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ABSTRAKT 

Diplomová práce se zabývá obdobím dospívání u chlapců. Hlavním cílem práce je rozšíření 

poznatků o chlapcích v kontextu naší společnosti a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci 

prožívají své dospívání a změny s ním související. Akcent je kladen na psychosociální 

změny a identitní otázky v dospívání. Práce se také zaměřuje na to, jakým způsobem a s kým 

chlapci o těchto změnách komunikují. V teoretické části práce jsou shrnuty základní 

poznatky týkající se adolescence, které respektují bio-psycho-sociální model osobnosti. 

Další kapitola je věnována identitě a vlivným teoriím. Poslední kapitola diskutuje aktuální 

témata související s dospíváním u chlapců, a to rizikové chování spojené s užíváním 

návykových látek a dále pak téma nových technologií a jejich vliv na život adolescentů. 

V empirické části je představen hlavní metodologický rámec práce, který je založen na 

kvalitativní analýze semistrukturovaných rozhovorů a doplňkové metodě Nedokončených 

vět, které byly realizovány se sedmi chlapci ve věku 14-16 let. Pro zpracování byla použita 

metoda zakotvené teorie. Následně jsou pak data vzešlá z výzkumu analyzována 

a interpretována. Chlapci své dospívání chápou jako plynutí, na první pohled si změny s ním 

spojené moc nepřipouštějí, nicméně vnitřně se jimi poměrně intenzivně zabývají. Změny se 

u nich projevují v šesti základních oblastech – osobní identita, vrstevnická parta, vztah 

k návykovým látkám, rodinné prostředí, přechod na střední školu a budoucí cíle. Tyto změny 

komunikují především se svými vrstevníky, které znají delší dobu a kterým důvěřují.  
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ABSTRACT 

The diploma thesis deals with adolescent boys. The aim is to extend knowledge about boys 

in the context of our society and time. Specifically to find out how boys experience their 

adolescence and changes relating to it. The emphasis is on psychosocial changes and identity 

issues in adolescence. The thesis also focuses on how and with whom they talk about these 

changes. The theoretical part of the thesis summarizes the basic knowledge about 

adolescence that respects the bio-psycho-social model of personality. The next chapter is 

devoted to identity and influential theories related to it. The last chapter discusses current 

issues related to boy's adolescence, the risk behavior associated with substance use, and new 

technologies and their impact on the life of adolescents. Empirical part introduces 

methodology of research, which is based on a qualitative analysis of semi-structured 

interview and Unfinished sentences with boys aged of 14-16. Processing the interviews and 

sentences was done using the grounded theory method. Research data is then analyzed and 

interpreted. Boys understand their adolescence as a flow. At first glance they do not accept 

the changes, but internally they deal with them intensivelly. Changes are reflected in six core 

fields – personal identity, peer group, relationship to substance use, family environment, 

transition to high school and future goals. These changes are communicated mainly with 

peers, they have known for a long time and trust.  
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ÚVOD 

Tématem mé diplomové práce je Reflexe změn v prožívání u adolescentních chlapců. 

V následující části bych ráda objasnila, proč jsem si vybrala právě toto téma a dále také cíle 

předkládané práce.   

Adolescenci můžeme brát jako jakýsi most mezi obdobím dětství a mezi dospělostí. Hraje 

významnou roli v životě člověka, jelikož se očekává, že se v této době jedinec transformuje 

z dítěte, které bylo závislé na svých rodičích a na jejich rozhodování, v dospělého, který je 

autonomní a dokáže se postarat sám o sebe. V tomto období se nám představuje řada 

vývojových úkolů, které je potřeba zvládnout, aby mohl člověk postoupit zase o krok dále.  

Jedním z hlavních vývojových úkolů v tomto období je upevňování vlastní identity. Erikson 

(2002) stanovil ve své teorii identitu versus konfuzi rolí jako centrální konflikt v adolescenci. 

Dospívající v tomto období řeší otázku, zda jejich sebepojetí odpovídá tomu, jak na ně nazírá 

jejich okolí a snaží se tyto pohledy sjednotit a ustanovit si pevné pojetí své identity. 

Adolescenti si v tomto období odpovídají na otázky typu „Kdo jsem?“, „Kam patřím?“, 

„Kam směřuji?“ a na další podobné.  

Tomuto vývojovému stádiu se věnuje řada výzkumů a studií. Nicméně, jak ve své knize 

zmiňuje Macek (1999), v českém prostředí je velmi obtížné nalézt novější práce, které by se 

adolescenci věnovaly hlouběji a které by o ní podaly komplexnější obraz. Navíc se 

za posledních několik let naše společnost značně změnila, a to především s příchodem 

nových možností a také technologií, které chtě nechtě velmi ovlivňují naše životy. 

V kontextu tématu diplomové práce můžeme uvažovat nad tím, že také velmi zasahují do 

života dnešních dospívajících.  

Z těchto důvodů si myslím, že je velmi důležité zkoumat a snažit se reflektovat změny, které 

s sebou adolescence přináší, a to především v kontextu naší doby. Navíc bych se ráda ve své 

práci zaměřila konkrétně na chlapce. Co se týče adolescence u chlapců, nedostává se jí tolik 

pozornosti. Navíc ani oni nejsou tak přístupni reflexi změn a komunikaci o tom, co právě 
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prožívají. Více využívají neosobní zdroje informací, a pokud vůbec o změnách s někým 

hovoří, tak většinou maximálně s jednou osobou (Janošová, 2008). 

Na základě uvedených informací z literatury mě napadala celá řada otázek, které bych 

prostřednictvím této práce chtěla zodpovědět. Zajímá mě, jakým způsobem chlapci 

adolescenci prožívají? Jaké tohle období pro ně je? Reflektují nějaké změny oproti 

dřívějšku? A pokud ano, jaké? Jak nazírají sami na sebe? Baví se s někým o tom, co 

prožívají? A pokud ano, s kým?  

Cílem předkládané diplomové práce je tedy získat odpovědi na výše zmíněné otázky. 

Obecně by práce měla sloužit k prohloubení a k rozšíření poznatků o adolescenci u chlapců 

v kontextu dnešní doby a naší společnosti. Můžeme hovořit o kvalitativní sondě mapující 

sebereflexi a hodnocení změn v prožívání v adolescenci s akcentem na psychosociální 

aspekty.  

Diplomová práce je dělena do dvou základních částí – do části teoretické a části empirické. 

Teoretická část se skládá ze tří kapitol. První kapitola je obsáhlejší a zabývá se především 

vymezením dospívání. Nejdříve po stránce časové a terminologické, následně je významná 

část věnována změnám, které adolescence přináší. Změny respektují bio-psycho-sociální 

model osobnosti a jsou diskutovány vždy v kontextu genderových rozdílů – v našem případě 

zaměřené především na chlapce. Druhá kapitola pojednává o upevňování identity v tomto 

období a předkládá vlivné teorie, které s identitou souvisejí. Poslední kapitola se zaobírá 

aktuálními otázkami, které jsou relevantní pro dospívající chlapce. Zaměřuje se především 

na dvě významná témata – rizikové chování spojené s užíváním návykových látek a na vliv 

informačních technologií na životy dospívajících.  

V praktické části jsou nejdříve představeny cíle a výzkumné otázky, následně pak základní 

metodologická východiska diplomové práce. V další kapitole jsou prezentována 

a interpretována analyzovaná data. Nejdříve se zabývám analýzou Nedokončených vět. Poté 

se zaměřuji na centrální kategorii diplomové práce, která je výsledkem zakotvené teorie, a 

tou je „Plynutí dospívání“. Dále jsou pak diskutovány další klíčové kategorie, které toto 

plynutí zrcadlí v různých rovinách a poukazují na vztahy mezi sebou vzájemně. 
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TEORETICKÁ ČÁST 

1 Adolescence jako přechod mezi dětstvím a dospělostí  

Adolescence je vývojové období zasazené mezi dětství a dospělost, které se vyznačuje 

celkovou proměnou osobnosti, a to ve všech oblastech – jak v oblasti biologické, tak 

i v psychické nebo sociální. V této fázi života by si měl člověk pomalu osvojovat 

kompetence dospělého a na jejím konci dosáhnout osamostatnění. To, jakým způsobem bude 

tento proces probíhat, záleží na konkrétní společnosti a jejích požadavcích a dále také na 

sociokulturních podmínkách, ve kterých adolescent dospívá (Vágnerová, 2012).  

Adolescence ovšem neexistovala odjakživa a nenalezneme ji ve všech kulturách. 

V minulosti docházelo k dosažení sociální zralosti velmi brzo. Dnes se ovšem vlivem změn 

společenských podmínek a rozvojem technologií vše posouvá do pozdějšího věku (Říčan, 

2004). Převzetí role dospělého je dnes značně složitější a náročnější. Je potřeba větší 

příprava, jelikož nároky ve všech směrech stoupají. Z toho důvodu se v našem 

sociokulturním prostředí vytvořila adolescence jako jakýsi odklad těchto záležitostí. 

„Od začátku 20. století se stále zřetelněji vyhraňuje životní úsek se samostatným sociálním 

určením – poskytnout čas a ochranu k postupnému zvládnutí všech složitých společenských 

úkolů (Langmeier, Krejčířová, 2006, str. 146).“  

Stejně jako každé jiné vývojové období v životě člověka, i adolescence má své základní 

charakteristiky, které ji definují a určují tak její specifičnost. V následujících kapitolách se 

pokusím podat ucelený přehled dostupných informací o tomto období, který nám pomůže 

pochopit další souvislosti, které budou v diplomové práci reflektovány. Navíc vše budu 

vztahovat konkrétně k chlapcům, jelikož právě na ně je tato práce zaměřena.    

1.1 Základní časové a terminologické vymezení 

Abychom věděli, o jakém úseku života vůbec hovoříme, musíme si adolescenci zasadit do 

konkrétního věkového rámce a také se musíme zabývat jejím terminologickým vymezením 

a určením jejích fází. Zde ovšem nastává první problém. Různí autoři toto období vymezují 

rozdílně, objevuje se u nich nejednotnost v terminologii, ale i v periodizaci období.  
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Vágnerová (2012) toto období definuje věkovou hranicí 10–20 let. Adolescenci jako takovou 

dělí do dvou fází. První nazvala ranou adolescencí, která je lokalizována mezi 10.–15. 

rokem. Druhou fází je podle ní pozdní adolescence, která trvá přibližně od 15. roku do roku 

20.  

Langmeier a Krejčířová (2006) období dospívání zasazují do rozmezí přibližně 11/12 let až 

20/22 let. Jejich periodizace vypadá následovně:  

1. Období pubescence (11–15 let) 

a. Fáze prepuberty (první pubertální fáze) 

b. Fáze vlastní puberty (druhá pubertální fáze) 

2. Období adolescence (15–22 let). 

Můžeme si všimnout, že tito autoři nepoužívají termín adolescence pro celé období mezi 

dětstvím a dospělostí, ale jen pro jeho druhou část, která začíná patnáctým rokem života. 

Navíc ještě oproti Vágnerové fáze podrobněji diferencují. 

Macek (1999) používá pojem adolescence pro celé období mezi dětstvím a dospělostí a člení 

ji na adolescenci časnou, střední a pozdní: 

1. Časná adolescence (10/11–13 let) 

2. Střední adolescence (14–16 let) 

3. Pozdní adolescence (17–20 let, či později). 

U jednotlivých autorů je tedy patrná variabilita v terminologii a periodizaci tohoto období. 

Vymezení adolescence, především jejího konce, navíc komplikuje novější koncept 

tzv. vynořující se dospělosti, který formuloval americký psycholog Jeffrey Jensen Arnett 

(2014). Tu definuje jako období, které má své místo mezi adolescencí a dospělostí. Jedná se 

o fázi života, kdy se osoba necítí ani jako adolescent, ale zároveň ještě stále ne jako dospělý. 

Zasazuje ji mezi 18.–29. rok života. Vidíme tedy určité časové překrytí s výše uvedenými 

pojetími.  

Je nutné mít na paměti, že každý člověk je jedinečný a jeho vývoj probíhá individuálně a má 

na něj vliv řada faktorů biologických, psychických a sociálních. Proto i jednotlivá vymezení 
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musíme brát pouze orientačně. V této práci budu operovat s vymezením od Macka (1999), 

jelikož, jak sám uvádí, se toto pojetí značně rozšířilo a je používáno po celém světě.  

Výše jsme si tedy uvedli, o jakou fázi v životě se jedná z hlediska její časové lokalizace 

a určili jsme si základní terminologii a dělení. V následujících kapitolách se budu zabývat 

jednotlivými změnami, které adolescence přináší. Budu přitom respektovat bio-psycho-

sociální model osobnosti.  

1.2 Biologické změny  

Dospívání se často také definuje na základě biologických změn, které se právě kolem 

10./11. roku života začínají objevovat. Počátek adolescence se projevuje prvními známkami 

pohlavního dospívání a akcelerací růstu a konec dosažením plné reprodukční schopnosti 

a dokončením tohoto růstu (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

Začátek adolescence je spojen s hormonálními změnami, na kterých se podílí různé 

hormony, např. růstový, či pohlavní. Na začátku tohoto období dochází k tzv. spurtu, nárůst 

výšky za rok se pohybuje v rozmezí 9–14 centimetrů. U chlapců tento růst končí přibližně 

v 17–18 letech. Mění se také proporce jejich těla a dochází k nárůstu svalové hmoty. Také 

se kolem 14. roku mění chlapcům hlas, a to ve své barvě a hloubce (Thorová, 2015).  

U chlapců začíná hypothalamus zvýšeně produkovat testosteron, který zapříčiňuje celkovou 

maskulinizaci tělesného vzhledu (Janošová, 2008). Dochází k rozvoji primárních 

a sekundárních pohlavních znaků. Primární znaky jsou v podstatě vnitřní a vnější pohlavní 

orgány. Sekundární znaky jsou „fyziognomické a tvarové charakteristiky, jež se vyvíjejí 

v dospívání, jako je somatická stavba těla, typ ochlupení (Hartl, Hartlová, 2010, str. 694).“  

Vývoj pohlavních znaků popisují autoři Marshall a Tanner (1970) v pěti fázích. V první fázi 

mají šourek, penis a varlata stejnou velikost a proporce jako dříve, neobjevuje se žádné 

pubické ochlupení. Následně ve fázi druhé se šourek i varlata začínají zvětšovat, u kořenu 

penisu se objevují první známky ochlupení. Ve třetí fázi dochází i k růstu penisu, a to 

především co se délky týče, ochlupení přibývá. Čtvrtá fáze je typická dalším zvětšováním 

penisu, tentokrát i do šířky, vyvíjí se žalud. Ochlupení ještě není tak rozsáhlé, nicméně 

odpovídá svou kvalitou dospělému. V posledním stádiu jsou genitálie již plně vyvinuté, 
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ochlupení jako u dospělého. Kolem 15.–17. roku dochází u chlapců také k růstu vousů 

(Thorová, 2015).  

Důležitým milníkem je tzv. spermiogeneze, která značí pohlavní zralost muže. První 

ejakulace je označována jako spermarché. Na rozdíl od menarché u dívek je výron spermatu 

a celková reprodukční zralost spjata se zážitkem orgasmu (Janošová, 2008).  

V kontextu těchto všech biologických změn hovoří Macek (1999) o tzv. sekulární akceleraci, 

která označuje trend, kdy se za posledních sto let urychlil nástup dospívání i celkový růst. 

Tento trend se nejdříve objevoval ve vyspělých zemích a souvisí například se změnou 

životního stylu, stravy a dostupností lékařské péče.  

Kromě samotných změn je také velmi důležité, jak tyto změny adolescenti vnímají a hodnotí. 

Adolescenti mají určitou představu o svém těle (tzv. body image). Tuto představu chápeme 

jako subjektivní a multidimenzionální konstrukt, který zahrnuje sebepercepci a postoje 

k vlastnímu tělu. Výzkumy ukazují, že chlapci jsou se svým tělem spokojeni více než dívky. 

Pokud jsou se svým tělem nespokojeni, často to souvisí s nedostatkem svalové hmoty spíše 

než s vyšší váhou (Brennan, Lalonde, Bain, 2010).  

