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Abstrakt: 

Diplomová práce se zabývá problematikou dětské agrese. Zaměřuje se na druhy agrese, 

specifika dětské agrese v jednotlivých vývojových stádiích, vývojové trajektorie agrese, 

genderové rozdíly v projevech agrese, determinanty agrese, teorie původu genderových 

rozdílů v projevech agrese a mezinárodní porovnání agrese. Práce prozkoumává specifika 

agrese u českého vzorku, porovnává české výsledky s hodnotami dalších zemí (Řecko, 

Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru), 

zkoumá vliv věku, pohlaví a sourozeneckých konstelací na projevy agrese. Hodnoty českého 

vzorku patřily v porovnání s výše zmiňovanými zeměmi mezi nejnižší. Při porovnání celkové 

agrese dle věku, dle pohlaví a dle pořadí narození nebyl mezi jednotlivými skupinami objeven 

signifikantní rozdíl.  

Klíčová slova:  

Relační agrese, fyzická agrese, vývojové trajektorie agrese, Test pohádek 
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Abstrakt: 

The Master‘s thesis deals with the topic of aggression in children. It focusses on the different 

kinds of aggression, specifics of aggression in children in their developmental stages, 

developmental trajectories of aggression, gender differences in aggression, determinants  

of aggression, theories of origin of gender differences, and international comparisons  

of aggression. The objectives of the research was to examine specifics of aggression  

in a Czech sample group, compare Czech results with the results of other countries (Greece, 

France, Germany, Italy, Turkey, China, India, Venezuela, Colombia, Mexico and Peru),  

and examine the effect of age, gender, and sibling birth order on aggression. The mean  

of factors of aggression in the Czech sample was among the smallest of the countries 

mentioned above. We didn’t find any significant difference among groups based on age, 

gender, or sibling birth order.   

Keywords:  

Relational aggression, physical aggression, developmental trajectories of aggression, 

The Fairy Tale Test 
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Seznam použitých zkratek 

OA – Orální agrese (Oral Aggression)  

AGRDOM – Agrese jako projev dominance (Aggression as Dominance)  

AGRINSTR – Instrumentální agrese (Instrumental Aggression)  

AGRIMP – Impulzivní agrese (Aggression Impulsive)  

AGRENVY – Agrese jako projev závisti (Aggression as Envy) 

AGRJEAL – Agrese jako projev žárlivosti (Aggression as Jealousy)  

AGRDEF – Agrese jako obrana (Aggression as Defense) 

AGRRET – Agrese jako odplata (Aggression as Retaliation) 
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Úvod 

Agrese. Pojem, který každého z nás děsí. Ačkoliv bychom na něj rádi zapomněli  

a žili, alespoň na chvíli, v utopistickém světě bez násilí, není to možné. Jedním důvodem pro 

to je neustálá přítomnost agrese v hromadných sdělovacích prostředcích. Ať už si vybereme 

jakékoliv z masmédií, zdá se, že agresivní činy jsou „horké téma“. Když zapneme televizi, 

rádio nebo internet, či si otevřeme noviny, nemůžeme si nevšimnout obrovského množství 

zpráv vztahujících se k agresivnímu chování. Manželské hádky, sousedské roztržky, 

hospodské rvačky, fotbaloví hooligans, rasismus, terorismus. Toto je jen malý zlomek toho, 

s čím se každodenně v masmédiích setkáváme.   

Dalším důvodem obav z agrese je osobní zkušenost. S agresí se setkáváme ve všech 

vrstvách společnosti i u všech sociálních a profesních rolí. Neznáme nikoho, kdo by s agresí 

nepřišel do kontaktu. Zde je nutno podotknout, že agrese nemusí značit pouze fyzický útok. 

Agrese může mít mnoho podob, z nichž pouze jedna je fyzického rázu. Člověku může být 

ublíženo i jiným způsobem než fackou či pohlavkem. Tyto rány jsou však někdy dokonce 

hlubší než ty tělesné.  

Kromě interpersonální zkušenosti je také zapotřebí vyzdvihnout prožitky 

intrapersonální. Sice si to často nepřipouštíme, nebo si to spíše nechceme připustit, faktem ale 

zůstává, že určitá míra agrese je v každém z nás. I to je jednou z příčin našeho strachu z ní. 

Vnitřní impulzy, které jsou v určitých chvílích jen těžko kontrolovatelné, nás upozorňují 

na naše slabosti a zranitelnost.  

Všechny tyto situace nám připomínají, že agresi se nelze vyhnout. Toto pravidlo platí 

v každém věku. I když se nám to nemusí líbit, agrese je součástí života od narození 

až do smrti. Agresivně se čas od času projevuje každý - muž středního věku i holčička 

z mateřské školy. Ačkoliv mnoho z nás považuje dětství za symbol nevinnosti, výzkumy 

zaměřené na dětskou agresi nás vyvedou z omylu. S agresí vlastní i ostatních se musíme 

vypořádávat již od raného věku. V prvních letech života ji směřujeme zejména na rodiče  

a na naše nejbližší. Postupem času se začíná projevovat také v jiných sociálních vztazích.  

Téma dětské agrese je mimořádně důležité, a to zejména z hlediska prevence. 

Přestože se agrese dětí může jevit jako nevinná hra, není tomu tak. Dětské pocity se nijak 

neliší od pocitů dospělých. Co je však jiné, je dopad jejich jednání. Dětská agrese se může 

zdát neškodnou, protože nemá takový efekt jako agrese dospělých jedinců. To však nemůže 
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být důvodem k tomu, abychom ji brali na lehkou váhu. Všechny děti jednou vyrostou a jejich 

chování potom nebude tak neškodné, jak se zpočátku zdálo. Znalostí specifik dětského 

agresivního chování můžeme předejít vážným osobním i celospolečenským důsledkům. 

V literárně přehledové části této diplomové práce prezentujeme informace, které byly 

o tomto tématu doposud zjištěny. První kapitola poskytuje obecný úvod do problematiky 

dětské agrese.  

Druhá kapitola je zaměřena na druhy agrese. Ty je možné dělit dle formy, funkce 

a vnitřních motivů. Tyto pohnutky jsou členěny dle Testu pohádek, který pracuje s osmi typy 

agrese. Těmi se zabývá podkapitola 2.3. 

Třetí kapitola se týká determinant agrese.  

Následně je věnována pozornost specifikům dětské agrese v jednotlivých vývojových 

stádiích. Kapitoly se zaměřují na kojenecký, batolecí, předškolní a mladší školní věk. 

Důležitou součástí těchto oddílů jsou podkapitoly pojednávající o vývojových trajektoriích 

agrese a o rozdílech v projevech agrese u chlapců a dívek.       

O teoriích genderových rozdílů v agresivních projevech pojednává šestá kapitola. 

Mezi tyto teorie patří Teorie sexuální selekce, Teorie sociální role, Teorie poměru efektu 

a nebezpečí a Teorie založená na principu fungování dívčích sociálních skupin.  

V šesté kapitole je pozornost věnována mezinárodnímu porovnání agrese.  

V empirické části se zabýváme specifiky dětské agrese u českého vzorku. Cílem 

výzkumu je zjistit, zda má na rozvoj agrese u dětí mladšího školního věku vliv věk dítěte, 

pohlaví dítěte a sourozenecké konstelace. Dalším stěžejním bodem práce je porovnání hodnot 

agrese českého vzorku s hodnotami dalších zemí. Konkrétně se jedná o Řecko, Francii, 

Německo, Itálii, Turecko, Čínu, Indii, Venezuelu, Kolumbii, Mexiko a Peru. V tomto 

výzkumu je použita projektivní metoda Test pohádek.  

V diplomové práci je citováno podle APA (2010). 
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I. LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST  

 

1. Obecně o agresi 

Čermák (1995, s. 219) agresi definuje jako „udílení škodlivého podnětu jiné osobě 

záměrem ublížit této osobě s očekáváním, že averzivní podnět dosáhne svého cíle“. 

Hartl a Hartlová (2000) uvádějí, že se agrese vyskytuje ve čtyřech formách. První 

možností je, že se agrese navenek neprojevuje, vnitřně ji však člověk prožívá. To znamená, 

že se objevuje v myšlení, ale ne v činech. Dále se může projevovat destrukcí a vandalismem. 

Třetí možností je, že se agrese projevuje slovně, tzn. nadávkami, urážkami, zesměšňováním 

apod. Poslední, a současně také nejtypičtější, možností je, že se jedinec projevuje fyzicky 

agresivně. V tomto případě jedinec fyzicky napadá jinou osobu.    

Mezi nejběžnější projevy agrese dle Coulacoglou, Souyouldzoglou a Atsarou 

(2008) patří destrukce předmětů, fyzické útoky, zabití, mučení, sexuální zneužívání, 

vyhrožování pomocí gest či slovně, ponižování a urážení druhých, krádeže a lhaní. 

Ačkoliv je výše jmenované chování jednoznačně maladaptivní, naprostá absence 

agrese může rovněž znamenat chybu přizpůsobení. Americký psychoanalytik Furst (1998) 

se domnívá, že inhibice agrese může vést k poškození ega a může mít v jedincově budoucím 

životě významné negativní důsledky.  

Stejně tak Freud (1915; 1920) považuje agresi za důležitý element osobnosti. 

V raných pracích se domnívá, že je agrese pouhou reakcí na frustraci psychosexuálních pudů. 

Postupem času ale svůj názor mění. Agresi staví na roveň sexuálního pudu a představuje 

teorii pudu smrti. Ten nachází uspokojení v destrukci a rozpadu. Stejně jako pud sexuální 

musí být i pud smrti kontrolován. 

K neutralizaci agrese se vyjadřuje Hartmann (1953). Dle jeho názoru jsou agresivní 

impulzy zaměřené na zničení objektu velice nebezpečné a musejí být zastaveny. Úspěšná 

neutralizace agrese či její sublimace vede k vytvoření zdravých objektních vztahů. Nezdařená 

neutralizace vede k psychologickým problémům a dle Hartmanna (1953) může končit 

až psychotickým onemocněním.  
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2. Druhy agrese 

Agresivní chování můžeme dělit podle formy nebo funkce, resp. motivu agrese 

(Little, Jones, Henrich, & Hawley, 2003). 

 

2.1.   Druhy agrese dle formy 

Běžnější členění agrese je dle formy. V tomto případě rozlišujeme agresi přímou 

a nepřímou. Toto členění potvrzují nejen teoretické koncepty, ale také výsledky faktorové 

analýzy (Crick & Grotpeter, 1995; Grotpeter & Crick, 1996; Hart, Nelson, Robinson,  

Olsen, & McNeilly-Choque, 1998; Vaillancourt, Brendgen, Boivin, & Tremblay, 2003; 

Warren, Richardson, & McQuillin, 2001). 

V rámci přímé formy se agrese dále dělí na verbální, charakterizovanou nadávkami, 

pokřikováním, posmíváním se, vyhrožováním a slovními útoky, a fyzickou, 

charakterizovanou strkáním, kopáním, boucháním, podrážením nohou apod. (Crick 

& Grotpeter, 1995). 

Nepřímá agrese je také někdy nazývána sociální agrese (Cairns, Cairns, 

Neckerman, Ferguson, & Gariépy, 1989) a relační agrese (Crick & Grotpeter, 1995).  

I když se definice těchto termínů od sebe lehce liší, v praxi se mezi nimi většinou nerozlišuje 

(Lansford et al., 2012). Toto užívání je opodstatněné, jelikož výsledky faktorové analýzy 

ukázaly pouze dvě formy agrese, a to právě přímou a nepřímou (Crick & Grotpeter, 1995; 

Grotpeter & Crick, 1996; Vaillancourt et al., 2003; Warren et al., 2001).  

Termíny nepřímá agrese, sociální agrese a relační agrese označují jednání, které 

směřuje k poškození sociálních vztahů jedince a jeho sebehodnocení pomocí šíření pomluv, 

odmítáním a vyřazováním ze skupiny. Děje se tak často nepřímo nebo skrytě (Cairns et al., 

1989; Crick & Grotpeter, 1995; Feshbach, 1969; Galen & Underwood, 1997; Lagerspetz, 

Björkqvist, & Peltonen, 1988). V následujícím textu budeme o tomto druhu agrese hovořit 

jako o agresi relační, jelikož je to termín, se kterým jsme se během studia tohoto tématu 

setkali nejčastěji.   
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I když se agrese přímá a relační od sebe vzájemně liší, neznamená to, že se vylučují. 

Kawabata, Crick a Hamaguchi (2010b podle Lansford et al., 2012) na vzorku japonských 

a amerických dětí čtvrtých tříd objevili pozitivní korelaci mezi těmito dvěma typy agrese. 

Jako metodu použili sebeposuzovací dotazníky. U japonských dětí byla tato korelace  

0,54 a u amerických dětí 0,6. Tyto výsledky nasvědčují tomu, že děti, které používají jeden 

typ agrese, inklinují k používání také typu druhého. 

Stejného výsledku dosáhli také Card, Stucky, Sawalani a Little (2008). I oni nalezli 

signifikantní korelaci mezi přímou a nepřímou formou agrese (r = 0,76). Tato korelace značí, 

že se 57% variance těchto dvou forem agrese překrývá, zatímco zbylých 43% je jedinečných.  

Mimo objevení pozitivní korelace mezi přímou a relační formou agrese Card et al. 

(2008) také zjistili, že tyto dva typy agrese nemají stejný vztah k maladaptaci. Přímá agrese  

je silněji spojena s externalizováním problémů, tzn. s projevováním problémů navenek, 

emocionální labilitou, problémovým chováním, chabými vrstevnickými vztahy a nízkým 

prosociálním chováním. Kdežto nepřímá agrese je spojena s internalizováním problémů, 

tzn. s nesdělováním problémů druhým a uchováváním si je pro sebe a vyšším prosociálním 

chováním. Autoři si vysvětlují toto zajímavé zjištění tím, že k vyřazování jedince ze skupiny 

nebo k šíření pomluv potřebuje agresor pomoc ostatních, se kterými udržuje přátelské vztahy 

právě díky prosociálnímu chování.   

 

2.2.   Druhy agrese dle funkce 

Dle funkce dělíme agresi na instrumentální, či také proaktivní, a reaktivní. 

Instrumentální, resp. proaktivní agrese nám slouží jako nástroj k dosažení určitého cíle. 

Oproti tomu reaktivní agrese je obrannou reakcí. Reaktivní agrese se objevuje ve chvíli, kdy 

je nám zabraňováno dosažení vytyčeného cíle, nebo jako reakce na provokaci či hrozbu 

(Little et al., 2003; Vitaro, Gendreau, Tremblay, & Oligny, 1998). 
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2.3.   Druhy agrese dle Testu pohádek 

Test pohádek je projektivní metoda, která, mimo jiné, zkoumá také agresi. Faktory 

jsou děleny podle motivů, které k agresi vedou. Test pohádek je postaven 

na psychoanalytických základech. 

V Testu pohádek najdeme osm faktorů agrese - Orální agresi, Agresi jako projev 

dominance, Instrumentální agresi, Impulzivní agresi, Agresi jako projev závisti, Agresi jako 

projev žárlivosti, Agresi jako obranu a Agresi jako odplatu (Coulacoglou, 2010).  

 

2.3.1. Orální agrese 

Orální agrese patří mezi nejarchaičtější formy agrese. Dle Melanie Klein  

(1932, 1989) má původ v orálním stádiu. To se obvykle dělí na dvě fáze. V první etapě dítě 

spokojeně saje mléko. Druhá fáze je charakteristická kousáním, a proto se o ní hovoří jako 

o orálním sadismu. Dítě v tomto vývojovém období touží ničit, vyprázdnit a vypotřebovat 

objekt (Abraham, 1927). 

Abraham (1924) v jeho výzkumu týkajícím se orálního stádia zjistil, že v případě 

nedostatečného uspokojení potřeb v „sací fázi“ dochází k zesílení projevů agrese ve fázi 

orálního sadismu. Abraham se domnívá, že neschopnost dítěte získat uspokojení v první fázi 

orálního stadia je zapříčiněno podmínkami kojení. Je široce přijímaným faktem, že okolnosti 

kojení patří mezi základní kameny vývoje dítěte. Pokud jsou tyto podmínky nedostačující 

a dítě z kojení nečerpá dostatečné uspokojení, negativně to ovlivní jeho další vývoj 

(Coulacoglou, 2010). 

Kline a Storey (1978, 1980) zjistili, že verbální agrese, nezávislost, chlad, 

nevraživost, zášť a netrpělivost jsou vlastnosti, které svědčí o orálně pesimistickém přístupu 

kojence, který byl nespokojen a zklamán u prsu.       

V Testu pohádek se tento faktor skóruje v případě, že dítě použije výrazy jako 

kousat, žvýkat, trhat na kusy, klít, nadávat, plivat na někoho apod. (Coulacoglou, 2010). 
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2.3.2. Agrese jako projev dominance 

Agrese jako projev dominance patří mezi první nástroje ovládání okolí dítěte 

(Coulacoglou, Souyoultzoglou, & Atsarou, 2008). Murray (1938) popisuje dominanci jako 

potřebu kontroly nad prostředím, potřebu ovlivňovat nebo řídit ostatní.  

Dodge a Coie (1987) definují proaktivní agresi jako nevyprovokované chování 

zaměřené na ovlivnění druhých. Toto chování může být zapříčiněno tím, že se dítě snaží něco 

získat (např. určité výhody, předmět či teritorium), nebo může být zaměřeno na osobu. 

V tomto případě má dítě za cíl druhého zastrašit a vydobýt si nadřazenou pozici. 

Agrese motivovaná dominancí je ve vztahu ke konceptu narcisismu a osobní moci. 

Furst (1998) tvrdí, že rané traumatické zážitky mohou zapříčinit rozvoj narcisismu. 

Narcisismus je spojen s nízkou frustrační tolerancí, což má u těchto jedinců za následek 

snadné vyvolání agresivních reakcí. 

V Testu pohádek je tento faktor vyjádřen jako potřeba dominovat druhým, nebo jako 

potřeba projevit se na úkor druhých (Coulacoglou, 2010). 

 

2.3.3. Instrumentální agrese 

Podle Fromma (1973) patří instrumentální agrese mezi adaptivní formy agrese.  

Dle jeho názoru je cílem instrumentální agrese získání něčeho, co je pro dítě nezbytné  

pro zachování si tradičního životního stylu.  

Dodge a Coie (1987) jsou však toho názoru, že dítě proaktivní agresí tohoto typu 

pouze neudržuje homeostázu daného stavu, ale že tím také získává určité výhody.  

V Testu pohádek je tento typ agrese běžně vyjádřen jako touha někomu ublížit, 

nebo ho zabít proto, aby daná postava získala jídlo nebo peníze (Coulacoglou, 2010).   

 

2.3.4. Impulzivní agrese 

Impulzivní agrese je agrese, která se vyskytuje bez vnější příčiny. Důvodem pro ni 

jsou vnitřní motivy. Kromě impulzivní agrese ji v literatuře můžeme najít také pod pojmy 

explozivní, afektivní a hostilní agrese (Coulacoglou, 2010).  
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Anna Freud (1981) se domnívá, že v případě impulzivní agrese dochází k realizaci 

agresivních fantazií a impulzů.  

Atkins a Stoff (1993) charakterizují impulzivní agresi jako jednání, které vede 

k ublížení druhému, při čemž z toho pro agresora vyplývají pouze malé nebo žádné výhody.   

V Testu pohádek skórujeme Impulzivní agresi v případě, že agresivní jednání 

postavy vychází z jejích vnitřních pohnutek, které nemají žádné zjevné vysvětlení,  

např. žárlivost, závist apod. (Coulacoglou, 2010). 

 

2.3.5. Agrese jako projev závisti 

Závist má dle Melanie Klein (1984) původ v nejranějších stádiích dětského vývoje. 

Děje se tak v době, kdy dítě rozděluje svět - matčin prs, na dvě části - dobrý prs, tzn. přítomný 

a uspokojující, a špatný prs, tzn. nepřítomný, způsobující frustraci.  

Fosshage (1998) charakterizuje závist jako pocit nedostatku a méněcennosti. 

Objevuje se ve chvíli, kdy jedinec věří, že mu chybí určité materiální hodnoty, úspěch 

v aktivitách, či osobní charakteristiky, které má někdo jiný a které hrají klíčovou roli 

ve vytváření jedincova sebevědomí. Čím intenzivnější je pocit závisti, tím intenzivnější je 

vztek a averze vůči dané osobě.   

V Testu pohádek je agrese jako projev závisti vyjádřena touhou způsobit újmu 

někomu, kdo se zdá být v jakémkoli ohledu lepší, než je jedinec sám. Tento faktor se často 

vyskytuje jako reakce na sourozeneckou rivalitu (Coulacoglou, 2010).  

 

2.3.6. Agrese jako projev žárlivosti 

Agrese jako projev žárlivosti se, na rozdíl od agrese jako projevu závisti, vyskytuje 

v triadických vztazích. Agrese jako projev závisti se týká pouze dyadických vztahů 

(Coulacoglou, 2010).  

Žárlivost se objevuje ve chvíli, kdy se jedinec snaží vytvořit vztah s milovanou 

osobou, nebo v případě, kdy už ho má a snaží se ho zachovat. Pocity, které žárlivost v jedinci 

navozuje, jsou obava ze ztráty, úzkost a vztek, který je vyvolán strachem ze zrady. 

Doprovodné pocity jsou často nenávist a touha po pomstě (Wurmser & Jarass, 2008).    
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Agrese jako projev žárlivosti často odhaluje Oidipovský komplex a sourozeneckou 

rivalitu (Coulacoglou, 2010). 

 

2.3.7. Agrese jako obrana 

Hlavním cílem agrese jako obrany je přežití (Coulacoglou, 2010). 

Dle Fromma (1973) je většina agresivních impulzů způsobena obrannými 

mechanismy. Dle jeho názoru je to spontánní reakce na intenzivní a neprávem způsobené 

utrpení jedince. 

Furst (1998) se domnívá, že ztráta významného dospělého v raném dětství a opuštění 

mohou vyvolat pocity, jako je nedůvěra a deziluze. V tomto případě agrese slouží jako obrana 

oproti podobným traumatickým zážitkům.  

