
 

 

Univerzita Karlova 

Filozofická fakulta 

Katedra psychologie 

 

 

 Diplomová práce 

Bc. Veronika Matějková 

Vnímaná akademická účinnost u žáků s problematickým 

chováním v systému ústavní péče 

Academic self-efficacy of students with behaviour problems 

in the system of institutional care 

 

 

Praha 2017 Vedoucí práce: PhDr. Lenka Krejčová, Ph.D. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Děkuji PhDr. Lence Krejčové, Ph.D. za velmi vstřícné a motivující vedené této 

diplomové práce. Ráda bych také poděkovala výchovným ústavům se školou, které mi umožnily 

sběr dat a žákům za vyplnění dotazníků. V neposlední řadě bych chtěla poděkovat mé rodině a 

mým blízkým za velkou podporu jak během celého studia, tak během psaní této práce.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prohlašuji, že jsem diplomovou práci vypracovala samostatně, že jsem řádně citovala 

všechny použité prameny a literaturu a že práce nebyla využita v rámci jiného vysokoškolského 

studia či k získání jiného nebo stejného titulu.  

 

V Praze dne 25. 7. 2017 ……………………… 

 Veronika Matějková  



 

 

Abstrakt: 

Diplomová práce se věnuje tématu vnímané akademické účinnosti u žáků, kterým byla 

z důvodu výrazného problematického chování soudem uložena ochranná či ústavní výchova, a 

kteří se z tohoto důvody stali klienty dětských domovů se školou. Nejprve je představen 

koncept vnímané osobní účinnost a z ní vycházející koncept vnímané akademické účinnosti. 

Jsou uvedeny zdroje, a také témata sociálního prostředí a genderových rozdílů ve vztahu 

k vnímané akademické účinnosti. Navazuje kapitola popisující téma problematického chování 

a poruch chování. Třetí kapitola je věnována ochranné a ústavní výchově. V poslední kapitole 

je popsáno téma vnímané akademické účinnosti u žáků s problematickým chováním.   

Empirická část obsahuje výzkum realizovaný v dětských domovech se školou u žáků vykazující 

výrazné problematické chování, ke kterému byly použity dotazníky Myself As a Learner Scale 

a Children´s Self-Efficacy Scale. Byl zjištěn významný rozdíl mez úrovní vnímané akademické 

účinnosti mezi souborem žáků z dětských domovů se školou a mezi souborem žáků z běžných 

základních škol. Pouze částečně byl prokázán vztah mezi studijním průměrem a úrovní vnímané 

akademické účinnosti. Nebyl prokázán rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti mezi 

oběma pohlavími. Stejně tak u žáků, kteří opakovali ročník, a mezi žáky, kteří ročník 

neopakovali.  
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výchova, dětský domov se školou  

  



 

 

Abstract: 

The thesis deals with the topic of academic self-efficacy of pupils who have been given 

protective or institutional education due to significant problematic behaviour by the court and 

who became clients of children's homes with the school. First, the concept of self-efficacy and 

the concept of academic self-efficacy is presented. Resources as well as social environment 

issues and gender differences are related to academic self-efficacy. The following chapter 

describes the topic of problematic behaviour and behavioural disorders. The third chapter is 

devoted to protection and constitutional care. The last chapter describes the topic of academic 

self-efficacy of students with problematic behaviour. 

The empirical part includes research carried out in children's homes with students showing 

significant problematic behaviour, using the Myself As a Learner Scale and Children's Self-

Efficacy Scale questionnaires. A significant difference was found between the level of 

academic self-efficacy between a set of pupils from children's homes with a school and a set of 

pupils from ordinary upper primary schools. Only a partial correlation has been proved between 

the study average and the level of academic self-efficacy. There was no difference in the level 

of academic self-efficacy between genders. Equally, the students who failed and repeated the 

year and the student who did not repeat the year showed no difference. 
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Úvod 

Problémové či problematické chování se v dnešní době stává stále aktuálnějším a čím 

dál tím více diskutovaným tématem, a to nejen na školách, ale i v jiných oblastech běžného 

života. Ve své diplomové práci se zaměřuji na školní prostředí a pokouším se zmapovat 

vnímanou akademickou účinnost právě u žáků, jejichž chování je výrazně problematické.   

 Cílem diplomové práce je zmapovat vnímanou akademickou účinnost u žáků, kteří 

vykazují natolik problematické chování nebo mají diagnostikovanou poruchu chování, že jim 

byla soudem uložena ochranná či ústavní výchova, a kteří jsou z tohoto důvodu klienty 

dětských domovů se školou.  

Diplomová práce se dělí na část teoretickou a empirickou. První kapitola teoretické části 

se věnuje konceptu vnímané akademické účinnosti (academic self-efficacy). Pro ucelenější 

vhled do problematiky je však ještě uvedena sociálně-kognitivní teorie Alberta Bandury a 

pojem vnímaná osobní účinnost, ze které vnímaná akademická účinnost vychází. Pak již 

navazují podkapitoly, které se věnují hlavnímu tématu této práce, a to vnímané akademické 

účinnosti. Dále jsou zařazeny zdroje vnímané akademické účinnosti, sociální prostředí a 

genderové rozdíly ve vztahu k vnímané akademické účinnosti. Ve třetí kapitole je prezentováno 

téma problematického chování a poruch chování. Kapitola pojednává o pojmosloví napříč 

různými obory, o etiologii poruch chování. Stěžejní část kapitoly je směřována k různé 

klasifikaci a dělení poruch chování. Čtvrtá kapitola krátce shrnuje problematiku legislativy a je 

věnována ochranné a ústavní výchově. Je v ní uveden také výčet různých školských zařízení 

pro výkon ústavní a ochranné výchovy. Obsahem páté kapitoly je téma vnímané akademické 

účinnosti u dětí s problematickým chováním. 

Empirická část obsahuje vlastní realizaci výzkumu, který zjišťoval úroveň vnímané 

akademické účinnosti u žáků s problematickým chováním, kteří jsou vzhledem k nařízené 

ochranné či ústavní výchově klienty dětského domova se školou. Tato část rovněž obsahuje 

výzkumné cíle a předpoklady, charakteristiku výzkumného souboru, popis použitých metod. Je 

v ní popsán průběh sběru dat, uvedena analýza dat a výsledky. Závěr empirické části je věnován 

diskuzi o výsledcích výzkumného šetření a také jeho limitům.  

Ráda bych také upozornila na obtíže spojené s terminologií problémového chování a 

poruch chování. Ve své diplomové práci uvádím oba dva termíny. I přesto, že termín porucha 

chování evokuje stav, který je závažnější, není jednoduché ho zcela změnit a je také přesněji 
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diagnosticky vymezen, autoři se napříč odbornou literaturou často neshodují a používají 

k popisu stejných projevů chování kromě jiných termínů také oba dva výše zmíněné termíny 

v podstatě jako synonyma. Já je však jako úplná synonyma nevnímám a snažím se je  

v diplomové práci kvalitativně odlišit.  Do dětských domovů se školou jsou totiž umísťováni 

jedinci, kteří vykazují četné problematické chování, avšak ne všem je porucha chování 

diagnostikována. Problematické chování tedy vnímám jako pojem nadřazený a obecnější, který 

se vyskytuje u většího počtu jedinců než diagnostikované poruchy.  
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1 Vnímaná akademická účinnost  

Klíčovým termínem této diplomové práce je vnímaná akademická účinnost, která 

vychází z teoretického pojetí vnímané osobní účinnosti (self-efficacy), jejímž autorem je Albert 

Bandura. Vnímaná osobní účinnost je multidimenzionální pojem, napříč odbornou literaturou 

se totiž můžeme setkat také s vnímanou fyzickou, sociální, emoční, rodičovskou účinností 

apod. (Bandura, 1997). 

V české literatuře se setkáváme s různými překlady anglického termínu self-efficacy. 

Hoskovcová (2006) ho překládá jako vnímaná osobní účinnost. Mareš (2013) hovoří o vnímané 

osobní či vlastní zdatnosti, Janoušek (1992) o sebeuplatnění, Smékal (2007) o osobní zdatnosti. 

Nakonečný (1996) ho označuje termínem očekávání sebe-účinnosti či vnímaná sebevýkonnost 

V této práci budu používat překlad Hoskovcové – vnímaná osobní účinnost. 

Předtím, než se budu věnovat problematice vnímané akademické účinnosti, představím 

stručně koncept vnímané osobní účinnosti. Tuto část zařazuji pro ucelenější vhled  

do probíraného tématu. V následujících podkapitolách se budu věnovat Bandurově sociálně 

kognitivní teorii a samotnému pojmu vnímaná osobní účinnost. 

1.1 Sociálně kognitivní teorie   

Vnímaná osobní účinnost je hlavním termínem Bandurovy sociálně-kognitivní teorie, 

která vychází a rozpracovává jeho původní teorii sociálního učení.  V této teorii je zdůrazněna 

důležitá role kognitivních procesů, prostřednictvím kterých je člověk schopen seberegulace. 

Tzn., že člověk má schopnost regulovat sám sebe, jednat v souladu se svými potřebami, 

pozorovat a analyzovat sám sebe či svůj způsob myšlení apod. (Bandura, 1997).  

Tato teorie v pochopení osobnosti člověka vychází z triadického recipročního 

determinismu. Tento model při výkladu lidského chování bere v úvahu tři skupiny faktorů, 

které jsou ve vzájemné interakci. Těmito třemi složkami jsou: osobnostní faktory jedince 

(kognitivní, biologické a jiné vnitřní osobnostní momenty), jeho chování a vnější prostředí 

jedince. Tato interakčnost modelu je důsledná v tom, že samo chování determinuje člověka a 

má vliv na jeho osobní i situační faktory, není tedy jejich pouhým produktem (Bandura, 1997; 

Janoušek, 1992).  

Bandura uvádí, že člověk není pasivním jedincem (jehož ovládají skryté vnitřní síly a 

vlivy prostředí), avšak jedincem aktivním, který je schopen řídit sám sebe, své prožívání, 
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motivaci a jehož chování je v interakci s vnějším prostředím (přijímá a přetváří podněty 

přicházející z vnějšího prostředí) (Bandura, 1977; Pajares, 2002). 

1.2 Vnímaná osobní účinnost 

Vnímanou osobní účinnost popisuje Bandura jako „přesvědčení o vlastních 

schopnostech organizovat a řídit chod dění k dosažení určitých cílů“ (Bandura, 1997, s. 3). 

Víra ve vlastní účinnost poskytuje základ pro motivaci lidí, jejich osobní pohodu a osobní 

úspěch (Bandura, 1986). Vnímaná osobní účinnost hraje klíčovou roli v lidském fungování a 

v procesu seberegulace, protože ovlivňuje chování nejen přímo, ale i prostřednictvím jejího 

dopadu na jiné determinanty, jako jsou: cíle a očekávání výsledků, afektivní sklony a vnímání 

překážek i příležitostí v sociálním prostředí (Bandura, 1997, 2006). Vnímaná osobní účinnost 

ovlivňuje, zda lidé myslí chaoticky nebo strategicky, optimisticky nebo pesimisticky, tedy 

způsobem, který je povzbuzuje k jednání či naopak. Také ovlivňuje stanovení výzev a cílů, 

výběr dalšího postupu, množství úsilí a snahy, které jsou jedinci schopni vynaložit k dosažení 

těchto cílů. Má vliv na odolnost vůči nepřízni a stresu, na kvalitu jejich citového života a  

na zvládání náročných sociálních požadavků. (Bandura, 2006; Bandura, Caprara, Barbaranelli, 

Gerbino & Pastorelli, 2003). 

1.3 Vymezení pojmu vnímaná akademická účinnost 

 Přesvědčení o vlastních schopnostech dosáhnout vytyčených cílů hraje velkou roli i 

v oblasti školní (Zimmermann, 2000). V této kapitole se budu věnovat pojmu academic self-

efficacy, který je do češtiny překládaný Krejčovou (2011) jako vnímaná akademická účinnost 

(dále také VAÚ). Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, vnímaná akademická účinnost 

vychází z Bandurova pojetí vnímané osobní účinnosti a představuje jeho zúžení na školní či 

jiné vzdělávací (akademické) prostředí. V kontextu školy nás tento pojem upozorňuje na to, že, 

kromě vnějšího pohledu na žáka a jeho výkony, existuje navíc pohled vnitřní, který si utvoří 

žák sám na sebe a který je subjektivně zabarvený. Jde o subjektivní hodnocení sebe sama a 

svých schopností a dovedností, znalostí, zkušeností, dále také o hodnocení osobnostních 

vlastností a výkonových možností, které dotyčný převzal od druhých, a o pozorování a 

srovnávání, jak určité situace zvládají jiní lidé, především vrstevníci. Vychází z žákovy 

minulosti (co o sobě už ví), také ze současnosti (jak si teď vede) a orientuje se do budoucnosti 

(jak si povedu; přesvědčení, že to dokážu) Vyjadřuje jeho očekávání, víru v to, co je schopen 

dokázat, a to, jak zvládne další úkolové situace (Bandura, 1997; Mareš, 2013).  
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Vnímaná akademická účinnost představuje přesvědčení žáků o jejich schopnostech 

uspět v konkrétních školních úkolech, o schopnostech uplatňovat postupy, které vedou 

k dosažení studijních výsledků. Je definována jako víra nebo sebedůvěra v to, že lze dosáhnout 

specifických akademických cílů nebo dosáhnout určitého výsledku z konkrétního 

akademického úkolu.  Jde také o žákovo přesvědčení, že je kompetentní učit se a plnit úkoly  

na určité úrovni obtížnosti v měnících se situacích učení a vyučování (Bandura, 1986, 1997). 

Jedná se tedy vlastně o to, jak žák sám sebe z hlediska studijních výkonů vnímá, a ne o to, jaké 

schopnosti skutečně má. 

Přesvědčení o vlastní účinnosti ovlivňuje lidské fungování prostřednictvím čtyř 

hlavních psychických procesů – kognitivního, motivačního, afektivního a selektivního, tedy 

jak lidé cítí, myslí a motivují sami sebe. Lidé s vyšší důvěrou ve své schopnosti si v mysli 

vytvářejí pozitivní a úspěšné scénáře, ti s nižší důvěrou naopak neúspěšné. Tyto scénáře pak 

ovlivňují nejen jejich myšlení, ale i jednání a úroveň vnímané akademické účinnosti (kognitivní 

proces). Vnímaná účinnost přispívá k motivaci několika způsoby. Určuje stanovené cíle, 

vynaložené úsilí, výdrž v případě problémů, odolnost vůči neúspěchu (motivační proces). VAÚ 

má vliv na míru stresu, úzkosti a deprese, kterou lidé pociťují při náročných situacích (afektivní 

proces). Lidé si vybírají, do kterých úkolů se pustí a do kterých už ne. Pokud si lidé myslí, že 

jsou schopni úkol zvládnout, pustí se i do úkolů náročných, vyhýbají se však úkolům, o kterých 

jsou přesvědčeni, že jsou nad jejich síly, přestože tomu tak ve skutečnosti třeba není (selektivní 

proces). To tedy znamená, že VAÚ určuje a ovlivňuje výběr úkolů (na co si jedinec troufne), 

úsilí, které žák vynakládá (jak velmi se bude snažit), očekávání výsledku, jeho vytrvalost, když 

se ocitne tváří v tvář nějaké překážce. Vnímaná akademická účinnost má vliv na to, kolik stresu 

prožívá jedinec při zvládání nároků, zda ho jeho myšlenky brzdí nebo naopak ženou vpřed, což 

také ovlivňuje kvalitu jeho výkonu. Jinak bude při učení postupovat jedinec, který si věří, a 

jinak ten, který o sobě pochybuje (Bandura, 1997; Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 

2003; Mareš, 2013). 

Vnímaná akademická účinnost je tedy významným prediktorem akademického 

výkonu. Přesvědčení o tom, že jedinci dokážou regulovat vlastní vzdělávací aktivity a 

zvládnout těžký předmět, je ovlivněno jejich studijní motivací a studijním úspěchem. Autoři 

tvrdí, že tato víra, že jsou žáci držiteli svých schopností a že jsou schopni plnit akademické 

úkoly nebo uspět v akademických činnostech, silně ovlivňuje jejich akademické výkony 

(Bandura, 1997; Pajares & Schunk, 2001). Vnímaná účinnost také předpovídá zaměření či 
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studijní obor, jemuž se budou jedinci během studia věnovat, a dokonce i jejich výběr budoucího 

povolání.  

Žáci s vyšším přesvědčením ve své akademické schopnosti se zapojují do náročnějších 

aktivit ve škole, ukazují, že mají větší zájem o školní práci. Stanovují si vyšší cíle, vyvíjejí větší 

úsilí při jejich dosahování a jsou více flexibilní i odolnější ve chvílích, kdy se setkají s obtížemi 

či nějakými překážkami (Bandura, 1997). Tak dochází k nárůstu jejich kompetencí. Stručně 

řečeno, VAÚ hraje zásadní roli v akademické motivaci, učení a dosahování úspěchů žáků 

(Pajares & Schunk, 2001).  

Úzká souvislost se ukazuje mezi vnímanou účinností a akademickým úspěchem 

(Diseth, Meland & Breidablik, 2014; Zhu, Chen, Chen & Chern, 2011). To je v souladu 

s předchozími výzkumy (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001; Greene et al., 

2004), které prokázaly, že lidé věřící ve své schopnosti, dosahují v akademické oblasti lepších 

výsledků a jsou úspěšnější než ti, jejichž účinnost je nižší. 

Vnímaná účinnost je pozitivně spojována se studijním průměrem, tedy lepší studijní 

průměr predikuje vyšší vnímanou účinnost (Pajares, 1996). Existenci vztahu mezi vnímanou 

účinností a školními známkami potvrzují také např. Diseth et al. (2014) či Caprara et al., (2008). 

Dokonce i pravidelná domácí příprava v podobě plnění domácích úkolů (strávený čas nad 

úkoly, časové rozložení, pravidelnost) zvyšuje seberegulační vnímanou účinnost a má vliv na 

výkon jedince ve škole a na jeho studijní výsledky (Zimmerman & Kitsantas, 2005). Ze závěrů 

některých autorů se dovídáme, že existuje pozitivní vztah mezi VAÚ a studijními výsledky 

(např. Bandura, 1997; Chemers, Hu & Garcia, 2001).  

1.4 Úroveň vnímané akademické účinnosti 

Míra či úroveň VAÚ je v životě jedince důležitá a odráží se pak v jeho fungování. 

Jedinci s vyšší mírou VAÚ jsou pravděpodobně více úspěšní v současnosti a budou lépe 

připraveni i na pozdější akademické a profesní výzvy. Naopak ti s nižší úrovní budou s velkou 

pravděpodobností méně dobří akademicky nyní i v budoucnosti a budou vykazovat i další 

obtíže (jako např. antisociální chování) (Bandura 1997, Bandura et al., 2001). 

Žáci s nejvyšší úrovní vnímané akademické účinnosti prokazují nejlepší akademické 

dovednosti. Tento výsledek pravděpodobně odráží žákovy předchozí úspěchy v učení, což 

posiluje jeho víru ve své schopnosti a dovednosti a pomáhá mu dobře zvládat i budoucí úkoly 

(Pintrich & Schunk, 2002; Mercer et al. 2011). Takoví žáci nemají strach pouštět se do složitých 
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úkolů, a naopak je vnímají jako výzvu (Williams & Williams, 2010; Zimmerman & Bandura, 

1994). Čím vyšší a silnější je vnímaná akademická účinnost, tím vyšší si lidé kladou své cíle, a 

tím pevnější se stává jejich závazek k těmto cílům a k jejich samotnému plnění. 

S tím, jak roste vnímaná akademická účinnost, zlepšují se i žákovy známky, stoupá jeho 

úspěšnost a zároveň klesá úzkostnost. Školní úspěch je ovlivněn třemi přesvědčeními  

o účinnosti. Mezi první patří víra žáků ve vlastní schopnosti, která jim umožňuje zvládnout 

různé školní předměty. Jako druhé přesvědčení se ukazuje být přesvědčení učitelů o tom, že 

dokážou motivovat žáky a podněcovat je k učení. Třetí, kolektivní přesvědčení zaměstnanců 

školy, je přesvědčení, že učitelé mohou vést žáky k akademickému rozvoji (Bandura, 1997).  

Žáci s vysokou účinností řídí lépe svůj pracovní čas, jsou více odolní, mají větší 

potěšení a požitek ze splnění svých úkolů, mají vyšší aspirace a méně trpí úzkostmi (Pajares, 

2002; Vantieghem et al., 2014). Vysoká vnímaná akademická účinnost zvyšuje výkony lidí a 

psychickou pohodu v mnoha ohledech. Lidé se silným pocitem vlastní účinnosti přistupují 

k náročným úkolům spíše jako k výzvám, které je zapotřebí zvládnout. Nevnímají je jako 

hrozby, jimž by se měli raději vyhnout. Vymezují si náročné cíle a vytrvale pracují na tom, aby 

jich dosáhli. Pokud se setkají s nějakou překážkou či zažijí neúspěch, nevzdávají se, naopak 

své úsilí zvýší a pokračují v něm. Neúspěch si nevysvětlují jako selhání, ale připisují ho 

nedostačujícímu úsilí nebo tomu, že nemají uspokojivé znalosti a dovednosti (ty je ale možné 

si osvojit). V ohrožujících situacích se cítí jistější a snaží se je dostat pod kontrolu. Takový 

přístup a postoj k životu s největší pravděpodobností směřuje k osobním úspěchům, zmírňuje 

stres a redukuje náchylnost k depresi (Bandura, 1997; Schunk & Pajares, 2009).  

Naopak studenti s nízkou úrovní vnímané akademické účinnosti pochybují o svých 

schopnostech, vyhýbají se náročným úkolům a vnímají je jako ohrožující hrozby.  Mohou 

zažívat pocity bezradnosti, zoufalství, úzkosti a strachu. Pracují s daleko menším nasazením, 

jsou méně pohotoví, stanovují si daleko nižší cíle. Jestliže je před nimi nějaký náročný úkol, 

spíše se zabývají svými osobními nedostatky, než aby přemýšleli o tom, jak daný úkol vykonat. 

Pokud narazí na překážku, se kterou si neví rady, buď ve svém snažení rychle poleví, anebo se 

vzdají a úkol ani nedokončí. Získat pak zpět pocit vlastní účinnosti je pro ně náročné a 

zdlouhavé, stačí jen malý neúspěch, aby opět ztratili víru ve své schopnosti (Bandura, 1997; 

Schunk & Pajares, 2009).  
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1.5 Klesající tendence vnímané akademické účinnosti 

Dalo by se předpokládat, že s tím, jak se zvyšuje věk žáka, tak roste i počet autentických 

zkušeností i úroveň vnímané akademické účinnosti (s velkou pravděpodobností by měla být 

nejvyšší na konci školní docházky). Jacobs et al. (2002) provedl longitudinální studii, která 

sledovala změny v přesvědčení a v hodnotách žáků od dětství do dospívání (o jejich školních 

schopnostech a dovednostech napříč studiem). Zjistil, že přesvědčení o vlastních 

schopnostech klesá s věkem, v průběhu let školní docházky. Přitom vnímání svých schopností 

klesalo rychleji u chlapců než u dívek.  Tento pokles může být částečně vysvětlen tím, že dítě 

má před nástupem do první třídy nerealistická a nadhodnocená očekávání, protože dosud nemá 

srovnání s vrstevníky ani žádné zkušenosti se školní prací a nebylo dosud postaveno před reálné 

výsledky svých schopností a dovedností. Pokles je založen na realitě a je nevyhnutelný. (Jacobs, 

Lanza, Osgood, Eccles & Wigfield, 2002). Se shodnými výsledky přichází i výzkum 

Gungorena a Sungura (2009), kteří na základě výzkumného šetření došli k závěru, že vyšší míru 

vnímané akademické účinnosti prokazovali žáci šestých a sedmých tříd na rozdíl od žáků tříd 

osmých. Pokles úrovně vnímané akademické účinnosti u žáků z osmých tříd potvrzuje i 

Guvercin (2008). Ten navíc ještě uvádí, že vyšší míra vnímané akademické účinnosti byla 

prokázána u dívek. Těmto zjištěním, že vnímaná akademická účinnost klesá jak u chlapců, tak 

u dívek v průběhu času, odpovídá i výzkum Retelsdorfa et al. (2015). Výzkum Disetha a jeho 

kolegů (2014) realizovaný na souboru 2062 norských studentů z 6. ročníku ve věku 11 let a z 8. 

ročníku ve věku 13 let došel k závěru, že úroveň vnímané akademické účinnosti byla u dívek 

z 8. tříd výrazně nižší než u 6. tříd.  Toto zjištění je v souladu s předchozím výzkumem, který 

dospěl k tomu, že obecný pokles vnímané akademické účinnosti v této věkové skupině se 

vyskytuje převážně u dívek (Robins & Trzesniewski, 2005). Liew et al. (2008) zjistil, že 

vnímaná akademická účinnost se mění a klesá při přestupu z prvního stupně na druhý. Caprara 

et al. (2008), který realizoval výzkum na vzorku 412 dětí ve věku 12 let (uskutečnil 6 měření a 

mezi každým měřením byla rok pauza) také zjistil, že vnímaná akademická účinnost a s ní i 

seberegulační účinnost postupně klesá. 

