíli (kontingentní
cesta) k perspektivní orientaci. Jak dopadli studenti z našeho vzorku, jejichž slohová práce
vykazovala vlastnosti kontingentní cesty, v generalizovaném faktoru perspektivní orientace
a v dílčím faktoru strukturace, který též poukazuje na schopnost strukturovat svou
budoucnost. Většina studentů, jejichž cesty ve slohových pracích byly hodnocené jako
kontingentní, dosahovala v rámci generalizovaného faktoru PO-7 hodnot průměrných až
nadprůměrných (24 – 48 bodů) a podobné to bylo u faktoru strukturace (8 – 16 bodů), ačkoli
určité výjimky se vyskytly. Studenti, jejichž popisované cesty byly hodnoceny jako
nekontingentní, dosahovali v generalizovaném faktoru velice různorodých hodnot (10 – 32
bodů), ale v rámci faktoru strukturace jednoznačně maximálně průměrných a většinou velice
nízkých hodnot (0 – 8).
Předposlední agregovanou kategorií jsme sledovali, zda studenti vnímají svou
budoucnost jako plnění svých snů nebo dosahování cílů. Největší počet (celkem 14)
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studentských prací bylo možné ohodnotit stupněm 5, kdy student popisuje svou budoucnost
právě jako postupné plnění vytyčených cílů a kroků. Studenti píší, jak se jim všech zvolených
cílů podařilo v budoucnu dosáhnout. Druhý nejvyšší počet (celkem 11) textů bylo
ohodnoceno stupněm 3, kdy studenti zmiňují, že některé zvolené cíle se jim podařilo
v budoucnu uvést v realitu, ale jiných se jim dosáhnout nepodařilo.
V rámci této kategorie nás zajímal vztah k některým volním vlastnostem měřeným
metodou VCI, které souvisejí s optimistickým očekáváním dobrých výsledků a vírou v sebe
sama. Vybrali jsme faktor OPT (Volní optimismus) a MAS (Kompetence, pravomoc).
Ukazuje se jednoznačná souvislost mezi výpověďmi studentů v jejich textech a změřenými
hodnotami dílčích faktorů VCI. Většina studentů, kteří pojímají svou budoucnost jako plnění
svých snů a dosahování vytyčených cílů získala v rámci faktoru OPT 17 – 21 bodů
(připomínáme, že maximální hodnota dosažitelná v jednotlivých faktorech VCI je 21 bodů)
a v rámci faktoru MAS (18 – 21 bodů). Tyto vysoce vyvinuté volní vlastnosti mají
jednoznačný vliv na charakter úvah studentů o své vlastní budoucnosti.
Při stanovování poslední agregované kategorie ovládání své budoucnosti versus
utváření budoucího života okolnostmi jsme sledovali u studentů původcovskou (versus
pěšáckou) tendenci. Většina studentských slohových prací (celkem 23) byla ohodnocena
stupněm 4 nebo 5, což prozrazuje, že studenti se obvykle domnívají, že záleží především na
nich, zda se jim vytyčených cílů podaří dosáhnout (původce).
U menší skupiny studentů, kteří se domnívají, že jejich život je spíše ovládán vnějšími
okolnostmi (pěšáci), byla naměřena nízká anebo průměrná perspektivní orientace (hodnota
generalizovaného faktoru PO-7 se pohybovala v rozmezí 10 – 24 bodů), což považujeme za
výsledek potvrzující teoretické předpoklady. Studenti s pěšáckou tendencí nebývají obvykle
silně perspektivně orientováni. Zajímal nás také vztah těchto studentů k Zimbardově
fatalistické přítomnosti. U studentů s pěšáckou tendencí byl naměřen skór pohybující se mezi
hodnotami 2,67 – 3,11, což jsou sice hodnoty oscilující kolem průměru, ale v našem
výzkumném vzorku se jedná o vyšší hodnoty, jelikož fatalistická přítomnost byla v rámci
měření časové perspektivy u studentů nejméně zastoupenou kategorií.
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6.6 Třetí úroveň výzkumu – kvantitativní i kvalitativní šetření
V této kapitole se přesouváme na třetí úroveň výzkumu, kdy již nepracujeme s celým
výzkumným vzorkem. Data, která analyzujeme v této části práce, pocházejí od studentů
pražského gymnázia. Pracujeme s údaji od 20 studentů. Studenti se v době realizace výzkumu
nacházeli ve třetím ročníku čtyřletého studijního programu. Máme k dispozici data od
8 chlapců a 12 dívek. Cílem třetí úrovně výzkumu je zachytit interindividuálně odlišnou
autenticitu vztahování se studentů k budoucnosti. Sledovali jsme stejné proměnné jako na
předchozích dvou úrovních výzkumu.
Pracovali jsme s údaji získanými prostřednictvím následujících metod:
Kvantitativní metody:
-

Dotazník perspektivní orientace (PO-7) Pavelkové

-

Zimbardův inventář časové perspektivy ZTPI

-

Dotazník výkonové motivace pro žáky Hrabala a Pavelkové

-

Inventář volních složek VCI Kuhla a Fuhrmanna

Kvalitativní metody:
-

Metoda slohových prací na téma Moje budoucnost

-

Polostrukturované rozhovory

-

Zúčastněné pozorování

Kvalitativní metody byly již podrobně popsány v kapitole o diagnostických možnostech
sledovaných oblastí (kapitola 4) a v části, kde prezentujeme výsledky z první úrovně
výzkumu (kapitola 6.1). Metoda slohových prací byla též již výše popsána a bylo uvedeno
i její celé zadání. Mezi metody, se kterými jsme dosud nepracovali, patří polostrukturované
rozhovory a zúčastněné pozorování.
Polostrukturované rozhovory rozvíjely témata studenty popsaná v rámci slohové práce
a byly vedeny na témata všech zkoumaných oblastí – časové orientace, výkonové motivace
a vůle. Polostrukturované rozhovory probíhaly individuálně v pracovně školní psycholožky
ve volných hodinách studentů, suplovaných hodinách či ve volném čase studentů (odpoledne
po výuce) a obvykle trvaly 20 – 45 minut. Tyto rozhovory byly realizovány v období od
února do května roku 2012. Naším cílem bylo získat bližší představu o dalších individuálních
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charakteristikách studentů, o kterých se sami nezmínili ve slohové práci nebo nebylo možné
získat bližší představu o těchto jevech v rámci analýzy agregovaných kategorií (např.
tolerance k oddálení odměny, vliv vzorů a inspirací, původcovská versus pěšácká tendence,
hodnoty apod.). Tabulka 24 prezentuje témata polostrukturovaných rozhovorů.
Tabulka 24: Témata polostrukturovaných rozhovorů
Číslo

Téma

Popis tématu

1

Úvahy o budoucnosti a jejich
četnost

Studenti byli dotazováni, zda přemýšlejí o své
budoucnosti a zda se tento typ úvah u nich nyní
objevuje často.

Emoční doprovod úvah
o budoucnosti (strach versus
těšení se na budoucnost)

Studenti byli dotazováni, zda jsou pro ně
představy
o budoucnosti
spojené
spíše
s příjemnými anebo nepříjemnými pocity. Zda je
u nich budoucnost v představách spojena spíše
s obavami, anebo zda se těší na to, co přijde.

Význam zvoleného budoucího
okamžiku

Studenti byli dotazováni, zda jimi zvolený
okamžik ve slohové práci má pro ně osobně
zvláštní význam či zda si ho zvolili spíše
náhodně.

2

3

4

Vliv vzorů, vnější inspirace

Studenti byli dotazováni, zda se v úvahách
o budoucnosti nechávají inspirovat třetími
osobami a zajímalo nás také, do jakého okruhu
studenta tyto osoby patří (rodina, přátelé, slavné
osobnosti), případně jaký vztah k nim studenti
mají.

5

6

Specifikace případných obav z
budoucnosti

Plány do budoucna, sny

Cílem této oblasti dotazování se bylo zjistit, zda
se studenti budoucnosti bojí a co je pro ně
zdrojem těchto obav.
Studenti byli dotazováni, zda mají nějaké další
plány do budoucna, o kterých se ve slohové práci
nezmínili, případně z jakého důvodu se o plánech
nezmínili.

7

Víra v uskutečnění plánů
a představ

Cílem bylo zjistit, zda studenti věří, že se plány
a představy, které uvedli do slohové práce, mohou
splnit.
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8

Alternativnost

Studenti byli dotazováni, zda přemýšlejí
o alternativních
(„náhradních“)
řešeních
v případě, že se objeví v budoucnu nějaká
překážka v dosahování cílů. Cílem bylo zjistit,
zda studenti mají vytyčen nějaký alternativní cíl,
ale také, zda si uvědomují, že k danému cíli může
vést více cest.

9

Nejdůležitější oblast života
v budoucnu, hodnoty

Studenti byli dotazováni, jakou oblast (sen, cíl,
přání), o které se ve slohové práci zmiňovali, by
si vybrali, kdyby bylo nutné, zvolit si jen jednu.

Tolerance k oddálení odměny

Cílem bylo zjistit, zda jsou studenti ochotni čekat
na výsledky své práce nebo činnosti delší dobu,
anebo je pro ně důležitější vidět výsledky co
nejdříve.

11

Původcovská tendence

Studenti byli dotazováni, zda se domnívají, že
více
záleží
na
okolnostech
a vnějších
skutečnostech, zda se jim podaří cíle nebo snu
dosáhnout, anebo zda záleží více na nich
samotných.

12

Vůle - oblast problémů (co dělá
největší potíže)

Cílem bylo zjistit, jaké volní vlastnosti
představují pro studenty největší překážku
v dosahování vytyčených cílů.