Agrese jako obrana je potřeba chránit sebe nebo někoho jiného, kdo je 

v nebezpečí. Toto ohrožení je bezprostřední a objevuje se v rámci situace „tady a teď“ 

(Coulacoglou, 2010). 

 

2.3.8. Agrese jako odplata 

Agrese jako odplata je prvním typem agrese, kterou se dítě učí skrze zkušenosti. Dítě 

se ji učí ve chvílích, kdy je trestáno za špatné chování. Rodičovské chování má v těchto 

situacích dvojí původ - za prvé je to pokus vychovávat dítě, za druhé je to uvolnění 

rodičovských negativních emocí vůči dítěti. Tento druhý typ rodičovské agrese je dítětem 

vnímán jako akt odplaty, který může být v budoucnu využit buď jako potřeba znovu získat 

kontrolu nad situací, nebo jako potřeba vydobýt si spravedlnost (Coulacoglou, 2010).   

Dle Fromma (1973) se pomstychtivá agrese liší od agrese obranné ve dvou hlavních 

bodech. První rozdíl je v tom, že se agrese jako odplata objevuje v návaznosti na již existující 

újmu. Druhý spočívá v tom, že intenzita pomstychtivé agrese je oproti obranné agresi větší.   

Kohut (1972) se vyjadřuje k agresi jako k odplatě ve vztahu k narcistickému vzteku. 

Ten charakterizuje jako potřebu odplaty za zraněné grandiózní self.  
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3. Determinanty agrese 

V raných fázích zkoumání dětské agresivity se pozornost soustředila převážně 

na přímé formy agrese, a z nich hlavně na fyzickou agresi. Jelikož se chlapci projevovali 

fyzicky agresivněji, soustředil se výzkum převážně na ně (např. Olweus, 1977;  

Perry & Bussey, 1977; Shantz & Voydanoff, 1973). 

V 80. a 90. letech se vědci začali zabývat širší škálou agresivních projevů 

(Björkqvist, Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992; Cairns et al., 1989; Crick & Grotpeter, 1995; 

Lagerspetz et al., 1988; Lancelotta & Vaughn, 1989). Po ustanovení konceptu relační agrese 

se mělo za to, že je tento typ agrese typičtější pro dívky. Tato domněnka byla mnohokrát 

zkoumána, nebyla však potvrzena (Lansford et al., 2012).  

Existuje celá řada faktorů, které mají vliv na rozvoj agresivního chování. Současní 

genetičtí vědci uvádějí čtyři faktory, které ovlivňují jedincovo chování. Prvním a druhým 

komponentem jsou aditivní a neaditivní genetické faktory, které představují dědičnou složku. 

Třetím prvkem je sdílené prostředí, které zapříčiňuje, že jsou si jednotliví rodinní členové 

podobní. Poslední komponentou je nesdílené prostředí, které přispívá k rozdílnostem 

mezi členy rodiny (Dodge, Coie, & Lynam, 2008). 

Mezi genetické faktory ovlivňující dětskou agresi například patří temperament 

(Ortiz & Gándara, 2006), verbální schopnosti (Stattin & Klackenberg-Larsson, 1993), faktory 

na straně exekutivních funkcí (Séguin & Pihl, 1995) a porucha opozičního vzdoru (Lahey, 

Waldman, & McBurnett, 1999).  

Mezi faktory biologické jsou řazeny komplikace při porodu (Raine,  

Brennan & Mednick, 1994) a kouření v těhotenství (Huijbregts, Séguin, Zoccolillo,  

Boivin, & R. E. Tremblay, 2008).  

Neméně významné jsou však environmentální faktory, a to zejména ty, které patří 

do skupiny rodinných faktorů. Mezi environmentální faktory patří místo bydliště  

(Chang, Wang, & Tsai, 2016), socioekonomický status rodiny (Costello, Compton,  

Keeler, & Angold, 2003), sledování násilných pořadů v televizi (Huesmann, Moise-Titus, 

Podolski, & Eron, 2003), hraní násilných videoher (Anderson, 2004) a vliv vrstevníků 

(Stormshak et al., 1999). Do třídy rodinných faktorů spadají manželské problémy rodičů 

(Cummings & Davies, 2002), nedostatečně projevovaná vřelost vůči dítěti  
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(Caspi et al., 2004), nátlakový a nekonzistentní výchovný styl (Hart et al., 1998), fyzické 

tresty (Gershoff, 2002), fyzické týrání dítěte (Dodge et al., 2008), chabá rodičovská kontrola 

(Simons, Wu, Conger & Lorenz, 1994) a postoje rodičů vůči agresivnímu chování 

(Gottfredson & Hirschi, 1990 podle Lahey et al., 1999).   

 

4. Agrese v jednotlivých vývojových stádiích 

Projevy agrese jsou u chlapců i dívek ovlivněny věkovým stadiem, ve kterém se dítě 

nachází (Artz, Nicholson, & Magnuson, 2008; Underwood, Beron, & Rosen, 2009). Podrobně 

se zaměřujeme na vývojová období od kojeneckého věku až po mladší školní věk. 

 

4.1.   Agrese v kojeneckém věku 

První známky agrese můžeme sledovat již v kojeneckém věku. Určité obličejové 

výrazy značící vztek je možné rozpoznat již ve třetím měsíci života dítěte  

(Izard & Fantauzzo, 1995).  

Klasické projevy vzteku se poprvé objevují v druhé polovině prvního roku dítěte. 

Toto nové chování je spojeno s kognitivními změnami, kdy dítě začne chápat souvislosti 

mezi příčinou a následkem. Ačkoliv neexistují prakticky žádné důkazy o rozdílném 

agresivním chování u chlapců a dívek v kojeneckém věku, existují určité rozdíly v emoční 

výrazovosti a sebekontrole, které mohou předznamenávat pohlavní odlišnosti v projevech 

agrese v pozdějším věku (Loeber & Hay, 1997). Weinberg a Tronick (1997) zkoumali rané 

interakce mezi matkami a jejich kojenci a zjistili, že chlapci jsou emocionálně labilnější  

než dívky. Chlapci vyjadřují jak pozitivní, tak negativní emoce výrazněji. Dívky v tomto 

věku dokážou lépe regulovat jejich emoční stavy, kdežto chlapci se více spoléhají na zásah 

jejich matek. Chlapci také častěji projevují vztek (Weinberg & Tronick, 1997).   

   

4.2.   Agrese v batolecím věku 

Kolem jednoho roku jsou děti fyzicky, kognitivně a emocionálně schopné fyzické 

agrese a většina z nich ji v tomto období také využívá (J. Tremblay, 2000).  Analýza dat 
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z výzkumu amerického Národního institutu dětského zdraví a lidského vývoje (The National 

Institute of Child Health and Human Development, NICHD; 2004) odhalila, že nejčastější 

forma raných projevů agrese - uhození druhých - se objevila u 70% dětí ze vzorku dvou  

a tříletých dětí (Campbell, Spieker, Burchinal, Poe, & NICHD Early Child Care Research 

Network, 2006).  Fyzicky agresivně se batolata projevují jak vůči jiným dětem, tak vůči 

dospělým. Mezi nejběžnější formy fyzické agrese v batolecím věku patří bouchání, kousání  

a kopání (J. Tremblay, 2000). 

Vrchol používání fyzické agrese nastává kolem dvou let. Jak pozitivní,  

tak i negativní pocity jsou zaměřeny na jednu osobu a batole je dává patřičně najevo. Pro toto 

období je typická ambivalence - nové dovednosti dodávají dítěti samostatnost a matce 

umožňují, aby se oddálila. To však v dítěti vyvolává konflikt, na jednu stranu chce být 

nezávislé, na druhou si ale chce udržet matčinu úplnou oddanost (Fonagy & Target, 2005). 

Dle Anny Freud (1963) je agrese pro toto období typická. Považuje ji za základní pud, který 

je nezbytný pro vytvoření objektních vztahů. Je však nutné, aby byl v rovnováze s láskou  

a se zájmem o objekt. Pokud tomu tak není, stává se sadistickým a destruktivním.  

Po druhém roce života užívání fyzické agrese prudce klesá u většiny chlapců 

i dívek (Hartup, 1974; Parke & Slaby, 1983 podle Keenan & Shaw, 1997; J. Tremblay, 2000). 

Důvodem k tomu jsou pravděpodobně narůstající schopnosti emoční regulace a objevení 

nových strategií řešení problémů. Díky těmto novým dovednostem jsou děti schopné řešit 

frustrující situace i jiným způsobem než použitím fyzické agrese (Côté, Tremblay, Nagin, 

Zoccolillo, & Vitaro, 2002; R. E. Tremblay, 2000).  

 

4.2.1. Vliv vývoje jazykových schopností na projevy agrese  

Zjištění, že projevy fyzické agrese výrazně ustupují kolem druhého roku, je 

v souladu s Björkqvistovou teorií o vývoji agrese (Björkqvist, 1994). Ten se domnívá, že jsou 

děti nejvíce fyzicky agresivní před vývojem jazykových schopností, jelikož nemají jiný 

způsob, jak se vyjádřit k frustrující situaci. Jakmile jsou však jejich řečové schopnosti 

dostatečně vyvinuté, nastává přesun od fyzické agrese k agresi verbální. Stejný názor zastává 

Cairns (1979).  

Rovněž dle Keenana a Shawa (1997) jsou verbální schopnosti nadmíru důležité. 

Batolata s vyvinutějšími komunikačními schopnostmi umí lépe vysvětlit své potřeby a převést 
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je do specifických požadavků. Tyto děti jsou tak méně frustrované, cítí se sebejistější 

v ovládání svého prostředí, a tudíž se neuchylují k projevům fyzické agrese tak často, jako 

jejich vrstevníci, jejichž verbální schopnosti nejsou na takové úrovni.  

 

4.2.2. Vývojové trajektorie agrese v batolecím věku 

Tremblay et al. (2004) zkoumali vývojové trajektorie agrese objevující 

se v batolecím věku. Výzkumný vzorek tvořilo 572 batolat. Hodnocení fyzické agrese 

proběhlo v době, kdy bylo dětem 17, 30 a 42 měsíců. K posouzení fyzické agrese autoři 

použili položky z testů, které byly využity k posouzení fyzické agrese u starších dětí  

(viz Broidy et al., 2003). Jednalo se o tři položky. V první položce matky posuzovaly,  

jak často dítě bouchá, kouše nebo kope jiné děti, v druhé posuzovaly, jak často se s nimi pere, 

a ve třetí, jestli jiné děti šikanuje. Matky odpovídaly na šestibodové škále, kde 0 znamenala 

„nikdy“ a 6 „často“ (Tremblay et al., 2004).   

Tremblay et al. (2004) objevili tři vývojové trajektorie fyzické agrese. První 

skupinu tvořily děti projevující se fyzicky agresivně jen velice málo, nebo vůbec. Do této 

skupiny patřilo 28% vzorku. Děti z druhé skupiny se v době prvního měření projevovaly 

relativně málo agresivně, postupem času se u nich ale frekvence užívání fyzické agrese 

zvýšila. V době posledního měření, tzn. ve věku 42 měsíců, se děti z této skupiny projevovaly 

středně agresivně. Tuto skupinu tvořilo 58% vzorku. Poslední skupinu (14% vzorku) tvořily 

děti vysoce agresivní (viz Graf 1; Tremblay et al., 2004). 

 

Graf 1. Vývojové trajektorie fyzické agrese dětí ve věku 17 měsíců, 30 měsíců a 42 měsíců 

(Tremblay et al., 2004, s. 46) 
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4.2.3. Pohlavní rozdíly v užívání přímé a nepřímé agrese u dětí batolecího věku 

Mezi vědci zabývajícími se raným vývojem agresivity panuje nesoulad v tom,  

kdy se objevují první pohlavní rozdíly v užívání agrese. Někteří tvrdí, že v batolecím věku 

neexistují u chlapců a dívek žádné významné rozdíly v projevech problémového chování 

(Hay, Castle, & Davies, 2000; Holmberg, 1980; Keenan & Shaw, 1994; Loeber & Hay, 1997; 

Prior, Smart, Sanson, & Oberklaid, 1993; Rose, Rose, & Feldman, 1989; Shaw,  

Keenan, & Vondra, 1994). Jiní tvrdí, že se významné pohlavní rozdíly v projevech agrese 

objevují již před druhým rokem věku dítěte. V tomto případě se chlapci projevují více fyzicky 

agresivně než dívky (Fagot & Hagan, 1985; Hay et al., 2000; Tremblay et al., 1999). Je nutno 

podotknout, že výsledky metaanalýzy potvrzují toto druhé tvrzení (Archer & Côté, 2005 

podle Baillargeon et al., 2007). 

Výzkum agrese zaměřený na tuto problematiku provedli Baillargeon et al. (2007). 

Ti zkoumali pohlavní rozdíly v projevech přímé fyzické agrese u kanadských dětí.  

V době prvního měření bylo dětem 17 měsíců, v době druhého měření 29 měsíců  

(Baillargeon et al., 2007).  

V první části výzkumu (v 17 měsících) výsledky ukázaly podstatný rozdíl 

v agresivních projevech chlapců a dívek. 5% chlapců se projevovalo vysoce fyzicky agresivně 

a 35% chlapců středně fyzicky agresivně, zatímco pouze 1% dívek se projevovalo vysoce 

fyzicky agresivně a 18% středně fyzicky agresivně (Baillargeon et al., 2007).  

Druhé měření ve věku 29 měsíců neukázalo žádný signifikantní rozdíl oproti 

poslednímu měření, tzn. chlapci i dívky se projevovali přibližně stejně agresivně jako v době 

prvního měření. Ne všechny děti však vykazovaly stejné chování jako v 17 měsících. Některá 

neagresivní batolata se začala projevovat fyzicky agresivně. Na druhou stranu některá batolata 

projevující fyzickou agresi ve věku 17 měsíců se tak o rok později neprojevovala. Výsledky 

nicméně ukazují, že 51,1% vysoce agresivních sedmnáctiměsíčních dětí prokazovalo o rok 

později stejnou hladinu agrese a 82,8% sedmnáctiměsíčních málo agresivních dětí vykazovalo 

o rok později nízkou hladinu agrese (Baillargeon et al., 2007).  

Tato relativní stálost v projevech agrese odpovídá výsledkům výzkumu J. Tremblaye 

(2000), který zjistil, že batolata, která se projevují nejvíce fyzicky agresivně, patří také 

mezi nejvíce fyzicky agresivní předškoláky. 
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Výsledky výzkumu Baillargeona et al. (2007) tedy ukázaly, že pohlavní rozdíly 

v projevech agrese existují již před druhým rokem dítěte. Dále prokázaly, že se hladina 

fyzické agrese v průběhu od 17 do 29 měsíců věku významně nemění ani u chlapců,  

ani u dívek.  

Keenan a Shaw (1997) se domnívají, že pohlavní rozdíly v projevech u dětí raného 

věku mohou být způsobeny rychlejším biologickým, kognitivním i sociálním vývojem 

na straně dívek. Z toho důvodu jsou dívky připravené osvojit si adaptivní způsoby 

kontrolování a ovlivňování jejich chování dříve než chlapci.  

 

4.3.   Agrese v předškolním věku 

Děti předškolního věku inklinují k využívání instrumentální fyzické agrese, jako je 

např. sebrání hračky jinému dítěti nebo jeho strkání. Toto chování je účelové, směřující 

k určitému cíli, kterým není ublížení spolužákovi, jeho zesměšnění nebo vyloučení  

ze skupiny. Důvodem agresivního chování v předškolním věku není ani zášť či nenávist  

(Coie & Dodge, 1998). 

Dalším znakem předškolního období je, že využívání fyzické agrese postupně ubývá. 

Bouchání druhých, které se vyskytovalo u 70% dvou a tříletých dětí, se ve věku 4 až 5 let 

vyskytovalo pouze u 20% vzorku (Campbell et al., 2006). Trend snižování fyzické agrese 

můžeme sledovat až do adolescence (Lahey & Schwab-Stone, 2000).    

 

4.3.1. Vývojové trajektorie agrese v předškolním věku 

Hill, Degnan, Calkins a Keane (2006) provedli longitudinální výzkum na vzorku  

383 amerických dětí, ve kterém sledovali jejich problémové chování. Měření proběhlo  

ve 2, 4 a 5 letech věku dítěte. Jako měřicí nástroj byla použita subškála z testu CBCL (Child 

Behaviour Checklist; Achenbach & Edelbrock, 1983) zaměřující se na externalizaci problémů 

v chování.  

Výsledky ukázaly čtyři vývojové trajektorie agrese u chlapců (viz Graf 2) 

i u dívek (viz Graf 3). Jedná se o linii nízkých hodnot, normativní linii, podprahovou linii 

a chronicko-klinickou linii externalizování problémů v chování (Hill et al., 2006).   
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Graf 2. Vývojové trajektorie externalizace problémů v chování u chlapců ve dvou, čtyřech  

a pěti letech (Hill et al., 2006, s. 921) 

 

 

Graf 3. Vývojové trajektorie externalizace problémů v chování u dívek ve dvou, čtyřech a pěti 

letech (Hill et al., 2006, s. 921) 

 

Profil nízkých hodnot je charakterizován nízkými skóry ve všech třech 

měřeních. Do této skupiny spadalo 11% chlapců a 16% dívek (Hill et al., 2006). 

Druhý profil byl reprezentován největším procentem vzorku, proto nese název 

normativní. Ten je charakterizován lehce zvýšenými hodnotami v  prvním měření 
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(ve 2 letech) a nízkými hodnotami v druhém (ve 4 letech) a třetím (v 5 letech) měření. Tato 

vývojová trajektorie je charakteristická pro většinovou populaci a je v souladu s výsledky 

výzkumů Hartupa (1974), Parkeho a Slabyho (1983 podle Keenan & Shaw, 1997) 

a J. Tremblaye (2000).  Tuto skupinu tvořilo 41% chlapců a 51% dívek z celkového vzorku 

(Hill et al., 2006). 

Třetím profilem je tzv. profil podprahový. Do něho byly zařazeny děti, které 

dosahovaly klinických hodnot v době prvního měření, tzn. ve 2 letech, ale jejichž naměřené 

hodnoty externalizace problémů se postupem času snížily, a v době druhého (ve 4 letech) 

a třetího (v 5 letech) měření byly pod hraniční úrovní klinických hodnot. Chování v rámci 

tohoto profilu projevovalo 39% chlapců a 22% dívek (Hil et al., 2006).  

Chronicko-klinický profil je charakterizován vysokými hodnotami 

externalizování problémů v chování. Děti v této skupině dosahovaly úrovně klinických 

hodnot ve všech třech měřeních. Do této skupiny spadalo 9% chlapců a 11% dívek  

(Hill et al., 2006). 

 

4.3.2. Genderové rozdíly v užívání přímé a nepřímé agrese u dětí předškolního 

   věku 

Výzkum Cricka a Casase (1997) byl zaměřen na zkoumání relační agrese u dětí 

předškolního věku. Výzkumu se zúčastnilo 65 amerických předškolních dětí (31 z nich bylo 

ve věku 3,5 - 4,5 let; 34 z nich bylo ve věku 4,5 - 5,5 let). Autoři zjistili, že se předškolní 

dívky projevují signifikantně více relačně agresivně a méně přímo agresivně než chlapci 

stejného věku. Tyto výsledky jsou ve shodě s výzkumy zkoumajícími relační agresi na dětech 

školního věku (Crick & Grotpeter, 1995; Lagerspetz et al., 1988). 

Stejného výsledku dosáhla také studie Russella, Harta, Robinsona a Olsena (2003). 

Tento výzkum byl zaměřen na zkoumání fyzické a relační agrese ve dvou západních 

kulturách. Výzkum byl uskutečněn na vzorku amerických a australských dětí. Americký 

vzorek tvořilo 224 rodin s dětmi ve věku 36 až 72 měsíců. Australský vzorek tvořilo  

198 rodin s dětmi ve věku 48 až 68 měsíců. Dívky se v obou zemích projevovaly více relačně 

agresivně, kdežto chlapci více fyzicky agresivně. 

Kupersmidt, Bryant a Willoughby (2000) provedli výzkum, který byl uskutečněn 

ve dvou amerických centrech pro děti předškolního věku. První bylo klasické komunitní 
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centrum, druhé bylo zaměřeno na práci s dětmi z rodin s nízkým finančním příjmem. Děti 

z druhého centra vykazovaly vyšší hodnoty fyzické agrese, zatímco děti z komunitního centra 

se projevovaly více verbálně agresivně. I když se průměry agrese v těchto centrech pro děti 

lišily, pravdou zůstává, že se chlapci z obou center projevovali fyzicky agresivněji než dívky. 

Studie Ostrova a Cricka (2007) se zaměřila jak na zkoumání forem agrese (přímé 

a relační), tak na funkce agrese (reaktivní a proaktivní). Vzorek obsahoval 132 dětí  

(69 dívek a 63 chlapců) ze dvou amerických mateřských škol. V počátku výzkumu byl 

průměrný věk dětí 3,7 let. Každé dítě bylo pozorováno 160 minut ve školní třídě 

nebo na školním hřišti. Výzkum zjistil, že chlapci se projevovali více přímo agresivně. Tuto 

formu agrese využívali častěji jak pro účely reaktivní, tak proaktivní. Dívky se projevovaly 

více relačně agresivně, rovněž v obou případech funkcí agrese. Obecně byl proaktivní typ 

agrese častější než typ reaktivní.     

Rovněž Prior et al. (1993) zjistili, že američtí chlapci neprojevovali adaptivní 

chování na takové úrovni jako dívky. Dále nebyli tak sociálně zdatní, byli více aktivní, 

až hyperaktivní, a projevovali se více fyzicky agresivně.  

Ne všichni autoři však dospěli k těmto výsledkům. Hart et al. (1998) na vzorku  

207 ruských dětí předškolního věku nenalezli žádné významné genderové rozdíly 

v projevech fyzické nebo relační agrese. 