1.6 Zdroje vnímané akademické účinnosti 

Bandura (1997) i jiní autoři (Schunk & Meece, 2006; Zimmerman & Cleary, 2006) 

předpokládají, že lidé získávají informace pro hodnocení vnímané osobní účinnosti ze čtyř 

základních zdrojů. Patří mezi ně: autentická zkušenost (skutečný výkon) a zážitek úspěšného 

zvládnutí úkolu (mastery experience), zástupné (zprostředkované) zkušenosti (vicarious 
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experience), sociální přesvědčování (social persuasion) a v neposlední řadě fyziologické a 

emoční stavy (physiological and emotional states). Uvedené zdroje se podílejí na utváření 

vnímané účinnosti dle toho, jakou váhu jim jedinec přikládá a jakým způsobem je mezi sebou 

kombinuje (Bandura, 1977, 1997). Nyní tyto zdroje blíže představím.  

1.6.1 Autentické zkušenosti 

Prvním zdrojem vnímané osobní účinnosti je autentická zkušenost s úspěšným 

zvládnutím úkolu. Jde o nejefektivnější, nejvlivnější a nejdůležitější zdroj, prostřednictvím 

kterého lze vytvořit silný pocit vlastní účinnosti. Jedinec na základě skutečných výkonů 

shromažďuje osobní zdroje, které potřebuje k úspěchu a nabývá tak přesvědčení, že dokáže sám 

vyřešit a zvládnout určité problémy. (Bandura, 1977, 1997). Obecně platí, že úspěchy vytvářejí 

a zvyšují silné přesvědčení o vlastní účinnosti a posilují sebedůvěru, neúspěchy ji naopak 

snižují, vedou k pochybování a k pocitům nejistoty o vlastních schopnostech. I když je 

zaznamenán občasný neúspěch (úspěch) po nějakém úspěchu (neúspěchu), je 

nepravděpodobné, že by to mělo na jedince velký dopad. Pozitivní zkušenosti, které vytvářejí 

silné přesvědčení o našich schopnostech, pocházejí z našeho úsilí a překonávání překážek. 

Snadno získané úspěchy nás vedou k přesvědčení, že se nám bude dařit stále, a neúspěchy nás 

pak snadno a rychle odradí. Jestliže jsme se již ocitli před obtížnou situací a vytrvalým úsilím 

ji sami zvládli, pak nám tato zkušenost dodává víru a sebedůvěru, že v další podobné situaci 

uspějeme znovu. Pokud tedy jedinec opakovaně získává v řešení úkolu úspěch, zvyšuje se tak 

jeho vnímaná účinnost. Někdy se však stává, že dokonce i poté, co jedinci pomocí své snahy 

překážky překonají a dosáhnou úspěchu, nadále pochybují o svých schopnostech (Bandura, 

1997; Schunk & Pajares,2009; Zimmerman & Cleary, 2006). 

1.6.2 Zástupné zkušenosti  

 Zástupná (nepřímá) zkušenost s výsledky jednání jiných lidí jako vzorů (modelů) je 

druhým zdrojem vnímané akademické účinnosti. Má menší vliv na VAÚ než výše popsané 

autentické zkušenosti. Např. nemáme-li vlastní zkušenosti s nějakým úkolem a nedokážeme 

posoudit, zda máme schopnosti pro jeho zvládnutí, budeme své schopnosti posuzovat  

na základě sledování jiných modelů (Weiss, McCullagh, Smith & Berlant, 1988). Jedinci 

záměrně vyhledávají takové modely, které mají kvality, jež na nich obdivují, a schopnosti,  

o které usilují. Takové modely jim mohou poskytnout informace, prostřednictvím nichž pak 

mohou posuzovat své vlastní schopnosti. Výrazný vzor/model tak může zásadně 

ovlivnit jedincův život a směr jeho jednání a vyvolat v něm přesvědčení, že „Když to dokázali 

jiní, dokážu to já také“.  Pokud jsme např. viděli někoho, kdo zvládl a uspěl v situaci, která nás 
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také čeká, samotné vědomí toho, že to dokázal někdo před námi, nám může pomoci odbourat 

stres a my vidíme překážku jako snadněji zvládnutelnou. Dokonce i zkušení jedinci s vyšší 

mírou vnímané akademické účinnosti ji mohou ještě zvýšit, pokud je modely naučí lepším 

způsobům, jak dané úkoly zvládnout. Naopak sledování neúspěchů a selhání může vést k tomu, 

že víra a úsilí jedince je ohroženo a podkopáno a jeho hodnocení vnímané účinnosti se snižuje. 

(Bandura, 1997).  

Vnímaná akademická účinnost tedy závisí na pozorování výkonů druhých lidí a  

na porovnávání se s nimi. Na základě toho pak vnímáme určitou podobnost. Čím je tato 

podobnost větší, tím jsou pro nás jejich ne/úspěchy přesvědčivější. Nejvýhodnější je tedy 

pozorování schopných vzorů, protože tak získáváme efektivnější postupy pro zvládnutí různých 

situací. Jestliže jsou však modely výrazně odlišné, neztotožňujeme se s nimi, vlastní vnímaná 

účinnost pak není jejich chováním a vzniklými výsledky příliš ovlivněna. 

Sociální modely hrají významnou roli ve vývoji vnímané účinnosti především  

ve chvíli, kdy si nejsou žáci jisti svými vlastními schopnostmi nebo mají nedostatečné 

zkušenosti s akademickými/školními úkoly. Pak se srovnávají např. se svými spolužáky anebo 

jinými dospělými a na základě toho posuzují své vlastní školní schopnosti (Usher & Pajares, 

2008). Modely však také mohou podkopávat důvěru pozorovatele, zvlášť když model selhává 

v úkolech, které jsou vnímány jako snadné. Vědci také zjistili, že modely mohou hrát 

významnou roli během „přechodového“ období, jako je přechod z prvního stupně na druhý či 

přestup ze základní na střední školu. Jedinci se během této doby daleko více srovnávají 

s ostatními (Bandura, 1997; Usher & Pajares, 2008). Zde se začíná projevovat velký vliv 

vrstevnických skupin na vývoj vnímané účinnosti. Důležitou roli při porovnávání s vrstevníky 

hrají např. jejich hodnoty, co je uznáváno a oceňováno, jejich chování apod. To má zásadní 

význam pro děti i dospívající, kteří si přejí, aby do vrstevnické skupiny zapadli (Bandura, 1997; 

Pajares, 2006; Schunk & Meece, 2006). 

1.6.3 Sociální přesvědčování 

Jedinci také rozvíjejí vnímanou účinnost v důsledku sociálního přesvědčování druhými 

lidmi o tom, že dotyční mají potřebné schopnosti pro zvládnutí nějakého úkolu (“Ty to 

zvládneš“). Jedná se o informace, které rodiče, vrstevníci, spolužáci i učitelé předávají jedinci 

o jeho chování, dovednostech, schopnostech i o jeho práci (Pajares, 2006). Podpora od druhých 

lidí, povzbuzování a verbální přesvědčování, že je jedinec schopný danou situaci či úkol 

zvládnout, vytváří větší úsilí a přesvědčení v jeho schopnosti. Tím zvyšuje i vnímanou 

akademickou účinnost a pravděpodobnost úspěchu. Naopak jedinci, kteří nemají ve svém okolí 
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podporu od blízkých osob, mají menší důvěru ve své schopnosti, jsou častěji neúspěšní  

v činnostech a jejich úsilí není tak vysoké, jak by se od nich dalo očekávat (Bandura, 1997).  

Pouze působením sociálního přesvědčení není snadné vštípit lidem opravdu silné 

přesvědčení o jejich schopnostech. Daleko snazší je naopak toto jejich přesvědčení podkopat. 

Může se tak dít zaprvé přeceňováním jejich schopností, kdy jsou tlačeni do úkolů, které 

nemohou zvládnout, a nutně následuje neúspěch, který víru ve vlastní schopnosti oslabí.  

Na druhé straně to může být dlouhodobým podceňováním a zpochybňováním jejich schopností. 

Takoví lidé se pak náročným úkolům raději vyhýbají, rychle je vzdávají, případně se do nich 

ani nepouštějí, přestože by měli reálnou šanci je zvládnout.  

Zprvu je důležité dávat lidem takové úkoly, které zvládnou a které jim přinesou úspěch, 

nestačí je pouze pozitivně oceňovat. Je tedy vhodné začínat od jednodušších úkolů a postupně 

přecházet k těm obtížnějším.  

Neúspěch může v lidech zvyšovat nedůvěru, „srážet je k zemi“ a snižovat tak jejich 

vnímanou akademickou účinnost. Sociální přesvědčování by se však nemělo zaměňovat 

s bezmyšlenkovitými chválami nebo s prázdným inspirativním kázáním. Efektivní 

přesvědčování by mělo rozvíjet víru lidí v jejich schopnosti, mělo by ukazovat, že úspěch je 

dosažitelný. Pozitivní přesvědčování funguje jako povzbuzení a posilování jedincovy víry  

ve své vlastní schopnosti, negativní může naopak tuto víru oslabit (Bandura, 1997).   

Sociální přesvědčování je široce používané v akademickém prostředí a pomáhá 

studentům věřit, že se skutečně mohou vyrovnat s náročnými situacemi, a tím je lépe zvládnout. 

Jeho účinky mohou být přechodné, jestliže výsledek dopadne jinak, než jak jedinec očekával, 

když např. úkol nezvládne a selže. Model, který přesvědčoval, si poškodí svoji pověst,  

a vnímaná akademická účinnost přesvědčovaného jedince je oslabena (Pajares, 2006).  

To, jaký vliv má sociální přesvědčování na jedince, je opět závislé na mnoha různých 

faktorech. Patří mezi ně např. to, jaký vztah k člověku, který přesvědčuje, máme, jeho 

důvěryhodnost, spolehlivost, odbornost či prestiž (Bandura, 1997).  

1.6.4 Fyziologické a emocionální reakce 

Vnímaná účinnost také závisí a formuje se na základě informací, které jedinec získává 

z individuálních fyziologických a emocionálních reakcí na konkrétní situace. Mohli bychom 

říct, že se jedná o jakousi zpětnou vazbu našeho organismu na, základě které se vnímaná 

účinnost utváří. Všeobecně platí, že vnímanou akademickou účinnost posilují a zvyšují 
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pozitivní emoce (radost, štěstí), naopak, není-li člověk dobře naladěný (prožívá-li např. smutek, 

deprese, úzkosti), vnímaná akademická účinnost se snižuje (Bandura, 1997; Maddux & Meier, 

1995; Usher & Pajares, 2008).  

Lidé interpretují stresové reakce a napětí (zvýšení tepové frekvence, pocení, 

hyperventilace, pocity úzkosti a strachu) během náročných úkolů jako příznaky zranitelnosti a 

tendenci ke slabému výkonu. (Bandura, 1997). Samotná schopnost pojmenovávat vlastní 

emoce, své chování i myšlení však pomáhá jedinci orientovat se ve zkouškové situaci a chápat 

ji v širším kontextu, aniž by došlo k poklesu vnímané akademické účinnosti (Schunk & Meece, 

2006).  

Intenzita fyziologických a citových reakcí a především způsob, jakým jsou tyto reakce 

vnímány a interpretovány, negativně ovlivňuje výkon jedince. Když lidé prožívají strach, 

negativní myšlenky a nevěří ve své schopnosti, mohou tyto afektivní reakce snížit jejich 

vnímanou osobní účinnost a vyvolat ještě větší stres, neklid a úzkost daleko nad rámec toho, co 

může být odůvodněno skutečnou situací. To pak vede k nedostatečné výkonnosti, které se 

jedinci už předem obávají. Strach a obavy mají opět tendenci vytvářet další myšlenky na hrozící 

nebezpečí a jedinec se dostává do jakéhosi začarovaného kruhu (Bandura, 1997; Pajares, 2002). 

Typickým příkladem je situace u zkoušek, která u žáků vede ke zvýšení stresu a strachu, což je 

dokáže vysloveně ochromit. Žák tak není schopen se dobře soustředit a podat odpovídající 

výkon. Existují však jedinci s vysokou mírou vnímané účinnosti, kterým naopak tento stav 

afektivního vzrušení pomáhá podat vyšší výkon. 

Opět to závisí na faktorech, jako jsou: vnímání svých schopností, předchozí úspěchy, 

vnímaná obtížnost úkolu, množství úsilí a vynaloženého času, pomoc od ostatních, intenzita 

emocionálních příznaků apod. Pokud člověk není schopen zvládnout fyzicky náročné úkoly, 

doprovází ho únava a bolesti. Tenze může být chápána jako příznak vlastní zranitelnosti a dá 

se předpokládat, že jedinec i příště spíše neuspěje. Zlepšením fyzického i psychického stavu a 

snižováním stresu či jiných negativních emočních stavů lze do určité míry zvýšit vnímanou 

osobní účinnost (Schunk & Pajares, 2009). 

1.7 Vnímaná akademická účinnost a akademické sebepojetí 

Kromě vnímané akademické účinnosti ovlivňuje výkony žáků, jejich motivaci a emoční 

prožívání ve škole taktéž akademické sebepojetí.  
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Už Bandura (1997), Byrne (1996) či Pajares (1996) diskutovali nad podobnostmi a 

rozdíly mezi vnímanou akademickou účinností a akademickým sebepojetím. Definice 

akademického sebepojetí často zahrnuje jak kognitivní, tak emoční komponenty.  

Jak sebepojetí, tak VAÚ jsou zakotveny v širokém teoretickém rámci, známém jako 

sociálně-kognitivní teorie (Bandura, 1986). Sebepojetí (self-concept) označuje souhrn 

myšlenek a pocitů jedince, které se vztahují k němu jako k objektu. Sebepojetí se vytváří skrze 

zkušenosti s prostředím a je ovlivněno zejména oblastmi životního prostředí a významnými 

druhými lidmi (Bong & Skaalvik, 2003). Týká se znalostí a vnímání jedinců o nich samých 

v situacích akademického úspěchu a dosažených akademických výsledků. Akademické 

sebepojetí je do značné míry ovlivňováno porovnáním vlastních výsledků s výsledky 

vrstevníků, je tedy do určité míry závislé na ostatních studentech ve škole (Bong & Skaalvik, 

2003). 

Vnímaná akademická účinnost se vztahuje k přesvědčení jedinců, že dokáží splnit a 

zvládnout daný akademický úkol na určité úrovni (Schunk, 1995). Bong a Skaalvik (2003) 

uvádějí, že vnímaná akademická účinnost označuje především osobní pocit důvěry vykonat 

konkrétní akademický úkol. Akademickou účinnost obvykle odhalují otázky začínající „jak jste 

si jistý, jak jste přesvědčen, jak si věříte …“ (např. …že můžete úspěšně řešit rovnice, které 

obsahují odmocniny?).  

Akademické sebepojetí je orientováno na minulé vnímání sebe sama, zatímco VAÚ je 

orientovaná na budoucnost. Akademické sebepojetí představuje více do minulosti orientovaný, 

celkový a relativně stabilní úsudek o něčí vnímané schopnosti v dané akademické oblasti. 

Zatímco VAÚ představuje konkrétní a relativně na budoucnost orientovaný úsudek o něčí 

důvěře ve své výkony vztahující se ke specifickým akademickým úkolům. Bong a Skaalvik 

(2003) dochází k závěru, že akademické sebepojetí a vnímaná akademická účinnost mají 

srovnatelné účinky na motivaci, emoce a na dosahování úspěchů. 

Vývoj akademického sebepojetí je založen na dvou souběžně probíhajících 

srovnávacích procesech. Prvním procesem je vnitřní srovnávání, které odkazuje na vnímané 

vlastní schopnosti v jedné oblasti ve srovnání se schopnostmi v jiných oblastech. Externí 

srovnávání je zhodnocením studentovy schopnosti v jedné oblasti vzhledem ke schopnostem 

jeho vrstevníků. Akademické sebepojetí ovlivňuje nejen studijní výsledky studenta, ale také 

jeho úsilí, angažovanost, vytrvalost ve školních aktivitách a jeho vnitřní motivaci (Bong & 
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Skaalvik, 2003). Lze shrnout, že akademické sebepojetí má významný vliv na studijní výkony 

a výsledky a naopak (Seaton et al., 2014).  

1.8 Sociální prostředí ve vztahu k vnímané akademické účinnosti 

Dle Bandury (1997) je chování jedince v nepřetržité interakci s prostředím. Prostředí a 

chování ovlivňuje vnímanou účinnost a platí to i naopak, kdy vnímaná účinnost ovlivňuje naše 

chování i prostředí. Jedinci se silným pocitem vlastní účinnosti jsou schopni větší seberegulace. 

Dokážou si určit své cíle, používají účinnější postupy a strategie k jejich dosažení, jsou schopni 

vytvořit účelné prostředí pro učení tak, aby byly např. odstraněny rušivé vlivy. (Schunk & 

Pajares, 2009).  

I přesto, že je vnímaná akademická účinnost pojímána jako kognitivní faktor (Schunk 

& Meece, 2006), významným zdrojem, který se velkou měrou podílí na jejím rozvoji, je 

sociální prostředí a vzájemné sociální vztahy s rodiči, vrstevníky i učiteli (Patrick, Ryan & 

Kaplan, 2007; Schunk & Meeece, 2006; Schunk & Zimmermann, 1997).  

Významným prediktorem přesvědčení o školním i budoucím profesním uplatnění je 

v období dospívání míra sociální podpory jak ze strany rodiny, tak ze strany školy. Výchovný 

styl rodičů má také určitou spojitost s vnímanou akademickou účinností dětí. Rodinné 

prostředí, činnosti a interakce mohou poskytovat důležité informace pro budoucí rozvoj 

dovedností a zkušeností dětí (Steca et al., 2011). Rodina je první sociální skupinou, která má 

velký vliv na vnímanou osobní i akademickou účinnost. Rodiče představují vzory chování, děti 

je pozorují, napodobují. Urbánek a Čermák (1996) uvádějí, že vnímaná účinnost rodičů má vliv 

na vnímanou účinnost jejich dětí a naopak. Např. úzkostný výchovný styl vede k poklesu 

vnímané účinnosti u dětí. Úzkostní rodiče mají sami nízkou úroveň vnímané účinnosti, 

pochybují o své výkonnosti, schopnostech a talentu.  Své obavy pak mohou přenášet na děti. 

Rodiče se tak nemusí stát dobrými vzory a nemohou jim poskytovat stimulující podněty  

pro jejich akademický rozvoj či chování k němu směřující (Mazaheri et al., 2011). To může 

vést k pocitům beznaděje a neschopnosti, děti o sobě mohou začít pochybovat a cítí se 

nedostatečné. Pokud mají rodiče strach, že jejich dítě nebude ve škole úspěšné, nevědomě tento 

strach na něj přenášejí. Mazaheri et al. (2011) uvádí, že čím větší strach a úzkost rodič zažívá, 

tím nižší má jeho dítě účinnost. Naopak ctižádostiví rodiče se chovají způsobem, který buduje 

v dětech jejich akademickou i seberegulační účinnost, zvyšuje jejich očekávání a podporuje 

pozitivní školní výsledky. Proto děti s vysokou vnímanou akademickou účinností dosahují 

studijních pokroků, mají vysoké akademické aspirace a silný smysl pro vědecké, vzdělávací a 
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literární usilování. Upřednostňují kariéru v těchto oblastech a požadují pokročilý vzdělávací 

rozvoj. Víra dětí v jejich akademické schopnosti má pak přímý dopad na jejich pracovní 

účinnost. (Bandura et al., 2001).  

  Podporující sociální prostředí zvyšuje aspirace jedince tím, že mu za dobré výkony 

poskytuje určité odměny. Ve školním prostředí plní tuto funkci učitel. Ten předává svým 

žákům zpětnou vazbu k jejich výkonům a působí tak na jejich osobnostní charakteristiky 

(Bandura, 1997; Schunk, 2003).  

V prostředí školy je největší důraz kladen na školní znalosti a kognitivní schopnosti.  

Ve chvíli, kdy učitelé vytvářejí ve třídě individuální strukturu a upravují instrukce tak, aby 

vyhovovaly schopnostem každého žáka, je sociální srovnávání minimalizováno. Studenti jsou 

tak schopni lépe odhadnout své školní pokroky v souladu s vlastními standardy a neporovnávají 

je s pokrokem svých spolužáků. Tento způsob individuálního zadávání úkolů snižuje 

soutěživou orientaci ve třídě, vede k menší nervozitě, k větší víře, že se úkol podaří úspěšně 

splnit, což zvyšuje vnímanou akademickou účinnost (Pajares, 2002).  

Studenti s nízkou akademickou účinností mají často strach požádat o pomoc, cítí se 

„vinní“ a chápou žádost jako své vlastní pochybení. Tímto chováním se mohou dostat  

do jakéhosi začarovaného kruhu opakovaného selhávání. Znamená to, že selhávání a nedostatek 

komunikace u těchto studentů klade zvláštní nároky na jejich učitele. Učitelé by měli věnovat 

větší pozornost reakcím studentů na instrukce, jejich školní práci a adaptaci ve třídě. 

Práce na dlouhodobých cílech je nezbytnou součástí školního života, avšak vidina 

dlouhodobého cíle může snižovat motivaci studenta. Krátkodobé cíle jsou pro žáky lepší, 

srozumitelnější, a navíc zvyšují vnímanou akademickou účinnost. Tu také zvyšuje zpětná 

vazba, kterou učitel poskytne žákům nejlépe v co nejkratší době po výkonu (Pajares, 2002).  

U žáků, kteří obdrželi zpětnou vazbu bezprostředně po výkonu, byl zaznamenán největší nárůst 

vnímané akademické účinnosti. Kromě toho u studentů, kteří byli slovně chváleni a 

podporováni, se zvýšila jejich spolehlivost a měli větší odhodlání k dosahování svých 

stanovených cílů (Bandura, 1997, Bandura & Schunk, 1981). 

Posuzování vnímané účinnost může poskytnout škole důležité poznatky o jejich žácích, 

o jejich školní motivaci, chování a budoucím výběru školy či povolání. Vnímaná účinnost totiž 

silně ovlivňuje výběr dalšího směřování, tzn. výběr školy či budoucí profese. Někdy právě 

velmi nízká úroveň vnímané akademické účinnosti, nedostatečné schopnosti a dovednosti 
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mohou být zodpovědné za předčasné ukončení školy či špatné budoucí směřování (Pajares, 

2002). 

Jak již bylo řečeno, lidé se učí z činností modelů na základě jejich pozorování 

(Bandura, 1997). Různé modely mohou mít odlišný vliv na studentovu vnímanou akademickou 

účinnost. Z tohoto důvodu je důležité, aby se učitelé zapojili do efektivních postupů 

modelování. Např. učitelé, kteří jsou ochotni přiznat svoji chybu, pomáhají svým studentům 

pochopit, že i chybné kroky jsou nevyhnutelné, že mohou být překonány a že i autorita může 

tyto chyby udělat. Naopak modely, které jsou „neomylné“, reagují způsobem, kterým ukazují, 

že se nikdy chyb nedopouštějí, budí v žácích myšlenku, že chybovat je nepřijatelné a hloupé 

(Bandura, 1997). Učitelé s vysokou úrovní vnímané účinnosti představují dobré vzory  

se zkušenostmi, které předávají svým studentům. Naopak ti s nízkou vnímanou účinností snižují 

kognitivní vývoj studentů, a stejně tak jejich přesvědčení o jejich schopnostech. Vnímaná 

účinnost učitele se tedy odráží do vnímané účinnosti žáka. (Pajares, 2002).  

