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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá vztahem mezi výkonovými cíli dosahování úspěchu a 

výchovným stylem rodičů. V teoretické části jsou popsány dosavadní poznatky z oblasti 

vývoje výkonových cílů jedince do období adolescence z hlediska sociálně kognitivní 

teorie a role, jakou v tomto procesu hrají rodiče. Výzkumná část práce ověřuje funkčnost 

původně amerického dotazníku PALS v české populaci a vztah výkonových cílu žáků 7., 8. 

a 9. ročníků převážně pražských základních škol se způsoby výchovy v rodině. Výsledky 

ukazují nutnost úpravy dotazníku PALS pro rozlišení orientace demonstrace kompetence a 

vyhnutí se demonstrace nekompetence u cíle zaměřeného na porovnání s ostatními. 

Statisticky významná souvislost výkonových cílů s výchovnými styly v rodině nebyla 

nalezena.  
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ABSTRACT 

This master’s these is considering the relationship between achievement goals and 

parenting styles. In the theoretic part of the thesis there are described current findings in 

the area of development individual achievement goals until adolescence from the 

viewpoint of social cognitive theory and the role of parents in this process. Research is 

aimed at establishing working model of the PALS questionnaire in Czech Republic and 

relationship of achievement goals and family parenting styles in students of 7th, 8th and 9th 

grade of mainly Prague elementary schools. Results show the need to modify PALS 

questionnaire in the manner that would better reflect the difference between performance-

approach and performance-avoidance goals. The statistically significant relationship 

between achievement goals and parenting styles was not found. 

 

KEYWORDS 

achievement motivation, goal theory, competence, parenting style, PALS questionnaire 

 



Obsah 

1 Úvod .............................................................................................................................. 7 

2 Sociálně kognitivní pohled na utváření motivační struktury z hlediska vývojové 

psychologie ............................................................................................................................ 9 

2.1 Vývoj self od narození po předškolní věk ............................................................ 11 

2.2 Utváření reprezentací sebe sama ve školním věku ............................................... 15 

2.3 Vývoj a změny motivačních struktur v adolescenci ............................................. 19 

3 Jak se cíle odráží ve školním životě dítěte .................................................................. 22 

3.1 Jak pracovat s cíli ve školní třídě .......................................................................... 26 

3.2 Vývoj teorie cíle do současnosti a české verze dotazníku PALS ......................... 30 

4 Vliv vnímaného rodičovského přístupu na vývoj dítěte .............................................. 34 

4.1 Historický přehled přístupů k výchově ................................................................. 34 

4.2 Teoretické pohledy na kategorizaci rodičovských přístupů ................................. 40 

4.2.1 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině ...................................... 43 

4.3 Jak se odráží rodičovský přístup na vývoji dítěte ................................................. 45 

4.3.1 Vliv rodičovského přístupu na dosahování úspěchu (achievement) ............. 51 

5 Metodologie výzkumu ................................................................................................. 55 

6 Statistické zpracování .................................................................................................. 57 

6.1 Vyhodnocení dotazníku PALS ............................................................................. 58 

6.2 Vyhodnocení Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině .................... 73 

6.3 Vyhodnocení souvislostí mezi cíli a způsobem výchovy ..................................... 76 

6.4 Příklad interpretace výsledků v konkrétní třídě .................................................... 77 

7 Výsledky ...................................................................................................................... 79 

8 Diskuze ........................................................................................................................ 86 

9 Závěr ............................................................................................................................ 91 



10 Seznam použitých informačních zdrojů ...................................................................... 92 

11 Seznam příloh ............................................................................................................ 105 

 

 



7 

 

1 Úvod 

Ve své bakalářské práci jsem se věnovala české adaptaci amerického dotazníku 

Patterns of Adaptive Learning Scales, jehož výsledky měly dobrou výpovědní hodnotu i 

pro české žáky. Zaujalo mě ovšem hlavně to, jak nesourodě působily odpovědi na škálách, 

které zjišťovaly, jak žáci vnímají výkonovou motivaci svých rodičů ve smyslu cíle 

zaměřeného na zvládnutí/úkol (mastery) a cíle zaměřeného na porovnání s ostatními 

(performance). Proto jsem se rozhodla toto téma dále rozvést ve své diplomové práci. 

Mým cílem je ověřit upravenou verzi českého překladu dotazníku Patterns of Adaptive 

Learning Scales pro použití v českém prostředí a zároveň se více zaměřit na úlohu rodičů 

při utváření behaviorálních vzorců spojených se situací výkonu. 

S dotazníkem PALS pracovala ve své bakalářské práci i Mgr. et Bc. Nela 

Vokrojová (2013). V praktické části tedy budu navazovat na její závěry a provedu úpravu 

dotazníku tak, aby s nimi korespondoval a byl využitelný ve školní praxi. Dále využiji 

porovnání výsledků s Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp, 

Boschek, 1994) a průměrným školním prospěchem. Na základě nalezených souvislostí je 

mým dalším cílem nalézt typické kombinace odpovědí a formulovat specifické vlastnosti 

žáků v nalezených kategoriích. 

Teoretická východiska pro mou práci jsou v teorii cílů a kompetence ve vztahu 

k motivaci pro dosahování úspěchu. Nejvíce se budu opírat o práce Andrew Elliota a Carol 

Dweckové, kteří jsou v současnosti hlavními představiteli těchto teorií a stále pracují na 

jejich aplikaci v praxi, zejména vzdělávací. Teoretická část bude obsahovat současný stav 

poznatků z teorie výkonových cílů nejdříve z hlediska souvislostí s ostatními oblastmi 

sociálně kognitivní psychologie. Nejdříve bude uvedena teorie vývoje motivační struktury 

a vnímání kompetence jedince od narození po období adolescence jako ukotvující základ 

pro poznatky z výzkumů zabývajících se výkonovými cíli.  

V další kapitole se zaměřím na vztah výkonových cílů a školního života dítěte, kde 

se tyto cíle nejvíce projevují a také je lze záměrným působením modifikovat. Naprostá 

většina výzkumů, včetně této práce také do školního prostředí vstupuje, proto vztahuji 

teoretické poznatky k tomuto prostředí. V této souvislosti uvádím i aktuální vývoj teorie 

výkonových cílů a teoretické pozadí vzniku a úprav dotazníku PALS.  
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Dalším faktorem, na který je částečně zaměřena i tato práce a který vstupuje do 

procesu adaptace výkonových cílů jedince, je interakce s okolím, která začíná v rodině. 

Další kapitola tedy poskytne vhled na utváření rodinného života z historicko-filosofického 

pohledu, který sice není empiricky ověřitelný, ale poskytuje nám informaci o tom, jak se 

vyvíjela společnost až k současnému pohledu na výchovu. Na tuto část navazuje přehled 

aktuálních teorií výchovných stylů včetně představení výchovných stylů dle Čápa a 

Boschka (1994) a jejich dotazníku. 

Dále uvádím přehled dosavadních výzkumů toho, na jaké konkrétní aspekty 

osobnosti mají rodičovské styly vliv. Součástí je i samostatná část zaměřená na vliv 

výchovných stylů na výkonovou motivaci jedince. Dle mého názoru je důležité představit 

celé spektrum poznatků o vlivu výchovných stylů rodičů, protože se jedná o zásadní oblast 

v životě jedince. 

 Dále následuje samotná výzkumná část práce, kde jsou diskutovány výsledky 

dotazníku PALS samostatně i ve vztahu s Dotazníkem pro zjišťování způsobu výchovy 

v rodině. Diskuze bude zaměřena na vhodnost použití dotazníku PALS v praxi a jeho 

případné úpravy a také na zjištěný vztah mezi rodičovskými přístupy a cíli jedince. 

V rámci praktické části představím i možnost využití poznatků získaných z dotazníku 

PALS do školní praxe v konkrétní třídě. 

V rámci svého dosavadního zaměstnání jsem se dostala do kontaktu s řadovými 

učiteli, z nichž málokteří jsou si vědomi možností a limitů práce s třídou jako celkem 

k posílení motivace žáků. Někteří z nich se tímto tématem už ani zabývat nechtějí skrze 

veškerá negativa, která s sebou toto povolání nese. Proto je mým cílem, aby tato 

diplomová práce a aktivity, které na ní budou nutně navazovat, vedly k oficiální adaptaci 

dotazníku pro využití školními psychology. Přispěje tím jednoduchým nástrojem k poznání 

třídy z hlediska orientace cíle a tím rozšíření možností, jak s třídou pracovat. 
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2 Sociálně kognitivní pohled na utváření motivační struktury z hlediska 

vývojové psychologie 

Následující kapitola je zaměřena na představení dosavadního výzkumu v oblasti 

 utváření motivace jedince z hlediska vývojové psychologie, a to zejména ze sociálně 

kognitivního pohledu, který dominuje současnému pojetí výkonové motivace. Tato teorie 

klade důraz na to, jak o sobě lidé přemýšlí, jak se vztahují k úkolům, svému výkonu a 

kompetencím (Midgley, Kaplan et al., 2001). 

Sociálně kognitivní pohled umožnil zahrnout do studia motivace sociální kontext, 

v němž se jedinec pohybuje včetně interakce s ostatními. Zároveň moderní teorie motivace 

uznávají podstatnou úlohu nevědomých psychosociálních potřeb a afektů. (Pintrich, 2003). 

Jednou z těchto teorií je teorie sebeurčení Edwarda Deciho (Deci, Ryan, 2000). Tato teorie 

je provázána s poznatky v různých kontextech i v následujících kapitolách. Je tedy potřeba 

podívat se na její aplikaci v praxi blíže. Tato teorie definuje potřeby dítěte a při naplnění 

těchto potřeb dosahuje jedinec stavu kompletního sebeurčení a lze je ztotožnit s vnitřní 

motivací. Tedy jedním ze zájmů této teorie je vnímání místa původu pro motivované 

chování – buď vychází ze self, nebo se jedná o „nucení proti své vůli“ (Ciani, Sheldon et 

al., 2011). Autoři Ciani, Sheldon a kol. (2011) se zabývají propojením této teorie s teorií 

výkonových cílů, jistou konvergenci těchto teorií spatřovali již dříve i Deci a Ryan (2000) 

a tyto teorie jsou provázány i v rámci této práce. 

Další pohled na potřeby motivující chování jedince přináší Michael Covington 

(2000b), který definoval jednu základní potřebu sebe-hodnoty (self-worth). Činnost jedince 

odvíjí od jeho vnímání úspěchu – buď jako stavy, kdy se jedinec stane tím nejlepším, čím 

může být v dané oblasti, nebo jako žádoucí sociální status dosažený prostřednictvím 

kompetence, což znamená, pokud jedinec danou kompetenci má, pak je lepší než ostatní. 

To ale nevyhnutelně vede k vystavení jedince situacím, kdy jsou podmínky nastaveny tak, 

že pouze někteří uspějí a pak volí taktiky spojené s vyhnutím se neúspěchu. Teorie vychází 

v tomto ohledu z teorie Johna Atkinsona a jeho potřeby výkonu.  

Dalším, kdo navázal přímo na Atkinsonovu teorii je jeho žák Bernard Weiner 

(2010) svou atribuční teorií motivace, která propojuje teorii zahrnující očekávání a hodnotu 
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(expectancy-value)1, Heiderovu atribuční teorii2 a Rotterovu teorii místa řízení3. Základem 

je model série atribucí odehrávající se v situaci selhání, které probíhají přes různé domény 

osobnosti (prediktivní aspekty a klasické atribuce, dimenze řízení, kontroly a stability) 

k psychologickým důsledkům a důsledkům v chování. Atribuční procesy hrají také při 

formování výkonových cílů důležitou roli, jak bude ukázáno v následující části kapitoly. 

Všechny zmíněné teorie pracují s pojmem cíl jako stavem, ke kterému směřuje 

chování. Teorie výkonových cílů nabízí hlubší pohled a definuje cíle jako habituální 

vzorce, které se aktivují u jedince při setkání s výkonovou situací. Základní dělení 

výkonových cílů je: cíl zaměřený na zvládnutí/úkol (mastery) a cíl zaměřený na porovnání 

s ostatními (performance)4 (Dweck, 1986). U obou těchto cílů byla prokázána souvislost se 

školním výkonem i dalšími konstrukty Já. Pozdější výzkum Elliota a McGregorové (2001) 

odhalil pozitivní a negativní dimenze těchto cílů. Celý 2x2 koncept uvádíme v tabulce 

níže: 

Tabulka 1. 2x2 model výkonových cílů (Elliot, McGregor, 2001). 

 DEFINICE CÍLE 

  zvládnutí (intrapersonální) / 

úkol (absolutní) 

porovnání s ostatními 

(normativní)  

ZAMĚŘENÍ 

(valence) CÍLE 

pozitivní 

(approach) 

získat kompetenci (mastery-

approach goal) 

překonat ostatní (performance-

approach goal) 

negativní 

(avoidance) 

neztratit kompetenci 

(mastery-avoidance goal) 

neukázat nekompetenci 

(performance-avoidance goal) 

 

 Autoři Elliot a Dwecková (2005) také zavádějí do teorie pojem kompetence jako 

výstižnějšího pojmu oproti výkonu. Toto spojení je logické i z hlediska úvah nad výše 

zmíněnými cíly, které zasahují hlubší struktury než jen navenek viditelný výkon. 

Kompetence implikuje soubor předpokladů pro zvládnutí určité činnosti, což přesněji 

vyjadřuje zaměření výzkumu v oblasti teorie výkonových cílů. Jak se cíle a kompetence 

odrážejí v životě jedince je předmětem dlouholetého zkoumání. Souhrn těchto výzkumů je 

uveden v publikaci Handbook of Competence and Motivation právě autorů Elliota a 

                                                 
1 Očekávání představuje přesvědčení jedince, že úspěšně zvládne danou činnost. Hodnota pak vyplývá o 

přesvědčení o důvodech, které jedinec má pro započetí dané činnosti. (Schunk, Pintrich et al., 2008) 
2 Heider tvrdil, že lidé si vysvětlují chování na základě dvou kategorií interní (příčina je připisována 

charakteristikám jedince) a externí (příčina je připisována vnějším okolnostem). (Heider, 1944) 
3 Rotter tvrdil, že realizované chování má příčinu v přisuzování kontroly nad situací, v níž je chování 

prováděno. Kontrolu přisuzují buď své osobě, nebo externím podmínkám. (Rotter, 1965) 
4 Pro jednodušší spojení s původní teorií jsou v textu využívány i anglické názvy cílů. 
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Dweckové (2005), což činí z této publikace zásadní zdroj pro získání poznatků uvedených 

v následujících částech kapitoly. 

Nejdříve se tedy pojďme podívat na to, jak probíhá vývoj cílů sociálně kognitivní 

optikou v rámci psychologického vývoje jedince od narození po období adolescence, 

kterým je charakterizován i výzkumný vzorek praktické části této práce. 

 

2.1 Vývoj self od narození po předškolní věk 

Motivační struktura jedince se dá sledovat již od prvních dnů novorozence, a to 

prostřednictvím propojení s temperamentem, který určuje, jak se bude daný jedinec 

vztahovat ke světu. Charakteristiky temperamentu jsou považovány za základ osobnosti. 

Pro odlišení od ostatních částí psychiky jedince používají autoři Goldsmith et al. (1987) 

přirovnání, že temperament určuje energii, s jakou novorozenec kope, nebo vytrvalost při 

natahování po hračce, případně intenzitu negativních projevů. Dispozice temperamentu 

tudíž ovlivňují motivaci již od prvních dnů. 

Pokud se podíváme na temperament optikou sociálně kognitivní psychologie a 

teorie kompetence, vzniká nám jasné propojení s motivační strukturou jedince.  

Rothbartová a Hwangová (in Elliot, Dweck, 2005) definovaly na základě rozsáhlých 

výzkumů v americké a čínské populaci tři složky temperamentu u novorozenců až batolat, 

které velmi úzce souvisí s vývojem motivačních struktur jedince. Jedná se o: (1) živost-

extraverze, (2) negativní afektivita a (3) kontrola vyžadující úsilí. První dvě složky jsou 

provázány s přibližujícím a vyhýbavým chováním, vytrvalostí a také s frustrací, hněvem a 

smutkem, když není určeného cíle dosaženo. Třetí složka je spjata s plánováním, 

flexibilitou myšlení a kontrolou emocí. Důležitou složkou negativní afektivity je také 

strach, který je možné spojit s vyhýbavým chováním při vidině neúspěchu. 

Na základě poznatků o temperamentu a teorie výkonových cílů rozlišili Elliot a 

Thrash (2002, 2010) approach (přiblížení se úspěchu) a avoidance (vyhnutí se neúspěchu) 

temperament podle zacílení činnosti. Autoři vycházejí z předpokladu, že výše zmíněné 

rozlišení je natolik zakořeněné v teoriích osobnosti, že se jedná o základ, na kterém stojí 

všechny další dimenze osobnosti. Definují tyto typy temperamentu jako: „sítě biologických 
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citlivostí, které jsou zodpovědné za okamžité afektivní, kognitivní a behaviorální tendence 

v odpovědi na reálný, nebo fantazijní stimul.“ (Elliot, Thrash, 2002, str. 3). Testují 

hypotézu, že dosud pojmenované vlastnosti osobnosti, které jsou považovány za základní 

podle Big Five modelu5, mají společné jmenovatele právě v approach, nebo avoidance 

tendencích. Výsledky sedmi provedených studií ukazují, že navrhované propojení modelů 

je možné, ale je nutné jej podpořit dalším výzkumem v jiných kulturách. Dostupné jsou 

například studie z Nizozemí (Bipp, Kleingeld et al., 2015; Dalley, 2016) nebo Austrálie 

(Athota, Connor, 2014). Zároveň výzkum Bjørnebekka a Disetha (2010) ukázal souvislost 

mezi tímto nastavením temperamentu a výkonovým cílem norských žáků základních škol. 

Nicméně i když předchozí poznatky nabízí značné zjednodušení teoretického 

konceptu osobnosti, dítě se stává při svém vývoji stále složitějším. Po druhém roce života 

se dostává ke slovu třetí složka temperamentu, kterou je kontrola vyžadující úsilí a která se 

plně rozvine až v předškolním a školním věku. Představuje nastavení jedince dovolující 

mu regulovat prostředky, které použije pro dosažení svého cíle. (Lewis, Sullivan in Elliot, 

Dweck, 2005) 

 Dále se na přelomu batolecího a předškolního věku stále více rozvíjí sebe-

uvědomování a regulace emocí, které jsou zásadní v motivační struktuře jedince. 

Konkrétně se jedná a sebe-uvědomující hodnotící emoce, které jsou dle Lewise a 

Sullivanové (in Elliot, Dweck, 2005) posledním stádiem v emočním vývoji do tří let věku 

dítěte. Tento vývoj se děje v souvislosti s růstem kognitivních kapacit, které zahrnují 

jednoduché soudy, hodnocení, pravidla, standardy a samozřejmě i cíle. 

Sebe-uvědomující hodnotící emoce jsou zpravidla chápány jako emoce spojené 

s nedosažením cíle, konkrétně stud, zahanbení z hodnocení, pýcha a vina. Těmto 

v podstatě plně rozvinutým emocím předchází stadium pouze sebe-uvědomujících emocí, 

což jsou zahanbení z odhalení, empatie a žárlivost. Ve věku tří let je tedy položen celý 

základ emocionálního života jedince. Tyto emoce mají za cíl přispět k řízení chování 

jedince, usměrňují jeho motivaci a tím i jeho další rozvoj kompetence. V případě, že 

následkem chování je pocit pýchy, je pravděpodobné, že dítě bude chování opakovat. 

                                                 
5 V současnosti uznávaný pěti faktorový model osobnosti, který zahrnuje dimenze extraverze, otevřenosti 

vůči zkušenosti, neuroticismu, přívětivost a svědomitost. (Bidjerano, Dai, 2007) 
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Pokud je následkem vina, stud, nebo zahanbení, motivuje to dítě buď své chování změnit, 

nebo se vyhýbat dalším podobným situacím. Zvolená strategie je kombinací vrozených 

předpokladů, jak bylo popsáno výše. (Lewis, Sullivan; in Elliot, Dweck, 2005) 

To, jak dítě vyhodnotí emoční reakci na dané chování, záleží na naučených 

standardech z okolí. Autoři (Lewis, Sullivan; in Elliot, Dweck, 2005) pro toto vyhodnocení 

definovali dvojdimenzionální model, kdy hraje roli úspěch, nebo selhání a globální, či 

specifické atribuce. Atribuce jsou autory popsány jako to, čemu dítě přisuzuje příčinnost – 

globální znamená, že dítě považuje za příčinu výsledku sebe, specifické znamená, že 

považuje za příčinu konkrétní chování v dané situaci. Model je znázorněn v tabulce níže. 

Tabulka 2. Atribuční model sebe-hodnotících emocí dle Rothbartové, Hwangové, 2005. 

úspěch selhání  

pozitivní emoce negativní emoce  

namyšlenost stud globální 

pýcha vina/výčitky specifické 

 

Stud nastává v situacích selhání, kdy jedinec přisoudí příčinu svému self. Jedná se o 

stav, kdy má jedinec chuť se propadnout, zmizet, schovat, nebo i zemřít. Lidé mají 

tendence se této emoce co nejdříve zbavit, ale často je tento proces spojen s maladaptivním 

chováním.  

Vina/výčitky jsou také spojeny se situací selhání, ale jedinec přisuzuje příčinu 

svému konkrétnímu chování, které je možné napravit. Tato emoce tedy vede na rozdíl od 

studu často k větší aktivitě. 

Namyšlenost je velmi pozitivní emoce, která vzniká při úspěchu a jedinec jej 

přisuzuje svému self. Má ale negativní dopad na sociální okolí jedince. 

Pýcha je pocit spojený s úspěchem, který je ale přisouzený specifickému chování. 

Stav, který je zde definován je možné popsat terminologií teorie cíle jako důsledky 

úspěchu v rámci cíle zaměřeného na zvládnutí/úkol (mastery), nebo také jako pocit 

vnímané účinnosti. 
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Carol Dwecková (2006) nabízí zajímavý model propojení vývoje jedince, emocí a 

motivace. Autorka se zabývá nastavením mysli ve smyslu utvářených přesvědčení a 

dispozic jedince. Společné mají tyto dva pohledy to, že oba pohlížejí na utváření 

motivačních vzorců chování na základě toho, co si děti myslí o svém výkonu, než na 

samotném úspěchu nebo selhání. Děti, které jsou přesvědčeny, že schopnosti jsou fixní a 

neměnné, častěji ve výkonových situacích volí strategie spojené s přiblížením se k úspěchu 

(abych předčil ostatní), nebo vyhnutí se neúspěchu (abych nebyl horší než ostatní). 

Nabízí se samozřejmě otázka, jak se sebe-uvědomující emoce tedy utvářejí, resp. 

v jakých procesech a jak je možné pozitivně nastavit sebehodnocení. Jedním z faktorů je 

temperament, jak byl naznačeno už výše. Jako další definují autoři (Lewis, Sullivan; in 

Elliot, Dweck, 2005) socializační proces učení se standardům a pravidlům dané 

společnosti, dále proces získávání atribučního stylu. K prvnímu jmenovanému není možné 

podložit, jak se tento proces děje. Vnímání selhání a úspěchu je kulturně podmíněný 

vzorec jak horizontálně, tak vertikálně. Atribuční styl je ale možné spojit s rodičovským 

přístupem a později i s přístupem učitelů na prvním stupni základní školy. Induktivní 

rodičovské přístupy6 mohou přispět k utvoření specifické atribuce. Naopak silné negativní 

zážitky vedou k přijetí globálního atribučního stylu. Prozkoumání vztahu rodičovského 

přístupu a osobnostních charakteristik jedince se budeme věnovat ve čtvrté kapitole této 

práce. 

Výše zmínění autoři vycházejí z teorií zahrnujících očekávání a hodnotu, které 

říkají, že se dítě během svého raného vývoje učí porovnávat hodnotu činnosti vůči svému 

očekávání. Očekávání je formováno na základě zkušeností, kdy si jedinec formuje 

přesvědčení a úsudky o svých schopnostech. Hodnota činnosti je pak spojená s tím, proč se 

jedinec v plnění činnosti angažuje, jaká je vnímaná výhoda. Hodnota může ve své podstatě 

vyplývat jak z vnitřní motivace, kterou je možné spojit s mastery cílem, nebo vnější 

motivace, která je v pojetí této práce charakterizována performance cílem. Zajímavé je, že 

děti zhruba do věku 5-6 let automaticky neprovádí porovnání svého výkonu s ostatními, 

spoléhají se na soudy dospělých a zároveň úspěch, nebo selhání mají jen malý vliv na 

                                                 
6 Induktivní rodičovství je forma podporujícího rodičovského chování, které zahrnuje logické zdůvodňování 

nastavování a vyžadování hranic. Zároveň rodiče respektují potřeby dítěte a vedou ho k nezávislosti a 

odpovědnosti. (Goldstein, Naglieri, 2011) 
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očekávání, která děti vůči svému výkonu mají (Butler in Elliot, Dweck, 2005). Porovnání 

s vrstevníky používají častěji až kolem 4. třídy. (Schunk, Pintrich et al., 2008) 

 

2.2 Utváření reprezentací sebe sama ve školním věku 

Výzkum motivačních mechanismů je pro období školního věku mnohem 

rozsáhlejší. Jedním z důvodů může být to, že děti získávají schopnost vypovídat o sobě, 

kdežto v dřívějším období je možné se spolehnout v podstatě jen na výpovědi rodičů 

(Schunk, Pintrich et al., 2008). Vývoj self se stává diferencovanější a podléhá vývojovým 

změnám obecně ve struktuře, obsahu a valenci jednotlivých reprezentací sebe sama, jejichž 

základ je položen v předchozím období (Barros, Duarte, 2012). 

 Děti se během vývoje do školního věku stávají v hodnocení své kompetence 

realističtější díky vyšší otevřenosti vůči informacím z okolí a snižují svá očekávání. 