 

4.4.   Agrese v mladším školním věku 

Bouchání druhých, které se u dvou až tříletých amerických dětí vyskytovalo  

u 70% vzorku, se ve třetí třídě základní školy snížilo na minimum. Pouhých 12% vzorku stále 

využívalo tuto ranou formu agrese (Campbell et al., 2006).  

Keenan a Shaw (2003) se domnívají, že důvodem ústupu agresivního chování 

v tomto období je vývoj emoční regulace. Posner a Rothbart (1998) zase tvrdí, že by tato 

změna mohla být způsobena rychlým neuronálním vývojem v anterior cingulate gyrus,  

který je zodpovědný za rozhodovací procesy (Gehring & Willoughby, 2002; Sanfey, Rilling, 

Aronson, Nystrom & Cohen, 2003; Mulert et al., 2008), řízení sociálních interakcí  

(Sanfey et al., 2003; Rigoni, Polezzi, Rumiati, Guarino & Sartori, 2010; Etkin, Egner  

& Kalisch, 2011) a za empatické chování (Gu et al., 2010; Lamm, Decety & Singer, 2011). 
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Mischel (1974) navrhuje, že by tato změna chování mohla být způsobena rozvinutím 

schopnosti oddálené odměny.  

Se snížením výskytu agrese přichází také změna její formy a funkce. Agresivní 

chování se více zaměřuje na specifické dyadické vztahy (Coie & Dodge, 1999). Její formy 

se stávají více hostilními, na rozdíl od formy v mateřské škole, která měla instrumentální 

charakter. Kolem sedmi let se začíná objevovat nepřátelská agrese. Jejími častými formami je 

pokřikování smyšlenými jmény, urážení, kritizování a zesměšňování (Coie & Dodge, 1998). 

Agresivní chování je nyní také více zaměřeno na konkrétní osoby (Crick & Bigbee, 1998).  

S rozvojem sociálních schopností se také vyvíjejí sofistikovanější formy agrese. Dítě 

je schopné ublížit druhému, aniž by přitom bylo identifikováno, tzn. stále častěji používá 

relační agresi. Jednotlivé typy agrese se tedy ve vývoji objevují v tomto pořadí: 1. přímá 

agrese fyzická, 2. přímá agrese verbální, 3. nepřímá agrese (Lagerspetz et al., 1988; 

Björkqvist et al., 1992).     

Hlavním zdrojem agrese je nyní útok na jedincovo ego (Bates, Dodge,  

McFadyen-Ketchum, Pettit, & Schwartz, 1998). Děti v tomto vývojovém období chápou, 

že některé jednání je nezamýšlené, ale jiné je pod volní kontrolou. Připisování volní kontroly 

činům, které směřují negativním způsobem na daného jedince, má extrémní efekt na vyvolání 

agrese (Hubbard, Cillessen, Dodge, Coie, & Schwartz, 2001).  

I když obecně můžeme tvrdit, že fyzické agrese s přibývajícími roky ubývá, 

u některých mladistvých je tomu naopak. Ti se postupem času stávají čím dál tím agresivnější 

(Loeber, Farrington, Stouthamer-Loeber, & van Kammen, 1998; Loeber & Hay, 1997).  

To značí, že agrese klesá u mladistvých, kteří se v raných letech a dětství projevovali méně 

fyzicky agresivně, kdežto u skupiny vysoce agresivních jedinců se agrese s přibývajícím 

věkem ještě zvyšuje. Čím jsou tito jedinci starší, tím přidávají více forem agresivního 

chování. Nahrazují méně závažné formy vážnějšími formami agrese (např. šikanování  

za loupežná přepadení). Většina závažné agrese, která se projevuje v adolescenci a dospělosti, 

je spáchána mladistvými, kteří se projevovali agresivně již od dětství (Loeber & Hay, 1997).   

4.4.1. Vývojové trajektorie fyzické agrese u chlapců v mladším školním věku 

Broidy et al. (2003) zpracovali data z šesti předchozích longitudinálních studií 

zabývajících se fyzickou agresí dívek i chlapců a v jednotlivých datech objevili dvě až čtyři 
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trajektorie fyzické agrese. Dva vzorky pocházely z Kanady (z Montrealu a z provincie 

Quebec), dva z Nového Zélandu (z Christchurch a z Dunedinu) a dva z USA (z Pittsburghu  

a ze čtyř měst ze státu Indiana). Problémové chování bylo ve všech vzorcích sledováno  

od 5 až 7 let do 10,5 až 15 let za použití sice různých, vzájemně si však velice podobných 

škál. Pro kanadské vzorky byl použit test SBQ (Social Behavior Questionnaire;  

Tremblay et al., 1991), pro novozélandské vzorky byl použit test RCS (Rutter Child Scales; 

Rutter, Tizard, & Whitmore, 1970) a pro americké vzorky byly použity testy CBCL (Child 

Behavior Checklist; Achenbach, 1991) a TRF (Teacher Report Form; Achenbach  

& Edelbrock, 1983). U chlapců a dívek byly nalezeny sice podobné, ne však stejné vývojové 

trajektorie. 

U chlapců z montrealského, quebeckého a pittsburghského vzorku byly 

rozlišeny čtyři vývojové trajektorie agrese (grafy s procentuálním zastoupením  

ve skupinách viz Příloha I). V první skupině se jedinci neprojevovali agresivně téměř nikdy. 

Ve druhé skupině se chlapci projevovali mírně agresivně. Další skupina se chovala středně 

agresivně. Poslední, nejmenší skupinu, tvořili jedinci, kteří se projevovali vysoce fyzicky 

agresivně ve všech dobách měření (Broidy et al., 2003).    

Shaw, Gilliom, Ingoldsky a Nagin (2003) dospěli k podobným výsledkům. Jejich 

výzkumu se zúčastnilo 284 chlapců ze sociálně slabších amerických rodin ve věku  

od 2 do 8 let. Jako měřicí nástroj autoři použili vybrané položky z testu CBCL (Child 

Behavior Checklist; Achenbach, 1991, 1992). Výsledky ukázaly model se čtyřmi 

trajektoriemi – linii přetrvávajících nízkých hodnot fyzické agrese (14%), linii začínající 

na středních hodnotách a postupně se snižující (42%), linii začínající na vysokých hodnotách 

a postupně se snižující (38%) a linii přetrvávajících problémů (6%; viz Příloha I).  

Broidy et al. (2003) nalezli tři vývojové trajektorie u christchurského, 

dunedinského a indianského vzorku (grafy s procentuálním zastoupením ve skupinách  

viz Příloha I). I zde se objevila skupina málo fyzicky agresivních jedinců, dále skupina mírně 

agresivních chlapců a skupina chronicky agresivních jedinců.  

 

Moffitt, Caspi, Rutter a Silva (2000 podle Hill & Maughan, 2001) se zabývali 

výzkumem výchovných problémů. Vzorek tvořilo 457 chlapců, kteří byli sledováni 

od 3 do 18 let. Na základě tohoto longitudinálního výzkumu autoři zjistili, že existují  

dvě vývojové trajektorie, které vedou k problémovému chování. Nástup první nastává  
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již v dětství. Chlapci z druhé vývojové trajektorie začali projevovat problémy v chování 

až kolem adolescence.  

 

4.4.2. Vývojové trajektorie fyzické agrese u dívek v mladším školním věku 

Quebecký vzorek, oba novozélandské vzorky (z Christchurch a z Dunedinu)  

a indianský vzorek obsahovaly také data o fyzické agresi dívek.  

V quebeckém vzorku byly u dívek objeveny čtyři vývojové trajektorie 

(viz Graf 4). 52% vzorku vykazovalo velice málo fyzicky agresivního chování. Druhá skupina 

(33%) se projevovala mírně fyzicky agresivně. 12% vzorku dosahovalo v prvním měření 

stejných hodnot agrese jako skupina chronicky agresivních dívek, postupem času však u nich 

došlo k výraznému snížení projevů agrese a kolem 12 let se neprojevovaly agresivně téměř 

vůbec. Poslední skupinu (3%) tvořily dívky vysoce agresivní (Broidy et al., 2003).  

 

Graf 4. Vývojové trajektorie agrese quebeckého dívčího vzorku (Broidy et al., 2003, s. 231) 

V novozélandském christchurchském a indianském vzorku byly pro dívky 

nalezeny modely se třemi trajektoriemi fyzické agrese (grafy s procentuálním zastoupením 

ve skupinách viz Příloha I). První skupina neprojevovala žádné známky fyzicky agresivního 

chování. Druhá skupina vykazovala fyzicky agresivní chování jen málo. Poslední skupinu 

tvořily chronicky agresivní dívky (Broidy et al., 2003).  

V novozélandském dunedinském vzorku byly objeveny pouze dvě vývojové 

trajektorie. První skupina (57%) byla tvořena dívkami projevujícími se fyzicky agresivně jen 
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výjimečně. Druhá skupina (43%) byla tvořena dívkami projevujícími se v počátcích měření 

středně fyzicky agresivně s klesající tendencí (Broidy et al., 2003). 

Ačkoliv se chlapecké a dívčí trajektorie fyzické agrese podobají, liší se v průměrných 

hodnotách projevované agrese. Dívky vykazovaly nižší hladinu fyzické agrese ve všech 

vývojových trajektoriích. 

 

4.4.3. Vývojové trajektorie fyzické agrese u dětí mladšího školního věku 

   bez rozlišení pohlaví vzorku 

Campbell et al. (2006) provedli rozsáhlý výzkum zabývající se vývojovými 

trajektoriemi fyzické agrese. Tohoto longitudinálního výzkumu se zúčastnilo  

1195 amerických rodin. Data byla sbírána od 2 do 9 let věku dítěte. V tomto období 

se uskutečnilo šest měření. Pro ohodnocení dětské agrese byl použit test CBCL (Child 

Behaviour Checklist; Achenbach, 1991, 1992). Studie objevila pět vývojových trajektorií 

agrese (viz Graf 5). Autoři bohužel neuvádějí výsledky zvlášť pro dívky a zvlášť pro chlapce 

(Campbell et al., 2006). 

 

Graf 5. Vývojové trajektorie fyzické agrese od dvou do devíti let (Campbell et al., 2006,  

s. 793 

Největší skupinu (45%) tvořily děti s velice nízkou a stabilní hladinou agrese,  

a to od batolecího věku až po poslední měření v devíti letech. 25% vzorku se projevovalo 

málo agresivně. 12% dětí vykazovalo střední hodnoty agresivity v počátečních měřeních, 

s nástupem do školy však toto chování ustoupilo a agrese se snížila na minimum. Další 

trajektorie (15%) byla tvořena středně agresivními jedinci. Do poslední linie (3%) spadali 

jedinci vysoce agresivní (Campbell et al., 2006).  
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V době posledního měření, tzn. v devíti letech, se tři skupiny projevovaly málo 

agresivně, jedna skupina středně agresivně a poslední skupina se projevovala vysoce 

agresivně (Campbell et al., 2006). 

Australský kriminologický institut (Bor, Najman, O’Callaghan, Williams,  

& Anstey, 2001) shrnul výsledky z longitudinální studie MUSP (The Mater University Study 

of Pregnancy), které se zúčastnilo přes 5000 matek a jejich dětí. MUSP byl jedinečný 

australský projekt zaměřený na zkoumání sociálního statusu rodin a jejich psychického 

zdraví. Velký vzorek dat umožnil zkoumat prediktory antisociálního chování v době 

adolescence. Data byla sbírána po dobu 14 let. Výsledky ukázaly, že nejlepší prediktor agrese, 

která se bude vyskytovat u čtrnáctiletých dětí, je výskyt agrese ve věku 5 let. Jedno z šesti 

dětí, které byly agresivní v pěti letech, projevovalo agresivní chování také v jeho 14 letech. 

Oproti tomu jedno z 33 dětí, které se v 5 letech neprojevovaly agresivně, se stalo agresivním 

ve 14 letech.  

I když se tento výzkum nezaměřoval přímo na vývojové trajektorie agrese, je 

oprávněné se domnívat, že děti, které byly agresivní jak v pěti, tak čtrnácti letech, patřily 

s největší pravděpodobností do chronicko-agresivní skupiny. 

Dalšími autory, kteří se zabývali vývojovými trajektoriemi agrese, jsou Becht, 

Prinzie, Deković, van den Akker a Shiner (2016). Ti zkoumali nejen vývojové trajektorie 

agrese, ale také trajektorie porušování pravidel během přechodu z dětství do pubescence        

(9-15 let). Měření proběhlo třikrát po dvouletých intervalech. Rodiče hodnotili agresivní 

chování a porušování pravidel svých dětí. Výzkumu se zúčastnilo 290 rodin. Výsledky 

odhalily tři vývojové trajektorie agrese (nízkou snižující se, vysokou snižující se a vysokou 

stoupající) a dvě linie porušování pravidel (nízkou a vysokou).  

4.4.4. Genderové rozdíly v užívání přímé a nepřímé agrese u dětí mladšího 

školního věku 

Jak jsme viděli již v předcházející kapitole týkající se vývojových trajektorií agrese, 

většina výzkumů se shoduje v tom, že jsou dívky oproti chlapcům méně fyzicky agresivní. 

Toto tvrzení odpovídá také výsledkům dalších výzkumů (Côté, Vaillancourt, Barker, Nagin, 

& Tremblay, 2007; Moretti & Odgers, 2002; Pepler & Craig, 1995; Sadinejad et al., 2015)  

i metaanalýzy (Archer, 2004).  
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Zjištění týkající se využívání relační agrese nejsou však tak jednoznačná, jako je 

tomu u agrese fyzické. V některých výzkumech bylo objeveno, že dívky využívají relační 

agresi častěji než chlapci (Björkqvist et al., 1992; Crick & Grotpeter, 1995; French,  

Jansen, & Pidada, 2002; Lagerspetz et al., 1988; Österman et al., 1998; Zimmer-Gembeck, 

Geiger, & Crick, 2005), v jiných nebyl nalezen žádný genderový rozdíl (Delveaux & Daniels, 

2000; Österman et al., 1994; Sakai a Yamasaki, 2004; Card et al., 2008) a v některých 

studiích bylo dokonce zjištěno, že se chlapci projevovali relačně agresivněji než dívky 

(Salmivalli & Kaukiainen, 2004; Tomada & Schneider, 1997). 
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5. Teoretická zdůvodnění genderových rozdílů ve využívání odlišných 

forem agrese 

Využívání rozdílných forem agrese se snaží vysvětlit teorie sexuální selekce 

(Trivers, 1972), teorie sociální role (Eagly, 1987), teorie založená na poměru efektu  

a nebezpečí (Björkqvist, 1994) a teorie založená na principu fungování dívčích sociálních 

skupin (Crick, Bigbee, & Howes, 1996; Galen & Underwood, 1997).   

 

5.1.  Teorie sexuální selekce 

Teorie sexuální selekce vychází z evolucionistických základů. Je založena 

na myšlence odlišné rodičovské investice mužů a žen. Zatímco ženy touží po jednom 

partnerovi, který by nesl co nejkvalitnější geny pro jejich budoucího potomka, muži usilují 

o co největší rozšíření jejich genetického kódu. Soupeření mužů o možnost reprodukce vedlo 

k projevování agrese navenek, tzn. k vyššímu užívání přímé agrese (Trivers, 1972). 

S teorií sexuální selekce je spojena Artzova teorie (Artz, 2005 podle  

Card et al., 2008). Ten se domnívá, že dívky využívají spíše nepřímou agresi, jelikož může 

být více zraňující. Dle Artze jsou pro dívky typické útoky zaměřené na jejich sexuální 

reputaci (např. pomluvy týkající se jejich promiskuity), neboť ta je úzce spojena se sociální 

reputací, která tvoří základ sociálních vztahů. 

 

5.2.  Teorie sociální role 

Teorie sociální role tvrdí, že jsou pohlavní rozdíly v projevech agrese způsobeny 

historickým rozložením sociálních, resp. profesních rolí (Eagly, 1987).  

Zatímco muži pracovali mimo domov, ženy se staraly o domácnost. Toto rozložení 

sociálních rolí s sebou přineslo očekávání o tom, jak se má „správný muž“ a „správná žena“ 

chovat. U žen se více vyvinuly vlastnosti společenské, u mužů vlastnosti, které se více 

uplatňují na trhu práce. Na základě těchto zvyklostí se chlapci již od dětství učí, že agresivní 

reakce jsou do určité míry součástí repertoáru chování, které patří k mužské roli. U dívek 

agresivní chování vítáno není, jelikož nepatří mezi schopnosti, které se uplatňují 

ve společenském styku. Agrese je u nich tudíž již od dětství potlačována. Tyto vzorce 
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se přenášejí z generace na generaci pomocí procesu socializace (Eagly, 1987, 1997; Eagly, 

Wood, & Diekman, 2000). 

Underwood (2003 podle Card et al., 2008) se rovněž domnívá, že socializace hraje 

klíčovou roli v rozvoji specifické agrese u dívek a chlapců. U dívek projevy přímé agrese 

nejsou vítány, tudíž se uchylují k používání agrese relační (Underwood, 2003 podle  

Card et al., 2008).    

 

5.3.  Teorie poměru efektu a nebezpečí 

Teorie poměru efektu a nebezpečí se opírá o biologické základy. Björkqvist (1994) 

uvádí, že druh použité agrese závisí na poměru efektu a nebezpečí. Jelikož dívky nejsou tak 

silné jako chlapci, je pro ně bezpečnější použít nepřímou agresi. Dle Björkqvista (1994) 

se dívky v raném věku naučí využívat jiné strategie řešení problémů než fyzickou agresi, 

jelikož jsou oproti chlapcům fyzicky znevýhodněny. Postupem času se tyto reakce 

zautomatizují. Dále jsou ještě více utvrzeny sociálními normami. 

 

5.4.  Teorie založená na principu fungování dívčích sociálních skupin 

Poslední teorie, o níž se zde zmiňujeme, má blízko k Artzově teorii (Artz, 2005 podle 

Card et al., 2008), kterou jsme uvedli již výše, není ale ve vztahu k teorii sexuální selekce. 

Tato teorie je založena na typickém charakteru dívčích sociálních skupin. Ty jsou se většině 

případů složeny z méně členů, resp. členek, a jsou vázány pevnějšími vazbami, než je tomu 

u chlapeckých sociálních skupin (Maccoby, 1990). Základem této teorie je domněnka, 

že dívky využívají nepřímou agresi, jelikož zasahuje právě tyto pevné sociální vztahy,  

a tak může být výrazně zranitelnější (Crick et al., 1996; Galen & Underwood, 1997). 
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6. Mezinárodní porovnání agrese 

V kapitole 4.4.4., Genderové rozdíly v užívání přímé a nepřímé agrese u dětí 

mladšího školního věku, jsme uvedli, že chlapci se projevují více fyzicky agresivně než dívky 

a že toto tvrzení potvrzuje metaanalýza, kterou provedl Archer (2004). Tyto výsledky jsou 

samozřejmě platné, nicméně je nutné dodat, že 73% z celkového počtu 78 studií z této 

metaanalýzy bylo uskutečněno v USA, 17% bylo z Kanady a z Velké Británie a pouze  

10% studií bylo provedeno v jiných zemích. Navíc pouze 2% studií z těchto 10% výzkumů 

se uskutečnilo v rozvojových zemích.   

Podobně tomu bylo u metaanalýzy, kterou provedl Card et al. (2008). Celkově tato 

metaanalýza obsahovala 148 studií, z nichž 70% bylo z USA, 15% z Kanady nebo z Velké 

Británie a zbylých 15% z jiných zemí. Největší část těchto 15% tvořily výzkumy z Austrálie, 

Finska a Německa.  

Lansford et al. (2012) se proto rozhodli zkoumat fyzickou a relační agresi z širšího 

hlediska. Jelikož byla většina studií zabývající se touto problematikou provedena v USA 

a v západní Evropě, nebylo možné z nich vyvozovat žádné univerzální informace. Autoři 

vybrali škálu zemí, jejichž sociodemografické a psychologické charakteristiky byly co nejvíce 

odlišné, aby si mohli udělat lepší představu o dětské agresi v jednotlivých částech světa. 

Autoři získali data z Číny, Kolumbie, Itálie, Jordánska, Keni, Filipín, Švédska, Thajska 

a Spojených států amerických. 

Výzkumu se zúčastnilo celkem 1410 dětí (49% chlapců, 51% dívek) ve věku  

od 7 do 10 let z devíti různých zemí. Vzorek obsahoval 239 dětí z Číny (47% chlapců,  

53% dívek), 108 dětí z Kolumbie (44% chlapců, 56% dívek), 202 dětí z Itálie (49% chlapců, 

51% dívek), 114 dětí z Jordánska (53% chlapů, 47% dívek), 100 dětí z Keni (39% chlapců, 

61% dívek), 120 dětí z Filipín (51% chlapců, 49% dívek), 102 dětí ze Švédska (53% chlapců, 

47% dívek), 119 dětí z Thajska (51% chlapců, 49% dívek) a 306 dětí z USA (50% chlapců, 

50% dívek), z nichž 35% bylo evropského, 32% hispánského a 33% afrického původu 

(Lansford et al., 2012).   

Jako metodu využili autoři sebeposuzovací dotazník BFS (Behaviour Frequency 

Scale), který obsahoval tři položky zaměřené na relační agresi a tři položky zaměřené 

na fyzickou agresi. První položka zabývající se relační agresí se vztahovala k vyřazování 

dítěte ze skupiny, druhá se týkala snahy poškodit jiné dítě pomluvami a třetí zesměšňování 
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dítěte za jeho zády. Tři položky zaměřené na fyzickou agresi se týkaly házení předmětů 

na jiné dítě, strkání jiného dítěte a uhození jiného dítěte (Lansford et al., 2012).   

Děti v testu hodnotily své chování za posledních 30 dnů. Odpovědi variovaly  

od 0 krát až po 20 krát a více. Autoři se však rozhodli rozdělit data dichotomicky,  

tzn. 0 vyjadřovala, že se chování za posledních 30 dnů nevyskytlo, a 1, že se objevilo 

(Lansford et al., 2012).   

Autoři nejprve zkoumali, kterou formu agrese děti z daných zemí častěji využívají. 