10

Metoda zúčastněného pozorování je zařazena zejména z toho důvodu, že autorka práce má
k dispozici další zdroje informací z důvodu, že na škole, kde byla realizována druhá a třetí
část výzkumu, pracuje v rámci školního poradenského pracoviště jako školní psycholožka.
Využila tedy pro zpracování kasuistik na třetí úrovni výzkumu také dat získaných formou:
-

zúčastněného pozorování studentů při vyučování (několik hospitačních návštěv při
výuce)

-

rozhovorů s vyučujícími, které probíhají v případě potřeby v rámci práce školního
poradenského pracoviště

-

konzultací se studenty nad různými tématy (především kariérového a profesního
poradenství)
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Analyzovali jsme údaje z výše uvedených metod u všech dvaceti studentů. Následně
jsme vybrali šest studentů, jejichž individuální charakteristiky popisujeme níže. Tyto studenty
jsme vybrali na základě vzájemného porovnání jimi dosažených výsledků v jednotlivých
oblastech výzkumu (časová orientace, výkonová motivace, vůle a volní vlastnosti). Náš
postup výběru těchto studentů byl řízen snahou prezentovat zde rozdílné individuální
charakteristiky gymnazistů s akcentem na uvedení co možná nejodlišnějších kombinací
výsledků v jednotlivých proměnných.
Některé kombinace byly v našem vzorku zastoupeny (samozřejmě s dílčími nuancemi)
vícekrát, bylo by tedy možné hovořit o určitém typu studentů (např. v případě Petra
a Kateřiny), ale v jiných případech (Radek) se jedná spíše o výjimečnou kombinaci výsledků
v rámci jednotlivých proměnných. Poměrně častým zástupcem v našem výzkumném vzorku
byl tedy student či studentka s vyvinutou perspektivní orientací (dosažená hodnota
v generalizovaném faktoru PO-7 v rozmezí 32 – 48 bodů), orientací na budoucnost či
pozitivní minulost, s výkonovou motivací typu 1 (dle Hrabala a Pavelkové, 2011), tedy
s rozvinutou potřebou úspěšného výkonu a nízkou obavou z neúspěchu, a rozvinutými
volními vlastnostmi souvisejícími se sebekontrolou a důvěrou ve své schopnosti. Jedná se
o studenty s lepším nebo průměrným studijním prospěchem. Také se v našem vzorku objevilo
několik studentů (chlapců či dívek) s průměrnou perspektivní orientací (kolem hodnoty 24 –
26 bodů v generalizovaném faktoru PO-7), s orientací na budoucnost, pozitivní minulost
anebo hedonistickou přítomnost, s nevyhraněnou výkonovou motivací (průměrné hodnoty
standardního skóru u potřeby dosažení úspěšného výkonu a také u potřeby vyhnutí se
neúspěchu), tedy typu 5 (dle Hrabala a Pavelkové, 2011), tito studenti však již měli různý
profil v oblasti volních vlastností. Průměrný prospěch těchto studentů se obvykle pohybuje
mezi 2,00 – 2,50.

6.6.1 Kasuistiky studentů
Na tomto místě se věnujeme čtvrtému výzkumnému cíli a snažíme se postihnout
interindividuální

autenticitu

vztahování

se

studentů

k budoucnosti

prostřednictvím

jednotlivých zkoumaných oblastí. Formou níže prezentovaných kasuistik se snažíme
postihnout vztahování se k budoucnosti zkoumaných studentů na zcela konkrétní úrovni (na
příkladech jednotlivých studentů). Cílem je představit pestrost studentského vztahování se
k budoucnosti na příkladech jedinečných konstelací zkoumaných jevů. Kvantitativní
i kvalitativní výzkumy potvrdily na třetí úrovni výzkumu (částečně již i na druhé
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prostřednictvím metody slohových prací) výskyt základní figury studentského vtahování se
k budoucnosti: časová orientace na budoucnostní dimenzi, rozvinutá perspektivní orientace,
vyvinutá potřeba úspěšného výkonu a rozvinuté volní vlastnosti související se sebekontrolou
a sebedůvěrou. V následujících kasuistikách se již nezabýváme touto základní figurou, ale
popisujeme, jak jsme již zmínili, variabilitu či zjištěné konkrétní konstelace zkoumaných
jevů.
U každého vybraného studenta nejprve prezentujeme v tabulce údaje získané
kvantitativním měřením. Jako první uvádíme průměrný prospěch studenta, dále se věnujeme
časové orientaci studenta (údaje z Dotazníku PO-7 a následně ze Zimbardova ZTPI), poté
výkonové motivaci (uvádíme hodnotu potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se
neúspěchu a na závěr vybíráme určité volní vlastnosti změřené metodou VCI (vybíráme vždy
studentem dosažené nevyšší a nejnižší hodnoty). V rámci těchto kasuistik však akcentujeme
informace získané zejména kvalitativními metodami, které nám umožnily postihnout hlubší
souvislosti zkoumaných jevů a získat konkrétnější podobu studentského vztahování se
k budoucnosti.
PETR
Tabulka 25: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Petr)
Prospěch

PO-

Struk.

Real.

Seber.

7
2,43

42

16

16

4

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

2,30

3,53

3,31

3,89

1,67

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost, Fatal. přít. – fatalistická přítomnost
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Tabulka 26: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Petr)
Púv

Pvn

PGF

DEC

LAE

ADI

SEL

MAS

FOF

RSE

INI

PLA9

24

15

21

19

19

18

18

18

11

9

8

8

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: PGF –
Positive Goal Fantasies – Pozitivní uvažování, snění o cíli, DEC – Decision Control – Kontrola rozhodnutí; LAE
– Lack of Energy – Pociťovaný nedostatek energie, ADI – Attention Disctractibility – Těkavost pozornosti, SEL
Selfdetermination – sebeurčení, MAS – Mastery – Kompetence, pravomoc, FOF – Fear of Failure – Strach
z neśpěchu, zeů2 selhání; RSE – Reinforcing Self Evaluation – Posílení sebehodnocení, INI – Iniciating –
Iniciace, zahájení, PLA – Planning - Plánování

Petrova slohová práce dokládá jeho orientaci na vzdálenější cíle a rozšířený časový
horizont (rozvinutá perspektivní orientace, ne zcela nízká orientace na budoucnost, viz
tabulka 25). Vybral si období za 12 let od přítomného okamžiku. Popisuje své budoucí
povolání právníka, svou novou rodinu (očekávání přírůstku do rodiny), bydlení, volnočasové
aktivity (sport, setkávání s přáteli) i určité obavy o zdraví a život blízkých. Zmiňuje také
některé seberozvojové aktivity (učení se cizích jazyků). Petr zmiňuje i důležitost kvalitně
prožitého života (což pro něho představuje nestereotypnost běžných dní a pestrost aktivit).
Petr ve druhé části svého slohu, kde popisuje období od přítomného okamžiku do právě
popsané budoucnosti (za 12 let), věnuje prostor svému velkému životnímu snu (obsadit první
místo v žebříčku ČR v tenise). Uvádí, že dále se již tenisu z důvodu nedostatku peněz a času
nemůže věnovat, dosáhl svého maxima. Považujeme za důležité citovat zde Petrovu větu:
„Mám cíl a jdu za ním, ať to stojí cokoli,“ která dokládá jeho výkonové zaměření a orientaci
na budoucí cíle.
Hodnotíme-li slohovou práci Petra prostřednictvím agregovaných kategorií, zjistíme
následující: stanovuje si v životě více než jeden hlavní cíl (povolání, nová rodina, dítě,
angličtina ovládaná na vysoké úrovni, závodně provozovaný sport), ačkoli jednomu
z uváděných přikládá vyšší důležitost (sport); slohová práce Petra je psána realisticky a cíle,
které si vytyčuje, nejsou vzhledem k jeho aktuální situaci zcela nereálné (tenisu se věnuje od
mladšího školního věku); pro svůj cíl vynakládá již dlouhodobě značné úsilí; slohová práce
9

V Dotazníku VCI (dle našich teoretických rozborů konceptu Kuhla a Fuhrmanna) pracují autoři s odlišným
významem pojmu plánování (planning) než např. Zimbardo nebo Pavelková. Kuhl s Fuhrmannem mají
pravděpodobně na mysli neustálé sepisování úkolů, dělání si dlouhých seznamů povinností a zabývání se
povinnostmi ve své mysli, ale bez přesahu k realizaci. Jde tedy o nestrukturované, ne zcela promyšlené
„plánování“ vzhledem k nutnosti dosažení cíle, které jedince spíše odvrací od skutečného strukturování
a následně realizování cílů. Již jsme na toto rozdílné uchopení pojmů poukázali v kap. 6. 1. 3.
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Petra obsahuje kontingentní cestu; Petr věří, že stanovených cílů dosáhne a uvědomuje si, že
dosažení cílů záleží na jeho vlastním nasazení a schopnostech, ale že je mu zároveň zřejmé, že
mohou nastat v životě situace, které neovlivní (zdraví, smrt prarodičů apod.).
Z rozhovoru s Petrem vyplynuly další informace a charakteristiky studentova vztahování
se k budoucnosti. Na to, co přijde, se Petr spíše těší, pouze drobnou obavu má z pocitů samoty
a stesku po rodině a domově, kdyby studoval v zahraničí. Pokud Petr hovořil o svých
nejbližších cílech (období studia VŠ), zmiňoval tři alternativy – získání sportovního stipendia
(přes tenisovou asociaci) na VŠ v USA, studium markentingu nebo práv v ČR a na třetím
místě studium na Fakultě tělesné výchovy a sportu v Praze. Když byl Petr dotazován, kterou
variantu vnímá jako nejpravděpodobnější, odpověděl, že by bylo nejlepší, kdyby „vyšlo to
s tenisem, ale snad i na ta práva se mám kdyžtak šanci dostat.“ Na otázky zjišťující míru
tolerance k oddálení odměny, Petr zcela přesvědčivě odpovídá: „Ze sportu jsem zvyklý, že
není všechno hned, nebo třeba i v jazycích, tam nějakou dobu trvá, než dobře mluvíte, ale
třeba i ve vztahu jsem schopný vydržet pro cíl, když třeba některé věci nejdou hned tak, jak
bych si přál.“ Z odpovědí na otázky na problematické volní vlastnosti Petr zmiňuje, že je pro
něho nejtěžší při práci na nějakém složitém úkolu začít. Pokud se konečně přiměje začít,
obvykle práci dokončí a ne zcela se špatným výsledkem. Tato odpověď je konzistentní
s výsledkem v Dotazníku VCI.
V rámci zúčastněného pozorování se nám Petr jevil jako student, který ví, co chce (umí si
stanovovat cíle a postupně jich dosahovat). Petr studoval dle částečného individuálního
vzdělávacího plánu, který byl povolen ředitelem školy vzhledem ke sportovním ambicím
a vynikajícím výsledkům Petra v reprezentaci ČR v tenise. Ačkoli Petr jednoznačně
v průběhu studia na gymnáziu vnímal jako svůj prioritní cíl a úkol sport a dobré výsledky
v něm, dokázal se vypořádat i s nároky gymnaziálního studia. Zároveň je však nutné
poznamenat, že občas u Petra zvítězila lákavá síla přítomného okamžiku (užívání si zábavy)
před školní povinností (hedonistická přítomnost získala v rámci měření metodou ZTPI
nadprůměrný skór). Nikdy však těmto „hedonistickým lákadlům“ neustoupily sportovní
aktivity.
Lze konstatovat, že Petrova orientace na výkon (Typ 1 dle Hrabala a Pavelkové, 2001) se
naplno projevuje zejména ve sportovních aktivitách, ale celkově mu jeho osobnostní
vlastnosti (perspektivní orientovanost, ne zcela nízká orientace na budoucnost, vyvinuté určité
volní vlastnosti) umožnují vedle náročné sportovní činnosti studovat gymnázium alespoň
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s průměrným prospěchem. Do budoucna má Petr předpoklady k úspěšnému vyrovnání se
s nároky života, protože o budoucnosti přemýšlí v alternativách, uvažuje realisticky, věří ve
své schopnosti, obvykle nepociťuje v činnostech nedostatek energie a pro vytčené cíle již
vynakládá úsilí v současnosti. Za rizikový faktor můžeme v případě Petra považovat sklon
k hedonistickému užívání si přítomnosti a sníženou schopnost s nepříjemnými a složitými
úkoly začít.
MARTIN
Tabulka 27: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Martin)
Prospěch