Zejména pak při setkání se selháním klesají očekávání stabilně mezi 5-8 lety věku, stejně 

jako sebe-oceňování (self-appraisal). Jedním z vysvětlení je dle teorie Jeana Piageta 

přechod z předoperačního do stadia konkrétních operací. V předoperačním stadiu děti 

nedokonale rozlišují mezi realitou a svou touhou, navíc nejsou schopny výsledek činnosti 

vztáhnout ke své kompetenci. Díky tomu mají nerealistická očekávání a pozitivní motivaci 

i pro činnost, v níž selhaly. Toto vysvětlení podporují i výzkumy Nichollse a jeho kolegů, 

kteří zjistili, že děti do věku 5-6 let nerozlišují mezi dovedností a štěstím. Nejčastěji ale 

výsledky přičítají snaze, takže o dětech, které mají dobré výsledky, se domnívají, že se 

snažily, i když bylo jasně vidět, že tomu tak není. (Butler in Elliot, Dweck, 2005) 

Tato strategie je v dlouhodobé perspektivě výhodná, protože v předškolním věku 

jsou děti v podstatě automaticky nastaveny na cíl zvládnout danou činnost bez ohledu na 

chyby a selhání zvýšením své snahy. Ještě nemají vybudovaný koncept bezmoci, který je 

charakterizován poklesem výkonu a výdrže, negativním afektem i sebe-vnímáním. Podle 

Nichollse děti kolem 7 let věku dosahují normativního konceptu schopnosti a mohou 

získávat uspokojení z toho, že podávají lepší výkon než ostatní. Až s utvořením zralého 

konceptu schopnosti zhruba ve věku 11-12 let si mohou utvořit maladaptivní reakce na 

selhání typicky spojené s egem (srovnatelné s cílem performance) oproti spojení s úkolem 

(srovnatelné s cílem mastery). Ovšem toto jednoduché vysvětlení nezahrnuje všechny 
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oblasti života dítěte. Další výzkumy ukázaly, že úroveň uvažování dítěte se liší podle míry 

zkušeností a znalosti v jednotlivých oblastech ve svém typickém prostředí. Z toho je 

možné usuzovat, že změny v sebe-oceňování jsou způsobeny změnou typických zážitků a 

zkušeností dítěte spíše než změnou vnitřní kognitivní struktury. (Butler in Elliot, Dweck, 

2005) 

Tomu přispívají i závěry výzkumu Baumera (Butler in Elliot, Dweck, 2005), který 

u izraelských dětí zjistil souvislost mezi strukturou činnosti v mateřské a první třídě 

základní školy a vývojem hodnocení vlastní kompetence. Práce dětí v mateřské škole není 

strukturovaná a děti mají ve svých činnostech volnost, stejně tak přístup učitelů je 

v mateřské škole vždy povzbuzující, i když samo dítě není spokojeno s výsledkem své 

činnosti (např. při malování). Toto je zcela diametrální rozdíl od přístupu na základní 

škole, kde se objeví strukturovaná činnost vyžadující sebeovládání a úsilí, činnosti 

s neuspokojivým výsledkem jsou také častěji opakovány, navíc zde učitelé tendují 

k porovnávání výkonu mezi žáky. Forma činnosti tedy zásadně ovlivňuje rychlost utváření 

sebe-hodnotících myšlenkových struktur dítěte ohledně vlastní kompetence. Rychlejší 

vývoj byl prokázán u dětí, které vyrůstaly v kibucech7, což lze vztáhnout i k rodinám s více 

dětmi s nízkým věkovým rozdílem (starší děti snáze a rychle hodnotí výkony svých 

mladších sourozenců). Stejně tak přístup rodičů může přispět k dřívějšímu osvojení 

normativního konceptu pro schopnost. Důležitou roli tedy hraje společná činnost 

s vrstevníky a vystavení strukturovaným úkolům s definovanými standardy kvality pro 

ovládnutí činnosti (mastery). (Butler in Elliot, Dweck, 2005) 

Ve spojení se započetím školní docházky definuje Pekrun (1992, in Kleine, Goetz, 

2005) sebe-uvědomující hodnotící emoce spojené se školním výkonem. Jeho model stejně 

jako dříve uvedené koncepty vychází z teorie očekávání a hodnoty. Model uvádíme 

v následující tabulce: 

 

 

                                                 
7 Specifická izraelská komunita, která hospodaří kolektivní formou. Výchova zde probíhá převážně mimo 

rodinu. (Levy-Shiff, 1983) 
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Tabulka 3. 2x2 model akademických emocí Reinharda Pekruna (Kleine, Goetz, 2005). 

 VALENCE 

AKTIVACE pozitivní negativní 

aktivující 

radost úzkost 

pýcha vztek 

naděje stud 

deaktivující 
úleva nuda 

relaxace beznadějnost 

 

Tyto emoce mají vliv na další učení a dosahování výkonu žáka, např. radost je 

spojována s vyšším úspěchem, úzkost s nižším úspěchem a nuda s nižšími známkami 

(Ranellucci, Hall, 2015). Vztah modelu k výkonovým cílům je velmi těsná, Pekrun (2006) 

uvádí, že orientace cíle jedince odpovídá kognitivnímu zhodnocením kontroly a hodnoty, 

které předpovídá typy emocí, které jedinec prožívá, což ukazuje i studie Halla a 

Sampasivamové (2016). V současnosti je původní 2x2 model využíván v mnohem 

komplexnějším měřítku modelu kontroly a hodnoty akademických emocí. Tyto emoce se 

rozvíjejí právě v předškolním věku a počátku základní školy a jsou předmětem výsledku 

souhry faktorů prostředí, kognitivního zhodnocení (do něhož vstupují právě výkonové cíle 

jedince), podle výsledku tohoto procesu pak kombinace emocí a učebního procesu 

(kognitivní zdroje, učební strategie atp.) vede k dosažení úspěchu (Pekrun, 2006). Tyto 

emoce mají i zpětnovazební funkci a upevňují dané procesy podle výsledku (dosažení 

úspěchu/selhání). 

Důležitým faktorem pro vývoj sebehodnocení je také složitost úkolu. Studie 

Butlerové (Butler in Elliot, Dweck, 2005) ukázala, že pokud jsou informace k úkolu i 

zadání smysluplné, dostupné a jednoduše zpracovatelné, pak dětí předškolního i školního 

věku hodnotí svůj výkon realisticky bez ohledu na věk (úkolem bylo najít zarostlou stezku 

k domu). Hodnocení výkonu se lišilo podle toho, zda děti porovnávaly s objektivním 

kritériem (jak daleko se po stezce dostaly), nebo se sociálním kritériem (dostaly se po 

stezce méně, nebo více daleko než ostatní). Dětí, které využily přesné a adekvátní sociální 

srovnání, bylo zhruba 40%. 

Díky vývoji sebe hodnotících mechanismů roste také motivace dítěte k získávání 

informací pro sebe-hodnocení (např. porovnání obrázků při rukodělných činnostech). Dle 

dalšího výzkumu Butlerové se u dětí od 4 do 10 let neměnila četnost této kontroly 
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s prostředím, ale zásadně se změnily důvody, které děti pro tuto kontrolu uváděly. Mladší 

používaly argumenty typu „Moje květina se nepovedla, tak chci vědět, jak ji udělali jiní.“, 

starší děti pak z 80% uváděly výpovědi typu „Chci vědět, jestli je můj návrh dobrý“, nebo 

„Chci vidět, kdo vytvořil nejlepší květinu.“. Přechod z mateřské do základní školy 

západního světa, jak ji známe, tedy z velké části mění u dětí motiv k ovládnutí činnosti 

(mastery) na motiv sebe-ocenění. Oproti zjištění Nichollse (viz výše) jsou zde už v nižším 

věku patrné tendence k osvojování cíle založeného na sociálním srovnání (performance). 

S konceptem sebe-oceňování souvisí další osobnostní proměnná, na kterou 

upozornila Dwecková (Butler in Elliot, Dweck, 2005), a tou je vývoj smyslu pro 

podmíněnou sebe-hodnotu (global self-worth). Tato část self není vázána na žádnou 

konkrétní kompetenci, ale utváří se úspěchy a selháními v jednotlivých oblastech činnosti 

jedince v závislosti na přiléhavosti vůči vlastním standardům (Maroiu, Maricuțoiu, Sava, 

2016). Dwecková tímto konceptem vysvětluje individuální rozdíly v reakcích dětí, které 

dosáhly neúspěchu, či částečného úspěchu. Za reakcemi stojí přesvědčení, že výsledek 

činnosti se spíše odrazí právě na hodnotě dítěte a na jeho „šikovnosti“ (srovnatelné s cílem 

performance), než na vnímání jeho kompetence a schopnosti (srovnatelné s cílem mastery). 

Děti se tedy už kolem třetího roku věku stávají schopnými sebe-hodnotiteli a jsou 

schopny rozlišit mezi úspěšnými a neúspěšnými pokusy o zvládnutí činnosti, stejně tak 

očekávají odlišné zhodnocení od dospělých. Od 4 let vstupují do procesu sebe-regulace i 

procesy spojené s kompetencí. Od té doby se zhruba do 10 let věku dítěte mechanismy a 

strategie spojené s kompetencemi nemění. Mění se strategie sebe-hodnocení na základě 

zkušeností a komplexnosti relevantních informací. Motivace k sebe-hodnocení se s věkem 

zvyšuje od orientace k získání dovednosti, k hodnocení úrovně kompetence. Tyto poznatky 

je důležité brát v potaz ve výchovně vzdělávacím kontextu, kdy je potřeba mnohem dříve, 

než panovalo obecné přesvědčení, zachytit maladaptivní reakce v situaci výkonu a dávat 

zpětnou vazbu dítěti již od poměrně nízkého věku, aby byly vybudovány adaptivní vzorce 

sebe-hodnocení pro budování cíle a kompetence. (Butler in Elliot, Dweck, 2005) 
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2.3 Vývoj a změny motivačních struktur v adolescenci 

V poslední fázi vývoje jedince, které se budeme věnovat a během které dojde 

k utvoření zralé kognitivní struktury, je adolescence8, protože i v akademickém kontextu 

jsou v tomto období nejvíce sledovány změny a vývoj ve výkonové motivaci jedince. 

S rozvojem abstrakce a zkvalitněním kognitivních procesů jedinec dosahuje stále vyššího 

porozumění sebe sama. Mění se dosavadní přesvědčení o sobě, stejně tak rostě počet 

dovedností a činností, které adolescenti ovládají a propracovávají se sebe-regulační 

strategie, které vedou k maximalizaci efektivity činností. Prochází také dvěma podstatnými 

změnami ve svém školním prostředí a to přechodem na druhý stupeň základní školy a 

přechodem na střední školu. Obě tyto události jsou zcela zásadní pro vývoj kompetence, 

identity a motivace jedince. (Wigfield, Wagner in Elliot, Dweck, 2005). 

Wigfield (in Elliot, Dweck, 2005) pro toto období definoval následující klíčové 

otázky, v nichž se odráží přesvědčení, cíle a hodnoty související s dosahováním úspěchu. 

První z nich je „Mohu v tomto úkolu/aktivitě uspět?“ – v ní se odráží přesvědčení o své 

kompetenci, vnímaná osobní účinnost, atribuce úspěchu a selhání a vnímaná kontrola nad 

výsledkem. Všechny tyto komponenty utváří předpoklady pro výsledek akce, jejich vysoká 

míra a vnitřní atribuce úspěchu predikuje lepší výsledek, ale zásadní pro konečné zapojení 

do úkolu/aktivity je druhá otázka, a to „Proč se chci pustit do této aktivity?“, kde se odráží 

hodnota přikládaná úspěchu, cíle a vnitřní i vnější motivace. 

Tyto konstrukty a jejich individuální poznání jsou velmi důležité pro práci 

s adolescenty, protože výzkumy ukazují, že v průběhu tohoto období se stávají na základě 

zkušeností motivační struktury stabilními. Přesvědčení o vlastní kompetenci mají tendenci 

v rané adolescenci klesat oproti předchozímu vývojovému období. Stávají se ale 

realističtějšími a přibližují se reálnému výkonu jedince. Obecně klesá také hodnota 

jednotlivých vzdělávacích oblastí i vnitřní motivace obzvlášť při přechodu na druhý stupeň 

základní školy (Wigfield, Wagner in Elliot, Dweck, 2005). Na druhou stranu vnímaná 

osobní účinnost zůstává stabilní, případně spíše roste (Hornstra et al., 2013). 

                                                 
8 Toto období je v této práci chápáno od přechodu na druhý stupeň základní školy po ukončení středního 

stupně vzdělávání. 
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Výše popsané změny jsou způsobeny zvyšující se intenzitou hodnotící zpětné vazby 

a srovnáváním s okolím. Roli zde také může hrát přehnaný důraz na porovnávání 

s vrstevníky, které obecně vede k osvojení maladaptivních strategií v situacích výkonu, a 

mimo jiné i k poklesu motivace zejména u dětí, které jsou méně školsky zdatné. Další 

rizikový faktor je snížení zájmu rodiny o dění ve škole, které je ve vývojové fázi získávání 

větší autonomie přirozené, nicméně v kritických obdobích přechodu mezi stupni 

vzdělávání, kdy jsou narušeny i vrstevnické vztahy jedince, je pochopitelný i pokles vnitřní 

motivace. Kvůli vysokému penzu učiva jsou ve výuce často voleny návodné/instruktážní 

metody výuky, které nedovolují jedinci svobodu v procesu poznávání a učení. 

V neposlední řadě může být pokles způsoben i rozšířením spektra zájmů jedince, kam 

školní předměty ne vždy spadají. (Wigfield, Wagner in Elliot, Dweck, 2005) 

S nově vznikajícími zájmy souvisí rapidní vývoj identity jedince, který chápeme 

jako všeobecný smysl toho, kým jedinec je. Identita je opět součástí konstruktů Já, které 

zahrnuje i výše probírané sebevědomí, sebe-hodnotu, vnímanou osobní účinnost a další. Na 

konci prvního stupně základní školy jsou všem těmto konceptům položeny základní 

struktury a během adolescence se utříbí do celistvého celku. Jedinec si ideálně vytvoří 

přesný obrázek o svých kompetencích, získá vhled do vlastní hodnoty a vytříbí se, v jakých 

oblastech bude jeho sebevědomí největší a tím i v jakých oblastech zasáhne selhání jeho 

sebe-hodnotu (Maroiu, Maricuțoiu, Sava, 2016). Díky tomuto rozvrstvení vzniká problém 

ve zjišťování souvislosti mezi vnímaným sebe-pojetím (self-concept) a motivací, protože 

se jedná o velmi komplexní systém, v němž není možné použít jednu univerzální metodu. 

(Wigfield, Wagner in Elliot, Dweck, 2005). Vývojový úkol k získání identity pak přispívá 

k tomu, že jedinci se snaží vytvořit koherentní systém z jednotlivých oblastí vlastní 

vnímané kompetence (akademické, sociální, fyzické), které byly v předchozím období 

mladšího školního věku oddělené a hierarchicky uspořádané. (Schunk, Pintrich et al., 

2008) 

Shrnutí druhé kapitoly 

Poznatky z kapitoly o vývoji motivačních struktur jedince shrnují mechanismy a 

vlivy, které hrají roli v přijetí osobního cíle jedince. Zároveň ukazují, že zaměření cíle je 

možné chápat jako jeden z důležitých konstruktů Já, jehož základ je položen velmi záhy po 
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narození jedince a vlivem prostředí nabývá podoby, kterou jsme schopni zjišťovat ve 

školním věku dítěte dotazníkovými metodami. Teorie a koncepty dosud zmíněné mají vždy 

společnou linku a procesy spojenými s přijetím výkonového cíle, nebo jsou prokázaným 

důsledkem daného cíle. 

Důležité jsou také vývojové zákonitosti, které provázejí období adolescence, a které 

do jisté míry limitují poznání motivační struktury jedince v akademickém kontextu. Na 

druhou stranu právě rapidní vývojové změny v tomto období umožňují cíleným působením 

měnit i osobní výkonové cíle jedince, který se dostává do vrstevnické skupiny, nabývající 

na důležitosti v jeho životě. Nicméně prostředníkem pro vývoj self jedince je také učitel a 

prostředí školy jako takové, kde žák tráví podstatnou část svého dne. 
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3 Jak se cíle odráží ve školním životě dítěte 

Teorie výkonového cíle tedy nabízí rámec pro porozumění tomu, jak přijaté osobní 

cíle působí na chování studenta zejména ve školním prostředí. Autoři zabývající se touto 

problematikou orientaci cíle pojmenovávají různě, ale v základu je možné termíny 

provázat a tvoří ucelený systém, v němž lze snadno najít praktické přesahy. Cíle jsou tedy 

situačně podmíněné kognitivně afektivní rámce a udávají směr chování, jak a proč se 

jedinec snaží dosáhnout různých záměrů (Kaplan, Maehr, 2007). Ve školním prostředí se 

nejčastěji používá rozlišení na dva cíle, které jsou různě pojmenovávány, ale ve své 

podstatě jsou totožné. Jedná se o již dříve zmiňované cíle orientované na ego / porovnání 

s ostatními (performance) / schopnosti (ability) a cíle orientované na úkol / učení 

(learning) / dokonalé zvládnutí činnosti (mastery) (Ciani, Sheldon et al., 2011). Výzkumy 

ukazují, že cíl zaměřený na úkol má za následek propracovanější (metakognitivní) strategie 

učení, školní úspěch i vyšší odolnost proti selhání. Je tedy na místě zabývat se tím, jak 

tento cíl ve výchově i výuce podpořit. King a McInerney (2016) poukázali ve své 

longitudinální studii na to, že tento vztah funguje obousměrně, tedy adaptace efektivních 

strategií učení vede k přijetí cíle zaměřeného na úkol. Zároveň je pro vznik adaptivního 

cíle zaměřeného na úkol pro jedince nutné zažít úspěch ve vzdělávacím kontextu, aby 

došlo k potvrzení jeho sebe-hodnoty a tím se zvýšila důležitost této oblasti v životě (sytila 

sebepojetí) jedince (Covington, 2000). Níže je uvedena tabulka, která shrnuje obsah těchto 

cílů podle Andermana a Maehra (1994): 

Tabulka 4. Definice cílů zaměřených na úkol a porovnání s ostatními (Anderman, Maehr, 1994). 

 mastery/task/learning goal performance/ability/ego goal 

úspěch je vnímán jako … zlepšení, posun, mistrovství, 

inovace, kreativita 

dobré známky, vysoký výkon 

v porovnání s ostatními, 

průměrný výkon ve 

standardních metodách, 

vítězství za každou cenu 

hodnota je v … úsilí, pokoušení se 

v náročných úkolech 

vyhnutí se neúspěchu 

základ pro uspokojení je v … posunu, dokonalém zvládnutí 

činnosti 

být nejlepší, úspěchu v poměru 

ke snaze 

pracovní kontext je … růst individuálního potenciálu, 

učení 

nastavení výkonové hierarchie 

důvody pro snahu jsou … vnitřní a osobní smysl aktivity předvedení vlastní hodnoty 
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hodnotící kritéria … absolutní kritéria, důkazy o 

posunu 

normy, sociální srovnání 

chyba vnímána jako … součást růstu, informační selhání, důkaz o nedostatku 

schopnosti, nebo hodnoty 

kompetence vnímána jako … vyvíjející se skrz úsilí zděděná a fixní 

 

Pintrich (2000), který se tématu intenzivně věnoval, upozorňuje i na pozitivní 

aspekty cíle zaměřeného na porovnání s ostatními (performance) obzvláště v orientaci cíle 

na překonání ostatních (approach). Poukazuje na fakt, že oba cíle mohou být přítomny u 

jedince v různých situacích výkonu podle očekávaných výsledků. Maladaptivita cíle 

zaměřeného na porovnání s ostatními se ukazuje ve chvíli, kdy je očekávaný výsledek 

narušen a vede k negativním úsudkům o self, nebo přílišné pozornosti věnované srovnání 

s ostatními. Žáci s kterýmkoliv cílem tedy mohou být srovnatelně úspěšní s tím rozdílem, 

že u cíle zaměřeného na porovnání s ostatními může být vnímaná úroveň zájmu, 

uspokojení, pozitivních emocí nižší, kdežto úzkost a negativní pocity mohou narůstat na 

intenzitě, oproti studentům s cílem zaměřeným na úkol. Tím, jak mohou studenti mít 

prospěch z cíle zaměřeného na porovnání s ostatními s orientací na překonání ostatních 

(performance-approach), se hlouběji zabývali i Midgleyová, Kaplan a kol. (2001). 

Pro školní prostředí je také užitečné popsat téma sebe-regulace a internalizace 

procesů vnější motivace z hlediska teorie sebeurčení. Vnitřní motivaci vidí Deci a Ryan 

(2000) jako proces vedoucí k chování, které jedinci zajistí pocit kompetence a sebeurčení, 

přichází většinou sama na základě zájmu (u dětí explorační chování). Vnější motivace je 

ale podle nich také důležitou součástí socializačního procesu, kdy právě tento dříve 

negativně vnímaný komponent motivace, se prostřednictvím procesu internalizace může 

stát součástí sebe-regulačního systému jedince, aby mohl zažívat stav sebeurčení. Pokud je 

ale proces internalizace zastaven, zůstanou pobídky externí, případně dojde pouze 

k částečné internalizaci (vytvoří introjekt integrovaný do psychiky jedince, ale externí vůči 

self), nebo k neintegrované identifikaci (př. cvičím, protože vím, že je to dobré pro moje 

zdraví, ale ne proto, že by mi samotné cvičení dodávalo pocit uspokojení). Uvědomění 

tohoto procesu tedy může být ve školní praxi užitečné zejména pro žáky, kteří potřebují 

vnější motivaci ke školní práci. 
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I když se výzkum (včetně této práce) zabývá hojně studenty, kteří chtějí dosahovat 

ve škole úspěchu (ať už skrze jakýkoliv z výše zmíněných cílů), existuje ještě jedna 

skupina, pro niž autoři definovali cíl protichůdný vůči cílům orientovaným na dosažení 

úspěchu, který pojmenovali jako cíl vyhnutí se práci (work-avoidance), nebo akademické 

odcizení (liší se tím, že jako úspěch je chápán únik studenta bez nutnosti udělat jakoukoliv 

práci) (Archer, 1994; Kaplan, Maehr, 2007; King, McInerney, 2014). Studenti s tímto 

cílem se snaží školní práci udělat s co nejmenší námahou, nebo podvodem. Archerová 

(1994) upozorňuje na to, že pro tyto studenty není oblast školy důležitou pro udržení 

osobní hodnoty a sebevědomí, tudíž jejich výsledky nesvědčí o nedostatečné schopnosti 

zvládat učení. 

Kaplan a Maehr (2007) uvádí také kontextový aspekt cílů ve školním prostředí, 

který je založen na určení jeho zásadních znaků – jsou jimi: úkol, autorita, uznání, dělení 

do skupin, hodnocení a čas (anglická zkratka TARGET). Podrobnější význam jednotlivých 

aspektů je uveden v Tabulce 5 níže. Tento výčet není platný jen pro školní prostředí, ale 

pro jakýkoliv kontext, kde je potřeba podpořit adaptivní cíle. Tabulka je sestavena na 

základě výzkumů Amesové, Epsteina, Maehra a Midgleyové (in Kaplan, Maehr, 2007). 

Vnímaná orientace cíle ve třídě se také zdá být u jedince neměnná v průběhu školního 

roku, ale při přechodu mezi stupni vzdělávání je více náchylná ke změnám. (Kaplan, 

Maehr, 2007).  

Tabulka 5. Aspekty prostředí, které ovlivňují zaměření cíle (TARGET). (Kaplan, Maehr, 2007) 

Aspekt prostředí Hlavní otázky Podpora mastery cíle Podpora performance cíle 

ÚKOL (task) Co se po žákovi žádá? Jaký 

je výstup, struktura účasti a 

požadavky úkolu? Jak 

smysluplný je pro žáka 

úkol? 

Žák je žádán, aby se zapojil 

do pro něj osobně 

smysluplného a podnětného 

úkolu s flexibilní strukturou 

účasti, jehož výstup je 

užitečný nebo smysluplný. 

Úkoly se liší podle žáků 

v daném kontextu.  

Žák je žádán, aby se zapojil 

do velmi lehkého 

mechanického úkolu, nebo 

do příliš obtížného úkolu 

s přísnou strukturou účasti 

a jeho výstupem je 

primárně určen 

k hodnocení. Úkoly jsou 

podobné pro všechny žáky. 

AUTORITA (authority) Má žák možnost 

rozhodnout jak a kdy udělat 

úkol? Mohou být pravidla a 

nařízení změněna? Kdo se 

účastní rozhodování a 

jakým způsobem? 

Žák se účastní rozhodování 

ohledně nařízení, která se 

ho týkají a má právo 

rozhodovat o prostředcích a 

strategiích k zapojení do 

úkolu. 

Žák musí dodržet z vnějšku 

vynucená pravidla a nemá 

právo k výběru alternativ 

k doporučenému způsobu 

pro zapojení do úkolu. 

UZNÁNÍ (recognition) Jaké výsledky a chování 

jsou povšimnuty a 

Chování, které je uznáváno 

zahrnuje: rozšíření úsilí, 

Chování, které je uznáváno 

zahrnuje: úspěch za cenu 
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uznávány? podstupování rizika, 

kreativitu, sdílení nápadů, 

učení z chyb. Uznání se 

děje v soukromí. 

malé snahy, bezchybnost, 

poslušnost z vnějšku 

prosazovaných pravidel a 

nařízení. Uznání se děje 

veřejně. 

DĚLENÍ DO SKUPIN 

(grouping) 

Jaká jsou kritéria dělení do 

skupin? Jaké jsou normy a 

nařízení pro interakci mezi 

členy skupiny? 

Kritéria dělení zahrnují: 

oblast zájmu, rozdíly mezi 

členy, které podpoří učení, 

interakce a sdílení v rámci 

skupiny i mezi nimi. 

Kritéria dělení zahrnují: 

úroveň schopnosti, výkon, 

sociální status. Interakce 

mezi členy je limitována, 

mezi skupinami je 

soutěživost. 

HODNOCENÍ (evaluation) Jak hodnocení úkolu 

vypovídá o jeho záměrech? 

Jak je hodnocení 

prováděno? 

Žáci jsou hodnoceni za 

posun, kreativitu a 

zvládnutí dovednosti. 

Hodnocení je prováděno 

v soukromí. 

Žáci jsou hodnoceni za 

splnění a v porovnání 

s ostatními. Hodnocení je 

veřejné. 

ČAS (time) Jak je řízen čas? Jak 

flexibilní je rozvrh? Jaká 

zpráva je předávána 

časovými limity? 

Čas je flexibilní, žáci 

mohou pracovat svým 

tempem, rozvrh je 

přizpůsobován úkolu a 

požadavkům žáků 

s důrazem na podporu 

učení. 

Čas je fixní, limity jsou 

nastaveny, žáci jsou 

povinni podávat výkon pod 

tlakem, rozvrh je důležitější 

než dokončení úkolu a 

porozumění. 