Pozitivní vztah, který vzniká mezi učitelem a žákem, přispívá k budoucímu úspěchu 

žáka. Zvyšuje jeho motivaci, úroveň vnímané účinnosti, jeho úspěšnost a stejně tak i jeho 

sebepojetí. Podporující učitelé vytvářejí pozitivní, málo konfliktní vzdělávací prostředí, které 

přispívá ke školní úspěšnosti (Hughes & Chen, 2011). Výzkum (Patrick, Ryan & Kaplan, 2007) 

ukázal, že i sociální prostředí školy je důležité pro zapojení žáka do výuky a školní práce.  

Joët et al. (2011) přišel s důležitým poznatkem, že zvyšování vnímané akademické 

účinnosti u jednoho žáka může zvyšovat vnímanou akademickou účinnost u druhých žáků.  

To může být důležité zejména pro ty, kteří ve škole selhávají a jimž může podpora z okolního 

prostředí pomoci ke zlepšení výsledků a zvýšení vnímané účinnosti. 

1.9 Genderové rozdíly ve vnímané akademické účinnosti 

Následující podkapitola se zaměří na rozdíly v úrovni vnímané akademické účinnosti, 

které se objevují mezi chlapci a dívkami. Odlišnosti ve vnímané účinnosti jsou způsobeny nejen 

rozdílným sociálním prostředím jedince, ale důležitou roli hraje i pohlaví dítěte.  

Pajares (2002) poukazuje na to, že dívky si vymezují vyšší cíle, lépe a častěji plánují 

učební strategie. Dívky mají vyšší úroveň vnímané akademické účinnosti a uplatňují více 

samoregulačních mechanismů během ZŠ i SŠ než chlapci (Pajares, 1996, Pajares & Valiante, 

2001). Více důvěřují ve své schopnosti v situacích, jako je např. včasné dokončování úkolů, 
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zapamatování si informací prezentovaných ve třídě i v učebnicích, samostatná příprava, 

soustředění na učení. Také se aktivněji zapojují do diskuzí ve třídě (Pajares, 2002).  

I přesto, že výsledky a výkony dívek jsou v porovnání s chlapci lepší, pociťují při jejich 

dosahování větší úzkost a strach, především pokud se jim předtím ve škole něco nepovedlo a 

ony selhaly. Dívky mají také tendenci se daleko více podceňovat. Samy sebe hodnotí 

negativněji než chlapci, výjimku však představuje jejich hodnocení v jazykovědných 

předmětech (u těchto předmětů je typické, že jsou chápány jako ženské vyučovací předměty). 

Obavy dívek však mohou na druhou stranu i zvýšit jejich úsilí získat lepší výsledky ve škole, 

čímž se zvyšuje jejich výkonnost (Diseth et al., 2014; Pomerantz et al., 2002).  

Oproti tomu jsou si chlapci na rozdíl od dívek ve svých odpovědích jistější, méně 

úzkostní, mají větší důvěru ve své schopnosti i dovednosti, v některých dovednostech se až 

přehnaně přeceňují (Pajares, 2002)  

Huang (2013) se snažil prostřednictvím svého výzkumu, do něhož bylo zahrnuto 68 429 

respondentů, najít odpověď na otázku, která se týkala rozdílů ve vnímané akademické účinnosti 

mezi chlapci a dívkami. Výsledky ukázaly, že důležitým faktorem ve vysvětlení rozdílů je věk.  

Rozdíly ve vnímané akademické účinnosti se začínají objevovat v rané pubertě a zvětšují se 

s přibývajícím věkem. Na prvním stupni základní školy obvykle výraznější rozdíly patrné 

nejsou. Nejen věk, ale i školní předmět se řadí k hlavním faktorům, který může vést k těmto 

rozdílům. Chlapci mají v průměru vyšší vnímanou účinnost v oblasti matematiky a 

počítačových věd, a to i přesto, že měli s dívkami srovnatelné výsledky, či dokonce byly dívky 

lepší. U dívek se naopak vyšší vnímaná účinnost ukazuje v oblasti jazyků, a také v oblasti 

obecné akademické účinnosti (Huang, 2013; Pajares, 2002; Vantieghem et al., 2014). Rozdíl 

mezi oběma pohlavími v celkové vnímané akademické účinnosti je však velmi malý, až 

zanedbatelný (Huang, 2013). Podobné výsledky přináší i výzkum (Ferla et al., 2009), který 

poukazuje na nižší vnímanou akademickou účinnost v matematice u patnáctiletých dívek oproti 

chlapcům.   

Na prvním stupni ZŠ je vnímaná akademická účinnost v matematice na stejné úrovni, 

avšak na druhém stupni se chlapci sami hodnotí jako. Naopak v oblastech souvisejících 

s jazykovými dovednostmi muži i ženy vykazují podobnou úroveň vnímané akademické 

účinnosti i přesto, že výsledky žen jsou v porovnání s chlapci obvykle lepší (Pajares, 2002).  

Friedel s kolegy (2007) se zabývali vnímanou akademickou účinností v matematice  

na souboru 1021 žáků sedmých tříd a došli k závěru, že významné rozdíly mezi oběma 
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pohlavími se naopak neobjevují. S těmito výsledky korespondují i zjištění Kenney-Benson et 

al. (2006), kteří také nezaznamenali významné rozdíly ve vnímané akademické účinnosti 

v matematice mezi oběma pohlavími.   

Závěr studie Bergmana a Scotta (2001) je takový, že u dívek se objevuje nižší míra 

vnímané účinnosti než u chlapců. Francouzská studie přišla se závěry, že dívky uváděly výrazně 

nižší míru vnímané akademické účinnosti než chlapci, a to navzdory stejnému výkonu (Joët, 

Bressoux & Usher, 2011).  

Výsledky belgické studie (Vantieghem & Van Houtte, 2015) zahrnující soubor 6380 

studentů ukázaly, že dívky vykazovaly vyšší vnímanou akademickou účinnost, a i 

seberegulační účinnost v učení v průběhu celého školního roku. Tato zjištění potvrdila výsledky 

předchozích studií (Huang, 2013; Pajares, 2002; Vantieghem et al., 2014).   

Určitou roli zde mohou hrát i stereotypy. Např. matematika je stereotypně vnímána 

jako chlapecká doména, dívčí oblastí jsou naopak jazykovědné předměty. Pohled  

na matematiku či přírodní vědy jako spíše mužské oblasti může mít za následek zvýšení 

vnímané účinnosti u chlapců v těchto předmětech. Chlapci mohou nabývat dojmu, že se od nich 

v těchto oblastech požadují daleko lepší výkony než od dívek. Naopak u dívek, které vnímají 

matematiku jako ryze chlapeckou doménu (a že je těžké v ní vyniknout), může dojít k oslabení 

jejich zájmu v těchto předmětech a tím i ke snížení vnímané účinnosti. Dívky uvádějí, že  

na rozdíl od chlapců dostávají méně kvalitní pozitivní zpětnou vazbu za své výkony  

v matematice. Na základě toho se u nich objevovaly častěji pocity úzkosti s blížící se hodinou 

matematiky, nízká sebedůvěra při přípravě na tento předmět a zároveň u nich byla sledována i 

nižší vnímaná akademická účinnost, než tomu bylo u chlapců. Vyjadřovaly však vyšší účinnost 

seberegulace než chlapci. Stejně tak to může fungovat i u dívčích stereotypně vnímaných 

vyučovacích předmětů (Pajares, 2002; Pajares & Valiante, 2001; Pajares & Schunk, 2001). 

Genderové stereotypy mají dopad na sebehodnocení žáků, které pak může ovlivnit jejich 

známky, jejich studijní výkony a výsledky, dokonce i jejich pozdější kariérní volbu (Huguet & 

Régner, 2007; Keller & Dauenheimer, 2003). 
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2 Problematické chování 

Následující kapitola se týká tématu problematického chování. Jedná se o velmi 

rozsáhlou problematiku, na kterou může být nahlíženo z různých hledisek. Někdo takové 

chování připisuje nevychovanému dítěti, někdo jím označuje dítě nesoustředné, impulzivní a 

neklidné. Možnou příčinou těchto obtíží může být nediagnostikovaná či diagnostikovaná 

porucha chování.   

Fenomén problematického chování se objevuje v různých vědeckých disciplínách. 

S tímto pojmem se setkáváme v oblasti psychologie, pedagogiky, speciální pedagogiky 

(především v etopedii), v sociologii, kriminologii či psychiatrii. Každý z těchto oborů nahlíží 

na danou problematiku z poněkud odlišného úhlu a používá pro v podstatě totožné jevy 

odlišnou terminologii. Napříč různou literaturou (např. Bendl 2016; Bowen, Jenson & Clark, 

2004; Karnik, McMullin, & Steiner, 2006; Koukolík, & Drtilová, 2001; Matějček, 2011; 

Vágnerová, 2008) se tak setkáváme s termíny jako problémové chování, problematické 

chování, delikventní, agresivní chování, emoční problémy a problémy v chování, výchovné 

problémy, poruchy chování, provokující chování, rizikové chování apod.  

Jak bylo uvedeno již v úvodu teoretické části práce, budu užívat oba dva termíny, tj. 

poruchy chování a problematické chování.  

V rámci této kapitoly bude nejprve vymezen pojem porucha chování. Dále budou 

představeny příčiny vzniku poruch chování a také popsány různé klasifikace poruch chování 

včetně diagnostických kritérií. 

2.1 Vymezení pojmu porucha chování 

V psychologii jsou poruchy chování definovány jako „odchylka v oblasti socializace, 

kdy jedinec není schopen respektovat normy chování na úrovni odpovídající jeho věku, event. 

na úrovni svých rozumových schopností“ (Vágnerová, 2008, s. 779). Takový jedinec se 

vyznačuje odlišným chováním a prožíváním, které porušuje dohodnuté normy a očekávání 

přiměřená věku (Janský, 2004). Podle Mezinárodní klasifikace nemocí (MKN-10, 2006) se 

poruchy chování vyznačují přetrvávajícím agresivním, asociálním či vzdorujícím chováním, 

které je však mnohem závažnější než obyčejné zlobení v dětství nebo rebelantství  

u dospívajících. Takové chování výrazně překračuje sociální normy, porušuje základní 

občanská práva a společenské normy (Train, 2001). Jedinci mají sníženou toleranci k zátěži, 
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snížené sebeovládání, jsou impulzivní. Často nejsou schopni odhadnout důsledky svého 

chování. Impulzem může být i sebemenší podnět (např. neúmyslný dotek, pohled, strčení), 

který vyvolá nepřiměřené chování a agresivní reakce (Vágnerová, 2008).   

2.1.1 Diagnostická kritéria poruch chování 

Při posuzování poruchy chování je velmi důležité brát ohled jak na věk dítěte a jeho 

vývojový stupeň, tak na frekvenci výskytu tohoto chování. Např. výbuchy zlosti u tříletého 

dítěte (období prvního vzdoru) nebo lži v předškolním věku, které jsou projevem bohaté 

fantazie dítěte, nemají charakter skutečné poruchy chování. Také, když dítě neposlouchá, je 

drzé nebo nezbedné, nemusí to být ještě diagnostickým znakem poruch chování. Stává se, že 

některé děti se nechtějí podřizovat určitým sociálním normám chování, nepřijímají pravidla 

společnosti nebo jim dokonce aktivně vzdorují, avšak musíme si uvědomit, že určitá míra 

vzdoru a porušování pravidel jsou v chování dětí (zvláště v dospívání) celkem běžné. 

Rozhodující tedy je, k jak intenzivnímu porušování pravidel dochází, zda se porušování norem 

stupňuje a jak dlouho toto chování trvá.  

Abychom mohli mluvit o poruše chování, musí chování porušující sociální normy trvat 

aspoň 6 měsíců a musí se opakovat. O poruchu chování se jedná tehdy, když dítě chápe a 

rozumí významu norem společnosti, avšak nedokáže se jimi řídit a porušuje je (Vágnerová, 

2005). Projevy, na kterých je diagnóza založena, se týkají přítomnosti rvaček týrání, krutosti 

k lidem, zvířatům, ničení majetku, zakládání požárů, krádeží, záškoláctví či útěků z domova, 

silných a často se opakujících výbuchů vzteku, nekázně. Pokud je jeden z těchto typů chování 

dostatečně výrazný a trvalý, můžeme diagnostikovat poruchu chování (MKN-10, 2006). 

Poruchy chování se mohou objevit již ve věku 5-6 let. McKinney a Morse (2012) 

dokonce uvádějí, že jejich příznaky se mohou objevit již před 3. rokem života. Zpravidla však 

vznikají až ke konci dětství a na začátku rané adolescence, jen vzácně po 16. roce. Jejich průběh 

je proměnlivý v závislosti na fyzickém vývoji a věku. U většiny dětí však porucha pokročí  

do dospělosti. Čím dříve se porucha objeví, tím horší má prognózu a je vyšší pravděpodobnost 

vzniku antisociální poruchy osobnosti (Train, 2001). 

2.1.2 Obecná diagnostická kritéria 

Ke kritériím, podle kterých můžeme diagnostikovat poruchy chování, patří: 

A. Opakující se stabilní vzorce chování, ve kterých jsou porušovány sociální normy a práva 

druhých. Během uplynulého roku musí být přítomny tři a více příznaků s jedním příznakem 

trvale přítomným v posledních 6 měsících.  
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a. Agresivní chování k lidem a zvířatům, kdy se jedinci chovají agresivně ke svému 

okolí. Šikanují, vydírají, vyhrožují ostatním, iniciují rvačky, používají zbraně či 

předměty, pomocí kterých mohou zranit druhé. Jsou krutí k lidem i ke zvířatům, 

fyzicky napadají druhé, mohou vynucovat na druhých i sexuální aktivitu.   

b. Úmyslné ničení majetku a věcí druhých s cílem je vážně poškodit či zničit.   

c. Nepoctivost a krádeže, kdy se pachatel vloupe do cizího objektu či se zaplete  

do krádeže bez konfrontace s obětí. Často lže, nedrží sliby, aby získal to, co chce, 

anebo aby se vyhnul povinnostem. 

d. Závažné a opakované porušování pravidel, kdy jedinec mladší 13 let zůstává celé 

noci venku i přes zákazy rodičů. Opakovaně utíká z domova anebo chodí za školu.  

B. Významné zhoršování pracovního či školního fungování. 

C. Pokud je jedinec starší 18 let, kritéria pro stanovení diagnózy disociální porucha osobnosti 

nejsou splněna (American Psychiatric Association, 1994).  

2.2 Příčiny vzniku poruch chování 

Příčiny poruch chování nejsou jednoznačné. Neexistuje pouze jedna příčina vzniku 

poruch chování, ale vyskytuje se celá řada faktorů od biologických a psychologických  

po sociokulturní. Jejich nepříznivý vliv se sčítá a riziko poruchy se tak zvyšuje. Znamená to 

tedy, že etiologie poruch chování je multifaktoriálně podmíněna (Barker, 2007; Malá, 2000; 

Searight et al., 2001; Vágnerová, 2005). 

V odborné literatuře se setkáváme s velkým počtem příčin vzniku problematického 

chování. Různí autoři (Bendl, 2016; Bowen, Jenson & Clark, 2004; Karnik, McMullin & 

Steiner, 2006; Vágnerová, 2005) pojmenovávají i klasifikují etiologické faktory 

problematického chování různě. Ve výsledku však můžeme vysledovat, že se většina shoduje 

na dvou základních skupinách faktorů, které bychom mohli charakterizovat jako individuální 

(dědičnost, genetika, oslabení CNS, temperament, osobnost jedince) a sociální (vliv rodiny, 

vrstevníků, školy, prostředí, ve kterém jedinec žije). Dynamická souhra těchto faktorů 

determinuje chování jednotlivce. I já jsem se v této kapitole rozhodla popsat příčiny poruch 

chování a rozdělit je dle výše popsaných skupin na příčiny individuální a sociální, na které se 

zaměřím více. 

2.2.1 Individuální faktory 

Genetické faktory jsou neustále v procesu zkoumání, někteří autoři uvádějí, že 

genetické faktory se na vzniku poruch chování podílí až ze 71 %. Jiní však potvrzují 
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významnější vliv rodinného prostředí. Jde tedy spíše o spekulace, výzkumy se neshodují a je 

tedy velmi náročné odlišit oba dva tyto vlivy. (Slutske et al., 1997; Soo Hyun & Waldman, 

2002). 

 Dalším faktorem, který může být predisponující pro vznik poruchy chování, je typ 

temperamentu. Převážně jde o impulzivitu, dráždivost, potřebu neustále vyhledávat vzrušení, 

snížení zábran. Jedinec zaujme odmítavý postoj k sociálním normám a preferuje svoje vlastní 

pravidla chování, která jsou zaměřena hlavně na uspokojování jeho potřeb (Vágnerová, 2005). 

S tím souhlasí i Keogh (2007), který dále uvádí, že u dětí s výraznějším temperamentem se 

nemusí nutně objevit porucha chování. Poukazuje na to, že porucha chování a temperament 

není totéž, že temperament může přispívat k poruchám chování, ale tyto poruchy nemusí být 

nutně podmíněné temperamentem. Kombinace snížené úzkostnosti, vysoké impulzivity a 

odolnosti vůči výchovným opatřením patří mezi nejvíce rizikové kombinace, které přispívají 

ke vzniku poruch chování (Čírtková, 2004).  

2.2.2 Sociální faktory 

Riziko vzniku poruch chování můžeme hledat také v jedincově okolí, v sociálních 

faktorech. Sem můžeme zařadit především nepříznivé rodinné vlivy, rozporuplné výchovné 

styly v rodině, absence výchovy, nesoulad mezi rodiči, rozvod rodičů, dále nepříznivé vlivy 

vrstevníků (oběť nebo agresor šikany, vliv party, která vyznává negativní hodnoty), nepříznivé 

vlivy školy (nevhodné zkoušení a hodnocení žáků, negativní klima školy nebo školní třídy, 

případně negativní postoj a očekávání učitele, které vede ke konfliktům, dlouhodobé školní 

selhávání, chybění podpory při řešení školních problémů). 

a)Rodina 

Rodina je považována za nejvýznamnějšího a nejdůležitějšího činitele pro formování 

osobnosti dítěte. Předává mu základní sociální zkušenost, uspokojuje jeho potřeby, podporuje 

jeho psychický, fyzický i emocionální vývoj, poskytuje mu bezpečí a podporu, předává mu 

modely chování. Děti potřebují bezpečné a stabilní rodinné prostředí, a pokud ho nemají, může 

to vést ke vzniku poruch chování. Nefunkčnost rodiny je považována za nejvýznamnější 

rizikový činitel ve vztahu k problémovému chování. U jedinců, jejichž rodinné prostředí je 

nevyhovující a neplní své funkce, se problémové chování vyskytuje s více než 3x větší četností 

(Marková, 2008). Abychom porozuměli tomu, jak takové poruchy chování vznikají, je důležité 

se blíže zaměřit na rodinné prostředí (Barker, 2007).  
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Nestabilní rodinné vztahy, absence rodiče, neúplnost rodiny: Faktorem, který má 

velmi negativní vliv na vznik problémového chování, je absence jednoho z rodičů. Velké 

množství dětí s poruchami chování žije v neúplné rodině, nejčastěji se o ně stará pouze matka. 

Otec často chybí, ať už z toho důvodu, že matku opustil ještě během těhotenství či krátce  

po porodu, anebo je odsouzen k výkonu trestu. Po rozvodu jsou děti většinou svěřovány do péče 

matky, což s sebou také přináší nedostatek otcovské autority a mužského vzoru chování. Rodina 

tak nemůže poskytnout podporu a všechny vzorce chování, které jedinec potřebuje (Vágnerová, 

2008; Auger & Boucharlat, 2005).  

Nevhodné chování rodičů vůči dětem: Chování rodičů, které může vést k rozvoji 

problematického chování jejich dětí, můžeme rozdělit do několika kategorií:  

➢ Tvrdá výchova, agresivita, drastické, především fyzické tresty. Dále psychické týrání, 

sexuální zneužívání, zanedbávání, emoční deprivace (Satake et al. 2004; Searight et al., 

2001; Vágnerová, 2005). Mnozí autoři (Malá, 2000; Marková, 2008; Matoušek & 

Kroftová, 2003) se shodují, že na vznik poruch chování má zásadní vliv rodinné 

prostředí, které je chladné, kde rodiče mají minimální zájem o děti, nestarají se o jejich 

potřeby, odmítají je. Rovněž se shodují v rizikovosti vzniku poruch chování u dětí 

z rodin, kde panuje tvrdá disciplína, která zahrnuje agresivní chování a kruté tresty, což 

může v dítěti vyvolat pocit, že takový způsob chování je normální a dovolený.  Koukolík 

a Drtilová (2006) vidí zásadní problém i v tom, že takové rodiny nepodporují vývoj a 

talent dítěte, nezajišťují bezpečnost. Konflikty v rámci rodiny mohou mít negativní vliv 

na sebevědomí adolescentů, mohou zvyšovat stres a distancovat dospívajícího  

od významného zdroje sociální podpory. Vyšší úroveň konfliktů je spojena 

s psychickými problémy, agresivním chováním, poruchou chování, vyhýbavým 

chováním a s depresí. 

➢ Nekonzistentní výchovný styl rodičů: Nekonzistentní, rozporuplná rodičovská 

disciplína je dalším společným rysem poruch chování (Searight et al., 2001). Jedná se  

o rozporuplné odezvy na nežádoucí chování. Nejsou dostatečně stanovena pravidla, 

výchova je tolerantní a nejednoznačná, dítě si samo není jisté, co smí a co nesmí, co se 

od něj očekává, jaké chování je špatné a jaké je správné. Rodiče selhávají  

při odměňování či trestání dítěte. Odměny a tresty nejsou logicky sladěny s chováním 

dítěte, nedostatečně a nepřiměřeně řeší krizové situace. Jednou ho za přestupek 

potrestají až příliš tvrdě, podruhé za stejný čin nepřijde trest žádný (Matoušek & 

Kroftová, 2003; Satake et al., 2004). Jewell a Stark (2003) považují za rizikové, pokud 
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jsou rodiče nepřizpůsobiví, nedůslední, nestálí a velmi expresivní ve vyjadřování 

vzteku, také pokud nemají dostatek dovedností, aby ukáznili své děti. 

➢ „Nevýchova“. Rodiče dítě vlastně nevychovávají, dítě vše může, vše se řídí podle něho. 

Někdy je to způsobeno nezájmem či leností rodičů, často však rodiče mají k dítěti vztah 

až přehnaně láskyplný a ochranitelský, takže dítě získá pocit, že je „středobodem“ 

vesmíru. Dostane-li se pak do prostředí, kde tomu tak není, vede to často ke konfliktům 

s vrstevníky i autoritami (Matoušek & Kroftová, 2003). 

Rodičovský dohled je dalším kritériem souvisejícím s problematickým chováním dítěte. 

Rodiče by měli mít přehled o tom, jak, kde a s kým se jejich dítě stýká, tráví volný čas, kdy a 

v jakém stavu se vrací domů apod. Nekvalitní či menší míra dohledu často vede ke spáchání 

trestného činu, přestupku, delikventnímu chování (Matoušek & Kroftová, 2003). 

Negativní rodinná anamnéza: Souvislost s rozvojem poruchového chování u dětí a 

dospívajících má psychopatologie u rodičů. Rodiče či pečovatelé s psychickým nebo 

psychiatrickým onemocněním, mající poruchu osobnosti či nálady, závislí či mající problémy 

s užíváním návykových látek, mohou na děti reagovat nuceně, agresivně či nedůsledně anebo 

si jich naopak nevšímat a jejich výchovu zanedbávat. Kromě toho se tyto rodiny často setkávají 

s finančními problémy, které dále komplikují situaci. Tyto děti jsou také víc náchylné k nárůstu 

vlivu vrstevnické skupiny (Bowen, Jenson & Clark, 2004; Karnik, McMullin & Steiner, 2006; 

McKinney & Morse, 2012; Vágnerová, 2005).  