PO-

Struk.

Real.

Seber.

7
2,57

40

16

14

4

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

2,10

2,07

3,15

4,00

2,33

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost, Fatal. přít. – fatalistická přítomnost

Tabulka 28: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Martin)
Púv

Pvn

PGF

FCO

OPT

ACU

DEC

RWD

SEL

VSE

FOF

RSE

16

13

21

21

20

20

19

19

19

19

6

6

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: PGF –
Positive Goal Fantasies – Pozitivní uvažování, snění o cíli, FCO – Failure Control - Kontrola selhání, důvod
neúspěchu, OPT – Volitional Optimism – Volní optimismus, ACU – Arousal Control Up – Kontrola „arousal“,
vybuzení, aktivace, DEC – Decision Control – Kontrola rozhodnutí; RWD – Self Rewarding – Odměňování sebe
sama, SEL Selfdetermination – sebeurčení, VSE – Volitional Self Efficacy – Volní sebedůvěra, sebeočekávání,
FOF – Fear of Failure – Strach z neśpěchu, ze selhání; RSE – Reinforcing Self Evaluation – Posílení
sebehodnocení

Martin ve své slohové práci přemýšlí o období, kdy mu bude 60 let, časový horizont jeho
úvah o budoucnosti je tedy značně rozšířený a ukazuje na dlouhodobou časovou orientaci (což
koresponduje s výsledky získanými prostřednictvím metod ZTPI i PO-7). Obsahově si vybral
okamžik, kdy se vrací z půlroční plavby po moři a sepisuje své paměti. Vypovídá, že se celý
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život věnoval světu financí (obchodní právo, obchodování s nemovitostmi, vlastní obchodní
mezinárodní společnost, funkce ve správní radě), žil střídavě v Čechách a USA, má několik
dětí, zmiňuje prvorozeného syna, který právě dokončuje VŠ. Martin také věnuje zmínku svým
rodičům, kterým by chtěl umožnit ve stáří život, na jaký dříve neměli peníze. Téma financí
a vysokého postavení se prolíná celým Martinovým textem.
Posuzujeme-li slohovou práci prostřednictvím agregovaných kategorií, zjišťujeme, že
Martin má zvolený jediný cíl, ke kterému vede jen jedna cesta (vystudovat obchodní právo,
celý život pracovat ve světě velkých financí a obchodu), alternativnost cest ani cílů se v jeho
práci neobjevuje. Text Martina je zpracovaný realisticky, ale s jistými prvky snění
(idealisticky popisovaná půlroční námořní plavba, sepisování memoárů apod.). Pokud
bychom měli hodnotit Martinovu slohovou práci z pohledu adekvátního odhadu studentových
možností, musíme se na základě znalosti určitých podkladů (prospěch studenta, nerozvinutá
výkonová motivace, ne zcela aktivní přístup ke studiu) spíše přiklonit k nerealistickému
odhadu. Text Martina je pojat čistě optimisticky, student věří, že se mu všeho podaří
dosáhnout. Martin také ve slohové práci zmiňuje, že pro svůj cíl již v současnosti vynakládá
určité úsilí (příprava na přijímací zkoušky na právnickou fakultu, studium dějepisu). Martin
také vnímá svůj budoucí život jako sled vzájemně podmíněných kroků – kontingentní cestu.
Rovněž se student zmiňuje o tom, že bude záležet hlavně na něm, zda se mu podaří cíle
dosáhnout.
V rozhovoru Martin prozradil, že popsal svůj sen, který má už dlouhou dobu,
o budoucnosti přemýšlí velice rád (sní) a přitažlivé mu připadá zejména uvažovat o tom, co
bude dělat, až bude mít větší část života za sebou. S budoucností má spojené jednoznačně
pozitivní pocity, těší se, ničeho se neobává. Čerpá hodně od vzorů z okolního světa (jeho
vzorem je osobnost počítačového průmyslu Steve Jobs a další velmi úspěšní a slavní muži),
s rodinou si o svých plánech příliš nepovídá. Při dotazech na toleranci vůči oddálení odměny
však Martin prozrazuje, že musí vidět alespoň dílčí nebo malé úspěchy, když se něčemu
dlouhodobě věnuje. Martin také vnímá to, že bude velmi záležet na něm samotným, jak bude
jeho budoucí život vypadat. Prozrazuje, že o následujících letních prázdninách se bude
informovat o studiu na právech, zakoupí si cvičné testy a příští rok se zapíše na seminář
práva. Prozrazuje, že mu tyto činnosti připadají vzhledem k budoucnosti důležité, ale zatím
žádné kroky nepodnikl.
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V rámci zúčastněného pozorování se Martin jeví jako ne příliš výrazně se projevující
student, spíš pasivní, kázeňsky neproblematický. Martin o budoucnosti jistě hodně přemýšlí,
často sní o vysokých cílech, ale dosud se příliš neprojevuje propojenost s přítomností
(realizace některých kroků pro vysněné cíle zatím vázne). Martin by zcela jistě velice rád
dosáhl něčeho významného, co by bylo oceněno jednak dostatečným finančním ohodnocením
a také prestižním postavením ve společnosti. Školní výkonová motivace u tohoto studenta
není rozvinutá (Typ 4 dle Hrabala a Pavelkové, 2011), čemuž odpovídají výsledky studia
i Martinova pasivita. Pro Martina je zásadní víra v dobrou budoucnost a v to, že se mu podaří
své sny uskutečnit. Martin může svou víru opírat o pozitivní zkušenost z minulosti (faktor
pozitivní minulost skóruje u tohoto studenta velmi vysoko). Martin ani netíhne
k hedonistickému užívání si v přítomnosti, ale svůj čas vyplňuje úvahami o skvělé
budoucnosti, které však zatím nemají významný reálný dopad na jeho aktuální chování
v přítomnosti zejména v oblasti seberozvoje.
IVA
Tabulka 29: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Iva)
Prospěch

PO-

Struk.

Real.

Seber.

7
1,14

38

14

12

6

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

2,80

2,80

2,69

-

1,89

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost (zde nezměřeno), Fatal. přít. – fatalistická přítomnost