 

Důležitou součástí vlivu cílů na školní prostředí je souhra osobních cílů a struktury 

cíle v prostředí. Osobní cíle jsou podmíněny mnoha proměnnými, které jsou podrobně 

rozepsány v předchozí kapitole. Nebyl ale zatím příliš zmíněn faktor vrstevníků, který 

vstupuje do přijetí osobního cíle ve školním prostředí. Vrstevníci / spolužáci mají 

s postupujícím biopsychosociálním vývojem na jedince zásadní vliv, nicméně i tento vliv 

může být umírněn nastavenou strukturou cíle ve třídě. Murayamová a Elliot (2009) 

testovali tři hypotézy, jak tato struktura cíle ovlivňuje výsledky spojené s dosahováním 

úspěchu. Ani jedna z hypotéz se nepotvrdila jako jediná správná pro vysvětlení vlivu 

struktury cíle na dosahování úspěchu, ale společná interpretace výsledků podává ucelený 

obraz. Podle modelu přímého efektu (cíle k dosažení úspěchu + struktura cíle → výsledky) 

například nemá mastery struktura cíle efekt na akademické sebe-pojetí, ale model 

nepřímého efektu (struktura cíle → cíle k dosažení úspěchu → výsledky) ukazuje, že má 

nepřímý efekt díky podpoře osobního mastery cíle. Dále by bylo možné uvažovat 

z výsledků interakčního modelu (cíle k dosažení úspěchu → (struktura cíle) → výsledky) o 

vysoké efektivitě performance-approach cíle na výsledky, nicméně podle modelu přímého 

efektu má tato struktura cíle celkový negativní efekt na vnitřní motivaci a akademické 

sebe-pojetí. 
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Interakce všech proměnných v edukačním procesu je i z hlediska části výzkumů 

zabývající se cíli a akademickým úspěchem velmi komplexní a stále se vyvíjející. I tak je 

ale možné s dosavadními poznatky pracovat v praxi, jak bude ukázáno v následující části. 

3.1 Jak pracovat s cíli ve školní třídě 

Návodné schéma nám podává v předchozí kapitole uvedená tabulka aspektů 

prostředí TARGET. Mapuje procesy a možnosti změny v kontextu třídy hlavně z pozice 

učitele potažmo celé školy. Dalším faktorem je vliv vrstevnické skupiny a orientace cíle 

celé třídy, s kterou učitel pracuje. Z poznatků o cíli zaměřeném na porovnání s ostatními 

předchozí části práce vyplývá, že klasické české školství je svou koncepcí zaměřeno spíše 

na cíl porovnání s ostatními. Samozřejmě můžeme v dnešní době vidět i běžné školy, kde 

se učitelé snaží inovovat systém práce s žáky v rámci možností, které mají. Pro tyto 

pedagogy je určena i aktuální práce. 

V rámci dostupné odborné literatury se autoři zabývají teoretickou stránkou 

nastavení cílů ve třídě, ale existuje poměrně málo zdrojů, kde najít konkrétní doporučení, 

jak výuku nastavit podle těchto teoretických poznatků. Jedním z takových zdrojů je 

například kniha Schunka, Pintricha a kol. (2008), nebo článek Hrusky (2011). Základ, 

z něhož vychází práce učitelů v jednotlivých třídách, je už samotná společnost a kultura, 

v níž se škola nachází. Vliv na cíle ve třídě má velikost školy, typ studentů, zapojení 

rodičů/komunity, legislativní možnosti a omezení. K tomu se přidává školní kultura a 

organizace, které určují normy, sdílené přesvědčení, klima, strukturu práce, úkolů, řízení, 

odměňování, využití času, hodnocení atd. Všechny jmenované vlivy pak působí na 

samotné učitele i žáky a jejich orientaci cíle, vnímanou osobní účinnost, úsilí, vytrvalost, 

uspokojení na straně učitele a úspěch na straně žáka. (Schunk, Pintrich et al., 2008) 

Výzkumy ukazují, že podpora rodičů, učitele a vrstevníků vede k adaptivním cílům, 

tuto hypotézu potvrdili i King a McInerney (2014). Zároveň uvádějí, že podpora vrstevníků 

a učitele omezuje přijetí cíle vyhnutí se práci. Přeměna tohoto cíle na cíle spojené 

s dosahováním úspěchu je však mnohem náročnější, než přeměna cíle zaměřeného na 

porovnání s ostatními na cíl zaměřený na zvládnutí / úkol. Dle autorů výzkumu se cíl work-

avoidance váže na mnohem negativnější důsledky než ostatní cíle, jako je nízké zaujetí / 

zapojení a roztrpčení ze školní práce. 
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V případě, že učitel chce nastavit dění ve třídě na cíl zaměřený na zvládnutí / úkol, 

pak to vyžaduje reflexi výše uvedených faktorů v jeho konkrétním prostředí a hlubokou 

sebereflexi toho, jak se vše odráží v přístupu jeho samotného k výuce a ve struktuře cíle 

tříd, s nimiž pracuje. Pro změnu k cíli zaměřenému na zvládnutí / úkol může pak 

podniknout následující kroky, jak uvádí McCombsová a Whislerová (1997, in Schunk, 

Pintrich et al., 2008): 

• organizuje aktivity podle témat, která jsou pro studenty smysluplná 

• poskytuje komplexní a podnětné aktivity, které podporují koncepční a analytické myšlení 

• pomáhá studentům rozvinout a utříbit jejich porozumění prostřednictvím kritického 

myšlení a myšlení vyššího řádu (metakognice) 

• poskytuje příležitosti pro studenty, aby si vybrali své projekty a pracovali ve svém tempu 

• poskytuje příležitosti pro studenty, aby spolupracovali s vrstevníky různého věku, kultury a 

schopností, zahrnuje vrstevnické vzdělávání jako součást instrukce 

• používá různorodou škálu zadávání instrukcí a metod, aby se potkal s potřebami studentů 

• zahrnuje aktivity, které jsou osobně a kulturně významné 

• podporuje sdílené rozhodování a autonomii studentů, postupně dává studentům 

odpovědnost za učení 

• naslouchá a respektuje názory studentů 

• sleduje posun studentů a průběžně podává zpětnou vazbu k individuálnímu růstu 

• používá standardizované a alternativní formy pro hodnocení, umožňuje, aby studenti 

demonstrovali své kompetence a úspěchy v rámci standardů vzdělávání různými způsoby 

• používá heterogenní dělení do skupin tak, aby posílil kooperaci, sdílenou odpovědnost a 

pocit sounáležitosti 

Mnoho z těchto kroků je zahrnuto i v tabulce TARGET v předchozí kapitole s tím 

rozdílem, že tento výčet je formulován jako jednoduchý akční plán, kterého se učitelé 

mohou držet. Pokud se učitel rozhodne měnit strukturu cíle ve své třídě, je ovšem nutné 

počítat s tím, že výsledky nebudou viditelné hned. Ideální přesun je tedy buď velmi 

pozvolný a vytrvalý, nebo jak uvádí Kaplan a Maehr (2007) se začátkem školního roku. 

Patricková a Ryanová (2008) k taxonomii TARGET přidaly na základě svého výzkumu 

další čtyři kategorie uvedené v Tabulce 6. Pokud byl učitel přátelský, přístupný (měl zájem 

o pomoc studentům, zajímalo ho, jestli žáky hodina bavila a porozuměli obsahu, 

projevoval trpělivost při nepochopení) a používal různé způsoby a příklady k vysvětlení 

látky, vnímali studenti ve třídě strukturu cíle zaměřeného na zvládnutí / úkol. Podmíněné 
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odměny, povzbuzování snahy studentů a možnost opravy různých kvízů a domácích úkolů 

také podporovaly tento cíl. 

Tabulka 6. Přidané kategorie v popisu praktik učitelů a odpovědí žáků (Patrick, Ryan, 2008). 

Kategorie Popis a příklady Odpovědi studentů 

(bez ohledu na cíl) 

Pedagogická (sociální interakce) Aspekty interakcí učitel-student, které 

zahrnují učený obsah (vč. vysvětlování, 

předvádění, přezkoumání, dávání 

příkladů, opakované učení, nebo učení 

specifických učebních strategií). 

„Kdykoliv se učíme něco nového, 

používá příklady nebo vysvětluje, 

pokud máme dotazy.“ 

„Pokud nerozumíme, jak řeší 

problém, vysvětlí odpověď jinak.“ 

„Říká nám zkratky, které problém 

zjednoduší.“ 

„Po každém úkolu se ptá, jestli ho 

máme špatně a pokud ano, tak ho 

řeší s námi a ukáže nám nové 

způsoby řešení.“ 

„Když máme otázky k tomu, co nám 

chybí v testu a nevíme proč, 

vždycky zpracuje odpověď a 

vysvětlí, co dělá.“ 

„Nevysvětluje úplně, jak to udělat. 

Říká, že je to v učebnici pro 6. třídu 

a měli bychom vědět, jak se to 

dělá.“ 

„Učitel vymýšlí různé drobnosti, 

které nám pomůžou si pamatovat.“ 

Emoční Aspekty interakcí učitel-student, které 

zahrnují emoce (vč. odkazů na péči 

učitele, podpory, respektu, konfliktu, 

nálady, humoru a jestli se jedinec cítí 

být povšimnut jako individuum a 

spojený s učitelem). 

„Něco si vymyslí, nebo nás 

rozesměje, aby nám to došlo.“ 

„Z tónu hlasu.“ 

„Protože je hodná.“ 

„Protože neví, jak moc jsem se 

s úkolem snažil.“ 

„Protože někdy to vypadá, jako, že 

jí nezajímáme.“ 

„Snaží se nás povzbudit, když jsme 

ve stresu ze zkoušky, nebo úkolu.“ 

Učitel říká Zahrnuje tvrzení učitele „Vždycky nám říká, že je lepší se 

učit, než se jen naučit nazpaměť.“ 

„Říká, že neprojdeme jen 

s memorováním, ale 

s porozuměním.“ 

 

Aplikaci těchto poznatků pak uvádí Hruska (2011) ve svém článku o výuce hudební 

výchovy. Stanovení správné úrovně náročnosti úkolu je základ pro vzbuzení motivace. 

Zároveň na začátku zkoušky napíše cíle daného setkání na tabuli, na čem je potřeba 

pracovat. Po zkoušce se studenty diskutuje, zda byla zkouška produktivní a zda si myslí, že 

dosáhli cíle, zároveň také, co mohou očekávat příště. Podporu učebního prostředí navozuje 
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u prvních ročníků hry na nástroj slovy, že jsou všichni na stejné lodi a všichni jsou na 

hodině, aby se učili od sebe navzájem. Důležité je poskytovat individuální pozornost a 

vytvořit nesoutěživou atmosféru. Otázky typu: „Co v této části nefungovalo, a co můžeme 

udělat, abychom to zlepšili?, nebo „Co chtěl touto částí skladatel vyjádřit?“ mají jak 

hodnotící, tak koncepční složku, které obě podporují prostředí zaměřené na učení a 

zvládnutí činnosti. Dále Hruska (2011) zdůrazňuje roli studentského vedení (leadership). 

Uvádí příklad, kdy jeho škola volí každoročně dva „knihovníky“, kteří mají po celý rok 

odpovědnost za výběr přípravu, distribuci a zpětný sběr notového materiálu. Ostatní na ně 

spoléhají a učitelé jim dávají volnost v kontrolovaných situacích, ale zároveň jim 

předkládají úkoly, které jsou pro ně náročné a vedou je procesem jejich řešení. Zde je 

mnohem zásadnější individuální hodnocení a průběžná motivace studentů při překonávaní 

obtíží spjatých s odpovědnou pozicí. 

Vliv cíle zaměřeného na zvládnutí / úkol je viditelný nejen u žáků, ale také u učitelů 

samotných. Podle Wanga a Halla (2017) zažívají učitelé podporující tento adaptivní cíl 

více potěšení ze své práce. V této souvislosti uvádí i Patricková, Kaplan a kol. (2011), že 

metody pro zjišťování struktury cíle ve třídě mají potenciál zachytit i klima třídy jako 

zastřešující prvek obsahující další dimenze sociálního klimatu, například podporu učitele, 

vzájemný respekt ve třídě nebo diskuzi zaměřenou na učení. Zajímavé je také zjištění, že 

struktura cíle nastavená učitelem / školou má nezávislé efekty na osobních cílech. 

Polychroniová, Hatzichristouová a kol. (2012) zjistily tento efekt pro strukturu cíle 

zaměřeného na porovnání s ostatními, která má negativní efekt na sociální vztahy ve třídě, 

ale pro osobní cíl tomu tak není. Naopak struktura cíle zaměřená na zvládnutí / úkol má 

stejné pozitivní efekt na sociální vztahy jako osobní cíl, ale opět fungují nezávisle na sobě. 

Má tedy smysl záměrně se snažit nastavit ve třídách strukturu cíle podporující zvládnutí 

činnosti, i když žáci mají jiné osobní cíle. 
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3.2 Vývoj teorie cíle do současnosti a české verze dotazníku PALS 

Dotazník PALS (Patterns of Adaptive Learning Scales), volně přeloženo jako škály 

zjišťující vzorce adaptivního učení, byl vytvořen na základě trichotomického modelu 

výkonových cílů mastery – performance-approach – performance-avoidance (Elliot, 

McGregor, 2001). Později Elliot rozpracovává model do matice 2x2, uvedené v úvodu 

druhé kapitoly, na základě definice a valence, kde nově popisuje mastery-avoidance cíl, 

tedy cíl zaměřený na snahu neztratit kompetenci. Ve své pozdější studii navrhuje změnu 

terminologie cílů a rozšíření matice na 3x2 uvedené v následující tabulce: 

Tabulka 7. Model výkonových cílů, matice 3x2 (Elliot, Murayama et al., 2011). 

  DEFINICE 

  Absolutní (úkol) 
Intrapersonální 

(self) 

Interpersonální 

(other)  

VALENCE 

Pozitivní (přiblížení se 

úspěchu) 

správně 

vypracovat úkol 
zlepšit se 

být lepší než 

ostatní 

Negativní (vyhnutí se 

selhání) 

vyhnout se 

nesprávnému 

vypracování 

vyhnout se 

zhoršení 

vyhnout se tomu, 

být horší než 

ostatní 

 

Tento upravený model podle autorů lépe postihuje realitu, s kterou se setkáváme, a 

zahrnuje poznatky teorie sebeurčení i teorie očekávání a hodnoty. Zároveň apelují na 

upuštění od terminologie mastery-performance v odborné diskuzi, protože tento koncept 

nabyl od 80. let 20. století dvou odlišných podob – jako koncept rozvoje kompetence 

(mastery) a předvedení kompetence (performance) a později z hlediska intrapersonálního 

(mastery) a interpersonálního (performance) standardu hodnocení kompetence. Autoři 

navrhují i dotazník sestavený na základě 3x2 modelu, který je v současnosti užíván pro 

testování tohoto modelu v praxi (např. Gillet, Marc-andré et al., 2015; Lower, Newman et 

al., 2016; Mascret, Elliot et al., 2015; Yang, Taylor et al., 2016). 

Dotazník PALS je komplexní metoda, která zahrnuje škály postihující celé 

spektrum vlivů učebního prostředí z hlediska cílů, a také zjišťuje informace z ostatních 

oblastí života žáka. Původní dotazník vznikal v letech 1994 – 1999 na 21 základních 

školách na prvním stupni, 10 základních školách na druhém stupni a 5 středních školách. 

První verze dotazníku byla publikována v roce 1997 a osobní škály byly poté revidovány 

na aktuální verzi z roku 2000. Na veškerá tvrzení odpovídají respondenti označením 
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odpovědi na pětibodové Likertově škále, kdy 1 = zcela nepravdivé, 3 = částečně pravdivé a 

5 = zcela pravdivé, body 2 a 4 nemají vlastní označení. (Anderman, Midgley in Midgley, 

2002) 

Původní dotazník obsahuje následující škály pro žáky, kde jsou tučně vyznačeny 

škály použité v prezentovaném výzkumu (Midgley, Maehr et al., 2000): 

• škály s položkami pro cíle mastery, performance-approach, performance-avoidance 

o osobní výkonová orientace (Personal Achievement Goal Orientations) 

o vnímání cílů učitele (Perception of Teacher’s Goals) 

o vnímání struktury cíle ve třídě (Perception of Classroom Goal Structures) 

• pouze informační škály mapující další dimenze školního života jedince, v nichž se 

adaptovaný cíl odráží 

o vnímání, přesvědčení a strategie jedince v akademickém kontextu 

(Academic-Related Perceptions, Beliefs, and Strategies) 

▪ tlak ze strany učitele (Academic press) 

▪ sebe-znevýhodňující strategie (Academic Self-Handicapping 

Strategies) 

▪ vyhýbání se novému (Avoiding Novelty) 

▪ podvodné chování (Cheating Behavior) 

▪ rušivé chování (Disruptive Behavior) 

▪ snižování vlastního výkonu (Self-Presentation of Low Achievement) 

▪ skepse vůči potřebě vzdělání do budoucna (Scepticism About the 

Relevance of School for Future Success) 

o vnímání domova, rodičů a sousedství (Perceptions of Parents, Home Life, 

and Neighborhood) 

▪ vnímání cíle rodičů 

• položky pro cíl mastery a performance (bez dalšího rozlišení) 

▪ nesoulad mezi domovem a školou (Dissonance Between Home 

and School) 

▪ sousedství 
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Dále soubor obsahuje škály i pro učitele (Midgley, Maehr et al., 2000): 

• škály s rozlišením položek pro strukturu cíle mastery a performance (bez 

dalšího rozlišení) 

o vnímání školní struktury cíle komunikované studentům (Perceptions 

of the School Goal Structure for Students) 

o přístupy k instrukci (Approaches to Instruction) 

• informační škála zaměřená na zjištění vnímané osobní učitelské účinnosti 

(Personal Teaching Efficacy) 

 

V následných výzkumech se dotazník PALS ukázal být jako validní a spolehlivý 

nástroj v americkém prostředí i v porovnání s jinými dotazníky (Anderman, Urdan et al., 

2003; Jagacinski, Duda, 2001; Ross. Shannon et al., 2002; Ross, Blackburn et al., 2005). 

Muisová, Winne a kol. (2009) upozorňují na to, že dotazník spolehlivě odráží agregát cíle 

skupiny, ale jeho použití pro vyhodnocení individuálního cíle žáka je riskantní. Navrhují 

formulaci položek tak, aby jejich zaměření na cíl nebylo tolik zjevné a žáci byli méně 

nakloněni s nimi souhlasit. Stejně tak by kvalitu dotazníku podpořilo zvýšení počtu 

položek a zvyšování obtížnosti. Ověření dotazníku proběhlo i v jiných jazykových verzích 

např. ve španělštině (Matos, Lens et al., 2007; Torrano, Gonzáles-Torres, 2016), turečtině 

(Cikrikci-Demirtash, 2005), švédštině (Blomgren, 2016), korejštině (Bong, Woo et al., 

2013) nebo hebrejštině (Vedder‐Weiss, Fortus, 2011). 

Shrnutí třetí kapitoly 

V této kapitole jsme uvedli vlivy, které hrají roli při přijetí cíle jedince ve školním 

prostředí. Jedná se o prostor, kde žák tráví většinu svého času a nabízí se tedy zaměřit 

snahy o změnu cíle performance na mastery právě sem. Také sem směřuje naprostá většina 

výzkumných sil. Naznačili jsme také současný vývoj teorie výkonového cíle a přístupy k 

jeho zjišťování. I když dotazník PALS nevychází z nejnovějšího modelu cílů, je to nástroj, 

který je v zahraničí empiricky dobře ověřen a rozlišuje mezi třemi typy výkonových cílů, 

které jsou pro základní orientaci v motivační struktuře školní třídy dostačující. 

Nicméně není možné izolovat žáka ve škole od prostředí, z kterého do ní přichází, a 

jak si ukážeme v následující kapitole vliv rodinného prostředí je na vývoj jedince i jeho 
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výkonových cílů zásadní, stejně jako souhra těchto dvou prostředí, v nichž se žák převážně 

pohybuje. 
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4 Vliv vnímaného rodičovského přístupu na vývoj dítěte 

Tato kapitola bude věnována aktuálním poznatků o vlivu výchovy na různé aspekty 

osobnosti dítěte a jeho vývoj, nejen na výkonovou motivaci. K pochopení kontextu, 

v němž se současná mládež pohybuje, obsahuje práce historický a filosofický přehled 

pohledů na výchovu a rodičovství. Dále se zabývá teoriemi výchovných stylů a klíčových 

aspektů vztahu rodičů a dítěte. V poslední části jsou diskutovány výsledky současných 

výzkumů vlivu rodičů na různé oblasti života dítěte. 

4.1 Historický přehled přístupů k výchově 

Pokud se chceme zabývat výchovou v rodině z historického hlediska, je hledání 

pramenů velmi obtížné. Rozhodně není možné nahlížet na historii dnešní optikou výzkumu 

výchovy a rodičovského přístupu k dětem. Je možné popsat sociologický pohled na 

proměnu úlohy rodiny ve společnosti a paralelně s tím sledovat zaměření výchovy mimo 

rodinu v institucích. O konkrétních výchovných stylech rodičů není možné až do minulého 

století spekulovat. Psychologický pohled do historie výchovných strategií starověkých 

civilizací vnesla ve své práci Frenchová, proto se tato kapitola opírá hlavně o její práci 

(French in Bornstein, 2002).  

O výchově dětí v prvotně pospolné společnosti je možné uvažovat pouze teoreticky 

na základě logických domněnek. Rodiče zřejmě připravovali děti na dospělý život formou 

nápodoby, duševní vývoj byl zajištěn kontaktem se stařešiny dané společnosti (Šlégl, 

2012). Jasný rozdíl byl ve výchově chlapců a dívek daný dělbou práce. Postupně se 

s utvářením starověkých civilizací výchova chlapců soustředila na tělesnou a vojenskou 

zdatnost a byla následována vytvářením prvních škol pro nejvyšší vrstvy obyvatelstva 

(Jůva, 1997). 

Je ale možné najít i historiky, kteří se zajímají o vývoj rodičovství jako takového. 

Jedním z nich je i Lloyd deMause, který založil obor psychohistorie a zabývá se právě 

souvztažností aktuálních psychologických pohledů a konstruktů k historickému vývoji. 

Tvrdí, že čím dále jdeme do historie, tím více jsou rodičovské praktiky kruté a emočně 

distancované, protože rodiče nebyli schopni se s dětmi identifikovat, rodičovství ve 

starověku nazývá „módem vraždění novorozeňat“ (French in Bornstein, 2002). Tento 
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názor je později do jisté míry už překonaný a pozornost se obrací i k tomu, jak se 

zkvalitňovala péče o děti i jejich výchova. Důležitým bodem i pro moderní pohled na 

rodičovství je položení základu konstrukce pojmů „matka“, „otec“ a „rodič“ ve smyslu 

Jungových archetypů v tomto období. Frenchová (in Bornstein, 2002) upozorňuje na 

současnou polarizaci rodičovství na mužský a ženský princip, který ale nemusí být jediný, 

podle kterého je organizován rodičovský přístup a výchova. Je náročné dívat se na 

rodičovství mimo toto paradigma, nicméně je možné, že současná věda přichází o cenné 

poznatky o chování rodičů, které do tohoto paradigmatu nespadá, nebo mu dokonce 

odporuje. Současné pojetí základních dimenzí rodičovství je ovšem genderově neutrální a 

principiálně nerozlišuje mezi „typickým“ chováním matky a otce. 

Ani v psaných pramenech starověkých civilizací není mnoho zmínek o 

rodičovských praktikách a způsobech výchovy, je o nich možné usuzovat pouze ze zmínek 

o lékařských praktikách, vzdělávacích textech a z archeologických vykopávek. Pro 

představu uvádíme srovnání egyptské a mezopotamské civilizace. Ve starověkém Egyptě 

můžeme sledovat zmínky o mateřské oddanosti a lásce k dětem, oproti tomu 

z Mezopotámie není o dětech a rodičovství mnoho zmínek. Z dosti konkrétních zákonů, 

které zde platily, je možné usuzovat, že rodinný život obsahoval nejistotu a nemorální 

chování vůči dětem (bylo možné je prodat do otroctví, ale byly zákonem chráněni proti 

zneužití, při rozvodu těhotné ženy, jí musel muž vrátit věno apod.). Tato neutěšená 

atmosféra mohla být způsobena geografickým umístěním země, která se potýkala 

s válkami i nepředvídatelnými povodněmi. (French in Bornstein, 2002) 

Důležité je zmínit dostupné informace o rodičovství ve starověkém Izraeli, protože 

tato civilizaci položila základy západní kultury. Rodina ve starověkém Izraeli byla 

multigenerační a početná vzhledem k vysoké dětské úmrtnosti. O rodičovském přístupu je 

možné usuzovat z biblických textů, které jsou ale primárně patriarchální a muž 

reprezentuje Boha. Ten je také popisovaný jako otec, ženy jsou většinou v pozadí a jsou 

zobrazovány jako nositelky života. V Bibli jsou zobrazovány příběhy žen trpících tím, že 

nemají potomky (např. Sára, nebo Ráchel). Běžná byla díky tomuto přesvědčení i adopce. 

Je také možné usuzovat na tradici dětské oběti v této kultuře a na preferenci mužských 

potomků. Na druhou stranu prameny naznačují, že matky měly ve výchově stejné 
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postavení jako muži a dávaly příklad svým dcerám. Základní gramotnost byla dětem 

předávána v rodině, stejně jako mravní hodnoty (úcta ke starším, věrnost, milosrdenství. 

Tyto byly předávány hlavně prostřednictvím náboženské výchovy. (Šlégl, 2012; French in 

Bornstein, 2002) 

Významnou civilizací pro čerpání poznatků o historickém a filozofickém vývoji 

výchovy byli staří Řekové. Ti dle pramenů věnovali promýšlení přístupů k dítěti poměrně 

hodně času. Je to patrné z děl největších filosofů té doby – Sokrates, Platón, Aristoteles, 

ale i Hippokrates nebo Plutarchos (Šlégl, 2012). Zásadní rozdíl je patrný mezi dvěma 

největšími řeckými městy Aténami a Spartou. Ve Spartě byla výchova více řízena státem a 

podílely se na ní především ženy, které měly za úkol vychovat z chlapců schopné 

bojovníky. Naopak v Aténách byl důraz kladen na úlohu rodiny, která dítě vychovávala 

v souladu s filosofickými a náboženskými principy té doby. Příkladem je využívané 

učňovství, kdy synové trávili podstatnou část svého času ve stínu nejstaršího muže rodiny 

při výkonu jeho povolání, měli ale prostředníka, který usměrňoval komunikaci mezi otcem 

a dítětem. To je hlavně příklad nejvyšší vrstvy obyvatelstva. O přístupu nižší pracující 

třídy nemáme mnoho informací, ale lze usuzovat, že děti často vyrůstaly pod dohledem už 

starších ekonomicky neaktivních členů rodiny, nebo větší část dne bez dohledu. Zajímavý 

je pohled na tvorbu vazby dítěte s rodinou, která po porodu vyčkávala i týden, než dítě 

přijala do rodiny. Otec rodiny měl právo dítě ponechat napospas osudu a v tomto období se 

ho mohl ujmout například bezdětný pár. (French in Bornstein, 2002) 

Nicméně z hlediska moderního pohledu na pouto mezi dítětem a rodičem lze 

předpokládat, že tento způsob započetí života v rodině nebyl optimální. Je to patrné i 

z klasických knižních děl, že emocionální pouto mezi rodiči a dětmi nebylo příliš silné. O 

novorozence se staralo několik žen z domácnosti, běžnou praxí bylo zaměstnávání 

kojných. Větší váhu měla morální výchova a společenský tlak na zachování koheze rodiny. 