Nicméně i nespokojenost chlapců během posledních desetiletí pomalu vzrůstá. Jedním 

z hlavních faktorů, který se na tom podílí, je obraz ideálního mužského těla, který je nám 

prezentován médii (Slatter, Tiggeman, 2014). Tento obraz, připomínající tvar písmena V, 

se vyznačuje širokými rameny, svalnatým hrudníkem, úzkým pasem a malým procentem 

tělesného tuku. Jedná se ovšem o extrémní cíl. Může to pak vést k tomu, že mladí chlapci 

nebo muži budou provádět aktivity, které jsou pro jejich zdraví škodlivé (např. přehnané 

posilování, braní steroidů a jiných doplňků stravy), aby tomuto ideálu dostáli (Labre, 2002). 

1.3 Kognitivní vývoj 

Další důležité změny probíhají na úrovni kognice. Myšlení tak prochází v období 

adolescence značnými proměnami. Než se ovšem dostanu ke konkrétním projevům, je 

důležité se seznámit se základními poznatky o vývoji mozku, které nám pomohou lépe 

pochopit, proč tyto změny nastávají právě v období dospívaní. V adolescenci se totiž vyvíjejí 

určité části mozku, které souvisejí s kognicí. Jedná se především o růst a změny v oblasti 

prefrontálního kortexu. Tato část mozku dozrává později a její vývoj je spjat se schopností 
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abstraktního uvažování, rozvojem pozornosti, regulačních schopností a dalších (Steinberg, 

2005). 

Myšlení se v tomto období mění nejen po své kvantitativní, ale i kvalitativní stránce. 

Dle Piageta a Inhelderové (2014) je dospívání typické obratem z konkrétního k hypoteticko-

deduktivnímu neboli formálnímu myšlení. Formální myšlení se vyznačuje abstraktním 

uvažováním, využíváním hypotéz a myšlenkových kombinací a zbavením se konkrétních 

a názorných pout našeho myšlení.  

Langmeier a Krejčířová (2008) shrnují hlavní pokroky, které tento nový způsob myšlení 

přináší. Adolescenti již dokáží pracovat s pojmy, které nejsou spjaty s bezprostřední 

zkušeností. Jejich myšlení je abstraktní. Při řešení problému se snaží hledat různé alternativy. 

Tvoří si všelijaké hypotézy a systematicky testují jejich platnost. Dalším znakem formálního 

myšlení je osvobození formy od obsahu. V tomto období jsou schopni používat složitější 

logické operace. Adolescent dokáže přemýšlet o svém myšlení, tato schopnost se nazývá 

metakognice. 

Co se týče paměti a pozornosti, adolescenti jsou schopni tvořit si určité strategie, které jim 

pomáhají lépe s těmito procesy pracovat. Rozvíjí se také metapaměť, která pomáhá 

nahlédnout na fungování vlastních paměťových procesů. Zvyšuje se také kapacita pracovní 

paměti (Blatný, 2016). Dospívající lépe ovládají svou pozornost, systematicky, zaměřeně 

a flexibilně s ní nakládají (Vágnerová, 2012).  

Adolescence je také typická postupným zlepšením percepce a porozumění emočním 

a sociálním podnětům (Yurgelun-Todd, 2007). Myšlení bývá zpočátku radikální, dospívající 

reagují zkratkovitě a objevují se u nich nepřesné generalizace. Na těchto přesvědčeních trvají 

a nejsou schopni přijmout jiný pohled. Tento radikalismus je dán nezralostí a nedostatkem 

zkušeností se světem (Vašutová et al., 2013). Postupně se však myšlení stává více relativní, 

již chápou, že k určitému chování mohou vést různé motivy. Situaci se snaží nahlédnout 

z různých perspektiv (Thorová, 2015).   

S tím souvisí i morální uvažování dospívajících. Dle Piageta a Inhelderové (2014) se 

adolescenti nacházejí na úrovni autonomní morálky, která odkazuje k určitému relativismu 

a subjektivismu. Pro posouzení nějakého chování jsou pro ně důležité především záměry 
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daného člověka. Co se týče společenských pravidel, uvědomují si, že vznikla společným 

konsensem a že nejsou neměnná.  

V kontextu tématu této práce je také důležité zamýšlet se nad tím, jestli se kognitivní vývoj 

chlapců nějakým způsobem liší od tohoto vývoje u dívek. Janošová (2008) uvádí, že co se 

týče kognice, mezi chlapci a dívkami nejsou rozdíly nijak vysoké. Ardila et al. (2011) tento 

výrok potvrzují a poukazují také spíše na podobnosti mezi pohlavími a jen na minimální 

rozdíly. V jejich výzkumu se tyto rozdíly objevovaly jen v několika málo subtestech. 

Chlapci byli signifikantně horší ve verbální expresi a porozumění než dívky, naopak lepší se 

ukázali býti v některých vizuálně prostorových subtestech. Tyto nuance pak mohou být 

způsobeny například vlivem sociálních a kulturních faktorů.  

1.4 Emoční vývoj 

U adolescenta se tedy kromě biologických a kognitivních změn projevují také změny 

v emocionalitě. Adolescence je spojena se zvýšenou sebereflexí, kdy si mladý člověk více 

uvědomuje sám sebe a může tak nad sebou více přemýšlet a snažit se své prožívání pochopit 

(Vašutová et al., 2013). Dochází k diferenciaci prožitků, přibývá vyšších citů (Macek, 1999).  

Dospívání je typické zvýšenou emoční labilitou, prožitky jsou na začátku tohoto období dost 

intenzivní, trvají krátkou dobu a častěji se mění. V prožívání se také objevuje větší 

impulzivita a zhoršené sebeovládání. Bývají kritičtí, často také přecitlivělí, a to spíše směrem 

k negativním náladám (Vágnerová, 2012). V průběhu dalšího vývoje se však prožívání 

pomalu stabilizuje, odezní náladovost a labilita. Vašutová et al. (2013) hovoří 

o tzv. mechanismu kyvadla. To znamená, že adolescent, který se neustále vyvíjí a stává se 

vyzrálejším, se občas vrací jakoby do nižších stádií a chová se dětinsky. Macek (1999) však 

ve své práci udává, že průběh tohoto období nemusí být vždy takto dramatický a že problémy 

mají spíše ti, kteří vykazovali určitou labilitu již v dětství.  

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, během vývoje se také rozvíjí regulační mechanismy. 

V tomto případě hovořím tedy o regulaci emocí, ta se postupem času stává flexibilnější. 

Poznávání a porozumění vlastním emocím, ale i emocím těch druhých, bývá přesnější. 

Adolescenti také více chápou možnou selektivitu svého poznávání a porozumění a získávají 

tak větší náhled na své prožívání (Zimmerman, Iwanski, 2014).  
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Některé výzkumy reflektují rozdíly v emocionálním vývoji u dívek a chlapců. Kindlon 

a Thompson (2011) poukazují na to, že kultura tento vývoj u chlapců nepodporuje a spíše 

mu zabraňuje. Ve společnosti se objevují ještě stále stereotypní názory jako například ten, 

že muž má být silný a tvrdý. Tím pak chlapcům v podstatě odpírají možnost osvojení 

a rozvinutí si celého spektra emocionálních reakcí. Tento proces nazývají špatnou 

emocionální výchovou chlapců. Další výzkumy tyto myšlenky potvrzují a hovoří dále např. 

o tom, že během adolescence chlapci své emoce vyjadřují méně, než tomu bylo v dřívějších 

vývojových fázích (např. Way et al., 2014; Reigeluth et al., 2016). Tohle chování může pak 

mít vliv na jejich zdraví a well-being (Randell et al., 2016).  

1.5 Změny v oblasti sociální 

Vývoj v adolescenci ovšem neprobíhá jen na úrovni jedince, ale i na úrovni jeho vztahů. 

Jelikož je cílem práce zaměřit se především na psychosociální aspekty dospívání, pokusím 

se blíže představit specifika vztahů v adolescenci s různými skupinami lidí, ať už to budou 

členové rodiny, učitelé/učitelky, vrstevníci/vrstevnice nebo partnerky/partneři.  

1.5.1 Vztahy k rodinným příslušníkům 

Nejdříve se zaměřím na rodiče. Rodiče mají od počátku nezastupitelnou roli v životě 

člověka, měli by představovat bezpečí a zázemí. Vztah k vlastním rodičům se však také 

vyvíjí. Jak jsem uvedla výše, jedním z hlavních úkolů tohoto období je dosažení 

samostatnosti, což nevyhnutelně obnáší emancipaci od rodičů. Grotevant a Cooper (1985) 

poukazují na to, že zde nejde o přetrhání pout mezi dítětem a rodičem, ale spíše 

o transformaci asymetrického postavení těchto aktérů do postavení partnerského.  

Na začátku adolescence se k dospívajícím rodiče často chovají ještě jako k dětem. Sice se 

zvyšují požadavky a povinnosti, které musí adolescenti plnit, nicméně se rodiče stále ještě 

zdráhají jim dávat větší volnost a více práv. To může souviset například se strachem o své 

dítě, jelikož není ještě úplně zralé a nemá dostatek zkušeností. Chování vůči rodičům se tak 

může projevit negativismem (Vágnerová, 2012). Ten může nabývat různou podobu, např. 

adolescent nevyhoví požadavkům rodičů nebo dělá opak toho, co po něm rodiče chtěli 

(Hartl, Hartlová, 2010).  
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V průběhu se tento postoj k rodičům mění. Adolescenti začínají být více kritičtí. Neznamená 

to však, že by byli v odporu proti všemu, co rodiče říkají nebo dělají. Tuto kritičnost musíme 

brát jako způsob hledání toho, jakým směrem se bude život dospívajícího ubírat a jestli tato 

cesta bude stejná, jako byla cesta jeho rodičů, anebo zda si zvolí jinou možnost. V tomto 

období si již své rodiče neidealizují, ale uvědomují si, že i oni mohou dělat chyby 

(Vágnerová, 2012).  

Říčan (2006) hovoří o tom, že je velmi důležité brát dospívajícího vážně, musí to být však 

upřímné a nepředstírané. Macek (1999, str. 67) uvádí, že „je důležitý rodičovský zájem 

a zaangažovanost. Konflikty nevadí, když mají adolescenti pocit, že mohou svobodně 

vyjádřit názory a že se na ně bere ohled.“ S tím souvisí způsob, jakým spolu adolescenti 

a rodiče komunikují. Pokud je komunikace nějakým způsobem narušena, oslabuje to 

fungování rodinného systému a také to má vliv na jednotlivé členy. Veldová (2007) 

poukazuje na to, že adolescenti by od svých rodičů chtěli více respektu ke svému soukromí, 

přáním a názorům, dále také méně nevyžádaných rad a více naslouchání.    

Chování a komunikace rodičů s chlapci se oproti komunikaci s dívkami vyznačuje určitými 

specifiky. U chlapců nedochází k takové kontrole ze stran rodičů jako u dívek. Chlapci svým 

rodičům sdělují také méně informací ze svého osobního života. Svá tajemství si v průběhu 

dospívání udržují víceméně stabilně, u dívek se tato potřeba v časné adolescenci zvyšuje 

a kolem 14. roku klesá (Keijsers, Poulin, 2013). Vztahy matek k dospívajícím chlapcům jsou 

charakteristické menší kritičností a větší tolerancí. Matky nekladou na chlapce takové 

požadavky jako na dívky, nemají doma tolik povinností. Vztah k otci se také mění, je zde 

kladen důraz na společnou příslušnost k mužství (Vágnerová, 2012).  

Dle psychoanalytiků dochází v tomto období k tzv. druhé oidipské fázi, což znamená, že se 

dospívající snaží překonat závislost na rodičích, a to především vymanit se z vazby sexuální 

povahy. Adolescenti si tedy hledají náhradní objekt svého potenciálního uspokojení, už jím 

není jeden z rodičů, v případě chlapců tedy matka (Vágnerová, 2012). To pak vysvětluje 

výše zmíněnou proměnu vztahů k rodičům a obrat k vrstevníkům.  

Co se týče výchovy chlapců, rodiče častěji využívají tvrdší prostředky. Vychází to 

z předpokladu, že díky tvrdé disciplíně se z chlapce stane muž. Také se předpokládá, že na 
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jemnější náznaky chlapci nereagují (Kindlon, Thompson, 2011). Zde opět vidíme vliv 

genderových stereotypů v naší společnosti a kultuře.  

Dospívající také tráví se svými rodiči méně času a více se zaměřují na své vrstevníky a na 

aktivity mimo rodinu (De Goede, Branje, Meeus, 2007). Domnívám se, že to souvisí 

především s rozvolňováním vazeb mezi rodiči a jejich dětmi a experimentováním 

a získáváním nových zážitků a zkušeností.  

Vztahy se sourozenci mají také nezastupitelnou roli v životě dospívajícího. Je ovšem 

důležité, jak věkově vzdáleni od sebe jednotliví sourozenci jsou. Mladší sourozenci pro 

dospívající nebývají atraktivní, jejich dětinskost je obtěžuje (Vágnerová, 2012). Pokud jsou 

sourozenci přibližně stejného věku, objevují se u nich podobné potřeby a zkušenosti. Starší 

sourozenci zase pomáhají adolescentům s přechodem do dospělosti (Macek, 1999). Mladší 

sourozenci mohou tedy pro dospívající, kteří chtějí především trávit čas se svými vrstevníky, 

být určitou přítěží. S podobně starými si naopak mohou dobře rozumět, sdílet své aktuální 

starosti a radosti, jelikož si jsou blízcí a dokáží se na sebe naladit na základě podobné 

zkušenosti. Starší jim pak pomáhají s přechodem a zvládnutím různých aspektů dospívání, 

které adolescenty teprve čekají a nevěděli by si s nimi případně rady. Staršího sourozence 

mohou brát jako svůj vzor (Seginer, 1998).  

Tyto vztahy se také s věkem mění. Výzkumy poukazují na to, že stejně jako ve vztahu k 

rodičům, i se sourozenci na začátku tohoto období nejdříve dochází ke zvýšené konfliktnosti 

a k méně intenzivním přátelským vztahům. S postupem času tato konfliktnost však klesá 

a mezi sourozenci se rozvíjí emoční a intimní vazby. Nicméně tato konfliktnost se nemusí 

objevovat u všech adolescentů a mohou v jejich vztahu převažovat výše zmíněné aspekty 

jako vzájemná podpora a pomoc (Scharf, Shulman, Avigad-Spitz, 2005). Vztahy také 

ovlivňuje pohlaví sourozenců. U sourozenců stejného pohlaví se vyskytuje větší soudržnost 

a menší konfliktnost (Oliva, Arranz, 2005). 

1.5.2 Přátelské a partnerské vztahy  

Velký význam nabývají v adolescenci přátelské a partnerské vztahy. Hrají podstatnou roli 

při utváření identity a také při postupující emancipaci adolescenta. Přátelské vztahy 

v adolescenci můžeme také pojímat jako předchůdce vztahů romantických (Connolly, 

Furman, Konarski, 2000).  
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Langmeier a Krejčířová (2006) poukazují na určité stupně ve vývoji vztahů v adolescenci. 

Nicméně ještě dodávají, že se přesná sekvence těchto fází neobjevuje u všech adolescentů 

a je to tak opět značně individuální. Těchto 5 fází má následující charakteristiky: 

1. Skupinová izosexuální fáze – Tato fáze by měla nastat ze začátku adolescence a je 

specifická tím, že si dospívající tvoří především skupinky, které se skládají 

z jedinců stejného pohlaví. Členové druhého pohlaví jsou odmítáni pro rozdílné 

záliby a chování. V takové skupině je důležitý společný zájem, ale také potřeba být 

součástí nějakého celku.  

2. Individuální izosexuální fáze – Postupně se objevuje potřeba mít jednoho blízkého 

přítele stejného pohlaví, se kterým by adolescent mohl sdílet své pocity, zážitky, 

zkušenosti. Chlapecké přátelství stojí povětšinou na již výše zmíněných společných 

zájmech a aktivitách.  

3. Přechodná etapa – Ta se vyznačuje začínajícím zájmem o druhé pohlaví, ovšem 

kontakt je v této fázi nejistý. Ti adolescenti, kteří veřejně tento zájem projeví, se 

často setkávají s posměchem. 