Tabulka 30: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Iva)
Púv

Pvn

DEC

EPI

VSE

RSE

PGF

INI

23

18

21

21

19

10

3

3

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: DEC
– Decision Control – Kontrola rozhodnutí, EPI – Emotional Perseverance Ihnibition – Útlum emocionální
vytrvalosti – inhibice v chování, VSE – Volitional Self Efficacy – Volní sebedůvěra, sebeočekávání, RSE –
Reinforcing Self Evaluation – Posílení ebehodnocení, PGF – Positive Goal Fantasies – Pozitivní uvažování,
snění o cíli, INI – Iniciating – Iniciace, zahájení
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Ve slohové práci se Iva věnuje období za 10 let. Obsahově je slohová práce velmi pestrá
a je psána ze dvou pohledů. První pohled je uchopení budoucnosti z pohledu třídního srazu za
10 let od přítomného okamžiku, kdy Iva akcentuje zejména pocit „zadostiučinění vůči
spolužákům, kteří ji neměli dříve rádi“. Iva se cítí být úspěšná a spokojená a má po boku
pohledného, úspěšného a milujícího muže. Druhý pohled je popsaná situace z běžného dne
Ivy v období za 10 let – jede autem do domu svých rodičů, kde na ni čeká její nová vlastní
rodina (manžel, děti) a Iva popisuje harmonii právě probíhajícího okamžiku. Patrná je z textu
Ivina hodnota pozitivních rodinných vazeb. Studentka také popisuje, co se událo do
zvoleného okamžiku a v tomto případě jde zcela o kontingentní cestu, která se skládá
z anticipovaných událostí: dokončení SŠ, absolvování VŠ matematického nebo technického
zaměření, svatba, narození dětí. Iva se v závěru slohu vyjadřuje ke svým vyznávaným
hodnotám – nejdůležitější je pro ni rodina, závratná kariéra není jejím cílem.
Za pomoci agregovaných kategorií zjišťujeme další skutečnosti. Cílů popisuje Iva více
(VŠ, děti, harmonická rodina,...), ale jednoznačně uvádí, že jeden z nich je pro ni
nejdůležitější. Text je pojat čistě realisticky a také odhad vlastních možností je u Ivy zcela
adekvátní (např. na základě dostupných informací víme, že Iva již od základní školy
prokazuje velmi dobré matematické schopnosti a nadání v oblasti technických předmětů).
Text Ivy je pojat optimisticky, na to, co přijde, se velmi těší, ale zamýšlí se občas i nad těmi
skutečnostmi, které pro ni bývají občas zdrojem strachu. Ze slohové práce není patrné, zda
pro svůj cíl již studentka vynakládá určité úsilí či ne. V případě profesní orientace patrně
studentce zatím stačí, že jí technické předměty jdou a má v nich skvělé výsledky. Studentka se
zmiňuje, že popsala svou budoucnost spíše idealizovaně, že věří, že některé věci se mohou
splnit, ale je možné, že některé ne. Iva věří, že hodně z uvedených věcí může sama svým
úsilím a přístupem ovlivnit, což je konzistentní informace s dosažením nízkého skóru
u Zimbardovy fatalistické přítomnosti.
V rozhovoru Iva prozradila, že o budoucnosti přemýšlí docela často, ačkoli věcem s ní
spjatým se zase nevěnuje celé dny, ráda si také užije svých koníčků a zábavy s přáteli nebo
rodinou. I tento Ivin výrok dokládá její relativně vyváženou časovou perspektivu.
O budoucnosti mluví s rodiči jen v rámci tématu výběru vysoké školy. S přáteli ani jinými
osobami dosud svou budoucnost neřešila. Alternativnost cest k danému cíli popsala Iva tak,
že chce určitě studovat „techniku“ a ví, že je spousta škol, kam ji mohou přijmout, tudíž si
určitě podá více přihlášek na různé školy. Na dotaz, který z cílů považuje za nejdůležitější,
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jednoznačně odpovídá, že děti, určitě chce mít více dětí. V rozhovoru znovu Iva potvrzuje, že
vnímá, že svou budoucnost může ovlivnit, ale zároveň počítá i s tím, že se může stát něco
nečekaného. Sama popisuje, že prožila již 2 x ve svém životě velké stěhování do cizí země (z
Velké Británie do Čech a po čase z Čech do Španělska kvůli zaměstnání rodičů) a obě situace
pro ni nebyly lehké, takže ví, že některé věci není možné ovlivnit a je třeba se s nimi smířit.
Na dotaz ohledně oddálení odměny Iva odpovídá tak, že se domnívá, že je schopna vyčkat
delší dobu na kýžený cíl či odměnu, že je na to zvyklá od dětství. Svou vůli popisuje sama
jako „docela silnou“, jen někdy se jí nechce začít s nepříjemným úkolem a odkládá ho. Vždy
ho ale nakonec splní.
Iva se projevuje jako neproblematická studentka (z hlediska kázně i prospěchu), méně
prosazující své názory a zájmy, ale zároveň silná osobnost, která je schopna stát si za svým,
pokud je to třeba. Po celé dosavadní studium na gymnáziu patřila studijně k nejlepším nejen
v ročníku, mnohdy i v rámci celé školy. Iva je perspektivně orientovanou studentkou, která je
schopna promyšlených a hlubokých úvah o své budoucnosti. Svou minulost určitě částečně
hodnotí negativně (což může souviset i s častým stěhováním vystavováním se kulturním
rozdílům v období mladšího školního věku), není jí ale ani zcela cizí užít si občas přítomného
okamžiku a bavit se. Je si jistá ve svých hodnotových preferencích. V rámci výkonové
orientace patří do nevyhraněného typu studentů (Typ 5 dle Hrabala a Pavelkové, 2011), ale ve
škole se mnohdy jasně projevuje její motivace dosáhnout dobrých výsledků (zejména
v oblasti předmětů, které ji baví, matematika, fyzika). Hrabal a Pavelková (2011, s. 13)
k nevyhraněnému typu studentů v oblasti výkonové motivace uvádějí, že „výkonová motivace
je u nich jedním, ale ne zcela nejpodstatnějším zdrojem školního výkonu“, což, jak se
ukazuje, může Ivu charakterizovat. Určitá míra strachu z neúspěchu může u Ivy souviset
s minulými negativními prožitky. Její volní vlastnosti jsou většinou silně vyvinuté, potíže
sama cítí jen v oblasti včasného zahájení práce nad složitými úkoly.
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RADEK
Tabulka 31: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Radek)
Prospěch

3,14

PO-

Struk

7

.

10

0

Real.

Seber.

0

6

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

1,70

3,93

2,23

2,56

3,11

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost (zde nezměřeno), Fatal. přít. – fatalistická přítomnost

Tabulka 32: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Radek)
Púv Pvn ACU OPT DEC SEL IMO MAS PGF RWD INI VSE EDI
15

20

20

20

19

19

18

18

18

18

10

7

RSE

7

7

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: ACU
– Arousal Control Up – Kontrola „arousal“, vybuzení, aktivace, OPT – Volitional Optimism – Volní
optimismus, DEC – Decision Control – Kontrola rozhodnutí, SEL – Selfdetermination – Sebeurčení, IMO –
Intention Monitoring – Monitorování úmyslů, záměrů, MAS – Mastery – Kompetence, pravomoc, PGF –
Positive Goal Fantasies – Pozitivní uvažování, snění o cíli, RWD – Self Rewarding – Odměňování sebe sama,
INI – Iniciating – Iniciace, zahájení VSE – Volitional Self Efficacy – Volní sebedůvěra, sebeočekávání, EDI –
Emotional Distractibility – Emoční roztěkanost, RSE – Reinforcing Self Evaluation – Posílení ebehodnocení

Hned v úvodu své slohové práce Radek píše, že o budoucnosti nepřemýšlí, raději
improvizuje, než plánuje (jedná se o jeden ze dvou slohů, který byl v rámci časové analýzy
označen za náležící do kategorie bezprostřední časová orientace), což dokresluje Radkovu
orientaci na hedonistickou přítomnost, velmi nízkou orientaci na budoucnost a nerozvinutou
perspektivní orientaci (viz tabulka 31). Následně se jen ve velké stručnosti věnuje možným
povoláním, které by mohl z jeho pohledu vykonávat v budoucnu. Popisuje, jaká povolání
v dětství obdivoval, ale postupně zavrhl (popelář, právník). Dále nabízí úvahu o práci
v médiích nebo o oblibě chemie s poznámkou, že o těchto věcech skutečně ještě vážně
nepřemýšlel. Dále připojuje pouze, že je pro něho důležité, aby ho práce bavila a uživila.
Prostřednictvím agregovaných kategorií nebylo možné získat tak kvalitní informace jako
z ostatních slohových prací, jelikož sloh je zaměřen na bezprostřední časovou perspektivu
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a pokud student jen velmi neochotně zmiňuje cokoli z budoucnosti, jedná se o velice stručné
zmínky. Radek sice nastiňuje určitou alternativu pro své budoucí směřování (práce v médiích
nebo chemie), ale úvaha je nepropracovaná a spíše se jedná o střípky z možností než o vážně
promýšlené alternativy. Text Radka je popsán čistě realisticky a působí upřímně. Text je spíše
neutrální, nelze ho hodnotit jako „strachový“ anebo plný pozitivních očekávání. Radek ani
nezmiňuje dílčí kroky na cestě k nějakému cíli, pravděpodobně nám to poskytuje konzistentní
informaci s nízkými skóry u faktoru strukturace a realizace v rámci výsledků v Dotazníku
PO-7.
Až rozhovor dokreslil Radkův vztah k budoucnosti a dalším sledovaným proměnným.
Radek skutečně přiznal, že do budoucna nikdy neplánuje, neví, co bude zítra a tento stav mu
vyhovuje. Jediné na co myslí, přestože zatím velice zřídka, je další stupeň vzdělávání – na
jakou školu jít. Důvodem jeho nezabývání se budoucností je dle Radkových vlastních slov
obava ze zklamání („Žádnej sen nemám, neplánuju, abych nebyl pak zklamanej. Naši známí
měli firmu na Šumavě, která zkrachovala, změnil se jim život od základu. Tak proto.“). Na
otázku alternativy, kdyby nevyšla vysoká škola, Radek odpověděl, že by odjel do USA
pracovat a učit se jazyk a nakupovat. V rozhovoru nakonec Radek zmínil svou vyšší hodnotu,
než je pro něho vzdělání a tou je spokojená rodina. Na otázku tolerance k oddálení odměny
Radek jasně odpovídá, že neumí dlouho čekat na výsledek, a že není trpělivý. Na otázku
o vlastním vlivu na svůj život po dlouhém přemýšlení odpovídá, že „asi spíš záleží na
okolnostech, na štěstí a náhodě“ a dokládá to vyjmenováváním různých přírodních či
společenských katastrof a tragédií.
Radek se během studia na gymnáziu projevoval jako výrazná osobnost, s občasnými
kázeňskými problémy, časté byly stížnosti učitelů na neplnění povinností a nepřipravenost na
výuku. Kázeňské prohřešky však nikdy neměly charakter závažných přestupků či negativních
projevů vůči druhým. Radek je studentem spíše krátkodobě orientovaným, s dosud
nerozvinutou perspektivní orientací. V rámci Zimbardových kategorií se nachází
v nejrizikovější možné oblasti časové perspektivy – nízká orientace na budoucnost a zároveň
vysoká orientace na hedonistické prožívání přítomnosti. Zdá se, že si Radek tuto rizikovost
neuvědomuje a spoléhá na svůj optimismus, díky kterému věří, že vše dobře dopadne.
Důsledkem toho může být i jeho velmi špatný prospěch a neustálé balancování mezi
nedostatečnou a dostatečnou. Otázkou je, zda jeho optimismus, prezentovaná sebedůvěra víra
ve vlastní schopnosti a dovednosti (naměřené prostřednictvím faktorů VCI) není jen
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kompenzačním mechanismem skutečných obav z neúspěchu, které se nám sice v nižší míře,
ale přesto, vynořily u hodnoty potřeby vyhnutí se neúspěchu a také vyvstaly z rozhovoru
s Radkem (kdy zmiňuje obavu ze zklamání). Školní práci může Radkovi komplikovat absence
důležitých volních vlastností, jako jsou zahájení práce na úkolu a schopnost dokončování
práce, stejně tak jako nízká tolerance vůči lákavému pokušení.
KATEŘINA
Tabulka 33: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Kateřina)
Prospěch

PO-

Struk.