Ekonomická a sociální úroveň: K poruchám chování přispívají i nevhodné podmínky 

k bydlení či špatná finanční situace (Bowen, Jenson & Clark, 2003). Vědci zjistili vztah mezi 

nízkým sociálně ekonomickým postavením (také v souvislosti s nízkou úrovní rodičovského 

povolání) a poruchami chování. Děti ze sociálně slabších rodin vykazují vyšší výskyt poruch 

chování (Kroes et al., 2002). 

b) Skupina vrstevníků, vrstevnické party 

Vedle rodičů je důležitým socializačním faktorem pro dospívajícího jedince skupina 

vrstevníků. S vrstevníky sdílí svoje zážitky, řeší problémy a osamostatňuje se tak od svých 

rodičů. Sebehodnocení jedince je zpravidla závislé na názoru ostatních členů skupiny (party) a 

na tom, jak ho akceptují (Marková, 2008). Především u dětí, které nezažívají plnou podporu  

ze strany rodičů, je kladné přijetí skupinou vrstevníků velmi důležité a touha po něm silnější 

než u dětí, které mají dobré a bezpečné rodinné zázemí. Na děti z nefunkčních rodin má parta, 

a především její vůdce velký vliv a také toho využívá. Jedinec se snaží do party zapadnout, 
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předvést se, je schopen překračovat své i společenské hranice, dokázat ostatním, že dokáže plně 

sdílet hodnoty skupiny (Matoušek & Kroftová, 2003). Jedinci, kteří tíhnou k antisociálním 

aktivitám, se většinou stýkají s jinými dospívajícími vykazujícími podobné sklony (Barker, 

2007).   

c) Škola 

Školní prostředí můžeme také zařadit do výčtu rizikových faktorů, se kterými se 

porucha chování spojuje. „Porucha chování bývá často spojena se školním selháním, na kterém 

se významně podílí spíše sociokulturní zanedbanost a celkově nepříznivá konstelace zátěžových 

faktorů. Negaci plnění školních povinností lze chápat jako jednu ze složek, často 

generalizovaného, odmítavého postoje k obecně platným sociálním normám,“ (Vágnerová, 

2005, s. 148).  

Ve školním prostředí vznikají třídní skupiny žáků, které si vytvářejí svoji vlastní 

subkulturu se společnými hodnotami a zájmy a v některých případech se může jednat o zárodky 

asociálních part, jejichž vzniku ještě více napomáhá negativní postoj učitele, jeho nezájem, 

soustavná kritika, neadekvátní posuzování anebo naopak přehnané zvýhodňování žáků 

(Fontana, 2003; Matoušek & Kroftová, 2003).  

2.3   Klasifikace poruch chování 

Napříč literaturou se setkáváme s velkým množstvím různých klasifikací. Ve své práci 

jsem se rozhodla vyzdvihnout následující dělení. V první podkapitole uvedu, jakým způsobem 

jsou klasifikovány poruchy chování dle Mezinárodní klasifikace poruch chování, desátá revize 

(2006), druhá podkapitola stručně shrne klasifikaci z hlediska prognózy dle Malé (2000). Třetí, 

stěžejní podkapitola, popisuje klasifikaci poruch chování z hlediska agresivity, a to agresivní a 

neagresivní projevy poruch chování. Zařazení této klasifikace jsem zvolila proto, že  

v dotazníku, který žáci vyplňovali, byla uvedena otázka týkající se důvodu umístění žáka  

do DDŠ. Žáci tak měli možnost uvést své chování či jednání, kvůli kterému pak byli umístěni 

do DDŠ. Některé důvody, které žáci v dotazníku uvedli, pak korespondovaly s touto klasifikací.  

2.3.1 Poruchy chování podle MKN-10 

Dle MKN-10 (2006) se poruchy chování týkají diagnostické kategorie Poruch chování 

(F91) a ta obsahuje těchto šest podskupin poruch chování: Porucha chování ve vztahu k rodině, 

Nesocializovaná porucha chování, Socializovaná porucha chování, Porucha opozičního 

vzdoru, Jiné poruchy chování a Nespecifikované poruchy chování.  
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2.3.2 Poruchy chování z hlediska prognózy poruchy chování 

Malá (2000) uvádí dělení poruch podle prognózy. Vzhledem k této klasifikaci popisuje 

autorka poruchy chování s lepší prognózou, které vznikají jako reakce na určitá prostředí či při 

skupinových aktivitách. Existuje velká pravděpodobnost, že v průběhu zrání vymizí. Mezi tyto 

poruchy pak řadí Poruchu chování ve vztahu k rodině a Socializovanou poruchu chování. Dále 

Malá (2000) uvádí poruchy s horší prognózou. Tyto poruchy jsou trvalého rázu, jsou 

kontinuálně se rozvíjející od dětství a mohou vést ke vzniku disociální poruchy osobnosti 

v dospělosti. Do této kategorie Malá (2000) řadí Dezinhibovanou příchylnost v dětství, 

Nesocializovanou poruchu chování a Poruchu opozičního vzdoru. 

2.3.3 Poruchy chování z hlediska agresivity 

Z hlediska charakteru poruch lze odlišovat neagresivní a agresivní poruchy chování 

(Matějček 2010, Vágnerová, 2005). 

a) Neagresivní projevy poruch chování 

Do neagresivních projevů poruch chování se řadí situace, při kterých dochází 

k porušování sociálních norem, ale nejsou spojené s agresivitou. Do této skupiny patří 

záškoláctví, lži, útěky z domova a toulání. 

Lhaní  

Lhaní lze popsat jako obranný mechanismus s jasným cílem vyhnout se nebo uniknout 

nepříjemné situaci, potížím, získat nějakou výhodu či dosáhnout něčeho, na co nemá dítě právo. 

Pravá lež se vyznačuje úmyslem a uvědomováním nepravdivosti. Jak uvádí Matějček (2011),  

o takové lži můžeme hovořit až od časného školního věku, když už je dítě natolik vyspělé, že 

přijímá nejen pravidla hry, ale i pravidla mezilidského jednání a chápe je jako závazná. 

Matějček také upozorňuje, že je nutné odlišovat různé podoby lhaní a to: zapírání a vymlouvání 

se (zapírání školních známek, poznámek, domácích přestupků jako např. rozbitá věc, ztracená 

věc, dobrodružné podnikání s přáteli, zamilovanost), lhaní, jehož účelem je vytáhnout se 

(závažnější forma lhaní, kdy nejde už o pouhou obranu, ale dítě se aktivně zaměřuje na svoji 

osobu, snaží se ji zdůraznit, může tak upozorňovat na neuspokojenost vlastní identity), svádění 

něčeho na druhého (lže ze závisti, žárlivosti, aby se vyhnulo trestu, z pomsty s cílem poškodit 

druhé,… u dítěte školního věku je toto jednání považováno za závažné). Morálně nejzávažnější 

je podvod ve vlastní prospěch (např. přepsání známky, falšování podpisu, získání výhody 

podvodem), kdy se už nejedná o zkratkovitou reakci, ale své jednání předem, vědomě plánuje 

a připravuje.  
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 Důležitým rysem při hodnocení těchto lží je frekvence (tedy to, jak často dítě lže), účel 

(důvod, který dítě ke lhaní vedl), v jakých situacích a kdy dítě lže, za jakých okolností a také 

to, komu lže.  

Do zvláštní kategorie pak spadají lži, které poškozují jiné osoby nebo které mají za cíl 

dosáhnout osobního prospěchu na úkor druhých lidí. Nejedná se už o způsob obrany v nouzi 

nebo nepříjemné situaci, ale jde o lži, které bývají spojeny s dalšími negativními/nežádoucími 

projevy a s osobnostními vlastnostmi, jako je např. bezohlednost, necitlivost nebo egoismus.  

Vágnerová (2005, 2008) popisuje patologickou lhavost, kdy se sklon ke lhaní může stát 

trvalejším rysem. Tato lhavost je typická pro disociální poruchu osobnosti, pro kterou je právě 

řešení problémů podváděním a lhaním charakteristické.  

Záškoláctví  

Záškoláctví je v dnešní době jedním z hlavních problémů, kterým školy čelí. Je jasně 

definováno jako jeden z rizikových faktorů, jež může vést k delikventní činnosti, zneužívání 

návykových látek, k selhávání ve vzdělávání a k předčasnému opuštění školy (Enea & 

Dafinoiu, 2009; Hendricks et al., 2010). 

Kyriacou (2005) popisuje pět hlavních kategorií, které se používají k lepšímu vymezení 

pojmu záškoláctví. V prvním případě jde o pravé záškoláctví, kdy žák školu nenavštěvuje, 

není přítomen, avšak jeho rodiče se domnívají, že do školy chodí. Zadruhé jde o záškoláctví 

s vědomím rodičů, kdy žák do školy nechodí, jeho rodiče o tom vědí, ale nechají dítě doma 

z různých důvodů (žák pomáhá doma s nějakou prací, stará se o nemocného sourozence, žák 

má narozeniny apod.). Třetím typem je tzv. záškoláctví s klamáním rodičů, kdy dítě předstírá, 

že je mu tak špatně, že není schopné jít do školy, a dokáže tak přesvědčit rodiče, kteří mu poté 

napíší omluvenku z důvodu nevolnosti. Předposledním typem záškoláctví jsou útěky ze školy 

(interní záškoláctví). Jedná se o situace, kdy žák do školy přijde, ale v průběhu školní výuky 

na nějakou dobu odejde (hodina, dvě) a zůstane buď v budově školy anebo ji úplně opustí. Jako 

poslední typ popisuje tzv. odmítání školy, kdy žákům představa školní docházky způsobuje 

psychické potíže. Takové obtíže vycházejí z problémů ve škole – strach ze školy, z těžkého 

učení a úkolů, strach ze šikany, školní fobie nebo deprese. Jestliže se žák bojí chodit do školy 

a rodiče ho obvykle nedokážou přesvědčit o opaku, přichází zpravidla na řadu odborná 

intervence.  
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Výzkumy ukazují (Enea & Dafinoiu, 2009), že záškoláctví je spojeno s emočními 

problémy, užíváním návykových látek, s vysokou mírou těhotenství v adolescenci. Vedle toho 

může souviset s rodinnými problémy, které zahrnují zneužívání a zanedbávání, fyzické a 

mentální poruchy, finanční potíže. Chronické záškoláctví je spojováno s delikventním 

chováním, vandalismem a s kriminálním násilím.  

V době, kdy by dítě mělo být ve škole a věnovat se vyučování, musí být někde jinde a 

tam také něco dělat. Vzhledem k tomu, že to musí dělat tajně, musí se schovávat, vzniká velké 

nebezpečí, že se k záškoláctví přidružuje i další problémové chování, a to lhaní a podvádění, 

krádeže, vloupání (Matějček, 2011). 

Záškoláctví, jak uvádí Matějček (2011), začíná převážně jako jednorázový impulzivní 

akt, jednorázové selhání, může se však prodloužit i na několik dní či týdnů. Pokud se opakuje, 

je třeba zvýšené pozornosti. Totéž platí i v případě, mluvíme-li o vztahu záškoláctví a věku 

jedince. Čím věkově mladší jedinec má sklon k záškoláctví, tím spíše se může jednat o vážnější 

psychopatologie. Je velký rozdíl, pokud se záškoláctví objeví u dítěte v prvních třech třídách 

základní školy anebo v posledních třech třídách. V prvním případě se jedná o daleko závažnější 

odchylku než v případě druhém. 

Mezi nejvýznamnější prediktory záškoláctví se řadí rodičovská výchova, velké 

množství času, který jedinci tráví bez dozoru po škole, špatné známky ve škole, nízká aspirace 

ke vzdělání a nezájem dítěte o školu, a naopak jeho jiné zájmy (Henry & Huizinga, 2007). 

Jak uvádí Matějček (2011), motivace k takovémuto chování je velmi rozmanitá. Může 

se jednat např. o strach ze zkoušení, strach z negativní reakce rodičů na špatnou známku, vzdor, 

odpor či pomstu učiteli za nespravedlnost ve škole, jedinec se může takto chovat i v případě, že 

se snaží ukázat a vyniknout před ostatními. Zjistit skutečnou příčinu, která dítě k útěku ze školy 

vedla, a také jeho postoj ke škole je velmi důležité a zaslouží si pozornost. Důležitým rysem je 

také frekvence takového jednání, míra plánovitosti a to, jakým způsobem toto jednání jedinec 

provede. Plánované a opakující se záškoláctví je znakem odlišnosti socializačního vývoje a 

vztahu k povinnosti, kterou jedinec není schopen a ochoten přijmout. Jedná se často o jedince, 

u kterých je díky špatnému rodinnému prostředí a dysfunkční výchově, vztah k běžným 

hodnotám a normám zcela pozměněn (Vágnerová, 2005). 

Důvody, které vedou k záškoláctví, se rozdělují do čtyř kategorií: rodinné, školní, 

ekonomické, studenta samotného (Hendricks et al., 2010). Lawrence, Lawther, Jennison a 

Hightower (2011) ve svém výzkumu popisují rodinné faktory (dohled a podpora ze strany 
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rodičů, jejich postoj ke vzdělání, zda v rodině nedochází ke zneužívání alkoholu či drog aj.) 

Mezi školní faktory patří např. školní prostředí, jako je velikost školy, různorodost učení, 

způsob výuky, přístup k učitelům, postoje učitelů a studentů. Dále také vztah pracovníků školy 

a rodičů. Domácnost s jedním rodičem, rodiče, kteří mají jedno nebo více pracovních míst či 

nedostatek cenově dostupné dopravy jsou faktory ekonomické mající vliv na školní docházku. 

Faktory studenta samotného, které se mohou týkat jeho špatného zdravotního stavu, zahrnují 

individuální duševní a emocionální problémy, užívání návykových látek, neznalost školních 

povinností, nedostatek iniciativy, špatné vztahy k ostatním žákům. (Lawrence, et al. 2011). Roli 

hraje i nuda, ztráta zájmu o školu, těžké nebo příliš lehké úkoly atd. (Hendricks et al., 2010). 

Pro každý konkrétní případ záškoláctví jsou příčiny multidimenzionální a většinou jsou 

kombinací několika faktorů (Enea, 2009).  

Útěky z domova a toulky 

Tyto projevy poruch chování spojuje tendence utíkat a útěk je ve většině případů formou 

obranného, únikového jednání. Útěk je formou jednání, kdy dítě má problém natolik velký, že 

není schopno zvládnout situaci jiným, vhodnějším a zralejším způsobem (Vágnerová, 2005). 

Jedinec tak utíká z prostředí, které je pro něj nepřijatelné a ohrožuje ho. Útěk z domova 

signalizuje, že rodinné prostředí selhává ve své funkci, není bezpečné a dítě v něm nenachází 

jistotu. Na základě výpovědí adolescentů byly jejich rodiny charakterizovány vysokou mírou 

stresu, špatnými vztahy a vysokou četností konfliktů mezi členy rodiny (Xiamei & Slesnick, 

2011).  

Útěky z domova můžeme dále rozdělit dle jejich motivace i průběhu na impulzivní 

(zkratkovité) anebo na chronické. V prvním případě je společným znakem náhlé rozhodnutí. 

Dítě neplánuje, nepřemýšlí, jedná náhle, chce co nejrychleji uniknout nepříjemnostem. 

Matějček z vlastní praxe uvádí, že se ani tak nejedná o útěky z obavy, ze strachu z fyzického 

trestu, ale že jde většinou o útěk před „zahanbujícími, ponižujícími pocity, které by dítě nutně 

zažilo v konfrontaci s rodiči“ (Matějček, 2011, s. 312), před psychickým ohrožením vlastního 

já.  Dalším motivem útěku může být pomsta rodičům či vzdor vůči vychovatelům. Dítě ani 

neutíká daleko od domova, schová se například ve sklepě nebo uteče do parku poblíž jeho 

domu; uteče ke svým prarodičům či k rodinným přátelům, tam, kde to zná. Obyčejně se však 

chce vrátit domů a ve chvíli, kdy ho najdou, se mu velmi uleví a útěk se pak už obvykle 

neopakuje. Na druhé straně stojí závažnější útěky, a to útěky chronické, které bývají 

připravované, plánované a jedincem často opakované. Vycházejí obvykle z dlouhodobých 

problémů. V tomto případě se dítě obvykle domů vrátit nechce, útěk je vyjádřením pomsty či 
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vzdoru k rodičům či osobě, která dítě vychovává. Autoři uvádějí (Matějček, 2011; Vágnerová, 

2005; Karam & Robert, 2013; Tucker et al., 2011), že tyto útěky jsou typické v dysfunkčních 

rodinách, kdy dítě vnímá negativní rodinné prostředí, v němž není citově akceptováno, není mu 

věnována pozornost, nemá zázemí ani pozitivní vztahy se svými rodiči či je dokonce 

zneužíváno, týráno nebo zanedbáváno.  

Dalším typem útěků jsou plánované útěky dětí z dětského domova, z diagnostického 

ústavu nebo z výchovného ústavu. Jde především o reakci na omezení svobody dítěte nebo  

na oddělení dítěte od prostředí, které pro něj znamená jistotu a zázemí. Toto jednání je 

komplikováno tím, že se děti na útěku dopouštějí dalších přestupků, např. podvodů, lží, krádeží 

apod. (Matějček, 2011; Vágnerová, 2005).  

Toulky 

Toto jednání je typické tím, že dítě na dlouhou dobu opouští svůj domov. Většinou může 

navazovat na záškoláctví anebo na útěky z domova. Je typické pro věkově starší děti, které jsou 

schopny se o sebe postarat. S toulkami bývá spojeno i další problémové chování a to krádeže, 

prostituce, vandalismus, užívání alkoholu, drog a dalších návykových látek, vloupání. Rodinné 

zázemí dítěte bývá obvykle natolik dysfunkční, že ho dítě odmítá, nezáleží mu na něm a volí 

tento způsob chování. Vzniká tak vysoká pravděpodobnost toho, že si na toulavý styl života 

zvykne, nepřijme povinnost zaměstnání a postupně skončí jako bezdomovec (Vágnerová, 

2005).  

b) Agresivní poruchy chování 

U druhé skupiny projevů poruch chování je podstatné, že je spojena s násilným 

omezováním a porušováním základních práv jiných osob. Agresivní chování je pro jedince 

vhodný způsob jednání a upřednostňuje ho před jinými způsoby reagování. Takové jednání 

může být zaměřeno jak proti lidem, tak proti zvířatům i věcem. Agresivní jedinci obvykle necítí 

za své jednání vinu, jsou bezcitní, bezohlední a obvykle nejsou schopni empatie. Mezi agresivní 

poruchy chování můžeme zařadit krádeže, vandalismus a šikanu.   

Krádeže 

Matějček (2011) popisuje několik forem krádeží a upozorňuje na jejich odlišné 

psychologické východisko, na jejich cíl a také na motivaci, která k takovému jednání vedla. 
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Dítě krade věci nebo peníze většinou doma a buď je rozdává anebo za ně něco kupuje 

druhým osobám. Dítě si tím vlastně kupuje zájem a oblibu ostatních, jelikož samo není 

schopno nebo nezná jiný způsob, jak navázat vztah s dalšími lidmi. Dále může krást z obavy 

před šikanou a z hrozícího trestu. (Matějček, 2011; Vágnerová, 2005)    

Dítě krade pro sebe, chce získat něco, co nemůže dosáhnout sociálně přijatelnějším 

chováním. Krást může proto, že se nenaučilo jinému způsobu uspokojení svých potřeb. V jiných 

případech, kdy rodina dítěte selhává, může jít o krádeže jídla, pití, oblečení, aby dítě uspokojilo 

své základní potřeby (Vágnerová, 2005). Může se jednat také o odcizování věcí, kterými dítě 

kompenzuje neuspokojení v citové oblasti. Takové chování je typické u deprivovaných dětí, 

které hromadí jídlo nebo hračky, schovávají si je nebo je nosí neustále u sebe. V takovém 

chování je možné vidět projev náhradního uspokojení, náhradu chybějícího zázemí (Matějček, 

2011).  

Matějček (2011) popisuje krádeže, kdy dítě krade a kupuje si věci, které jsou v očích 

druhých nesmyslné. Ne však pro jejich vysokou cenu, ale především proto, že je to  

pod vývojovou úroveň dítěte. Ukradne tak např. panenku anebo letadélko. Kdyby si však dítě 

rodičům řeklo, určitě by mu takovou hračku koupili, ale dítě se bojí, že by bylo doprovázeno 

posměšky a mohlo by se tak cítit poníženě a trapně.  

Krádeže v partě anebo mimo ni vznikají ve snaze ukázat se před dalšími členy 

preferované skupiny, vyrovnat se ostatním a držet s nimi krok, vysloužit si uznání a přijetí 

ostatními členy party. Takové krádeže jsou dány pravidly, která si parta vytvořila, a dítě krade, 

aby si v zde udrželo pozici, případně nebylo potrestáno (např. vyloučením z party). Krádeže už 

mají vážnější, asociální charakter (Matějček, 2011; Vágnerová, 2005). 

Matějček (2011) ještě hovoří o kleptomanii jako o poruše, kdy jedinec není schopen 

odolat pokušení něco vzít a ukrást, a která se u dětí vyskytuje velmi zřídka. Tato porucha si 

však žádá psychiatrickou péči.  

Krádež lze především pojímat jako násilné porušení normy respektu k vlastnictví jiné 

osoby. Důležitou charakteristikou je to, že krádež má nějaký záměr. Při posuzování závažnosti 

krádeže je podstatné vzít v úvahu způsob provedení takového jednání. Nejméně závažné jsou 

neplánované, příležitostné krádeže převážně u malých dětí, kdy se jedná spíše o zkratkovité 

jednání, kdy dítě neovládne momentální potřebu mít nějakou věc, která se mu líbí a kterou by 

chtělo. Mnohem závažnější a typičtější spíše pro starší školní věk jsou promyšlené a předem 

naplánované krádeže. U tohoto typu krádeže je nebezpečné, že čím dříve se objeví, tím horší 
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má prognózu.). Jako třetí a nejzávažnější jsou opakované krádeže v partě, kdy je navíc jedinec 

ke krádeži podporován ostatními členy skupiny. (Vágnerová, 2005; 2008). 

Vandalismus 

 Vandalismus můžeme popsat jako poškozování a ničení veřejného i soukromého 

majetku, které je neúčelné a nesmyslné, nepřináší pachateli žádný zisk. Může mít různý motiv 

a různé zaměření. O impulzivních, nekorigovaných projevech mluvíme především u dětí 

mladšího školního věku, kdy děti o důsledcích jednání neuvažují a ničení věcí je převážně 

formou vybití energie. Věkově starší jedinci mohou být k vandalismu motivováni např. 

potřebou nabuzení, potřebou pobavit se, upoutat pozornost, provokovat. Vandalismus může být 

také projevem pomsty, - ponížit někoho, zničit jeho sociální prestiž. Může také představovat 

způsob, jak se vymezit vůči autoritám. Zvláštní formou vandalismu je graffiti, vyjadřující 

nesouhlas se společenskými pravidly, revoltu vůči společnosti, snažící se upoutat pozornost, 

šokovat, vyjádřit své názory (Vágnerová, 2005).  

Šikana 

Za další závažnou agresivní poruchu chování je považována i šikana. Ta je 

charakteristická opakovaným a dlouhodobým chováním, kdy agresor nebo skupina agresorů 

násilně ponižuje a ubližuje mnohem slabšímu jedinci, který ho nevyprovokoval a který není 

schopen se agresorovi bránit ani nemůže z dané situace nijak uniknout. Šikana může vést 

k ohrožení psychického i fyzického zdraví oběti. Agresor zneužívá své postavení a moc pomocí 

fyzické síly, tak prostřednictvím psychické síly, kdy psychicky odolnější jedinec ubližuje tomu 

méně odolnému. Může se jednat také o převahu mentální síly, kdy intelektově zdatnější trápí 

méně intelektově zdatného jedince.  