Podle Platóna nechávali rodiče dětem příliš volnosti a neregulovali jejich hru, aby měla 

edukační efekt. Na druhou stranu jistou formu restrikce představovalo učení na nočník, 

kam dítě muselo dospělým být posazeno a později zvednuto, mohl to být tedy nástroj pro 

regulaci chování dítěte. Péči o batolata a předškolní děti zabezpečoval paidagogue, který 

učil dítě mravům a dohlížel na jeho aktivity, často zůstával s rodinou do pozdní 
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adolescence. Lze usuzovat, že dítě mělo volnost do té míry, dokud neporušilo očekávání 

společnosti o chování dítěte / mladistvého daného věku. (French in Bornstein, 2002) 

Na rozdíl od Atén, které se soustředili na rozvoj principu kalokagathia, Sparta 

nabízí jiný extrémní pohled na výchovu. Muži netrávili se svými rodinami mnoho času, 

tudíž úkolem žen bylo vychovat z dětí nebojácné bojovníky. Prostředkem bylo usmrcování 

slabých novorozeňat, dále oplodňování žen i jinými muži kvůli kvalitě spermatu, o které se 

domnívali, že u starších mužů klesá. Ženy se také musely udržovat ve fyzické kondici a 

rodit začínaly až kolem dvacátého roku věku. S postupnými neúspěchy sparťanské armády, 

ženy přebíraly vedoucí postavení i v řízení města a výchovu dětí přenechávaly chůvám 

z řad otroků, které ale nebyly ztotožněny se spartánskou filosofií výchovy. Tato změna 

v rodičovském přístupu pak vedla k neúspěchu znovu zavedení tvrdého režimu o několik 

generací později v polovině 4. století n. l. (French in Bornstein, 2002; Jůva, 1997) 

Římané se ve svém rodinném uspořádání inspirovali řeckou filosofií, proto 

nastavení rodin bylo téměř totožné. Rozdílem byla absolutní moc muže jako hlavy rodiny a 

velmi častá rozvodovost v pozdějších obdobích říše. Na počátku říše vzrostl důraz na 

emoční pouto rodičů a dětí, ale s rozšiřujícím se impériem přenechávali i Římané péči o 

děti chůvám, otroků a pedagogům. K nim měly děti zřejmě velmi silný emoční vztah, 

nicméně výchova se stala skupinovou záležitostí, kde rodiče neměli zdaleka nejdůležitější 

místo. Stejně jako Řekové však považovali děti za ohebné, nezformované, nevědomé apod. 

Rozlišovali tři základní charakteristiky dítěte: soutěživost, zvědavost a přirozenou 

paměťovou vybavenost. Hlavní teorie výchovy obsahují díla Quintiliána a sv. Augustina, 

kteří více zdůrazňovali poslušnost u dětí. Z jejich děl pak čerpala středověká křesťanská 

Evropa. (French in Bornstein, 2002; Jůva, 1997; Šlégl, 2012) 

Vzhledem k rozvoji feudálního systému na přelomu starověku a středověku se 

proměnilo i postavení dítěte. Dítě sice bylo bráno jako hříchy nezkažený nový člověk, ale 

poměrně rozšířený byl postoj, že jeho zabití není bráno jako nijak zásadní prohřešek a 

tento přetrval až do poměrně pozdní doby. Restrikce ve společnosti nabývala v období 

středověku na síle a kvůli potřebě pracovní síly se i změnilo vnímání dítěte oproti např. 

starým Řekům. Dítě bylo bráno jako nedokonalá verze dospělého, jehož vývoj je potřeba 
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„přežít“ a počkat, až bude moci být ekonomicky aktivním členem domácnosti (Šlégl, 

2012). 

Důraz na vzdělání společnosti se vrací až zhruba v 6. století, ale do českých zemí 

pronikl až ve století desátém. Často ale bylo vzdělání spojeno s nutností přijetí do 

mnišského řádu, nebo bylo určeno elitě. Nicméně církev využila tohoto systému pro šíření 

křesťanského učení do nižších regionálních úrovní prostřednictvím farních škol, i když 

zřízených jen velmi sporadicky. Pozdější období zřizování univerzit v evropských 

metropolích přispělo ke zvýšení vzdělanosti alespoň nejvyšších vrstev, které si mohly 

dovolit domácího učitele (absolventa univerzity). S rozvojem střední třídy (měšťanů) pak 

byly zakládány další školy i ve městech, aby i děti této vrstvy obyvatelstva měly vzdělání. 

V tomto období je patrný myšlenkový posun k tomu, že vzdělání má suplovat výchovu. 

Zdá se, že nebylo běžné věnovat se výchově v domácnosti a vůbec o ní přemýšlet. Děti 

vyrůstaly v područí otce, který měl svrchovanou moc nad zbytkem rodiny. Dětem nebyla 

věnována zásadní pozornost a i v novorozeneckém věku s nimi bylo zacházeno tak, aby co 

nejméně obtěžovaly (např. použití povijanu). (Šlégl, 2012) 

Změna přichází s nástupem renesance, která se vrací k antickým zásadám např. 

kalokagathia. Dítě se tedy stává středem zájmu svých rodičů, například Erasmus 

Rotterdamský vyjadřuje potřebu, aby rodiče své děti milovali před i po narození, a 

inspiroval se Aristotelovou dialogickou metodou výuky. Thomas More přidává myšlenku 

přirozené výchovy hrou a volností. Thomas Campanella pak považuje za základ výchovy 

lásku, moudrost a vůli. Mapheus Veggius pak zdůrazňuje i roli kojení a kontakt s dítětem, 

z dnešního pohledu tedy základ bezpečné vazby. Mezitím v reformačním období se 

setkáváme i s požadavkem na vzdělání žen v díle Tomáše Štítného, který to považuje za 

základ pro dobrou výchovu dětí. Stejně tak Jan Hus nabádal rodiče k lásce k dětem. 

Později se objevil i apel na výchovu od obou rodičů, nejen matkou. (Šlégl, 2012) 

V pozdější době je díky Janu Amosi Komenskému položen základ moderní 

výchovy, kdy je rané dětství považováno za období přípravy na školní docházku, nicméně 

stále se v pramenech příliš nehovoří o tom, jak by rodiče tuto přípravu měli vést, či jaký 

přístup k dětem volit, aby byly tyto cíle výchovy naplněny. V podstatě první, kdo se 

tomuto tématu věnoval, byl Jean Jacques Rousseau ve svém díle Emil. Zde už vidíme 
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praktické příklady, jak má rodič s dítětem jednat, např. rodič nemá být radikálně přísný, ani 

shovívavý, má mu umožnit volný pohybový vývoj, má s dítětem mluvit na jeho úrovni 

apod. Osvícenství vedlo i k zakládání dětských domovů, pod záštitou Johana Pestalozziho, 

který tvrdil, že dítě nemůže zůstat bez mateřského a otcovského vzoru, nicméně se tato 

myšlenka v praxi nepodařila zcela naplnit, jak vidíme z různých uměleckých děl o životě 

v sirotčinci. John Locke pak pro Anglii určil principy výchovy gentlemana, ale opomíjel 

přitom citovou stránku výchovy, což je opět viditelné z různých zdrojů popisující tamní 

šlechtický život. V českých zemích je pak největším představitelem Daniel Lehocký, který 

definuje rodiče jako ukázněného, klidného, snášenlivého a dobrotivého. Dále rozlišuje i 

typy temperamentu u dětí a výchovu dívek a chlapců s respektem k jejich odlišné biologii. 

(Šlégl, 2012) 

S nástupem průmyslové revoluce se ale podmínky běžných obyvatel zhoršily a tím 

trpěla i výchova dětí, díky špatným podmínkám byly děti posílány do práce, sotva se 

naučily chodit a mluvit. To vedlo k nárůstu jeslí a školek, které měly poskytnout prostředí 

pro optimální rozvoj. Opět tím ale upadá vztah mezi rodiči a dítětem, kontakt je omezený 

jen na noc a v zařízeních je věnován čas především vzdělávání. Podle Lva Nikolajeviče 

Tolstého je potřeba, aby se děti ve škole nejen vzdělávaly, ale také dobře cítily. Nicméně i 

přesto převažoval institucionální pohled na výchovu dítěte. Základ modernímu rodičovství 

položila kniha Století dítěte od Ellen Keyové vydaná roku 1900. Postupně přicházel tlak na 

zákaz dětské práce a přiblížení předškolní výchovy rodinnému prostředí. Na počátku 20. 

století pak přichází i výzkum rodičovského přístupu, kterém se budeme věnovat v další 

části kapitoly. (Šlégl, 2012) 
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4.2 Teoretické pohledy na kategorizaci rodičovských přístupů 

Rodičovský styl nebo přístup, je definován jako soubor postojů, které jsou k dítěti 

komunikovány a dohromady vytvářejí emoční klima, v němž se projevuje chování rodiče. 

Již na počátku psychologie a sociologie jako vědy se odborníci zabývali tím, jaké jsou 

vzorce pro výchovu dítěte a jaké mají vývojové důsledky. Pro zjednodušení byl vyvinut 

heuristický konstrukt, který zahrnoval prostředí rodičovství, tím je rodičovský styl. 

Výzkum konkrétních rodičovských praktik, tedy co konkrétně rodiče dělají ve vztahu ke 

svým dětem, by vnesl do poznání tohoto tématu zmatek a ztratil by se mezi dalšími 

atributy rodičovství. (Darling, Steinberg, 1993) 

Odborníci se tedy zaměřovali na tři komponenty: emoční vztah mezi rodičem a 

dítětem; chování a praktiky rodiče a systém přesvědčení rodiče. V rámci 

psychodynamického modelu se jeho představitelé zabývali provázáním konkrétního 

rodičovského chování a následného projevu dítěte. V tomto směru bohužel nezjistili žádný 

vztah, proto se rozhodli obrátit k postojům, které lze ovšem zjišťovat pouze z chování. 

Dalším krokem tedy bylo sloučení jednotlivého chování na vyšší úroveň na základě jejich 

potenciálu změnit emoční procesy dítěte. Tyto kategorie byly následující: udělení 

autonomie; ignorování; trestání; vnímání dítěte jako přítěže; využití strachu pro kontrolu a 

vyjadřování náklonnosti (Schaefer, 1959). (Darling, Steinberg, 1993) 

Odborníci, kteří se zaměřili na rodičovský přístup z behaviorálního hlediska a teorie 

sociálního učení, kategorizovali rodičovské praktiky, a jak ovlivňují učební prostředí. Toto 

prostředí pak ovlivňuje vývoj dítěte. Další přístupy definovaly různé dimenze 

rodičovských stylů z hlediska socializačního procesu, je až s podivem, jak různí badatelé 

určili velmi podobné dimenze – např. Symonds (1939 in Darling, Steinberg, 1993) 

definoval  přijetí/odmítnutí a dominanci/submitivitu; Baldwin (1955 in Darling, Steinberg, 

1993) emoční vřelost/hostilitu a oddělení/zapojení; nebo Becker (1964 in Darling, 

Steinberg, 1993) vřelost/hostilitu, omezování/povolování. Tímto se začala utvářet shoda 

mezi jednotlivými odborníky a posléze Baumrindová (1966) zveřejnila svůj model 

rodičovských stylů, který obsahoval jak emoční tak behaviorální složku s důrazem na 

systém přesvědčení rodiče. 
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Baumrindová (1966) definovala pouze jedinou široce pojatou rodičovskou funkci, a 

to kontrolu. Rozlišuje tři kvalitativně odlišné typy kontroly: liberální, autoritářskou a 

autoritativní. Nastavení rodičovských praktik pak obsahuje další dimenze, a to požadavky 

na zralost (maturity demands), styl komunikace (efektivita i přímost) a poskytování péče (s 

rozdílem mezi vřelostí a zapojením). Při výzkumu této typologie se ale ukázalo, že 

nedokáže vysvětlit další atributy rodičovství, ale popsala v té době zcela novou myšlenku, 

že i děti samy svým vlivem na rodiče přispívají ke svému vývoji. Nicméně tento rozměr 

nebylo v rámci jejího teoretického konceptu možné zkoumat. Naznačuje ale, že 

autoritativní výchova zvyšuje efektivitu rodičovských praktik tím, že modifikuje vlastnosti 

dítěte. Kritika této teorie se zakládá hlavně na typu rodin, které Baumrindová zkoumala 

(bezproblémové, bělošské rodiny) a na nedostatku empirických podkladů pro prokázání 

procesů, díky kterým rodiče ovlivňují vývoj svého dítěte. (Darling, Steinberg, 1993) 

Další důležitou typologii vytvořili na tomto základu Maccobyová a Martinová 

(1983 in Darling, Steinberg, 1993) rozlišením dvou dimenzí – vstřícnost (emoční vztah) a 

náročnost (resp. řízení). Podle nich je rodičovský styl odrazem počtu a typu požadavků ze 

strany rodičů a možným rodičovským zpevňováním. Podobně jako liberální typ 

definovaný Baumrindovou, pojmenovaly autorky typ shovívavý a zanedbávající, ostatní 

typy se svým názvem shodují a vyznačují se vysokou mírou náročnosti. Baumrindová ve 

svém dalším vývoji teorie rozlišuje dále omezování (psychologická kontrola) a pevnou 

kontrolu (kontrola chování). 

Autoři Darlingová a Steinberg (1993) pak navrhují kontextuální integrativní model, 

kde kladou důraz na hodnoty rodičů a cíle socializace. Tyto cíle jsou dosahovány skrze 

rodičovské praktiky a rodičovský styl, kdy praktiky představují konkrétní chování rodiče 

vůči nějakému cíli a vyjadřují rodičovský styl a mají přímý efekt na vývoj specifického 

chování dítěte. Předpokládají, že rodičovský styl vstupuje do vlivu rodičovských praktik na 

vývoj dítěte díky přeměně povahy interakce rodič-dítě a ovlivňuje osobnost dítěte zejména 

ve smyslu otevřenosti vůči rodičovskému vlivu. Tato otevřenost pak zpětně umožňuje 

provázanost mezi rodičovskými praktikami a výsledky na straně dítěte. Nicméně ani tato 

teorie nepostihuje zcela procesy, kterými rodiče ovlivňují rozvoj kompetencí dítěte. 

Později vytvořili často užívaný nástroj Parenting Style Inventory pro děti, který zjišťuje 
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rodičovský styl a obsahuje škály vstřícnost, udělení autonomie a náročnost. Představme si 

tedy i další nástroje, které na základě výše zmíněných teorií vznikly a jsou v současném 

výzkumu využívány. 

V klinické praxi se také využívá i dotazník E-M-B-U pro dospělé pacienty, nebo 

jeho zkrácená verze, která byla adaptována pro slovenské prostředí. Tento dotazník zjišťuje 

informace na škálách odmítání, emoční vřelosti a hyperprotektivity. (Poliaková, 

Mojžíšová, Hašto, 2007) 

V českém prostředí jsou nejužívanějšími nástroji pro zjišťování rodičovských stylů 

ze strany dětí dotazník ADOR (Matějček, 1983 in Benešová, 2010), který rozlišuje 

následující dimenze: pozitivní zájem/hostilita, direktivnost/autonomie a 

důslednost/nedůslednost. Vychází z teorie rodičovských stylů Schaeffra (Poliaková, 

Mojžíšová, Hašto, 2007). 

Dalším nástrojem je pak Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp, 

Boschek, 1994), který byl použit i ve výzkumné části této práce, proto je mu věnována 

následující část práce spolu s detailnějším popisem modelu devíti polí. 

V závěrečných vysokoškolských pracích se pak v současnosti objevují překlady 

dalších nástrojů i pro rodiče například Parent-child relationship inventory (Kostková, 

2007), nebo Child Parent Relationship Scale (Jamborová, 2013). 

Dalším důležitým autorem v aktuální práci s rodičovskými styly a rodinou jako 

takovou je David Olson (n. d.), který již od 80. let 20. století rozvíjí nástroje pro měření 

funkčnosti rodinného systému i rodičovských stylů. Navrhl cirkumplexní model rodinných 

systémů, který stojí na trochu odlišných základech, než ostatní výše zmíněné nástroje. 

Svou typologii rodičovských stylů založil na ortogonálních dimenzích pružnosti a 

blízkosti. Extrémní polohy v obou dimenzích nevedou k optimálnímu rozvoji rodiny. Na 

základě svého modelu definuje pět rodičovských stylů: (1) vyrovnaný, (2) nezapojený, (3) 

liberální, (4) přísný a (5) přehnaně pečující. 
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4.2.1 Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 

Jedná se o původní českou dotazníkovou metodu autorů Čápa a Boschka (1994), 

která obsahuje 40 tvrzení o rodičích a respondent odpovídá na to, zda je tvrzení pravdivé 

pro každého z rodičů zcela, zčásti, nebo vůbec. Vycházejí z teoretického konceptu čtyř 

stylů výchovy Maccobyové a Martinové (viz výše; Gillernová, 2004). Pro identifikaci 

výchovného stylu užívají model devíti polí, které odráží kombinaci dimenzí emočního 

vztahu a výchovného řízení. Tyto komponenty jsou získány ze skóru záporného, kladného, 

požadavků a volnosti, které odpovídají rodičovským postojům: pozitivnímu, hostilnímu, 

direktivnímu a autonomnímu. 

Zásadní přidaná hodnota dotazníku je, že dokáže posuzovat celek rodinné výchovy 

nejen běžným analytickým způsobem, ale citlivou kombinací postojů obou rodičů odhaluje 

kontext výchovy. V tomto směru se jedná o jedinečný nástroj, ale např. Širůček (in Ježek, 

Lacinová, 2008) upozorňuje na nedostatečnost odlišení čtyř komponentů výchovy, které 

jsou si vzájemně velmi blízké. Navrhuje využití buď pouze dvou dimenzí (emoce – 

autonomie), nebo striktní následování konceptu devíti polí. Není tedy vhodné využívat ji 

jen k individuálnímu hodnocení rodičovského postoje / přístupu. Vzhledem k tomu, že se 

ale jedná o jednu z mála metod, kterou je možné v českých podmínkách výchovné styly 

zjišťovat, je tento dotazník velmi využíván k výzkumným účelům nejčastěji v závěrečných 

pracích vysokoškolských studentů (Badal, 2010; Klementová, 2015; Krupka, 2014; 

Svobodová, 2014; Svozilová, 2006; Šafářová, 2014; Winiarská, 2013; aj.), ale i 

v publikovaných výzkumech (Čáp, Boschek et al., 2000; Gillernová, 2004, 2009; 

Svobodová in Bergel et al., 2013; Rojková, Popelková, 2010). 

Emoční vztah k dítěti je dle dotazníku rozlišen jako záporný, střední, kladný, nebo 

záporněkladný. Výchovné řízení je pak silné, střední, slabé a rozporné. Kombinací 

kladného, nebo záporného vztahu a všech formách řízení vznikne osm modelů výchovy. 

Autoři upozorňují na vyřazení kombinace záporného vztahu a středního řízení jako 

marginální a svými charakteristikami podobnou kombinaci záporného vztahu a silného 

řízení. Bylo ale nutné zařadit jiná pole, a to extrémně kladný vztah a slabé řízení (odlišné 

charakteristiky než kombinace jen kladného vztahu) a záporněkladný vztah, který nemá 

významnou kombinaci s žádnou z forem řízení. (Čáp, Boschek, 1994) 
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Kombinace těchto dimenzí pak tvoří výchovné styly, které lze stručně pojmenovat 

následovně (Gillernová, 2004): 

(1) autokratická výchova - (2) liberální výchova - (3) nedůsledná se záporným 

emočním vztahem - (4) přísná a laskavá - (5) vzájemné porozumění - (6) laskavá bez 

vymezených hranic - (7) nedůsledná s kladným emočním vztahem - (8) „kamarádská“ 

výchova a (9) ambivalentní.  

Grafické zobrazení kombinací a detailnější charakteristika pojmenovaných 

výchovných stylů je uvedena v následující tabulce (Gillernová, 2004; Svozilová, 2006): 

Tabulka 8. Model devíti polí způsobu výchovy v rodině. (Gillernová, 2004; Svozilová, 2006) 

EMOČNÍ 

VZTAH 

VÝCHOVNÉ ŘÍZENÍ 

silné střední slabé rozporné 

záporný 

1 = autoritářská výchova, kritika dítěte, 

nepřiměření požadavky, fyzické, 

psychické tresty, chybí důvěra a 

komunikace 

2 = liberální styl, 

nezájem, rodiče 

dítě nepodporují, 

mají minimální 

požadavky, 

schopnosti jsou 

podceňovány 

3 = vysoká labilita 

dítěte, 

dezorganizované 

prožívání, 

vyžadování plnění 

úkolů bez kontroly, 

nejasnost hranic 

záporněkladný 9 = záporný vztah jednoho a kladný vztah druhého rodiče, často vznikají koalice 

s dostupným rodičem, má vliv na labilitu dítěte 

kladný 

4 = autoritativní 

výchova, přísná, 

laskavá výchova se 

vzájemnou 

důvěrou a ohledy 

na možnosti a 

přání dítěte 

5 = partnerský 

vztah, přiměřené 

požadavky, 

vzájemná důvěra, 

přijetí 

6 = laskavá 

výchova bez 

požadavků, častěji 

u matek a dcer, 

nemají nároky a 

ani nekontrolují 

plnění úkolů, 

rozmazlování  

7 = laskavý styl, se 

škálou požadavků 

od volnosti 

přísnost, příznivé 

emoční klima 

extrémně kladný 8 = kamarádský 

styl, dítě plní 

požadavky 

dobrovolně, nikdo 

je nevyžaduje ani 

nekontroluje, je 

bezpodmínečně 

přijímáno 
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4.3 Jak se odráží rodičovský přístup na vývoji dítěte 

Souběžně s výzkumem rodičovských stylů začaly vznikat studie, které ověřovaly 

navržené nástroje a vliv rodičovských stylů na různé aspekty života dítěte. Jako jedny 

z prvních byly realizovány výzkumy vlivu rodičovských stylů na školní prospěch dítěte a 

zájem o toto spojení přetrvává do současnosti (např. Dornbusch, Ritter et al., 1987; 

Pomerantz, Ng et al., 2014). Pro zdůraznění šíře a důležitosti vlivu rodičovských stylů na 

celý život dítěte, uvádíme poznatky z výzkumů v různých oblastech psychiky dítěte, nejen 

v souvislosti s výkonovou motivací, které je věnována samostatná podkapitola. 

Důležitým poznatkem pro úvahy nad tím, jaké konkrétní důsledky má rodičovský 

styl pro psychický vývoj jedince je již dříve zmiňovaný posun v úvahách o tomto tématu 

k tomu, jak dítě samo svými charakteristikami ovlivňuje rodičovský styl. Vzhledem 

k tomu, že se jedná o velmi aktuální téma, provedli Slagtová, Dubasová a kol. (2016) 

rozsáhlou meta analýzu studií a zjistily, že děti s obtížným temperamentem (kombinace 

aspektů negativní afektivity, živosti a kontroly vyžadující úsilí) a vysokou negativní 

afektivitou jsou více náchylné k negativním rodičovským stylům9, ale více profitují 

z pozitivních stylů10. Vztah rodičovského přístupu a přizpůsobení dítěte byl podobný bez 

ohledu na míru živosti a kontroly vyžadující úsilí. Pouze vztah pozitivního přístupu a 

kognitivní kompetence byl silnější při nízké úrovni živosti (nikoliv však sociální 

kompetence) a vztah pozitivního přístupu a negativního přizpůsobení dítěte byl silnější při 

nízké úrovni kontroly vyžadující úsilí. Negativní přizpůsobení dítěte má také vztah ke 

kontrole vyžadující úsilí, a to její nízká míra v kombinaci s pozitivním přístupem. Vysoká 

míra negativní afektivity předpokládá zvýšenou náchylnost k působení negativního 

rodičovského přístupu. Pro děti s nízkou mírou kontroly vyžadující úsilí vede negativní 

rodičovský přístup jak k externalizaci problémů, tak k internalizaci, což je v rozporu 

s dosavadními zjištěními. Problematika externalizace a internalizace problémů je 

v souvislosti s rodičovskými styly velmi zkoumaná oblast a budeme se jí věnovat ještě dále 

v této podkapitole. 

                                                 
9 Chápáno jako negativní kontrola, hostilita, přehnané reakce, tělesné tresty, přehnaná ochrana, autoritářství, 

odmítnutí, tvrdá disciplína, vtíravost. (Slagt, Dubas et al., 2016) 
10 Chápáno jako vřelost, reaktivita vůči dítěti, citlivost, podpora, přijetí, zaujetí, dohled, autoritativní 

disciplína, vedení, udělování autonomie, poskytování struktury. (tamtéž) 
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Danzigová, Dysonová a kol. (2015) se také zabývali vztahem pozitivního a 

negativního rodičovského přístupu a společensky vhodným chováním. Zjistili, že pozitivní 

rodičovský přístup vede ke společensky vhodnému chování v souvislosti s temperamentem 

dítěte. Silně dysforicky laděné dítě má větší potíže s vhodným chováním po kontaktu 

s pozitivním přístupem. Jedním z možných vysvětlení je to, že takto ladění rodiče posilují 

obecně chování dítěte, tedy i nevhodné. Druhé vysvětlení může být v nepřiléhavém 

afektivním zrcadlení, které neodpovídá vnitřnímu stavu dítěte. Nekonzistentní chování 

rodiče (vysoce pozitivní i negativní) působilo dítěti největší potíže se společensky 

vhodným chováním. Tento přístup vede ke zvýšenému výskytu poruch opozičního vzdoru 

a agresivního chování (Wahler, Dumas, 1986). 

Bridgett, Laakeová a kol. (2013) se zaměřili na vztah mateřských charakteristik a 

pozitivní emocionalitu dítěte. Matky, které samy měly vysokou úroveň pozitivní 

emocionality vyšší kontrolu vyžadující úsilí, zaznamenaly rychlejší vývoj úsměvu a 

častější smích u dítěte. Matky, které naopak pochybovaly o svých rodičovských 

kompetencích, měly děti, u nichž docházelo k pomalejšímu vývoji smíchu. Matky, které 

vykazovaly depresivní symptomy a nízkou pozitivní emocionalitu ve 4 měsících věku 

dítěte, vykazovaly v 18 měsících věku dítěte vyšší míru užívání negativních rodičovských 

praktik. Důsledkem toho je narušení vývoje sebe-regulačních procesů dítěte a problémy 

v chování. Autoři také zjistili, že matky, jejichž děti začaly rychleji využívat úsměv a 

smích, užívaly méně praktik negativního přístupu. 