4. Heterosexuální fáze polygamní – Na přelomu rané a střední adolescence se začínají 

objevovat první vztahy, tzv. první lásky. Později se objevují i intimní a sexuální 

aktivity. Při kontaktu s druhým pohlavím chlapci především poukazují na svou sílu 

a své schopnosti.  

5. Etapa zamilovanosti – K této fázi dochází povětšinou na konci adolescence. Při ní 

se vztah k druhému pohlaví dostává na jinou úroveň, povětšinou ústí v hluboký 

a oddaný svazek.  

Dunphy (1963) uvádí podobné dělení. Hovoří o tom, že v adolescenci oproti předchozím 

vývojovým stádiím přibývá heterosexuálních vazeb a členství ve smíšených skupinách. 

Ve své práci definoval nejprve dva typy skupin – party (clique) a větší skupiny (crowd), 

které se od sebe navzájem liší. Party bývají menší, vyznačují se velikosti cca 3-9 členů. 

Menší počet členů umožňuje větší intimitu a také zvýšenou soudržnost skupiny. Bývají 

homogenní. Hlavní aktivitou je zde komunikace. Větší skupiny mívají počet členů v rozmezí 

15-30, tento počet pak neumožňuje tak blízké vztahy. Skupiny bývají smíšené. Hlavním 

centrem aktivit je pořádání větších akcí, jako jsou různé večírky. Zde se pak otvírá prostor 
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pro větší interakci mezi dívkami a chlapci. Autor následně uvádí, jak probíhá vývoj těchto 

skupin: 

1. fáze – Zde autor hovoří o tzv. izolované izosexuální partě. V této fázi mluvíme tedy 

o partách, jak jsme si je výše popsali. Izolovaná zde znamená, že je skupina 

izolovaná od kontaktu s partou opačného pohlaví. Jedná se o přetrvávání 

preadolescentních přátelských vazeb do období dospívání. 

2. fáze – Tuto fázi bere jako první orientaci směrem k heterogennosti skupiny. 

Jednotliví členové nyní participují na heterosexuálních interakcích ve velkých 

skupinách. V této fázi je však interakce považována za odvážnou a je prováděna 

pouze v rámci bezpečného prostředí, kdy je jedinec podporován přítomností vlastní 

party.  

3. fáze – V této fázi se poprvé ustanovují první partnerské vztahy. Nicméně zástupci 

jednotlivých pohlaví si stále uchovávají své členství v původních partách. Vzniká 

tak dvojité členství, které nevyhnutelně vede k transformaci struktury původních 

skupin.  

4. fáze – Po transformaci původních struktur zde dochází k vzniku nových 

heterosexuálních skupin. 

5. fáze – V poslední fázi dochází k rozpadu velkých skupin do malých part složených 

z heterosexuálních párů. 

Členství ve velké skupině je tedy závislé na předchozí příslušnosti k partě. Jeho hlavní 

funkce je pak poskytnutí prostoru pro utváření heterosexuálních vztahů. Výše popsaná 

rozdělení se shodují v tom, že vývoj vztahů začíná od homogenních malých skupin 

a postupem času dochází k vzniku nových heterogenních skupin a heterosexuálních vztahů. 

Obě teorie se zaměřují pouze na romantické vztahy k druhému pohlaví a nikde nezmiňují 

případný vývoj vztahů homosexuálních.    

V následujících odstavcích bych se ještě chtěla blíže zaměřit na výše popsané vztahy, 

nejdříve na ty přátelské. Přátelství chlapců má svá specifika. Chlapci k sobě nejsou tolik 

otevření a objevuje se u nich menší míra důvěrnosti ve vztahu než u dívek. V komunikaci se 

často objevují formy slovních potyček a humoru. Často tyto vztahy nejsou výlučné. I přesto 
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všechno se však neliší od přátelství dívek, co se týče stability, dlouhodobosti a vzájemné 

podpory (Janošová, 2008).  

Některé práce (např. Chu, 2005) se snaží vysvětlit, proč se chlapci tolik neotvírají svým 

vrstevníkům. Vyplývá z nich, že to dělají z toho důvodu, aby nemohli být následně 

kritizováni či zesměšňováni. Chrání tím tak sami sebe a svou zranitelnost. S tím souvisí 

i potřeba udržet si obraz své maskulinity. V takovém prostředí se pak chlapci rychle naučí 

zvýrazňovat prvky související s maskulinitou, a naopak potlačovat takové pocity 

a myšlenky, které by nějakým způsobem souvisely s jejich ženskými kvalitami a mohly by 

být záminkou pro zpochybňování jejich mužství. 

Co se týče partnerských vztahů, v období adolescence má většina z nich spíše krátké trvání, 

jelikož se zatím jedná jen o experimentování, hledání a získávání zkušeností. Výše popsané 

biologické změny také úzce souvisí s rozvojem erotických pocitů. V dospívání se tak 

objevují nové zážitky sexuální povahy. Na začátku adolescence se většinou jedná především 

o autoerotické praktiky. Masturbace je v tomto období zcela přirozená. Důležitou událostí je 

první sexuální styk (Vágnerová, 2012).  

Když se blíže zaměříme na sexuální chování v České republice, Weiss a Zvěřina (In Hollý, 

Doubek, Páv, 2014) již od roku 1993 provádějí v intervalu 5 let výzkum, který popisuje 

vývoj změn v sexuálním chování české populace. Uvádí řadu dat, která mohou poukázat na 

určité trendy v naší společnosti. Co se týče prvního polibku a rande, u mužů i žen je věk 

přibližně stejný a to 15. rok. Toto číslo se za posledních deset let nijak nemění. Nicméně co 

se týče prvního pohlavního styku, data ukazují na snižování věku u obou pohlaví. Mezi roky 

1993–1998 měl u chlapců tento věk vzrůstající tendenci, od roku 1998 do 2013 nicméně 

každých pět let poklesl (za tuto dobu z 18,17 let na 17,79 let). I přes tento pokles však ve 

svém článku uvádějí, že se česká populace chová oproti minulým létům zodpovědněji 

v otázkách ochrany proti nechtěnému početí a pohlavně přenosným chorobám.  

1.5.3 Vztahy s učiteli a přechod na střední školu  

Vliv všech výše zmíněných změn na život adolescenta se projeví i ve vztazích k učitelům 

a ke škole jako takové. Již dříve jsme hovořili o zvýšeném negativismu a kritičnosti v tomto 

období, ta se může projevovat právě i ve vztahu k učitelům. Dospívající mohou mít tendenci 

s učiteli polemizovat a projevovat svůj nesouhlas. Velká část ale s učiteli do konfrontace 
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spíše nepřichází a své postoje a názory probírají například ve vrstevnické skupině 

(Vágnerová, 2012).   

Výzkumy poukazují na rozdíly v chování učitelů k dívkám a chlapcům. U chlapců se více 

toleruje, pokud se snaží svým jednáním prosadit. Také jim učitelé nechávají více volnosti 

při rozhodování. Nicméně chlapci jsou učiteli častěji napomínáni a také více než dívky 

dostávají tresty za kázeňské přestupky (Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010).  

Ve střední adolescenci většinu mladých lidí čeká přechod ze základní školy na školu střední. 

Čeká je tedy rozhodování o tom, jakým směrem se chtějí profesně orientovat. Rozhodovací 

období pro ně může být náročné, jelikož často ještě v tomto věku nemají vyhraněné zájmy 

a ani jejich vývoj ještě není úplně dokončen. Langmeier a Krejčířová (2006) uvádějí tři typy 

volby povolání: 

1. Typ A – Adolescent volí povolání na základě toho, co chtějí rodiče nebo jiné 

významné dospělé osoby. Nezapojují tedy do výběru vlastní zájem, jde o pouhé 

pasivní přijetí volby někoho jiného. 

2. Typ B – Tento typ se vyznačuje tím, že dospívající má pouze nějakou širokou 

představu, jakým směrem by se chtěl ubírat a ta je poté korigována vlivem okolí. 

3. Typ C – Dospívající si řídí volbu svého povolání sami, podle svých vlastních zájmů 

a priorit.  

Autoři uvádějí, že nejčastěji se vyskytuje typ B. Je proto velmi důležité zaměřit se na 

poradenské služby, jelikož dnešní dospívající mají velmi málo zkušeností a nedostatek 

informací o jednotlivých profesích. A to často i o profesi, kterou si volí.   

Ve výběru oboru stále přetrvávají genderové stereotypy. Chlapci či muži jsou považováni 

za ty racionální a logicky přemýšlející, tím pádem by měli směřovat spíše na obory 

technické. Jarkovská, Lišková a Šmídová (2010) ve své práci vycházejí ze statistických 

údajů, ze kterých je patrné, že ve školním roce 2006/2007 studovalo na středních školách 

zaměřených na elektrotechniku nebo výpočetní techniku 97,9 % chlapců. V humanitních 

oborech jako je např. pedagogika to pak bylo jen 8,9 % chlapců. 
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Přechod na střední školu s sebou přináší uzavření jedné etapy života a otevření další. Pokud 

si adolescenti vyberou střední školu vzdálenou bydlišti, musí bydlet na internátech. Tento 

krok je zase posouvá dále v osamostatnění (Blatný, 2016).  
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2 Utváření identity  

Jak jsem zmínila v předchozích částech práce, jedním z hlavních vývojových úkolů v období 

adolescence je upevňování a dosažení stabilní identity. Proto bych tomuto konceptu chtěla 

věnovat samostatnou kapitolu a blíže se na něj zaměřit. Nicméně, jak to v humanitních 

vědách bývá, často se setkáváme s odlišnými pojetími a rozdílnou terminologií jednotlivých 

autorů. Ani při definování identity se této rozmanitosti nevyhneme. Pokusím se tedy podat 

ucelený přehled základních poznatků a významných teorií s ní spojených.  

Pojetí identity můžeme dělit na tzv. silná a slabá. Silná pojetí vycházejí z toho, jak byla 

pojímána identita původně, tj. jako stabilita a neměnnost dané osoby v čase. Slabá pojetí 

poté poukazují na proměnlivost identity dle aktuálních okolností (Brubacker, Cooper, 2000). 

Mezi silné teorie pak řadíme např. pojetí Eriksona. Mezi slabé pak především postmoderní 

teorie jako je například narativní přístup (Bačová In Výrost, Slaměník, 2008).  

Než se ovšem zaměřím na konkrétní teorie, je nutné nejdříve identitu definovat a představit 

další pojmy a koncepty s ní spojené, abychom pochopili komplexnost a složitost tohoto 

pojmu.   

2.1 Základní aspekty identity  

Adolescence je typická zvýšenou sebereflexí a přemýšlením o svém prožívání, což přímo 

souvisí s identitou. Hartl a Hartlová (2010, str. 212) identitu definují jako „prožívání 

a uvědomování si sebe samého, své jedinečnosti i odlišnosti od ostatních.“ Další autoři 

(např. Macek, 1999; Vašutová et al., 2013) chápou identitu jako komplexní a 

mnohovrstevnatý koncept. Tuto komplexnost pak můžeme vyjádřit významnými otázkami, 

na které hledá dospívající odpověď. Patří sem například otázky typu „Kam patřím?“, „Kam 

směřuji?“, „Co je pro mě důležité?“, „Jak jsem spokojený se svým životem?“ a další. 

Z výše uvedeného můžeme tedy identitu chápat jako proces, ve kterém dochází k stále 

intenzivnějšímu uvědomování si sebe sama. Toto vědomí sebe sama pomalu vystupuje jako 

výsledek zrání, sociálních interakcí, komunikace, percepce atd. Utváření identity se pomalu 

odehrává od počátku vývoje, v adolescenci však vyvstává jako osobně důležité téma (Tyrlík, 

Macek, Širůček, 2010).  
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Získávání pocitu vlastní jedinečnosti se pak nazývá individuace (McLean, Breen, Fournier, 

2010). Aby byl tento proces úspěšný, musí dospívající dosáhnout psychické samostatnosti 

a diferenciace, což znamená, že sám sebe vidí jako rozdílného oproti ostatním, přebírá za 

sebe odpovědnost a jedná nezávisle na druhých (Langmeier, Krejčířová, 2006).  

S identitou také souvisí pojmy jako je sebepojetí a sebehodnocení. I přesto, že mají tyto 

pojmy mnoho společného, je potřeba je od sebe odlišit. Sebepojetí je „vytváření úsudku 

o sobě, jež má hodnotící a popisný rozměr, na rozdíl od sebehodnocení je v sebepojetí 

zdůrazněna kognitivní složka (Hartl, Hartlová, 2010, str. 515).“ Sebepojetí tedy odkazuje 

k naší kognici. Co se týče sebehodnocení, Macek (In Výrost, Slaměník, 2008) ji vymezuje 

jako afektivní složku.  

Se sebepojetím a sebehodnocením souvisí koncept tzv. možných já (possible selves), který 

formulovaly Markusová a Nuriusová (1986). Možná já reprezentují představy jednotlivců 

o tom, čím se mohou nebo čím by se chtěli stát, a naopak toho, čím by se stát nechtěli nebo 

se toho obávají. Vlastní sebepojetí pak může obsahovat dobré já, špatné já, obávané já, 

ideální já, ne-já a další. Tato možná já hrají významnou roli, fungují jako pobídky pro 

budoucí chování a také poskytují hodnotící a interpretační rámec aktuálnímu pohledu na své 

já. Možná já jsou individuální, nicméně mají i svůj sociální rozměr. Vznikají jako přímý 

důsledek sociálního srovnávání s druhými lidmi.  

Z hlediska vývoje uvažujeme o procesu získávání a následného dosažení nebo odmítnutí 

možných já. Na základě těchto selekcí a konstrukcí můžeme považovat osobu za tvůrce 

vlastního vývoje (Markus, Nurius, 1986). V kontextu těchto poznatků je patrné, že se daná 

osoba aktivně podílí na utváření své vlastní identity.  

Formování identity je individuální proces, ve kterém adolescenti zkoumají a zavazují se 

k definování rolí a hodnot v různých oblastech jako je politika, povolání, náboženství, 

intimní vztahy, přátelství, genderové role a jiné (Steensma et al., 2013). Zde vidíme opět 

výše zmíněnou komplexnost a rozmanitost identity. Na její formování má vliv řada faktorů, 

o kterých pojednávala předchozí kapitola. V podstatě všechny zmíněné změny ji nějakým 

způsobem utvářejí. 
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U identity rozlišujeme její osobní a sociální hledisko. U osobního hlediska je důležitá 

sebereflexe a sebehodnocení. Základním rysem je vědomí toho, že je daná osoba jedinečná 

a neopakovatelná bytost. Tento aspekt nám pomáhá odpovědět na otázku „Kdo jsem?“. 

Sociální hledisko zahrnuje především začlenění do různých skupin, jednotlivé vztahy 

a jejich kontinuitu. Toto hledisko poskytuje např. odpovědi na otázku „Kam patřím?“ 

(Macek, 1999).  

Již v předchozí kapitole jsem se zmiňovala o důležitosti vztahů v dospívání. Adolescent má 

zvýšenou potřebu někam patřit. S tím souvisí další aspekt identity a to je tzv. skupinová 

identita. V tomto období se adolescenti stávají členy nějaké subkultury. Osoby v této 

skupině jsou pak spojeny stejnými idejemi, a svou příslušnost dávají najevo např. stylem 

oblékání, chováním, vyjadřováním (Thorová, 2015). Domnívám se, že členství v těchto 

skupinách pak může sloužit také k experimentaci s vlastní identitou.  

Jelikož se diplomová práce zabývá chlapci v adolescenci, považuji za nutné se podrobněji 

zaměřit na pohlavní a genderové aspekty identity. V tomto kontextu hovoříme tedy 

o tzv. pohlavní a genderové identitě. Pohlavní identita je základní vědomí příslušnosti 

k jednomu či druhému pohlaví. Je zde důležitá biologická podstata pohlaví dané osoby a také 

identifikace s ním. Tuto identitu nemůžeme v průběhu života měnit.  

Pro pochopení genderové identity je nejdříve nutné definovat, co to gender vlastně je. 

Gender neboli rod je spjat s rozdíly mezi ženami a muži, které existují v té konkrétní 

společnosti a kultuře. Genderová identita je poté dána těmi genderovými aspekty, které 

daná osoba přijímá za své a chápe je jako svou součást. Genderová identita se může do určité 

míry měnit (Janošová, 2008). Ve většině případů se bude rozvíjet genderová identita v 

souladu s fyzickými charakteristikami dané osoby. Dítě s chromozomem XY a s mužským 

genitálem bude obecně přijímat mužskou genderovou identitu a typické chování s ní spojené 

(Steensma et al., 2013).   