Útoky ze strany agresora mohou být fyzické (např. bití, strkání, kopání, může vést až  

k úrazům), psychické (kdy slovně napadá, zesměšňuje, ponižuje jiného jedince, nutí ho  

ke svlékání či jiné nepříjemné činnosti), nepřímé (vyloučení ze společnosti nebo ponižující 

posunky a gesta) a útoky destruktivní, zaměřené na ničení majetku (braní věcí, ničení oblečení 

apod.) (Kolář, 2001; Kyriacou, 2005; Train, 2001; Vágnerová, 2005). 

Šikana bývá nenápadná a mnoho dětí tak v tichosti trpí. Důležitým rysem je záměrnost 

jednání. Pokud se jedná o skutečnou šikanu, agresor si je plně vědom toho, co své oběti 

způsobuje (strach, úzkostné pocity), a právě z tohoto důvodu své chování opakuje (Kyriacou, 

2005).  
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Agresor, který šikanuje, je většinou psychicky i fyzicky zdatný, ukazuje svoji převahu 

a sílu nad ostatními, je bezohledný, necitlivý, manipulativní, nemívá dostatečně rozvinuté 

svědomí a za své chování tak necítí vinu. Často se agresivně projevuje už od raného dětství a 

pohotovost k agresivnímu jednání může být podpořena zkušeností z rodiny, kdy rodiče užívají 

fyzické tresty, problémy řeší násilnějším způsobem, či o dítě neprojevují dostatečný zájem 

(Martínek, 2015; Vágnerová, 2005). Agresorem může být i jedinec s výborným prospěchem, 

jehož intelektuální vyspělost se pak projevuje především v rafinovanějším způsobu ponižování 

a šikanování ostatních jedinců (Vágnerová, 2005).  

Obětí šikany se může stát kdokoli, často však ten, kdo je nějakým způsobem 

znevýhodněn. Obětí se stávají tiché, plaché, nejisté děti, málo sebevědomé a často se podřizující 

ostatním. Mohou být fyzicky neobratné, nějak tělesně nápadné a odlišné, málo sociálně zdatné, 

jiné rasy či pocházet z nižší sociální vrstvy (Martínek, 2015; Vágnerová, 2005). Kyriacou, 

(2005) uvádí, že se většinou jedná o jedince pocházející z rodin, kde je péče ze strany rodičů až 

přehnaně úzkostná a z ní pak plyne nedostatečné vedení k sebeprosazení a samostatnosti. 

Šikana je velmi častým jevem v prostředí školy a škody, které může napáchat, mohou 

být velmi závažné a dlouhodobé. Bývá velmi obtížné zjistit, zda a kým je dítě šikanováno, a je 

důležité tuto skutečnost nejenom včas odhalit, ale hlavně s ní nadále správně pracovat, aby se 

neopakovala a nepůsobila tak oběti další trauma. Důležitá je spolupráce školy s rodiči oběti i 

agresora i s ostatními žáky školy. Vhodné je také zapojení školního psychologa nebo pomoc 

PPP či SVP (Vágnerová, 2005). Vzhledem k nedostatečnému systému podpory, existuje 

program pro školy, jehož cílem je pomoci zamezit šikaně a snižovat její následky. Pomáhá 

pedagogům zachytávat/rozpoznávat v nejnižších stádiích projevy šikany, učí žáky a kolektiv 

třídy bránit se proti projevům šikany, učí školu, jaký nejúčinnější postup zvolit, pokud se u nich 

šikana vyskytne. Pokud škola nedokáže šikanu vyřešit vlastními silami, ví, na koho se obrátit a 

žádat tak externí odbornou pomoc (minimalizacesikany, 2017).   
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3 Ochranná a ústavní výchova 

Následující kapitola se bude věnovat tématu ochranné a ústavní výchovy a také 

školským zařízením, ve kterých se tato výchova uskutečňuje. Vzhledem k tomu, že diplomová 

práce se věnuje dětem s problematickým chováním, které jsou zařazeny v dětských domovech 

se školou, a i praktická část práce byla realizována v těchto domovech, považuji za vhodné se 

alespoň stručně věnovat této problematice spadající do oblasti legislativy. Dalším důvodem, 

který je do určité míry spojen s tímto tématem, je fakt, že nařízená ochranná či ústavní výchova 

a umístění v dětských domovech se školou, může mít velký vliv na úroveň vnímané akademické 

účinnosti. 

Základními termíny, které souvisejí s protiprávním jednáním dětí a mladistvých, jsou 

pojmy ochranná a ústavní výchova. Jestliže jsou výchovné problémy velmi závažné a nelze je 

již dále řešit ambulantním způsobem, existuje další možnost postupu, a to v podobě ústavní či 

ochranné výchovy. Tuto formu výchovy ukládá anebo nařizuje soud na základě návrhu kurátora 

anebo rodičů, kteří nejsou schopni zvládat problémové chování svého dítěte (Vágnerová, 2005). 

Ochranná i ústavní výchova mohou být ukládány pouze osobám, které jsou mladší 18 let. Pouze 

ve výjimečných případech lze výchovy prodloužit o rok déle (Matoušek & Kroftová, 2003). 

3.1 Ochranná výchova 

Ochranná výchova a její ukládání je ukotvena v zákoně č. 218/2003 Sb., o soudnictví 

ve věcech mládeže. Její výkon je upraven zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy 

nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči. Lze ji uložit 

jen mladistvému, tj. osobě, která dovršila věku 15 let, ale není starší než 18 let. Ochranná 

výchova je způsob, kterým společnost reaguje na protiprávní jednání dětí a mladistvých a bývá 

navrhována:  

a) osobě mladší 15 let v občanskoprávním řízení, v případě, že jedinec ve věku  

12-15 let spáchal čin, za který lze dle trestního zákona uložit výjimečný trest. Jestliže se jedinec 

mladší 15 let dopustí činu, který by byl jinak hodnocen jako trestný čin, je navržena ochranná 

výchova pouze tehdy, když není zajištěna řádná výchova, odpovídající prostředí a jedinec 

nemůže být svěřen do péče jiného člověka.  Pokud je jedinec mladší 12 let, soud ochrannou 

výchovu nenavrhuje. Jestliže je jedinec mladší 12 let, není zaručena a zajištěna řádná výchova 

a péče rodičů a není možné dítě předat do náhradní rodinné péče, je navrhována výchova 

ústavní.  
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b) mladistvému (15–18 let) v trestním řízení, pokud je dosavadní výchova 

nedostatečná, zanedbána, o mladistvého není dostatečně postaráno a prostředí, ve kterém 

mladistvý žije, není dostatečně příznivé a ochranná výchova svůj účel splní lépe než uložení 

trestu odnětí svobody (Černíková, 2008; ČR 2003; Matoušek & Kroftová, 2003).  

Ochranná výchova je ukládána, pokud se mladistvý dopustil trestného činu, a jejím 

cílem je výchova problematického mladistvého, zabránění jeho další trestné činnosti 

(Vágnerová, 2005) a pomoc začlenit se zpět do společnosti jako řádný občan (Černíková, 2008). 

Ochrannou výchovu lze uložit na tak dlouho, dokud to vyžaduje její účel, nejdéle však  

do dovršení 18 let. Pokud to zájem mladistvého vyžaduje, může soud prodloužit ochrannou 

výchovu do jeho devatenácti let (k rozhodnutí však musí dojít ještě před dovršením 18 let). 

3.2 Ústavní výchova 

Ústavní výchova je nařizována soudem podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 

nebo podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže, nezletilému jedinci do 18 let, a to z důvodů 

sociálních a výchovných (ČR, 2012, 2003).  

Je navrhována, pokud je výchova dítěte, jeho tělesný, rozumový, psychický stav a vývoj 

vážně ohrožen či narušen do té míry, že je to v rozporu se zájmem dítěte, a také pokud existují 

závažné důvody, kvůli kterým se rodiče o dítě nemohou starat. Je také navrhována dětem, 

jejichž rodiče nejsou schopni řádně zabezpečit výchovu dítěte a žádná jiná možnost výchovy 

buď není dostupná anebo se nejeví jako žádoucí. Dále dětem, jež nemají rodiče ani jiné 

pečovatele, kteří by se o ně mohli postarat (ČR, 2012; Matoušek & Kroftová, 2003). Jde o děti, 

které nemohou vyrůstat ve vlastní rodině a zároveň nemohou být umístěny v systému náhradní 

rodinné péče (např. ze vztahových, právních apod. důvodů) (Janský, 2004). Soud tedy nařizuje 

ústavní výchovu v případech, že je výchova dítěte z nějakých důvodů vážně ohrožena (ČR, 

2012; Vágnerová, 2005).  Soud uvádí konkrétní zařízení, do kterého bude dítě umístěno. Bere 

při tom v úvahu zájmy dítěte, vyjádření OSPODu a snaží se umístit dítě do zařízení, které se 

nachází v blízkosti bydliště rodičů či jeho pečovatelů. Ústavní výchovu je možné nařídit na 

dobu maximálně tří let. Pokud důvody, kvůli kterým byla ústavní výchova nařízena, stále 

přetrvávají, je možné ji prodloužit a to opakovaně, vždy však zase na dobu tří let. Soud má pak 

povinnost přezkoumat jednou za 6 měsíců, zda stále trvají důvody nařízení ústavní výchovy 

anebo ne. Jestliže důvody pominou, soud ústavní výchovu zruší a rozhodne, komu bude dítě 

svěřeno do péče (ČR, 2012).  
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3.3 Školská zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy 

Mezi zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy patří v rezortu školství 

diagnostické ústavy, dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy (ČR, 2002; 

Janský, 2004; Pipeková, 2010). Tyto instituce zajišťují jak výchovu, tak i vzdělávání dětí, 

poskytují jim sociální zázemí a péči. Povinností těchto zařízení je spolupráce s rodinou, 

poskytnutí podpory přechodu dítěte do jeho původního rodinného prostředí anebo do náhradní 

rodinné péče.  Instituce jsou povinné spolupracovat s OSPOD v souladu s individuálním 

plánem ochrany dítěte. Pracovník OSPOD, buď sociální pracovník anebo kurátor, navštěvuje 

dítě v ústavním zařízení a zabezpečuje jeho práva. 

3.3.1 Diagnostický ústav 

Poté, co je dítěti nařízena ústavní výchova, je umístěno v diagnostickém ústavu, kde 

probíhá komplexní vyšetření dítěte. Na základě výsledků diagnostických, vzdělávacích, 

terapeutických, výchovných a sociálních činností, které jsou součástí tohoto vyšetření, je 

vytvořena diagnostická zpráva, ve které je doporučen další postup, a dítě je dále umístěno  

do konkrétního školského zařízení. Pobyt v diagnostickém ústavu by měl trvat zpravidla dva 

měsíce, není však výjimkou, že zde jedinec stráví daleko delší čas. Jen malé procento dětí se 

vrátí zpět do svých rodin, naprostá většina je po dvouměsíčním pobytu umístěna do výchovného 

ústavu (Matoušek & Kroftová, 2003; Vágnerová, 2005; Vojtová, 2010). Pobyt může být buď 

nedobrovolný, který nařizuje soud na základě předběžného opatření, anebo dobrovolný, tedy  

na žádost rodičů či zákonných zástupců. Dobrovolný pobyt je na rozdíl od nedobrovolného 

využíván velmi málo, těmto účelům zpravidla slouží střediska výchovné péče (Vojtová, 2010). 

3.3.2 Dětský domov 

V dětském domově mohou být děti od tří do 18 let, které jsou sem umístěny obvykle  

ze sociálních důvodů, kdy se o ně jejich rodiče nemohou či nedokážou postarat anebo nesmějí 

(jsou např. ve výkonu trestu). Spolu s dětmi jsou zde umístěny i jejich nezletilé matky. Nejde 

však o děti, které by měly závažné poruchy chování. Dětský domov plní výchovnou, vzdělávací 

a sociální funkci. Děti se vzdělávají a dochází do školy, která se nachází mimo domov (Bendl, 

2016; Černíková, 2008; ČR, 2002; Vojtová, 2010). 

3.3.3 Dětský domov se školou 

Speciální školské zařízení, které je určeno pro děti plnící povinnou školní docházku,  

u nichž je nařízena ústavní nebo ochranná výchova a které mají závažné poruchy chování či 

psychickou poruchu vyžadující specifickou výchovně-léčebnou péči. Součástí tohoto domova 
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je škola, která uskutečňuje vzdělávací proces dle vzdělávacích programů a osvojování 

dovedností s ohledem na to, jaký problém či poruchu dítě má. Do dětského domova se školou 

jsou umístěny děti převážně od šesti let až do konce povinné školní docházky. Cílem a náplní 

je resocializační práce s dětmi. Snaží se navracet děti zpět do „normálního života“.  

Základní organizační jednotkou v domově je rodinná skupina, která je tvořena 5 až 8 

dětmi. Pro každou skupinu je vymezen ubytovací prostor, který se nachází v prostoru domova 

– internátu. Vybavení internátu rodinné skupiny má za úkol nahrazovat dětem bydlení v rodině. 

Přes den dítě navštěvuje školu, kde se mu věnují učitelé, mimo školu je v péči vychovatelů. 

V domově existuje poměrně přísný režim. Zahrnuje např. vstávání, úklid, čas na jídlo, práci  

na pracovištích, sezení skupiny s vychovatelem, komunitu s psychologem, domácí úkoly apod. 

Jestliže dítě tento režim úspěšně zvládá, je mu udělena odměna např. ve formě zvýšení 

kapesného, mimořádné vycházky, delšího času stráveného na počítači. Naopak při porušení 

pravidel či dokonce útěku dochází k zostření režimu a omezení výhod (Bendl, 2016).  

Pokud důvody a problémy, kvůli kterým bylo dítě umístěno do domova pominou, je 

pobyt ukončen a dítě se vrací do běžné základní školy. Po ukončení základní školy v domově a 

po zmírnění problematického chování je doporučeno soudu, aby zrušil ústavní výchovu, a dítě 

může pokračovat ve studiu na střední škole či středním odborném učilišti. Pokud problémové 

chování i po ukončení povinné školní docházky přetrvává, je jedinec přeřazen do výchovného 

ústavu pro mládež, kde dále pokračuje ve své přípravě na budoucí povolání (Černíková, 2008; 

Janský, 2004). 

3.3.4 Výchovný ústav pro mládež 

Jde o školské zařízení, které pečuje o jedince starší 15 let se závažnými poruchami chování. 

Jsou zde umístěni na základě rozhodnutí soudu od 15 do 18 let, někdy i do 19 let, pokud se 

jedinec připravuje na výkon povolání. Výchovný ústav plní výchovné, vzdělávací a sociální 

funkce. Může sem být zařazeno i dítě starší 12 let, kterému byla uložena ochranná výchova a 

které má velmi závažné až extrémní poruchy a díky tomu nemůže být umístěno v domově  

se školou. Cílem výchovného ústavu je především odstranit poruchy chování, změnit vnitřní 

psychické vnímání jedince a také změnit jeho náhled na vnější svět.  

Výchovná skupina je základní organizační jednotkou výchovného ústavu. Zahrnuje 5-8 dětí a 

řídí ji pověřený vychovatel. O děti pečují vychovatelé, a to jak po stránce výchovné, tak  

po stránce vzdělávací, zdravotní, sociální anebo materiální. Podobně jako v diagnostickém 
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ústavu a v DDŠ má každý výchovný ústav svůj vnitřní režim. Při výchovném ústavu je zřízena 

základní škola, základní speciální škola anebo také střední škola (ČR, 2002).  
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4 Vnímaná akademická účinnost u žáků s problematickým chováním 

Víra ve vlastní účinnost v dospívání ovlivňuje, zda je jedinec schopný převzít 

zodpovědnost za své školní aktivity, zda dokáže čelit negativnímu tlaku ze strany vrstevníků, a 

ovlivňuje i míru empatie jedince vůči druhým lidem (Bandura et al., 2003).    

Jedinci jsou v průběhu dospívání vystaveni mnoha výzvám a stresorům, které mohou 

ohrozit jejich schopnost regulovat afekty a které mohou ovlivňovat schopnost úspěšně zvládat 

vztahy s rodiči a vrstevníky. Depresivní pocity či problematické až delikventní chování jsou 

sice ne zcela běžnými ale celkem častými jevy, se kterými se jak dívky, tak chlapci během 

dospívání setkávají. Chlapci mají větší sklon k problematickému chování, dívky naopak 

k depresivním pocitům (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gerbino & Pastorelli, 2003). Za těmito 

problémy se ve skutečnosti skrývají individuální rizikové faktory, mezi které patří např. časté 

rodinné konflikty (hádky, fyzické i psychické násilí), týrání, temperament aj. (Bandura, 1997).  

Během dospívání dochází ke zvýšení problematického chování, i když u některých 

dospívajících má delikventní chování původ v dětství. Jak uvádí Eisenberg (2000), negativní 

emocionalita v souvislosti s nedostatkem seberegulace predikuje pozdější antisociální a 

delikventní chování. Nekontrolované, impulzivní nebo hyperaktivní chování v pozdním dětství 

bývá spojeno s delikvencí ve starším věku.  

Důležité je zapojení rodičů do prevence rizikového chování adolescentů. Dospívající, 

kteří mají dobré vztahy se svými rodiči a otevřeně s nimi komunikují o svých problémech, 

jsou obvykle méně zapojeni do porušování zákona a problematického chování 

s problematickými vrstevníky (Caprara, Regalia & Bandura, 2002). V kontrastu stojí 

dospívající, kteří jsou často vystavováni agresivním modelům rodičovských vztahů. U nich 

se pak projevuje častěji agresivní chování, externalizace problémů (např. svádění viny na druhé, 

promítání svých problémů do svého okolí), jsou náchylnější k hněvu. V důsledku agregace 

s deviantními vrstevníky se zvyšuje riziko zapojení mládeže do delikventního chování. Jak se 

dospívající stále více pohybují mimo domov, rodičovská kontrola slábne a vliv vrstevníků se 

zvyšuje, pak už jen dobře nastavené osobní normy a samoregulační schopnost stojí za tím, jak 

se jedinec zařadí do širšího sociálního světa. Znamená to tedy, že v tomto období, kdy se jedinci 

stále více osamostatňují, se schopnost vytvoření pozitivních vztahů ke svému okolí zdá být 

klíčová v úspěšném vypořádávání s vývojovými překážkami (Caprara, Gebrino, Paciello, 

Giunta & Pastorelli, 2010). 
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Ve výzkumech, které se zaměřovaly na zjištění vztahu mezi mírou vnímané 

akademické účinnosti a sociálním klimatem, se ukázalo, že žáci s vysokou mírou vnímané 

akademické účinnosti jsou velmi oblíbení v kolektivu a méně odmítaní svými vrstevníky. Také 

vykazují více prosociálního chování. Nenechají se snadno zviklat k nevhodným projevům 

chování ze strany vrstevníků, které pak mohou zhoršit jejich školní výkony. V důsledku toho 

mají žáci s vyšší úrovní účinnosti větší šanci úspěšně dokončit své vzdělání a být lépe vybaveni 

pro celou řadu pracovních možností (Bandura, 1997; Bandura, Barbanelli, Caprara & Pastorelli, 

2001). Zato žáci s nižší seberegulační účinností jsou emocionálně labilnější, se silnými pocity 

nedůvěry, verbálně i fyzicky agresivnější, často se nechávají strhnout tlakem vrstevníků. U nich 

je pak větší pravděpodobnost, že budou ve škole neúspěšní, předčasně zanechají studia, nebo 

se zapojí do problémového chování (Bandura, 1997; Bandura, Barbaranelli, et al., 2001), což 

snižuje jejich šance na akademický úspěch a následné vyhlídky na zaměstnání. V důsledku toho 

jsou za své chování a jednání častěji vyloučeni ze školy anebo ji sami opouštějí (Bandura, 

Caprara, Barbaranelli, Gebrino & Pastorelli, 2003; Carroll et al., 2009).  

Vztahu vnímané akademické účinnosti a problematickému chování se v České 

republice věnovali Urbánek a Čermák (1996). Ve svém výzkum popisují, že jedinci, jejichž 

úroveň vnímané účinnosti byla nižší, se charakterizovali jako agresivnější, delikventnější, 

hyperaktivnější, a dokonce se u nich objevovalo i více somatických problémů. Autoři také 

dodávají, že dle toho, jak rodiče popisují vnímanou účinnost svých potomků, zvyšuje se 

vnímaná akademická účinnost jejich dětí. Pokud rodiče vnímají své dítě jako agresivní, lze 

předpokládat, že si dítě na základě představ rodičů vytvoří svoji představu o vlastním chování 

(Urbánek & Čermák, 1997).  

Špatný školní prospěch často předznamenává negativní životní výsledky, jako je 

delikvence a rizikové chování, které snižují šanci na uspokojující život (Bandura, 1997).  

Souvislosti mezi výrazným problematickým chováním dospívajících (kriminalitou) 

a akademickými výsledky byla dokumentována v několika zahraničních studiích. Uvádím 

např. výzkum autorů Katsiyannis, Ryan, Zhang a Spann (2008), kteří se snažili zjistit vztah 

mezi závažným problematickým chováním a školními výsledky. Ve svém výzkumu se zabývali 

tím, zda špatný až nedostatečný školní výkon může předpovídat trestnou činnost u mladistvých. 

Ti, kteří měli výraznější problémy v chování (např. jedinci, kteří uváděli, že páchali vážné 

zločiny), měli ve škole větší nedostatky a horší výsledky převážně v matematice a ve čtení než 

ti, jejichž chování nebylo výrazně problematické (dopustili se menšího zločinu, např. krádeže). 

Neznamená to však striktně, že špatný školní prospěch musí být přímou příčinou delikventního 
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chování. Míra problematického chování však vysoce koreluje s nízkou úrovní akademického 

výkonu (Katsiyannis et al., 2008). 

V průběhu let vědci vytvořili několik teorií ve snaze vysvětlit vztah mezi školním 

výkonem a poruchovým chováním. Teorie školní neúspěšnosti se dívá na příčiny 

delikventního chování tak, že je popisuje jako výsledek negativního sebeobrazu jedince, který 

se vyvíjí z mnoha škodlivých zážitků, mj. i těch spojených se školou (Zamora, 2005). Zastánci 

teorie sociální kontroly argumentují, že škola a její přidružené prosociální zkušenosti mohou 

sloužit jako sociální vazby, které pomáhají dětem neúčastnit se delikventních činů (Sprott, 

2004). Jiné teorie (např. Caprara et al., 2010) tvrdí, že příznivé sebepojetí a vnímaná účinnost 

zabraňuje delikventnímu chování tím, že působí pro mládež jako bariéra.  

Většina problematické mládeže má nižší akademickou úroveň než jejich vrstevníci 

nevykazující problematické chování (Katsiyannis et al., 2008). Výzkumníci se pokusili 

identifikovat konkrétní akademické oblasti, ve kterých měli jedinci s poruchami chování sklon 

podávat špatné výkony. Výsledky však prokázaly, že jedinci podávají horší výkony napříč 

všemi různými oblastmi. K podobným závěrům došel již dříve i Meltzer a jeho kolegové 

(1984). Ti porovnávali studijní výsledky delikventní a nedelikventní mládeže ve stejném věku 

a zjistili, že delikventní mládež má daleko horší školní výsledky napříč různými oblastmi 

než jejich vrstevníci a tyto výsledky se s věkem zhoršují. Při porovnání delikventní a 

nedelikventní mládeže mělo výrazně vyšší procento delikventní mládeže na prvním stupni ZŠ 

potíže ve čtení (45/14), v matematice (25/4) a v psaní (36/14). Na druhém stupni základní školy 

ještě větší procento delikventních dospívajících zůstává pozadu napříč všemi vyučovacími 

předměty, včetně čtení (66/12) matematiky (59/8) a psaní (46/14).  