K zpracování dat použili párový t-test. Děti z Číny, Itálie a Thajska se projevovaly spíše 

relačně než fyzicky agresivně. Více fyzicky než relačně agresivně se chovaly děti 

z Jordánska a Keni. V Kolumbii, Švédsku, USA a Filipínách nebyly nalezeny žádné 

signifikantní rozdíly v užívání těchto dvou forem agrese (viz Tabulka 1; Lansford et al., 

2012).     

 

Tabulka 1. Deskriptivní statistika, hodnoty párového t-testu a korelace mezi relační a fyzickou 

agresí (Lansford et al., 2012, s. 303) 

 

Autoři dále nalezli pozitivní signifikantní korelace mezi relační a fyzickou agresí 

ve všech devíti zemích (viz Tabulka 1). Průměrná vážená korelace mezi relační a fyzickou 

agresí všech zemí byla 0,49 (Lansford et al., 2012).  
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II. EMPIRICKÁ ČÁST 

7. Cíle výzkumu 

Cílem výzkumu je posouzení dětské agrese na českém vzorku. K tomuto účelu 

používáme projektivní metodu Test pohádek. Snažíme se prozkoumat speficika výskytu 

jednotlivých typů agrese dle teoretického rámce tohoto projektivního testu. Dále si klademe 

otázku, zda se zjištění genderově liší, a pokud ano, tak v jakém bodě.   

Cílem je také zjistit, jaké faktory ovlivňují rozvoj agresivního chování. Naše 

pozornost se zaměřuje na vliv stáří dítěte, pohlaví dítěte a vliv jeho sourozeneckých 

konstelací. 

Dalším cílem je mezinárodní porovnání agrese. Stejně jako u českých dat, i zde nás 

zajímá, s jakými faktory agrese se v Testu pohádek setkáváme nejčastěji a s jakými naopak 

nejméně často. V neposlední řadě porovnáme celkové hodnoty agrese. K tomuto účelu 

využíváme data, která jsme získali od autorky Testu pohádek Cariny Coulacoglou. Země, 

které jsme zařadili do naší analýzy, jsou Česká republika, Řecko, Francie, Německo, Itálie, 

Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru.  
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8.   Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky 

 Jaký typ agrese z Testu pohádek se nejčastěji objevuje u českého vzorku a jaké  

je následné pořadí zbylých druhů agrese z Testu pohádek? 

 

 Liší se pořadí četnosti faktorů agrese z Testu pohádek u chlapců a dívek? 

 

 Jaký typ agrese z Testu pohádek se nejčastěji objevuje ve vzorcích dalších zemí 

(Řecko, Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, 

Mexiko a Peru)?  

 

 Jaký typ agrese z Testu pohádek se  ve vzorcích dalších zemí (Řecko, Francie, 

Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru) 

objevuje nejméně často?  

 

 Liší se toto pořadí u chlapců a dívek? 

 

 Na jakou pozici v pořadí průměrných hodnot Impulzivní agrese spadá český vzorek 

v porovnání s dalšími zeměmi (Řecko, Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, 

Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru)? 
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Hypotézy 

Nulové hypotézy (𝐻0) nepředpokládají signifikantní rozdíly mezi proměnnými. 

Hypotéza 1 (𝑯𝟏): Hodnoty celkové agrese se u věkových skupin 6-7 let, 8 let, 9-10 let  

a 11 let signifikantně liší. 

Hypotéza 2 (𝑯𝟐): Hodnoty celkové agrese se mezi chlapci a dívkami signifikantně liší. 

Hypotéza 3 (𝑯𝟑): Hodnoty celkové agrese se mezi dětmi nejstaršími, prostředními 

a nejmladšími ze sourozenců a jedináčky signifikantně liší. 

Hypotéza 4 (𝐇𝟒): Hodnoty celkové agrese českých, řeckých, francouzských, německých, 

italských, tureckých, čínských, indických, venezuelských, kolumbijských, mexických 

a peruánských dětí se signifikantně liší. 
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9.   Sběr dat 

Sběr českých dat začal v roce 2010 v rámci standardizace Testu pohádek v České 

republice a pokračuje dodnes. Od roku 2010 navštěvují studenti Psychologie Filozofické 

fakulty Univerzity Karlovy rodiny a základní školy po celé České republice a sbírají data, 

která budou využita k vytvoření českých norem tohoto testu. Z našeho vzorku bylo sebráno 

15 protokolů v roce 2010, 1 protokol v roce 2011, 29 protokolů v roce 2012, 21 protokolů 

v roce 2013, 1 protokol v roce 2014, 21 protokolů v roce 2015 a 1 protokol v roce 2016.  

U dvou protokolů nebyl uveden rok administrace (viz Příloha II).  

Data, která využíváme v diplomové práci, sbírali studenti psychologie za účelem 

získání atestace z povinného předmětu Účast na psychologickém výzkumu, volitelného 

předmětu Využití Testu pohádek v diagnostice a v rámci diplomových a rigorózních prací. 

Autorka práce sebrala osobně pouze sedm protokolů, jelikož se spíše soustředila na skórování 

již získaných protokolů. Celkově bylo oskórováno 69 protokolů. Dále jsme použili data  

ze dvou předchozích diplomových prací (Daňová Jurčová, 2012; Průchová, 2011) a jedné 

rigorózní práce (Průchová, 2012). Jednalo se o 22 protokolů. Všechny protokoly byly zaslány 

do Řecka, kde jejich oskórování překontrolovala asistentka autorky testu MSc. Kelly 

Spyridaki. 

Jelikož je Test pohádek určen dětem ve věku od 6 do 12 let, bylo před každým 

setkáním nutné zaslat dopis rodičům s vysvětlením, čeho se test týká a proč chceme jejich dítě 

testovat. Spolu s dopisem pro rodiče (viz Příloha III) jsme také posílali informovaný 

souhlas s vyšetřením (viz Příloha IV), bez kterého bychom s dítětem nemohli pracovat.  

Po splnění všech formálních náležitostí jsme mohli přistoupit k samotnému 

testování. Sběr dat probíhal buď u daného dítěte doma, nebo ve škole. V obou případech 

testování probíhalo v klidné místnosti za přítomnosti pouze examinátora a dítěte. Přítomnost 

rodiče či učitele by mohla ovlivnit výsledky testu, tudíž nebyla vítána.     
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10.   Popis výzkumného vzorku 

10.1. Popis českého výzkumného vzorku 

Český výzkumný vzorek tvořilo 91 probandů. Demografické údaje k jednotlivým 

dětem lze nalézt v Příloze II. 

 

Pohlaví 

Výzkumný vzorek tvořilo 35 chlapců (38%) a 56 dívek (62%). Výzkumný vzorek 

tedy nebyl úplně genderově vyrovnaný, jelikož jeho větší část byla zastoupena dívkami  

(viz Graf 6).   

Věk 

Výzkumný vzorek sestával z dětí starých 6 až 11 let. Výzkumu se zúčastnilo  

8 šestiletých (9%), 15 sedmiletých (17%), 21 osmiletých (23%), 11 devítiletých (12%),  

16 desetiletých (18%) a 20 jedenáctiletých dětí (22%; viz Graf 7).   

 

Graf 7. Věk výzkumného vzorku 
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Graf 6. Pohlaví výzkumného vzorku 
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Místo bydliště 

Další důležitou informací týkající se výzkumného vzorku je místo bydliště 

respondentů. Data byla rozřazena do 5 kategorií podle velikosti města, ve kterém děti v době 

administrace žily. Jednalo se o vesnici, město, okresní město, krajské město a Prahu.  

28 dětí (31%) pocházelo z vesnic, 19 dětí (21%) z měst, 12 dětí (13,5%) bydlelo v okresních 

městech, 12 dětí (13,5%) v krajských městech a 19 dětí (21%) žilo v Praze (viz Graf 8).  

U jednoho protokolu nebylo místo bydliště uvedeno. Největší část vzorku (31%) tedy tvořily 

děti z vesnic.   

 

 

Graf 8. Místo bydliště výzkumného vzorku 

 

Pořadí narození 

Další kategorií, podle které jsme výzkumný vzorek rozdělili, je pořadí narození 

dítěte ve vztahu k jeho sourozencům. Výzkumný vzorek sestával ze čtyř skupin, a to z dětí 

nejmladších, prostředních, nejstarších a jedináčků. U šesti jedinců tuto informaci 

neznáme, jelikož nebyla na protokolu označena. V případě, že mělo dítě sourozence staršího 

o 12 a více let, nebrali jsme ho v úvahu, jelikož se domníváme, že vztah k němu neovlivňuje 

jedincovu agresi v rámci sourozenecké rivality. Dle našeho názoru je o tolik starší sourozenec 

spíše považován za vychovávající osobu než za někoho, s kým by muselo bojovat o pozornost 

rodičů. Dále se u čtyř dětí (dvou párů) stalo, že měly dvojče, které bylo rovněž součástí 

výzkumného vzorku. Tyto děti jsme zařadili do skupiny „Prostřední“, jelikož si myslíme, 

že k ní mají nejblíže, a nemělo by smysl vytvářet novou speciální kategorii pro čtyři děti. 
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Výzkumný vzorek tvořilo 24 dětí nejmladších (28%), 18 dětí prostředních (21%), 

31 dětí nejstarších (37%) a 12 jedináčků (14%; viz Graf 9).     

 

Graf 9. Sourozenecké pořadí narození výzkumného vzorku 

 

10.2. Popis výzkumných vzorků dalších zemí 

 

V Tabulce 2 uvádíme demografické údaje výzkumných vzorků z Řecka, Francie, 

Německa, Itálie, Turecka, Číny, Indie, Venezuely, Kolumbie, Mexika a Peru. 

Země 
Celý 

vzorek 
Chlapci Dívky Oblast sběru dat 

Řecko 873 413 460 Atény 

Francie 1107 559 548 

Bretagne (17,2%), střední Francie (14,3%), východní Francie 

(13,6%), ostrov Ile-de-France (16,1%), severní Francie (18,1%), 

jižní Francie (8,5%) a jihozápadní Francie (13,4%) 

Německo 815 323 492 Bonn 

Itálie 963 501 462 
Severní Itálie (40%), střední Itálie (25%),  

jižní Itálie (35%) 

Turecko 500 234 266 Istanbul 
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Čína 500 235 265 Šen-šen, Handan, Peking, Tung-jing 

Indie 1082 - - Bengalúr, Dillí, Kalkata 

Venezuela 699 318 381 
Plains (10%), Zuliana (10,7%), Andes (9,44%),  

Eastern a Insular (15,16%), Caracas (54,5%) 

Kolumbie 784 394 390 
Bogotá (35%), Medellín (21%), Cali (21%), Bucaramanga (4%), 

Villavicencio (6%), Barranquilla (14%) 

Mexiko 1125 551 574 
Střední Mexiko (Guanajuato a Morelos; 24%), severozápadní 

Mexiko (Sinoa; 11%), západní Mexiko (Jalisco a Colima; 65%) 

Peru 778 380 398 

Přímořská oblast (provincie Lima; 39%), oblast tropického lesa 

(provincie San Martín a město Tarapoto; 33%), horská oblast 

(provincie Cusco a město Cusco; 28%). 

 

Tabulka 2. Demografické údaje dalších zemí (Coulacoglou et al., 2008; C. Coulacoglou, 

osobní komunikace, 18. listopadu, 2016) 
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11.   Popis metody 

11.1.  Test pohádek 

Test pohádek je projektivní osobnostní test pro děti od 6 do 12 let. Byl vyvinut 

jako součást autorčiny dizertační práce na Exeterské univerzitě v Anglii (1989 – 1993). 

V letech 2001 – 2003 byla provedena restandardizace na vzorku 873 řeckých dětí ve věku  

6 – 12 let. Postupně byl standardizován i v dalších zemích. Konkrétně se jednalo o Francii, 

Německo, Itálii, Turecko, Čínu, Indii, Venezuelu, Kolumbii, Mexiko a Peru (Coulacoglou, 

2010). 

Test je složen z 21 karet (ze 7 setů po třech kartách; ukázkový protokol  

viz Příloha V). Každý set vyobrazuje určitou pohádkovou postavu z pohádek Červená 

karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků a Jack a kouzelná fazole, resp. z jakékoli pohádky 

o obrovi, a scénky z pohádek Červená karkulka a Sněhurka a sedm trpaslíků. První set 

zobrazuje tři Červené karkulky, druhý tři vlky, třetí tři trpaslíky, čtvrtý tři čarodějnice, pátý  

tři obry, šestý tři scénky z pohádky Červená karkulka a poslední tři scénky z pohádky 

Sněhurka a sedm trpaslíků. Sety karet jsou dítěti předloženy najednou, tzn. v jednu chvíli dítě 

vidí celý set karet (např. všechny tři Červené karkulky). Ke každému setu karet navíc 

připadají doplňující otázky, které pomáhají lépe interpretovat dětské odpovědi  

(Coulacoglou, 2010). 

Pohádkové postavy, které jsou v testu vypodobeny, byly vybrány proto, že z příběhu 

není jasné, jaké jsou jejich myšlenky, pocity a motivy chování (např. čtenář neví, zda vlk 

napadl Karkulku proto, že byl hladový, nebo proto, že byl zlý). Dítě tudíž skrze proces 

identifikace do postav projikuje vlastní myšlenky a pocity. V případě dvou posledních setů 

karet, na kterých jsou zobrazeny scénky z pohádek, má dítě možnost vytvořit si vlastní příběh 

nezávisle na skutečné zápletce pohádky (Coulacoglou, 2010).  

Test pohádek nezkoumá přímé projevy agrese, ale soustředí se na skryté motivy 

tohoto chování. To nám dává možnost nahlédnout lépe do dětské duše a pochopit lépe dětské 

chování. Vůči komu a za jakých podmínek se dítě chová agresivně? Proč je dítě žárlivé? Proč 

dítě napadá mladší a slabší děti? Co je usazeno pod rouškou dětské pasivity? Odpovědi  

na tyto otázky nám mohou pomoci ujasnit si, co je důvodem dětských problémů  

(Coulacoglou et al., 2008).   
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V Testu pohádek se agresivní odpovědi objevují nejčastěji u karet čarodějnic 

a obrů. Kromě základní instrukce („Zde jsou tři ježibaby/obři. Co si každá/každý z nich myslí 

a cítí? Proč?“) jsou u karet uvedeny ještě další otázky (Coulacoglou et al., 2008).  

Rozšiřující otázky u karet čarodějnic jsou: Která z nich je ježibaba z pohádek? 

Proč?; Která z nich ti nahání největší strach? Proč?; Která z nich je nejvíce zlá? Proč?;  

Co může zlá ježibaba udělat?; Pojmenuj ježibaby (Coulacoglou et al., 2008).  

Rozšiřující otázky u karet obrů jsou: Který z nich je obr z pohádek? Proč?;  

Který z nich ti nahání největší strach? Proč?; Který z nich je nejvíce zlý? Proč?; Co může zlý 

obr udělat?; Pojmenuj obry (Coulacoglou et al., 2008). 

 

11.1.1.  Administrace Testu pohádek 

 

Testové podmínky 

Před samotnou administrací testu je důležité navodit v místnosti příjemnou 

atmosféru. Dobrý vztah mezi examinátorem a dítětem je v testu klíčový. Pokud by se dítě 

v testové situaci necítilo dobře, výsledky by byly zkreslené, a nedaly by se z nich vyvodit 

žádné validní informace. V případě, že se dítě cítí příjemně, reaguje na karty spontánněji  

a originálněji. My tím získáme kvalitnější informace vycházející z jeho nevědomí,  

ne konvenční a tradiční odpovědi vycházející z dějové linie příběhu (Coulacoglou, 2010). 

Před, během i po testové situaci se sleduje chování dítěte. Doporučuje 

se zaznamenat si jakékoli nápadné chování, jelikož nám to může pomoci při interpretaci 

výsledků (Coulacoglou, 2010).    

 

Čas administrace 

Administrace celého testu zabere přibližně 45 minut. Nicméně administrace testu 

u introvertních a plachých dětí může zabrat více času, jelikož je nutné je neustále povzbuzovat 

a dodávat jim potřebné sebevědomí. Na druhou stranu i děti extravertované, povídavé, 

s velkou představivostí mohou 45 minut přesáhnout kvůli jejich obsáhlým a komplexním 

odpovědím (Coulacoglou, 2010).  
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Standardní postup a instrukce 

Test pohádek by měl být každému dítěti administrován zvlášť a měl by být 

dokončen v rámci jednoho sezení. Před administrací testu musí examinátor zjistit, zda dítě 

zná pohádky Červená karkulka, Sněhurka a sedm trpaslíků a alespoň jednu pohádku 

o obrovi. V případě České republiky, kde pohádka o Jackovi a kouzelné fazoli není příliš 

rozšířená, stačí, že dítě ví, kdo obr je, jak vypadá a jaké má charakteristiky (např. je vysoký,  

je silný apod.). Pokud dítě jednu nebo více z těchto pohádek nezná, examinátor by mu ji měl 

převyprávět a test přesunout na jiný den. V tomto meziobdobí se obsah pohádky vstřebá 

do nevědomí. V následujícím setkání je dítě již dobře připraveno na testovou situaci 

(Coulacoglou, 2010).  

V případě, že je dítě s pohádkami dobře obeznámeno, může začít samotná 

administrace testu. V úvodu je dítě požádáno, aby převyprávělo dané pohádky. Tyto verze 

jsou zaznamenány na první stranu protokolu. Během interpretace je nutné vycházet z těchto 

verzí, ne z těch, které zná examinátor. Administrátor dále dítěte řekne, že spolu budou hrát 

hru s oblíbenými pohádkovými postavami. Vysvětlí mu, že se ho bude ptát na různé otázky 

týkající se těchto postav, a že ho bude zajímat názor dítěte. Stejně jako v jiných osobnostních 

testech administrátor dítě ujistí, že neexistuje žádná správná nebo špatná odpověď. Dále 

mu také vysvětlí, že poznámky, které si examinátor bude dělat během „této hry“, nejsou 

známky a neslouží k hodnocení správnosti odpovědí, ale že jsou to pouze pomůcky pro lepší 

zapamatování si toho, o čem si spolu budou povídat. Stejné vysvětlení examinátor použije, 

i pokud si sezení nahrává na diktafon (Coulacoglou, 2010). 

Karty jsou dítěti prezentovány podle jasně daného pořadí. Na stůl se předloží vždy 

pouze jeden set karet. Zbytek musí být mimo dosah dítěte, aby se jím nerozptylovalo. Karty 

jsou na zadní části označeny číslem. Karta číslo 1 je nalevo, karta číslo 2 uprostřed a karta 

číslo 3 napravo. Instrukce zní: „Zde jsou tři obrázky … (např. Červené karkulky). Co si každá 

z nich myslí a co cítí? Proč?“ Během administrace je nezbytné brát v potaz vývojové stádium 

dítěte. Pokud dítě nerozumí instrukci, je nutné ji přeformulovat (Coulacoglou, 2010).   
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11.1.2.  Skórování faktorů 

Test pohádek obsahuje celkově 30 faktorů, které však nejsou zaměřeny pouze 

na zkoumání agrese. Z toho důvodu jim nebudeme věnovat více pozornosti a zaměříme 

se primárně na faktory agrese.  

Hlavním úkolem interpretující osoby je rozpoznat, zda se v dětské odpovědi 

vyskytuje určitý faktor. Je však nutné poznamenat, že ne všechny odpovědi obsahují 

skórovatelné informace. Pokud si hodnotící osoba není určitou odpovědí jistá, je lepší daný 

faktor neskórovat. Dále se také může stát, že se budou faktory překrývat (např. Agrese jako 

projev dominance a Agrese jako projev žárlivosti). V tomto případě autorka doporučuje 

nedělat si s tím příliš starostí, jelikož riziko překrytí je někdy nevyhnutelné. Dodává však, 

že to, co je skutečně důležité, je rozlišení mezi faktory agrese a faktory Strach z agrese  

a Úzkost (většinou Úzkost z trestu). Abychom mohli tyto faktory rozlišit, musíme správně 

určit postavu, se kterou se dítě identifikuje, což není vždy snadný úkol. Někdy se dítě 

dokonce identifikuje s kladnou i zápornou postavou najednou (Coulacoglou, 2010).  

Slova, která většinou vedou k faktorům agrese, jsou: zabít, zničit, vyhubit, 

vykuchat, rozsekat, nenechat nikoho naživu, dusit, rozbít, rozdrtit, vrhnout se na někoho, 

kopat, útočit, zranit, ohrožovat, ublížit apod. Tato slova však neznamenají automaticky,  

že je dětská odpověď agresivní. Examinátor musí být vnímavý a schopný dobře rozlišit 

agresivní reakce a ty, které vycházejí ze zápletky příběhu. Například není možné skórovat 

odpověď - „Čarodějnice chce zabít Sněhurku, protože chce být nejkrásnější na světě.“ - jako 

agresivní, jelikož vychází přímo z pohádky (Coulacoglou, 2010). 

 

Hodnocení intenzity faktorů 

Správné určení faktorů však nestačí. V Testu pohádek se dále hodnotí intenzita 

reakcí, u určitých faktorů kladný a záporný náboj (např. faktor Self-esteem) nebo pouze  

jeho výskyt (např. faktor Opakování). U faktorů agrese se hodnotí síla dané reakce. Škála  

je v rozmezí od 1 do 3, kdy 1 znamená nejnižší intenzitu odpovědi a 3 nejvyšší intenzitu 

odpovědi.   
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12.   Výsledky výzkumu 

V této kapitole uvádíme výsledky výzkumu. V první části se zaměřujeme 

na vyhodnocení výzkumných otázek. V části druhé se věnujeme ověření daných hypotéz 

pomocí statistického zpracování dat. K tomuto účelu jsme data převedli do programu 

Microsoft Excel. Takto upravená data jsme následně vložili do softwaru SPSS 20 a provedli 

statistické vyhodnocení.   

12.1. Vyhodnocení výzkumných otázek 

Výzkumná otázka 1: Jaký typ agrese z Testu pohádek se nejčastěji objevuje u českého 

vzorku a jaké je následné pořadí zbylých druhů agrese z Testu pohádek? 