S genderovou identitou je také spojena genderová role, což je určitý souhrn představ o tom, 

jací jsou příslušníci daného pohlaví. Mužská nebo chlapecká role bývá chápána jako 

výhodnější. U chlapců se neobjevuje tolik omezení (na biologické, ani sociální rovině), 

a jsou tudíž svobodnější a bývají ve společnosti více oceňováni (Vágnerová, 2012).  
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V dnešní době se můžeme setkávat s tzv. virtuální identitou. S rozmachem moderních 

technologií se nabízí prostředí internetu jako specifické místo, ve kterém se může identita 

také utvářet. Jeho hlavní charakteristikou je to, že je anonymní. Můžeme se zde chovat tak, 

jak bychom se v reálném světě nechovali a to, jakým způsobem se zde prezentujeme, nemusí 

odpovídat naší vlastní identitě (Ševčíková, Šmahel In Tyrlík, Macek, Širůček, 2010). 

Můžeme se prezentovat různě, toto prostředí nám tak umožňuje experimentovat s vlastní 

identitou a pomoci nám nalézt to, co nám nejvíce vyhovuje.  

Dalším charakteristickým rysem internetu je to, že zde není člověk přítomen fyzicky. Tvoří 

si tedy jen jakousi svou virtuální reprezentaci. Jedná se o shluk digitálních, různě 

uspořádaných dat (např. naše přezdívka, emailová adresa, historie aj.). Do této reprezentace 

pak promítáme naše myšlenky a pocity. Virtuální identita může mít blízko k naší skutečné 

identitě, nicméně nikdy už z její podstaty nemůže odpovídat realitě (Vybíral, Šmahel, 

Divínová, 2004). 

Výše zmíněný přehled různých aspektů identity není jistě vyčerpávající. Snažila jsem se 

postihnout témata, která jsou pro adolescenci relevantní. Nicméně se opět ukazuje složitost 

a komplexnost tohoto pojmu. V další podkapitole se zaměřím na několik vlivných teorií 

identity. 

2.2 Představení vybraných teorií identity  

Jedna z nejznámějších teorií je spojena se jménem Erika Eriksona, jedná se o tzv. teorii 

psychosociálního vývoje. Erikson určil pro každé období v životě člověka centrální 

konflikt, a domníval se, že každé stádium stojí na základech zvládnutí stádia předchozího. 

Tento konflikt není brán jako něco špatného, naopak, jeho vyřešení je zdrojem růstu 

osobnosti (Erikson, 2015). Pro adolescenci vymezil Erikson (2002) konflikt, který nazývá 

jako „identita proti konfuzi rolí“. Adolescenti se zabývají tím, jak se sami cítí, a jestli to 

odpovídá tomu, jak je vnímají ostatní lidé. Snaží se o propojení a integraci svých rolí 

a zkušeností. Nebezpečí pak může nastat, pokud jedinec ztrácí svou identitu a nadměrně se 

identifikuje s ostatními lidmi.  

Důležitým pojmem v Eriksonově teorii je tzv. psychosociální moratorium, které doprovází 

tento přechod mezi dětstvím a dospělostí. Jedná se o prodloužení období experimentace 
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v dospívání a pozdější přijetí role dospělého, jelikož tato role může být pro mnohé z nich 

náročná (Erikson, 2015).  

Nemůžeme popřít, že Eriksonova teorie přinesla cenné poznatky o vývoji člověka v průběhu 

celého života, a také poukázala na významný proces utváření identity v dospívání. Nicméně 

novější práce z vývojové psychologie, konkrétně již zmíněný koncept vynořující se 

dospělosti, právě poukazuje na to, že se tento centrální konflikt z adolescence dále ještě 

posouvá. S možnostmi (cestování, studium na vysoké škole, aj.), které dnešní doba nabízí, 

se odsouvá i dospělost a dosažení autonomie. Mladí lidé tak mají v podstatě možnost využít 

i svá dvacátá léta na to, aby si odpověděli na výše zmíněné identitní otázky.   

Další vlivnou teorií je teorie statusů identity Jamese E. Marcii (1980). Autor chápe identitu 

jako vnitřní, sebekonstruující, dynamickou organizaci pohnutek, schopností, přání 

a individuální historie daného jedince. Čím lépe je tato struktura vyvinuta, tím více si je 

jedinec vědom své jedinečnosti, ale také podobnosti s druhými lidmi. Vnímá své silné a slabé 

stránky. Z toho jasně vyplývá, že identita jako taková je dynamická, neustále se vyvíjející. 

Marcia (1980) zmiňuje, že vývoj identity nezačíná ani nekončí přímo v období dospívání. 

Začíná již v kojeneckém věku, kdy dítě dokáže diferenciovat sebe a objekt a končí až ve 

stáří, kdy má člověk dosáhnout integrity. Nicméně důraz na adolescenci je kladen z toho 

důvodu, že je to doba, kdy se spojí vše, co vzniklo v předchozích obdobích, do jednoho 

celku. Dobře rozvinutá struktura identity v tomto období predisponuje člověka k otevřenosti 

ke změnám ve společnosti a ve vztazích. 

Vývoj identity není vůbec jednoduchý, jelikož staví jak na procesu potvrzování a přebírání, 

tak i na odmítání. To znamená, že se člověk musí vzdát některých aspektů z dětství (jako 

příklad uvádí, že se dítě musí vzdát rodiče jako psychosexuálního objektu) a zároveň získává 

nové, které zahrnuje do své struktury. U mladých lidí pak může být utváření identity velmi 

obtížné, jelikož se nechtějí vzdát starých aspektů z minulosti a mají obavy z vlastních voleb 

v budoucnosti – jako například co budu studovat za vysokou školu, kde budu pracovat, koho 

si vyberu jako svého partnera aj. Tato rozhodnutí pak mají vliv na utváření identity a jejich 

důsledky se promítnou do budoucnosti (Marcia, 1980).  
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Marcia (1966) identifikoval 4 statusy identity, se kterými se dospívající může v průběhu 

vývoje setkat. Tyto statusy jsou pak definovány na základě krize (což je přítomnost nebo 

nepřítomnost rozhodovacího období a hledání) a závazku (vložení osobních investic).  

1. Status dosažení identity (Identity achievement) – Tohoto statusu dospívající 

dosáhne po tom, co si již prošel určitými krizemi. Při hledání profesní dráhy 

zvažoval několik možností a rozhodl se podle sebe, vliv okolí je tedy minimální. 

Přehodnotil svá minulá přání, učinil svobodná rozhodnutí a převzal za ně 

zodpovědnost.  

2. Status předčasného uzavření (Foreclosure) – V tomto stavu se zatím dospívající 

nesetkal s krizí. Je těžké určit, kde začínají jeho přání a cíle a kde přání a cíle 

rodičů. Pasivně přejímá to, co mu ostatní připravili. Osobnost se stává rigidní. 

V situacích, kdy tyto přejaté aspekty přestávají fungovat, se pak cítí ohrožen.  

3. Status rozptýlené identity (Identity Diffusion) – Rozhodovací období a hledání 

může nebo nemusí být zatím přítomno. Dospívající s tímto statusem nepřijímá 

odpovědnost a ani se nesnaží o vložení investic do vývoje své identity. Představu 

o svém budoucím směřování mívá velmi malou, často své názory mění.  

4. Status moratoria (Moratorium) – Přijetí zodpovědnosti a vlastních investic chybí 

nebo jsou zatím neurčité. Přestože jsou pro dospívajícího stále důležitá přání 

rodičů, snaží se najít kompromis mezi jejich požadavky a vlastními schopnostmi. 

Často bývají zmatení a nejistí, jelikož krize právě probíhá.  

Marcia (1980) také poukazuje na to, jaké charakteristiky mají adolescentní chlapci s určitým 

statusem. U chlapců ve statusu moratoria se objevuje největší úzkostnost, ta vyplývá 

z aktuálního prožívání krize. Adolescenti nacházející se ve statusu dosažení identity a ve 

statusu moratoria získávají ve výzkumech vyšší skóre v hodnocení sebevědomí než zbylé 

dvě skupiny. Tyto dvě skupiny jsou naopak náchylnější na změnu hodnocení sebe sama, ať 

už v pozitivním nebo negativním směru, a to v reakci na vnější zpětnou vazbu. Dále se 

ukázalo, že skupina adolescentů, která je charakteristická statusem předčasného uzavření, 

nejvíce uznává autority a je tedy ze všech nejposlušnější. Také skórují nízko na autonomních 

škálách, a naopak mají nejvyšší potřebu sociálního uznání, jsou také ochotnější 

k podřizování se ostatním.  
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Co se týče vztahové oblasti, u adolescentů se statusem moratoria se vyskytuje značná 

ambivalence. Nejsou tolik spolupracující, nicméně zároveň tendují k tomu, aby jejich reakce 

odpovídaly reakcím vrstevníků. Své pocity vyjadřují jasně, udržují si intenzivní vztahy. 

Skupina adolescentů se statusem rozptýlené identity je obecně více stažena do sebe. 

Své rodiče popisují jako odměřené, bez pochopení. Často ustupují do fantazie. Adolescenti 

se statusem předčasného ukončení se dle výzkumů chovají nejlépe ze všech skupin. Jsou 

pilní a plní si své úkoly. Své rodiny popisují jako milující a chápající. Snaží se vyhýbat 

vyjadřování silných emocí – ať už pozitivních nebo negativních (Marcia, 1980).  

Zastánci výše zmíněného přístupu sdílejí přesvědčení, že preadolescentní a raná adolescentní 

identita je primárně dána prostřednictvím identifikace s významnými dospělými 

(Jones et al., 2014). Když se pak podíváme na statusy z vývojového hlediska, data ukazují, 

že většina chlapců začíná se statusem rozptýlené identity nebo předčasného ukončení 

a největší změna pak nastává mezi 18. a 21. rokem, kdy dochází ke změně z výše 

jmenovaných statusů ke statusu dosažení identity (Marcia, 1980). Nicméně z předchozích 

poznatků je patrné, že v dnešní době mohou mladí lidé dosáhnout identity až mezi 20. a 30. 

léty svého života. Mohou tedy delší dobu setrvávat v některém z ostatních statusů.   

Berzonsky (2004b) navazuje na Marciovu teorii a přichází se sociálně kognitivním 

modelem identity. Vycházel z teorie konstruktivismu (podrobněji např. Kelly, 2003). Tento 

model zdůrazňuje roli sociálně kognitivních strategií a procesů, které se zapojují při 

budování identity. O identitě pak tento autor uvažuje jako o jakési self-teorii. Tato self-teorie 

obsahuje procedurální a operační schémata pro řešení problémů a rozhodování se a osobní 

konstrukty, které pomáhají dávat smysl událostem a zkušenostem dané osoby. Tvoří jakýsi 

rámec pro zpracování a interpretaci informací, které každý den přicházejí (Berzonsky, 

2004a).  

Berzonsky (2004b) identifikoval 3 styly zpracování informací relevantní pro identitu, a to 

styl informační, normativní a difúzní (vyhýbavý). Adolescenti používající informační styl 

zpracování aktivně vyhledávají a vyhodnocují informace. Vykazují větší míru sebereflexe, 

jsou svědomití, otevření novým zkušenostem, zaměření na problém. Ti, kteří používají 

normativní styl, jsou závislí na rozhodnutí druhých lidí. Nejsou přístupní novým informacím 

a zkušenostem, které by mohly být v rozporu s jejich přesvědčeními a hodnotami. 
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Dospívající s difúzním stylem často odkládají a vyhýbají se řešení problémů. Jejich chování 

je především určeno situačními faktory.  

Když porovnáme tyto styly s výše uvedenými statusy, tak dle jejich charakteristik můžeme 

uvažovat o tom, že dospívající ve statusu dosažení identity budou směřovat k informačnímu 

stylu zpracování. Dospívající ve statusu předčasného uzavření zase spíše k normativnímu 

stylu. Difúzní styl bychom potom mohli přiřadit ke statusu rozptýlené identity. Můžeme si 

tedy všimnout, že Berzonsky Marciovu teorii propracoval a rozšířil o sociálně kognitivní 

aspekt.  

Jiná možnost, jak pojímat proces utváření identity, je narativní přístup. V tomto přístupu 

jde o to, jak osoba dokáže reflektovat své zkušenosti z minulosti ve vztahu k přítomnému 

a budoucímu self a jaký jim přikládá význam – jedná se o tzv. narativní utváření významu. 

Přístup se zaměřuje na důležitost pocitu osobní koherence a kontinuity prostřednictvím 

konstrukce vlastního životního příběhu (McAdams, McLean, 2013).   

Sobě a světu kolem nás rozumíme prostřednictvím příběhů – díky nim se utvářejí naše 

významy. Rozlišujeme dva způsoby utváření významu: a) zahrnování zážitků z minulosti do 

svého self (self-event connection), b) propracování na základě reflektování této minulosti 

(sophistication). První způsob můžeme chápat především v kontextu udržování koherence 

self, ten druhý při jeho dalším utváření a rozšiřování (McLean, Breen, Fournier, 2010). 

I když je utváření identity celoživotní proces, v adolescenci nabývá na své důležitosti. 

Životní příběhy začínají vyvstávat díky změnám, které toto období přináší, ať už je to 

přechod k formálním operacím, fyziologické zrání, nebo požadavky na rozhodování se ve 

škole, práci, rodině.  

McLean, Breen, Fournier (2010) se zabývali narativní identitou a vztahem k well-beingu 

(neboli životní spokojenosti) u adolescentních chlapců. Ve svém výzkumu došli k závěrům, 

že v adolescenci může dočasně docházet k nižšímu well-beingu. Autoři tento poznatek 

vysvětlují spojitostí s propracováním významu. V tomto případě se využívá procesu 

abstrakce, jedná se tak o náročnou kognitivní práci, tudíž adolescenti mohou mít problémy 

koordinovat tyto abstrakce v jeden vyšší celek, což následně může vést k úzkosti.  
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Bauer, McAdams (2004) poukazují na vliv rodičů. Říkají, že u těch adolescentů, u kterých 

rodiče zdůrazňovali pozitivní význam minulých událostí, se objevuje vyšší sebevědomí. 

Podpora rodičů a sdílení je velmi důležité, jelikož významy se tvoří právě v interakcích 

s druhými. 

Můžeme si tedy všimnout, že utváření významů je velmi podstatné pro pozitivní fungování 

člověka. Příběhy nám také pomohou lépe utřídit naše zážitky a zkušenosti a dosáhnout tak 

koherentního já. 
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3 Aktuální témata spojená s adolescencí 

V následující kapitole bych se ráda zabývala tématy, která jsou v dnešní době s chlapci 

v adolescenci spjata. Těchto témat je značná řádka a každé z nich by zasloužilo samostatnou 

práci, nicméně jsem vybrala jen taková, která byla relevantní i vzhledem k výsledkům 

analýzy dat v empirické části. 

3.1 Rizikové chování spojené s užíváním návykových látek   

Prvním tématem je rizikové chování spojené s užíváním návykových látek. Nejdříve je ale 

potřeba definovat, co se pod termínem rizikové chování vlastně skrývá. Rizikové chování 

chápeme jako „takové chování, které přímo nebo nepřímo ústí v psychosociální nebo 

zdravotní poškození jedince, jiných osob, majetku nebo prostředí (Sobotková, 2014, 

str. 40).“ Také se používá pojem syndrom rizikového chování v dospívání neboli SRCH-D, 

jelikož jsou tyto jevy problémové jen z hlediska věku, v tomto případě v období adolescence 

(Kabíček, Csémy, Hamanová, 2014). V minulosti se také používal pojem sociálně-

patologické jevy, ze kterého je patrné, že je toto chování nežádoucí nejen pro daného jedinec, 

ale také pro celou společnost (Novotný, Okrajek, 2012).  

O nutnosti bližšího zkoumání rizikového chování svědčí údaje, které říkají, že až 50 % 

adolescentů se během svého dospívání setká s nějakým typem rizikového chování (Blatný, 

Jelínek, Hrdlička, 2016).  