Také Maguin a Loeber (1996) zjistili, že děti s nižšími akademickými výkony 

(horšími školními výsledky) páchaly delikventní činy častěji, jejich činy byly vážnější a měli 

násilnou povahu. I další výzkumy potvrzují, že děti s nižší vnímanou akademickou účinností se 

častěji zapojují do problematických aktivit, snižuje se jejich zainteresovanost pro učení a 

dosahování akademického úspěchu a postupně tak ovlivňují a oslabuje akademické výkony 

(Carroll, 2009). Poznatky z této studie zkoumaly problematické chování (např. krádeže, 

majetkové trestné činy, fyzickou agresi a užívání tvrdých drog) a rozšířily tak práci Bandury 

(1996), který určil, že problémové chování snižuje akademické výkony. Děti s vyšší 

samoregulační účinností se méně zapojují do delikventního chování, a proto mají lepší školní 

známky (Carroll, 2009). Tento závěr se shoduje s předchozími výzkumy, které prokázaly, že 

mladí lidé, kteří se vnímají jako schopnější regulovat své činy při jednání s tlakem vrstevníků, 
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dosahují lepších známek, zažívají nižší úroveň problémového chování a jsou více populární 

mezi svými vrstevníky (Bandura, Barbaranelli, Caprara & Pastorelli, 2001; Caprara et al., 

2008). Také Caprara spolu se svými kolegy (Caprara, Gerbino, Paciello, Di Giunta & Pastorelli, 

2010) zjistili, že u jedinců se silnou vnímanou účinností byla velmi malá pravděpodobnost 

zapojení do problematického chování, které zahrnovalo agresi, ničení majetku, lhaní a 

podvádění. Nash a jeho kolegové (Nash, et al., 2005) provedli longitudinální šetření na souboru 

3620 žáků a zjistili, že vysoká míra vnímané účinnosti byla spojena s tendencí odolávat 

negativnímu tlaku vrstevníků a s menším užíváním alkoholu.  

Vnímaná akademická účinnost přispívá k internalizaci problémů, zejména těch, které 

zahrnují negativní vlivy. Ačkoliv vliv vrstevníků na užívání alkoholu byl většího rozsahu, 

pozitivní rodinné prostředí (zahrnující rodičovskou kontrolu, přijetí, dobu komunikace mezi 

dítětem a rodiči), tlumí negativní vliv vrstevníků na chování spojené s užíváním alkoholu. 

Pozitivní rodinné prostředí bylo spojeno s nižším počtem vrstevníků a přátel, kteří užívají 

alkohol, stejně jako s počtem vrstevníků a přátel, kteří schvalují pití alkoholu. Pozitivní rodinné 

prostředí bylo také spojeno se zvýšenou vnímanou účinností pro odmítání alkoholu (Nash, et 

al., 2005). Pití alkoholu a kouření je jedním z nejčastěji se objevujících typů problematického 

chování a se zvyšující se mírou vnímané účinnosti se snižuje frekvence užívání alkoholu (Nash, 

et al., 2005) i kouření (Chang, et al., 2006). 

Ve srovnání s chlapci dívky měly menší problémy se seberegulací, byla u nich 

zaznamenána vyšší vnímaná účinnost, lépe odmítaly tlak vrstevníků zapojit se do 

problematického chování. Nicméně dívky o svých schopnostech na rozdíl od chlapců více 

pochybovaly (Caprara et al., 2010). 
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5 Výzkumný problém a cíle výzkumného projektu 

V teoretické části této diplomové práce byl popsán koncept vnímané akademické 

účinnosti ve vztahu k problematickému chování. Cílem empirické části je zmapovat vnímanou 

akademickou účinnost u žáků s problematickým chováním v dětských domovech se školou. 

V této části diplomové práce se nejprve věnuji vymezení výzkumného problému a výzkumným 

cílům. Na základě těchto cílů stanovuji výzkumné hypotézy, které vycházejí z prostudované 

tuzemské i zahraniční literatury, a dále také z předchozích výzkumů, které se týkají tématu 

problematického chování a vnímané akademické účinnosti. Následuje popis výzkumných 

metod, které jsem zvolila ve svém výzkumu pro sběr dat. Pozornost je věnována charakteristice 

výzkumného i srovnávacího souboru a popisu procesu sběru dat. V následující kapitole jsou 

popsány výsledky. Poslední kapitola je tvořena diskuzí nad empirickou částí, nad metodami a 

výsledky výzkumu. Výsledky porovnávám s již realizovanými výzkumy spadajícími do této 

oblasti. V diskuzi se věnuji také limitům výzkumu.  

Cílem diplomové práce a jádrem tohoto výzkumu je zmapovat úroveň vnímané 

akademické účinnosti u žáků s problematickým chováním či poruchami chování, kteří 

jsou vzhledem ke svým negativním projevům v chování klienty dětských domovů  

se školou.   

Výzkum je zaměřen na děti druhého stupně základní školy, které pobývají v dětském 

domově se školou. Jedná se o jedince, kteří vykazují takové formy problematického chování, 

že jim byla nařízena soudem ochranná či ústavní výchova a jsou nyní povinni pobývat 

dlouhodobě v dětském domově se školou. Rodinné prostředí těchto jedinců je ve většině 

případů nepodnětné. Výchovný styl, způsob uvažování, posunutý žebříček hodnot i negativní 

vztah ke vzdělání v rodině velkou měrou ovlivňuje i vnímanou akademickou účinnost těchto 

žáků. Ti pak ve škole selhávají v prospěchu i chování, ale nemají zájem na své situaci něco 

měnit, protože někteří se doma pochvaly ani ocenění nedočkají. Jsou odmítáni i společností, 

která je vyřadí ze svého středu, a oni dostávají nálepku těch špatných, těch z „pasťáku“, těch, 

od kterých nikdo nic dobrého nečeká…I toto stigma může negativně poznamenat úroveň jejich 

vnímané akademické účinnosti. 

 

 

 



54 

 

Dílčí cíle výzkumu 

1. Porovnat úroveň vnímané akademické účinnosti žáků z dětských domovů se školou a 

žáků ze základních škol.   

2. Zjistit, zda odlišná úroveň vnímané akademické účinnosti u žáků souvisí s jejich 

studijním průměrem.    

3.  Zmapovat, zda se liší úroveň vnímané akademické účinnosti mezi dívkami a chlapci 

z dětských domovů se školou.  

4. Zjistit, zda žáci, kteří opakovali ročník, mají stejnou úroveň vnímané akademické 

účinnosti jako žáci, kteří ročník neopakovali.  

5. Námi použité metody ke zjištění úrovně vnímané akademické účinnosti: MALS a ChSE 

by měly měřit tentýž konstrukt. Chceme zjistit, zda jejich výsledky spolu budou 

navzájem souviset u souboru žáků z dětských domovů se školou.  

5.1 Hypotézy 

Z výše uvedených cílů a dílčích cílů byly stanoveny tyto hypotézy:  

H01a: Mezi žáky z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných základních škol  

            neexistuje rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti zjišťované  

            dotazníkem MALS.  

HA1a: Mezi dětmi z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných základních škol  

             existuje rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti zjišťované  

             dotazníkem MALS. 

H01b: Mezi žáky z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných základních škol  

neexistuje rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti zjišťované dotazníkem ChSE. 

HA1b: Mezi dětmi z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných základních škol  

             existuje rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti zjišťované  

             dotazníkem ChSE. 

H02a: Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem MALS se   

neliší oproti úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 
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HA2a:  Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem MALS se liší oproti 

úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 

H02b: Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem ChSE se neliší  

oproti úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 

HA2b: Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem ChSE se liší oproti 

úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 

H03a: Školní průměr nesouvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti měřené dotazníkem 

MALS. 

HA3a: Školní průměr souvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti měřené  

            dotazníkem MALS. 

H03b:  Školní průměr nesouvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti měřené dotazníkem 

ChSE. 

HA3b: Školní průměr souvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti měřené   

dotazníkem ChSE. 

H04a: Žáci, kteří opakovali ročník, se neliší v úrovni vnímané akademické účinnosti   

           měřené dotazníkem MALS od žáků, kteří ročník neopakovali. 

HA4a: Žáci, kteří opakovali ročník, se liší v úrovni vnímané akademické účinnosti  

            měřené dotazníkem MALS od žáků, kteří ročník neopakovali. 

H04b: Žáci, kteří opakovali ročník, se neliší v úrovni vnímané akademické účinnosti  

            měřené dotazníkem ChSE od žáků, kteří ročník neopakovali. 

HA4b:  Žáci, kteří opakovali ročník, se liší v úrovni vnímané akademické účinnosti  

             měřené dotazníkem ChSE od žáků, kteří ročník neopakovali. 

H05: V souboru dětí z dětských domovů se školou jsou na sobě výsledky dotazníku  

           MALS a dotazníku ChSE nezávislé. 

HA5: V souboru žáků z dětských domovů se školou jsou na sobě výsledky dotazníku  

            MALS a dotazníku ChSE závislé. 
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6 Metody výzkumu 

6.1 Charakteristiky výzkumného souboru 

Cílovou skupinou výzkumné části diplomové práce jsou žáci s problematickým 

chováním, diagnostikovanou poruchou chování či jinými výchovnými problémy, kteří jsou 

vzhledem k nařízené ústavní nebo uložené ochranné výchově klienty dětských domovů  

se školou. Jak už je z názvu patrné, k tomuto typu školských výchovných zařízení je vždy 

přiřazena základní škola, a to jak první, tak i druhý stupeň. Vzhledem k tomu, že srovnávací 

skupina je tvořena žáky, kteří navštěvují druhý stupeň základní školy i vzhledem k věkovému 

rozpětí žáků, byli pro tento výzkum vybráni žáci, kteří jsou umístěni právě v tomto typu 

výchovného zařízení, tedy v dětských domovech se školou. Nebyly sem zařazeny výchovné 

ústavy, které neodpovídají věkovému složení mého srovnávacího souboru.   

Výzkumu se zúčastnilo celkem 78 žáků z dětských domovů se školou, pět žáků nebylo 

do výzkumného vzorku zařazeno kvůli neúplnosti vyplnění dotazníků a další čtyři z důvodu 

lehkého mentálního postižení. Tito žáci měli velké potíže s vyplňováním dotazníku a data 

nebyla validní. 

Konečný výběrový soubor tvořilo 69 žáků ze tří dětských domovů se školou. Jednalo 

se o žáky ze dvou koedukovaných zařízení, a to DDŠ Kostelec nad Orlicí a DDŠ Měcholupy, 

a z jednoho zařízení pouze pro chlapce-DDŠ Horní Maršov. Výběrový soubor (n=69) se skládal 

z žáků druhého stupně ve věku od 11 do 17 let. Ve výběrovém souboru bylo 21 dívek (30,43 

%) a 48 chlapců (69,57 %). Z toho 7 dívek a 15 chlapců z Kostelce nad Orlicí, 14 dívek a 20 

chlapců z Měcholup a 13 chlapců z Horního Maršova. 

Celkový průměrný věk byl 14, 16. Průměrný věk dívek byl 14,52 let, u chlapců 14 let. 

Četnosti vzhledem k věku a pohlaví respondentů jsou zaznamenány do následující tabulky č. 1. 
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Tabulka č. 1 – Věkové zastoupení respondentů 

       

 

 

 

 

 

Tabulka č. 2 - Zastoupení ročníků 

 

     Vzhledem k tomu, že v DDŠ jsou obvykle děti, které mají diagnostikované poruchy chování 

či mají výchovné problémy, odráží se to jak ve snížené známce z chování, tak v počtu 

třídních a ředitelských důtek, které žáci obdrželi. Z celkového výběrového souboru žáků 

z dětského domova se školou bylo 36 žáků, kteří dostali sníženou známku z chování, 29 žáků, 

kterým byla udělena důtka třídního učitele a 14 žáků, kteří byli za své chování sankcionováni 

důtkou ředitele školy. V tomto případě mluvíme o důtkách, které byly žákům uděleny 

v dětském domově se školou, nikoliv v normální základní škole. Pro přehlednost jsou data 

(četnosti i procentuální zastoupení) zaznamenány do tabulek č. 3, 4 a 5.  

 

 

 

 

                                                                   

 

Tabulka č. 3 – Známky z chování u žáků z DDŠ 

Věk  
(v letech)  

Chlapci 
četnost 

Dívky 
četnost 

11 1 0 

12 5 0 

13 7 2 

14 18 8 

15 14 10 

16+ 3 1 

celkem 48 21 

Ročník Četnost Procenta 

6. 12 17,4 

7. 20 29,0 

8. 25 36,2 

9. 12 17,4 

Celkem 69 100 

Známka z 
chování četnost Procenta 

1 33 47,83 

2 24 36,23 

3 11 15,94 

celkem 69 100 
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Tabulka č. 4 – Ředitelské důtky u žáků z DDŠ 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 5 – Důtky třídního učitele u žáků z DDŠ 

 

V dotazníku, který respondenti vyplňovali, byla také otázka týkající se důvodů umístění 

žáků v DDŠ. V následující kapitole je celý dotazník podrobněji popsán:  

 Důvody umístění do DDŠ: Nejčastěji žáci uváděli následující důvody: problémy s rodiči, 

problémy doma (agresivní chování, drzé chování, citové vydírání), útěky z domova, 

záškoláctví, lhaní, rvačky, problémy ve škole (jak problémy s učiteli, tak se spolužáky, verbální 

i fyzické napadání učitelů i spolužáků), nerespektování autorit, užívání návykových látek 

(především alkohol a marihuana), krádeže. Méně byly uváděny tyto důvody: trestná činnost, 

šikana, týrání zvířat, hraní na automatech. Zjistila jsem, že i přesto, že důvody umístění do DDŠ 

byly podobné, v každém DDŠ se přeci jen vyskytly některé, které byly zastoupeny nejvíce. 

V Kostelci nad Orlicí se často objevoval jako důvod umístění do DDŠ sexuální rizikové 

chování, v Měcholupech záškoláctví a problémy ve škole, v Horním Maršově užívání 

návykových látek, především marihuany a distribuce této drogy.  

Vzhledem k problematickému chování žáků se ve výběrovém souboru objevovalo také 

časté opakování ročníku. Téměř polovina žáků (47,83%) opakovala ročník (viz tabulka č. 6). 

 

 

Ředitelská 
důtka četnost Procenta 

Ano 14 20,29 

Ne 55 79,71 

celkem 69 100 

Důtka třídního 
učitele četnost Procenta 

Ano 29 42,03 

Ne 40 57,97 

celkem 69 100 
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Tabulka č. 6 – Žáci z DDŠ, kteří opakovali ročník 

 

 Srovnávací soubor byl tvořen žáky 6. – 9. tříd ve věku 11-16 let z gymnázií a základních škol 

v České republice. Data byla sbírána v rámci projektu Tranzitorní momenty v životní dráze 

dítěte a dospívajícího a pro účely této diplomové práce je poskytla PhDr. Simona Horáková 

Hoskovcová, PhD.   

Vzhledem k využívaným analytickým postupům (t-testy a korelační analýza) bylo  

ze srovnávacího souboru žáků základních škol a gymnázií náhodným výběrem vybráno 69 

žáků, kteří charakteristikami (pohlaví, věk) odpovídali výběrovému souboru dětí z DDŠ (viz 

tabulky č. 7 a 8).  

Pro lepší orientaci budou dále v této práci termíny „výběrový soubor“ a „srovnávací 

soubor“ nahrazeny termíny „soubor žáků z DDŠ“ a „soubor žáků ze ZŠ“.   

 

 

                                           

                

 

Tabulka č. 7 – Zastoupení chlapců a dívek v souboru žáků ZŠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 8 – Věkové zastoupení souboru žáků ZŠ 

Opakování 
ročníku četnost Procenta 

Ano 33 47,83 

Ne 36 52,17 

celkem 69 100 

  četnost Procenta 

ženy 21 30,43 

Muži 48 69,57 

Celkem 69 100 

Věk (roky)  
Chlapci 
četnost 

Dívky 
četnost 

11 1 0 

12 5 0 

13 7 2 

14 18 8 

15 14 10 

16+ 3 1 

celkem 48 21 



60 

 

6.2 Použité metody  

V této diplomové práci byla pro účely získání dat použita metoda dotazníku. 

Dotazníkovou baterii je k náhledu v Příloze 2. a skládá se ze tří dotazníků: 

 Úvodní dotazník zjišťuje demografické údaje (věk, pohlaví, bydliště atd.), dále pak 

prospěch žáka a hodnocení jeho chování ve škole (ředitelská a třídní důtka). Pro účely této práce 

je navíc přidána otázka „Odkdy jsi v dětském domově se školou?“ Tato otázka je zařazena 

záměrně proto, aby v souboru byli ti žáci, kteří už nějakou dobu v domově se školou bydlí a 

jsou tedy zvyklí jak na své spolužáky, tak na učitele, vychovatele a na denní režim i na režim 

celého výchovného zařízení. Bylo důležité, aby se vliv výchovného zařízení mohl na žákovi 

projevit.  

Druhá část baterie je tvořena překladem standardizovaného dotazníku „Myself as  

a learner scale“ (MALS), který vytvořil Burden (2000) a do českého jazyka ho pod názvem 

„Jak se učím“ přeložila Krejčová (2011). Tento dotazník byl vytvořen tak, by se zaměřoval 

pouze na žáky a zjišťoval jejich vnímanou akademickou účinnost pomocí jejich sebehodnocení. 

Přestože postihuje nejdůležitější oblasti, které se týkají učení a jeho rozvoje, je poměrně krátký, 

jednoduchý na administraci i vyhodnocení a mohou ho tak ve své praxi využít nejen 

psychologové, ale i učitelé či jiní výzkumníci v této oblasti. Představuje krátký a efektivní 

míru/měření vnímání žáků jejich schopností a přístupu k učení. Metoda je standardizována  

pro žáky ve věku 9 až 16 let a je schopná rozlišit jedince s nízkým, průměrný i vysokým 

sebehodnocením (Burden, 2000). 

Tento dotazník obsahuje 20 sebeposuzovacích tvrzení. Každá položka je hodnocena 

na pětistupňové škále dle toho, do jaké míry s ní žák souhlasí, do jaké míry ho popisuje, a to: 

zcela pravdivé - spíše pravdivé - někdy pravdivé a někdy ne - spíše nepravdivé - zcela 

nepravdivé. Nejkladnější odpověď je hodnocena 5 body, nejzápornější 1 bodem. Výjimkou jsou 

negativně formulované položky č. 6, 8, 12, 16 a 20, kde se bodování otáčí, tedy nejvíce kladná 

odpověď se hodnotí 1 bodem a nejzápornější 5 body. Celkový počet bodů (celkový hrubý skór), 

kterého může respondent dosáhnout je v rozmezí od 20 do 100 bodů. Celkový skór je pak 

celostním indikátorem úrovně vnímané akademické účinnosti jednotlivých žáků. 

Child Self-Efficacy Scale (ChSE) tvoří třetí část dotazníkové baterie.  Zaměřuje se  

na zkušenosti žáků týkající se školy a jejich přípravy do školy. Tento dotazník je tvořen 

zkrácenou verzí původního Bandurova dotazníku (Bandura, 1997). Statistické analýze ho 

v rámci diplomové práce na FF UK podrobila Kučerová (2014).  Z původní Bandurovy verze 
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byly vybrány položky zaměřující se na seberegulaci při učení a sebeprosazení při tlaku 

vrstevníků na nežádoucí chování. Tento dotazník obsahuje 17 výroků/položek, na které žáci 

odpovídají podobně jako u MALS na pětibodové škále podle toho, do jaké míry je daný výrok 

popisuje a do jaké míry dokážou danou věc udělat: (neodkážu to udělat - spíš to nedokážu udělat 

- nejsem si jistý/á, jestli to dokážu - spíš to dokážu udělat - určitě to dokážu). Původní dotazník 

pracoval s procentuálním tvrzením, nynější pracuje s pětibodovou škálou. Položky jsou 

hodnoceny tak, že nejzápornější odpověď obdrží 1 bod a nejkladnější 5 bodů. Celkový hrubý 

skór se pak pohybuje v rozmezí 17 až 85 bodů.  

Na základě položkové analýzy a analýzy reliability došla Kučerová (2014) k závěru, že 

oba dva dotazníky, tedy jak MALS, tak ChSE jsou kvalitní metody, které slouží k měření 

vnímané akademické účinnosti. 

K dotazníkové baterii jsme přiřadili ještě závěrečnou otázku týkající se důvodů, kvůli 

kterým byli žáci umístěni do DDŠ. Přestože tato otázka přímo nesouvisí s cílem našeho 

výzkumu, zajímalo nás, jaké důvody se objevovaly nejčastěji. Odpovědi jsou popsány 

v kapitole 6.1 Charakteristiky výzkumného souboru.   
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7 Průběh sběru dat 

Data byla sbírána metodou tužka – papír v období od února do června 2016. Prvním 

úkolem před začátkem samotného testování bylo oslovit dětské domovy se školou. Byl 

vytvořen dopis, ve kterém byly uvedeny důvody kontaktování, představen název, cíl a obsah 

diplomové práce. Protože ne každému je koncept vnímané akademické účinnosti známý byly  

v závěru dopisu uvedeny stručné informace o tomto konceptu a zároveň připojeny internetové 

odkazy, na kterých se mohli oslovení dozvědět ještě více informací. Upozornila jsem také  

na důvěrnost a anonymitu dat. Tento dopis jsem společně s dotazníkem (který obsahoval úvodní 

dotazník, MALS a ChSE) rozeslala ředitelům a ředitelkám sedmi dětských domovů se školou 

a poprosila je o spolupráci. Z těchto sedmi kontaktovaných domovů odpověděly tři kladně. 

Ostatní DDŠ na žádost o spolupráci buď vůbec neodpověděly, nebo spolupráci odmítly 

především z obavy o zneužití osobních údajů žáků.  Úvodní dopis je k nahlédnutí v Příloze 1.  

S řediteli a ředitelkou těchto dětských domovů jsme si písemně či telefonicky upřesnili 

podmínky testování. Vzhledem k tomu, že děti jsou v péči pracovníků dětského domova  

se školou, do kterého se dostali na základě soudního nařízení, nebylo potřeba získat 

informovaný souhlas rodičů nebo zákonných zástupců dětí. V tomto případě tedy bylo nutné 

podepsat dohodu o mlčenlivosti, že získaná data budou použita pouze pro mé studijní účely a 

budou anonymizována. 

Vzhledem ke zkoumané skupině bylo důležité, abych dětské domovy se školou 

navštívila osobně a mohla administrovat dotazník sama. Bylo pro mě důležité, abych měla žáky 

rozdělené do menších skupin – předpokladem byla lepší koncentrace pozornosti žáků  

při vyplňování dotazníku. Protože jsem předpokládala nižší studijní zapojení i menší motivaci 

u těchto žáků, bylo pro mě důležité, abych se osobně dotazování účastnila, a měla tak větší 

kontrolu nad žáky při vyplňování a mohla získat nejvíce možných odpovědí.  

Respondenty jsem vždy nejdříve s celým dotazníkem seznámila. Vysvětlila jsem, že je 

důležité, abychom dotazník vyplňovali společně, abychom se vyvarovali nejasnostem či 

nepochopení otázek. Také jsem je ubezpečila o anonymizaci dat. Zároveň byli požádáni  

o samostatnost a upřímnost při odpovídání na otázky. Neměli opisovat, radit se, hledat odpověď 

u jiných spolužáků. Zdůraznila jsem, že je důležité se nad otázkami zamyslet a odpovídat tak, 

jak to oni sami cítí a vnímají. Ubezpečila jsem je také, že žádná odpověď není špatná, že  

za tento dotazník nebudou nijak známkováni a že kromě mě jejich odpovědi neuvidí žádný 

učitel, vychovatel, ani psycholog či sociální pracovník. Na tabuli jsem zároveň pro lepší 
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přehlednost a pochopení napsala škály dotazníku, které jsem několikrát vysvětlila, a ujistila se, 

že jim žáci rozumí. Zároveň jsem dala prostor pro případné dotazy. Následně jsem četla 

jednotlivé položky, aby je každý z žáků pochopil a měl čas na zodpovězení.  

V závěru každého výzkumného šetření jsem odpovědi v úvodním dotazníku (především 

prospěch a kázeňské postihy) ještě porovnala s údaji v dokumentaci školy a případné rozpory 

opravila. Dokumentace mi byla poskytnuta ve všech dětských domovech se školou.  

Administrace dotazníku probíhala klasickou formou tužka-papír. Samotné zadávání  

a vyplňování dotazníku trvalo přibližně jednu vyučovací hodinu, tedy 45 minut. Tento postup 

byl dodržen ve všech zařízeních, aby podmínky pro vyplňování dotazníku byly všude stejné. 