Jak bylo zmíněno výše, řada autorů se zabývá mírou externalizace problémů a 

nápadnými projevy dětí jako je agresivita, nebo naopak stažení a problémové chování 

obecně. V souvislosti s tím je také řada studií na téma různých konstruktů self 

(sebevědomí, seberegulace atp.). Důležitou roli hraje také kultura a další sociologické 

proměnné rodiny. Wahl a Metznerová (2012) zjistili reciproční vztah s tendencemi rodičů 

k externalizaci a internalizaci, důležitým faktorem byl i sebeobraz rodičů pro míru 

agresivního chování u dětí, výsledky interpretují tak, že agresivita je naučený vzorec 

chování, častěji se objevuje u dětí, jejichž rodiče mají násilné projevy a komunikace je 

v nízké míře zaměřená na dítě. I v jejich studiích se potvrdilo, že roli hraje sociální status 

rodiny, vzdělání rodičů případně imigrantský status rodiny. Podle Chana a Kooové (2010) 
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je v autoritativní styl častější v úplných vysokoškolsky vzdělaných rodinách, liberální styl 

pak v neúplných rodinách (nebo s nevlastními rodiči) střední dělnické třídy. Větší vliv 

spatřují ale spíše ve struktuře rodiny než v socioekonomickém statusu. Výzkum prováděli 

na datech získaných z plošného sběru dat po Spojeném Království. Vliv vzdělání potvrdili i 

Kiadarbandsari, Madon a kol. (2016), ale pouze u otců v malajské populaci. 

Kim, Kimová a kol. (2013) tento trend podpořili i v rámci korejské populace. 

Uvádějí, že odmítavý a omezující styl jsou rizikovými faktory pro vznik problémů 

v chování. Vzhledem k tomu, že se jedná o tradiční rodičovský styl u korejských rodičů je 

na místě i vzdělávání rodičů v tomto tématu. Naopak přetížený životní styl dospívajících 

v Koreji má zřejmě umírňující efekt na vliv liberálního (nezasahujího) stylu vzhledem 

k problémovému chování, který byl také v jiných kulturních prostředích identifikován jako 

rizikový faktor. Zjistili také, že negativní rodičovské praktiky matek zvyšují internalizaci 

problémů u dětí, kdežto negativní rodičovské praktiky u otců zvyšují externalizaci 

problémů u dětí. 

Rodičovské postoje a přístupy jsou v podstatné míře ovlivňovány tedy i kulturou, 

z níž rodiče pochází. Těmito rozdíly se zabývali Bornstein, Putnicková a kol. (2011) a 

podle nich má kultura vliv zejména na postoj k udělování svobody k vlastní volbě a 

vyjadřování vlastních názorů. Například se ukazuje, že čínští rodiče přisuzují úspěch ve 

škole spíše snaze, kdežto v západních zemích je častější atribuce schopnostem. 

Z evropských zemí je zajímavé porovnání Itálie a Švédska. Švédské rodičovské postoje 

jsou podobné svým charakterem Číně a jsou opačné ke zjištění z Filipín a Keni, a to 

zejména v adaptaci progresivních a moderních postojů. Přisuzují úspěšnou výchovu jak 

sobě, tak dětem. Italští rodiče naopak přisuzují jak úspěchy, tak selhání spíše dítěti 

v souladu s kulturním přesvědčením, že vývoj dítěte je přirozený, řízený dítětem 

samotným.  

Brazová, Carrerasová a kol. (2015) zjistili, že autoritářský styl výchovy u matky je 

spojen i s externalizací problémů dítěte. Kombinace s liberálním stylem otce pak u chlapců 

snižovala riziko výskytu externalizace i internalizace problémů. Naopak liberální styl u 

obou rodičů zvyšoval riziko fyzicky agresivního chování pouze u dívek. Překvapivé bylo 

zjištění, že pokud oba rodiče aplikovali autoritářský styl riziko externalizace problémů 
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bylo nejnižší u obou pohlaví. Podobně Pinquart (2017) ve své meta analýze uvádí, že vztah 

mezi aspekty rodičovského přístupu a externalizací je obousměrný. Dítě, které 

externalizuje své problémy povzbuzuje v rodičích tvrdou i psychologickou kontrolu, stejně 

tak se rodiče stávají tolerantnější k deviantnímu chování a mizí tak kontrola chování a 

autoritativní styl. Zarra-Nezhadová, Kiuruová a kol. (2014) nalezli vztah mezi sociálním 

stažením u dětí a nízkou afektivitou matky. I když psychologická kontrola matky 

zvyšovala prosociální chování a redukovala externalizaci problému, současně posilovala 

internalizaci problémů u dětí. Sociálně stažené děti jsou tedy mnohem více ohroženy 

snahou potěšit matku za cenu vlastní duševní pohody. 

Za zmínku jistě stojí i výzkumy rodičovských stylů u dětí s diagnostikovanými 

poruchami. Moghaddamová a kol. (2013) také porovnávala rodičovské styly dětí 

s diagnózou ADHD a dětí bez této diagnózy. Dle předpokladů adaptovali rodiče dětí 

s ADHD ve větší míře autoritářský styl, který dle dalších studií může vést ke zhoršení 

symptomů této diagnózy. U dětí s poruchami autistického spektra prokázaly Zhouová a 

Yiová (2014) vztah mezi emocemi rodičů a symptomy poruchy u dětí. Pro snížení 

symptomů je důležitá také rovnováha mezi rolemi pečovatele (liberální) a kouče 

(autoritářský), které definovaly z rozhovorů s rodiči. Autorky opět apelují na vzdělávání 

rodičů v tomto tématu. Trepatová, Granerová a kol. (2014) poukázaly na vztah poruchy 

opozičního vzdoru (ODD) u předškolních dětí a rodičovských praktik zejména rodičů 

s psychopatologií. Agresivita u obou rodičů je s touto poruchou spojena, u matek jsou u 

chlapců prostředníkem fyzické tresty, u otců je spojení mezi psychopatologií a ODD přímé 

bez ohledu na rodičovské praktiky a pohlaví dítěte. U dívek nalezly spojení zejména mezi 

úzkostně depresivní poruchou matek a ODD.  

Pokud se budeme zabývat mírnějšími negativními projevy, než jsou přímo 

diagnostikované poruchy je i zde možné vysledovat vztah těchto projevů a rodičovských 

stylů. Van Petegem, Soenens a kol. (2015) se zabývali vztahem rodičovského stylu a 

odporu (defiance) v adolescenci. Zjistili, že adolescenti, kteří vnímají své rodiče jako 

kontrolující, prožívají mnohem vyšší míru frustrace v uspokojování svých potřeb, která se 

projevuje právě častějšími problémy v chování. Potvrdili svá zjištění několik studiemi, 

jejichž závěrem je to, že riziková mládež neprospívá ani při mírném nastavení pravidel a 
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kontrolujícím rodičovském přístupu. Princip reaktance pak napovídá, že v tomto stylu 

zadané požadavky vyvolají zcela opačné chování (např. nižší záměr zabývat se učením). 

Logicky tedy mládež s reaktanční orientací je více citlivá na jakékoli požadavky rodičů 

(bez ohledu na styl, kterým jsou komunikovány) a vnímají jako ohrožení své samostatnosti 

ve smyslu volního fungování, tzn., že reaktance se objevuje jako limitující faktor, který 

určuje chování jedince jako opak toho, na co reaguje. Llorca-Mestreová, Samper-Garcíová 

a kol. (2017) zkoumaly vztah emoční nestability dětí v adolescenci, rodičovských stylů a 

vazbě k vrstevníkům. Zjistily, že i přes obecně uznávaný nárůst vlivu vrstevníků 

v adolescenci, rodičovský styl hraje stále důležitou roli v problémovém chování dětí. 

Dívky, které vnímají styl matky jako hostilní a zanedbávající, současně s emočně 

nedostupným otcem, mají častěji projevy emoční nestability (35,5 %). U chlapců to pak 

byly hostilita obou rodičů, nízká empatie a vazba k vrstevníkům, co predikovalo emoční 

nestabilitu (50,9 %) 

Zajímavý je i vztah rodičovských stylů k fyzickému zdraví dětí. Frankelová, 

Hughesová a kol. (2012) se zabývaly vlivem rodičovských stylů na energetický příjem 

jedince, konkrétně na formování sebe-regulačních procesů. Ve své přehledové studii 

uvádějí, že děti matek s autoritářským rodičovským stylem jsou nejvíce ohroženy obezitou, 

zatímco děti matek s autoritativním stylem jsou ohroženy nejméně. Příkladem může být 

chování u stolu, kdy autoritářský rodič vyžaduje dojídání talíře bez respektu k potřebám 

dítěte. Naopak autoritativní rodiče vedou dítě k respektu vlastního těla a hledají cestu 

výhodnou pro obě strany. U nízkopříjmových rodin byly pak nejvíce ohroženy děti rodičů 

A theory of psychological reactances liberálním stylem výchovy. Autoritativní styl se 

ukázal být vhodný z hlediska socio-emocionální adaptace dítěte na základní škole, kdy 

autorky Kaufmannová, Gestenová a kol. (2000) poukázaly na tento vztah bez ohledu na 

sociologické a demografické charakteristiky rodiny. 

Na stejné věkové skupině zjišťovali autoři Zhuová, Tse a kol. (2014) také 

zajímavou souvislost mezi způsobem rodičovské podpory a rozvojem možných self 

adolescentů ve smyslu strategií a subjektivní pravděpodobnosti jejich dosažení. 

Pragmatická podpora ze strany rodičů častěji upevnila v dětech víru, že mohou dosáhnout 

svých možných já zejména ve škole a zaměstnání. Socio-emocionální podpora pak 
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korelovala s jejich sebevědomím v tom, že svých možných self dosáhnout, ale na rozdíl od 

pragmatické podpory jim nepomáhala v rozvoji strategií, jak to udělat. Moghaddamová, 

Validadová a kol. (2017) také zjistily, že autoritativní rodičovský styl predikuje u dětí 

vyšší sebevědomí. 

V návaznosti na teorii výkonových cílů zjišťovaly autorky Gongová, Fletcherová a 

kol. (2015) vztah rodičovských stylů perfekcionismu a copingových strategií u 

vysokoškolských studentů. Výsledky podporují dosavadní výzkum teorie cílů a odrážejí 

vliv rodičovských stylů, kterému se zčásti věnuje i tato práce. Autoritativní rodičovský styl 

je možné spojit s nižší mírou obav z chyb. V souladu se jinými autory potvrdily vztah mezi 

autoritářským stylem a vyšší mírou všech komponent perfekcionismu, stejně jako 

vyhýbavou copingovou strategií. Naopak autoritativní styl podporuje strategickou 

copingovou strategii a socio-emocionální copingovou strategii. Kaplan a Maehr (2007) 

uvádí do souvislosti copingové strategie a dispoziční teorie inteligence. Pokud jedinec 

vnímá inteligenci jako neměnný znak, pak v součinnosti s vysokou sebedůvěrou aktivuje 

jedinec v situaci výkonu adaptivní způsoby copingu, v kombinaci s nízkou sebedůvěrou 

pak maladaptivní vzorec. 

Šolcová, Blatný a kol. (2016) hledali ve své studii vztah rodičovských stylů a 

resilience v dospělosti. Korelační studie neprokázala jednoznačný efekt příčiny a následku, 

ale naznačuje negativní vztah mezi nekonzistentním a kontrolujícím rodičovským stylem 

s pozdějším smyslem pro koherenci, zejména v oblasti řiditelnosti. Výsledky také 

naznačují přepokládanou souvislost pozitivního přístupu na celkovou resilienci 

v dospělosti. Přičemž vyšší resilienci vykazují i žáci, kteří jednají s cílem mastery, je zde 

tedy viditelné  byť nepřímé propojení mezi rodičovskými styly a teorií výkonových cílů, 

konkrétním výsledkům se budeme věnovat v následující části práce. 
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4.3.1 Vliv rodičovského přístupu na dosahování úspěchu (achievement) 

Samostatnou část práce je nutné věnovat tématu vlivu rodičovských stylů na 

dosahování úspěchu u dětí hlavně v akademické oblasti. Tento vztah byl předmětem 

výzkumu již od počátku zkoumání oblasti rodičovských stylů a posléze přiveden znovu do 

středu pozornosti s výzkumem motivace. Nuttalová a Nuttal (1976) uvedli, že akceptující 

rodiče, kteří užívají méně hostilní psychologické kontroly, mají děti, jež mají vlastnosti 

potřebné pro vyšší míru dosahování úspěchu (zejména poslušnost, pracovitost, efektivita 

práce, ambicióznost). Pevná disciplína byla s těmito znaky spojena u chlapců, nikoliv u 

dívek. 

Dornbusch, Ritter a kol. (1987) testovali klasické rodičovské styly podle 

Baumrindové na rozsáhlém vzorku dospívajících v oblasti San Franciska a prokázali, že 

autoritářský a liberální styl (případně rodičovské praktiky pro tyto styly typické) jsou 

negativně spojeny se známkami ve škole, kdežto autoritativní styl je spojen pozitivně. 

Tento vztah byl platný bez ohledu na pohlaví, věk, vzdělání rodičů, etnicitu nebo strukturu 

rodiny. Potvrzují to studie napříč dalšími desetiletími (Aunola, Stattin et al., 2000; 

Gonzales, Holbein et al., 2002; Chambra, Kumari, 2011; Chan, Chan, 2005; Joshi, 

Acharya, 2013; Kudo, Longhofer et al., 2012; Lamborn, Mounts et al., 1991; Melby, 

Conger, 1996; Steinberg, Lamborn et al., 1992; ad.) 

Zajímavé je zjištění Astonové a McLanahanové (1991), že na dokončení střední 

školy má rodičovský přístup marginální vliv. Hlavním ukazatelem byla úplnost rodiny. 

Jeden z přístupů, který je svázán se školním úspěchem, je podpora samostatnosti ze strany 

rodičů (Grolnick, Ryan, 1989; Ginsburg, Bronstein, 1993). Zároveň Melbyová a Conger 

(1996) poukázali na fakt, že rodičovský přístup může školní výkon i změnit v přechodu 

dítěte do adolescence a potvrdili již výše zmiňovaný obousměrný efekt těchto proměnných. 

Důležitým faktorem ve vnímání školního úspěchu u dětí je také etnicita rodičů 

(Okagakiová, Frensch, 1998). I v jiných studiích je tento fakt hojně zmiňován a je důležité 

výsledky vždy vztahovat k tomu, že teorie rodičovských stylů i na nich založené nástroje 

vzešly většinou ze západní euro-americké populace. Je tedy důležité konfrontovat zjištěné 

výsledky s žitou realitou dané etnické skupiny hlavně vzhledem k aplikaci poznatků do 

pedagogické praxe. Toto zjištění potvrzují i závěry studie Gonzalesové, Holbeinové a kol. 
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(2002), které našly souvislost mezi autoritativním rodičovským stylem zejména u matky a 

mastery cílem dítěte, kdežto autoritářský a liberální styl byl spojen s performance cílem. 

Spera (2005) nicméně ve své přehledové studii uvádí, že toto spojení není konzistentní 

napříč kulturami, etniky a socioekonomickými třídami. Vysvětlení by dle něj mohl podat 

právě kontextuální integrativní model rodičovských stylů Darlingové a Steinberga (1993) 

uvedený výše, který pracuje s cíli rodičů a socializačním kontextem (např. emočním 

klimatem), tyto se pak odráží v rodičovském stylu. Proto kulturní rozdíly v hodnotách a 

výhody i omezení socializačního kontextu dle socioekonomického statusu (např. časové 

pracovní vytížení nižší střední třídy) se mohou odrážet na školním úspěchu dětí. I Chan a 

Chanová (2005) uvádějí, že autoritářský styl nemusejí čínští studenti vůbec vnímat stejně 

jako západní svět. Většina respondentů (n=285, vysokoškolští studenti učitelství) výzkumu 

označila u svých rodičů autoritativní styl, autoritářský byl nejméně častý. Tento rozdíl dále 

zkoumala Pomerantzová ve spolupráci s dalšími kolegyněmi (Cheung, Pomerantz, 2012; 

Pomerantz, Ng, 2014). Navrhují jako ideální rodičovský styl kombinaci vysokého zapojení 

rodiče do učení dítěte, ale způsobem, který podporuje samostatnost za přítomnosti 

emocionální dostupnosti a podpory, tedy zaměření na snahu (ne na vlastnosti dítěte) a 

pozitivní zpětnou vazbu, oproti zaměření na chybu. Navracíme se tím opět k poznatkům 

uvedeným ve druhé kapitole této práce, kdy velkou roli v úspěšné adaptaci cíle hraje právě 

toto zaměření (orientace na úkol). 

V současnosti se zájem odborníků přesouvá spíše k rodičovské účasti/zapojení ve 

školním životě dítěte (Affuso, Bacchini, 2017; Buff, Reusser et al., 2016; Gonzalez-

DeHass, Willems, 2005; Cheung, Pomerantz, 2012). Odborníci se také více pouštějí do 

výzkumu procesů, které stojí za projevy označovanými jako rodičovský styl, např. 

vztahovost rodičů (Guay, Marsh, 2008; Bong, 2008), hledání nejefektivnější kombinace 

rodičovských praktik pro vývoj dítěte (Pomerantz, Ng, 2014) nebo vliv očekávání a kritiky 

ze strany rodičů (Harvey, Moore, 2017). 

Podle Pomerantzové, Grolnickové a kol. (in Elliot, Dweck, 2005) mohou vést 

rodiče děti k úspěšnému výkonu díky naplňování jejich potřeb, za které považují v souladu 

s teorií sebeurčení (např. Deci, Ryan, 2000) potřebu vnímat sebe sama jako kompetentní 

(úspěšně svou činností ovlivňovat okolí), cítit se samostatně, cítit se spřízněný s ostatními 
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(s rodiči obzvláště) a zažívat své self jako smysluplné. Roli rodičů autorky vidí hlavně 

v účasti rodiče, udávání struktury životu dítěte, podporu samostatnosti (oproti kontrole) a 

zaměření na proces (např. uznání snahy). Také uvádějí, že čím přesnější je vnímání 

kompetence dítěte rodičem, tím je dítě ve škole úspěšnější. Roli hraje také vnímaná vazba 

a blízkost k rodiči, ale také vnímaná povinnost vůči rodině. Rizikovými faktory je zapojení 

výkonu dítěte do cílů rodiče, jehož ego je tímto zasahováno (parental ego-involvement). 

Shrnutí čtvrté kapitoly 

V této rozsáhlé kapitole jsme postihli široké spektrum vývoje rodičovských stylů a 

jejich vlivu na život dítěte. Ze sociologického pohledu se v současnosti nacházíme v jistém 

konfliktu mezi historicky daným svěřováním výchovy do rukou školy a současným 

trendem rodičů intenzivně se o vzdělávání svých dětí zajímat. Další trend, který nastoupil 

s moderním způsobem života je uvolnění hranic dětem, které už nejsou vychovávány za 

určitým účelem (stát se vojákem, stát se hlavou rodiny, pracovat na pozemcích nebo v 

továrně), ale spíše v souladu s určitou ideou toho, jaký člověk by měl z dítěte podle jeho 

rodičů vyrůst. Z tohoto pohledu pak dává jasný smysl roztříštěnost pohledů na výchovu, 

kdy každý z těchto pohledů v jistém smyslu poskytuje dítěti cestu k tomuto ideálu. 

Nicméně se na základě výzkumů potvrzuje, že i za těmito ideály stojí základní 

tendence komunikace a chování se k dítěti, které jsou definovány jako autoritářský, 

autoritativní, shovívavý a zanedbávající rodičovský styl. Zdá se ale, že tak jak tyto styly 

vznikaly, tak se nyní jiným způsobem rozvětvují na původně zavrhované konkrétní 

rodičovské chování. Odborná veřejnost hledá ideální míru mezi přílišnou podrobností, 

které se chtěli původní autoři vyhnout a přílišnou obecností, která může poznání tohoto 

tématu zkreslit. 

Zásadní je ale to, že rodičovské styly mají jasný vliv na problémové chování dítěte, 

ať už externalizující, nebo internalizující a s tím související sebe-regulační procesy 

zapojené do přijetí a prosazování osobního učebního cíle. Je otázkou dalších výzkumů, zda 

dítě, které se projevuje agresivně vlivem negativních praktik rodičů, může v prostředí 

školní třídy přijmout cíl zaměřený na zvládnutí / úkol. Propojení čtyř výchovných stylů 

s výkonovými cíli se ukázalo zřejmé dle předpokladů, že negativní styly povedou k cíli 
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performance a pozitivní pak k cíli mastery. Zda existuje propojení modelu devíti polí a 

osobních výkonových cílů bude součástí výzkumné části této práce. 
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5 Metodologie výzkumu 

V současnosti existují pro české prostředí dvě významné dotazníkové metody ke 

zjišťování výkonové motivace. První z nich je LMI (Dotazník motivace k výkonu) pro 

populaci starší 18 let, který je zaměřen na osobnostní charakteristiky ve vztahu 

k budoucímu povolání. Pro mladší populaci vytvořili Hrabal a Pavelková (2011) dotazník 

Školní výkonové motivace, který vychází z teorie motivace Atkinsona a Heckhausena. 

Dotazník je postaven na zjišťování potřeby úspěšného výkonu a vyhnutí se neúspěchu. 

Jedná se o jednoduchý a užitečný nástroj pro zmapování nastavení žáků na základě 

kombinace těchto dvou potřeb a zároveň manuál poskytuje praktické rady, jak k různým 

typům žáků i celým třídám přistupovat.  

Dotazník PALS je postaven na odlišném teoretickém základu a může poskytnout 

další informace o žácích i jak v nich povzbudit adaptivní vzorce učení na základě cíle 

zaměřeného na zvládnutí / úkol. Původní práce autorky (Kováčová, 2012) poskytla 

základní informaci o tom, zda může být dotazník vycházející z amerického školského 

systému funkční i v kulturně odlišném školním kontextu. Dalším krokem je tedy potvrzení 

validity této metody a zpřesnění položek tak, aby bylo možné s ním pracovat v českých 

školách.  První česká verze byla použita v bakalářské práci autorky (Kováčová, 2012), dále 

i v překladu do vietnamštiny Nelou Vokrojovou (2013), kde byly použity i doplňující 

originální položky pro některé škály. Na základě výsledků obou těchto prací byl dotazník 

upraven do současné verze. Škály vnímaného cíle učitele byly adaptovány pro učitele 

českého jazyka, což je pro všechny školy povinný předmět. Provedené úpravy jsou 

součástí Přílohy 1 této práce. Celkem bylo administrováno 55 položek formou tužka – 

papír, kdy posouzení pravdivosti jednotlivých tvrzení zaznamenávali respondenti do 

záznamového archu.  

Zaměření na vztah cílů a rodinného prostředí vychází z obtížně interpretovatelných 

položek na škálách vnímání cíle rodiče v předchozím výzkumu. Proto autorka zvolila jako 

doplňující metodu Dotazník způsobu výchovy v rodině pro zjištění vztahu výchovného 

prostředí, vnímání cíle rodičů a osobního cíle žáka. Pro zjištění dalších souvislostí 

vyplňovali respondenti nejvyšší dosažené vzdělání matky a otce. 
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Sběr dat probíhal v červnu 2017, osloveno bylo 35 škol v Praze a blízkém okolí, 

Českých Budějovicích a Strakonicích. Z toho se do výzkumu zapojilo 5 škol (4 pražské a 1 

strakonická). Pro doplnění celkového obrazu byla škola požádána o poskytnutí průměrné 

známky za všechny předměty za poslední ukončený ročník, ale návratnost byla pouze pro 

51 žáků. Žáci byli instruováni, že dotazníky jsou dobrovolné a anonymizované, pro 

spárování vyplňovali šestipísmený kód (první tři písmena z příjmení a první tři písmena ze 

jména, případně vlastní kód, pokud jim tato varianta byla nepříjemná). Vyplňování 

dotazníků trvalo průměrně 40 minut. Souhrnné výsledky pro třídy budou po zpracování 

práce poskytnuty školám s interpretací pro praxi. 

Souhrnné hypotézy pro výzkum, které budou diskutovány na základě statistických 

významností v sekcích Výsledky a Diskuze, jsou následující: 

H1: Dotazník PALS v aktuální české verzi rozlišuje mezi cíli zaměřenými na 

zvládnutí / úkol a porovnání s ostatními. 

H2: Existuje signifikantní vztah mezi cílem žáka a průměrnou známkou. 

H3: Existuje signifikantní vztah mezi cílem mastery žáka a pozitivními 

výchovnými styly. 

H4: Existuje signifikantní vztah mezi cílem performance žáka a negativními 

výchovnými styly. 

H5: Existuje signifikantní vztah mezi vzděláním rodičů a výchovným stylem. 
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6 Statistické zpracování 

Celkový počet respondentů byl 234 žáků ze 7. (18 osob), 8. (101 osob) a 9. (115 

osob) ročníků základních škol. Počet respondentů, kteří vyplnili oba zadané dotazníky, byl 

153. Chybějící náhodné odpovědi byly pro dotazník PALS nahrazeny hodnotou 3, což je 

střední hodnota škály. Po očištění dat byl počet respondentů pro zpracování dotazníku 

PALS 230 (z toho 43, tj. 18,7%, obsahovalo alespoň jednu chybějící hodnotu). Věcné 

vyhodnocení dotazníku je dle manuálu (Midgley, Maehr et al., 2000) prováděno 

zprůměrováním odpovědí položek na jednotlivých škálách, dle dosažené hodnoty je pak 

možné usuzovat o cílech v dané skupině. Vzhledem k povaze Likertovy škály je důležitým 

faktorem i hrubá četnost odpovědí na jednotlivé položky škál. Zjišťovány jsou také 

statisticky významné rozdíly mezi skupinami a korelace jednotlivých škál mezi sebou. 

Analytická část zahrnuje výpočet reliability jednotlivých škál a explorační 

faktorovou analýzu (metodou hlavních komponent) pro identifikaci nefunkčních položek, 

jelikož se jedná o stále nový koncept, jehož funkčnost v české populaci je testována. 

Otestován bude také vztah mezi průměrnou známkou a vnímanými osobními cíli. 