Rizikové chování můžeme rozdělit do tří skupin: 

1. Zneužívání návykových látek – patří sem jak látky legální (jako alkohol), tak také 

látky nelegální (např. marihuana, pervitin aj.). 

2. Projevy v psychosociální oblasti – do této kategorie řadíme např. rvačky, 

kriminalitu, záškoláctví, krádeže, šikanu nebo sebepoškozování.  

3. Projevy v reprodukční oblasti – sem patří např. předčasné zahájení sexuální života, 

časté střídání partnerů (Kabíček, Csémy, Hamanová, 2014). 

Na rizikové chování můžeme nahlížet z hlediska toho, jestli se vyskytuje během celého 

života (life-course-persistent antisocial behavior) nebo je typické jen pro období 

adolescence (adolescence-limited antisocial behavior). První typ chování je charakteristický 
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svou kontinuitou a konzistencí ve všech situací. Týká se především chlapců a je spojeno 

s problémy již v předškolním věku. Často zde hraje roli nepříznivé rodinné prostředí 

a neuropsychické obtíže dítěte. Naopak druhý typ se víceméně odehrává jen v období 

dospívání a nemusí se projevovat ve všech oblastech života adolescenta. Toto chování se 

pak chápe jako odpověď na vývojové úkoly dospívání (Moffitt, 1993).  

I přesto, že do rizikového chování spadá celá řada různých témat, vybrala jsem si pro hlubší 

reflexi užívání návykových látek – a to jak těch legálních, tak těch nelegálních. Téma 

návykových látek bychom neměli opomíjet, jelikož je v dospívání rizikové chování nejvíce 

spojeno právě s jejich užíváním, a to konkrétně s alkoholem, cigaretami (tabákem) 

a marihuanou (Sobotková, 2014).  

Nejdříve se zaměřím na téma legálních návykových látek – na alkohol a cigarety (tabák). 

Ty představují velmi závažný problém, jelikož na nich vzniká závislost rychleji než 

v pozdějším věku (Nešpor, Csémy, Pernicová, 1999). Adolescent se stále ještě vyvíjí, a proto 

mohou tyto látky snáz poškodit nehotový organismus a jeho jednotlivé struktury.  

V České republice je možné si alkohol a cigarety (tabák) koupit od 18 let, v nižším věku by 

nemělo být možné tyto látky obstarat. Nicméně i přes jasně danou věkovou hranici se často 

stává, že se tyto látky dostanou do rukou mladistvým. Dostupnost také zkoumala studie 

ESPAD neboli Evropské školní studie o alkoholu a jiných drogách, která se zabývala 

dospívajícími ve věku 15-16 let. Ze studie je patrné, že až 80 % respondentů subjektivně 

vnímá, že je snadné nebo velmi snadné obstarat si cigarety, u alkoholu je to dokonce až 

92 %. Celosvětový průměr je 61 % u cigaret a tabáku, a 78 % u alkoholu (ESPAD, 2015). 

Z porovnání se světovým průměrem můžeme soudit, že je u nás snazší si tyto látky obstarat.  

Dle této studie také až 68 % respondentů v České republice mělo svou první zkušenost 

s alkoholem ve věku 13 let nebo mladším. U kouření je to 43 % (ESPAD, 2015). K alkoholu 

se v tak nízkém věku dostanou především na oslavách a různých slavnostech, často je jim 

nabízen rodiči (Pešek, Nečasová, 2009). Řada výzkumů prokázala, že dřívější začátek 

užívání těchto látek vede k vyšší pravděpodobnosti jejich nadužívání i v budoucnosti 

(Moravcová, Podaná, Buriánek, 2015). 
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96 % českých dospívajících mělo někdy v životě zkušenost s alkoholem, v posledních 

30 dnech to pak bylo 68 %. U cigaret je to 66 % během života a 30 % v posledních 30 dnech 

(ESPAD, 2015).  

Z nelegálních drog se zaměřím na marihuanu, jelikož je tato droga spolu s alkoholem 

a cigaretami (tabákem) nejužívanější. Dle studie ESPAD (2015) mělo za svůj život 

zkušenost s marihuanou 37 % respondentů. Co se týče marihuany, data ukazují, že 

u adolescentů, kteří ji dlouhodobě zneužívají, dochází ke zhoršení kognitivních funkcí 

a k vyšší vulnerabilitě k psychickým onemocněním. Pokud začalo toto dlouhodobé užívání 

v adolescenci, tato zhoršení a poškození nejsou již zcela vratná (Nešpor, Csémy, 2013).  

Důležitou otázkou je, proč čeští dospívající tyto látky zneužívají (a výše uvedená čísla jsou 

u nás často vyšší, než je celosvětový průměr), i přesto, že zde máme řadu výzkumů, které 

dokazují jejich návykovost a zdravotní rizika. Nesmíme zapomínat opět na to, že 

adolescence je čas hledání a experimentování. Rizikové chování pak může být právě spojeno 

se zkoušením různých věcí. Také tyto látky, ale obecně rizikové chování, může přinášet 

dospívajícím určité uspokojení – na základě užívání nějaké látky může být dospívající přijat 

do party vrstevníků (Foltová, 2012).  

Domnívám se tedy, že na zneužívání látek může mít vliv tlak skupiny, kdy tato látka může 

pak sloužit jako jakási propustka do party. Také experimentace s látkami, které jsou 

dostupné až od 18. roku, může pak v adolescentech vzbuzovat pocit větší nezávislosti 

a dospělosti. Roli může také hrát jen prostá touha zkoušet nové věci nebo nuda. Velký vliv 

má tolerantní postoj naší společnosti k legálním návykovým látkám. 

Je tedy zřejmé, že toto rizikové chování je multifaktorový jev. Často není determinováno 

pouze jednou příčinou. Kromě výše zmíněného na něj má vliv také rodina a rodinné 

prostředí. Novotný a Okrajek (2012) ve svém výzkumu prokázali přímý vliv kouření rodičů 

na jejich děti. Hovoří o přejímání vzorců chování svých rodičů. Tento vliv se ovšem 

neprokázal u alkoholu, což může souviset s méně viditelnou konzumací rodičů oproti 

cigaretám, případně se špatnou zkušeností s opilostí rodiče. Nepřímý vliv na rizikové 

chování poté nalezli u častých konfliktů s rodiči.   
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V kontextu výše uvedených čísel můžeme také uvažovat o tom, jak funguje v naší republice 

prevence, a to ať už v rodině nebo ve školách. Nejdříve se zaměřím konkrétně na primární 

prevenci ve školách. 

Prevence je jakási ochrana nebo předcházení. Primární prevence pak zahrnuje „nespecifická 

opatření podporující žádoucí formy chování obecně nebo specifická opatření, zaměřená 

proti konkrétnímu riziku, jako je předcházení prvnímu kontaktu jedince s drogou, zdravotní 

výchova ve školách pomocí besed, vrstevnických programů, příruček nebo plakátů (Hartl, 

Hartlová, 2004, str. 440).“ Z definice je tedy patrné, že by se primární prevence měla 

realizovat tam, kde ještě nedošlo k nežádoucímu chování.  

V České republice musí každá škola zajistit a zveřejnit tzv. minimální preventivní program, 

který by měl definovat cíle celoroční práce s žáky a studenty. Preventivní programy pak 

mohou mít různou podobu, buď si je škola může dělat sama nebo si může pozvat externí 

organizaci (Kabíček, Csémy, Hamanová, 2014). Z vlastní zkušenosti vím, že témata ve 

školách se nesoustřeďují pouze na oblast návykových látek, ale také na sociální dovednosti 

a vztahová témata. Myslím si, že je tento způsob práce důležitý, jelikož může u žáků a 

studentů podporovat ty dovednosti, které aktuálně nemusejí být rozvinuté. Následně pak při 

setkání s návykovou látkou budou mít dostatek informací a schopností, které jim pomohou 

lépe s danou situací naložit.  

Nešpor, Csémy, Pernicová (1999) ve své práci uvádějí základní aspekty efektivní primární 

prevence. Programy by měly začínat brzy, čím dříve, tím více jsou orientovány celkově 

k ochraně zdraví. Také by daný program měl být přizpůsoben věku žáků a studentů. Důležité 

také je, aby byly programy interaktivní. Programy by měly zapojovat žáky a studenty tak, 

aby nebyli jen pasivními příjemci informací. Prevence je účinná také spíše v menším počtu 

žáků ve třídě, program by měl většinu z nich zahrnovat. Podstatné jsou kromě pravdivých 

informací také nácviky dovedností, které pak žáci a studenti využijí v běžném životě. Také 

je velmi funkční dlouhodobost a kontinuita programů.  

Prevence je samozřejmě důležitá také v rodině. Je proto podstatné od začátku budovat pro 

dítě bezpečné rodinné zázemí s jasně nastavenými, avšak přiměřenými pravidly. Je důležité 

učit od malička děti řešit problémy konstruktivním způsobem. Dále také rozpoznávat vlastní 

emoce a mít dostatek schopností s nimi adekvátně zacházet. V rodině je nutné podporovat 
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společné trávení volného času a také koníčky a zážitky, při kterých dítě zažije příjemné 

emoce (Pešek, Vondrášková, Veselý, 2007).  

3.2 Dnešní adolescenti jako digitální domorodci 

Druhé téma, na které se chci blíže zaměřit, je spojeno s používáním informačních technologií 

adolescenty. Pro mladé lidi, kteří se narodili po roce 1980, se používá pojem digitální 

domorodci neboli digital natives. Tento termín označuje ty osoby, které žijí v prostředí 

plném nových technologií. Pojem pochází z Ameriky, v té době se zde objevovaly první 

online systémy (tzv. BBS – bulletin board systems), které umožňovaly online komunikaci. 

K tomuto systému se mohly osoby připojit přes telefonní linky. Tyto systémy byly 

předchůdci internetu, který se poté začínal v 90. letech více rozšiřovat.  

V našem prostředí bychom tento termín používali spíše pro dospívající narozené po roce 

1990, pro které je pak každodenní přítomnost nových technologií a jejich používání 

samozřejmostí. Je pro ně typické, že jsou buď permanentně, nebo alespoň většinou online. 

Komunikují se svými přáteli skrz různé sociální sítě, messengery a další tomu určené 

programy. Také poslouchají hudbu až několik hodin denně (Spitzer, 2014). Dobu strávenou 

online potvrzuje i studie ESPAD (2015), ze které vyplývá, že čeští adolescenti jsou 

v průměru online 6,2 dnů v týdnu.  

Jak jsem uvedla v předchozí kapitole, adolescenti si také díky informačním technologiím 

tvoří tzv. virtuální identitu, která jim umožňuje experimentovat. Mohou si zde např. 

vyzkoušet své schopnosti nanečisto a následně na nich zapracovat. Na internetu mají také 

méně zábran, snadněji si zde vybijí své negativní emoce. Díky těmto poznatkům tak můžeme 

lépe pochopit čas strávený jejich používáním. Navíc internetové připojení dnes není pouze 

na počítačích, ale i na mobilních telefonech nebo tabletech, díky čemu je ještě dostupnější.  

Pro digitální domorodce narozené po roce 1993 se navíc ještě používá termín Generation 

Google. Tato generace je tedy spojována s používáním vyhledávače Google a jsou jí 

připisovány značné schopnosti (oproti např. generaci jejích rodičů) při práci s těmito 

technologiemi. Nicméně výzkumy ukázaly, že tomu tak není. Pro tuto generaci je velmi 

náročné při vyhledávání informací rozlišit relevantní zdroje. Při jejich studiu také nejdou do 

hloubky, ale spíše pracují povrchně (Spitzer, 2014).  
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Dalším ze způsobu, jak trávit čas online, je hraní počítačových her. Hlavní cílovou skupinou 

pro firmy, které tyto hry prodávají, jsou právě adolescenti. Vaculík (2002) se ve svém 

výzkumu zabýval dospívajícími ve věku 15-21 let. Z jeho práce vyplývá, že chlapci se 

s počítačovými hrami seznamují dříve než dívky, a to konkrétně mezi 6-10 lety. Jsou také 

častějšími hráči těchto her a věnují mu více času. Studie ESPAD (2015) se také zabývala 

používáním internetu a hraním počítačových her a výše zmíněné výsledky potvrzuje. 

Až 44 % chlapců v České republice hrálo v posledním týdnu během více než 4 dnů nějakou 

počítačovou hru, v porovnání se 7 % dívek.  

Pro chlapce je hraní počítačových her především zábavou a také prostředkem, který jim 

pomáhá v situacích, kdy zažívají nudu. Pro chlapce je hraní také určitou výzvou, často se 

snaží o porážku nějakého soupeře nebo překonání nějakého rekordu (Vaculík, 2002).  

Výzkumy se neshodují, jestli hraní počítačových her přináší jen negativa nebo pozitiva. 

Hraní počítačových her slouží k odpočinku, lidé během něj mohou zapomenout na své 

starosti a povinnosti a relaxovat. Díky hraní mohou také rozvíjet řadu svých schopností 

a dovedností jako například své logické myšlení, prostorovou orientaci nebo své jazykové 

dovednosti (Benkovič, Hiľovská, Dubovcová, 2011).  

Hraní počítačových her ovšem zahrnuje i značná zdravotní rizika. Děti a dospívající tráví 

čas čím dál tím více sedavým způsobem, proto se u nich může objevovat vadné držení těla, 

obezita a další problémy s tím spojené. Pravidelné dívání se do obrazovky může také 

způsobovat problémy se zrakem. Dále se také mohou objevit problémy se spánkem nebo 

stravovacími návyky (Nešpor, Csémy, 2007).  

Závažným důsledkem může být závislost, která je charakteristická častým používáním 

internetu a následnými komplikacemi v mnoha oblastech života daného člověka, např. ve 

škole nebo ve vztazích. Jako u každé jiné závislosti, jedinec ztrácí kontrolu nad používáním 

internetu nebo hraním her (Vondráčková Holcnerová, Vacek, Košatecká, 2009).  

Stejně jako u všeho jiného, i zde je dle mého názoru důležité udržovat zdravou míru. Myslím 

si, že u hraní her, ale i používání internetu obecně, je důležité, aby měli dospívající jasně 

nastavená pravidla. Podstatné také je, aby byli obeznámeni se všemi riziky, která mohou při 
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používání těchto technologií nastat. Také je potřeba, aby pro ně byly dostupné různé 

alternativy, jak trávit volný čas (např. různé kroužky).  

Dalším fenoménem jsou v dnešní době sociální sítě. Sociální sítě bychom mohli definovat 

jako webové služby, které umožňují jednotlivcům vytvořit si svůj vlastní profil (který může 

být buď veřejný nebo soukromý) a propojit se pak s dalšími uživateli (Ellison, 2007). 

Můžeme sem zařadit např. Facebook, Twitter, Instagram a další.  

Na sociálních sítích se chlapci oproti dívkám vyskytují méně, dle studie ESPAD (2015) je 

to 88 % dívek a 77 % chlapců. Nicméně i přesto, že tyto sítě užívají méně než dívky, jedná 

se stále o většinu chlapců.   

Na sociálních sítích mladí lidé často komunikují se svými přáteli. Nicméně tato komunikace 

se od té běžné značně liší. Nejčastěji se používá psaný text, kvůli kterému ovšem ztrácíme 

neverbální aspekty komunikace, jako jsou mimické, gestické, paralingvistické a další 

projevy, které nám pak mohou při porozumění významu sděleného chybět (Kabíček, Csémy, 

Hamanová, 2014). Dalšími specifiky této komunikace je možnost komunikovat s více lidmi 

najednou. V tomto prostředí je také více tolerována latence mezi jednotlivými odpověďmi 

než během reálného rozhovoru (Vybíral, Šmahel, Divínová, 2004). Při komunikaci na 

internetu také dochází k disinhibici. Lidé více překonávají ostych, říkají, co by například 

v reálném životě nikdy neřekli. Také často sdílejí osobní věci a tajemství (Kabíček, Csémy, 

Hamanová, 2014).  

Mladí lidé používají sociální sítě často k navazování nových vztahů, ale také k udržování 

kontaktu se svými vrstevníky, které znají z běžného života. Jedním z hlavních důvodů 

používání těchto sítí je tedy socializace. Sociální sítě poskytují místo pro sdílení zkušeností, 

komentování příspěvků a získávání podpory v různých oblastech (Brandtzaeg, Heim, 2009). 