V Tabulce 3 uvádíme pořadí faktorů agrese z Testu pohádek dle četnosti jejich 

výskytu, jejich dosažené hrubé skóry a procentuální část, jakou daný faktor tvořil z celkového 

výskytu faktorů agrese. Z tabulky je zřejmé, že nejčastěji se objevujícím faktorem agrese byla 

s 210 body jednoznačně Impulzivní agrese (AGRIMP), která tvořila celých 44% výskytu  

a měla průměr 2,31 bodu. Druhým nejčastěji skórovaným faktorem byla Agrese jako odplata 

(ARGRRET) s hrubým skórem 109 bodů (průměr - 1,2 bodu; 23%). Další faktory měly 

následující pořadí: Orální agrese (OA; 50 bodů; průměr - 0,54 bodu; 10%), Agrese  

jako obrana (AGRDEF; 41 bodů; průměr - 0,45 bodu; 8,5%), Instrumentální agrese 

(AGRINSTR; 23 bodů; průměr - 0,25 bodu; 5%), Agrese jako projev dominance 

(AGRDOM; 22 bodů; průměr - 0,23 bodu; 4,5%) a Agrese jako projev závisti (AGRENVY; 

12 bodů; průměr - 0,13 bodu; 3%). Faktorem, který se vyskytoval nejméně často, byla Agrese 

jako projev žárlivosti (AGRJEAL; 10 bodů; průměr - 0,11 bodu; 2%; viz Tabulka 3). 

   Faktor agrese HS Průměr Procenta 

AGRIMP 210 2,31 44% 

AGRRET 109 1,2 23% 

OA 50 0,54 10% 

AGRDEF 41 0,45 8,5% 

AGRINSTR 23 0,25 5% 

AGRDOM 22 0,23 4,5% 

AGRENVY 12 0,13 3% 

AGRJEAL 10 0,11 2% 

 

Tabulka 3. Četnost výskytu faktorů Testu pohádek u celého výzkumného vzorku 
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Výzkumná otázka 2: Liší se pořadí četnosti faktorů agrese z Testu pohádek u chlapců 

a dívek? 

V Tabulce 4 můžeme vidět, že pořadí četnosti u chlapců je stejné jako u celého 

výzkumného vzorku. Nejčastěji skórovaným faktorem byla Impulzivní agrese (AGRIMP) 

s hrubým skórem 94 bodů, které představovaly celých 50,5% výskytu. Průměrná hodnota  

byla 2,69 bodu. Druhým nejčastěji se objevujícím faktorem byla Agrese jako odplata 

(AGRRET) se 41 body (průměr - 1,17 bodu; 22%). Následné pořadí faktorů bylo toto: Orální 

agrese (OA; 17 bodů; průměr - 0,49 bodu; 9%), Agrese jako obrana (AGRDEF; 14 bodů; 

průměr - 0,4 bodu; 7,5%), Instrumentální agrese (AGRINSTR; 8 bodů; průměr - 0,23 bodu; 

4,5%), Agrese jako projev dominance (AGRDOM; 7 bodů; průměr - 0,2 bodu; 3,5%)  

a Agrese jako projev závisti (AGRENVY; 5 bodů; průměr - 0,14 bodu; 3%). Faktorem, 

který se u chlapecké části vzorku nevyskytl ani jednou, byla Agrese jako projev žárlivosti 

(AGRJEAL; 0 bodů; průměr - 0; 0%; viz Tabulka 4).  

Faktor agrese HS Průměr Procenta 

AGRIMP 94 2,69 50,5% 

AGRRET 41 1,17 22% 

OA 17 0,49 9% 

AGRDEF 14 0,4 7,5% 

AGRINSTR 8 0,23 4,5% 

AGRDOM 7 0,2 3,5% 

AGRENVY 5 0,14 3% 

AGRJEAL 0 0 0% 

 

Tabulka 4. Četnost faktorů Testu pohádek u chlapecké části výzkumného vzorku 

 

Pořadí četnosti faktorů agrese u dívek se oproti chlapcům drobně lišilo  

(viz Tabulka 5). Seřazení je identické, až na poslední dva faktory, které jsou v opačném 

pořadí. Faktor, který byl u dívek nalezen nejméně často, byla Agrese jako projev závisti 

(AGRENVY; 7 bodů; průměr - 0,13 bodu; 2,5%). Nejčastěji skórovaným faktorem  

se 116 body byla opět Impulzivní agrese (AGRIMP; průměr - 2,07 bodu; 40%). Druhým 

faktorem s nejvyššími dosaženými hodnotami byla Agrese jako odplata (AGRRET;  

68 bodů; průměr - 1,21 bodu; 23,5%). Další pořadí bylo následující: Orální agrese  

(OA; 33 bodů; průměr - 0,59 bodu; 11%), Agrese jako obrana (AGRDEF; 27 bodů;  
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průměr - 0,48 bodu; 9,5%), Instrumentální agrese (AGRINSTR; 15 bodů;  

průměr - 0,27 bodu; 5%), Agrese jako projev dominance (AGRDOM; 15 bodů;  

průměr - 0,27 bodu; 5%) a Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL; 10 bodů;  

průměr - 0,18 bodu; 3,5%). 

 

Faktor agrese HS Průměr Procenta 

AGRIMP 116 2,07 40% 

AGRRET 68 1,21 23,5% 

OA 33 0,59 11% 

AGRDEF 27 0,48 9,5% 

AGRINSTR 15 0,27 5% 

AGRDOM 15 0,27 5% 

AGRJEAL 10 0,18 3,5% 

AGRENVY 7 0,13 2,5% 

 

Tabulka 5. Četnost faktorů Testu pohádek u dívčí části výzkumného vzorku 

 

Výzkumná otázka 3, 4 a 5: Jaký typ agrese z Testu pohádek se nejčastěji objevuje  

ve vzorcích dalších zemí (Řecko, Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, 

Kolumbie, Mexiko a Peru)?  

Jaký typ agrese z Testu pohádek se  ve vzorcích dalších zemí (Řecko, Francie, Německo, 

Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru) objevuje nejméně často? 

 Liší se toto pořadí u chlapců a dívek? 

V tabulkách je hodnota nejvýše skórovaného faktoru označena červeně. Druhá 

nejvyšší hodnota je označena tučně. Skór nejníže skórovaného faktoru je vyznačen modře. 

 

Řecko 

Řecké děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP). U tohoto 

faktoru dosáhly průměrně 2,54 bodu. Hodnota druhého nejvýše skórovaného faktoru  

byla 2,24 bodu. Jednalo se o faktor Agrese jako odplata (AGRRET). Nejníže skórovaným 

faktorem byla Agrese jako obrana (AGRDEF) s 0,35 bodu. Celkový průměr agrese řeckého 

vzorku byl 1,15 bodu se směrodatnou odchylkou 0,79 bodu (viz Tabulka 6).  
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Průměr

AGRDOM 0,99

AGRIMP 2,54

AGRRET 2,24

AGRJEAL 0,39

AGRENVY 1,11

AGRDEF 0,35

AGRINSTR 0,37

OA 1,19

Celková AGR 1,15

Směrodatná odchylka 0,79

Řecko (chlapci a dívky)

 

Tabulka 6. Deskriptivní statistika řeckého vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace,  

18. listopadu, 2016) 

 

Při rozdělení vzorku na chlapce a dívky se výsledky trochu lišily. První dva faktory 

s nejvyššími hodnotami byly stejné pro obě pohlaví. Jednalo se o Impulzivní agresi 

(AGRIMP; chlapci - 2,8 bodu; dívky - 2,3 bodu) a o Agresi jako odplatu (AGRRET;  

chlapci - 2,45 bodu; dívky - 2,05 bodu). Rozdíl byl v nejníže skórovaném faktoru. Chlapci 

dosáhli nejnižší průměrné hodnoty (0,27 bodu) u faktoru Agrese jako projev žárlivosti 

(AGRJEAL) a dívky (0,38 bodu) u faktoru Agrese jako obrana (AGRDEF; viz Příloha VI).  

Francie 

Francouzské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

a to s 2,81 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem byla Orální agrese (OA)  

s 1,01 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL) 

s 0,15 bodu. Celkový průměr agrese francouzského vzorku byl 0,8 bodu se směrodatnou 

odchylkou 0,81 bodu (viz Tabulka 7).  

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7. Deskriptivní statistika francouzského vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

Průměr

AGRDOM 0,36

AGRIMP 2,81

AGRRET 0,95

AGRJEAL 0,15

AGRENVY 0,45

AGRDEF 0,32

AGRINSTR 0,33

OA 1,01

Celková AGR 0,80

Směrodatná odchylka 0,81

Francie (chlapci a dívky)
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Při rozdělení vzorku podle pohlaví získáme nepatrně odlišné výsledky. Jak u chlapců 

(3,1 bodu), tak u dívek (2,52 bodu) byla nejvýše skórovaným faktorem Impulzivní agrese 

(AGRIMP). Stejně tak se nelišil ani nejníže skórovaný faktor, kterým byla Agrese jako projev 

žárlivosti (chlapci - 0,11 bodu; dívky - 0,2 bodu). Rozdíl byl pouze v druhém nejvýše 

skórovaném faktoru. U chlapců (0,91 bodu) se jednalo o Agresi jako odplatu, kdežto u dívek 

(0,94 bodu), stejně jako u celého vzorku, o Orální agresi (viz Příloha VI).  

Německo 

Německé děti rovněž skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

a to s 2,11 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem byla Agrese jako odplata 

(AGRRET) s 0,9 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti 

(AGRJEAL) s 0,08 bodu. Celkový průměr agrese francouzského vzorku byl 0,64 bodu 

se směrodatnou odchylkou 0,62 bodu (viz Tabulka 8).  

Průměr

AGRDOM 0,49

AGRIMP 2,11

AGRRET 0,90

AGRJEAL 0,08

AGRENVY 0,20

AGRDEF 0,24

AGRINSTR 0,29

OA 0,81

Celková AGR 0,64

Směrodatná odchylka 0,62

Německo (chlapci a dívky)

 

Tabulka 8. Deskriptivní statistika německého vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

 

Chlapci (2,21 bodu) i dívky (2,04 bodu) dosáhli nejvyšších hodnot u faktoru 

Impulzivní agrese (AGRIMP). Nelišili se ani u nejníže skórovaného faktoru, kterým  

byla Agrese jako projev žárlivosti. Chlapci průměrně získali 0,07 bodu a dívky 0,09 bodu. 

Rozdíl byl v druhém nejvýše skórovaném faktoru. U chlapců to byla s 1,09 bodu Agrese  

jako odplata. U dívek (0,89 bodu) se jednalo o Orální agresi (viz Příloha VI).  

Itálie 

Italské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP). U tohoto 

faktoru dosáhly průměrně 2,11 bodu. Hodnota druhého nejvýše skórovaného faktoru  

byla 1 bod. Jednalo se o faktor Agrese jako odplata (AGRRET). Nejníže skórovaným 
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faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL) s 0,28 bodu. Celkový průměr 

agrese italského vzorku byl 0,79 bodu se směrodatnou odchylkou 0,72 bodu (viz Tabulka 9).  

Průměr

AGRDOM 0,46

AGRIMP 2,57

AGRRET 1,00

AGRJEAL 0,28

AGRENVY 0,56

AGRDEF 0,35

AGRINSTR 0,55

OA 0,55

Celková AGR 0,79

Směrodatná odchylka 0,72

Itálie (chlapci a dívky)

 

Tabulka 9. Deskriptivní statistika italského vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace,  

18. listopadu, 2016) 

 

Při rozdělení vzorku na chlapce a dívky se výsledky lišily u nejníže skórovaného 

faktoru. První dva faktory s nejvyššími hodnotami byly stejné pro obě pohlaví. Jednalo  

se o Impulzivní agresi (AGRIMP; chlapci - 3,09 bodu; dívky - 2 body) a o Agresi  

jako odplatu (AGRRET; chlapci - 1,13 bodu; dívky - 0,85 bodu). V nejníže skórovaném 

faktoru chlapci získali 0,23 bodu, a to u faktoru Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL). 

Dívky dosáhly nejnižší průměrné hodnoty (0,28 bodu) u faktoru Agrese jako obrana 

(AGRDEF; viz Příloha VI).  

Turecko 

Turecké děti dosahovaly nejvyšších hodnot u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP). 

Průměrná hodnota tohoto faktoru byla 3,18 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem  

byla Orální agrese (OA) s 1,35 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byl faktor 

Instrumentální agrese (AGRINSTR) s 0,21 bodu. Celkový průměr agrese tureckého vzorku 

byl 1,01 bodu se směrodatnou odchylkou 0,92 bodu (viz Tabulka 10).  
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Průměr

AGRDOM 0,66

AGRIMP 3,18

AGRRET 0,98

AGRJEAL 0,35

AGRENVY 1,08

AGRDEF 0,28

AGRINSTR 0,21

OA 1,35

Celková AGR 1,01

Směrodatná odchylka 0,92

Turecko (chlapci a dívky)

 

Tabulka 10. Deskriptivní statistika tureckého vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

 

Při rozdělení vzorku podle pohlaví se pořadí faktorů nelišilo. Jak chlapci (3,44 bodu), 

tak dívky (2,94 bodu) dosáhli nejvyšších hodnot u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP). 

Stejně tak se nelišili ani u druhého nejvíce skórovaného faktoru, Orální agrese  

(OA; chlapci - 1,45 bodu; dívky - 1,25 bodu), ani u nejníže skórovaného faktoru, 

Instrumentální agrese (AGRINSTR; chlapci - 0,21 bodu; dívky - 0,2 bodu; viz Příloha VI).  

Čína 

Čínské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

a to s 2,88 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem byla Agrese jako projev závisti 

(AGRENVY) s 1,37 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti 

(AGRJEAL) s 0,2 bodu. Celkový průměr agrese čínského vzorku byl 1,08 bodu 

se směrodatnou odchylkou 0,83 bodu (viz Tabulka 11).  

Průměr

AGRDOM 1,03

AGRIMP 2,88

AGRRET 1,14

AGRJEAL 0,20

AGRENVY 1,37

AGRDEF 0,71

AGRINSTR 0,38

OA 0,95

Celková AGR 1,08

Směrodatná odchylka 0,83

Čína (chlapci a dívky)

 

Tabulka 11. Deskriptivní statistika čínského vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace,  

18. listopadu, 2016) 
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Nejvýše skórovaný, druhý nejvýše skórovaný i nejméně skórovaný faktor 

se u chlapců a dívek shodovaly. Nejvýše skórovaným faktorem byla opět Impulzivní agrese 

(AGRIMP; chlapci - 3,21 bodu; dívky - 2,52 bodu). Druhým nejvýše skórovaným faktorem 

byla Agrese jako projev závisti (AGRENVY; chlapci - 1,24 bodu; dívky - 1,5 bodu). Nejméně 

skórovaným faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL;  

chlapci - 0,16 bodu; dívky - 0,23 bodu; viz Příloha VI).  

Indie 

Indické děti dosahovaly nejvyšších hodnot u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP), 

kde průměrně získaly 1,86 bodu. Hodnota druhého nejvýše skórovaného faktoru  

byla 1,54 bodu. Jednalo se o faktor Agrese jako odplata (AGRRET). Nejníže skórovaným 

faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL) s 0,32 bodu. Celkový průměr 

agrese indického vzorku byl 0,93 bodu se směrodatnou odchylkou 0,61 bodu  

(viz Tabulka 12).  

Průměr

AGRDOM 0,61

AGRIMP 1,86

AGRRET 1,54

AGRJEAL 0,32

AGRENVY 0,85

AGRDEF 0,44

AGRINSTR 0,83

OA 1,00

Celková AGR 0,93

Směrodatná odchylka 0,61

Indie (chlapci a dívky)

 

Tabulka 12. Deskriptivní statistika indického vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace,  

18. listopadu, 2016) 

 

Při rozdělení vzorku podle pohlaví se objevil rozdíl v nejníže skórovaném faktoru. 

V případě chlapců (0,25 bodu) se jednalo o Agresi jako projev žárlivosti (AGRJEAL), kdežto 

u dívek (0,36 bodu) o faktor Agrese jako obrana (AGRDEF). Pořadí dvou nejvýše 

skórovaných faktorů bylo stejné. Nejvyššího skóru chlapci i dívky dosahovali u faktoru 

Impulzivní agrese (chlapci - 2,07 bodu; dívky - 1,68 bodu). Druhým faktorem s nejvyššími 

hodnotami byla Agrese jako odplata (AGRRET; chlapci - 1,66 bodu;  

dívky - 1,44 bodu; viz Příloha VI).  
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Venezuela 

Venezuelské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

kde dosahovaly průměrně 2,9 bodu. Hodnota druhého nejvýše skórovaného faktoru  

byla 0,89 bodu. Jednalo se o faktor Agrese jako odplata (AGRRET). Faktorem s nejnižší 

hodnotou byla Instrumentální agrese (AGRINSTR) s 0,23 bodu. Celkový průměr agrese 

venezuelského vzorku byl 0,8 bodu se směrodatnou odchylkou 0,82 bodu (viz Tabulka 13).  

Průměr

AGRDOM 0,57

AGRIMP 2,90

AGRRET 0,89

AGRJEAL 0,39

AGRENVY 0,40

AGRDEF 0,27

AGRINSTR 0,23

OA 0,72

Celková AGR 0,80

Směrodatná odchylka 0,82

Venezuela (chlapci a dívky)

 

Tabulka 13. Deskriptivní statistika venezuelského vzorku (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

Po rozdělení vzorku na chlapce a dívky byl opět zjištěn rozdíl v nejníže skórovaném 

faktoru. V případě chlapců (0,24 bodu) se jednalo o Instrumentální agresi (AGRINSTR). 

Dívky (0,21 bodu) skórovaly nejníže u faktoru Agrese jako obrana (AGRDEF). Pořadí  

dvou nejvýše skórovaných faktorů bylo stejné. Nejvyššího skóru chlapci i dívky dosahovali 

u faktoru Impulzivní agrese (chlapci - 3,27 bodu; dívky - 2,6 bodu). Druhým faktorem 

s nejvyššími hodnotami byla Agrese jako odplata (AGRRET; chlapci - 1,07 bodu;  

dívky - 0,74 bodu; viz Příloha VI).  

Kolumbie 

Kolumbijské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

a to s 2,7 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem byla Agrese jako odplata (AGRRET) 

s 1,17 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byla Instrumentální agrese (AGRINSTR)  

s 0,25 bodu. Celkový průměr agrese kolumbijského vzorku byl 0,77 bodu se směrodatnou 

odchylkou 0,78 bodu (viz Tabulka 14).  
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Průměr

AGRDOM 0,35

AGRIMP 2,70

AGRRET 1,17

AGRJEAL 0,39

AGRENVY 0,42

AGRDEF 0,31

AGRINSTR 0,25

OA 0,58

Celková AGR 0,77

Směrodatná odchylka 0,78

Kolumbie (chlapci a dívky)

 

Tabulka 14. Deskriptivní statistika kolumbijského vzorku (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

Výsledky chlapců a dívek byly více méně stejné, pouze s tím rozdílem, že nejníže 

skórovaným faktorem u dívek nebyla pouze Instrumentální agrese (AGRINSTR)  

jako u chlapců, ale také Agrese jako obrana (AGRDEF). V obou těchto faktorech dívky 

dosáhly 0,26 bodu. Chlapci u faktoru Instrumentální agrese (AGRINSTR) získali průměrně 

0,24 bodu. Dva nejvýše skórované faktory se nelišily. Jednalo se o Impulzivní agresi 

(AGRIMP; chlapci - 3,12 bodu; dívky - 2,28 bodu) a Agresi jako odplatu (AGRRET;  

chlapci - 1,25 bodu; dívky - 1,09 bodu; viz Příloha VI).  

 

Mexiko 

Mexické děti dosahovaly nejvyšších hodnot u faktoru Impulzivní agrese 

(AGRIMP), u kterého získaly průměrně 3,23 bodu. Hodnota druhého nejvýše skórovaného 

faktoru byla 1,07 bodu. Jednalo se o faktor Agrese jako odplata (AGRRET). Nejníže 

skórovaným faktorem byla Instrumentální agrese (AGRINSTR) s 0,25 bodu. Celkový 

průměr agrese mexického vzorku byl 0,89 bodu se směrodatnou odchylkou 0,93 bodu  

(viz Tabulka 15).  
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Průměr

AGRDOM 0,54

AGRIMP 3,23

AGRRET 1,07

AGRJEAL 0,34

AGRENVY 0,46

AGRDEF 0,31

AGRINSTR 0,25

OA 0,93

Celková AGR 0,89

Směrodatná odchylka 0,93

Mexiko (chlapci a dívky)

 

Tabulka 15. Deskriptivní statistika mexického vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

Při rozdělení vzorku podle pohlaví se objevil rozdíl v nejníže skórovaném faktoru. 

V případě chlapců (0,18 bodu) se jednalo o Agresi jako projev žárlivosti (AGRJEAL), kdežto 

u dívek (0,21 bodu) to byla Instrumentální agrese (AGRINSTR). Pořadí dvou nejvýše 

skórovaných faktorů se nelišilo. Nejvyššího skóru chlapci i dívky dosahovali u faktoru 

Impulzivní agrese (chlapci - 3,49 bodu; dívky - 2,98 bodu). Druhým faktorem s nejvyššími 

hodnotami byla Agrese jako odplata (AGRRET; chlapci - 1,15 bodu; dívky - 0,99 bodu;  

viz Příloha VI).  

Peru 

Peruánské děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese (AGRIMP),  

a to s 3,18 bodu. Druhým nejvýše skórovaným faktorem byla Agrese jako odplata 

(AGRRET) s 1,07 bodu. Nejníže skórovaným faktorem byla Instrumentální agrese 

(AGRINSTR) s 0,25 bodu. Celkový průměr agrese peruánského vzorku byl 0,87 bodu 

se směrodatnou odchylkou 0,91 bodu (viz Tabulka 16).  