Celkový počet Dotazníků zjišťující způsoby výchovy po očistění dat v rodině bylo 

150 (z toho 29, tj. 19,33 %, obsahovalo alespoň jednu chybějící hodnotu), 10 osob vyplnilo 

dotazník pouze za matku z důvodu absence otce. Chybějící náhodné odpovědi byly pro 

dotazník způsobů výchovy v rodině nahrazeny hodnotou 2, což je střední hodnota škály. 

Vyhodnocení je prováděno součtem skórů položek jednotlivých škál a dle dosažených 

skórů posouzením emočního vztahu a výchovného řízení rodičů individuálně dle manuálu 

(Čáp, Boschek, 1994). Porovnáním zjištěného emočního vztahu a řízení obou rodičů opět 

dle manuálu získáme celkový vztah a řízení v rodině, jejichž porovnáním zjistíme 

výchovný styl (viz Tabulka 6). Zjišťována je četnost jednotlivých stylů výchovy v daném 

souboru, vzhledem k cíli práce. Bude také otestována souvislost mezi vzděláním rodičů a 

vnímaným výchovným stylem (včetně dílčích úrovní emočního vztahu a výchovného 

řízení rodičů i rodiny jako celku) a vnímanými cíli rodičů na základě odpovědí z dotazníku 

PALS. Po očištění dat byl počet respondentů s oběma vyplněnými dotazníky 147. 
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Veškeré analytické statistické výpočty byly provedeny v nejnovější verzi 

IBM® SPSS® Statistics a zpracování tabulek a grafů bylo provedeno v programu 

Microsoft© Office© Excel 2007 (© Microsoft Corporation). 

6.1 Vyhodnocení dotazníku PALS 

V Tabulce 9 je uvedeno rozložení vzorku pro zpracování dat z dotazníku PALS 

podle škol a tříd. 

Tabulka 9. Popis vzorku pro zpracování výsledků dotazníku PALS podle ročníku, škol a pohlaví. 

 ROČNÍK 

SOUČET 7 8 9 

chlapec dívka n/a chlapec dívka n/a chlapec dívka n/a 

Š
K

O
L

A
 

Praha1 0 0 0 0 0 0 9 13 0 22 

Praha2 0 0 0 23 14 2 19 19 1 75 

Praha3 0 0 0 12 15 0 17 16 1 60 

Praha4 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2 

Praha5 6 1 1 4 10 0 10 4 0 35 

Strakonice 1 7 0 8 9 0 3 3 0 31 

SOUČET 7 8 1 47 50 2 58 55 2 
230 

CELKEM 16 99 115 

 

V následující Tabulce 10 jsou uvedeny údaje pro ověření normality dat dle vzoru 

z původní americké studie k dotazníku. 

Tabulka 10. Popisná statistika jednotlivých škál dotazníku PALS. 

 

Průměr St. odchylka 
Šikmost 

Statistic Std. Error 

SM 3,55 0,85 -0,41 0,160 

SAp 2,32 0,92 0,58 0,160 

SAv 2,83 0,79 0,07 0,160 

TM 3,54 0,76 -0,69 0,160 

TAp 2,96 0,75 -0,17 0,160 

TAv 2,25 0,79 0,59 0,160 

PM 3,55 0,74 -0,42 0,160 

PP 2,71 0,78 0,21 0,160 

N 3,73 0,88 -0,51 0,160 

HS 2,09 0,83 0,88 0,160 
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Vysvětlivky zkratek škál, které budou užívány v popisu výsledků i diskuzi, jsou následující 

(Kováčová, 2012): 

SM ... respondentem prosazovaný cíl mastery 

SAp ...respondentem prosazovaný cíl performance-approach 

SAv ... respondentem prosazovaný cíl performance-avoid 

TM ... cíl mastery vnímaný u učitele 

TAp ... cíl performance-approach vnímaný u učitele 

TAv ... cíl performance-avoid vnímaný u učitele 

PM ... cíl mastery vnímaný u rodičů 

PP ... cíl performance vnímaný u rodičů 

N ... míra souhlasu s dostatkem vhodných příležitostí k volnočasovým aktivitám mimo školu 

HS ... míra souhlasu s vnímaným rozdílem mezi postoji v domácím a školním prostředí 

 

Z Tabulky 10 je patrné, že v současném výzkumu je 5 škál (SAp, TM, TAv, N a 

HS) nenormálně rozložené (koeficient šikmosti více než + / - 0,5). Je to logické vzhledem 

k velikosti vzorku a charakteru dotazníku, který využívá Likertovu škálu. Proto uvádíme i 

četnostní přehled odpovědí na jednotlivých škálách. Podle četností lze lépe usuzovat o 

charakteristikách vzorku z hlediska zjišťovaných cílů. Číslo u označení škály značí pořadí 

položky v dotazníku. 

Tabulka 11. Četnosti odpovědí pro škálu SM dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

SM1           

četnost 10 19 70 53 78 

procento 4,3 8,3 30,4 23,0 33,9 

SM2      

četnost 7 12 92 53 66 

procento 3,0 5,2 40,0 23,0 28,7 

SM13      

četnost 25 25 79 41 60 

procento 10,9 10,9 34,3 17,8 26,1 

SM16      

četnost 11 29 70 52 68 

procento 4,8 12,6 30,4 22,6 29,6 

SM40      
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četnost 23 28 87 31 61 

procento 10,0 12,2 37,8 13,5 26,5 

 

Na škále SM odpovídali respondenti nejvíce možnost 3 (částečně pravdivé) 5 (zcela 

pravdivé). 

Tabulka 12. Četnosti odpovědí pro škálu SAp dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

SAp15           

četnost 68 57 73 18 14 

procento 29,6 24,8 31,7 7,8 6,1 

SAp23      

četnost 57 64 72 22 15 

procento 24,8 27,8 31,3 9,6 6,5 

SAp41      

četnost 71 63 64 21 16 

procento 30,9 27,4 27,8 8,7 5,2 

SAp51      

četnost 80 50 63 21 16 

procento 34,8 21,7 27,4 9,1 7 

SAp54      

četnost 93 50 59 13 15 

procento 40,4 21,7 25,7 5,7 6,5 

 

Na škále SAp odpovídali respondenti nejčastěji možnost 1 (zcela nepravdivé) a 3 

(částečně pravdivé). 

Tabulka 13. Četnosti odpovědí pro škálu SAv dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

SAv5           

četnost 43 44 67 41 35 

procento 18,7 19,1 29,1 17,8 15,2 

SAv10      

četnost 54 43 64 37 32 

procento 23,5 18,7 27,8 16,1 13,9 

SAv18      

četnost 43 24 66 34 63 

procento 18,7 10,4 28,7 14,8 27,4 

SAv25      
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četnost 33 39 86 33 39 

procento 14,3 17 37,4 14,3 17 

SAv36      

četnost 81 38 54 22 35 

procento 35,2 16,5 23,5 9,6 15,2 

SAv48      

četnost 64 56 63 19 28 

procento 27,8 24,3 27,4 8,3 12,2 

 

Na škále SAv označovali respondenti nejčastěji možnost 3 (částečně pravdivé) a 1 

(zcela nepravdivé). 

Tabulka 14. Četnosti odpovědí pro škálu TM dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

TM14      

četnost 12 15 44 49 110 

procento 5,2 6,5 19,1 21,3 47,8 

TM19      

četnost 24 47 87 45 27 

procento 10,4 20,4 37,8 19,6 11,7 

TM24      

četnost 11 13 32 43 131 

procento 4,8 5,7 13,9 18,7 57 

TM32      

četnost 12 22 68 62 66 

procento 5,2 9,6 29,6 27 28,7 

TM35      

četnost 47 41 87 42 13 

procento 20,4 17,8 37,8 18,3 5,7 

TM50      

četnost 17 16 64 57 76 

procento 7,4 7 27,8 24,8 33 

 

Na škále TM pro učitele českého jazyka odpovídali respondenti rovnocenně 

možnosti 3 (částečně pravdivé) a 5 (zcela pravdivé). 

Tabulka 15. Četnosti odpovědí pro škálu TAp dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

TAp7      
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četnost 46 41 60 36 47 

procento 20 17,8 26,1 15,7 20,4 

TAp11      

četnost 85 58 56 16 15 

procento 37 25,2 24,3 7 6,5 

TAp27      

četnost 21 4 45 39 121 

procento 9,1 1,7 19,6 17 52,6 

TAp39      

četnost 64 33 70 25 38 

procento 27,8 14,3 30,4 10,9 16,5 

TAp46      

četnost 54 37 66 41 32 

procento 23,5 16,1 28,7 17,8 13,9 

 

Na škále TAp vybírali respondenti nejčastěji možnost 3 (částečně pravdivé) a poté 

vždy pro jednu položku možnost 1 (zcela nepravdivé) a 5 (zcela pravdivé). 

Tabulka 16. Četnosti odpovědí pro škálu TAv dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

TAv3      

četnost 48 44 71 33 34 

procento 20,9 19,1 30,9 14,3 14,8 

TAv20      

četnost 109 62 42 9 8 

procento 47,4 27 18,3 3,9 3,5 

TAv30      

četnost 85 52 55 16 22 

procento 37 22,6 23,9 7 9,6 

TAv34      

četnost 101 49 60 11 9 

procento 43,9 21,3 26,1 4,8 3,9 

TAv53      

četnost 89 49 65 13 14 

procento 38,7 21,3 28,3 5,7 6,1 

 

Na položky ve škále TAv odpovídali respondenti nejčastěji možností 1 (zcela 

nepravdivé). 
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Tabulka 17. Četnosti odpovědí pro škálu PM dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

PM4      

četnost 16 29 63 47 75 

procento 7 12,6 27,4 20,4 32,6 

PM9      

četnost 17 25 70 69 49 

procento 7,4 12,6 27,4 20,4 32,6 

PM22      

četnost 13 27 68 56 66 

procento 5,7 11,7 29,6 24,3 28,7 

PM31      

četnost 10 20 51 53 96 

procento 4,3 8,7 22,2 23 41,7 

PM45      

četnost 16 23 85 52 54 

procento 7 10 37 22,6 23,5 

PM47      

četnost 19 30 86 46 49 

procento 8,3 13 37,4 20 21,3 

 

Na škále PM odpovídali nejčastěji respondenti rovnocenně možnosti 3 (částečně 

pravdivé) a 5 (zcela pravdivé). 

Tabulka 18. Četnosti odpovědí pro škálu PP dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

PP8      

četnost 11 31 76 44 68 

procento 4,8 13,5 33 19,1 29,6 

PP12      

četnost 52 52 73 31 22 

procento 22,6 22,6 31,7 13,5 9,6 

PP28      

četnost 90 50 64 16 10 

procento 39,1 21,7 27,8 7 4,3 

PP38      

četnost 111 42 48 14 15 

procento 48,3 18,3 20,9 6,1 6,5 

PP42      

četnost 76 42 68 20 24 
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procento 33 18,3 29,6 8,7 10,4 

PP49      

četnost 34 24 57 49 66 

procento 14,8 10,4 24,8 21,3 28,7 

 

Na škále PP odpovídali nejčastěji respondenti možnosti 1 (zcela nepravdivé) a 3 

(částečně pravdivé), v jedné položce volili častěji možnost 5 (zcela pravdivé). 

Tabulka 19. Četnosti odpovědí pro škálu N dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

N6(R)      

četnost 35 21 45 38 91 

procento 15,2 9,1 19,6 16,5 39,6 

N21(R)      

četnost 27 17 48 31 107 

procento 11,7 7,4 20,9 13,5 46,5 

N26      

četnost 16 21 42 40 111 

procento 7 9,1 18,3 17,4 48,3 

N37      

četnost 16 34 62 28 90 

procento 7 14,8 27 12,2 39,1 

N44(R)      

četnost 17 12 40 37 124 

procento 7,4 5,2 17,4 16,1 53,9 

N52      

četnost 25 26 64 34 81 

procento 10,9 9 27,8 14,8 35,2 

 

Na škále N volili žáci nejčastěji možnosti 1 (zcela nepravdivé) a 5 (zcela pravdivé) 

v souladu s dvojdimenzionálním sestavením položek, nicméně v tabulce je uvedena četnost 

po přeskórování reverzních položek (značka R u názvu položky). 

Tabulka 20. Četnosti odpovědí pro škálu HS dotazníku PALS. 

MOŽNOSTI 1 2 3 4 5 

HS17      

četnost 108 37 42 11 32 

procento 47 16,1 18,3 4,8 13,9 

HS29      
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četnost 96 37 65 10 22 

procento 41,7 16,1 28,3 4,3 9,6 

HS33      

četnost 146 34 30 7 13 

procento 63,5 14,8 13 3 5,7 

HS43      

četnost 147 34 30 7 13 

procento 63,5 14,8 13 3 5,7 

HS55      

četnost 72 33 81 21 23 

procento 31,3 14,3 35,2 9,1 10 

 

Na škále HS volili žáci nejčastěji možnosti 1 (zcela nepravdivé) a 5 (zcela 

pravdivé). V následující tabulce je přehled průměrů podle ročníků a pohlaví. Statistická 

významnost průměrů mezi ročníky a pohlavími byla testována Kruskal Wallisovým 

testem. 

Tabulka 21. Rozdíly průměrů mezi pohlavími a ročníky v dotazníku PALS. 

    SM SAp SAv TM TAp TAv PM PP N HS 

7
. 

tř
íd

a 

CHLAPCI 3,71 1,71 2,24 3,81 2,69 2,51 3,81 2,88 4,29 1,77 

DÍVKY 4,15 1,70 2,40 3,85 3,25 2,10 3,94 2,16 3,99 1,62 

n/a 3,60 1,00 4,00 3,50 3,60 2,00 2,00 1,83 3,50 3,60 

Celkem 3,94 1,66 2,43 3,81 3,04 2,26 3,77 2,44 4,08 1,80 

8
. 

tř
íd

a 

CHLAPCI 3,71 2,20 2,73 3,32 3,00 2,14 3,29 2,69 3,66 1,93 

DÍVKY 3,94 2,56 3,15 3,79 3,12 2,20 3,70 2,75 3,64 2,23 

n/a 3,20 2,80 2,67 3,75 3,00 2,50 3,42 2,92 4,25 2,30 

Celkem 3,82 2,39 2,94 3,56 3,06 2,18 3,50 2,73 3,66 2,09 

9
. 

tř
íd

a 

CHLAPCI 3,33 2,45 2,67 3,47 2,96 2,46 3,50 2,81 3,79 2,19 

DÍVKY 3,19 2,25 2,95 3,52 2,74 2,18 3,63 2,63 3,71 2,06 

n/a 3,60 1,80 2,25 2,50 3,00 1,70 4,00 2,75 3,75 2,00 

Celkem 3,26 2,34 2,80 3,48 2,86 2,31 3,57 2,73 3,75 2,13 

CHLAPCI 3,51 2,30 2,67 3,43 2,96 2,33 3,43 2,77 3,76 2,06 

DÍVKY 3,59 2,35 3,00 3,66 2,95 2,18 3,69 2,65 3,70 2,10 

n/a 3,44 2,04 2,77 3,20 3,12 2,08 3,37 2,63 3,90 2,44 

VŠICHNI 3,55 2,32 2,83 3,54 2,96 2,25 3,55 2,71 3,73 2,09 
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Tabulka 22. Výsledky Kruskal Wallisova testu rozdílu mezi pohlavími na škálách dotazníku PALS. 

Test Statisticsa,b 

 SM SAp SAv TM TAp TAv PM PP N HS 

Kruskal-Wallis 

H 

,341 ,623 8,702 5,103 ,331 ,870 6,845 1,355 ,441 2,048 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,843 ,732 ,013 ,078 ,848 ,647 ,033 ,508 ,802 ,359 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: pohlavi 
Tabulka 23. Výsledky Kruskal Wallisova testu rozdílu mezi ročníky na škálách dotazníku PALS. 

Test Statisticsa,b 

 SM SAp SAv TM TAp TAv PM PP N HS 

Kruskal-Wallis 

H 

26,685 10,352 7,138 2,863 3,338 1,896 2,157 3,922 3,306 2,837 

df 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Asymp. Sig. ,000 ,006 ,028 ,239 ,188 ,388 ,340 ,141 ,192 ,242 

a. Kruskal Wallis Test 

b. Grouping Variable: rocnik 

 

Kruskal-Wallisův test ukazuje, že na škálách SAv a PM existuje statisticky 

významný rozdíl mezi pohlavími. Mezi ročníky pak na škálách SM, SAp a SAv. Blíže 

tento rozdíl ukazují Grafy 1 a 2 níže. 

Graf 1. Celkový rozdíl průměrů škál dotazníku PALS mezi pohlavími. 

 

SM Sap Sav TM Tap Tav PM PP N HS

CHLAPCI 3,51 2,30 2,67 3,43 2,96 2,33 3,43 2,77 3,76 2,06

DÍVKY 3,59 2,35 3,00 3,66 2,95 2,18 3,69 2,65 3,70 2,10

1,80

2,10

2,40

2,70

3,00

3,30

3,60

3,90

CHLAPCI DÍVKY
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Graf 2. Celkový rozdíl mezi ročníky na škálách PALS. 

 

 

Reliabilita škál je uvedena v následující tabulce. Vyznačeny jsou položky, jejichž 

odstranění by vedlo ke zvýšení reliability škály. 

Tabulka 24. Reliabilita škál současné verze dotazníku PALS. 

STUDENT MASTERY 0,765 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SM1 14,00 12,537 0,520 0,276 0,728 

SM2 14,05 13,072 0,518 0,307 0,730 

SM13 14,37 12,042 0,493 0,285 0,739 

SM16 14,15 12,275 0,534 0,336 0,723 

SM40 14,40 11,202 0,617 0,397 0,692 

STUDENT PERFOMANCE - APPROACH 0,834 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SAp15 9,23 14,807 0,538 0,304 0,827 

SAp23 9,14 14,007 0,652 0,477 0,796 

SAp41 9,29 13,841 0,679 0,498 0,789 

SAp51 9,27 13,484 0,659 0,480 0,794 

SAp54 9,43 13,740 0,646 0,478 0,798 

STUDENT PERFORMACE - AVOIDANCE 0,620 

SM Sap Sav TM Tap Tav PM PP N HS

7. třída Celkem 3,94 1,66 2,43 3,81 3,04 2,26 3,77 2,44 4,08 1,80

8. třída Celkem 3,82 2,39 2,94 3,56 3,06 2,18 3,50 2,73 3,66 2,09

9. třída Celkem 3,26 2,34 2,80 3,48 2,86 2,31 3,57 2,73 3,75 2,13

1,00
1,30
1,60
1,90
2,20
2,50
2,80
3,10
3,40
3,70
4,00
4,30

7. třída Celkem 8. třída Celkem 9. třída Celkem
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Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

SAv5 14,08 17,482 0,312 0,199 0,592 

SAv10 14,22 16,433 0,404 0,253 0,555 

SAv18 13,78 17,367 0,269 0,206 0,611 

SAv25 13,97 17,283 0,363 0,234 0,573 

SAv36 14,47 16,390 0,359 0,270 0,574 

SAv48 14,47 16,530 0,414 0,201 0,552 

UČITEL MASTERY 0,725 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TM14 17,23 13,945 0,587 0,410 0,646 

TM19 18,22 15,298 0,445 0,244 0,690 

TM24 17,06 14,581 0,523 0,356 0,667 

TM32 17,59 14,732 0,512 0,280 0,671 

TM35 18,53 15,927 0,359 0,188 0,715 

TM50 17,54 15,847 0,336 0,150 0,723 

UČITEL PERFORMANCE - APPROACH 0,476 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TAp7 11,80 10,224 0,226 0,067 0,441 

TAp11 12,57 11,512 0,154 0,039 0,481 

TAp27 10,76 10,803 0,213 0,061 0,447 

TAp39 12,04 9,815 0,276 0,096 0,405 

TAp46 11,96 9,064 0,411 0,170 0,305 

UČITEL PERFORMANCE - AVOIDANCE 0,673 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

TAv3 8,41 10,575 0,379 0,159 0,647 

TAv20 9,35 12,561 0,251 0,075 0,689 

TAv30 8,95 9,796 0,507 0,267 0,582 

TAv34 9,21 10,568 0,516 0,303 0,584 

TAv53 9,05 10,382 0,492 0,269 0,592 

RODIČE MASTERY     0,681 
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Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

PM4 17,73 15,052 0,297 0,128 0,680 

PM9 17,86 15,495 0,294 0,126 0,678 

PM22 17,74 13,661 0,510 0,317 0,606 

PM31 17,43 14,028 0,469 0,270 0,621 

PM45 17,87 13,869 0,499 0,304 0,611 

PM47 18,00 14,380 0,413 0,213 0,640 

RODIČE PERFORMANCE 0,691 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

PP8 12,69 17,884 0,289 0,101 0,690 

PP12 13,59 15,509 0,528 0,309 0,615 

PP28 14,08 15,875 0,545 0,371 0,613 

PP38 14,20 15,424 0,539 0,376 0,611 

PP42 13,79 16,448 0,378 0,167 0,665 

PP49 12,85 17,000 0,286 0,095 0,699 

SOUSEDSTVÍ, VOLNÝ ČAS 0,730 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

N6 18,84 20,840 0,369 0,160 0,722 

N21 18,65 22,692 0,243 0,081 0,756 

N26 18,50 19,683 0,576 0,390 0,660 

N37 18,79 19,208 0,603 0,429 0,651 

N44 18,37 20,416 0,518 0,291 0,677 

N52 18,88 19,781 0,522 0,362 0,675 

ROZPOR MEZI RODINOU A ŠKOLOU 0,661 

  

Scale 

Mean if 

Item 

Deleted 

Scale 

Variance 

if Item 

Deleted 

Corrected 

Item-Total 

Correlation 

Squared 

Multiple 

Correlation 

Cronbach's 

Alpha if 

Item 

Deleted 

HS17 8,21 10,806 0,442 0,207 0,597 

HS29 8,20 12,615 0,296 0,098 0,664 

HS33 8,71 11,987 0,465 0,300 0,589 

HS43 8,71 11,620 0,531 0,327 0,561 

HS55 7,92 12,067 0,367 0,147 0,631 
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Pro doplnění obrazu o konzistenci škál a funkčnosti jednotlivých položek byla 

v souladu s původním výzkumem provedena analýza hlavních komponent, jejíž výsledky 

jsou uvedeny v následujících tabulkách. Pro zvýšení přehlednosti byly odmazány hodnoty 

nižší než + / - 0,3. Vyznačeny jsou zátěže položek, které významně sytí jiný cíl, než o 

jakém má položka vypovídat. 

Tabulka 25. Výsledky analýzy hlavních komponent pro položky dotazníku PALS pro studenta. 

Rotated Component Matrixa 

 Component 

1 2 3 

SM1   0,721   

SM2   0,709   

SM13   0,649   

SM16   0,683   

SM40   0,721   

SAv5 0,478 0,307   

SAv10 0,655     

SAv18     0,804 

SAv25 0,576 0,311   

SAv36     0,780 

SAv48 0,431   0,509 

SAp15 0,686     

SAp23 0,775     

SAp41 0,779     

SAp51 0,760     

SAp54 0,774     

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Quartimax with Kaiser 

Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

 

Tabulka 26. Eigenvalues a procento rozptylu, které vysvětluje model škál dotazníku PALS pro studenta. 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 4,612 28,828 28,828 4,612 28,828 28,828 4,182 26,139 26,139 

2 2,556 15,976 44,804 2,556 15,976 44,804 2,747 17,167 43,306 

3 1,376 8,600 53,404 1,376 8,600 53,404 1,616 10,098 53,404 



71 

 

 

Tabulka 27. Výsledky analýzy hlavních komponent pro položky dotazníku PALS vnímaného cíle učitele. 

Structure Matrix 

 Component 

1 2 3 

TM14 0,773     

TM19 0,547 0,312   

TM24 0,714     

TM32 0,710     

TM35 0,479 0,421   

TM50 0,506     

TAp7     0,450 

TAp11   0,325   

TAp27     0,661 

TAp39 -0,415   0,561 

TAp46     0,727 

TAv3   0,614   

TAv20 -0,576 0,314   

TAv30   0,708   

TAv34   0,741   

TAv53   0,603   

Extraction Method: Principal Component 

Analysis.  

 Rotation Method: Oblimin with Kaiser 

Normalization. 

 

Tabulka 28. Eigenvalues a procento rozptylu, které vysvětluje model škál dotazníku PALS vnímaného cíle učitele. 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues Extraction Sums of Squared Loadings 

Rotation Sums 

of Squared 

Loadingsa 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % Total 

1 3,236 20,224 20,224 3,236 20,224 20,224 3,108 

2 2,411 15,068 35,291 2,411 15,068 35,291 2,443 

3 1,470 9,190 44,481 1,470 9,190 44,481 1,726 
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Tabulka 29. Výsledky analýzy hlavních komponent pro položky dotazníku PALS vnímaného cíle rodičů. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

PM4 ,451  

PM9 ,417  

PM22 ,731  

PM31 ,692  

PM45 ,713  

PM47 ,641  

PP8  ,414 

PP12  ,710 

PP28  ,765 

PP38  ,777 

PP42  ,618 

PP49  ,402 

Extraction Method: Principal 

Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with 

Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 

iterations. 

 

 
Tabulka 30. Eigenvalues a procento rozptylu, které vysvětluje model škál dotazníku PALS vnímaného cíle rodičů. 

Total Variance Explained 

Component 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 3,007 25,054 25,054 3,007 25,054 25,054 2,476 20,634 20,634 

2 1,916 15,970 41,024 1,916 15,970 41,024 2,447 20,390 41,024 

 

 

Níže uvádíme tabulku korelačních koeficientů Spearmanova ró pro škály dotazníku 

PALS a průměrné známky. V tabulce jsou pro přehlednost smazány nesignifikantní 

korelační koeficienty a tučně jsou vyznačeny koeficienty nad hodnotu 0,2. 
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Tabulka 31. Korelační koeficienty mezi škálami dotazníku PALS a průměrnými známkami. 

Correlations 

 Spearman's rho 

známka SM SAp SAv TM TAp TAv PM PP N HS 

známka 1,000           ,288*         

SM   1,000 ,144*   ,294**     ,469**   ,164*   

SAp     1,000 ,558**   ,178** ,384** ,171** ,560**   ,283** 

SAv       1,000   ,177** ,281**   ,356** -,169* ,338** 

TM         1,000     ,359**   ,139* -,144* 

TAp           1,000 ,270** ,197** ,231**   ,131* 

TAv             1,000   ,531**   ,314** 

PM               1,000 ,241** ,238**   

PP                 1,000   ,272** 

N                   1,000 -,297** 

HS                     1,000 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

 

6.2 Vyhodnocení Dotazníku pro zjišťování způsobu výchovy v rodině 

V Tabulce 32 jsou uvedeny informace o souboru respondentů, kteří vyplnili 

dotazník o zjišťování způsobu výchovy v rodině. 