Výzkumy ovšem prokázaly, že časté používání sociálních sítí vede ke snížení životní pohody 

a spokojenosti. Roli zde hraje sociální srovnávání. Na sociálních sítích jsme dennodenně 

vystavováni řadě příspěvků a fotek ostatních uživatelů. Na základě toho pak můžeme získat 

pocit, že jsou ostatní lidi šťastnější a vedou lepší životy než my (Fox, Moreland, 2015).  

S příchodem nových technologií a internetu se také objevila nová hrozba, kterou je 

kyberšikana. Jedná se o „využití moderních informačních a komunikačních technologií pro 
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mstivé a nepřátelské chování, jehož cílem je ublížit oběti (Hartl, Hartlová, 2004, str. 278).“ 

Tradiční šikana se tak přenáší do virtuálního prostoru, který není nijak ohraničený. Agresor 

může na svou oběť působit kdykoliv a kdekoliv. Oproti běžné šikaně může tedy probíhat 

i doma. U agresora se také může vlivem anonymity internetu projevovat větší disinhibice, 

tudíž mohou v nevhodném chování ještě více přitvrzovat. Na internetu se také mnohem 

méně objevuje zpětná vazba, která by agresorovi dala jasně najevo, že takové chování není 

v pořádku (Vašutová et al., 2013).  

Co se týče šikany obecně, v nedávně době vznikl zajímavý projekt s názvem „Nenech to 

být“ (www.nntb.cz). Jedná se o webovou stránku, do které se mohou registrovat jednotlivé 

školy. Na hlavní stránce je pak jednoduchý formulář, který může anonymně vyplnit 

kdokoliv, kdo viděl, že je někomu u něj ve škole ubližováno. Výhodou je, že tímto způsobem 

odpadne např. strach z toho, že by agresor mohl zaútočit i na ně, kdyby se dozvěděl, že to 

někomu dospělému řekli osobně. Tyto informace jsou poté poslány do školy a ta s nimi může 

dál naložit.  

Z informací uvedených v této kapitole je patrné, že život dnešních adolescentů je značně 

ovlivněn moderními technologiemi, ať už v oblasti utváření vlastní identity, vztahů, volného 

času aj. Tyto technologie mají řadu výhod a mohou mladým lidem dobře sloužit, nicméně 

mají i řadu rizik. Domnívám se, že je velmi důležité, aby rodiče, ale i školy, se svými dětmi 

o těchto hrozbách hovořili a poskytli jim tak dostatek informací, aby s těmito technologiemi 

pak dokázaly kompetentně nakládat.  

 

  

http://www.nntb.cz/
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EMPIRICKÁ ČÁST 

4 Metodologie  

4.1 Formulace cílů a výzkumných otázek  

V empirické části této práce jsem si kladla hned několik cílů. Obecný cíl bychom mohli 

definovat jako rozšíření poznatků o adolescenci u chlapců v kontextu naší společnosti 

a doby. Konkrétně jsem se chtěla dostat do kontaktu s těmito chlapci a zjistit, jak prožívají 

aktuální období a změny, které se s ním pojí. Mohli bychom mluvit o jakési sondě mapující 

jejich sebereflexi a hodnocení změn v prožívání v adolescenci. Především jsem se chtěla 

zabývat psychosociálními aspekty jejich prožívání. Jak jsem zmínila v teoretické části práce, 

pro adolescenci je typické zabývání se identitními otázkami. Dalším cílem bylo tedy zjistit, 

jak chlapci nazírají sami na sebe. Dále mě také zajímalo, jestli vůbec a případně jak o svém 

prožívání s někým komunikují a také jestli a jak získávají informace o tom, co se s nimi děje.  

Cíle jsem formulovala na základě studia literatury, ve které se ukázalo, že v českém prostředí 

je obtížné nalézt novější práce, které by se tímto obdobím zabývaly podrobněji (Macek, 

1999). Ještě méně informací máme však co se týče prožívání adolescentních chlapců, jelikož 

jsou méně ochotní se o svém prožívání bavit a více zdrženliví při svěřování se druhým 

(Janošová, 2008). Naše společnost se také neustále vyvíjí a mění, proto si myslím, že je nutné 

dosavadní poznatky obohatit o pohled chlapců v souvislosti s dobou, ve které dospívají.  

 Na základě výše zmíněného jsem zformulovala následující výzkumné otázky: 

1) Jakým způsobem chlapci reflektují adolescenci a změny s ní související? 

2) Jak chlapci prožívají sami sebe? 

3) Jak o těchto změnách komunikují? 

4.2 Výzkumný soubor  

Pro výběr svých informantů jsem použila nepravděpodobnostní metodu výběru (Miovský, 

2006). Konkrétně se jednalo o záměrný výběr, který se též nazývá výběr úsudkem, či výběr 
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účelový. Pro tento výběr je typické, že výzkumník vybírá účastníky sám dle svých záměrů 

a daných kritérií. Používá se především v kvalitativních výzkumech (Reichel, 2009).  

Jak už název práce napovídá, hlavními kritérii při výběru informantů byly pohlaví a věk. 

Konkrétně jsem do výzkumu hledala chlapce, kteří právě prožívají období adolescence. 

Jelikož je období jako takové velmi diferencované a jednotlivé fáze se od sebe liší svými 

charakteristikami, specifikovala jsem výběr ještě věkem 14-16 let, což odpovídá střední 

adolescenci. Střední adolescence byla také zvolena kvůli tomu, že myšlení je v tomto období 

více relativní a sebereflektující (Macek, 1999). Tudíž chlapci dokážou lépe nahlédnout na 

to, co se s nimi právě děje a čím si procházejí. Důležité pro mě také bylo, aby chlapci 

navštěvovali buď poslední, devátý ročník základní školy nebo první ročník školy střední. 

Toto kritérium jsem zvolila z toho důvodu, aby se chlapci v blízké době setkali 

s objektivními změnami, které toto období přináší (např. získání občanského průkazu a s tím 

další práva a povinnosti, přechod na střední školu, a jiné) anebo aby tyto změny měli 

v čerstvé paměti a mohli tak o nich referovat.  

Na základě výše zmíněných kritérií jsem v průběhu jara a léta minulého roku oslovila 

jedenáct chlapců ve svém okolí. Ke spolupráci se mi jich podařilo získat sedm, dva chlapci 

na mou zprávu vůbec nereagovali a dva mě odmítli s tím, že „na takové věci nejsou“. 

Chlapci, kteří mi svou účast potvrdili, byli velmi vstřícní a flexibilní – setkání s nimi se 

uskutečnilo několik dnů, maximálně týdnů po vzájemné dohodě. Dva z nich byli zařazeni 

do pilotáže, která předcházela výzkumu, jejich rozhovory však byly pro svou výpovědní 

hodnotu následně zahrnuty i do výzkumného souboru.  

Níže přikládám tabulku se základními údaji o výzkumném souboru, která slouží případnému 

čtenáři k lepší orientaci a ke komplexnější představě o aktuální situaci jednotlivých chlapců:  
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Tabulka č. 1 – Základní údaje výzkumného souboru 

 Věk 
Aktuální 

studium 

Bydlení na 

internátě 
Rodinná situace Sourozenci 

Adam 15 9. ročník ZŠ Ne 
Otec zemřel, žije 

s matkou, je adoptovaný 

Žádní 

sourozenci 

Bohumil 16 1. ročník SŠ Ano 
Rodiče sezdáni a žijí 

spolu 
1 bratr 

Cyril 15 
1. ročník 

gymnázia 
Ne 

Rodiče sezdáni a žijí 

spolu 
2 sestry 

Dan 15 1. ročník SOU Ne 

Rodiče rozvedeni, žije 

s matkou, otec několik let 

ve vězení 

Žádní 

sourozenci 

Emil 15 1. ročník SŠ Ano 
Rodiče rozvedeni, žije s 

matkou 
1 bratr 

František 15 9. ročník ZŠ 
Ano, v novém 

školním roce 

Rodiče sezdáni a žijí 

spolu 
2 bratři 

Gustav 15 9. ročník ZŠ 
Ano, v novém 

školním roce 

Rodiče sezdáni a žijí 

spolu 
2 bratři 

4.3 Průběh výzkumu a použité metody  

Pro zkoumanou problematiku byl zvolen kvalitativní přístup. Miovský (2006) udává, že je 

tento přístup obecně definován jako ten, ve kterém nedochází ke kvantifikaci. Toto 

zjednodušení nám však neposkytuje dostatečné informace o jeho podstatě, proto se pokusím 

popsat ho podrobněji. Kvalitativní výzkum je charakteristický delším a intenzivnějším 

kontaktem s informanty, ve kterém se dozvídáme informace o jejich každodenním životě. 

Výzkumníkovi jde o získání komplexního pohledu na daný jev. Snaží se pochopit, co se děje 

a proč osoby jednají tak, jak jednají. Metody sběru dat jsou málo standardizované, jako 

hlavní nástroj je považován výzkumník sám, který data analyzuje a interpretuje, konstruuje 

si obraz dané reality, který se vyjasňuje v průběhu výzkumu (Hendl, 2005).  

Kvalitativní přístup zastřešuje řadu rozdílných metod, které však vycházejí z jednoho 

společného základu, a to je zkoumání daného fenoménu v jeho přirozených podmínkách 

a snaha o porozumění a objasnění zkoumané problematiky v co nejširších souvislostech 

(Reichel, 2009). 
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Můžeme tedy vidět, že hlavní výhodou tohoto přístupu je hlubší vhled do dané problematiky, 

kdy můžeme sledovat vývoj a procesy daného fenoménu v jeho přirozených podmínkách. 

Nevýhodou je pak například časová náročnost sběru dat a možnost snadnějšího ovlivnění 

subjektivitou výzkumníka.  

Po zvážení výše uvedeného jsem se rozhodla ve své práci použít právě tento přístup. Mým 

hlavním cílem bylo porozumět tomu, jak chlapci reflektují své dospívání a svou individuální 

zkušenost.    

Pro sběr dat jsem použila dvě metody. Hlavní metodou bylo polostrukturované interview. 

Tento typ rozhovoru se vyznačuje tím, že má tazatel připravený již nějaký rámec rozhovoru, 

který zahrnuje základní okruhy nebo otázky, na které se bude dotazovaného ptát. Ty je však 

možné ještě rozšiřovat o různé doplňující otázky, které se vynoří v průběhu rozhovoru 

a zdají se být relevantní pro výzkumníkův záměr (Miovský, 2006). Velkou výhodou je tak 

možnost rozšiřovat prvotní rámec dle konkrétní situace a také možnost ověřit si, zda 

rozumíme správně tomu, jak dotazovaný danou věc myslel. Ferjenčík (2000) dělí otázky 

v rozhovoru na primární a sekundární, kdy primární zahrnují předem připravený rámec 

a sekundární právě další doplňující otázky, které výzkumníka napadnou v průběhu 

rozhovoru.  

Témata pro rozhovor jsem vybírala na základě informací, které se vynořily v průběhu studia 

literatury. Mým záměrem bylo zaměřit se na psychosociální aspekty prožívání chlapců, 

v přípravě jsem tedy měla zahrnuty okruhy otázek, které se týkaly představení informanta 

a jeho aktuálního prožívání, školy, vztahů s vrstevníky, s rodiči a sourozenci, s učiteli 

a dalších souvisejících témat.  

Druhou, doplňkovou metodou, byly Nedokončené věty. Ty můžeme zařadit mezi verbální 

projektivní metody. Projektivní metody se obecně vyznačují málo strukturovaným 

materiálem, často umožňujícím mnohoznačné odpovědi, které nám mohou pomoci poodhalit 

skryté, nevědomé nebo latentní aspekty osobnosti (Svoboda, Krejčířová, Vágnerová, 2009). 

Často však bývají těmto metodám vytýkány sporné psychometrické vlastnosti (Svoboda, 

1999). Co se týče konkrétně metody Nedokončených vět, její princip spočívá v tom, jak už 
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název napovídá, že se proband snaží dokončit začaté výroky, a to první myšlenkou, která ho 

napadne. Metoda se objevuje v různých verzích, věty lze konstruovat pro specifické potřeby, 

často se využívají právě ve výzkumu. Tato metoda by měla sloužit spíše jako zdroj dalších 

hypotéz nebo námětů pro rozhovor, nemůžeme s odpověďmi nakládat jako s jasnými 

zjištěními (Říčan, Krejčířová, 2006). Seznam nedokončených vět, které používám v této 

práci, jsem vytvořila konkrétně pro účely svého výzkumu (viz Příloha č. 2 – Nedokončené 

věty) a zaměřila jsem se na psychosociální aspekty, především na vztahové a identitní otázky. 

Inspirovala jsem se Nedokončenými větami v Projektivním interview od Michala (1974).  

Před provedením samotného výzkumu byla realizována pilotáž, aby bylo jasné, zda jsou 

otázky pro informanty jasné a srozumitelné nebo zda je potřeba je ještě upravit. Pilotáž 

proběhla s dvěma chlapci, kteří měli následně možnost se k rozhovoru vyjádřit. Chlapci měli 

zajímavé postřehy a pomohli mi tak ještě rozšířit a upřesnit výše uvedené okruhy. Pro svou 

výpovědní hodnotu byly pak i tyto dva rozhovory zařazeny do výsledného výzkumného 

souboru.  

Poté proběhl samotný sběr dat. Abych hned zpočátku vytvořila bezpečné prostředí a aby se 

chlapci cítili dobře, nechala jsem na nich, aby si vybrali, kdy a kde bude naše spolupráce 

realizována. Scházeli jsme se na klidných místech, aby nás nic nevyrušovalo. Nejdříve jsem 

chlapcům zadávala Nedokončené věty, a to proto, aby jejich odpovědi nebyly ovlivňovány 

otázkami v rozhovoru a technika tak plnila svůj projektivní charakter. Následně byl 

realizován samotný rozhovor. Jejich délka byla různá, pohybovala se v rozmezí 30–70 

minut. Soudím, že na to mohly mít vliv různé faktory jak na straně chlapců, tak na mé straně, 

či faktory prostředí. Můžeme uvažovat například o tématech rozhovoru, náladě, 

osobnostních charakteristikách aktérů, pohlaví tazatelky a dalších. Byly pořizovány 

audionahrávky rozhovorů, které byly následně přepsány do písemné podoby.     

4.4 Etické aspekty výzkumu 

Ve své práci jsem se od počátku také zamýšlena nad etickými aspekty výzkumu. Bylo pro 

mě velmi důležité, aby se chlapci necítili ve výzkumné situaci nepříjemně a aby pro ně bylo 

sdělování osobních zkušeností a prožitků bezpečné. Chlapci jsou aktuálně ve věku, kdy pro 
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ně nemusí být lehké se o určitých věcech bavit, řada otázek mohla být pro chlapce náročná, 

případně intimní. Proto jsem sestavila informovaný souhlas (Příloha č. 1 – Informovaný 

souhlas) tak, aby pro chlapce sloužil jako ochrana.   

Na začátku každého rozhovoru jsem chlapcům vysvětlila účel výzkumu a také to, jak bude 

naše setkání probíhat. Následně jsem jim dala přečíst výše zmíněný dokument. Chlapci se 

v něm tak mohli podrobněji seznámit s cíli výzkumu. Také byli jeho prostřednictvím 

obeznámeni s tím, že se budou rozhovory nahrávat na diktafon, a poté následně přepisovat. 

Velmi důležitá byla také informace o anonymitě, a o dobrovolnosti jejich účasti a možnosti 

kdykoliv odmítnout odpovídat na mnou položené otázky či rovnou spolupráci ukončit. 

V závěru jsem také chlapcům předala kontakt, aby se na mě oni nebo případně jejich rodiče 

mohli kdykoliv obrátit s jakýmikoliv dotazy.  

Možnému zneužití dat bylo také zamezeno tím, že po přepisu byly nahrávky okamžitě 

smazány. Ve své práci pak také nepoužívám pravá jména chlapců, pro zajištění anonymity 

byla změněna. I další osobní údaje, podle kterých by mohli být identifikováni, byly 

poupraveny nebo rovnou smazány. Tyto změny však nemají žádný dopad na obsah dat. 