Real.

Seber.

7
1,86

14

2

6

2

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

3,00

2,73

3,92

3,56

2,67

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost (zde nezměřeno), Fatal. přít. – fatalistická přítomnost

Tabulka 34: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Kateřina)
Púv

Pvn

GON

IMO

MAS

OPT

INI

FOF

EMC

PLA

25

14

20

19

19

18

18

11

10

9

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: GON
– Goal Neglect – Zanedbávání, opomíjení cíle, IMO – Intention Monitoring – Monitorování úmyslů, záměrů,
MAS – Mastery – Kompetence, pravomoc, OPT – Volitional Optimism – Volní optimismus, INI – Iniciating –
Iniciace, zahájení, FOF – Fear of Failure – Strach z neúspěchu, ze selhání, EMC – Emotional Control – Kontrola
emocí, PLA – Planning – Plánování

Kateřina v textu své slohové práce uvádí, že přemýšlení o budoucnosti pro ni není cizí
a časový horizont pro svůj text vymezuje obdobím za deset let od současného okamžiku. Ze
Zimbardových kategorií časové perspektivy u Kateřiny získala nejvyšší skór kategorie
budoucnosti. Kateřina popisuje své budoucí povolání psychologa, ráda by pracovala buď ve
výzkumu, nebo v praxi („chtěla bych pomáhat lidem léčit jejich duše“). Stejný prostor však
Kateřina věnuje své rodině s partnerem a dítětem a zabývá se také svou primární rodinou
(sestra, rodiče). Píše také o studiu (práci „prokládané“ studiem) a životě v zahraničí (USA).
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Kateřina na některých místech slohové práce popisuje i velké detaily jejího budoucího života.
Slohovou práci končí výrokem, že „doufá ve šťastný život“.
Agregované kategorie obsahové analýzy slohových prací nám přinášejí další informace
o Kateřinině vztahování se k budoucím událostem v jejím životě. Z textu je zřejmé, že
Kateřina počítá s různými alternativami (zaměření svého povolání, místo pro svůj budoucí
život, různé vysoké školy) i s různými cestami k nim (studium v ČR nebo zahraničí, práce
a potom studium apod.). Text Kateřiny je pojat realisticky, některé cíle bude možné z pohledu
možností studentky uskutečnit, s jinými by to bylo pravděpodobně složitější (společný život
své i partnerovy rodiny v USA). Text studentky je optimisticky laděný, ale občas zmíní
i nějakou obavu či starost (z neúspěšně složených přijímacích zkoušek na VŠ, z nedobré
finanční situace). Z textu je spíše patrné, že Kateřina zatím pro své cíle nevynakládá žádnou
aktivitu v současnosti, ale začíná o ní alespoň uvažovat. Kateřina popisuje svou budoucnost
jako relativně kontingentní cestu anticipovaných událostí, ale na některých místech ztrácí text
svou koherenci (není např. jasné, zda chce Kateřina studovat v zahraničí nebo tam až nalézt
práci). Kateřina věří, že se jí sny podaří uskutečnit, ačkoli počítá s tím, že dílčí záležitosti se
nemusí vydařit. Kateřina spíše věří, že mnoho věcí může ovlivnit („Bude takový – pozn.
budoucí život – jaký si ho udělám.“), ale zároveň počítá s tím, že jsou situace, které sama
neovlivní („může záležet na jakémkoli aspektu, třeba na místě pobytu“).
Kateřina v rozhovoru uvedla, že okamžik za deset let, který popisovala ve slohové práci,
si vybrala zcela náhodně a dosud takto hluboce o budoucnosti nepřemýšlela (což může
souviset s krátkodobou orientací naměřenou prostřednictvím PO-7). Povolání psychologa se jí
líbí, ale neví, „zda na to má vlohy“. Přemýšlela i o ekonomii. Představy spojené
s budoucností jsou však spíše příjemné, i když zatím nemají přesné kontury. Obává se pouze
uplatnění po škole, ať už bude směřovat jakoukoli cestou. Zásadní jsou pro Kateřinu dobré
vtahy s rodinou, se současnou a v budoucnosti s novou. O toleranci oddálení odměny dlouze
uvažovala a nakonec sdělila, že jsou pro ni důležité relativně rychlé výsledky a efekty práce.
Za nejproblematičtější volní vlastnost sama u sebe považuje občasnou neschopnost plánovitě
pracovat, i když se často o nějakou formu plánování a stanovování si důležitých cílů pokouší.
Tato informace je tedy konzistentní s výsledky získanými v metodě PO-7 i VCI (viz tabulky
33 a 34).
Kateřina byla v dosavadním studiu na gymnáziu vždy řazená ke studijně úspěšným. Je
považována sice za méně komunikativní a sdílnou, avšak velmi spolehlivou a pracovitou
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studentku. Kateřina sice občas o své budoucnosti přemýšlí, avšak její úvahy jsou zatím spíše
nepropracované a nestrukturované. Výkonová motivace (vysoce vyvinutá potřeba úspěšného
výkonu, Typ 1 dle Hrabala a Pavelkové, 2001) a některé z volních vlastností umožňují
Kateřině dosahovat ve škole kvalitních studijních výsledků. Cestu při dosahování náročných
cílů Kateřině občas může znesnadňovat neschopnost si úkoly jasně naplánovat a strukturovat,
což ukazují výsledky kvantitativních i kvalitativních metod, ale i absence seberozvojových
činností v rámci úvah o budoucnosti. Ale oproti tomu je Kateřina svědomitou studentkou,
která obvykle plní své povinnosti. Jak již bylo uvedeno výše, Zimbardo do své kategorie
budoucnosti zahrnuje spíše zodpovědnost člověka vůči povinnostem (plnění závazků,
dokončování úkolů, odevzdávání úkolů včas, práce na obtížných úkolech, když je třeba je
udělat apod.). Kateřina může být studentkou, která v sobě má hluboký smysl pro plnění
povinností (velkou svědomitost), ačkoli nemusí být perspektivně orientovaná (nemusí mít
například tendenci plánovat a strukturovat svou budoucnost, vypracovávat své „mapy
postupu“, stanovovat si vlastní cíle a regulovat jimi své chování).
LUKÁŠ
Tabulka 35: Prospěch, hodnoty časové orientace - PO-7, ZTPI (Lukáš)
Prospěch

PO-

Struk.

Real.

Seber.

7
2,86

24

6

10

2

Neg.

Hedon.

Budou-

Pozitiv.

Fatal.

min.

přít.

cnost

min.

přít.

3,10

2,60

3,69

3,00

2,44

Legenda k tabulce: Prospěch – průměrný prospěch na posledním vysvědčení; PO-7 – generalizovaný faktor
perspektivní orientace; dílčí faktory perspektivní orientace: Struk. – strukturace, Real. – realizace, Seber. –
seberozvoj; Neg. min. – negativní minulost; Hedon. přít. – hedonistická přítomnost, Pozitiv. min. – pozitivní
minulost (zde nezměřeno), Fatal. přít. – fatalistická přítomnost
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Tabulka 36: Hodnoty výkonových potřeb a volních vlastností – VCI (Lukáš)
Púv Pvn ADI DEC SEL EMC PGF ACU IAC VSE FCO EPI PLA RSE
23

21

20

20

19

19

19

19

19

19

11

11

8

3

Legenda k tabulce: Púv – potřeba úspěšného výkonu; Pvn – potřeba vyhnutí se neúspěchu; Faktory VCI: ADI –
Attention Distractibility – Těkavost pozornosti, DEC – Decision Control – Kontrola pozornosti, SEL –
Selfdetermination – Sebeurčení, EMC – Emocional Control – Kontrola emocí, PGF – Positive Goal Fantasies –
Pozitivní uvažování, snění o cíli, ACU – Arousal Control Up – Kontrola „arousal“, vybuzení, aktivace, IAC –
Implicit Attention Control – Nevědomá kontrola pozornosti, VSE – Volitional Self Efficacy – Volní sebedůvěra,
sebeočekávání, FCO – Failure Control – Kontrola selhání, důvod neúspěchu, EPI – Emotional Perseverance
Inhibition – Útlum emocionální vytrvalosti, PLA – Planning – Plánování, RSE – Reinforcing Self Evaluation