Tabulka 32. Popis vzorku pro zpracování výsledků Dotazníku zjišťování způsobu výchovy v rodině podle ročníku, škol a 

pohlaví. 

 

ROČNÍK 

SOUČET 7 8 9 

n/a chlapec dívka n/a chlapec dívka n/a chlapec dívka 

Š
K

O
L

A
 Praha1 0 0 0 0 0 0 0 9 13 22 

Praha3 0 0 0 0 12 15 1 17 15 60 

Praha4 1 8 0 0 4 10 0 10 4 37 

Strakonice1 0 1 7 0 8 9 0 3 3 31 

SOUČET 1 9 7  24 34 1 39 35 
150 

CELKEM 17 58 75 
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V následující tabulce uvádíme četnost jednotlivých stylů výchovy ve zkoumaném 

vzorku. 

Tabulka 33. Četnost stylů výchovy ve výzkumném vzorku. 

Způsoby výchovy četnost procento 

Pole 3 - nedůsledná se záporným emočním 

vztahem 
50 33,3 

Pole 6 - laskavá bez vymezených hranic 30 20 

Pole 2 - liberální výchova 19 12,7 

Pole 8 - „kamarádská“ výchova 17 11,3 

Pole 7 - nedůsledná s kladným emočním 

vztahem 
13 8,7 

Pole 1 - autokratická výchova 8 5,3 

Pole 9 - ambivalentní 7 4,7 

Pole 5 - vzájemné porozumění 4 2,7 

Pole 4 - přísná a laskavá 2 1,3 

 

Pro úplnost uvádíme i četnosti emočního vztahu a výchovného řízení pro jednotlivé 

rodiče i kombinaci. 

Tabulka 34. Četnosti typu emočního vztahu otce a matky. 

 

EMOČNÍ VZTAH 

OTEC 

EMOČNÍ VZTAH 

MATKA 

 četnost procento četnost procento 

nevyplněno 10 6,7   

záporný 62 41,3 63 42 

střední 12 8,0 11 7,3 

kladný 43 28,7 48 32 

extrémně kladný 23 15,3 28 18,7 

 

Tabulka 35. Četnosti typu emočního vztahu rodiny. 

 

EMOČNÍ VZTAH 

RODINA 

 četnost procento 

záporný 77 51,3 

kladný 37 24,7 

extrémně kladný 29 19,3 

záporněkladný 7 4,7 
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Tabulka 36. Četnosti typů výchovného řízení otce, matky a rodiny. 

 

VÝCHOVNÉ ŘÍZENÍ 

OTEC 

VÝCHOVNÉ ŘÍZENÍ  

MATKA 

VÝCHOVNÉ ŘÍZENÍ 

RODINA 

 četnost procento četnost procento četnost procento 

nevyplněno 10 6,7     

slabé 74 49,3 88 58,7 68 45,3 

střední 10 6,7 9 6 6 4 

silné 17 11,3 15 10 8 5,3 

rozporné 39 26 38 25,3 68 45,3 

 

V následující tabulce uvádíme četnost typu nejvyššího dosaženého vzdělání u otců 

a matek. 

Tabulka 37. Tabulka četností nejvyššího dosaženého vzdělání rodičů. 

VZDĚLÁNÍ OTCE 
  

  četnost procento 

SŠ s maturitou 53 35,3 

VŠ 50 33,3 

SŠ bez maturity 30 20,0 

ZŠ 1 0,7 

bez odpovědi 16 10,7 

VZDĚLÁNÍ MATKY     

SŠ s maturitou 76 50,7 

VŠ 39 26,0 

SŠ bez maturity 20 13,3 

bez odpovědi 15 10,0 

 

Souvislost mezi vzděláním matky a vzděláním otce byla ověřována Spearmanovým 

ró. Jako signifikantní se ukázal vztah vzdělání otce a výchovného řízení otce (r = 0,238, 

p=0,01). Dále pak slabě vzdělání otce a emočního vztahu v rodině (r = -0,178, p=0,05). 
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6.3 Vyhodnocení souvislostí mezi cíli a způsobem výchovy 

Vyhodnocení souvislosti probíhalo po očištění dat u 147 respondentů, kteří vyplnili 

oba dotazníky. V následující tabulce uvádíme popis vzorku. 

Tabulka 38. Popis vzorku pro zpracování výsledků Dotazníku zjišťování způsobu výchovy v rodině v kombinaci 

s dotazníkem PALS podle ročníku, škol a pohlaví. 

 

ROČNÍK 

SOUČET 7 8 9 

n/a chlapec dívka chlapec dívka n/a chlapec dívka 

Š
K

O
L

A
 Praha1 0 0 0 0 0 0 9 13 22 

Praha3 0 0 0 11 15 1 17 15 59 

Praha4 1 6 0 4 10 0 10 4 35 

Strakonice1 0 1 7 8 9 0 3 3 31 

SOUČET 1 7 7 23 34 1 39 35 
147 

CELKEM 15 57 75 

 

Popisná statistika průměrů škál dotazníku PALS pro jedince s daným způsobem 

výchovy je uvedena následující tabulce: 

Tabulka 39. Průměry škál dotazníku PALS podle modelu devíti polí výchovy. 

Způsob výchovy četnost SM SAp SAv TM TAp TAv PM PP N HS 

3 49 3,62 2,46 3,05 3,40 3,21 2,49 3,45 2,96 3,68 2,37 

6 30 3,79 2,51 2,75 3,95 3,13 2,27 3,83 2,92 4,13 1,64 

2 17 3,26 2,12 2,82 3,55 2,93 2,12 3,65 2,69 3,81 2,00 

8 17 3,46 2,22 2,78 3,64 2,96 2,41 3,64 2,57 3,90 1,82 

7 13 3,45 2,55 3,01 3,57 2,83 2,45 3,72 2,72 4,32 1,69 

1 8 3,58 2,38 2,98 3,77 3,05 1,95 3,65 2,75 3,67 2,05 

9 7 4,06 2,46 3,02 3,53 2,66 2,51 3,74 2,48 3,60 2,60 

5 4 3,50 2,15 2,71 3,63 2,50 1,30 3,25 2,17 3,83 2,15 

4 2 4,60 1,90 2,50 4,25 2,30 2,10 3,58 1,50 4,92 1,50 

 

Po provedení ověření závislosti pomocí kontingenční tabulky, Kendellaova tau-c a 

Speamanova ró, byly nalezeny následující signifikantní vztahy: 
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Tabulka 40. Korelační koeficienty mezi škálami dotazníku PALS a dotazníku zjišťování způsobu výchovy v rodině.11 

Correlations 

Spearman's rho 

  PM PP SM SAp SAv TM TAp TAv N HS 

EVO   -,212*             ,327** -,298** 

EVM             -,176*   ,233** -,315** 

VRO               -,203*     

VRM   -,174*           -,218**     

EV   -,170*             ,195* -,278** 

VR           ,193*   -,214**   -,220** 

ZV                 ,173* -,234** 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 

 

6.4 Příklad interpretace výsledků v konkrétní třídě 

Vzhledem ke způsobu vyhodnocování dotazníku PALS je zřejmé, že s větším 

vzorkem se zmenšují celkové skóry na jednotlivých škálách. Představíme tedy možnou 

aplikaci výsledků dotazníku v jedné 9. třídě, kde máme k dispozici téměř kompletní údaje 

(kromě průměrné známky u dvou žáků). 

Třídu představuje 22 žáků (9 chlapců a 13 dívek) z pražské sídlištní školy. 

Průměrná známka za celou třídu je 1,42. Průměrné výsledky na škálách dotazníku PALS 

jsou následující: SM – 3,21; SAp – 2,39; SAv – 2,9; TM – 3,83; TAp – 2,15; TAv – 2,23; 

PM – 3,54; PP – 2,63; N – 3,97; HS – 2,11. Lepší průměr známek se překvapivě nepojí 

s mastery cílem studenta, ale jasně je vidět souvislost s vnímaným mastery cílem učitele 

češtiny i rodiče. 

Nastavení struktury cíle mezi studenty je zřejmě ve smyslu mastery, stejně je tomu 

pro učitele českého jazyka. Vnímaný cíl rodičů je také mastery, zároveň žáci spíše 

nevnímají nesoulad mezi domovem a školou a možností v okolí bydliště k trávení volného 

času vnímají pozitivně. Je ale potřeba ze strany učitelů omezit chování, které podporuje cíl 

performance-avoidance, který i přes nekonzistentnost položek škály diskutované níže 

                                                 
11 EVO = emoční vztah otce; EVM = emoční vztah matky; VRO = výchovné řízení otce; VRM = výchovné 

řízení matky; EV = emoční vztah v rodině; VR = výchovné řízení v rodině; ZV = způsob výchovy dle 

modelu devíti polí. 
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nabývá téměř střední hodnoty a naznačuje i souvislost s performance-approach cílem. 

Zároveň je možné spolehnout se na rodiče a okolí jedince, že budou snahy o změnu na 

mastery cíl spíše podporovat. 

Z hlediska výchovných stylů je nejvíce zastoupen styl z pole 8 („kamarádská“ 

výchova), dále z pole 3 (nedůsledná se záporným emočním vztahem), dále se stejným 

počtem pole 6 (laskavá bez vymezených hranic), 7 (nedůsledná s kladným emočním 

vztahem a 9 (ambivalentní), nakonec s nejnižším zastoupením se vyskytují styly z pole 2 

(liberální výchova), 1 (autokratická výchova) a 4 (přísná a laskavá). 
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7 Výsledky 

Vzhledem k rozložení vzorku nelze uvažovat o zobecnění výsledků na celou populaci, 

nicméně výsledky vypovídají o charakteristikách pražských žáků základních škol. 

Odpovědi na základě četností z dotazníku PALS ukazují, že většina žáků tenduje 

k adaptaci cíle mastery (viz Tabulky 11, 12 a 13). Učitelské škály jsou sice zaměřeny na 

konkrétní vyučující českého jazyka, ale ve zkoumaném vzorku se ukazují jako vnímané 

cíle mastery a performance-approach (viz Tabulka 14, 15, 16), které oba vedou 

k adaptivním vzorcům učení, i když druhý jmenovaný není adaptivní z dlouhodobého 

hlediska a při setkání s neúspěchem (Midgley, Kaplan et al., 2001). Vnímané cíle rodičů 

tendují k cíli mastery (viz Tabulka 17, 18), tedy v našem vzorku rodiče preferují pochopení 

učiva a toleranci chyb, spíše než demonstraci výkonu. Na škále zjišťující vnímání okolí 

domova a možnosti pro trávení času s přáteli odpovídali respondenti v pozitivním smyslu, 

tedy, že mají bezpečné okolí svého domova (viz Tabulka 19). Nesoulad mezi domovem a 

školou také nebyl u většiny respondentů zaznamenán (viz Tabulka 20). 

Statisticky významný rozdíl se ukazuje mezi pohlavími na škále vnímaného mastery 

cíle rodičů, kdy dívky vnímají chování rodičů více zaměřené na tento cíl než chlapci. 

Žákův cíl performance-avoidance byl více prosazován dívkami, než chlapci, ale ne 

všechny položky této škály zjišťovaly čistě tento cíl. To bude dále vysvětleno u popisu 

výsledků testu reliability a faktorové analýzy. Výsledky také ukazují statisticky významný 

rozdíl mezi ročníky na škálách SM, SAp a SAv, ale u škál SAp a SAv je tento rozdíl mezi 

7. a 8. ročníky, kde počet žáků nebyl rovnocenně zastoupen. Za relevantní je tedy možné 

považovat pouze rozdíl na škále SM mezi 8. a 9. ročníky (viz Graf 2), kdy žáci 8. tříd jsou 

více zaměření na cíl mastery. 

Reliabilita škál dotazníku PALS ukázala, že spolehlivé (α > 0,7) jsou škály SM, SAp, 

TM a N. Škály těsně dosahující požadované hodnoty koeficientu jsou SAv, PM, PP, HS a 

TAv. Jako nespolehlivá se ukázala škála TAp, slabé zvýšení reliability škály by zajistilo 

odstranění položky TAp11 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka vytváří ve třídě 

soutěživou atmosféru.), nicméně i přesto by škála nebyla spolehlivá (viz Tabulka 24). 

Stejný princip platí pro položku TAv20 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka se 

zlobí, když v hodině odpovíme špatně.), jejíž odstranění by přiblížilo spolehlivost škály 
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k hodnotě 0,7. Taktéž je tomu u položky PP49 (Moji rodiče jsou rádi, když mám lepší 

výsledky než ostatní ve třídě.), N21 (V místě, kde bydlím, nejsou příjemná a čistá místa, 

kam můžu jít.) a HS29 (Nemám rád(a), když moji rodiče chodí do školy, protože jejich 

názory se velmi liší od názorů mých učitelů.). Nicméně je potřeba se podívat na položky 

podrobněji v rámci faktorové analýzy, aby bylo možné vyhodnotit jednotlivé škály (viz 

Tabulka 25, 27, 29). 

Při výpočtu faktorové analýzy byla posouzena vhodnost každé škály pro tento výpočet 

pomocí Kaiser Meyer Olkinovy míry, Barttletova testu, anti-image matice, komunalit a 

vlastních hodnot. Všechny škály splnily tato kritéria pro vhodnost výpočtu. U položek pro 

cíl studenta se ukázala nekonzistence škály SAv (viz Tabulka 25, 26). Škály SM a SAp 

velmi dobře sytí dva faktory a celkový model vysvětluje 53,4% rozptylu dat. Pokud se 

podíváme blíže na položky škály SAv, pak vidíme, že zátěže sytící samostatný faktor jsou 

pouze u položek SAv18 (V hodinách raději neodpovídám na otázky učitelů, abych 

neřekl(a) špatnou odpověď.) a SAv36 (V hodinách nepokládám otázky, abych 

nevypadal(a) hloupě.). 

Položka SAv5 (Je pro mě důležité, aby si učitelé nemysleli, že vím méně než ostatní.) 

sytí faktor pro mastery a performance approach cíl (ve prospěch druhého jmenovaného), 

stejně jako položka SAv25 (Je pro mě důležité, abych v hodinách nebyl(a) za hlupáka.). 

Položka SAv10 (Jedním z mých cílů je zabránit situacím, ve kterých by si mohli spolužáci 

myslet, že nejsem chytrý(-á).) sytí faktor cíle performance-approach a položka SAv48 

(Jedním z mých cílů je nebudit dojem, že mám s prací ve škole problémy.) sytí jak faktor 

cíle performance avoidance, tak i performance-approach. 

Položky vnímaného cíle učitele jsou mnohem více nejednoznačné (viz Tabulka 27, 

28), přičemž model vysvětluje 44,5% rozptylu. Cíl mastery jednoznačně sytí položky 

TM14 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka chce, abychom rozuměli tomu, co ve 

škole děláme, nejen se učili nazpaměť.), TM24 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka 

oceňuje, když se opravdu snažíme.) a TM32 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka 

nám dává dostatek příkladů, na kterých pochopíme probíranou látku.). Dvě položky této 

škály navíc sytí i faktor cíle performance-avoidance, jsou to TM19 (Můj učitel / Moje 

učitelka českého jazyka nám dává čas ke zkoumání a pochopení nových myšlenek.) a TM35 
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(Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka chce, abychom si učení se nových věcí užívali.). 

Zároveň pro tuto škálu má vyšší zátěž i položka škály cíle performance-avoidance TAv20 

(Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka se zlobí, když v hodině odpovíme špatně.) a 

položka škály cíle performance approach TAp39 (Můj učitel / Moje učitelka českého 

jazyka má raději žáky s dobrými výsledky.). 

Faktor cíle performance-avoidance je sycen těmito položkami, které nemají významné 

zátěže v jiných faktorech – TAv3 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že 

je důležité zapojovat se do diskuzí a zodpovídat otázky, abychom nevypadali, že to 

neumíme.), TAv30 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že je důležité 

vyhnout se situacím, ve kterých budíme dojem, že jsme hloupí.), TAv34 (Můj učitel / Moje 

učitelka českého jazyka nám říká, že bychom se měli vyhnout tomu, aby si ostatní mysleli, 

že nám práce ve škole nejde.), TAv53 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, 

že je důležité ve třídě odpovídat na otázky tak, aby to nevypadalo, že to neumíme.) a 

TAp11 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka vytváří ve třídě soutěživou atmosféru.). 

Položky s významnými zátěžemi pouze u cíle performance-approach jsou následující: 

TAp7 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, jak jsme na tom v porovnání s 

ostatními žáky.), TAp27 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, kdo měl v 

testu nejlepší výsledky.) a TAp46 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám dává za 

příklad ty žáky, kteří mají dobré známky.) 

Nabízí se tedy vyřadit položky, které sytí více faktorů. Při tomto kroku byla sice 

dosažena nižší hodnota Kaiser-Meyer-Olkinovy míry na 0,685y, ale ostatní předpoklady 

byly vyhovující pro platnost výpočtu. Řešení se podle scree-plotu ukázalo optimální jako 

tří-faktorové se sycením položek pro jednotlivé faktory dle zjišťovaných cílů včetně 

položky TAp11, která v předchozím řešení sytila faktor pro cíl performance-avoidance. 

Model vysvětluje 49,1% rozptylu. Reliabilita zůstala zachována u škály TM, u škály TAv 

se zvýšila a u škály TAp se snížila. 

Škály vnímaného cíle rodičů sytily při exploraci faktorů tři faktory, přičemž jeden 

faktor byl tvořen položkami PM4 (Moji rodiče chtějí, abych se pokoušel(a) i o věci, které 

jsou pro mě výzvou.) a PM9 (Moji rodiče chtějí, abych se pouštěl(a) do úkolů, které jsou 

pro mě výzvou, i když v nich udělám chyby.). Při pevně zadaném počtu faktorů na 2 došlo 
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k jasnému rozdělení položek do faktorů dle zamýšleného konceptu s pokrytím 41% 

rozptylu (viz Tabulka 29, 30). 

Souvislosti škál dotazníku PALS byly nalezeny mezi škálami (viz Tabulka 31): 

• SM a PM (r = 0,469, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl mastery spíše 

vnímají tento cíl i u svých rodičů 

• SM a TM (r = 0,294, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali mastery spíše vnímají 

tento cíl i u svých učitelů 

• dále pak slabé signifikantní korelace mezi SM a SAP a SM a N 

• SAp a PP (r = 0,560, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

approach spíše vnímají cíl performance i u svých rodičů 

• SAp a SAv (r = 0,558, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

approach spíše adaptují i cíl performance-avoidance 

• SAp a TAv (r = 0,384, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

approach spíše vnímají cíl performance-avoidance i u svého učitele českého 

jazyka 

• SAp a HS (r = 0,283, p = 0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

approach spíše vnímají nesoulad mezi domovem a školou 

• dále pak slabé signifikantní korelace mezi SAp a TAp a SAp a PM 

• SAv a PP (r = 0,356, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

avoidance spíše vnímají cíl performance i u svých rodičů 

• SAv a HS (r = 0,338, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

avoidance spíše vnímají nesoulad mezi domovem a školou 

• SAv a TAv (r = 0,281, p=0,01) – žáci, kteří adaptovali cíl performance-

avoidance spíše vnímají cíl performance-avoidance i u svého učitele 

českého jazyka 

• dále pak slabé signifikantní korelace mezi SAv a TAp, SAv a N 

• TM a PM (r = 0,359, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svého učitele českého 

jazyka cíl mastery, vnímají tento cíl i u rodičů 

• dále pak slabé signifikantní korelace mezi TM a N, TM a HS  
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• TAp a TAv (r = 0,270, p = 0,01) – žáci, kteří vnímají u svého učitele 

českého jazyka cíl performance-approach u něj/ní častěji vnímají i cíl 

performance-avoidance 

• TAp a PP (r = 0,231, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svého učitele českého 

jazyka cíl performance-approach, častěji vnímají i cíl performance u svých 

rodičů 

• dále pak slabé signifikantní korelace mezi TAp a PM, TAp a N 

• TAv a PP (r = 0,531, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svého učitele českého 

jazyka cíl performance-avoidance, častěji vnímají i cíl performance u svých 

rodičů 

• TAv a HS (r = 0,314, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svého učitele českého 

jazyka cíl performance-avoidance spíše vnímají nesoulad mezi domovem a 

školou 

• PM a PP (r = 0241, p=0,01) – žáci ve vzorku měli tendenci označovat 

vnímaný mastery cíl rodičů spolu s cílem performance 

• PM a N (r = 0,238, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svých rodičů cíl mastery 

mají pozitivnější postoj k vyžití mimo domov, v okolí svého bydliště 

• PP a HS (r = 0,272, p=0,01) – žáci, kteří vnímají u svých rodičů cíl 

performance, spíše vnímají nesoulad mezi domovem a školou 

• N a HS (r = -0,297, p=0,01) – žáci, kteří vnímají pozitivněji možnosti vyžití 

mimo domov, méně vnímají nesoulad mezi domovem a školou 

Souvislost cíle žáka a průměrné známky za použití Spearmanova ró byla 

signifikantní pouze se škálou TAv (r = 0,288, p=0,05), což napovídá tomu, že žáci, kteří u 

svého učitele českého jazyka vnímají cíl performance-avoidance, mají horší průměrnou 

známku. Při analýze položek se ukázal vztah mezi známkou a položkami TM32 (Můj učitel 

/ Moje učitelka českého jazyka nám dává dostatek příkladů, na kterých pochopíme 

probíranou látku.) (r = -0,277, p=005), TAv53 (Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka 

nám říká, že je důležité ve třídě odpovídat na otázky tak, aby to nevypadalo, že to 

neumíme.) (r = 0,308, p=0,05) a HS55 (Nejsem rád(a), že moji učitelé a moji rodiče mají 

jiné názory na to, co bych se měl(a) ve škole učit.) (r = 0,305, p=0,05). 
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Pro korelace byly využity i upravené škály vnímaného cíle učitele, kde byly 

vynechány problematické položky (TM19, TM35, TAp39 a TAv20). Při zahrnutí těchto 

nových skórů se už neprokázala souvislost mezi škálou TAv a průměrnou známkou, dále 

mezi škálami PP a TAp, ale objevila se souvislost mezi škálami TAp a PM (r = 0,220, 

p=0,01) a TM a HS (r = -0,225, p=0,01). Korelační koeficient se také snížil pro souvislosti 

mezi škálou TAv a TAp, SAp, SAv a PP. Naopak koeficienty pro souvislosti mezi škálou 

TM a SM, PM se zvýšily. Lze tedy nově hypotetizovat i vztah mezi vysokým nesouladem 

mezi domovem a školou a nízkým vnímaným cílem mastery učitele a naopak, stejně tak se 

ukazuje souvislost vyššího vnímaného mastery cíle u rodičů a vyššího vnímaného cíle 

performance-approach učitele. 

Co se způsobů výchovy týče, četnost zastoupení napovídá, že ve vzorku převažuje 

nedůsledná výchova se záporným emočním vztahem, na druhém místě je pak laskavá 

výchova bez vymezených hranic a poté liberální výchova (viz Tabulka 33). Vzdělání otce 

bylo nejčastěji střední s maturitou, těsně za ním bylo vysokoškolské vzdělání. U vzdělání 

matek byl tento rozdíl mnohem větší, ale pořadí zůstávalo stejné (viz Tabulka 37). Stejně 

tak korelace nejvyššího dosaženého vzdělání byla statisticky významná, tedy častější byly 

rodičovské dvojice se stejným nejvyšším dosaženým stupněm vzdělání. Z hlediska vztahu 

vzdělání a způsobu výchovy se ukázala mírná pozitivní souvislost mezi vzděláním otce a 

jeho výchovným řízením, tzn., že čím vyšší dosažené vzdělání tím silnější výchovné řízení. 

Korelační koeficienty mezi výsledky dotazníku pro způsob zjišťování způsobu 

výchovy v rodině a škálami dotazníku PALS (viz Tabulka 40) ukázaly, že žáci, kteří mají 

pozitivní postoj k možnostem trávení svého volného času, vnímají kladnější emoční vztah 

s otcem i matkou a celkově v rodině. Opačně je tomu u škály nesouladu mezi domovem a 

školou, kde čím vyšší je míra vnímání nesouladu, tím se snižuje kvalita emočního vztahu 

s otcem, matkou a slabě i celkově v rodině, snižuje se i výchovné řízení v rodině a 

výchovné styly jsou typově s nižším emočním vztahem. Slabý, ale signifikantní vztah je 

naznačen také při vnímání cíle performance u rodičů, kdy je pak emoční vztah s otcem 

nižší. Korelační koeficienty ukazují také na vztah vnímaného cíle performance-avoidance 

u učitele a výchovného řízení v rodině. Čím slabší je řízení jak individuálně otce a matky, 

tak celkově, tím častěji žáci označují tento cíl u učitele. 
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Na základě představených výsledků tedy můžeme říci, že: 

H1 (Dotazník PALS v aktuální české verzi rozlišuje mezi cíli zaměřenými na 

zvládnutí / úkol a porovnání s ostatními.) byla potvrzena částečně. Funkční jsou škály pro 

respondentem prosazovaný cíl mastery (SM) a respondentem prosazovaný cíl 

performance-approach (SAp). Škály vnímaného cíle rodičů rozlišují dobře mezi cíli, ale je 

nutná jejich úprava ke zvýšení reliability. Ostatní škály (SAp, TM, TAp a TAv) je potřeba 

upravit tak, aby lépe korespondovaly s vyjadřovaným cílem. 

H2 (Existuje signifikantní vztah mezi cílem žáka a průměrnou známkou.) byla 

vyvrácena. Existuje nepříliš silný vztah mezi škálou TAv a průměrnou známkou, nicméně 

je vzhledem k problematickým položkám škály neprůkazný. 

H3 (Existuje signifikantní vztah mezi cílem mastery žáka a pozitivními 

výchovnými styly.) nebyla potvrzena pro způsoby výchovy v rodině. Dílčí analýzou byly 

nalezeny signifikantní vztahy mezi informačními škálami dotazníku PALS (N a HS), ale 

jen slabý vztah pro škálu vnímaného cíle performance u rodičů a emočního vztahu otce. 

H4 (Existuje signifikantní vztah mezi cílem performance žáka a negativními 

výchovnými styly.) nebyla potvrzena. Byl nalezen pouze slabý vztah pro škálu vnímaného 

cíle performance u rodičů a emočního vztahu otce, který tuto tendenci naznačuje, ale ne 

pro samotné způsoby výchovy v rodině. 