Data z vyplněných dotazníků byla dále zaznamenána do tabulky Microsoft Excel, pro 

každý dotazník byly vypočítány hrubé skóry, dále byla data statisticky analyzována  

a zpracována v programu IBM SPSS 22.  
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8 Analýza dat a výsledky 

8.1 Zpracování dat 

Veškerá analýza kvantitativních dat byla provedena pomocí programu Microsoft Office 

Excel a následné statistické zpracování dat proběhlo ve statistickém programu IBM SPSS 

Statistics 22.  

Abychom mohli vybrat vhodné statistické testy, bylo nutné před samotným testováním 

hypotéz otestovat normalitu dat. V tomto případě se zaměříme na zjištění normálního rozložení 

výsledků dotazníků MALS a ChSE. K tomuto se nejčastěji využívá Kolmogorov-Smirnov test, 

ale vzhledem k jeho přísnosti se jako vhodnější metoda jeví Shapiro-Wilkův test.  

Analýzou normality dat bylo zjištěno, že škály dotazníku MALS a ChSE mají normální 

rozložení dat ve výběrovém souboru žáků z DDŠ i v souboru žáků ze ZŠ. Další statistická 

analýza tedy mohla být zpracována pomocí parametrických testů.  

Výsledky testu normality pro soubor žáků ze ZŠ a soubor žáků z DDŠ uvádím 

v tabulkách č. 9 a 10. V tabulce č. 11 jsou popsány i výsledky testu normality pro celkový 

soubor žáků z DDŠ a ZŠ. 

 

    

 

 

          

Tab. č.9 – Výsledky testu normality pro soubor žáků z DDŠ – Shapiro-Wilkův test                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. č. 10 – Výsledky testu normality pro soubor žáků ze ZŠ – Shapiro-Wilkův test 

 
Shapiro-Wilkův test 

Výsledná hodnota df p-hodnota 

MALS 0,991 69 0,919 

CHSE 0,980 69 0,354 

Věk 0,904 69 0,000 

Průměr 0,967 69 0,067 

 
Shapiro-Wilkův test 

Výsledná hodnota df p-hodnota 

MALS 0,981 69 0,378 

CHSE 0,962 69 0,034 

Věk 0,891 69 0,000 

Průměr 0,873 69 0,000 
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Tab. č.11 – Výsledky testu normality pro celkový soubor 138 žáků ze ZŠ a DDŠ – Shapiro-Wilkův test 

 

U všech měřených oblastí MALS a ChSE, byla na základě Shapiro-Wilkova testu přijata 

nulová hypotéza o normálním rozložení dat na hladině významnosti α=0,05. V souboru žáků 

z DDŠ bylo také zjištěno normální rozložení dat u proměnné průměr.  

8.2 Výsledky 

8.2.1 Výsledky dotazníku MALS 

V souboru žáků z DDŠ i ze ZŠ (n=138) nedosáhl žádný žák minimálního (20 bodů) 

ani maximálního (100 bodů) hrubého skóru. Z celkového počtu 138 respondentů je průměr 

hrubého skóru v dotazníku MALS 65,9. Minimum je 36 a maximum dosaženého skóru je 92. 

Standardní odchylka je 12 (11,7).  

Minimální počet bodů, kterého žáci z DDŠ (n=69) dosáhli, byl 36 a maximální počet 

bodů byl 91. MALS dosahoval průměrné hodnoty 60,29. 

Soubor žáků ze ZŠ nabývá lepších a vyšších hodnot, než je tomu u souboru žáků  

z DDŠ. Průměrná hodnota je 71,5, minimum 39 a maximum 92. Už z těchto výsledků je patrné, 

že soubor žáků ze ZŠ dosáhl lepších výsledků v dotazníku MALS, než tomu bylo u souboru 

dětí z DDŠ. Pro lepší zobrazení je přiložena tabulka č.12, ve které jsou uvedeny výsledné 

hodnoty. Rozložení skórů respondentů odpovídá normálnímu rozložení. Tabulka je navíc 

doplněna o další charakteristiky jako je medián anebo standardní odchylka.  

Tabulka č. 12 – Výsledky dotazníku MALS 

 
Shapiro-Wilkův test 

Výsledná hodnota df p-hodnota 

MALS 0,987 138 0,231 

CHSE 0,990 138 0,442 

Věk 0,899 138 0,000 

Průměr 0,929 138 0,000 

  Soubor Průměr Medián Minimum Maximum Std. odchylka 

  
MALS 

  

Zš+DDŠ (N=138) 65,9 67 36 92 12,26 

DDš (N=69) 60,29 61 36 91 11,75 

Zš (N=69) 71,5 71 39 92 10,07 
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8.2.2 Výsledky dotazníku ChSE 

V této kapitole se věnuji výsledkům dotazníku ChSE. V dotazovaném souboru (n=138) 

bylo minimální dosáhnuté skóre 32 bodů a maximální 85 bodů. Průměrná hodnota odpovědí 

tohoto dotazníku byla 69,5 (69) bodů.  

Z uvedených výsledků v tabulce č. 13 je zřejmé, že žáci z dětských domovů se školou 

dosahují v průměru 57,32 bodů, zatímco žáci z běžných základních škol 69,5 bodů.  

To poukazuje na to, že žáci z DDŠ skórují níže než žáci z běžných školy. 

Opět přikládám tabulku č. 13 pro lepší zobrazení výsledků, rozložení hrubých skórů 

respondentů odpovídá normálnímu rozložení.  

Tabulka č.13 – Výsledky dotazníku ChSE 

 

8.2.3 Výsledky jednotlivých hypotéz 

Následuje výčet jednotlivých hypotéz a popis výsledků u každé z nich. 

Testování H01a: Mezi žáky z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných 

základních škol neexistuje signifikantní rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti 

(zjišťovaná dotazníkem MALS).  

Pro porovnání dat u dvou výběrových souborů jsme použili neparametrický 

dvouvýběrový t-test, a to Mann-Whitneyův t-test. Z výsledků Mann-Whitneyova t-testu u skórů 

dotazníku MALS byl mezi souborem žáků z DDŠ (M=60,29; SD=11,75) a souborem žáků  

ze ZŠ (M=71,5; SD=10,07) zjištěn statisticky významný rozdíl (p=0,000) v úrovni vnímané 

akademické účinnosti. P-hodnota (p=0,000) je nižší než stanovená hladina významnosti 

α=0,005 a tudíž můžeme zamítnou hypotézu H01a (viz tabulka č. 14). 

 

 

 

 

  Soubor Průměr Medián Minimum Maximum Std. odchylka 

  
ChSE 

  

Zš+DDŠ (N=138) 69,5 62,5 32 85 10,3 

DDš (N=69) 57,32 57 32 74 9,09 

Zš (N=69) 67,67 69 47 85 8,86 
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Tabulka č. 14 – Rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti mezi souborem žáků z DDŠ a ZŠ -

výsledky dotazníku MALS – Mann-Whitneyův test 

Testování H01b: Mezi žáky z dětských domovů se školou a mezi žáky z běžných základních 

škol neexistuje signifikantní rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti (zjišťovaná 

dotazníkem ChSE). 

K výpočtu rozdílu mezi respondenty z DDŠ a ZŠ byl opět použit Mann-Whitneyův  

t-test. Po analýze dat dotazníku ChSE byl zjištěn statisticky významný rozdíl mezi průměrnými 

hodnotami obou skupin. Dosažená hladina významnosti p=0,000 je nižší než stanovená hladina 

významnosti α=0,005, což znamená, že zamítám hypotézu H01b (viz tabulka č. 15). 

  Populace Průměr p-hodnota 

ChSE 
DDŠ 57,3 

< 0,001 
ZŠ 67,7 

 

 ChSE 

Mann-Whitneyův U test 970,0 

Wilcoxonův W test 3385,0 

Z -6,01 

p-hodnota (2-stranný test) 0,000 

Tabulka č. 15 – Rozdíl v úrovni vnímané akademické účinnosti mezi souborem žáků z DDŠ a ZŠ - 

výsledky dotazníku ChSE – Mann-Whitneyův test 

Testování H02a: Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem 

MALS se neliší oproti úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 

Druhá hypotéza se zaměřovala na zjištění rozdílů ve vnímané akademické účinnosti 

mezi pohlavími. Pro zjištění rozdílu mezi chlapci a dívkami byl použit Mann-Whitneyův t-test. 

Po analýze dat z dotazníků MALS je patrné, že průměrné hodnoty, kterých žáci v obou 

  Populace Průměr p-hodnota 

MALS 
DDŠ 60,3 

< 0,001 
ZŠ 71,5 

 

 MALS 

Mann-Whitneyův U test 1072,5 

Wilcoxonův W test 3487,5 

Z -5,572 

p-hodnota (2-stranný test) 0,000 
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souborech dosáhli, se liší pouze minimálně. Chlapci v dotazníku MALS dosáhli průměrné 

hodnoty 60,5, dívky o něco méně, a to 59,9. V tabulce č. 16 najdeme výsledky  

Mann-Whitneyova testu. P-hodnota (p=0,814) je vyšší, než je stanovená hladina významnosti, 

α=0,05, tudíž nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu.           

                  Pohlaví Průměr p-hodnota 

MALS 

Chlapci 
(n=48) 

60,47 
0,814 

Dívky (n=21) 59,85 

 

 MALS 

Mann-Whitneyův U test 486,0 

Wilcoxonův W test 717,0 

Z -0,235 

p-hodnota (2-stranný test) 0,814 

Tabulka č. 16 - Souvislost mezi pohlavím žáka a vnímanou akademickou účinnost měřenou dotazníkem 

MALS 

Testování H02b: Úroveň vnímané akademické účinnosti u dívek měřená dotazníkem 

ChSE se neliší oproti úrovni vnímané akademické účinnosti u chlapců. 

V dotazníku ChSE dosáhli chlapci průměrné hodnoty 57,2, což je přibližně o 3 body 

méně, než tomu bylo u žen, které v průměru dosáhly hodnoty 60. Jak je však vidět z výsledků 

uvedených v tabulce č. 17, nebyl zde prokázán žádný statisticky významný rozdíl. Výsledek 

Mann-Whitneyova testu ukazuje, že p-hodnota (p=0,205) je vyšší, než je stanovená hladina 

významnosti, α=0,05, z tohoto důvodu nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu.            

  Pohlaví Průměr p-hodnota 

ChSE 
Chlapci (n=48) 57,2 

0,205 
Dívky (n=21) 60 

 

 ChSE 

Mann-Whitneyův U test 407,0 

Wilcoxonův W test 1583,0 

Z -1,267 

p-hodnota (2-stranný test) 0,205 

Tabulka č. 17 - Souvislost mezi pohlavím žáka a vnímanou akademickou účinnost měřenou dotazníkem 

ChSE 
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Testování H03a: Školní prospěch nesouvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti 

měřené dotazníkem MALS.  

Třetí hypotéza zjišťuje souvislost mezi vnímanou akademickou účinností a školním 

průměrem žáka. Pro testování této hypotézy byla provedena korelační analýza, závislost byla 

zkoumána pomocí Spearmanova korelačního koeficientu. Jak vidíme v tabulce č. 18, mezi 

dotazníkem MALS a školním průměrem je signifikantní negativní vztah. Spearmanův 

korelační koeficient pro dotazník MALS je r= -0,457, p=0,000 a značí středně silnou závislost. 

Negativní vztah mezi dotazníkem MALS a studijním průměrem udává informace o tom, že čím 

nižší (tedy lepší) studijní průměr žák má, tím vyšší skór v dotazníku MALS a tím má vyšší 

úroveň vnímané akademické účinnosti. Na základě těchto skutečností zamítáme na hladině 

významnosti α=0,05 nulovou hypotézu.   

    

 

 

 
Tabulka č. 18 - Souvislost mezi studijním průměrem a vnímanou akademickou účinností měřenou 

dotazníkem MALS – Spearmanův korelační koeficient 

 

Testování H03b: Školní prospěch nesouvisí s úrovní vnímané akademické účinnosti 

měřené dotazníkem ChSE. 

Opět byla provedena korelační analýza. Z výsledků, které jsou uvedeny v tabulce č. 19 

je zřejmé, že Spearmanův korelační koeficient nabývá hodnot r= -0,213; p=0,079 a značí 

nízkou závislost. Mezi školním průměrem a úrovní vnímané akademické účinnosti se 

prokázala signifikantní negativní korelace. Na hladině významnosti α=0,05 nelze zamítnou 

nulovou hypotézu.  

 

 

Tabulka č. 19 - Souvislost mezi studijním průměrem a vnímanou akademickou účinností měřenou 

dotazníkem ChSE – Spearmanův korelační koeficient 

 

 

 

  
MALS 

Studijní průměr 
Spearmanův korelační koeficient -0,457 

p-hodnota (2-stranný test)  0,000 

  ChSE 

Studijní průměr 
Spearmanův korelační koeficient -0,237 

p-hodnota (2-stranný test)  0,079 
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Testování H04a: Žáci, kteří opakovali ročník, se neliší v úrovni vnímané akademické 

účinnosti měřené dotazníkem MALS od žáků, kteří ročník neopakovali. 

 

           Čtvrtá hypotéza se zabývala úrovní vnímané akademické účinnosti u žáků, kteří 

opakovali anebo neopakovali ročník. K testování čtvrté hypotézy byl použit Mann-Whitneyův 

t-test. Na základě výsledků v tabulce č. 20, kdy je p-hodnota (p=0,146) vyšší než stanovená 

hladina významnosti α=0,05, nemůžeme zamítnout nulovou hypotézu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tabulka č. 20 – Souvislost vnímané akademické účinnosti měřené dotazníkem MALS a opakování 

ročníku  

Testování H04b: Žáci, kteří opakovali ročník, se neliší v úrovni vnímané akademické 

účinnosti měřené dotazníkem ChSE od žáků, kteří ročník neopakovali. 

Na základě výsledků uvedených v tabulce č. 21 je patrné, že p-hodnota (p=0, 815) je 

vyšší než stanovená hladina významnosti α=0,05, nemůžeme proto zamítnout nulovou 

hypotézu. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabulka č. 21 – Souvislost vnímané akademické účinnosti měřené dotazníkem ChSE a opakování 

ročníku  

  
Opakování 

ročníku 
Počet žáků Průměr 

Std. 
odchylka 

p-hodnota 

MALS 
Ano 33 57,70      11,60 

 0,146 
Ne 36  62,67      11,54 

 

 MALS 

Mann-Whitneyův U test 

Wilcoxonův W test 

Z 

p-hodnota (2-stranný test)) 

                                                        473 

                                                      1034 

                                                    -1,454 

                                       0,146 

  
Opakování 

ročníku 
Počet žáků Průměr 

Std. 
odchylka 

p-hodnota 

ChSE 
Ano 33 57,09      8,26 

 0,815 
Ne 36  57,53      9,90 

 

 ChSE 

Mann-Whitneyův U test 

Wilcoxonův W test 

Z 

p-hodnota (2-stranný test)) 

                                                    574,5                                                         

                                                   1135,5 

                                                    -0,235 

                                       0,815 
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Testování H05: V souboru dětí z DDŠ jsou na sobě výsledky dotazníku MALS a dotazníku 

ChSE nezávislé.  

Pátá hypotéza zkoumala vztah mezi dotazníky MALS a ChSE. U souboru žáků z DDŠ 

je korelace mezi dotazníky MALS a ChSE signifikantní na hladině významnosti α=0,05.  

Mezi proměnnými nacházíme středně silnou závislost (r=0,435, p=0,000). Na základě těchto 

výsledků (viz tabulka č. 22) zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme hypotézu alternativní. 

Pro doplnění je uvedena také hodnota Spearmanova korelačního koeficientu (rs=0,448, 

p=0,000). Tyto výsledky poukazují na to, že oba dva dotazníky měří ten samý konstrukt.  

 

 

 

 

 

Tabulka č.22 – Souvislost mezi dotazníky MALS a ChSE u souboru žáků z DDŠ 

 

 

 

  

  

ChSE 

MALS 

Pearsonův korelační koeficient 0,435 

p-hodnota (2-stranný test) 0,000 

MALS 

Spearmanův korelační koeficient 0,448 

p-hodnota (2-stranný test) 0,000 
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9 Diskuze 

V této části diplomové práce se budu věnovat interpretaci výše uvedených výsledků 

svého výzkumu a porovnám je (pokud to bude možné) s výsledky relevantních výzkumů, které 

jsou uvedeny v teoretické části této práce. V samostatné kapitole pak budou zmíněny proměnné, 

které mohou mít vliv na výsledky tohoto výzkumu (limity výzkumu).    

Byl zjištěn signifikantní rozdíl mezi úrovní vnímané akademické účinnosti mezi oběma 

zkoumanými soubory, tedy mezi souborem žáků z dětských domovů se školou a  

mezi souborem žáků z běžných základních škol. Z výsledků je zřejmé, že žáci z dětského 

domova se školou vykazující problematické chování dosahovali v průměru nižších skórů, než 

tomu bylo u souboru žáků ze základních škol. Na základě těchto výsledků a výsledků  

Mann-Whitneyova testu můžeme říct, že úroveň vnímané akademické účinnosti je nižší u žáků 

z dětského domova se školou než u žáků z běžných základních škol.      

K podobným závěrům došli i Katsiyannis s kolegy (2008), kteří uvádějí, že většina 

problematické mládeže má nižší akademickou úroveň než jejich vrstevníci, u kterých se 

problematické chování nevyskytuje. I další výzkum (Carroll et al., 2009) potvrzuje, že žáci 

s nižší vnímanou akademickou účinností se častěji zapojují do problematických aktivit, snižuje 

se jejich zájem o učení a dosahování akademického úspěchu a postupně tak dochází  

k oslabování akademických výkonů. Poznatky z této studie zkoumaly problematické chování 

(např. krádeže, majetkové trestné činy, fyzickou agresi a užívání tvrdých drog) a rozšířily tak 

práci Bandury (1996), který určil, že problémové chování snižuje akademické výkony. Caprara 

s kolegy (2010) zjistili, že u jedinců se silnou vnímanou účinností byla velmi malá 

pravděpodobnost zapojení do problematického chování, které zahrnovalo agresi, ničení 

majetku, lhaní a podvádění. Nash a jeho kolegové (2005) provedli longitudinální šetření  

na souboru 3620 žáků a zjistili, že vysoká míra vnímané akademické účinnosti byla spojena 

s tendencí odolávat negativnímu tlaku vrstevníků a s menším užíváním alkoholu. Míra či 

úroveň vnímané akademické účinnosti je v životě jedince důležitá a odráží se pak v jeho 

fungování. Jedinci s vyšší mírou VAÚ jsou pravděpodobně více úspěšní v současnosti a budou 

lépe připraveni i na pozdější akademické a profesní výzvy (Bandura 1997, Bandura et al., 2001). 

Naopak ti s nižší úrovní budou s velkou pravděpodobností méně dobří akademicky nyní i  

v budoucnosti a budou vykazovat i další obtíže (jako např. antisociální chování). 
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V našem výzkumném souboru dětí z DDŠ se nepotvrdil vztah mezi pohlavím žáka a 

úrovní vnímané akademické účinnosti zjišťované jak dotazníkem MALS, tak dotazníkem 

ChSE. Dotazník MALS ani dotazník ChSE neprokázaly signifikantní rozdíl v úrovni vnímané 

akademické účinnosti mezi oběma pohlavími. Z našeho výzkumu nelze tedy říct, zda je úroveň 

vnímané účinnost vyšší u dívek anebo u chlapců. To, že se neprokázal žádný rozdíl v úrovni 

vnímané akademické účinnosti u obou pohlaví může však být způsobeno malým počtem 

respondentů v našem výzkumném souboru a také nižším zastoupením dívek než chlapců.  

Je možné, že kdyby byl výzkumný vzorek větší a poměrové zastoupení dívek a chlapců 

vyváženější, výsledky by byly jiné. Vzhledem k těmto skutečnostem by bylo vhodné tuto 

hypotézu prověřit při dalším zkoumání na reprezentativnějším vzorku.  

Podobně jako v našem výzkumném šetření se rozdíly v úrovni vnímané akademické 

účinnosti mezi chlapci a dívkami neprokázaly ani v některých zahraničních výzkumech (např. 

Friedel et al., 2007; Kenney-Benson et al., 2006; van der Vleutena et al., 2016). Je však nutné 

podotknout, že tyto studie se zaměřovaly na zkoumání vnímané akademické účinnosti 

v jazykovědných předmětech a v matematice a nikoli na obecnou vnímanou akademickou 

účinnost.  

Naopak ve většině zahraničních studiích, které jsou podrobněji popsány v teoretické 

části, se rozdíly ve vnímané akademické účinnosti mezi pohlavími prokázaly. Např. Caprara 

(2010) popisuje, že dívky vykazují vyšší úroveň vnímané akademické účinnosti než chlapci,  

o svých schopnostech však oproti chlapcům více pochybují. Tyto výsledky se také shodují  

se zjištěním jiných studií (Pajares, 2002; Pajares & Valiante, 2001). Setkáváme se však i 

s takovými výzkumy, ve kterých se potvrzuje, že vnímaná akademická účinnost je vyšší  

u chlapců než u dívek (Bergmana & Scott, 2001; Joët, Bressoux & Usher, 2011).  

Jak uvádí Pajares (1996), vnímaná akademická účinnost je pozitivně spojována  

se studijním průměrem. Na základě tohoto sdělení lze konstatovat, že lepší studijní průměr 

predikuje vyšší úroveň vnímané akademické účinnosti. S tímto tvrzením souhlasí i některé 

odborné zahraniční studie, které potvrzují existenci vztahu mezi úrovní vnímané akademické 

účinnosti a studijními výsledky (Caprara et al., 2008; Diseth et al., 2014; Chemers, Hu & 

Garcia, 2001). U nás tuto souvislost prokázali např. Urbánek a Čermák (1996).   

V našem výzkumném souboru se částečně prokázal vztah mezi studijním průměrem a 

úrovní vnímané akademické účinnosti. Pomocí dotazníku MALS bylo zjištěno, že žáci s lepším 

studijním průměrem mají vyšší úroveň vnímané akademické účinnosti než žáci, jejichž studijní 
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průměr je horší. Avšak na základě statistické analýzy dotazníku ChSE vztah mezi úrovní 

vnímané akademické účinnosti a studijním průměrem prokázán nebyl. Tento rozdíl může být 

způsoben rozdílným zaměřením obou dotazníků. I když se uvádí, že vnímaná akademická 

účinnost je pozitivně spojována se studijním prospěchem (Pajares, 1996), je příhodné se 

zamyslet nad tím, zda jsou opravdu známky a studijní průměr jedinou proměnnou na základě 

které lze předpovídat vyšší úroveň vnímané akademické účinnosti. Jako důležitá se totiž jeví  

i zpětná vazba od učitele, která přichází bezprostředně po výkonu, a která může být pro žáka 

ještě důležitější a více motivující než školní známky. K tomuto tvrzení se přiklání např. Pajares 

(2002) anebo Bandura & Schunk (1981), kteří zaznamenali největší nárůst vnímané 

akademické účinnosti u žáků, kteří obdrželi zpětnou vazbu ihned po splněném úkolu, a kteří 

dostali pochvalu anebo cítili podporu od svého učitele. Tento fakt může být důvodem, proč 

právě dotazník MALS, který je zaměřen na schopnost a ochotu učit se, ukázal pozitivní vztah 

mezi studijními výsledky a VAÚ. V prostředí dětského domova se školou se totiž žákům 

obvykle dostává podpory a pozitivní zpětné vazby od vychovatelů, zatímco v rodině, kde často 

vzdělání nehraje žádnou roli, tato podpora chybí. V případě ChSE, kde se žáci hodnotí 

z hlediska seberegulace a schopnosti odolávat tlaku vrstevníků ohledně problematického 

chování, nehraje zřejmě tato změna prostředí tak významnou roli. Skutečnost, že výsledky 

dotazníků dopadly odlišně, může být způsobena i tím, že výzkumný vzorek nebyl dostatečně 

reprezentativní.  