Průměr

AGRDOM 0,47

AGRIMP 3,18

AGRRET 1,07

AGRJEAL 0,48

AGRENVY 0,46

AGRDEF 0,30

AGRINSTR 0,25

OA 0,76

Celková AGR 0,87

Směrodatná odchylka 0,91

Peru (chlapci a dívky)

 

Tabulka 16. Deskriptivní statistika peruánského vzorku (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 
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Podobně jako u kolumbijského vzorku byly výsledky chlapců a dívek téměř stejné. 

Jediným rozdílem bylo, že nejníže skórovaným faktorem u dívek nebyla pouze Instrumentální 

agrese (AGRINSTR) jako u chlapců, ale také Agrese jako obrana (AGRDEF). V obou těchto 

faktorech dívky dosáhly 0,24 bodu. Chlapci u faktoru Instrumentální agrese (AGRINSTR) 

získali průměrně 0,26 bodu. Dva nejvýše skórované faktory se nelišily. Jednalo  

se o Impulzivní agresi (AGRIMP; chlapci - 3,62 bodu; dívky - 2,75 bodu) a Agresi  

jako odplatu (AGRRET; chlapci - 1,27 bodu; dívky - 0,89 bodu; viz Příloha VI).  

Dle teoretického rámce Testu pohádek je nejčastějším důvodem agrese jednoznačně 

agrese impulzivní. Tento faktor získal nejvyšší skóry ve všech uvedených zemích. U nejvýše 

skórovaného faktoru se výsledky chlapců a dívek nelišily ani u jedné z těchto zemí. 

Výsledky nejméně skórovaného faktoru agrese v rámci Testu pohádek nejsou  

tak jednoznačné, jako tomu bylo u faktoru nejvýše skórovaného (viz Tabulka 17).  

Země Celý vzorek Chlapci Dívky 

Řecko AGRJEAL AGRJEAL AGRDEF 

Francie AGRJEAL AGRJEAL AGRJEAL 

Německo  AGRJEAL AGRJEAL AGRJEAL 

Itálie AGRJEAL AGRJEAL AGRDEF 

Turecko AGRINST AGRINST AGRINST 

Čína AGRJEAL AGRJEAL AGRJEAL 

Indie AGRJEAL AGRJEAL AGRDEF 

Venezuela AGRINST AGRINST AGRDEF 

Kolumbie AGRINST AGRINST AGRINST/AGRDEF 

Mexiko AGRINST AGRJEAL AGRINST 

Peru AGRINST AGRINST AGRINST/AGRDEF 

 

Tabulka 17. Nejméně skórované faktory Testu pohádek (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

 

Přesto si myslíme, že můžeme říct, že i v tomto případě existuje určitý vzorec,  

který není zcela náhodný. Co se týče nejméně skórovaného faktoru před rozdělením dat  

podle pohlaví, získáme dva faktory - Agresi jako projev žárlivosti (AGRJEAL)  

a Instrumentální agresi (AGRINSTR). Agrese jako projev žárlivosti byla nejméně 

skórovaným faktorem u řeckého, francouzského, německého, italského, čínského a indického 
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vzorku. Instrumentální agrese byla nejméně skórovaným faktorem u tureckého, 

venezuelského, kolumbijského, mexického a peruánského vzorku.  

Rozdělení nejméně skórovaných faktorů u chlapeckého vzorku téměř odpovídá 

rozdělení u celkového vzorku. Jedinou výjimkou byli mexičtí chlapci. U nich byla nejméně 

skórovaným faktorem Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL), a ne Instrumentální agrese 

(AGRINSTR) jako u celého vzorku. 

U dívčího vzorku se kromě faktorů Agrese jako projev žárlivosti (AGRJEAL) 

a Instrumentální agrese (AGRINSTR) objevuje ještě třetí nejnižší faktor, kterým je Agrese 

jako obrana (AGRDEF). Ten byl nejméně skórovaným faktorem u řeckého, italského, 

indického a venezuelského dívčího vzorku. Spolu s Instrumentální agresí (AGRINSTR)  

byl nejníže skórovaným faktorem také u kolumbijského a peruánského vzorku. Instrumentální 

agrese (AGRINSTR) dosáhla nejnižších hodnot u tureckého a mexického vzorku a Agrese 

jako projev žárlivosti (AGRJEAL) u francouzského, německého a čínského dívčího vzorku. 

 

Výzkumná otázka 6: Na jakou pozici v pořadí průměrných hodnot Impulzivní agrese spadá 

český vzorek v porovnání s dalšími zeměmi (Řecko, Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, 

Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru)? 

V Tabulce 18 uvádíme pořadí daných zemí dle průměrných hodnot faktoru 

Impulzivní agrese. Nejvyšší průměrné hodnoty dosáhlo Mexiko (3,23 bodu). Nad hladinu  

3 bodů se dále dostalo Peru (3,18 bodu) a Turecko (3,18 bodu). Mezi dvěma až třemi body 

skórovala většina zemí (Venezuela - 2,9 bodu; Čína - 2,88 bodu; Francie - 2,81 bodu; 

Kolumbie - 2,7 bodu; Itálie - 2,57 bodu; Řecko - 2,54 bodu; Německo - 2,11 bodu). Jedinou 

zemí, která v tomto faktoru průměrně skórovala níže než 2 body, je Indie (1,86 bodu). 

Zjednodušeně můžeme říci, že země Latinské Ameriky, Turecko a Čína skórovaly průměrně 

výše než evropské země a Indie. Výjimku tvoří Kolumbie, která se průměrnými hodnotami 

řadí k evropské skupině a Indii.    

Země Průměrné hodnoty AGRIMP 

1. Mexiko  3,23 

2. Peru 3,18 

2. Turecko  3,18 

3. Venezuela 2,90 
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4. Čína 2,88 

5. Francie 2,81 

6. Kolumbie 2,70 

7. Itálie 2,57 

8. Řecko 2,54 

9. Německo 2,11 

10. Indie 1,86 

 

Tabulka 18. Pořadí zemí dle průměrných hodnot faktoru Impulzivní agrese 

 

V Tabulce 19 uvádíme pořadí daných zemí spolu s průměrnými hodnotami 

Impuzlivní agrese českého vzorku. Česká republika se s průměrem 2,07 bodu umístila 

na desátém, předposledním místě. Níže skórovala pouze Indie. Český vzorek měl svými 

hodnotami nejblíže k vzorku německému. Tyto země se lišily pouhými 0,04 bodu.   

Země Průměrné hodnoty 

AGRIMP 1. Mexiko  3,23 

2. Peru 3,18 

2. Turecko  3,18 

3. Venezuela 2,90 

4. Čína 2,88 

5. Francie 2,81 

6. Kolumbie 2,70 

7. Itálie 2,57 

8. Řecko 2,54 

9. Německo 2,11 

10. ČR 2,07 

11. Indie 1,86 

 

Tabulka 19. Pořadí zemí dle průměrných hodnot faktoru Impulzivní agrese včetně ČR 
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12.2. Ověřování hypotéz 

Hypotéza 1 (𝑯𝟏): Hodnoty celkové agrese se u věkových skupin 6-7 let, 8 let, 9-10 let  

a 11 let signifikantně liší. 

Z důvodu malého počtu dat jsme sloučili skupinu šestiletých a sedmiletých dětí  

a skupinu devítiletých a desetiletých dětí. Vznikly tak čtyři skupiny: 6-7 let, 8 let, 9-10 let  

a 11 let (viz Tabulka 20).  

Věková skupina 
Počet 

respondentů 

Procentuální 

zastoupení 

6-7 let 23 25% 

8 let 21 23% 

9-10 let 27 30% 

11 let 20 22% 

 

Tabulka 20. Počet respondentů a procentuální zastoupení respondentů ve čtyřech věkových 

skupinách 

 

Před samotnou analýzou jsme otestovali normalitu dat ve všech věkových skupinách, 

abychom zjistili, zda je vhodnější použít parametrický test, tzn. jednofaktorovou ANOVU, 

nebo test neparametrický, tzn. Kruskalův-Wallisův test. Předpoklad normálního rozložení dat 

jsme otestovali Shapirovým-Wilkovým testem. Výsledky tohoto testu jsou uvedeny 

v Tabulce 21.  

 

Věková 

skupina 

Shapirův-Wilkův test 

 
Statistic df Sig. 

Celková 

agrese 

6-7 let ,891 23 ,017 

8 let ,905 21 ,044 

9-10 let ,894 27 ,010 

11 let ,934 20 ,185 

 

Tabulka 21. Shapirův-Wilkův test normálního rozložení dat - věk 

 

Jelikož je p-hodnota u tří skupin (6-7 let, p=0,017; 8 let, p=0,044; 9-10 let, p=0,01) 

nižší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, zamítáme nulovou hypotézu  

(𝐻0: Rozdělení dat se statisticky neliší od normálního rozdělení). Použitím  
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Shapirova-Wilkova testu jsme zjistili, že z důvodu nenormálního rozdělení dat není možné 

použít parametrický test, a tudíž jsme k ověření hypotézy 1 použili Kruskalův-Wallisův test. 

Před aplikací Kruskalova-Wallisova testu jsme nejprve otestovali homoskedasticitu, 

tzn. zda je rozptyl dat homogenní. Tento předpoklad jsme ověřovali neparametrickou 

obdobou Levenova testu. Jeho výsledky jsou uvedeny v Tabulce 22.  

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 712,921 3 237,640 ,347 ,792 

Within Groups 59660,514 87 685,753   

Total 60373,435 90    

 

Tabulka 22. Test homoskedasticity – věk 

 

P-hodnota (p=0,792) je vyšší než je stanovená hladina významnosti, α=0,05,  

a tudíž nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu (𝐻0: Rozptyl dat je homogenní). Tímto jsme 

potvrdili homoskedasticitu dat, a proto jsme k analýze použili Kruskalův-Wallisuv test. 

V Tabulce 23 uvádíme deskriptivní statistiku výzkumného vzorku rozděleného 

podle věkových skupin. Minimální dosažená hodnota u skupin 6-7 let a 8 let byl 1 bod. 

Minimální hodnota u skupin 9-10 let a 11 let byla 0 dosažených bodů. Maximální hodnota  

u skupiny 6-7 let byla 13 bodů, u skupiny 8 let byla tato hodnota 16 bodů, skupina 9-10 let 

dosáhla maximálně 19 bodů a skupina 11 let dosáhla nejvýše 11 bodů. Průměrné hodnoty 

jednotlivých věkových skupin se pohybovaly kolem 5 bodů (6-7 let - 4,7 bodu;  

8 let - 5, 81 bodu; 9-10 let - 5,22 bodu; 11 let - 5,3 bodu). Směrodatná odchylka u skupiny 

šestiletých a sedmiletých dětí byla 3,444 bodu, u skupiny osmiletých 3,790 bodu, u skupiny 

devítiletých a desetiletých byla 4,371 bodu a u skupiny jedenáctiletých byla 3,262 bodu.  

Věková skupina N Minimum Maximum Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

6-7 let 
Celková agrese 23 1 13 4,70 3,444 

Valid N (listwise) 23     

8 let 
Celková agrese 21 1 16 5,81 3,790 

Valid N (listwise) 21     

9-10 let 
Celková agrese 27 0 19 5,22 4,371 

Valid N (listwise) 27     

11 let 
Celková agrese 20 0 11 5,30 3,262 

Valid N (listwise) 20     

 

Tabulka 23. Deskriptivní statistika výzkumného vzorku rozděleného podle věkových skupin 
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Aplikací Kruskalova-Wallisova testu jsme zjistili, že nemůžeme zamítnout nulovou 

hypotézu (𝐻𝟎: Hodnoty celkové agrese u věkových skupin 6-7 let, 8 let, 9-10 let a 11 let 

nejsou signifikantně odlišné), jelikož je p-hodnota (p=0,72) vyšší, než je stanovená hladina 

významnosti, α=0,05 (viz Tabulka 24). 

 

 Celková 

agrese 

Chi-Square 1,338 

df 3 

Asymp. Sig. ,720 

 

Tabulka 24. Kruskalův-Wallisův test – věková skupina 

 

Hypotéza 2 (𝑯𝟐): Hodnoty celkové agrese se mezi chlapci a dívkami signifikantně liší. 

Testovali jsme normální rozložení dat. Výsledky Shapirova-Wilkova testu jsou 

uvedeny v Tabulce 25. P-hodnoty jsou u obou skupin (chlapci: p=0,021; dívky: p=0,00) nižší, 

než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, tudíž zamítáme nulovou hypotézu  

(𝐻0: Rozdělení dat se statisticky neliší od normálního rozdělení). Jelikož data nejsou 

rozdělena normálně, k ověření hypotézy 2 jsme museli použít neparametrický test.  

V tomto případě se jednalo o Mannův-Whitneyův test. 

 

Pohlaví 

Shapirův-Wilkův test 

 
Statistic df Sig. 

Celková 

agrese 

Dívky ,906 56 ,000 

Chlapci ,926 35 ,021 

 

Tabulka 25. Shapirův-Wilkův test normálního rozložení dat – pohlaví 

 

V Tabulce 26 najdeme deskriptivní statistiku výzkumného vzorku rozděleného 

podle pohlaví. Minimální dosažená hodnota u dívčí části vzorku byla 0 bodů. Minimální 

hodnota u chlapecké části vzorku byl 1 bod. Maximální hodnota u dívek byla 19 bodů,  

u chlapců 13 bodů. Průměrná hodnota u dívčí části vzorku byla 5,2 bodu, u chlapecké části 

vzorku 5,31 bodu. Směrodatná odchylka u dívčí skupiny byla 4,197 bodu a u chlapecké 

skupiny byla 2,928 bodu.  
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Pohlaví 
N Minimum Maximum Průměr 

Směrodatná 

odchylka 

Dívky Celková agrese 56 0 19 5,20 4,197 

Valid N 

(listwise) 
56     

Chlapci Celková agrese 35 1 13 5,31 2,928 

Valid N 

(listwise) 
35     

 

Tabulka 26. Deskriptivní statistika výzkumného vzorku rozděleného podle pohlaví 

V Tabulce 27 najdeme výsledky Mannova-Whitneyova testu. P-hodnota (p=0,434)  

je vyšší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, tudíž nemůžeme zamítnout nulovou 

hypotézu (H𝟎: Hodnoty celkové agrese mezi chlapci a dívkami nejsou signifikantně odlišné). 

 

 
Celková 

agrese 

Mann-Whitney U 884,500 

Wilcoxon W 2480,500 

Z -,783 

Asymp. Sig. (2-tailed) ,434 

 

Tabulka 27. Mannův-Whitneyův test – pohlaví 

 

Hypotéza 3 (𝑯𝟑): Hodnoty celkové agrese se mezi dětmi nejstaršími, prostředními 

a nejmladšími ze sourozenců a jedináčky signifikantně liší. 

Před statistickou analýzou dat je nutno uvést, že v šesti protokolech nebyl údaj o sourozencích 

vyplněn, proto místo 91 respondentů pracujeme s daty od 85 dětí. Přesné počty respondentů 

v jednotlivých skupinách jsou uvedeny v kapitole 12. Popis výzkumného vzorku - Pořadí 

narození (s. 72).  

Použitím Shapirova-Wilkova testu jsme testovali normální rozložení dat. 

V Tabulce 28 vidíme, že p-hodnota je u dvou skupin (Nejmladší: p=0,004;  

Nejstarší: p=0,021) nižší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, proto zamítáme 

nulovou hypotézu (𝐻0: Rozdělení dat se statisticky neliší od normálního rozdělení).  
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Jelikož data nejsou rozdělena normálně, i k ověření třetí hypotézy jsme museli použít 

neparametrický test. Jednalo se o Kruskalův-Wallisův test. 

 
Pořadí 

narození 

Shapirův-Wilkův test 

 
Statistic df Sig. 

Celková 

agrese 

Nejmladší ,862 24 ,004 

Prostřední ,969 18 ,787 

Nejstarší ,918 31 ,021 

Jedináček ,923 12 ,309 

 

Tabulka 28. Shapirův-Wilkův test normálního rozložení dat – sourozenci 

 

Před použitím Kruskalova-Wallisova testu jsme ověřili homoskedasticitu.  

K tomuto účelu jsme použili neparametrickou verzi Levenova testu. Výsledky jsou uvedeny 

v Tabulce 29. P-hodnota (p=0,155) je vyšší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05,  

a tudíž nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu (H0: Rozptyl dat je homogenní). Tímto jsme 

potvrdili homoskedasticitu dat, a proto jsme k analýze použili Kruskalův-Wallisuv test. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 3474,515 3 1158,172 1,791 ,155 

Within Groups 52374,104 81 646,594   

Total 55848,619 84    

 

Tabulka 29. Test homoskedasticity – pořadí narození 

 

V Tabulce 30 uvádíme deskriptivní statistiku výzkumného vzorku rozděleného 

podle pořadí narození. Minimální dosažená hodnota u skupin Nejmladší děti a Prostřední 

děti byla 0 bodů. Minimální hodnota u skupin Nejstarší děti a Jedináčci byl 1 bod. 

Maximální hodnota u skupiny Nejmladší děti byla 19 bodů, u skupiny Prostřední děti  

16 bodů, u skupiny Nejstarší děti byla nejvyšší hodnota 11 bodů a u skupiny Jedináčci  

9 bodů. Nejvyšší průměrná hodnota byla nalezena u Prostředních dětí (7,39 bodu). Průměrné 

hodnoty celkové agrese se u zbylých skupin pohybovaly kolem 5 bodů  

(Nejmladší - 4,88 bodu; Nejstarší - 4,58 bodu; Jedináčci - 4,92 bodu). Směrodatná odchylka  

u skupiny Nejmladší děti byla 4,504 bodu, u skupiny Prostřední děti 4,3 bodu, u skupiny 

Nejstarší děti 2,754 bodu a u skupiny Jedináčci 2,843 bodu. 
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Pořadí narození N Minimum Maximum Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

Nejmladší Celková agrese 24 0 19 4,88 4,504 

Valid N (listwise) 24     

Prostřední Celková agrese 18 0 16 7,39 4,300 

Valid N (listwise) 18     

Nejstarší Celková agrese 31 1 11 4,58 2,754 

Valid N (listwise) 31     

Jedináček Celková agrese 12 1 9 4,92 2,843 

Valid N (listwise) 12     

 

Tabulka 30. Deskriptivní statistika výzkumného vzorku rozděleného podle pořadí narození 

Aplikací Kruskalova-Wallisova testu jsme zjistili, že nemůžeme zamítnout nulovou 

hypotézu (H0: Hodnoty celkové agrese mezi dětmi nejstaršími, prostředními a nejmladšími 

ze sourozenců a jedináčky nejsou signifikantně odlišné), jelikož je p-hodnota (p=0,88) vyšší, 

než je stanovená hladina významnosti, α=0,05 (viz Tabulka 31). I když je průměrná hodnota 

agrese u skupiny Prostřední děti výrazně vyšší, rozdíl není natolik velký, aby byl považován 

za signifikantní. 

 
Celková 

agrese 

Chi-Square 6,550 

df 3 

Asymp. Sig. ,088 

 

Tabulka 31. Kruskalův-Wallisův test – pořadí narození 

 

Hypotéza 4 (𝐇𝟒): Hodnoty celkové agrese českých, řeckých, francouzských, německých, 

italských, tureckých, čínských, indických, venezuelských, kolumbijských, mexických 

a peruánských dětí se signifikantně liší. 

Shapirovým-Wilkovým testem ověřujeme normalitu dat. V Tabulce 32 vidíme, že p-hodnota 

je u devíti skupin (ČR: p=0,009; Francie: p=0,003; Německo: p=0,24; Itálie: p=0,001; 

Turecko: p=0,024; Venezuela: p=0,001; Kolumbie: p=0,001; Mexiko: p=0,001;  

Peru: p=0,001) nižší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, proto zamítáme nulovou 

hypotézu (𝐻0: Rozdělení dat se statisticky neliší od normálního rozdělení).  



70 

 

Jelikož data nejsou rozdělena normálně, k ověření třetí hypotézy jsme museli použít 

neparametrický test, v tomto případě Kruskalův-Wallisův test. 

 

Země 
Shapirův-Wilkův test 

 Statistic df Sig. 

Data ČR ,753 8 ,009 

Řecko ,856 8 ,109 

Francie ,712 8 ,003 

Německo ,794 8 ,024 

Itálie ,654 8 ,001 

Turecko ,793 8 ,024 

Čína ,854 8 ,106 

Indie ,923 8 ,453 

Venezuela ,652 8 ,001 

Kolumbie ,666 8 ,001 

Mexiko ,674 8 ,001 

Peru ,651 8 ,001 

 

Tabulka 32. Shapirův-Wilkův test normálního rozložení dat – mezinárodní srovnání 

 

Před aplikací Kruskalova-Wallisova testu jsme ověřili homoskedasticitu. Výsledky 

neparametrické obdoby Levenova testu uvádíme v Tabulce 33. P-hodnota (p=0,713) je vyšší, 

než je stanovená hladina významnosti, α=0,05, a tudíž nemůžeme zamítnout nulovou 

hypotézu (𝐻0: Rozptyl dat je homogenní). Tímto jsme potvrdili homoskedasticitu dat, a mohli 

jsme tak k analýze použít Kruskalův-Wallisův test. 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

Between Groups 6361,018 11 578,274 ,724 ,713 

Within Groups 67123,000 84 799,083   

Total 73484,018 95    

 

Tabulka 33. Test homoskedasticity – mezinárodní srovnání 

 

V Tabulce 34 uvádíme deskriptivní statistiku všech zemí, které zahrnujeme 

do následné analýzy. Nejvyšší dosažený průměr celkové agrese (1,148 bodu) patří řeckému 

vzorku. Naopak nejnižší dosažený průměr (0,64 bodu) náleží německému vzorku.  
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V Tabulce 34 vidíme, že počet „respondentů“ (N) je pouhých 8, a to z toho důvodu, 

že se jedná o jednotlivé druhy agrese. Minimální hodnota českého vzorku je tedy průměrná 

hodnota druhu agrese, ve kterém děti skórovaly nejméně často. V tomto případě se jedná 

o Agresi jako projev žárlivosti (AGRJEAL; minimum – 0,11 bodu). Maximum je 2,31 bodu, 

což je také průměrná hodnota Impulzivní agrese (AGRIMP). Průměrná hodnota celkové 

agrese českého vzorku je 0,655 bodu, což řadí Českou republiku na předposlední místo v míře 

celkové agrese. Směrodatná odchylka je 0,756 bodu. 