4.5 Zpracování dat  

Nejdříve jsem Nedokončené věty i rozhovory přepsala do písemné formy. Vše jsem 

přepisovala doslovně, aby byly výpovědi chlapců co nejautentičtější. Nedokončené věty 

jsem navíc ještě naskenovala a umístila do příloh, aby se případný čtenář mohl podívat na 

původní, chlapci vyplněný formulář (viz Příloha č. 2 – Nedokončené věty). Jak bylo zmíněno 

výše, jména a citlivá data jsem nahradila či vymazala, abych zachovala anonymitu 

informantů. U Nedokončených vět jsem vymazala záhlaví, jelikož tato data obsahovalo.  

Nejdříve jsem začala pracovat s Nedokončenými větami. Snažila jsem se o klasifikaci 

a roztřídění dat. Hendl (2005) hovoří o kategoriálních systémech, které se používají při 

kódování a zobrazování dat. Tyto systémy se vytvářejí ze získaného materiálu na základě 

potřeb výzkumu. Eger a Egerová (2017) poukazují na to, že často začínáme výčtem dat 

a hledáním jejich frekvence výskytu. I já jsem si na začátku nejprve seskupila odpovědi 
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všech chlapců ke každému dílčímu výroku. Získala jsem tak přehled o tom, jaké odpovědi 

se pod daným výrokem objevily. Následně jsem provedla selekci výroků a zabývala jsem se 

těmi, které byly pro účel výzkumu a jeho cíle relevantní. Poté jsem utřídila odpovědi chlapců 

dle souvislostí do tabulek. Jejich přehled a následná intepretace se nachází v další kapitole.  

Při zpracování rozhovorů jsem vycházela z metody zakotvené teorie Glasera a Strausse. 

„Zakotvená teorie představuje design výzkumu, kde výzkumník odvozuje obecnou, abstraktní 

teorii z procesu, akcí a interakcí, jež jsou založené na pohledech účastníků (Eger, Egerová, 

2017, str. 28).“ Tato strategie zpracování dat neověřuje nějakou předem danou teorii, ale 

nechává v průběhu vynořit to, co se ukáže býti významné. Někdy se tato metoda také nazývá 

metodou nepřetržitého porovnávání, jelikož jsou data výzkumníkem neustále komparována 

a propracovávána (Hendl, 2005).  

Corbinová a Strauss (1999) poukazují na 4 základní kritéria dobře vytvořené zakotvené 

teorie. Hovoří o shodě, srozumitelnosti, obecnosti a kontrole. Při výzkumu pracujeme 

s každodenní realitou a snažíme se vypracovat teorii, která by této realitě měla odpovídat. 

Pro účastníky by měla být námi vypracovaná teorie smysluplná a jasná. Při zpracování 

bychom měli směřovat k pružné a abstraktní teorii, která by se dala aplikovat i na jiné 

situace, které jsou však spojené s daným fenoménem. Měli bychom také mít možnost zpětné 

kontroly na základě konfrontace teorie s výchozími daty.  

Pro hlubší pochopení této metody je potřeba se seznámit s některými pojmy, které s ní úzce 

souvisí. Jedním takovým pojmem je tzv. teoretická citlivost. Teoretickou citlivostí se myslí 

jakási schopnost výzkumníka porozumět datům a nalézt v nich důležité aspekty dané 

problematiky. Tuto citlivost může výzkumník rozvíjet, a to například na základě studování 

literatury, získáváním dalších profesních i osobních zkušeností, ale také při samotné analýze 

dat (Corbinová, Strauss, 1999). 

Hendl (2005) poukazuje na 3 základní prvky zakotvené teorie – koncepty, kategorie 

a propozice. Koncepty můžeme brát jako základní jednotky analýzy, které vznikají 

procesem nazývaným konceptualizace dat. Nejde nám zde tedy jen o pouhou deskripci, ale 
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o hledání toho, co je za daty skryto. Kategorie jsou abstraktnější než koncepty a vznikají 

jejich sdružováním. Propozicemi se myslí vztahy a souvislosti mezi kategoriemi a koncepty. 

Stěžejním procesem zakotvené teorie je tzv. kódování. Corbinová a Strauss (1999, str. 39) 

ho definují následovně: „Kódování představuje operace, pomocí nichž jsou údaje rozebrány, 

konceptualizovány a opět složeny novými způsoby. Je to ústřední proces tvorby teorie 

z údajů.“ Při analýze pak výzkumník používá tři typy kódování – otevřené, axiální 

a selektivní. Je dobré zdůraznit, že hranice mezi nimi je čistě formální, v praxi se navzájem 

prolínají a výzkumník mezi nimi přechází. Níže se pokusím stručně představit tyto jednotlivé 

typy.  

Otevřené kódování se provádí při prvním procházení dat. Výzkumník se jimi pomalu 

propracovává a odhaluje v textu určitá prvotní témata. Tato témata označuje jednotlivými 

pojmy. Může se jednat o označování jednotlivých slov, vět nebo částí odstavců, které nesou 

nějaký význam. Tříděním a porovnáváním těchto pojmů pak vznikají kategorie. Při 

otevřeném kódování nám nejde jen o odhalení základních témat, ale také o dimenzionalizaci 

– tj. hledání vlastností těchto kategorií nebo prvků do nich spadajících (Hendl, 2005). Proces 

otevřeného kódování se děje prostřednictvím dvou analytických procesů – porovnáváním 

a kladením otázek, které nám mají pomoci prohloubit naše poznání a více se ponořit do 

výzkumného materiálu.  

Druhým typem je kódování axiální. Tento typ kódování se vyznačuje spojováním kategorií 

a hledáním souvislostí mezi nimi. Základ axiálního kódování si můžeme znázornit pomocí 

schématu, které autoři nazývají jako paradigmatický model. 
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Schéma č.1 – Paradigmatický model 

 

V něm dochází k bližšímu určení daného fenoménu, a to z hlediska jeho příčin, kontextu, 

strategií jednání, intervenujících podmínek a následků. Fenoménem zde myslíme určitý jev, 

kterého se naše údaje týkají. Kauzálními podmínkami se rozumí určité události, které vedou 

ke vzniku nebo výskytu tohoto fenoménu. Kontext nám určuje rozložení fenoménu na 

dimenzionálních škálách, je to v podstatě soubor vlastností, které mu náleží. Naši informanti 

používají také různé strategie jednání, které potom mohou určitý jev ovlivňovat. S tím 

souvisí také intervenující podmínky, které mohou tyto strategie buď facilitovat nebo naopak 

ztěžovat. Všechny tyto aspekty pak vyúsťují v určité následky (Corbinová, Strauss, 1999). 

Třetím typem je kódování selektivní, díky kterému výzkumník dochází k integraci výsledků. 

V průběhu této fáze usilujeme o vyhledání ústředního bodu teorie neboli tzv. centrální 

kategorie. Kolem ní jsou ostatní kategorie sjednocené (Hendl, 2005).  

Během analýzy dat jsem se nejdříve zabývala každým rozhovorem zvlášť. Postupně jsem 

vyhledávala jednotlivé významové celky a přiřazovala jim určitý kód. Každý rozhovor 

obsahoval velkou řadu různých kódů. Následně jsem si kódy ze všech rozhovorů seskupila 

do obecnějších kategorií a pokusila jsem se určit pomocí axiálního kódování jejich základní 

aspekty. Poté jsem se snažila nalézt vztahy mezi těmito základními kategoriemi a určit tak 

jednu kategorii centrální. Na základě tohoto procesu vzniklo níže uvedené schéma, ze 

kterého je patrné, že centrální kategorie je „Plynutí dospívání“. Ta zastřešuje všechna 

ostatní témata, která jsou vzájemně propojena a navzájem se ovlivňují.   

FENOMÉN Kauzální podmínky  

Kontext 

Následky  

Intervenující podmínky  Strategie jednání 
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Schéma č. 2 – Kategorie vzniklé kódováním a vazby mezi nimi 

 

K bližšímu určení centrální kategorie a ke znázornění všech důležitých aspektů s ní 

spojených se ji ještě pokusím blíže přiblížit prostřednictvím výše uvedeného 

paradigmatického modelu: 

Tabulka č. 2 – Paradigmatický model centrální kategorie 

Fenomén – Plynutí dospívání 

Kauzální 

podmínky 
Kontext Strategie jednání 

Intervenující 

podmínky 
Následky 

Biologické 

změny 

Mezi dětstvím a 

dospělostí 

Nepřipouštění si 

změn 
Sdílení s vrstevníky 

Rizikové 

chování 

Psychické 

změny 
Plynutí 

Orientace na 

partu 
Rodinné prostředí 

Nejasná 

budoucnost 

Sociální 

změny 
 

Získávání větší 

volnosti 
 

Zhoršení 

se ve škole 

  Experimentování  Nuda 

  

Plynutí 

dospívání 

Osobní 

identita 

Parta 

vrstevníků 

Rodinné 

prostředí 

Vztah k návykovým 

látkám 

Budoucí 

cíle 

Přechod na 

střední školu 
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5 Prezentace a interpretace dat z Nedokončených vět  

Nejdříve se budu zabývat analýzou Nedokončených vět, které chlapci samostatně vyplňovali 

před rozhovorem. I přes jedinečnost odpovědí každého chlapce můžeme nalézt určité 

podobnosti či dokonce shodnosti. Jednotlivé výroky a odpovědi na ně jsem se pokusila 

sdružit dle souvislostí, které se ukázaly být důležité. Vznikla tak 3 základní témata, která se 

zdají být pro chlapce v tomto období aktuální.    

5.1 Rodina jako důležitá hodnota  

Tabulka č. 3 – Nedokončené věty – Rodina jako důležitá hodnota 

 Naše 

máma 

Máme 

mámu 

rádi, ale 

Tátové 

někdy 

Máme tátu 

rádi, ale 

Naši si o mě 

myslí, že 

Je pro mě 

důležité 

Adam 
je super někdy je zlá zlobí občas zlobí jsem divný rodina 

Bohumil 

je 

laskavá 

občas je 

protivná 

jsou 

protivní 

je to 

neurotický 

chlap 

ze mě něco 

bude 

rodina 

Cyril 

je velmi 

ochotná 

někdy se 

dokáže 

pěkně 

rozčílit 

vždy 

pomohou 

s tím, 

s čím si 

nevím 

rady 

někdy 

neocení tak 

moc mé 

úspěchy 

jsem pilný, 

ale někdy i 

líný 

se teď 

momentálně 

zabývat o 

studium 

Dan 
je hodná už chci 

pryč 

chybí neznám ho kouřim být dobrý 

Emil 

dobře 

vaří 

občas ji 

nechápu 

zařvou občas 

nepřemýšlí 

jsem chytrej 

a inteligentní, 

ale dělám 

krávoviny 

přátelé, 

rodina 

František 
je hodná někdy je 

protivná 

nadávají někdy nás 

štve 

jsem 

nešikovný 

rodina 

Gustav 
mě občas 

štve 

občas nás 

štve 

nadávají taky štve nic neumím kamarádi 

Téma rodiny se napříč Nedokončenými větami objevovalo poměrně hojně. V první tabulce 

se nacházejí vybrané odpovědi chlapců, díky kterým se můžeme dozvědět více o vztahu 

k rodině, popřípadě k jednotlivým členům. Nejdříve se zaměřím na výroky týkající se matky.  

Když měli chlapci dokončit výrok „Naše máma…“, uváděli především pozitivní odpovědi. 

Svou matku hodnotili jako hodnou, laskavou a ochotnou. V dalším výroku „Máme mámu 
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rádi, ale…“ vidíme, že bývají jejich matky občas protivné a naštvané. V porovnání 

s předchozím výrokem můžeme uvažovat o tom, že chlapci v tomto věku dokážou pochopit, 

že i když si s matkou nemusí ve všem rozumět, a i když je na ně někdy zlá a protivná, tak je 

má ráda. I přes některé neshody a projevy matky, které se chlapcům úplně nelíbí, ji vidí 

v pozitivním světle.  

Co se týče otce, v Nedokončených větách nalezneme odpovědi, ve kterých je vykreslován 

jako ten, který někdy křičí, nadává a chlapce štve. Otcové se snaží v tomto období působit 

na chlapce autoritativně. Jedním z úkolu chlapců v adolescenci je však vymanění se z vlivu 

rodičů a postupné osamostatnění. Domnívám se, že tyto dvě potřeby na sebe pak mohou 

narážet a způsobovat napětí v jejich vzájemném vztahu. Myslím si, že je velmi důležité toto 

vnímání rodičů neopomíjet. Stejně jako u matek, i u otců si všímají jejich negativních 

vlastností a projevů. Své rodiče si tedy neidealizují. Další výroky nebyly otcům věnovány, 

nemůžeme tedy o vztahu chlapců k nim soudit více.  

Zajímavý je výrok, u kterého se měli chlapci zamyslet nad tím, jaký názor na ně mají jejich 

rodiče. Odpovědi jsou velmi různorodé, nicméně i zde se vyskytují určité podobnosti. Ve 

většině případů si chlapci myslí, že o nich mají rodiče spíše horší mínění. Pokud udávají 

pozitivní odpověď, často je doplněna něčím negativním – viz například Emil, který uvedl, 

že „jsem chytrej a inteligentní, ale dělám krávoviny“. Vidíme tedy, že si chlapci myslí, že je 

rodiče berou jako nešikovné, líné a divné. Případně, že dělají věci, které by neměli (Dan – 

„Naši si o mě myslí, že kouřim“). 

Chlapci o sobě z pohledu svých rodičů uvažují spíše kriticky. Můžeme jen hádat, zda tyto 

věci chlapci od svých rodičů opravdu slýchávají, nebo zda tato sebekritičnost souvisí 

s aktuálně probíhající adolescencí, ve které je takovéto smýšlení o sobě samém typické.  

I přese všechno negativní, co může mezi rodiči a chlapci být, má rodina v jejich životě jedno 

z hlavních postavení. Hezky to znázorňuje výrok „Je pro mě důležité…“, kde většina 

chlapců uvedla rodinu. Je tedy patrné, že i v tomto období, kdy se chlapci začínají pomalu 

separovat, je pro ně původní rodina základem, o který se mohou opřít a který neztrácí na své 

důležitosti.  
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5.2 Sebepojetí a identita  

Tabulka č. 4 – Nedokončené věty – Sebepojetí a identita 

Ve druhé tabulce se dostáváme k tomu, jak chlapci vnímají sebe samého. Mohli bychom 

mluvit o sebepojetí a vlastní identitě.  

Hned první výrok v tabulce by nám mohl odpovědět na otázku, která je pro toto období 

typická a tou je „Kdo jsem?“, případně „Jaký jsem?“. Je velmi zajímavé, jak různorodé 

odpovědi chlapci do záznamových archů napsali. Můžeme sledovat, že identita není nic 

jednoduchého, ale že může nabývat mnoha podob. Respondenti v tomto výzkumu sami sebe 

definují na základě věku („jsem mladý“), určitých vlastností („jsem normální, divný, 

kamarádský“), činností a zájmů („jsem sportovec“), genderu („jsem kluk“) a také neopomíjí 

sociální rozměr identity („jsem jiný, než si o mě lidé často myslí“).  

Část chlapců o sobě smýšlí i v dalších výrocích kriticky („jsem divný“, „nejsem moc 

šikovný“, „chovám se hloupě“, „jsem furt nenašel tu správnou cestu“). Zde se můžeme opět 

zamýšlet nad tím, že tento postoj může souviset s hledáním sebe sama a snahou nalézt 

odpověď na otázky „Kdo jsem?“, „Kam vlastně patřím?“, „Kam směřuji?“.  

 Jsem 
Občas přemýšlím 

nad tím, že 

Myslím si o sobě, 

že 
Nerad mluvím o 

Adam divný jsem divný jsem divný školní docházce 

Bohumil kluk se začnu učit jsem hororech 

Cyril kamarádský 
bych se chtěl vrátit 

zpět na ZŠ 

jsem dostatečně 

sebevědomý 

soukromých 

věcech 

Dan sportovec se chovám hloupě umím pracovat vztazích 

Emil 
jiný, než si o mě 

lidé často myslí 

to, co dělám, není 

správné 

jsem furt nenašel tu 

správnou cestu 
minulosti 

František normální budu bohatý 
nejsem moc 

šikovný 
sobě 

Gustav mladý chci být dospělý bývám veselý sobě 
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Za povšimnutí stojí odpovědi dvou chlapců u výroku „Občas přemýšlím nad tím, že…“. 