Lukáš si pro svou slohovou práci vybral období za deset let od aktuálního okamžiku.
Jeho orientaci na budoucnost byla naměřena také pomocí metody ZTPI. Lukáš popisuje, čím
v té době je, jaké má povolání. Vybírá si IT technika a vysvětluje důvody (dobré uplatnění,
konexe příbuzných v této oblasti, možnost kariérního postupu). Dále se Lukáš věnuje svým
volnočasovým aktivitám, mezi které patří geologie, mineralogie a výlety s přáteli do přírody.
Píše, že dříve zvažoval přímo studium geologie, ale zavrhl to a rozhodl se pro studium IT
nebo ekonomie. Jiným životním oblastem se Lukášova slohová práce nevěnuje.
Prostřednictvím agregovaných kategorií zjišťujeme, že se Lukáš zabývá určitými
alternativami svého budoucího profesního života, nakonec však v textu volí jeden cíl, ke
kterému popisuje jednu cestu. Text Lukáše je psán realisticky a Lukáš popisuje spíše reálné
události vzhledem ke své budoucnosti. Text studenta je laděný poměrně optimisticky, jediné,
čeho se Lukáš částečně obává, je uplatnění po vysoké škole. Lukáš zatím pro svůj cíl
nevynakládá žádné úsilí v přítomnosti (ani se o ničem takovém ve slohové práci nezmiňuje).
Lukášova „mapa postupu“ je sice kontingentní, avšak ne zcela do hloubky promyšlená.
Z Lukášovy slohové práce lze vyčíst, že student věří, že se mu vytyčených cílů podaří
dosáhnout. Zajímavý moment se ve slohové práci vyskytuje v rámci tématu vlastního vlivu na
svou budoucnost. Lukáš zmiňuje, že spoléhá na pomoc příbuzných („Samozřejmě případné
dohození pracovního místa ze strany příbuzných by nebylo špatný.“).
V rozhovoru Lukáš více popisuje své úvahy o budoucnosti, které jsou přímo napojené na
rozhodování se o budoucím povolání a jeho výhodách. K těm již zmíněným výhodám přidává
ještě flexibilitu („člověk může pracovat odkudkoli“) a finanční ohodnocení. Lukáš také
zmiňuje, že vzdělání je pro něj (a celou jeho rodinu) nejvyšší hodnotou, takže i proto uvažuje
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v rámci přemýšlení o budoucnosti zejména o této oblasti. Lukáš také hovoří o alternativě pro
studium IT a tou je již zmíněná geologie. Znovu uvádí, že jediná jeho obava se týká strachu z
nesehnání zaměstnání po vysoké škole. Na dotaz ohledně tolerance k oddálení odměny Lukáš
sděluje, že když jde o něco opravdu důležitého, tak vydrží čekat delší dobu. Lukáš věří ve
svůj vlastní vliv na události, ale také na osud a vnější okolnosti. Často zmiňuje situace, ve
kterých mu může pomoci šťastná náhoda nebo druzí lidé (přijetí na VŠ bez přijímacích
zkoušek, sehnání práce příbuznými, schovívavost zkoušejících u maturity apod.). Na otázku
ohledně možných potíží v oblasti vůle, Lukáš jasně odpovídá, že s vlastní vůlí potíže nemá,
pouze občas neodhadne, co se má přesně naučit (např. na test nebo zkoušení). Absence
sebereflexe může Lukášovi skutečně komplikovat školní práci a vynořuje se zde otázka, zda
tato velice málo vyvinutá vlastnost (ve VCI faktor RSE) nemohla ovlivnit celkové výsledky
v kvantitativních metodách (je možné, že Lukáš své chování hodnotí velmi neobjektivně).
Lukáš je student s průměrným prospěchem, kterému se v určitých obdobích daří získávat
lepší známky, v jiných obdobích mu prospěch dle jeho vlastních slov „ujede“ (až např.
k dostatečné). Tato skutečnost může být ovlivněna typem výkonové motivace (Typ 3 - vysoké
obě výkonové tendence dle Hrabala a Pavelkové, 2011). Hrabal s Pavelkovou (2011, s. 12)
uvádějí, že v případě tohoto typu se jedná o „osoby s vnitřně velmi rozporuplnými pocity.
Tito studenti jsou na jedné straně vnitřně motivováni výkonovými úkoly (pouští se do nich),
na druhé straně však tyto situace strachově velmi prožívají. Záleží potom na dalších
osobnostních charakteristikách těchto jedinců a zároveň také na úkolové situaci, zda student
ve vykonávání úkolu vytrvá s velkým nasazením (a zároveň úzkostí z neúspěchu), anebo zda
se úkolové situaci vyhne, ale s nepříjemným prožitkem, že daný úkol nesplnil. Ve
výkonových situacích se tyto osoby obvykle rozhodují extrémně ve smyslu vysokých
(nepřiměřených) aspirací, nebo naopak velmi nízkých aspirací“. Slova těchto autorů mohou
velice dobře vystihovat Lukášovu situaci. Školní práci může Lukášovi znesnadňovat také již
zmiňovaná absence schopnosti sebereflexe. Jako rizikové vnímáme pro Lukášovu budoucnost
spoléhání se na šťastné okolnosti nebo pomoc druhých osob. Ačkoli Lukáš sám sebe považuje
za člověka vysoce orientovaného na budoucnost a vzdělání, ve škole je spíše vnímán právě
jako student spoléhající na to, že věci dobře dopadnou za jakýchkoli okolností.
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7. SHRNUTÍ A DISKUSE VÝSLEDKŮ
V předložené disertační práci jsme se zabývali vzájemnými vztahy časové perspektivy,
výkonové motivace a vůle a to v rovině teoretické i empirické. Danou problematiku jsme
zkoumali pohledem pedagogické psychologie v souvislosti s povahou žákovské a studentské
školní práce. Na tomto místě shrnujeme nejdůležitější zjištěné skutečnosti podle stanovených
cílů naší práce a zároveň provádíme závěrečnou diskusi výsledků. V této kapitole vybíráme
nejpodstatnější zjištění, neboť dílčí výsledky našeho zkoumání jsme již diskutovali
v příslušných kapitolách našeho textu.
Pro naši disertační práci jsme si zvolili komplikovanou a rozsáhlou problematiku, proto
jedním z nejdůležitějších momentů bylo jasně si vymezit výzkumné oblasti a cíle výzkumů.
Na teoretické úrovni bylo naším cílem postihnout úzké souvislosti mezi uváděnými
teoretickými koncepcemi a poukázat na případné odlišnosti v nazírání na daná témata optikou
různých přístupů. Stěžejním tématem teoretické části práce byla časová perspektiva člověka.
Ověřovali jsme na teoretické a později i empirické úrovni, zda časové souvislosti v našem
životě působí jako autoregulační zdroj pro aktuální chování jedince. Nejvíce prostoru jsme
věnovali kognitivně-motivačním a osobnostně-motivačním koncepcím časové perspektivy,
které nám poskytly nejvíce inspirace pro realizaci našich výzkumů.
Na úrovni empirické jsme si stanovili čtyři základní výzkumné cíle.
Prvním výzkumným cílem bylo získat základní popis žákovského a studentského
vztahu k budoucnosti prostřednictvím diagnostiky časové perspektivy, výkonové motivace
a volních vlastností. Pro splnění tohoto cíle jsme využili kvantitativních i kvalitativních
metod.
Prostřednictvím Zimbardova inventáře časové perspektivy (ZTPI) jsme zjistili, že
nejvyšší průměrná hodnota změřená u žáků a studentů z našeho vzorku se ukázala být
u hedonistické orientace na přítomnost. Zimbardo se svými spolupracovníky (1997, 1999,
2003), jak jsme popsali v teoretické části práce, charakterizuje osoby silně orientované na
hedonistickou přítomnost jako ty, pro které je nejdůležitější okamžité uspokojování vlastních
potřeb a zájmů, jsou neochotné obětovat aktuální příjemný prožitek ve prospěch budoucí
odměny a mají sklony k riskantnímu jednání. Ve školní situaci se jedná o žáky a studenty,
které snadno zláká zajímavá zábava od školních povinností, příjemná přítomnost je pro ně
důležitější než promýšlení důsledků jejich aktuálního chování do budoucna, mohou mít také
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potíže se systematickou přípravou na vyučování a ponechávají obvykle důležité povinnosti na
poslední chvíli. Zjištěná orientace žáků a studentů v našem výzkumném vzorku může být pro
žáky a studenty vzhledem ke školní úspěšnosti velmi riziková. Za optimální je autory
považována tzv. vyvážená časovou perspektiva (Zimbardo, Boyd, 1999, Boniwellová,
Zimbardo, 2003). Prostřednictvím měření časové orientace žáků a studentů Dotazníkem
perspektivní orientace Pavelkové (PO-7) jsme získali výsledky, které myšlenku, že zkoumané
osoby vykazují silnou orientaci na přítomné okamžiky, podporují. Změřená perspektivní
orientace žáků a studentů vykazuje pouze lehce nadprůměrné hodnoty, mezi žáky a studenty
se tedy vyskytuje značné množství osob s nerozvinutou perspektivní orientací.
Z hlediska porovnávání jednotlivých stupňů škol mezi sebou jsme zjistili, že
v hedonistické orientaci na přítomnost nebyly zjištěny statisticky významné rozdíly mezi
základními a středními školami, vysoká orientace na hedonistické užívání si byla naměřena
jak na základních tak na středních školách bez ohledu na typ studia. Podobný jev se opět
ukázal u perspektivní orientace měřené metodou PO-7. Vycházíme-li z teoretických
předpokladů konceptu perspektivní orientace Pavelkové (1990, 2002) a považujeme-li
perspektivní orientaci za komplexní předpoklad k aktivní strukturaci budoucnosti, můžeme na
základě nezjištěných statisticky významných rozdílů mezi perspektivní orientací na
základních a na středních školách konstatovat, že žáci a studenti v našem vzorku nejsou příliš
připraveni k aktivnímu ztvárňování své budoucí studijní či životní cesty. V oblasti studia na
střední škole může toto představovat pro studenty do budoucna obzvláště závažný problém.
Dále jsme zjistili, že mezi jednotlivými základními školami nebyly časové perspektivě
shledány významné rozdíly, ačkoli mezi dvěma gymnázii v našem vzorku se určité rozdíly
objevily. Na jednom z nich se jednalo v průměru o více perspektivně orientované studenty
s vyšší orientací na budoucnost a nižšími skóry u hedonistické přítomnosti. Nutno však
poznamenat, že na tomto gymnáziu byly metody zadávané studentům třetího ročníku a na
druhém gymnáziu, které se svými výsledky v oblasti časové perspektivy příliš nelišilo od
základních škol studentům všech čtyř ročníků. Částečně zde tedy může hrát roli vývojové
hledisko.
Pro rozvoj perspektivní orientace u žáků je velmi podstatné období druhého stupně
základní školy a následně situace rozhodování se o studiu na střední škole (Pavelková, 1990,
2002). Nabízí se zde úvaha o důvodech onoho nerozvinutí se perspektivní orientace u žáků.
Podporuje způsob vzdělávání žáků na druhém stupni tvorbu kvalitní orientace na budoucnost?
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Získávají žáci podněty pro aktivní strukturaci budoucnosti či impulsy k tvorbě své „mapy
postupu“? Jsou před žáky kladeny dostatečně silné výzvy pro přechod od krátkodobé
orientace k perspektivní? K tématu vnějších výzev, které mohou podpořit rozvoj
uvědomělého vztahu k budoucnosti u žáků, můžeme uvést příklad stále častějšího jevu,
kterým je absence nutnosti konání přijímacích zkoušek na střední školy různého typu či