Země N Minimum Maximum Průměr 
Směrodatná 

odchylka 

ČR Data 8 ,11 2,31 0,655 0,756 

Valid N (listwise) 8   

Řecko Data 8 ,35 2,54 1,148  0,843 

Valid N (listwise) 8   

Francie Data 8 ,15 2,81 0,798 0,870 

Valid N (listwise) 8   

Německo Data 8 ,08 2,11 

0,640  0,662 Valid N (listwise) 8   

Itálie Data 8 ,283 2,57 0,789  0,751 

Valid N (listwise) 8   

Turecko Data 8 ,21 3,18 1,011  0,968 

Valid N (listwise) 8   

Čína Data 8 ,20 2,88 1,082  0,824 

Valid N (listwise) 8   

Indie Data 8 ,32 1,86 0,932 0,531 

Valid N (listwise) 8   

Venezuela Data 8 ,23 2,90 0,796  0,879 

Valid N (listwise) 8   

Kolumbie Data 8 ,25 2,70 0,771  0,832 

Valid N (listwise) 8   

Mexiko Data 8 ,25 3,23 0,891 0,990 

Valid N (listwise) 8   

Peru Data 8 ,25 3,18 0,871 0,969 

Valid N (listwise) 8   

 

Tabulka 34. Deskriptivní statistika – mezinárodní srovnání 
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Použitím Kruskalova-Wallisova testu jsme zjistili, že nemůžeme zamítnout 

nulovou hypotézu (H0: Hodnoty celkové agrese českých, řeckých, francouzských, 

německých, italských, tureckých, čínských, indických, venezuelských, kolumbijských, 

mexických a peruánských dětí nejsou signifikantně odlišné), jelikož je p-hodnota (p=0,669) 

vyšší, než je stanovená hladina významnosti, α=0,05 (viz Tabulka 35). 

 

 Celková 

agrese 

Chi-Square 8,485 

df 11 

Asymp. Sig. ,669 

 

Tabulka 35. Kruskalův-Wallisův test – mezinárodní srovnání 
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13.   Diskuze 

Interpretace výsledků 

Typ agrese 

Zjistili jsme, že nejčastěji se vyskytujícím typem agrese u českého vzorku  

je Impulzivní agrese. Ta tvořila 44% z celého výskytu faktorů agrese. Český vzorek  

v tomto není výjimkou, jelikož všechny další země, k jejichž datům jsme měli přístup (Řecko, 

Francie, Německo, Itálie, Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru), 

rovněž skórovaly nejvýše u tohoto faktoru. Země, které se průměrná hodnota Impulzivní 

agrese českého vzorku blížila nejvíce, bylo Německo. To nám je sociokulturně blízké 

z geografického i historického hlediska. Český vzorek se s jeho průměrnou hodnotou zařadil 

do pomyslné skupiny evropských zemí (Řecko, Francie, Německo, Itálie) a Indie,  

které v žebříčku impulzivní agrese skórovaly níže než země Latinské Ameriky (Venezuela, 

Mexiko, Peru), Turecko a Čína. Kolumbie je se svými výsledky výjimkou. Ačkoliv jsme 

neobjevili signifikantní rozdíl mezi danými zeměmi v hodnotách celkové agrese  

(viz kapitola 13.2. Ověřování hypotéz - Hypotéza 4), zdá se, že hodnoty Impulzivní agrese 

jsou podobné u kulturně si blízkých zemí.  

Impulzivní agrese je druh agrese, ve kterém realizujeme naše agresivní fantazie  

a impulzy (Freud, 1981) a ke kterému nemáme žádné zjevné důvody, jako je např. žárlivost  

či závist (Coulacoglou, 2010). Domníváme se, že děti skórovaly nejvýše u tohoto faktoru 

proto, že jim Test pohádek umožňuje ventilovat jejich přirozené agresivní tendence 

bez následných důsledků, jakým by byl v běžném životě s největší pravděpodobností trest  

za jejich chování. To, že dítě skóruje vysoce u faktoru Impulzivní agrese, ještě totiž nemusí 

znamenat, že se tak projevuje i navenek. Agresi člověk může prožívat pouze vnitřně, objevuje 

se tedy v myšlení, ale ne v činech (Hartl a Hartlová, 2000). Vysoké skóry u faktoru 

Impulzivní agrese nám pouze říkají, že dítě agresi pociťuje vnitřně. Test pohádek nám 

přibližuje dětský vnitřní svět a pomáhá nám tak nahlédnout do dětské duše, která nám 

zvnějšku není přístupná.  

Dalším vysvětlením toho, proč děti skórovaly nejvýše u faktoru Impulzivní agrese, 

může být jednoduše fakt, že se takto neprojevují pouze v projektivním testu,  

ale že se tak chovají i navenek. Určitá míra agrese je v našem životě nezbytná.  
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Furst (1998) tvrdí, že inhibice agrese může vést k poškození ega a může mít v jedincově 

budoucím životě významné negativní důsledky.  

Druhým nejčastěji se vyskytujícím faktorem agrese u českého vzorku byla Agrese 

jako odplata, která tvořila 23% výskytu agrese. Domníváme se, že je to z toho důvodu, 

že se dítě s tímto typem agrese setkává poměrně často jak u sebe, tak u svého sociálního 

okolí. Agrese jako odplata se objevuje ve chvílích, kdy dítě pociťuje újmu (Fromm, 1973). 

Toto strádání může mít jakýkoliv důvod (sebrání hračky, pomlouvání jedince, zesměšňování 

apod.). V případě odplaty je podle nás výskyt agrese běžný ze dvou důvodů. Prvním je, 

že dítě je zaktivizováno vztekem, který v něm daný čin vyvolal. Druhým důvodem, dle 

našeho názoru, je, že se děti v těchto chvílích cítí oprávněny agresi použít. Bylo jim ublíženo,  

a tudíž „mají právo se bránit“. S tímto typem agrese se každodenně setkáváme jak v mateřské, 

tak i základní škole. Z těchto důvodů se nám zdá přirozené, že čin, který přijde dítěti na mysl 

ve chvíli, kdy na kartě vidí obra s kyjem, je ve vztahu k agresi jako odplatě.  

Relativně vysoký výskyt tohoto faktoru může být způsoben také tím, že se jedná 

o určitý typ ego-obranného mechanismu. Dítě u karty popíše situaci, ve které se daná postava 

chová agresivně. Tato impulzivní agrese ho ale může vyděsit, a proto k tomuto jednání dodá 

důvod, který postavu v jeho očích opravňuje k danému chování. 

Druh agrese vyskytující se u českého vzorku nejméně často byla Agrese jako projev 

žárlivosti (2%), která se, na rozdíl od agrese jako projevu závisti, vyskytuje v triadických 

vztazích (Coulacoglou, 2010). Důvodem nepříjemného pocitu je strach ze ztráty milované 

osoby kvůli někomu jinému. Agrese jako projev žárlivosti se často vyskytuje v případě 

Oidipova komplexu či sourozenecké rivality (Coulacoglou, 2010). Z těchto výsledků lze 

usuzovat, že české děti nepociťují žárlivost tak často, či do takové hloubky, aby v nich 

vyvolávala agresivní pocity. 

Dalším faktorem, ve kterém české děti skórovaly velice nízko, byla Agrese  

jako projev závisti (3%). Závist je dle Fosshageho (1998) pocit nedostatku a méněcennosti. 

Zdá se, že se u českých dětí závist nevyskytuje příliš často, a pokud se objevuje,  

tak v nich nevyvolává agresi.  

Faktory, které se u dalších zemí vyskytovaly nejméně často, byly Agrese  

jako projev žárlivosti a Instrumentální agrese. Je zajímavé, že evropské země (ČR, Řecko, 

Francie, Německo, Itálie), Čína a Indie skórovaly nejníže u faktoru Agrese jako projev 

žárlivosti (AGRJEAL), kdežto země Latinské Ameriky (Venezuela, Kolumbie, Mexiko, Peru) 



75 

 

a Turecko skórovaly nejníže u faktoru Instrumentální agrese (AGRINSTR). Toto zjištění 

naznačuje, že výsledky Testu pohádek mohou být ovlivněny kulturou a mentalitou lidí dané 

země.  

Národy Latinské Ameriky a Turecka jsou považovány za temperamentnější,  

což může být důvodem pro jejich vyšší skóry ve faktoru Agrese jako projev žárlivosti  

oproti zemím evropským, Číně a Indii. Naopak ČR, Řecko, Francie, Německo, Itálie, Čína  

a Indie skórovaly o něco výše ve faktoru Instrumentální agrese. Dle Dodge a Coieho (1987)  

je instrumentální agrese používána k získání určitých výhod. Je možné, že jistá míra agrese 

vedoucí k zisku toho, po čem toužíme, je kulturně zakořeněná, a tudíž odůvodněná. To může 

být spojeno s tlakem společnosti na čím dál tím lepší výkony, u dětí ve škole, v případě 

dospělých ve světě práce. Úspěch je v západní společnosti a Číně měřítkem „kvality“ člověka, 

a k tomu, aby byl člověk úspěšný, musí mít „ostré lokty“. Myslíme si, že je toto smýšlení  

čím dál tím častější také v Indii z důvodu ekonomické spolupráce se západními zeměmi.     

Mezi průměrnými hodnotami celkové agrese českých, řeckých, francouzských, 

německých, italských, tureckých, čínských, indických, venezuelských, kolumbijských, 

mexických a peruánských dětí jsme neobjevili statisticky signifikantní rozdíl. Nejvyšší 

průměrné hodnoty získal řecký vzorek. Nejnižší průměrné hodnoty dosáhl německý vzorek. 

Ani rozdíl mezi těmito dvěma zeměmi však nebyl dostatečně velký na to, abychom  

o něm mohli říci, že je statisticky signifikantní. Průměr českého vzorku byl 0,65 bodu,  

což byla druhá nejnižší dosažená hodnota. Na předposledním místě skončil český vzorek také 

v porovnání hodnot Impulzivní agrese.  

Na základě těchto zjištění můžeme říci, že české děti, v porovnání s dětmi z ostatních 

zemí, projevují relativně málo impulzivní agrese. Jelikož je impulzivní agrese 

charakterizovaná jako agrese bez vnějších příčin (Coulacoglou, 2010), myslíme si, že se jedná 

o pozitivní zjištění.  
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Dle pohlaví  

Z hlediska pohlaví se u českého vzorku pořadí četnosti faktorů agrese z Testu 

pohádek lišilo jen v jediném bodě – dva nejméně časté faktory byly v opačném pořadí. 

Nejméně skórovaným faktorem u chlapců byla Agrese jako projev žárlivosti. Ta se v celém 

chlapeckém vzorku neobjevila ani jednou. Druhým nejméně častým faktorem byla Agrese 

jako projev závisti (3%). Naopak u dívek měla nejnižší hodnoty Agrese jako projev závisti 

(2,5%) a druhým nejméně skórovaným faktorem byla Agrese jako projev žárlivosti (3,5%). 

Dle těchto výsledků je možné uvažovat o tom, že dívky prožívají pocit žárlivosti 

o něco intenzivněji než chlapci, jelikož u tohoto faktoru skórovaly trochu výše. Dívky jsou 

patrně k dané osobě (většinou rodiči) vázané více než chlapci a z toho důvodu mohou 

hlouběji prožívat strach z jejich ztráty. Chlapci skórovali naopak o něco výše u faktoru 

Agrese jako projev závisti. V Testu pohádek je agrese jako výraz závisti vyjádřena touhou 

způsobit újmu někomu, kdo se zdá být v jakémkoliv ohledu lepší, než je jedinec sám 

(Coulacoglou, 2010). Chlapci jsou možná o něco kompetitivnější a porovnávají se více 

se svým sociálním okolím. Pokud usoudí, že mají v něčem nedostatky, může to v nich vyvolat 

agresivní pocity.   

Při porovnání hodnot celkové agrese jsme neobjevili statisticky signifikantní rozdíl 

mezi průměrnými hodnotami chlapců a dívek, tudíž se zdá, že míra agrese se genderově 

neliší, ale motivy agrese mohou být u chlapců a dívek odlišné.  

 

Dle věku 

Statistickou analýzou dat jsme neobjevili signifikantní rozdíl mezi jednotlivými 

věkovými skupinami. Nejvyšší průměrné hodnoty dosáhla skupina osmiletých dětí  

(5,81 bodu). Nejníže skórovala skupina šesti a sedmiletých dětí (4,7 bodu). Ani mezi těmito 

dvěma skupinami jsme však neobjevili rozdíl, který bychom mohli považovat  

za signifikantní.   
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Dle pořadí narození 

Hypotéza, že sourozenecké konstelace hrají roli v rozvoji agrese, se nepotvrdila. 

Nicméně z průměrných hodnot celkové agrese vidíme, že Prostřední děti (7,39 bodu) 

skórovaly výrazně výše než děti Nejmladší (4,88 bodu), Nejstarší (4,58 bodu) a Jedináčci 

(4,92 bodu).  

Domníváme se, že prostřední děti skórují ve faktorech agrese výše než další děti 

proto, že musí bojovat o pozornost rodičů jednak se starším, ale také s mladším sourozencem. 

V rodině nemají pozici ani toho nejstaršího, rozumného, zodpovědného a zkušeného dítěte, 

ale ani toho nejmladšího a roztomilého, na které se směřuje nejvíce pozornosti. Uvědomujeme 

si, že je toto vysvětlení značně stereotypické, přesto si myslíme, že v očích dítěte může 

rodinná situace vypadat právě takto.  

 

Limity výzkumu a možnosti dalšího zkoumání 

Náš výzkum má však jednoznačně své limity. Prvním z nich je konstrukce metody 

Test pohádek. Tento projektivní test je zaměřen na vnitřní život jedince, a ne na vnější 

projevy agrese. To může být důvodem, proč jsme mezi jednotlivými skupinami rozdělenými 

dle národnosti, pohlaví, věku a pořadí narození nenalezli signifikantní rozdíly, i když jiní 

autoři používající odlišné metody k nim dospěli.  

Lansford et al. (2012) zjistili, že čínské, italské a thajské děti využívali spíše relační 

agresi, kdežto děti z Jordánska a Keni se projevovali spíše fyzicky agresivně. My jsme 

mezi danými zeměmi neobjevili žádný rozdíl, a to právě proto, že na rozdíl od jejich výzkumu 

byl ten náš zaměřen na motivy agrese, a ne na agresivní chování. Zdá se, že celková agrese  

a její motivy se u dětí z různých zemí neliší. Rozdíl je však v tom, jak své pocity vyjadřují 

navenek.  

Stejné zdůvodnění můžeme použít i u výsledků týkajících se pohlaví a věku dítěte.  

I když bylo na základě metaanalýzy (Archer, 2004) dokázáno, že jsou dívky méně fyzicky 

agresivní než chlapci a že se spíše uchylují k relační agresi (Côté et al., 2007), Test pohádek 

tento rozdíl neobjeví, jelikož pracuje s jiným teoretickým konceptem. Stejně tomu tak je  

u skupin dělených podle věku. I když dítě během mladšího školního věku mění formy agrese, 

které jsou čím dál tím méně fyzického charakteru a více charakteru relačního  
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(Lagerspetz et al., 1988; Bjorkqvist, Lagerspetz, & Kaukiainen, 1992), Test pohádek tento 

přechod nezaznamená.  

Naše další připomínka směřuje ke skórování faktoru Impulzivní agrese. Domníváme 

se, že důvodem pro nejvyšší skóry u tohoto faktoru může být princip, jakým k tomuto druhu 

agrese v rámci Testu pohádek dospějeme. Impulzivní agrese se skóruje ve chvíli, kdy dítě 

k agresivnímu jednání neuvede důvod (Coulacoglou, 2010). Dítě inhibované, úzkostné  

či nervózní z testové situace nebude schopné uvést důvody agresivního jednání postav,  

i kdyby to tak pociťovalo. Dále nezískáme hlubší informace od dítěte, které není ochotné 

z jakéhokoliv důvodu s administrátorem spolupracovat. 

Neopomenutelným limitem výzkumu je bezpochyby omezený počet respondentů 

v rámci českého výzkumného vzorku. Náš výzkumný vzorek nebyl dostatečně velký na to, 

abychom z něj mohli vyvozovat všeobecné závěry. Výsledky, které jsme analýzou našich dat 

získali, by možná vůbec neplatily, kdybychom použili větší a reprezentativní vzorek.  

U hypotéz, které se nám nepotvrdily, bychom možná zjistili signifikantní rozdíl  

mezi jednotlivými skupinami, a naopak při zkoumání vlivu sourozeneckých konstelací 

bychom neobjevili zvýšení agrese u skupiny Prostředních dětí. Po provedení analýzy 

na reprezentativním vzorku bychom možná zjistili, že jsou hladiny průměrné agrese 

mezi jednotlivými skupinami přibližně stejné a že neexistuje žádný rozdíl mezi prostředními 

dětmi a dětmi dalšími.  

Test pohádek skrývá obrovský diagnostický potenciál. Mezi doporučení dalšího 

zkoumání rozhodně patří využití této metody u specifických skupin dětí (např. u dětí 

s tělesným a mentálním postižením). Za zvážení by určitě také stálo použití této metody  

u dospělých lidí s mentálním postižením. Dále by bylo nanejvýš zajímavé uskutečnit výzkum,  

který by byl zaměřen na zjištění vztahu faktorů Testu pohádek k rodinným stylům výchovy. 

Zkoumáním této oblasti bychom dostali hlubší náhled na problematiku specifik dětského 

vnitřního světa.  
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Závěr 

Klíčovou problematikou diplomové práce byl vývoj dětské agrese v mladším 

školním věku. Práce pojednávala o druzích agrese, determinantách dětské agrese, specifikách 

agrese v jednotlivých vývojových stádiích, vývojových trajektoriích agrese, rozdílech 

v projevech agrese u chlapců a dívek, teoriích původu genderových rozdílů agrese  

a o mezinárodním porovnání agrese.  

Dětskou agresi jsme dělili dle formy, funkce a dle motivů. Dle formy jsme agresi 

členili na agresi přímou a nepřímou, resp. relační. Dle funkce jsme agresi rozdělili na agresi 

reaktivní a proaktivní, resp. instrumentální. Motivy agrese jsme zkoumali pomocí Testu 

pohádek, ve kterém najdeme osm faktorů agrese. Jedná se o Orální agresi, Agresi jako projev 

dominance, Instrumentální agresi, Impulzivní agresi, Agresi jako projev závisti, Agresi  

jako projev žárlivosti, Agresi jako obranu a Agresi jako odplatu.    

Vycházeli jsme z konceptu vývojových trajektorií agrese a z teorií genderových 

rozdílů v projevech agrese. Mezi cíle výzkumu patřilo posouzení agrese u dětí na českém 

vzorku, prozkoumání charakteristik faktorů agrese na mezinárodním vzorku, porovnání 

hodnot faktoru Impulzivní agrese s dalšími zeměmi (Řecko, Francie, Německo, Itálie, 

Turecko, Čína, Indie, Venezuela, Kolumbie, Mexiko a Peru), porovnání hodnot celkové 

agrese podle věku (skupiny 6-7 let, 8 let, 9-10 let a 11 let) a podle pohlaví (chlapci a dívky), 

posouzení vlivu sourozeneckých konstelací na rozvoj agresivního chování a porovnání hodnot 

celkové agrese s hodnotami výše jmenovaných zemí. 

Výsledky ukázaly, že nejčastěji se vyskytujícím faktorem u českého vzorku  

byla Impulzivní agrese. Nejméně skórovanými faktory byly Agrese jako projev závisti  

a Agrese jako projev žárlivosti. Tyto výsledky jsou ve shodě se zjištěními  

týkajícími se výskytu faktorů u dalších zemí. Pořadí četnosti faktorů agrese se u chlapců  

a dívek lišilo jen v jediném bodě - dva nejméně skórované faktory byly v opačném pořadí. U 

chlapců se jednalo o Agresi jako projev žárlivosti. Ta se u chlapeckého vzorku neobjevila 

ani jednou. Druhým nejméně častým faktorem byla Agrese jako projev závisti. Naopak u 

dívek byla nejméně skórovaným faktorem Agrese jako projev závisti a druhým nejméně 

skórovaným faktorem Agrese jako projev žárlivosti.  

Nejčastěji skórovaným faktorem u mezinárodního vzorku byla rovněž 

Impulzivní agrese. Mezi nejméně skórované faktory patřila Agrese jako projev žárlivosti 
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a Instrumentální agrese. Evropské země (ČR, Řecko, Francie, Německo, Itálie), Čína  

a Indie skórovaly nejníže u faktoru Agrese jako projev žárlivosti, kdežto země Latinské 

Ameriky (Venezuela, Kolumbie, Mexiko, Peru) a Turecko skórovaly nejníže u faktoru 

Instrumentální agrese. Toto zjištění naznačuje, že výsledky Testu pohádek mohou být 

ovlivněny kulturou a mentalitou lidí dané země.  

Při porovnání hodnot Impulzivní agrese s výsledky dalších zemí bylo zjištěno, 

že český vzorek spadá na desáté, předposlední místo v pořadí. Nižšího průměrného skóru 

dosáhla pouze Indie. Výsledky se český vzorek nejvíce blížil Německu. Zemí,  

která u tohoto faktoru dosáhla nejvyššího skóru, bylo Mexiko.  

Nebyly zjištěny žádné signifikantní rozdíly v hodnotách celkové agrese ani podle 

věku (skupiny 6-7 let, 8 let, 9-10 let a 11 let), ani podle pohlaví (chlapci a dívky).  

Po prozkoumání vlivu sourozeneckých konstelací na dětskou agresi nebyl mezi jednotlivými 

skupinami (děti nejstarší, prostřední, nejmladší a jedináčci) objeven signifikantní rozdíl. 

Prostřední děti sice skórovaly výše než další skupiny, tento rozdíl ale nebyl natolik velký, 

aby byl považován za statisticky významný. 