H5 (Existuje signifikantní vztah mezi vzděláním rodičů a výchovným stylem.) 

nebyla potvrzena. Pouze z dílčí analýzy vyplývá, že vzdělání otce souvisí s jeho 

výchovným řízením. 
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8 Diskuze 

I přes některé nedostatky ve velikosti či složení výzkumného vzorku se ukázala 

práce být dobrým vhledem do pražské populace žáků posledních ročníků běžných 

základních škol. Z důvodu udržení velikosti vzorku byly respondentem vynechané otázky 

nahrazeny střední hodnotou škály, i když se jedná o jeden z nejvíce kritizovaných způsobů 

imputace dat. Nicméně vzorek s doplněnými odpověďmi a zcela očištěné odpovědi byly 

otestovány na významnost rozdílů, která nebyla nalezena. Vzhledem k tomu, že se u 

respondentů jednalo o náhodné chyby, bylo by nerozumné ochudit vzorek o další údaje. 

Výběr výzkumného vzorku byl také omezen jen na běžné základní školy, kde chybí 

populace speciálních škol a gymnázií, či jiných výběrových škol, aby bylo zachováno 

rozložení v populaci. Toto omezení jsme zvolili kvůli porovnání s předchozími výzkumy 

na české populaci (Kováčová, 2012, Vokrojová, 2013), kde bylo toto omezení také 

dodrženo. 

Žáci s cílem vyhnutí se práci byli ošetřeni v rámci instrukce informací o možnosti 

dotazník nevyplňovat, pokud by to měli udělat „jen tak“. I přesto bylo na mnohých 

studentech znát, že je vyplňování netěší, obzvláště žáci v 9. třídách přiznávali, že mají 

myšlenky úplně jinde. Ke sběru dat v této věkové skupině je potřeba jako riziko přičíst i 

vývojové snížení zájmu o školní předměty (viz kapitola 2.3 této práce), které v současném 

nastavení školského systému nevedou k pocitu svobody. 

Z hlediska vývoje dotazníku PALS pro českou populaci došlo ke změně reliability 

jednotlivých škál následovně: 

Tabulka 41. Porovnání koeficientu alfa reliability škál pro dosavadní české výzkumy dotazníku PALS a původní 

americké studie. 

Škála Cronbachova α ze 

současného výzkumu  

Cronbachova α 

z výzkumu Vokrojové 

(2013) 

Cronbachova α 

z výzkumu Kováčové 

(2012) 

Cronbachova α z 

původní americké 

studie 

SM 0,77 0,69 0,80 0,85 

SAp 0,83 0,89 0,81 0,89 

SAv 0,62 0,74 0,39 0,74 

TM 0,73 0,72 0,71 0,83 

TAp 0,48 0,46 0,50 0,79 

TAv 0,67 0,55 0,62 0,71 

PM 0,68 0,73 0,70 0,71 
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PP 0,69 0,83 0,71 0,71 

N 0,73 0,60 0,66 0,76 

HS 0,66 0,78 0,66 0,76 

 

Jak je vidět z tabulky reliabilita škál se v české populaci s dosavadními verzemi 

dotazníku pohybuje v podobných úrovních. Rozdíl na škále SAv je zřejmě daný 

odstraněním nové položky, která v původním výzkumu Vokrojové (2013) neměla vliv na 

uchování reliability škály, proto nebylo v současném výzkumu použita, ale jak je známo 

vyšší počet položek zaručuje vyšší koeficient reliability. 

Největší potřeba úprav vyplynula pro škálu TAp, která měla v původní americké 

podobě pouze tři položky. V původním českém překladu a počtu položek (Kováčová, 

2012), reliability z amerického výzkumu nedosáhla. Proto byla v předchozím výzkumu 

Vokrojové (2013) snaha o formulaci nových položek v souladu s daným cílem. Tyto 

nebyly zařazeny, ale byla přidána nová položka (TAp39), která je ve škále funkční, ale 

reliabilita zůstává stále nízká. 

Mírné snížení reliability na škálách rodičů je možné připsat úpravě formulace 

položek, které z původní verze byly na škále PP zaměřeny na emotivní reakci rodičů (byli 

by rádi, nemají rádi, apod.), kdežto PM spíše na věcné zaměření (chtěli by, přáli by si). 

Položky byly převedeny z podmiňovacího na aktivní věcný způsob formulace (chtějí, přejí 

si), nicméně s ohledem na častější nepřímě vyjadřování výzev rodiči je pravděpodobné, že 

takto položky zněly příliš konfrontačně. Pro další výzkum by tedy bylo vhodné ponechat 

podmiňovací způsob formulace položek, ale bez emočního zabarvení. 

V dalším výzkumu je také nutné přeformulovat položky cíle performance 

s orientací approach i avoidance tak, aby mezi těmito cíli lépe rozlišovaly. I z řad 

respondentů při sběru dat vyznívalo, že je v dotazníku hodně negativních položek na 

učitele, tedy vnímali položky pro obě valence performance cíle negativně. Z výsledků 

výzkumu vyplývá, že žáci mezi charakteristikami porovnání s ostatními (demonstrací 

kompetence a strachem z ukázání nekompetence) v současné formulaci položek 

nerozlišovali, např. problematická položka TAp11: Můj učitel / Moje učitelka českého 

jazyka vytváří ve třídě soutěživou atmosféru., u této položky by mohla úprava vypadat jako 

přidání dovětku, „…abychom mohli ukázat, kdo je nejlepší.“. Další takovou položkou je 
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SAv5 (Je pro mě důležité, aby si učitelé nemysleli, že vím méně než ostatní.), kde jasný 

důraz na cíl neukázat nekompetenci, ale i přesto sytí i faktor cíle performance-approach, 

stejně tak položka SAv48 (Jedním z mých cílů je nebudit dojem, že mám s prací ve škole 

problémy.), položka SAv25 (Je pro mě důležité, abych v hodinách nebyl(a) za hlupáka.) i 

položka SAv10 (Jedním z mých cílů je zabránit situacím, ve kterých by si mohli spolužáci 

myslet, že nejsem chytrý(-á).). Nasvědčuje tomu i fakt, že se ukázala byť mírná, ale 

signifikantní korelace, mezi škálami TAp a TAv a významná korelace mezi škálami SAp a 

SAv. Formulace položek pro další výzkum by tedy byla vhodná ve smyslu Muisové, 

Winnea a kol. (2009) (viz kapitola 3.2 této práce) tak, aby zjevně neodrážely zjišťovaný 

cíl. 

Dalším důvodem u škál vnímaného cíle učitele může být opět emoční formulace 

některých položek např. u problematické položky TAv20 (Můj učitel / Moje učitelka 

českého jazyka se zlobí, když v hodině odpovíme špatně.), stejně tak položka TAp39 (Můj 

učitel / Moje učitelka českého jazyka má raději žáky s dobrými výsledky.) a položka TM35 

(Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka chce, abychom si učení se nových věcí užívali.). 

V těchto případech by bylo na místě přeformulovat položky s jinými slovesy, které 

nenesou tak výrazné emoční zabarvení. U položky TM19 (Můj učitel / Moje učitelka 

českého jazyka nám dává čas ke zkoumání a pochopení nových myšlenek.) se nabízí změna 

formulace „nových myšlenek“ např. na „nového učiva“, protože je otázkou, do jaké míry 

jsou schopni žáci na konci základní školy uchopit pojem nová myšlenka a co za tímto 

pojmem vnímají. 

Pozitivním výsledkem práce je zjištění převažující adaptace cíle mastery učitelů 

českého jazyka ve vzorku, stejně tak převaha tohoto cíle u studentů. Pokud se podíváme na 

souvislosti, které hrají v adaptaci cíle roli, pak můžeme definovat dvě následující 

kombinace: 

1. studenti, kteří vnímají nesoulad mezi domovem a školou a své rodiče jako 

zaměřené na cíl performance, častěji přijímají cíl performance (bez ohledu na orientaci) a 

vnímají zápornější emoční vztah matky i otce jednotlivě a celkový emoční vztah i 

výchovné řízení v rodině 



89 

 

2. studenti, kteří mají pozitivní postoj k využívání volného času v okolí svého 

bydliště a vnímají u svých rodičů cíl mastery, častěji přijímají cíl mastery a vnímají 

kladnější emoční vztah matky a otce 

Z hlediska vlivu ze strany učitele je možné vyzdvihnout vztah, kdy žáci, kteří 

vnímají u svých rodičů cíl performance (bez ohledu na orientaci), tak ho také spíše vnímají 

u učitele českého jazyka. Při úpravě položek škál vnímaného cíle učitele se nově objevila i 

souvislost nesouladu mezi domovem a mírou vnímaného cíle mastery učitele, takže první 

kategorii je možné doplnit o poznatek, že také méně vnímají cíl mastery u učitele. U druhé 

kategorie pak lze doplnit, že častěji vnímají mastery a performance-approach cíl u učitele. 

První typ studentů vyprofilovaných na základě dotazníku PALS pak podporují 

zjištění vztahu mezi vnímaným cílem performance u rodičů a nižším emočním vztahem 

s otcem. Tento vztah pak může být příčinou i nesouladu mezi domovem a školou, 

obzvláště pokud učitelův vnímaný cíl je mastery. Zajímavá jsou také zjištění vztahu mezi 

vzděláním rodičů a výchovným řízením. Četnostně je nejvíce zastoupeno slabé výchovné 

řízení otce. Je tedy možné, že tento vztah je způsobem nevyrovnaným vzorkem. 

Dotazník zjišťování způsobu výchovy v rodině se ukázal být spolehlivým 

nástrojem. I přes limity současného vzorku rozložení způsobů výchovy kopíruje předchozí 

výzkumy minimálně v převaze nedůsledného stylu se záporným emočním vztahem (Badal, 

2010; Klementová, 2015; Krupka, 2014; Svobodová, 2014; Svozilová, 2006; Šafářová, 

2014; Winiarská, 2013 aj.) a tedy lze říci, že vypovídá o české populaci. Z tohoto pohledu 

je překvapivé i to, že žáci ve vzorku spíše vnímali cíl rodičů jako mastery (byť rozdíl nebyl 

signifikantní), když třetina respondentů současného výzkumu žije v domácnosti, kde chybí 

emoční vztah a panuje nejasné vymezení požadavků. Toto zjištění spíše vypovídá o tom, 

že způsob výchovy jako takový nemá na výkonový cíl jedince vliv, ať už na straně rodiče, 

tak na straně žáka. I v souladu s poznatky z kapitoly 4.3.1 je ale žádoucí zaměřit se spíše 

na jednotlivé aspekty výchovných stylů, které lépe odkrývají vztah mezi výchovným 

působením a výkonovým cílem. V současné práci je tento vztah naznačen pouze 

marginálně mezi emočním vztahem s otcem a vnímaným performance cílem rodičů. 

Nicméně vztahy, které se mezi dotazníky ukázaly, odpovídají logické úvaze o povaze 
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vztahu mezi výchovnými styly a vnímáním domácího prostředí. To znamená, že obě škály 

N a HS dotazníku PALS jsou funkční. 

Pro budoucí výzkum by bylo vhodné lépe kontrolovat složení vzorku, aby 

odpovídal populaci a zvýšit počet respondentů. Dále upravit položky škál PALS tak, aby 

lépe rozlišovaly mezi cíli performance-approach a performance-avoidance a doplnit 

dotazníkové metody z hlediska výchovných stylů rozhovorem s žáky a ideálně i rodiči, aby 

bylo možné lépe odkrýt mechanismy stojící za souhrou výchovy a učebních cílů. 

Výkonové cíle ve školním prostředí nemáme zatím v českých podmínkách možnost 

zjišťovat jinými metodami, ale v současnosti pracují odborníci na adaptaci dotazníku 

TASC (Teacher as Social Context, v překladu Dotazník Můj učitel) Ellen Skinnerové, a 

dotazníku Richarda Ryana SRQ-A (Academic Self-Regualation Questionnaire, v překladu 

Proč dělám školní věci?), který zjišťuje míru internalizace procesů vnější motivace 

z hlediska teorie sebeurčení (viz kapitola 3 této práce). Porovnání těchto metod pak může 

vést k rozšíření poznatků o teorii výkonových cílů v českém prostředí. 
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9 Závěr 

Práce ukázala možnosti využití dotazníku PALS v českých podmínkách. Podoba 

dotazníku se jistě posunula dobrým směrem, nicméně je potřeba další ověření pro upravené 

položky cíle zaměřeného na porovnání s ostatními s orientací na demonstraci kompetence a 

strachu z ukázání nekompetence. Tento úkol je v zásadě sémantický odrážející obsahovou 

validitu dotazníku a souvisí do jisté míry i s nastavením českého školského systému a 

kultury odlišné od americké, kde dotazník vznikl. I v aktuální verzi reflektuje dotazník 

PALS realitu jedince, nicméně nejsou v českém jazyce k dispozici jiné nástroje, kterými 

bychom mohli teoretický základ dotazníku ověřit. V současnosti pracují odborníci na české 

verzi dalších dotazníků (TASC, SRQ-A) vycházejících z podobného teoretického základu. 

Podobně je tomu i s výchovnými styly, které se ukazují být v české společnosti 

zastoupené spíše negativním směrem. I v zahraničí apelují někteří odborníci na osvětu 

rodičů v tématu výchovných stylů a jejich vlivu na vývoj dítěte (Kim, Kim, 2013; Zhou, 

Yi, 2014) a já se k nim přikláním i pro Českou republiku. I když nebylo možné empiricky 

ověřit vztah výchovných stylů a výkonových cílů žáků, zjistili jsme alespoň kategorizaci 

vnímaného cíle rodičů a přijatého cíle žákem, kde jasnou roli hraje právě vnímaný cíl 

rodiče a domácí prostředí. Vztah výchovných stylů a adaptovaného výkonového cíle tedy 

lze stále předpokládat, pouze je nutné zvolit jiný výzkumný design, který bude citlivější na 

nuance tohoto vztahu. 

Práce přispěla k poznání vztahu mezi výkonovými cíli a aspekty výchovného stylu. 

Tomuto spojení není v českých podmínkách věnováno mnoho prací, zvláště v kontextu 

teorie výkonových cílů. Jedná se ale o téma, které v širším měřítku může školám přinést 

hlubší porozumění žáka i přispět ke zvýšení kompetence učitelů, rodičů i žáků samotných.  
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Příloha 1. Verze dotazníku PALS dle Vokrojové (2013) v porovnání s položkami 

současného dotazníku (barevně vyznačené) 

1. V tomto školním roce je pro mě důležité zlepšit své dovednosti. 

1. V tomto školním roce je pro mě důležité zlepšit své dovednosti. 

2. V hodinách je pro mě důležité důkladně porozumět tomu, co děláme. 

2. V hodinách je pro mě důležité důkladně porozumět tomu, co děláme. 

3. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že je důležité zapojovat se do 

diskuzí a zodpovídat otázky, abychom nevypadali, že to neumíme. 

3. Můj vyučující českého jazyka nám říká, že je důležité zapojovat se do diskuzí a 

zodpovídat otázky, abychom nevypadali, že to neumíme. 

4. Moji rodiče chtějí, abych se pokoušel(a) i o věci, které jsou pro mě výzvou. 

4. Moji rodiče chtějí, abych se pokoušel(a) i o věci, které jsou pro mě výzvou. 

5. Je pro mě důležité, aby si učitelé nemysleli, že vím méně než ostatní. - upraveno 

5. Je pro mě důležité, aby si učitel(ka) nemyslel(a), že vím méně než ostatní. 

6. Je pro mě těžké najít v blízkosti svého bydliště nějakou činnost, která by stála za to. 

6. Je pro mě těžké najít v blízkosti svého bydliště nějakou činnost, která by stála za to. 

7. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, jak jsme na tom v porovnání s 

ostatními žáky. 

7. Můj vyučující českého jazyka nám říká, jak jsme na tom v porovnání s ostatními žáky. 

8. Moji rodiče nechtějí, abych dělal/a při školní práci chyby. - upraveno 

8. Moji rodiče nemají rádi, když dělám při školní práci chyby. 

9. Moji rodiče chtějí, abych se pouštěl(a) do úkolů, které jsou pro mě výzvou, i když v 

nich udělám chyby. – upraveno 

9. Moji rodiče chtějí, abych se pokoušel i o věci, které jsou pro mě výzvou. (chybně 

formulovaná položka) 

10. Jedním z mých cílů je zabránit situacím, ve kterých by si mohli spolužáci myslet, 

že nejsem chytrý(-á). 

10. Jedním z mých cílů je zabránit situacím, ve kterých by si mohli spolužáci myslet, že 

nejsem chytrý(-á). 

11. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka vytváří ve třídě soutěživou atmosféru. 

11. Můj vyučující českého jazyka vytváří ve třídě soutěživou atmosféru. 

12. Moji rodiče chtějí, abych ostatním ukázal(a), že mi práce v hodinách jde. 

12. Moji rodiče by byli rádi, kdybych ostatním ukázal(a), že mi práce v hodinách jde. 

13. Rád(a) bych se v tomto školním roce seznámil(a) s novými dovednostmi. 
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13. Rád(a) bych se v tomto školním roce seznámil(a) s novými dovednostmi. 

14. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka chce, abychom rozuměli tomu, co ve 

škole děláme, nejen se učili nazpaměť. 

 

14. Můj vyučující českého jazyka chce, abychom rozuměli tomu, co ve škole děláme, 

nejen se učili nazpaměť. 

15. Mým cílem je působit na ostatními tak, že je pro mě práce v hodinách jednoduchá. 

15. Mým cílem je působit na ostatními tak, že je pro mě práce v hodinách jednoduchá. 

16. Můj vyučující českého jazyka nám říká, že je důležité být lepší než ostatní. – 

vynecháno, nefunkční nová položka dle Vokrojové (2013) 

16. V hodinách je mým cílem se naučit co nejvíc. 

17. V hodinách je mým cílem se naučit co nejvíc. 

17. Trápí mě, že můj život doma a ve škole jsou jako dva jiné světy. 

18. Trápí mě, že můj život doma a ve škole jsou jako dva jiné světy. 

18. V hodinách raději neodpovídám na otázky učitelů, abych neřekl(a) špatnou 

odpověď. – upraveno 

19. V hodinách raději neodpovídám na otázky učitele, abych neřekl(a) špatnou odpověď. 

19. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám dává čas ke zkoumání a pochopení 

nových myšlenek. 

20. Můj vyučující českého jazyka nám dává čas ke zkoumání a pochopení nových 

myšlenek. 

20. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka se zlobí, když v hodině odpovíme špatně. 

21. Můj vyučující českého jazyka se zlobí, když v hodině odpovíme špatně. 

21. V místě, kde bydlím, nejsou příjemná a čistá místa, kam můžu jít. 

22. V místě, kde bydlím, nejsou příjemná a čistá místa, kam můžu jít. 

23. Můj vyučující českého jazyka je spokojený(-á), když podáme dobrý výkon v testu. – 

vynecháno, nefunkční nová položka dle Vokrojové (2013) 

22. Moji rodiče chtějí, abych chápal(a) smysl toho, co se učíme, ne jen odváděl(a) 

požadovanou práci. 

24. Moji rodiče chtějí, abych chápal(a) smysl toho, co se učíme, ne jen odváděl(a) 

požadovanou práci. – vynecháno, nefunkční nová položka dle Vokrojové (2013) 

23. Mým cílem je ukázat ostatním ve třídě, že mi práce v hodinách jde. 

25. Mým cílem je ukázat ostatním ve třídě, že mi práce v hodinách jde. 

24. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka oceňuje, když se opravdu snažíme. 

26. Můj vyučující českého jazyka oceňuje, když se opravdu snažíme. 
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25. Je pro mě důležité, abych v hodinách nebyl(a) za hlupáka. 

27. Je pro mě důležité, abych v hodinách nebyl(a) za hlupáka. 

26. V místě mého bydliště si lze hrát venku a dobře se bavit. 

28. V místě mého bydliště si lze hrát venku a dobře se bavit. 

27. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, kdo měl v testu nejlepší 

výsledky. 

29. Můj vyučující českého jazyka nám říká, kdo měl v testu nejlepší výsledky. 

28. Moje rodiče by chtěli, abych ukázal(a) ostatním, že je pro mě práce v hodinách 

snadná. – upraveno 

30. Moje rodiče by potěšilo, kdybych ukázal(a), že je pro mě práce v hodinách snadná. 

29. Nemám rád(a), když moji rodiče chodí do školy, protože jejich názory se velmi liší 

od názorů mých učitelů. 

31. Nemám rád(a), když moji rodiče chodí do školy, protože jejich názory se velmi liší od 

názorů mých učitelů. 

30. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že je důležité vyhnout se 

situacím, ve kterých budíme dojem, že jsme hloupí. 

32. Můj vyučující českého jazyka nám říká, že je důležité vyhnout se situacím, ve kterých 

budíme dojem, že jsme hloupí. 

31. Moji rodiče chtějí, abych to, co ve škole probíráme, neuměl(a) jen nazpaměť, ale 

abych tomu i rozuměl(a). 

33. Moji rodiče chtějí, abych to, co ve škole probíráme, neuměl(a) jen nazpaměť, ale abych 

tomu i rozuměl(a). 

32. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám dává dostatek příkladů, na kterých 

pochopíme probíranou látku. 

34. Můj vyučující českého jazyka nám dává dostatek příkladů, na kterých pochopíme 

probíranou látku. 

33. Není mi příjemné, když mluvím s některými spolužáky, protože moje rodina se 

velmi liší od jejich. 

35. Není mi příjemné, když mluvím s některými spolužáky, protože moje rodina se velmi 

liší od jejich. 

34. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že bychom se měli vyhnout 

tomu, aby si ostatní mysleli, že nám práce ve škole nejde. 

36. Můj vyučující českého jazyka nám říká, že bychom se měli vyhnout tomu, aby si 

ostatní mysleli, že nám práce ve škole nejde. 

35. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka chce, abychom si učení se nových věcí 

užívali. 

37. Můj vyučující českého jazyka chce, abychom si učení se nových věcí užívali. 
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36. V hodinách nepokládám otázky, abych nevypadal(a) hloupě. 

38. V hodinách nepokládám otázky, abych nevypadal(a) hloupě. 

37. V místě mého bydliště si umím najít spoustu zajímavých a pozitivních činností. 

39. V místě mého bydliště si umím najít spoustu zajímavých a pozitivních činností. 

38. Moji rodiče by chtěli, abych ukazoval(a), že jsem ve své třídě lepší než ostatní. – 

upraveno 

40. Moji rodiče by byli rádi, kdybych ukázal(a), že jsem ve své třídě lepší než ostatní. 

39. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka má raději žáky s dobrými výsledky. - 

nová položka 

41. Chci mít dobré výsledky, aby si o mně ostatní nemysleli, že jsem hloupý(á). – 

vynecháno, nefunkční nová položka dle Vokrojové (2013) 

 

40. V tomto školním roce je pro mě důležité se naučit hodně nového. – upraveno 

42. V tomto školním roce je pro mě důležité se naučit hodně nových pojmů. 

41. Je pro mě důležité, aby si ostatní ve třídě mysleli, že mi práce v hodinách jde. 

43. Je pro mě důležité, aby si ostatní ve třídě mysleli, že mi práce v hodinách jde. 

42. Moji rodiče si myslí, že je důležité se ve škole naučit odpovídat podle toho, jaká 

odpověď se ode mě očekává. – upraveno 

44. Moji rodiče si myslí, že je důležité se ve škole naučit správně odpovídat. 

43. Je mi nepříjemné, když moji rodiče chodí do školy, protože jsou jiní než rodiče 

mých spolužáků. 

45. Je mi nepříjemné, když moji rodiče chodí do školy, protože jsou jiní než rodiče mých 

spolužáků. 

44. Kdybych chtěl(a) poblíž svého bydliště hledat bezpečné místo na trávení času 

s přáteli, bylo by to složité. – upraveno 

46. Mám problém najít poblíž svého bydliště bezpečné místo, kde bych mohl(a) trávit čas s 

přáteli. 

45. Moji rodiče chtějí, abych se nad probíranou látkou zamýšlel(a). 

47. Moji rodiče chtějí, abych se nad probíranou látkou zamýšlel(a). 

48. Když něčemu nerozumím, přihlásím se a zeptám se učitele. – vynecháno, nefunkční 

nová položka dle Vokrojové (2013) 

46. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám dává za příklad ty žáky, kteří mají 

dobré známky. 

49. Můj vyučující českého jazyka nám dává za příklad ty žáky, kteří mají dobré známky. 

47. Moji rodiče si přejí, abych porozuměl(a) propojení mezi školní látkou a jejím 

praktickým využitím. – upraveno 
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50. Moji rodiče by si přáli, abych porozuměl(a) propojení mezi školní látkou a jejím 

praktickým využitím. 

51. Můj vyučující českého jazyka má raději ty žáky, kteří znají správné odpovědi. – 

vynecháno, nefunkční nová položka dle Vokrojové (2013) 

48. Jedním z mých cílů je nebudit dojem, že mám s prací ve škole problémy. 

52. Jedním z mých cílů je nebudit dojem, že mám s prací ve škole problémy. 

49. Moji rodiče jsou rádi, když mám lepší výsledky než ostatní ve třídě. 

53. Moji rodiče jsou rádi, když mám lepší výsledky než ostatní ve třídě. 

50. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka si myslí, že jsou chyby v pořádku, pokud 

se z nich učíme. 

54. Můj vyučující českého jazyka si myslí, že jsou chyby v pořádku, pokud se z nich 

učíme. 

51. Je pro mě důležité, že v porovnání se spolužáky vypadám chytře. 

55. Je pro mě důležité, že v porovnání se spolužáky vypadám chytře. 

52. O víkendech si umím v místě mého bydliště najít hodně dobrých a užitečných 

činností. 

56. O víkendech si umím v místě mého bydliště najít hodně dobrých a užitečných činností. 

53. Můj učitel / Moje učitelka českého jazyka nám říká, že je důležité ve třídě 

odpovídat na otázky tak, aby to nevypadalo, že to neumíme. 

57. Můj vyučující českého jazyka nám říká, že je důležité ve třídě odpovídat na otázky, aby 

to nevypadalo, že to neumíme. 

54. Mým cílem je vypadat chytře v porovnání se spolužáky. 

58. Mým cílem je vypadat chytře v porovnání se spolužáky. 

55. Nejsem rád(a), že moji učitelé a moji rodiče mají jiné názory na to, co bych se 

měl(a) ve škole učit. – upraveno 

59. Nejsem rád(a), že můj vyučující a moji rodiče mají jiné názory na to, co bych se měl(a) 

ve škole učit. 

 

BAREVNÁ LEGENDA: 

xxxxx – SM – 5 

xxxxx – SAp – 5 

xxxxx – SAv – 5 

xxxxx – TM – 6 

xxxxx – TAp – 4 

xxxxx – TAv – 5 

xxxxx – PM – 6 

xxxxx – PP – 6 

xxxxx – N – 6 

xxxxx – HS - 5 
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Příloha 2. Dotazník PALS se záznamovým archem předkládaný žákům. 
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Příloha 3. Dotazník způsobu výchovy v rodině předkládaný žákům 
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