případně přebytek volných míst na mnoha středních školách (ať se již jedná o odborné školy
či gymnázia).
Prostřednictvím kvalitativních metod jsme se snažili zjistit, jak vzdálený je časový
horizont úvah studentů na gymnáziu a jakými tématy se studenti vzhledem ke své
budoucnosti zabývají. Nejčastěji zastoupenou kategorií časové orientace byla kategorie
dlouhodobé časové perspektivy, konkrétně její forma A (do třiceti let věku respondentů).
Přesto se však i na gymnáziu, kde byl prováděn tento kvalitativní výzkum, objevilo několik
studentů, jejichž výpovědi podporují výsledky zjištěné na základě kvantitativního zkoumání.
Téměř 30 % studentů nemá pravděpodobně vyvinutou perspektivní orientaci a zajímají je
pouze bezprostřední nebo maximálně střednědobé cíle. Na tomto místě je nutné uvést, že se
jednalo o gymnázium, na kterém byla zjištěna nejnižší hodnota hedonistické orientace na
přítomnost a nejvyšší hodnoty perspektivní orientace ze všech zkoumaných škol. Tento
výsledek tedy naznačuje, že i na škole, kde se vyskytují v porovnání s ostatními studenti více
perspektivně orientovaní s nejnižší hedonistickou orientací na přítomnost, se vyskytuje
poměrně velké množství jedinců, kterým zjištěná časová orientace může značně znesnadňovat
školní práci.
Z hlediska obsahového se zkoumaní studenti ve svých úvahách o budoucnosti nejčastěji
věnují maturitě, studiu na vysoké škole, své budoucí profesi, rodinným vztahům, partnerství
a založení vlastní rodiny. Zkoumání písemných výpovědí studentů na gymnáziu
prostřednictvím agregovaných kategorií nám dále poskytlo hlubší pohled na studentské
uvažování o budoucích okamžicích v jejich životě. Zhruba polovina zkoumaných studentů
uvažuje o alternativních cílech pro svou budoucnost, nezvažují však příliš možnost
alternativních cest k vytčeným cílům (podle teoretických východisek se jedná o znak spíše
krátkodobě orientovaných jedinců, což je v souladu s výsledky kvantitativního výzkumu).
Studenti uvažují realisticky, neuchylují se k fantazijním představám o budoucnosti a obvykle
také popisují poměrně realistické cíle vzhledem ke svým možnostem a schopnostem. Studenti
spíše nahodile a nesouvisle (a to ještě ne zcela často) realizují některé kroky v aktuálním
okamžiku v souvislosti se zvoleným cílem (opět zjištění, které je v souladu s kvantitativním
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zkoumáním – znak spíše krátkodobě orientovaných jedinců). Někteří jedinci uvažují o svém
budoucím životě jako o kontingentní cestě, poměrně početná skupina studentů však naopak
jako o cestě v některých okamžicích nekontingentní. Optimisticky však věří, že se jim cílů
a snů povede dosáhnout a uvědomují si, že záleží nejvíce na nich, zda se jim k vlastním cílům
a snům podaří dospět. Některé z uvedených skutečností jsou v souladu s kvantitativním
šetřením, jiné přinášejí nové skutečnosti. Zejména absence přemýšlení v alternativách (ať již
o cílech, či cestách) a aktuální nerealizování kroků vedoucích ke konečnému cíli může přinést
žákům, a zejména potom studentům na středních školách, v budoucnosti mnoho negativních
emočních prožitků (jejich očekávání se nemusí vyplnit).
Na tomto místě můžeme shrnout, že kvalitní budoucí časová perspektiva není u žáků
a studentů v našem výzkumu příliš rozvinuta. Do budoucna považujeme za vhodné, zaměřit se
v dalších výzkumných pracích na ověření daného jevu a rozšířit výzkum na širší vzorek
a např. obohatit ho o další typy základních a středních škol.
Z výsledků našeho kvalitativního zkoumání časové perspektivy vystupuje zajímavý
moment, který bychom zde rádi zmínili. Mezi studenty z našeho výzkumného vzorku
dominuje vztahování se k budoucnosti přes anticipace budoucích událostí nad uchopováním
tématu budoucnosti přes moment stanovování si cílů. V úvahách našich studentů
o budoucnosti převládá figura: složit maturitní zkoušku – dostat se na vysokou školu – najít
vhodné zaměstnání – pracovat – založit rodinu. V případě našich zkoumaných studentů tedy
převažuje kognitivní aspekt vztahování se k budoucnosti před motivačním. Pavelková (2002)
tvrdí, že jedincovo já se výrazněji angažuje ve vztahování se k budoucnosti prostřednictvím
volby a realizace cílů (např. formou aspirací) a dochází k přímějšímu dopadu na aktuální
jednání člověka.
Zkoumání výkonové motivace v rámci celého výzkumného vzorku (první úroveň
výzkumu) nepřineslo překvapivé výsledky, byla zjištěna nevyhraněná výkonová motivace
z hlediska zjišťování potřeby úspěšného výkonu a potřeby vyhnutí se neúspěchu. Zjištěný
výsledek odpovídá referenčním normám (typické rozložení vzorku v oblasti výkonové
motivace). Z hlediska porovnání stupňů škol mezi sebou nám výzkum přinesl zajímavější
výsledky. Mezi základními a středními školami (konkrétně gymnázii) nebyly zjištěny
statisticky významné rozdíly. Oproti žákům základních škol nejsou tedy gymnazisté nijak
významně více orientováni na výkon ani nejsou významně více motivování strachem
s neúspěchu. Zde jsme tedy získaly odlišný výsledek od výzkumů Pavelkové a Hrabala
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(2011), kteří popisují: „Bylo zjištěno, že výsledky testu ve skupině žáků ze základních škol se
statisticky významně liší od výsledků žáků středních škol“ (Hrabal, Pavelková, 2011).
Na celkovém vzorku bylo zjištěno několik vysokých průměrných hodnot u jednotlivých
volních vlastností měřených Inventářem volních složek (VCI) Kuhla a Fuhrmanna. K vysoce
vyvinutým volním vlastnostem u našich žáků a studentů patří Pozitivní uvažování a snění
o cíli (PGF), žáci tedy často sní o tom, jak se jim podaří vytyčených cílů dosáhnout
a představují si, jak se při tom budou cítit. Také Volní optimismus (OPT) je v rámci našeho
výzkumného vzorku vysoce skórujícím faktorem. Žáci a studenti věří, že se jim cílů podaří
dosáhnout. A vysokou hodnotu jsme naměřili také v rámci faktoru Sebeurčení (SEL), který
prozrazuje, že žáci a studenti spíše věří, že mohou budoucí události ovlivnit. Všechny tyto tři
získané výsledky prostřednictvím VCI korespondují také s kvalitativním šetřením
realizovaným prostřednictvím agregovaných kategorií, jež uvádíme výše. Dále jsme
prostřednictvím VCI zjistili, že žáci a studenti nejsou obvykle paralyzováni strachem
z neúspěchu a že mezi volními vlastnostmi, které jim mohou komplikovat školní práci, jasně
převažují Iniciace (žák a student má problém s namáhavou činností začít) a Posílení
sebehodnocení (žákům a studentům chybí schopnost hodnotit své minulé kroky a cestu k cíli).
Porovnání jednotlivých stupňů škol mezi sebou přineslo několik statisticky vysoce
významně vyšších skórů u volních vlastností, které vykazují studenti gymnázií oproti žákům
střední školy. Bylo zjištěno, že studenti gymnázia mají více vyvinuté takové volní vlastnosti,
které souvisejí se schopností přinutit se pracovat na složitějších úkolech, svobodným
rozhodováním se o tom, zda se pustí do práce na složitých úkolech, a hlavně se sebedůvěrou,
vírou ve své schopnosti a optimistickým výhledem při dosahování výsledku. Zároveň také
více používají motivační a autoregulační volní vlastnost odměňování se za splnění úkolů.
Jako druhý výzkumný cíl jsme si stanovili úkol empiricky prověřit vazby mezi
výkonovou motivací a časovou perspektivou žáků a studentů. Nejedná se o nastolení zcela
nové výzkumné otázky (teoretické koncepce představované v teoretické části práce s touto
myšlenkou pracují), ale o znovuprověření tohoto vztahu na našem výzkumném vzorku s cílem
zjistit bližší souvislosti mezi jednotlivými proměnnými.
Naše výsledky potvrzují teoretický předpoklad, že výkonová motivace souvisí s časovou
perspektivou člověka. Žáci a studenti, kteří jsou orientováni převážně na budoucnost, zároveň
cítí ve svém životě potřebu úspěšných výkonů. Statisticky vysoce významný se ukázal také
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vztah výkonové motivace k orientaci člověka na minulost. Negativně vnímaná vlastní
minulost může (dle námi získaných výsledků) mít vliv na úroveň potřeby úspěšného výkonu
v přítomnosti. U žáků a studentů, kteří svou minulost hodnotí značně negativně, nedochází
v budoucnu k rozvinutí výkonových vlastností jako např. orientace na cíl, soutěžení
s rovnocennými partnery, nevzdávání se při překonávání překážek a některých dalších. Žáci
a studenti, kteří naopak svou minulost vnímají pozitivně (rádi vzpomínají a cítí příjemnou
nostalgii k minulosti) mívají v aktuální přítomnosti vyšší potřebu dosahovat dobrých výsledků
a usilovat o úspěch. Ukazuje se tedy, že vztah k minulosti může souviset s výkonovým
chováním jedince v aktuálním okamžiku. Je třeba však znovu připomenout, že není možné na
základě výsledků korelační analýzy, kterou jsme využili, zjistit, který jev je příčinou a který
důsledkem. Mezi kategoriemi časové perspektivy (dle Zimbarda), které v sobě nesou určitou
úzkost, obavy, nedůvěru v sebe sama či riziko (negativní minulost, fatalistická a hedonistická
přítomnost) a potřebou vyhnutí se neúspěchu byl zjištěn též statisticky významný vztah.
Naměřená souvislost mezi časovou orientací člověka a potřebou úspěšného výkonu je silnější
než mezi časovou orientací a potřebou vyhnutí se neúspěchu.
I na základě korelační analýzy mezi výkonovou motivací a perspektivní orientací (jak ji
vnímá Pavelková) byl potvrzen teoretický předpoklad o souvislosti výkonové motivace
s časovou perspektivou člověka. Co se týče dílčích proměnných perspektivní orientace,
nejsilnější souvislost se objevila mezi seberozvojem a potřebou úspěšného výkonu. Pokud
žákům a studentům záleží na vlastním rozvoji vzhledem k budoucnosti, pociťují obvykle také
potřebu dosahovat dobrých výsledků a usilovat o úspěch.
Jako třetí výzkumný cíl jsme si vytkli empirické porovnání konceptu perspektivní
orientace Pavelkové a Zimbardova pojetí časové orientace. Korelační analýza zkoumala
vztahy mezi dílčími proměnnými dotazníků PO-7 a ZTPI.
Zjistili jsme statisticky vysoce významný (středně silný) vztah mezi generalizovaným
faktorem perspektivní orientace a Zimbardovou kategorií budoucnost. Tuto souvislost bylo
možné na základě teoretických východisek předpokládat. Obě proměnné měří vztah jedince
k budoucím událostem. V tomto smyslu se nabízel předpoklad, že se korelace projeví ještě
silněji. Na základě hlubšího porovnávání obou diagnostických přístupů však docházíme ke
zjištění, že pojetí budoucnosti u Zimbarda a u Pavelkové vykazuje určité odlišnosti. Časový
moment