Signifikantní rozdíl nebyl nalezen ani při porovnání hodnot mezinárodních 

vzorků. Co se týče hodnot celkové agrese dle Testu pohádek, jednotlivé země se významně 

neliší. 
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Přílohy: 

Příloha I: Vývojové trajektorie agrese 

 

Chlapci - Čtyři výsledné trajektorie agrese 

 

Vývojové trajektorie agrese montrealského chlapeckého vzorku (Broidy et al., 2003, s. 227) 

 

 

 

Vývojové trajektorie agrese quebeckého chlapeckého vzorku (Broidy et al., 2003, s. 228) 
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Vývojové trajektorie agrese pittsburghského chlapeckého vzorku (Broidy et al., 2003, s. 230) 

 

 

 

Vývojové trajektorie fyzické agrese (Shaw et al., 2003, s. 195) 
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Chlapci - Tři výsledné trajektorie agrese 

 

Vývojové trajektorie agrese novozélandského christchurchského chlapeckého vzorku  

(Broidy et al., 2003, s. 229) 

 

 

 

Vývojové trajektorie agrese novozélandského dunedinského chlapeckého vzorku  

(Broidy et al., 2003, s. 229) 
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Vývojové trajektorie agrese indianského chlapeckého vzorku (Broidy et al., 2003,  

s. 230) 

 

Dívky - Tři výsledné trajektorie agrese 

 

Vývojové trajektorie agrese novozélandského christchurchského dívčího vzorku  

(Broidy et al., 2003, s. 232) 
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Příloha II: Demografické údaje českého výzkumného vzorku 

Proband Věk 
Místo 

bydliště 
Pohlaví Sourozenci Administrace 

1 6 Město f Nejmladší 2013 

2 6 Okresní f ? 2013 

3 6 Okresní f Nejstarší 2012 

4 6 Okresní m Nejmladší 2013 

5 6 Praha f Prostřední 2010 

6 6 Praha f Jedináček 2010 

7 6 Praha m Prostřední 2015 

8 6 Vesnice m Nejmladší 2013 

9 7 Město f Nejstarší 2012 

10 7 Město f Nejstarší 2012 

11 7 Město m Jedináček 2013 

12 7 Město m Prostřední 2012 

13 7 Město m Nejstarší 2015 

14 7 Okresní f Jedináček 2012 

15 7 Okresní m Nejstarší 2013 

16 7 Okresní m Nejmladší 2013 

17 7 Vesnice f Nejmladší 2012 

18 7 Vesnice f Jedináček 2015 

19 7 Vesnice f Nejstarší 2015 

20 7 Vesnice f ? 2015 

21 7 Vesnice m Nejmladší 2015 

22 7 Vesnice m Nejmladší 2015 

23 7 Vesnice m Jedináček 2015 

24 8 Krajské f Prostřední 2012 

25 8 Krajské f Nejmladší 2012 

26 8 Krajské f Prostřední 2012 

27 8 Krajské f Nejmladší 2012 

28 8 Krajské f Prostřední 2012 

29 8 Krajské m Nejstarší 2012 

30 8 Krajské m Prostřední 2012 

31 8 Krajské m Prostřední 2012 

32 8 Krajské m Nejstarší 2012 

33 8 Krajské m Jedináček 2012 

34 8 Krajské f Prostřední 2013 

35 8 ? f ? 2010 

36 8 Město f Nejstarší 2011 

37 8 Město f Nejstarší 2015 

38 8 Město m Prostřední 2012 

39 8 Praha f Nejstarší 2013 
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40 8 Praha m Nejmladší 2010 

41 8 Vesnice f Nejstarší 2010 

42 8 Vesnice f Nejmladší 2015 

43 8 Vesnice f Prostřední 2015 

44 8 Vesnice m Nejmladší 2012 

45 9 Město m Nejstarší 2013 

46 9 Okresní f Nejmladší 2013 

47 9 Okresní f Nejstarší 2014 

48 9 Okresní m ? 2012 

49 9 Praha f Nejstarší 2010 

50 9 Praha f Prostřední 2015 

51 9 Praha f Nejstarší 2015 

52 9 Praha f Nejmladší 2015 

53 9 Praha f Prostřední 2015 

54 9 Praha m Jedináček 2013 

55 9 Vesnice f Nejmladší 2013 

56 10 Krajské f Nejmladší 2015 

57 10 Město f Nejstarší 2012 

58 10 Město f Nejstarší ? 

59 10 Město f Jedináček 2013 

60 10 Město f Prostřední 2015 

61 10 Město m Nejstarší 2012 

62 10 Město m Prostřední 2012 

63 10 Okresní m Nejmladší 2013 

64 10 Praha f Nejstarší 2010 

65 10 Praha f Jedináček 2012 

66 10 Praha f Prostřední 2013 

67 10 Vesnice f Nejstarší 2010 

68 10 Vesnice f Nejstarší 2010 

69 10 Vesnice f Nejmladší 2012 

70 10 Vesnice f Nejmladší 2013 

71 10 Vesnice f Jedináček 2015 

72 11 Město f Jedináček 2012 

73 11 Město f Nejstarší ? 

74 11 Město m Nejmladší 2015 

75 11 Okresní f Nejstarší 2010 

76 11 Okresní m Nejmladší 2010 

77 11 Praha f Prostřední 2012 

78 11 Praha f Nejmladší 2012 

79 11 Praha m Nejstarší 2013 

80 11 Praha m Nejmladší 2012 

81 11 Praha m ? 2010 

82 11 Vesnice f Nejmladší 2013 
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83 11 Vesnice f Prostřední 2013 

84 11 Vesnice f Nejmladší 2012 

85 11 Vesnice f Nejstarší 2013 

86 11 Vesnice f Nejstarší 2015 

87 11 Vesnice m Jedináček 2010 

88 11 Vesnice m Nejstarší 2010 

89 11 Vesnice m Nejstarší 2010 

90 11 Vesnice m Nejstarší 2015 

91 11 Vesnice m Nejstarší 2016 
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Příloha III: Dopis pro rodiče 

 

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta - Katedra psychologie 

Celetná 20, 116 38 Praha 1 

 
Vážený pane, vážená paní, 

 

tímto dopisem žádáme o povolení, aby Vaše dítě spolupracovalo na mezikulturním projektu, který 

se zabývá studiem osobnosti dítěte v mladším školním věku. To znamená ohodnocení dětské osobnosti 

díky aplikaci Testu pohádek. 

 

Test pohádek je osobnostní projektivní test pro děti ve věku od 6 do 12 let. Sestává z 21 kartiček, které 

prezentují charakter a scény populárních pohádek jako je Červená karkulka a Sněhurka a sedm 

trpaslíků. Tyto specifické pohádky jsou mezi dětmi populární a jsou velmi dobře známé po celém 

světě. Reflektují významná psychologická témata, jako jsou afekt, přátelství, úzkost, agrese, sexualita, 

závist, nepřátelství, vztah dítě - rodič. 

 

Test pohádek vznikl začátkem roku 1990 jako součást doktorského studia Cariny Coulacoglou 

na Univerzitě Exeter ve Velké Británii. Byl originálně standardizován v Řecku. Od té doby byl 

publikován v mnoha jazycích. Test pohádek určuje kvantitativně velké množství osobnostních dimenzí 

(30), jako je například sebeúcta, rozpolcenost, různé sklony podněcující agresi, úzkost, deprese, vztah 

s rodiči atd. Test může být efektivně využit jako základní technika pro klinický posudek, jako 

výsledek měřící úspěch možné osobnostní změny v čase a také jako nástroj v klinickém 

a mezikulturním výzkumu. Nedávno byl Test pohádek využit u dětí se speciálními potřebami v oblasti 

učení, jako jsou například poruchy učení nebo lehké mentální retardace. 

 

Díky Vaší spolupráci, za kterou bychom byli velmi vděčni, by bylo možné standardizovat Test 

pohádek na velký vzorek zdravých dětí v České republice. Test je individuálně administrován. Pokud 

se testuje ve škole, dítě opustí svoji třídu přibližně na jednu hodinu a bude testováno v soukromé 

místnosti (například v prázdné třídě). Od dětí se žádají odpovědi na otázky vztahující se ke kartičkám, 

jako například „Co si která bytost myslí/co cítí?“ 

 

Žádáme o Vaši spolupráci z důvodu uskutečnění mezinárodního projektu, který hodnotí osobnost dětí 

v různých zemích. 

Studie je koordinována PhDr. Evou Šírovou a Bc. Martinou Franzovou z Katedry psychologie 

Univerzity Karlovy v Praze. 

 

Doufáme, že přijmete možnost účastnit se, a chceme Vám předem poděkovat za Vaši spolupráci.  

 

Carina Coulacoglou, Ph.D     e-mail: carina@fairytaletest.com 

Child Psychologist      webpage: www.fairytaletest.com 

Projective Society Fairy Tale Test Society 

9 Kalvou Str., N. Erythraia 

Athens 14671, Greece 

 

PhDr. Eva Šírová, Ph.D. e-mail: eva.sirova@ff.cuni.cz 

Univerzita Karlova v Praze webpage: 

http://psychologie.ff.cuni.cz/ 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie, Celetná 20 

11638 Praha 1 - Staré město 

 

mailto:carina@fairytaletest.com
http://www.fairytaletest.com/
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Příloha IV.: Informovaný souhlas s vyšetřením     

Univerzita Karlova v Praze 

Filozofická fakulta - Katedra psychologie 

Celetná 20, 116 38 Praha 1 

 

 

Souhlas s vyšetřením pro účely výzkumu 

 

 

Souhlasím s vyšetřením mé dcery/mého syna pro účely výzkumného projektu Využití Testu 

pohádek v pedagogicko-psychologické diagnostice, který garantuje a organizuje PhDr. Eva Šírová, 

Ph.D. z Katedry psychologie, Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze ve spolupráci s autorkou 

Testu pohádek, dr. Carine Coulacoglou, Ph.D z Řecka. 

 

Byl(a) jsem seznámen(a) s tím, že vyšetření je anonymní, a beru na vědomí, že zpracování 

a uchovávání veškerých zjištěných údajů mé dcery/mého syna bude sloužit jen pro účely projektu, 

údaje nebudou nikomu zpřístupněny a garant výzkumu je bude uchovávat jen po dobu nezbytně 

nutnou pro sledovaný účel. 

 

 

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

                                    jméno a příjmení (hůlkovým písmem) 

 

 

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

   jméno a příjmení (hůlkovým písmem) 

 

 otec, matka, jiný zákonný zástupce dítěte (zatrhněte) 

 

 

 

Datum:   

          

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

        podpis 
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Příloha V: Protokol Testu pohádek  

 

Test pohádek 

Carina Coulacoglou, PhD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jméno:    Věk (i měsíce): 

Pohlaví:  

Sociální třída:   

Škola:  

Jméno matky:  Jméno otce:  

Rodinná situace:  

Sourozenci/ (jména & věk):  

Oblíbená pohádka:  

Zná dítě pohádky před nebo po převyprávění:  

Examinátor:  

Datum administrace:  

 

Chování dítěte:  
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Odvyprávěj mi prosím pohádku o Červené karkulce, tak jak si ji pamatuješ (stačí konec 

pohádky): 

ČERVENÁ KARKULKA 

 

 

 

 

 

 

Odvyprávěj mi prosím pohádku o Sněhurce, tak jak si ji pamatuješ (stačí konec pohádky): 

SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 

 

 

 

 

 

 

 

Znáš nějakou pohádku o OBROVI? Jaký je to obr, jak na tebe působí:
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ČERVENÁ KARKULA 

Zde jsou tři obrázky Červené karkulky. Co si každá z nich myslí a cítí? Proč? 

 

 

Karta 1: 

  

    

 

 

 

Karta 2:  

 

 

 

 

Karta 3:  

 

Která z nich je opravdová Červená karkulka z pohádky? Proč? 

Karta    1     2     3       protože  

Kdybys byl/a vlk, kterou Červenou karkulku bys snědl/a? Proč? 

Karta   1    2     3        protože 
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VLK 

Zde jsou tři vlci. Co si každý z vlků myslí a co cítí? Proč? 

 

 

 

Karta 1:  

 

 

 

Karta 2:  

 

 

 

Karta 3:  

 

 

Který z nich je vlk z pohádky o Červené karkulce? Proč? 

Karta       1     2     3        protože  

Který z nich ti nejvíce nahání strach? Proč? 

Karta       1     2      3      protože  
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TRPASLÍK 

Zde jsou tři trpaslíci. Co si každý z trpaslíků myslí a cítí? Proč? 

 

 

 

Karta 1:  

 

 

 

Karta 2:  

 

 

Karta 3:  

Který z trpaslíků je z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Kterého trpaslíka by si Sněhurka ráda vzala za muže, provdala se za něj? Proč? 

Karta     1    2    3     protože  
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JEŽIBABA, ČARODĚJNICE 

Zde jsou tři ježibaby. Co si každá z nich myslí a cítí? Proč? 

 

 

 

Karta 1:  

 

 

 

Karta 2:  

 

 

Karta 3: 

Která z nich je ježibaba z pohádek? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Která z nich ti nahání největší strach? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  
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Která z nich je nejvíce zlá? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Co může zlá ježibaba udělat?   

Pojmenuj ježibaby: 

Karta1:  

Karta 2:  

Karta 3:  
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OBR 

Zde jsou tři obři. Co si každý z nich myslí a cítí? Proč? 

 

 

 

Karta 1:  

 

 

Karta 2:  

 

Karta 3: 

Který z nich je obr z pohádek? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Který z nich ti nahání největší strach? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Který z nich je nejvíce zlý? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  
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Co může zlý obr udělat?  

Pojmenuj obry: 

Karta1:  

Karta 2:  

Karta 3:  
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SCÉNY Z POHÁDKY o ČERVENÉ KARKULCE 

Zde jsou tři scény z pohádky Červená karkulka. Popiš, prosím, co se děje na každém obrázku. 

 

 

 

Karta 1:  

 

 

Karta 2: 

 

 

Karta 3: 

 

Kterým obrázkem pohádka končí? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Kterým obrázkem bys chtěl/a, aby pohádka končila? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  
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SCÉNY Z POHÁDKY SNĚHURKA A SEDM TRPASLÍKŮ 

Zde jsou tři scény z pohádky Sněhurka a sedm trpaslíků. Popiš, prosím, co se děje na každém 

obrázku. 

 

 

Karta 1:  

 

 

 

 

Karta 2:  

 

 

Karta 3:  

Kterým obrázkem pohádka končí? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  

Kterým obrázkem bys chtěl/a, aby pohádka končila? Proč? 

Karta    1    2     3     protože  
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Průměr

AGRDOM 0,95

AGRIMP 2,30

AGRRET 2,05

AGRJEAL 0,50

AGRENVY 1,20

AGRDEF 0,38

AGRINSTR 0,41

OA 1,22

Celková AGR 1,13

Směrodatná odchylka 0,68

Řecko (dívky)

 

Příloha VI: Deskriptivní statistika mezinárodního vzorku – chlapci a dívky 

 

 

Deskriptivní statistika řeckého vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

 

Průměr

AGRDOM 0,39

AGRIMP 3,10

AGRRET 1,09

AGRJEAL 0,11

AGRENVY 0,43

AGRDEF 0,36

AGRINSTR 0,31

OA 1,07

Celková AGR 0,86

Směrodatná odchylka 0,91

Francie (chlapci)

 

Deskriptivní statistika francouzského vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

 

Průměr

AGRDOM 1,03

AGRIMP 2,80

AGRRET 2,45

AGRJEAL 0,27

AGRENVY 1,00

AGRDEF 0,31

AGRINSTR 0,33

OA 1,15

Celková AGR 1,17

Směrodatná odchylka 0,91

Řecko (chlapci)

Průměr

AGRDOM 0,33

AGRIMP 2,52

AGRRET 0,81

AGRJEAL 0,20

AGRENVY 0,46

AGRDEF 0,28

AGRINSTR 0,35

OA 0,94

Celková AGR 0,74

Směrodatná odchylka 0,72

Francie (dívky)
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Průměr

AGRDOM 0,40

AGRIMP 2,21

AGRRET 1,09

AGRJEAL 0,07

AGRENVY 0,15

AGRDEF 0,30

AGRINSTR 0,33

OA 0,69

Celková AGR 0,66

Směrodatná odchylka 0,66

Německo (chlapci)

 

Deskriptivní statistika německého vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

Průměr

AGRDOM 0,40

AGRIMP 3,09

AGRRET 1,13

AGRJEAL 0,23

AGRENVY 0,55

AGRDEF 0,41

AGRINSTR 0,59

OA 0,59

Celková AGR 0,87

Směrodatná odchylka 0,87

Itálie (chlapci)

 

Deskriptivní statistika italského vzorku – chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

 

 

Průměr

AGRDOM 0,55

AGRIMP 2,04

AGRRET 0,78

AGRJEAL 0,09

AGRENVY 0,22

AGRDEF 0,20

AGRINSTR 0,26

OA 0,89

Celková AGR 0,63

Směrodatná odchylka 0,60

Německo (dívky)

Průměr

AGRDOM 0,53

AGRIMP 2,00

AGRRET 0,85

AGRJEAL 0,35

AGRENVY 0,57

AGRDEF 0,28

AGRINSTR 0,49

OA 0,50

Celková AGR 0,70

Směrodatná odchylka 0,52

Itálie (dívky)
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Průměr

AGRDOM 0,73

AGRIMP 3,44

AGRRET 1,02

AGRJEAL 0,31

AGRENVY 0,90

AGRDEF 0,34

AGRINSTR 0,21

OA 1,45

Celková AGR 1,05

Směrodatná odchylka 0,98

Turecko (chlapci)

 

Deskriptivní statistika tureckého vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

Průměr

AGRDOM 1,16

AGRIMP 3,21

AGRRET 1,16

AGRJEAL 0,16

AGRENVY 1,24

AGRDEF 0,72

AGRINSTR 0,46

OA 1,07

Celková AGR 1,15

Směrodatná odchylka 0,86

Čína (chlapci)

 

Deskriptivní statistika čínského vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní komunikace, 

18. listopadu, 2016) 

 

 

 

 

Průměr

AGRDOM 0,60

AGRIMP 2,94

AGRRET 0,95

AGRJEAL 0,39

AGRENVY 1,24

AGRDEF 0,22

AGRINSTR 0,20

OA 1,25

Celková AGR 0,97

Směrodatná odchylka 0,84

Turecko (dívky)

Průměr

AGRDOM 0,92

AGRIMP 2,52

AGRRET 1,12

AGRJEAL 0,23

AGRENVY 1,50

AGRDEF 0,69

AGRINSTR 0,31

OA 0,85

Celková AGR 1,02

Směrodatná odchylka 0,69

Čína (dívky)
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Průměr

AGRDOM 0,70

AGRIMP 2,07

AGRRET 1,66

AGRJEAL 0,25

AGRENVY 0,78

AGRDEF 0,53

AGRINSTR 0,80

OA 1,03

Celková AGR 0,98

Směrodatná odchylka 0,56

Indie (chlapci)

 

Deskriptivní statistika indického vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

Průměr

AGRDOM 0,52

AGRIMP 3,27

AGRRET 1,07

AGRJEAL 0,36

AGRENVY 0,42

AGRDEF 0,33

AGRINSTR 0,24

OA 0,75

Celková AGR 0,87

Směrodatná odchylka 0,97

Venezuela (chlapci)

 

Deskriptivní statistika venezuelského vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

 

 

Průměr

AGRDOM 0,54

AGRIMP 1,68

AGRRET 1,44

AGRJEAL 0,39

AGRENVY 0,91

AGRDEF 0,36

AGRINSTR 0,85

OA 0,97

Celková AGR 0,89

Směrodatná odchylka 0,45

Indie (dívky)

Průměr

AGRDOM 0,60

AGRIMP 2,60

AGRRET 0,74

AGRJEAL 0,42

AGRENVY 0,39

AGRDEF 0,21

AGRINSTR 0,23

OA 0,69

Celková AGR 0,74

Směrodatná odchylka 0,73

Venezuela (dívky)
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Průměr

AGRDOM 0,38

AGRIMP 3,12

AGRRET 1,25

AGRJEAL 0,40

AGRENVY 0,45

AGRDEF 0,35

AGRINSTR 0,24

OA 0,60

Celková AGR 0,85

Směrodatná odchylka 0,91

Kolumbie (chlapci)

 

Deskriptivní statistika kolumbijského vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

Průměr

AGRDOM 0,59

AGRIMP 3,49

AGRRET 1,15

AGRJEAL 0,18

AGRENVY 0,48

AGRDEF 0,36

AGRINSTR 0,28

OA 1,01

Celková AGR 0,94

Směrodatná odchylka 1,01

Mexiko (chlapci)

 

Deskriptivní statistika mexického vzorku - chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

 

 

Průměr

AGRDOM 0,32

AGRIMP 2,28

AGRRET 1,09

AGRJEAL 0,38

AGRENVY 0,39

AGRDEF 0,26

AGRINSTR 0,26

OA 0,56

Celková AGR 0,69

Směrodatná odchylka 0,65

Kolumbie (dívky)

Průměr

AGRDOM 0,50

AGRIMP 2,98

AGRRET 0,99

AGRJEAL 0,48

AGRENVY 0,44

AGRDEF 0,26

AGRINSTR 0,21

OA 0,84

Celková AGR 0,84

Směrodatná odchylka 0,85

Mexiko (dívky)



122 

 

Průměr

AGRDOM 0,42

AGRIMP 3,62

AGRRET 1,27

AGRJEAL 0,43

AGRENVY 0,47

AGRDEF 0,37

AGRINSTR 0,26

OA 0,73

Celková AGR 0,95

Směrodatná odchylka 1,05

Peru (chlapci)

 

Deskriptivní statistika peruánského vzorku – chlapci a dívky (C. Coulacoglou, osobní 

komunikace, 18. listopadu, 2016) 

 

 

Průměr

AGRDOM 0,51

AGRIMP 2,75

AGRRET 0,89

AGRJEAL 0,52

AGRENVY 0,45

AGRDEF 0,24

AGRINSTR 0,24

OA 0,79

Celková AGR 0,80

Směrodatná odchylka 0,77

Peru (dívky)