 

Při zkoumání rozdílu v úrovni vnímané akademické účinnosti mezi žáky, kteří 

opakovali a kteří neopakovali ročník, jsme došli k závěru, že rozdíl v průměrných skórech je 

pouze minimální a na základě toho nelze říct, u kterých žáků je úroveň vnímané akademické 

účinnosti zjišťované dotazníkem MALS a ChSE vyšší či nižší. Nebyl prokázán rozdíl v úrovni 

vnímané akademické účinnosti mezi žáky, kteří opakovali ročník, a mezi žáky, kteří ročník 

neopakovali.  

Dalo by se předpokládat, že úroveň vnímané akademické účinnost bude u žáků, kteří 

ročník opakovali, nižší, protože právě velmi nízká úroveň vnímané akademické účinnosti, 

nedostatečné schopnosti a dovednosti jsou spojeny s nižší motivací a zájmem se učit a mohou 

tak být zodpovědné za selhávání a špatné výsledky ve škole, předčasné ukončení školy či špatné 

budoucí směřování (Bandura, Caprara, Barbaranelli, Gebrino & Pastorelli, 2003; Carroll et al., 

2009; Pajares, 2002). Vzhledem k tomu, že u zkoumaného výběrového souboru se prokázala 
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nižší úroveň vnímané akademické účinnosti než u intaktní populace, je možné, že už není 

významný rozdíl mezi žáky opakujícími a neopakujícími ročník.  

 

Při zkoumání vztahu mezi dotazníky MALS a ChSE ve výběrovém souboru žáků z DDŠ 

je z výsledku Spearmanova korelačního koeficientu zřejmé, že je mezi výsledky obou dotazníků 

středně silná závislost. Potvrdil se tedy náš předpoklad, že oba dotazníky měří tentýž koncept. 

Již Kučerová (2014) dospěla ve své práci prostřednictvím položkové analýzy a analýzy 

reliability k závěru, že dotazníky MALS a CHSE jsou kvalitní nástroje soužící pro měření 

vnímané akademické účinnosti. 

MALS je zaměřen na hodnocení sebe sama ve schopnosti učit se. ChSE je tvořen 

položkami, které se týkají seberegulace, sebeprosazení mezi vrstevníky a schopností odolávat 

tlaku vrstevnické skupiny zaměřenému na rizikové chování.   

Na tyto dva dotazníky je možné pohlížet z hlediska kvantitativního (určování úrovně 

vnímané akademické účinnosti), ale také z hlediska kvalitativního. Zajímavé je zde pozorovat 

rozdíly v odpovědích žáků z běžných ZŠ a žáků z DDŠ. Vybrala jsem několik položek,  

ve kterých se objevovaly mezi oběma soubory největší rozdíly.  Za povšimnutí stojí např. 

odpovědi na následující otázky:  

• Jsem chytrý - 30,4 % žáků z DDŠ odpovídalo negativně, ze ZŠ pouze 5,8 %.  Téměř 

70 % žáků ze ZŠ si myslí, že chytří jsou, ale myslí si to pouze necelá čtvrtina dětí 

z DDŠ.  

• Baví mě přemýšlet – 56,5 % žáků z DDŠ odpovědělo negativně, naopak ze ZŠ pouze 

5,8 % žáků. 

• Dokážu se vždy soustředit na školní předmět během hodiny – kladně odpovědělo 

necelých 30 % z DDŠ, zatímco téměř 70 % ze ZŠ.  

• Dokážu odolat tlaku spolužáků, abych dělal/a věci, jež mě mohou přivést do maléru -

nedokáže odolat 39,1 % žáků z DDŠ, ale pouze 1,4 % žáků ze ZŠ.  

• Dokážu nechodit za školu, když mě nudí a štve – nedokáže odolat téměř 40 % žáků 

z DDŠ, ale jen necelých 6 % žáků ze ZŠ.  

• Dokážu nedovolit ostatním, aby mě obtěžovali a zraňovali moje city – u této otázky  

se odpovědi téměř shodovali. 73,9 % žáků z DDŠ dokáže nedovolit ostatním, aby ho 

obtěžovali. U žáků ze ZŠ to bylo 73,5 %.  
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Z dotazníku se dá vypozorovat, ve kterých oblastech žák selhává a na čem se tedy dá 

pracovat, aby došlo ke zlepšení.   

9.1 Limity výzkumu 

Jedním z největších limitů našeho výzkumného šetření je nepochybně velikost 

výzkumného souboru. Celkem se jednalo o 69 žáků. Přestože bylo osloveno 7 dětských domovů 

se školou, spolupráci navázaly pouze tři z nich. Častým důvodem odmítnutí spolupráce byl 

strach o ochranu osobních dat anebo také probíhající výzkum studentů z jiných vysokých škol. 

Výběr respondentů se navíc zúžil z toho důvodu, že jsme požadovali, aby žáci v DDŠ pobývali 

alespoň tři měsíce, aby si na dané prostředí a režim zvykli a aby se u nich projevilo působení 

ústavního systému. Zpočátku jsme se obávaly otázky informovaného souhlasu s vyšetřením, 

protože jsme mysleli, že budeme muset oslovovat rodiče všech respondentů. Ukázalo se však, 

že tento problém je vyřešen tím, že v době pobytu přebírá zodpovědnost za žáka DDŠ, a jeho 

souhlas jsme získali. Důležitým krokem bylo pouze podepsat Dohodu o mlčenlivosti, ochraně 

informací a zákazu jejich zneužití.   

Jako další omezení ve výzkumné části práce se ukazuje být způsob, který byl využit  

při sběru dat. V našem případě se jednalo o formu dotazníku, která byla předložena žákům 

druhého stupně v dětských domovech se školou. Tato metoda s sebou přináší různé nevýhody. 

Jedná se např. o to, že žáci mohli mít problém správně porozumět zadávaným otázkám nebo si 

vybrat odpověď na předem určené pětibodové škále, především u záporně zadaných otázek. 

Problémem je také nejenom schopnost, ale hlavně ochota se nad otázkami zamyslet, správně je 

vyhodnotit a odpovídat tak, jak věc skutečně vnímají, a nikoli tak, jak si myslí, že by měli 

odpovědět. Nemohly jsme vyloučit ani odpovědi zkreslené či vysloveně nepravdivé, čímž by 

výzkum ztrácel na hodnotě. 

Dalším limitem mohl být také celkový čas administrace. Vzhledem k tomu, že jsem 

jednotlivé otázky četla nahlas a podrobněji vysvětlovala, došlo v některých případech 

k prodloužení vyplňování dotazníku a zasahovalo tak do přestávky. Někteří respondenti chtěli 

mít dotazník rychle dokončený, proto se s odpověďmi příliš nezdržovali. 

Jak jsem později během prvního šetření zjistila, žáky DDŠ byli také žáci praktických a 

speciálních škol. Vzhledem k častému neporozumění otázkám a neschopnosti vybrat odpovědi, 

byli ještě před samotným zpracováním dat z výběrového souboru vyřazeni. Došlo by tak  

ke zkreslení dat.  
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Výzkum byl realizován ke konci školního roku – „rozvolněnost výuky“ a blížící se 

prázdniny mohly přispět k poklesu koncentrace pozornosti žáků a menší motivaci  

při vyplňování dotazníku. 

I přesto, že jsem sběr dat realizovala v menších skupinách, soustředila se na časté 

opakování, vysvětlování či názorné ukázky, nižší úroveň rozumových schopností, neochota 

spolupracovat, tendence se předvést, mít práci rychle za sebou a zakroužkovat bez rozmýšlení 

náhodné odpovědi mohly vést ke zkreslení dat.  
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Závěr 

  Diplomová práce se zabývala vnímanou akademickou účinností u žáků s problematickým 

chováním, kteří jsou vzhledem ke svým výrazným problémům v chování umístěni do dětských 

domovů se školou. Cílem práce bylo především zmapovat úroveň vnímané akademické 

účinnosti u žáků s problematickým chováním a zjistit, zda se liší od žáků z běžných základních 

škol. Dále jsem se zabývala tím, zda se v rámci dětského domova se školou liší úroveň vnímané 

akademické účinnost mezi pohlavími, jakou má souvislost se studijním prospěchem a 

opakováním ročníku.  

Diplomová práce byla rozdělena do dvou částí, a to na teoretickou a empirickou. V první 

kapitole byl představen koncept vnímané osobní účinnosti a sociálně kognitivní teorie, ze které 

vnímaná akademická účinnosti vychází. 

Vymezení pojmu vnímané akademické účinnosti, jakožto přesvědčení studentů o jejich 

schopnostech uspět v konkrétních školních úkolech a dosáhnout vytyčených cílů, se věnuje 

kapitola druhá. Academic self-efficacy, do češtiny překládaná Krejčovou (2011) jako vnímaná 

akademická účinnost, vychází z žákovy minulosti (tedy toho, co se o sobě již dozvěděl), také 

ze současnosti (jak se mu teď daří) a je orientována do budoucnosti (přesvědčení, že to dokáže). 

Vnímaná akademická účinnost ovlivňuje činnosti lidí prostřednictvím kognitivních, 

motivačních, afektivních a selektivních procesů. Je také význačným prediktorem školního 

výkonu. Studenti, jejichž vnímaná akademická účinnost je vysoká, se se zájmem zapojují  

do náročných školních aktivit a projevují větší zájem o školní práci. Jejich cíle jsou vysoké a 

vynakládají také větší úsilí při jejich dosahování, ve svém úsilí vytrvají i v případě, že narazí 

na nějakou překážku. Opačné chování a jednání vykazují žáci, jejichž přesvědčení o vlastních 

schopnostech je nízké. S vnímanou akademickou účinností úzce souvisí i akademický úspěch. 

V této kapitole je dále také uvedeno, že vnímaná účinnost je pozitivně spojována se studijním 

průměrem. Znamená to tedy, že lepší studijní průměr predikuje vyšší vnímanou účinnost. 

Následující subkapitola popisuje úroveň vnímané účinnosti. Dále jsou uvedeny čtyři zdroje, 

které se podílejí na utváření vnímané akademické účinnosti podle toho, jakou váhu jim jedinec 

přikládá a jakým způsobem je mezi sebou kombinuje. Jedná se o autentické zkušenosti, 

zástupné zkušenosti, sociální přesvědčování a fyziologické a emocionální reakce. Obecně platí, 

že úspěchy zvyšují přesvědčení o vlastní účinnosti, neúspěchy mají pak opačný efekt.  

Na základě toho, jak si člověk vysvětluje informace, které získává z těchto zdrojů, se může 

vnímat jako úspěšný, důvěřuje si, že zvládne obstát v náročných situacích, které ho ve škole 

čekají, anebo se naopak může cítit jako neúspěšný a nedůvěřovat si. Žák může např. mít 
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vynikající známky, ale to ještě neznamená, že se cítí úspěšně, že dokáže zvládnout obtížné 

úkoly a překonat náročné situace. Pojem vnímaná akademická účinnost byl odlišen  

od akademického sebepojetí. Tento podobný pojem také ovlivňuje výkony žáků, jejich motivaci 

a emoční prožívání. Na rozdíl od vnímané akademické účinnosti je do značné míry ovlivňováno 

porovnáváním vlastních výsledků s výsledky vrstevníků, je více orientováno do minulosti. Jak 

uvádí Bandura (1997), chování jedince je v neustálé interakci s prostředím. Tématem další 

podkapitoly je tedy sociální prostředí ve vztahu k vnímané akademické účinnosti. Významnými 

zdroji, které se podílejdfrttzřžghvb í na rozvoji vnímané účinnosti, jsou vedle sociálního 

prostředí např. sociální vztahy, míra sociální podpory, výchovný styl rodičů. Neméně důležité 

se jeví i prostředí školy. Poslední podkapitola je věnována rozdílům v úrovni vnímané 

akademické účinnosti, které se objevují mezi chlapci a dívkami.  

Druhá kapitola byla zaměřena na problematické chování a poruchy chování. Nejprve 

jsme vymezili pojem porucha chování a její diagnostická kritéria. Následovaly příčiny vzniku. 

Napříč odbornou literaturou se setkáváme s velkým množstvím příčin vzniku těchto poruch. 

V této práci jsme je rozdělili na příčiny individuální a sociální. Významná část druhé kapitoly 

je pak věnována klasifikaci poruch chování. Stručně je uvedena klasifikace dle MKN-10 a 

klasifikace z hlediska prognózy poruchy chování. Následuje klasifikace z hlediska agresivity, 

do které se řadí např. lhaní, záškoláctví, krádeže, útěky, vandalismus, šikana apod.  

Třetí kapitola se pokusila nastínit termíny ochranná a ústavní výchova, jakožto základní 

pojmy, které souvisejí s protiprávním jednáním dětí a dospívajících. Jsou také představena 

školská zařízení pro výkon ochranné a ústavní výchovy, mezi které patří diagnostické ústavy, 

dětské domovy, dětské domovy se školou a výchovné ústavy.  

Čtvrtá a zároveň poslední kapitola teoretické části diplomové práce se zabývala 

vnímanou akademickou účinností žáků s problematickým chováním. Jsou v ní uvedeny 

výzkumy, které se vztahují k této problematice.  

Empirická část diplomové práce byla zaměřena na kvantitativní výzkum a jejím cílem 

bylo zmapovat vnímanou akademickou účinnost u žáků s problematickým chováním, kterým 

vzhledem k jejich chování byla nařízena ochranná či ústavní výchova a jsou tak klienty 

dětských domovů se školou. V první části byl charakterizován výzkumný soubor. Výzkumného 

šetření se zúčastnilo 69 žáků ze tří dětských domovů se školou. Srovnávací skupina byla tvořena 

žáky 6.-9. tříd z běžných základních škol a gymnázií v České republice. Sběr dat probíhal 
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pomocí dotazníkové baterie, kterou tvořily dotazníky MALS a ChSE. Dále byly představeny 

výsledky statistických analýz. 

Na základě realizovaného výzkumu byla přijata alternativní hypotéza o rozdílu v úrovni 

vnímané akademické účinnosti mezi žáky z dětských domovů se školou a žáky z běžných 

základních škol.  

Potvrdila se souvislost mezi studijním prospěchem a úrovní vnímané akademické 

účinnosti měřené dotazníkem MALS, nikoliv však dotazníkem ChSE. Neprokázal se rozdíl 

v úrovni vnímané akademické účinnosti mezi pohlavími, ani mezi žáky, kteří opakovali nebo 

neopakovali ročník. Byla také zjištěna středně silná závislost mezi dotazníkem MALS a ChSE 

u souboru žáků z DDŠ.  

Dotazníky MALS i ChSE jsou poměrně krátké, jednoduché na administraci i 

vyhodnocení a mohou je tak ve své praxi využít jak učitelé, tak psychologové i jiní 

pedagogicko-psychologičtí pracovníci či jiné osoby pracující v této oblasti. U žáků  

ze základních škol se zřejmě běžně nevyužívají, pokud žáci nemají nějaké výraznější studijní 

problémy, využít je v DDŠ by však bylo velmi vhodné, a to opakovaně na začátku pobytu a pak 

po delší době, aby se zjistil vliv působení pracovníků DDŠ a prostředí na změnu vnímané 

akademické účinnosti. Výsledky dotazníku by tak sloužily jako zpětná vazba pro vychovatele, 

učitele i psychology a vedly by k volbě co nejúčinnějších metod práce se žáky.  Výsledky 

naznačují také vhodné postupy intervence při práci s klienty v dětských domovech se školou. 
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Přílohy: 

Příloha 1 - Úvodní dopis 

 

Vážená paní ředitelko/ vážený pane řediteli, 

ráda bych se na Vás obrátila s prosbou o umožnění sběru dat pro svou diplomovou práci, kterou píši 

na katedře psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.  

V rámci své diplomové práce s názvem „Vnímaná akademická účinnost žáků s problematickým 

chováním“ bych se chtěla věnovat dětem a dospívajícím, kterým byla nařízena ústavní výchova, a kteří 

pobývají v dětských domovech se školou. Cílem diplomového projektu je zjistit, zda má ústavní výchova 

a s tím spojená změna prostředí, ve kterém dítě dosud žilo, dopad na vnímanou akademickou účinnost. 

Pojem vnímaná akademická účinnost vysvětluji níže.  

Ke své diplomové práci používám dotazník, který se tomuto tématu. Tento dotazník zasílám v příloze 

k nahlédnutí.  

Chtěla bych Vás tímto poprosit, zda bych mohla navázat spolupráci s Vaším Dětským domovem se 

školou a sbírat u Vás data pro svojí diplomovou práci. Spočívalo by to v tom, že bych pomocí dotazníku 

otestovala Vaše žáky 6. – 9. tříd. Vyplňování dotazníku zabere žákům přibližně jednu vyučovací hodinu. 

Je pro mě důležité, aby žáci vyplnili všechny položky dotazníku, a to co nejpravdivěji. Proto budu 

dotazník žákům číst, vysvětlovat jednotlivé otázky a dohlížet na vyplňování. Sběr dat je možné provádět 

skupinově, ale je potřeba zajistit, aby každý respondent seděl sám a měl prostor pro samostatnou 

práci. Veškerý sběr dat zajistím sama. 

Data, která mi budou poskytnuta, budou přísně důvěrná a budou použita výhradně pro účely mé 

diplomové práce. Jméno žáka a místo sběru dat, které je zahrnuto do úvodního anamnestického 

dotazníku, je pouze pro možnost kontroly a doplnění údajů. Do výsledné práce budou tato data 

anonymizována a nikde se už neobjeví.   

Pokud se dohodneme na spolupráci, katedra psychologie FF UK v Praze Vám ráda poskytne potvrzení 

o takové spolupráci, kterým lze doložit zřizovateli či jiným subjektům odborné aktivity DDŠ a spolupráci 

s dalšími profesními organizacemi. 

 



 

 

Případné dotazy ráda zodpovím, případně se můžete obrátit na vedoucí diplomové práce, PhDr. Lenku 

Krejčovou, Ph.D. (lenka.krejcova@ff.cuni.cz) 

 

Mnohokrát Vám děkuji, 

Bc. Veronika Matějková (studentka psychologie na FF UK v Praze), (Ver.matejk@seznam.cz)  

________________________________________________________________________________ 

Koncept vnímané účinnosti (self‐efficacy) uvedl v 70. letech 20. století kanadský psycholog Albert 

Bandura. Ve školním prostředí mluvíme o tzv. vnímané akademické účinnosti (academic self‐efficacy). 

V České Republice dosud nebyl tento koncept příliš zkoumán. 

Termínem vnímaná účinnost označujeme přesvědčení člověka o tom, zda je schopen dosáhnout 

určitého cíle. Zjednodušeně můžeme říci, že nezáleží pouze na tom, jaké mají studenti schopnosti pro 

zvládnutí zadaného úkolu, ale také na tom, jestli věří, že úkol zvládnou. 

Studenti s nízkou úrovní vnímané akademické účinnosti pochybují o svých schopnostech vyřešit zadaný 

úkol, pracují s menším nasazením, jsou méně pohotoví a narazí‐li na překážky, brzy se vzdávají. Mohou 

se cítit bezradní a zoufalí, pociťovat úzkost a strach. Oproti tomu studenti s vysoce vyvinutou vnímanou 

akademickou účinností jsou motivovaní, pouštějí se i do složitějších úkolů, překážky vnímají jako výzvy, 

práce je naplňuje a vzrušení s ní spojené vnímají spíše jako adrenalin. 

Více informací lze nalézt například na těchto webových stránkách: 

http://des.emory.edu/mfp/self‐efficacy.html 

http://self‐efficacy.webnode.cz/o‐self‐efficacy 

  

mailto:lenka.krejcova@ff.cuni.cz
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Příloha 2 – Dotazníková baterie  

A) Anamnestický dotazník 

 

Než začneš, vyplň prosím, následující informace o sobě.  

 

Jméno: _______________________________________ 

 

Příjmení: ______________________________________ 

 

Dnešní datum:   ________________ 

 

Datum narození:  _______________ 

 

Město DDŠ:  ____________________________________ 

 

Odkdy jsi v DDŠ: __________________________ 

 

Třída (ročník): ________ 

 

 

 

Opakoval/a jsi nějaký ročník? □ ANO      □ NE 

 

Napiš prosím známky, které jsi měl/a z uvedených předmětů na posledním vysvědčení. 

 

Pokud si to nepamatuješ, napiš, co Ti vychází nyní:  

 

Český jazyk: 
 

Matematika: 
 

Cizí jazyk: 
 

Dějepis:  
 



 

 

Přírodopis: 
 

Fyzika: 
 

Známka z chování: 
 

 

 

Dostala/a jsi v posledním pololetí 

 

 

ředitelskou důtku □ NE      □ ANO 

 

důtku třídního učitele □ NE      □ ANO 

 

 

 

Proč jsi v dětském domově? 

 

____________________________________________ 

 

 

____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

B)  Dotazník MALS  

 

Odpovídej pokud možno zcela upřímně. Zaškrtni odpověď, která tě nejlépe popisuje. 

A = zcela pravdivé      C = někdy ano, někdy ne    

B = spíše pravdivé                           D = spíše nepravdivé                 E = zcela nepravdivé 

 

1. Jsem dobrý(á) při psaní písemek. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

2. Rád(a) řeším různé úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

3. Když dostanu zadaný nový úkol, zpravidla 

věřím, že ho zvládnu. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

4. Pečlivé promýšlení práce nebo úkolu 

pomáhá, aby je člověk lépe zvládl. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

5. Když ve třídě o něčem diskutujeme, daří se 

mi zapojovat do hovoru. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

6. Potřebuji, aby mi někdo s úkoly hodně 

pomáhal. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

7. Mám rád(a), když můžu řešit složité úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

8. Znervózním, když mám zadaný nový úkol. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

9. Myslím, že řešení složitých úkolů je zábava. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

10. Když se mi stane, že si s nějakým úkolem 

nevím rady, většinou nakonec přijdu na to jak 

dál pokračovat. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

11. Učení je pro mě snadné. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

12. Je pravda, že se mi příliš nedaří řešit 

složitější úkoly. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

13. Rozumím významu mnoha různých slov  

a pojmů. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

14. Většinou důsledně přemýšlím o tom, co 

musím udělat. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

15. Vím, jak vyřešit složité úkoly, když na ně 

narazím. 

 ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 



 

 

16. Hodně školních úkolů pokládám za složité. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

17. Jsem chytrý(á). ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

18. Umím se učit. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

19. Baví mě přemýšlet. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

20. Učení je pro mě složité. ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

 

 

C) Dotazník ChSE 

 

Tento dotazník je navržený, aby pomohl lépe pochopit různé věci, jež jsou pro žáky základní školy 

náročné. Ptáme se tedy na Tvé zkušenosti, které se týkají školy a přípravy do školy.  

„Ohodnoť svoji míru přesvědčení, že tyto věci dokážeš udělat.“ 

Použij níže uvedenou škálu 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

 

A Nedokážu to udělat 

B Spíš to nedokážu udělat 

C Nejsem si jistý/jistá, jestli to dokážu 

D Spíš to dokážu udělat 

E Určitě to dokážu 

 

1. Dokončit zadané úkoly v určeném čase 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

2. Přinutit se k učení, když je více jiných, 
zajímavějších věcí k dělání 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

3. Vždy se soustředit na školní předmět 
během hodiny 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

4. Dělat si dobré poznámky do sešitu během 
výkladu učitele 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 



 

 

5. Používat knihovnu pro získání informací ke 
splnění úkolu 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

6. Naplánovat si na celý den svoji práci do 
školy  

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

7. Zorganizovat si svoji školní práci 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

8. Zapamatovat si dobře informace 
prezentované ve třídě či v knížkách 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

9. Upravit si místo k učení tak, abys měl/a klid 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

10. Donutit se dělat domácí úkoly 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

11. Odolat tlaku spolužáků, abych dělal/a věci, 
jež mě mohou přivést do problémů/maléru    ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

12. Nechodit za školu, když mne nudí a štve 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

13. Kontrolovat svoje nálady 
☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

14. Vyjádřit svůj názor, když se mnou ostatní ve 
třídě nesouhlasí 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

15. Zastat se sám sebe, když cítím, že se mnou 
bylo zacházeno nespravedlivě ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

16. Nedovolit ostatním, aby mě obtěžovali a 
zraňovali moje city 

☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

17. Dokázat neposlechnout toho, kdo mě žádá 
o něco, co je nerozumné či nevhodné ☐ A ☐B ☐C ☐D ☐E 

 

 

 

 

 