Zimbardovy

orientace

na

budoucnost

je

tematizován

především

prostřednictvím vytyčování cílů, plánování a poctivosti plnění cílů. Zimbardo se však ve svém
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pojetí budoucnosti nevěnuje aspektu dlouhodobosti. Oproti tomu u Pavelkové je
dlouhodobost (versus krátkodobost) tématizována a pojímána jako motivační vysvětlení
vztahování se člověka k budoucnosti. V diagnostickém materiálu se u Pavelkové spíše jedná
o přemýšlení o budoucnosti, hodnocení její důležitosti pro zkoumanou osobu, oblibu
plánování, o toleranci k oddálení odměny apod.
Jako významný se ukázal vztah perspektivní orientace k pozitivní minulosti a statisticky
významný, ale negativní, vtah perspektivní orientace k fatalistické přítomnosti. Žáci a studenti
perspektivně orientovaní obvykle hodnotí svou minulost pozitivně. Žáci a studenti, kteří jsou
spíše krátkodobě orientovaní, se uchylují k fatalistickému chápání přítomnosti. Z hlediska
příčinnosti však vztah může platit i obráceně, tzn., že např. pozitivní události v minulosti
mohou být činitelem, který ovlivňuje rozvinutí perspektivní orientace v budoucnu.
Čtvrtým výzkumným cílem bylo poukázat na vazby mezi sledovanými proměnnými
z oblastí časové perspektivy, výkonové motivace a volních vlastností v rámci prezentovaných
kasuistik konkrétních studentů. Využili jsme k tomu kvantitativních i kvalitativních metod.
Prezentovali jsme šest kasuistik, abychom poukázali na variabilitu kombinací jednotlivých
dílčích proměnných, které mohou vždy určitým konkrétním způsobem ovlivňovat školní
úspěšnost či neúspěšnost zkoumaných studentů (a mohou mít také vliv na jejich vztah ke
vzdělávání). V našem výzkumu se několikrát objevila také určitá základní figura (časová
orientace na budoucnostní dimenzi, rozvinutá perspektivní orientace, vyvinutá potřeba
úspěšného výkonu a rozvinuté volní vlastnosti související se sebekontrolou a sebedůvěrou),
naším cílem však bylo postihnutí variability specifických konstelací na příkladech
konkrétních studentů.
Níže uvádíme ty kombinace charakteristik studentů v oblasti časové perspektivy,
výkonové motivace a vůle, které mohly mít u studentů prezentovaných v kasuistikách,
negativní vliv na jejich školní práci. A naopak všímáme si také kombinací těch vlastností10,
které studentům školní práci usnadňují a oni pak dosahují lepších výsledků ve vzdělávání.
Jako nejrizikovější vzhledem ke školní úspěšnosti se ukázala v našem výzkumu
kombinace následujících vlastností: velice nízká perspektivní orientace (resp. krátkodobá
orientace), převažující časová orientace na přítomnost (zejm. hedonistickou), oproti tomu
nízká orientace na budoucnost, nízká hodnota u obou výkonových potřeb, z volních vlastností
10

Označením „vlastnost“ zde popisujeme jednotlivé empiricky zkoumané proměnné v oblasti časové
perspektivy, výkonové motivace a volních vlastností osobnosti studentů.
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potom nerozvinutá schopnost začít pracovat na náročných úkolech a povinnostech (faktor
INI), velmi nízká ochota úkoly dokončit (faktor VSE) a neschopnost si navodit takový emoční
stav, který pomůže člověku pracovat na obtížném úkolu (faktor EDI). Prostřednictvím
kvalitativního výzkumu byla dále zjištěna nízká tolerance k oddálení odměny, převaha
pěšácké tendence, a orientace na hodnoty nesouvisející se školou.
Jako příklad další rizikové kombinace vlastností uvádíme: průměrně vyvinutá
perspektivní orientace (zejm. nízká hodnota v dílčím faktoru seberozvoj), vysoká orientace na
budoucnost a na negativní minulost, vysoká potřeba úspěšného výkonu a současně vysoká
potřeba vyhnutí se neúspěchu, málo vyvinuté volní faktory související se sebereflexí (faktory
RSE a FCO). Prostřednictvím kvalitativních metod bylo dále zjištěno: nevynakládání žádného
úsilí pro svůj zvolený cíl, nepromyšlená „mapa postupu“ a spoléhání se na vnější okolnosti
a druhé osoby (pěšácká tendence).
Jako opačný příklad uvádíme charakteristicky, které se ukazují v našem výzkumu jako ty,
které mají pozitivní vliv na školní výsledky: silně rozvinutá perspektivní orientace (nejvyšší
hodnota u faktoru seberealizace), relativně vyvážená časová perspektiva, rozvinutá potřeba
úspěšného výkonu a průměrná potřeba vyhnutí se neúspěchu, vyvinuté volní vlastnosti
související se schopností vytrvat (faktor VSE) a dobře se rozhodovat (faktor DEC).
Kvalitativní analýza dále odhalila: převahu původcovské tendence (víra v to, že svou situaci
studenti ovlivní), schopnost alternativního uvažování (zejm. alternativnost cest) a optimální
toleranci k oddálení odměny.
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ZÁVĚR
V disertační práci jsme se věnovali vztahu žáků základních a studentů středních škol
k budoucnosti. Postupovali jsme od základního mapování žákovských a studentských
charakteristik v oblasti časové perspektivy, výkonové motivace a vůle (velký vzorek, první
úroveň výzkumu) k co nejkonkrétnějšímu postihnutí daných tendencí (malý vzorek, druhá
a třetí úroveň výzkumu) s cílem podat co možná nejucelenější obraz o rozhodujících
autoregulačních faktorech u současných žáků a studentů. Na základně informací shrnutých
v předchozí kapitole lze konstatovat, že v našem výzkumu došlo k potvrzení mnoha
teoretických předpokladů, kterým jsme se věnovali v úvodních kapitolách. Zároveň
prostřednictvím využití několika výzkumných metod byly otevřeny nové možné oblasti
zkoumání. Kombinace kvantitativních a kvalitativních metod se ukázala jako velmi užitečná
a umožnila v rámci strukturovaného výzkumu přesněji a hlouběji elaborovat některé tendence
(příkladem může být vytvoření kasuistik, které umožnilo postihnout jedinečné konstelace
zkoumaných jevů na zcela konkrétních příkladech studentů).
Zvažujeme-li výhledy pro další zkoumání, považujeme za důležité věnovat se
prostřednictvím teoretických analýz i empirických postupů naznačeným souvislostem mezi
některými dílčími oblastmi zkoumání. Zajímavé výsledky přinesla zejména třetí oblast
výzkumu – porovnání konceptů perspektivní orientace Pavelkové a Zimbardovy teorie časové
orientace. V našem výzkumu nás zaujala nastíněná souvislost mezi vztahem k minulosti
a stavem aktuální perspektivní orientovanosti s přesahem k motivaci žáků a studentů. Na
tomto místě se vynořují otázky vyžadující hlubší elaboraci: Může vztah člověka k minulosti
být jedním z určujících faktorů ovlivňujících rozvoj jeho kvalitní orientace na budoucnost?
Nebo výsledky naznačují, že osoby perspektivně orientované obvykle pozitivně hodnotí svou
minulost? Protože v našem výzkumu byl potvrzen teoretický předpoklad souvislosti časové
orientace člověka s jeho výkonovou motivací, lze si klást i následující otázky: Může pozitivní
hodnocení osobní minulosti ovlivnit i převažující tendenci v oblasti výkonové motivace ve
škole? Může mít neschopnost optimálně zacházet s budoucností vliv i na vytvoření silného
strachu z neúspěchu?
Protože se v našich výzkumech ukázala zvýšená orientace žáků i studentů na
hedonistickou přítomnost a zároveň ne zcela adekvátně rozvinutá perspektivní orientace, (což
působí značně rizikově vzhledem ke školní práci i dalším oblastem života v budoucnosti
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jedince), vnímáme jako důležité věnovat se v příštím zkoumání, ať již na teoretické či
empirické úrovni, příčinám těchto jevů a vzájemným souvislostem. Další získané výsledky by
mohly přispět následně k diskusi o pedagogicko-psychologických dopadech orientace žáků
a studentů na přítomnost a případně obohatit úvahy o možných způsobech motivování žáků
a studentů k systematické činnosti v oblasti autoregulačních aktivit.
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