Jeden odpověděl, že by se chtěl vrátit na ZŠ a druhý, že už chce být dospělý. Chlapci 

přemýšlejí, jaké je vlastně jejich místo v životě a kam budou směřovat, což je v tomto období 

přirozené. Pomalu vstupují do dospělosti, ale čeká je ještě značná cesta. Stále jsou jednou 

nohou v dětství, což může někomu z nich vyhovovat, jelikož ještě nemusí převzít veškerou 

zodpovědnost za svůj život. Naopak někdo již může pociťovat, že se potřebuje posunout dál 

a být již plně samostatný. Adolescence je právě to období, kdy se toto dilema objevuje.  

Je pozoruhodné, že se chlapci do výzkumu zapojili a byli ochotni se podělit o střípky ze 

svého života, protože v Nedokončených větách velká část z nich uvedla, že neradi mluví 

o sobě nebo svých soukromých věcech (kam může patřit i škola, vztahy atp.). Tento postoj 

může vysvětlovat, proč máme o chlapcích v adolescenci obecně mnohem méně empirických 

dat než o dívkách.  

Tabulka č. 5 – Nedokončené věty – Sebepojetí a identita 2.část 

 Kluci jsou S mladšími 

kluky 

Být mužem Moji 

kamarádi 

často 

Chlapi 

Adam tvrďáci se hádáme je těžké zlobí jsou chlapi 

Bohumil drsňáci si rozumím je docela těžké se mnou 

chodí ven 

jsou fajn 

Cyril fajn se občas také 

kamarádím 

si myslim, že 

není nějaká extra 

výhoda 

také hrají PC 

hry 

by měli být 

gentelmani 

Dan namachrovaný hraju fotbal jsem ještě 

nepoznal 

kouří jsou silní 

Emil dementi, 

záleží na 

povaze 

občas 

nevycházím 

je těžké chlastají a 

hulí 

- 

František zvláštní se nekamarádím je lepší povídají pijou pivo 

Gustav flegmatický 

než holky 

se nebavím je jednodušší nestíhají to mají 

jednodušší 
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Jak bylo zmíněno výše, identita zahrnuje celou řadu různých aspektů. V Nedokončených 

větách můžeme sledovat například i to, jestli a případně jak pojímají chlapci mužství 

a příslušnost k této skupině. 

Jejich pohled nám zprostředkovává například výrok „Kluci jsou…“. Tři chlapci na něj 

odpověděli tak, že „kluci jsou drsňáci, tvrďáci, namachrovaný“. Můžeme se zamýšlet nad 

tím, že je jejich pojetí ovlivněno různými stereotypy ve společnosti, kdy jsou muži vnímáni 

jako ti dominantní a drsní.  Další stereotypy můžeme vidět ve výroku „Chlapi jsou…“, kde 

jeden chlapec doplnil „silní“, což opět odkazuje k výše zmíněnému. Další napsal, že „pijou 

pivo“, což je v kontextu naší společnosti také často bráno jako standard. Vidíme tedy, že na 

představy o mužství má v tomto věku také velký vliv společnost a společenské normy 

a případně ještě stále zažité stereotypy.  

Co se týče mužství jako takového, čtyři chlapci mají jasno v tom, že být mužem je těžké 

a není to žádná výhoda. Dva naopak napsali, že to mají jednodušší, a to nejspíše v porovnání 

s ženami. V kontextu předchozího odstavce se zamýšlím nad tím, že pocit, že být mužem je 

těžké, může souviset s nároky a očekáváními, které se v naší společnosti stále objevují. Tyto 

tlaky pak mohou v tomto období, kdy se identita chlapců upevňuje, působit zátěžově.  

Co se týče vztahů s ostatními chlapci, u výroku „S mladšími kluky…“ vidíme různorodost 

odpovědí. Čtyři chlapci s mladšími kluky spíše nevycházejí a nebaví se s nimi, tři chlapci 

naopak ano. Období adolescence je značně variabilní a u každého probíhá jiným tempem, je 

tedy patrné, že se to pak promítá i do vztahů a do okruhů témat, o kterých by mohli 

s ostatními hovořit. Řada z nich si tedy stále rozumí s mladšími chlapci, někteří naopak 

směřují už někam jinam a konverzace s nimi jim nic nepřináší. 

V Nedokončených větách jsme se zaměřili i na přátele chlapců. Tři chlapci uvádějí, že jejich 

kamarádi „často kouří, hulí, chlastají nebo zlobí“. Adolescenti jsou velmi ohroženi 

rizikovým chováním, kam mimo jiné patří právě užívání návykových látek. Chlapci 

z výzkumu se tedy evidentně pohybují ve skupině, která s tím má již zkušenosti.  

V tomto období nabývá na důležitosti vrstevnická parta, chlapci tak mohou být náchylnější 

k podlehnutí vlivu skupiny a tím pádem k setkání s nějakou formou rizikového chování, 
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v tomto případě s návykovými látkami. Nicméně z Nedokončených vět nemůžeme více 

soudit o tom, zda jsou chlapci skupinou ovlivněni a zda toto chování také praktikují.  

5.3 Vztah chlapců ke škole  

Tabulka č. 6 – Vztah chlapců ke škole 

 Nejvíc se 

bojím 

Moje největší 

přání je 

Nejslabší jsem Občas mě 

trápí 

Nejtěžší je 

Adam hmyzu být šťastný v práci svědomí matika 

Bohumil hororů mít hroší farmu v tělocviku kamarádi 
úmrtí 

v rodině 

Cyril 
pavouků a 

hadů 

mít vlastní 

auto/motorku 

v chemii a 

sportech 
škola 

přechod na 

SŠ 

Dan pavouků získat ji zpět v matematice svědomí zapomenout 

Emil 

toho, že 

neudělám 

první ročník 

SŠ 

udělat maturitu 

v domýšlení 

následků svých 

činů 

holky a 

dementní 

kamarádi 

překonat 

sám sebe 

František nový školy dodělat školu v matice matematika matika 

Gustav 
budoucnosti 

na střední 
dodělat SŠ v matematice škola 

překonat 

přijímačky 

Jedno z významných témat, které se v Nedokončených větách objevilo, byla škola. Chlapci 

jsou aktuálně ve věku, kdy je čekal přechod na střední školu nebo již na nové škole chvíli 

studují. Nebylo proto překvapením, že se toto téma promítlo i do jejich odpovědí. 

Ve výrocích „Nejvíc se bojím…“ a „Občas mě trápí…“ můžeme nalézt odpovědi týkající se 

školy. Chlapci se především obávají přechodu na novou školu a také toho, jestli ji zvládnou. 

Je přirozené, že se tohoto nového kroku obávají. Nemají s tím zkušenost, a tak zatím 

nemohou posoudit, co vše je bude čekat a co budou muset zvládnout.  

Když se měli zamyslet nad tím, v čem jsou nejslabší, v pěti případech se vyskytl nějaký 

vyučovací předmět ze školy – především matematika. I u výroku „Nejtěžší je…“ se hojně 

vyskytovaly odpovědi spojené se školou. I přesto, že se zde explicitně na školu neptáme, 
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odpovědi chlapců ve většině případů směřovali k ní. Můžeme se tedy domnívat, že je škola 

opravdu ústředním motivem jejich aktuálního života.  

I když jsou chlapci teprve na začátku střední školy, přemýšlejí už o tom, že by ji chtěli 

dokončit a získat maturitu. Jejich odpovědi míří však spíše k blízké budoucnosti. Vypadá to, 

jako by chlapci zatím o tom, co bude dál, moc nepřemýšleli. Mají spíš jen rámcovou 

představu a upřednostňují to, co se kolem nich aktuálně děje.  
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6 Prezentace a interpretace dat z rozhovorů 

V následující části práce se budu zabývat daty, která vzešla z rozhovorů s chlapci. 

Prezentované kapitoly odpovídají jednotlivým kategoriím, které vznikly obsahovou 

analýzou rozhovorů. Jak jsem zmínila v metodologické části práce, nejdříve jsem pracovala 

s jednotlivými kódy, které jsem seskupovala pod obecné kategorie, kterých byla na začátku 

značná řádka. Následně jsem postupnou analýzou dat dospěla k jedné centrální kategorii, 

která se promítá do šesti kategorií základních. Každá kapitola je pak doplněna ukázkami 

rozhovorů (celé rozhovory viz Příloha č. 3 – Rozhovory), které pomohou čtenáři lépe 

proniknout do prožívání chlapců. 

6.1 Plynutí dospívání  

Velmi diskutovaným tématem, které se neslo v průběhu celého rozhovoru a které je také pro 

diplomovou práci stěžejní, je plynutí dospívání. Z tohoto důvodu pojímám tuto kategorii 

jako centrální, která zastřešuje všechna ostatní prezentovaná témata.  

Chlapci se v tomto období aktuálně nacházejí a nějakým způsobem ho vnímají a prožívají. 

Uvědomují si, že se s nimi v tomto přechodném období něco děje, že se mění. Nicméně, jak 

sami říkají, tyto změny nějak významně neřeší a nepřipouštějí si je. Často hovoří také o tom, 

že tyto změny berou jako přirozenou součást svého vývoje a nechávají je volně plynout. 

Proto tato hlavní kategorie nese název „Plynutí dospívání“, aby bylo hned patrné, jak tento 

přechod chlapci vnímají. 

„Nevim, jak pro ostatní, ale pro mě zrovna fakt ne. Já to nějak nevnímám, nebo to vnímám, 

ale neřeším to, není to problém…“ (Gustav) 

„Je to zvládnutelný, v pohodě. Nějak to neřešim. Přišlo to, tak to nějak zvládnu.“ (Adam) 

„Já ty změny prožívám tak, že prostě jsou a prostě si to nějak musím přejít a stejně mi v tom 

nikdo nijak nepomůže a musim si pomoct já.“ (Emil) 

Zajímavé je, že spíše ostatní v okolí pojímají dospívání jako něco bouřlivého a zatěžujícího, 

a dokonce i ve škole při výuce je ještě stále dospívání takto prezentováno. Domnívám se, že 

se jedná ještě o přetrvávání starších poznatků, kdy byla adolescence pojímána jako 

dramatické období. I chlapci tento pohled okolí reflektují. 
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„No já právě vždycky, když jsme měli třeba v tý učebnici o tom článek, tak to bylo nadepsaný 

jako kdyby to byla nějaká tragédie. Tak jsem si vždycky říkal, co na tom jako všichni vidí, 

když mě to přijde úplně v pohodě.“ (Gustav) 

„Mě to právě vždycky štve, jak o tom vždycky všichni mluví, jestli nepotřebujeme s něčím 

pomoct, jestli nám něco nevadí, ale mě to přijde úplně normální.“ (František) 

Chlapci berou dospívání jako jakousi cestu. Nehovoří o sobě jako o dětech, ani o dospělých, 

ale používají výrazy „víc dospělý“, „dospělejší“, z čehož je patrné, že vnímají, že si stále 

ještě procházejí určitým procesem, který k dospělosti teprve směřuje a že mají ještě spoustu 

věcí před sebou.  

„…začínám být už dospělejší.“ (Adam) 

„…jako je to puberta, máš celej život ještě před sebou a musíš přemýšlet, co chceš v tom 

životě vlastně dělat, čeho chceš dosáhnout…“ (Emil) 

Chlapci také často používají výrok „jednají se mnou jako s normálním člověkem“. Můžeme 

se zamýšlet nad tím, co v jejich pojetí znamená slovní spojení „normální člověk“. Soudím, 

že je to dospělý člověk, který se již stará sám o sebe a dokáže za sebe přijímat zodpovědnost. 

Můžeme toto pojetí také brát jako určité distancování se od dětství a dětinského chování 

(jako je například hraní si s hračkami) s ním spojeného.  

„No chovají se ke mně jako k normálnímu člověkovi, kterej už umí myslet a není to malý 

rozmazlený dítě.“ (Emil) 

„Jo, brácha už mě bere, jako sobě rovnýho. Nebere mě jako pětiletý dítě, který furt dělá paci 

paci, ale jakože už si se mnou rozumí a může se mnou jednat jako s normálním člověkem, 

a ne s dítětem.“ (Bohumil) 

Vnímají tedy, že se k nim ostatní chovají jiným způsobem, a to také pozitivně kvitují. Že 

jsou dospělejší, jim dávají dospělí najevo různě – rodiče větší volností, ale také povinnostmi 

a učitelé především vykáním. Domnívám se, že toto chování pak může dále chlapce 

podporovat v uvědomování si svého vývoje a k přijetí větší zodpovědnosti za sebe. 

„No tak na základce nám tykali a teď na gymplu nám někteří vykaj, tak na to nejsem zvyklej, 

přece jen, ještě nejsme dospělí...už nás vidí asi jako víc rozumnější.“ (Cyril) 

Obsahová analýza identifikovala několik klíčových kategorií, které plynutí dospívání zrcadlí 

v různých rovinách. Jedná se o kategorie „Osobní identita“, „Vrstevnická parta“, „Vztah 

k návykovým látkám“, „Přechod na střední školu“, „Rodinné prostředí“ a „Budoucí cíle“. 

Tyto kategorie ilustrují, že ačkoliv dospívající chlapci na první pohled referují o jakémsi 



59 

 

„plynutí“ změn, vnitřně je však emočně i racionálně zpracovávají poměrně intenzivně. 

Jednotlivé kategorie představím v následujících částech práce a zaměřím se na jejich 

vzájemné souvislosti.  

6.2 Osobní identita  

Změny, které chlapci prožívají, pomáhají utvářet jejich identitu. Již v Nedokončených 

větách jsme mohli pozorovat, jak chlapci vnímají sebe sama. Definovali se na základě 

různých aspektů své osobnosti jako je věk, gender, vlastnosti aj. I díky rozhovorům tak 

můžeme vidět komplexnost jejich sebepojetí a identity. Tuto kategorii jsem tedy nazvala 

„Osobní identita“. Zahrnuje dále subkategorie „Fyzický vzhled“, „Mužství“, „Náladovost“, 

„Mít rozum“. Než se však zaměřím na jejich podrobnější rozbor, uvádím tabulku, ve které 

můžeme vidět jednotlivé projevy daných subkategorií u každého chlapce.  

Tabulka č. 7 – Subkategorie kategorie Osobní identita a jejich projevy u jednotlivých 

chlapců 

 Fyzický vzhled Mužství Náladovost Mít rozum 

Adam 
Výška, hlas, 

mužské orgány 

Být tvrďák, být 

vyspělý, mít svaly 

Střídání 

nálad 

Nechovat se dětinsky, 

přebírat za sebe 

zodpovědnost 

Bohumil Výška 

Být drsňák, zajistit, 

aby se dívka cítila 

dobře 

Být „na 

nervy“, být 

protivný 

Nechovat se dětinsky, mít 

názory 

Cyril Výška, akné Být gentleman Zklidnění Logické myšlení 

Dan Výška 

Být silný, být 

mužem jsem ještě 

nepoznal 

Zklidnění Realistický pohled na svět 

Emil 
Výška, 

zhubnutí 

Být tvrdý, nebýt 

„citlivka“ 
Výbušnost 

Nechovat se dětinsky, víc 

přemýšlet, než něco udělám, 

změna názorů a pohledu na 

svět 

František Výška 
Mít pohodlnější 

život 
Zklidnění 

Nechovat se dětinsky, 

přebírat zodpovědnost 

Gustav Výška 
Mít pohodlnější 

život 
Zklidnění 

Nechovat se dětinsky, chápat 

věci z různých perspektiv 
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Z tabulky je patrné, že i přesto, že chlapci nechávají své dospívání plynout, reflektují řadu 

změn, kterými si procházejí. Nejčastěji hovoří o svém fyzickém vzhledu. Jak můžeme vidět, 

všichni chlapci zdůrazňují především svůj tělesný růst. Důraz, který na něj kladou, může 

souviset s tím, že v období dospívání je růstový spurt velmi výrazný. To, že rostou, je 

tedy nejvíce vidět na první pohled a ostatní osoby v okolí je na to pak upozorňují svými 

častými poznámkami. Dalším důvodem, proč tyto změny nejčastěji sdělují, může být také 

to, že je vnímají především pozitivně a se svým tělem jsou aktuálně spokojeni.  

„Tak vypadám jinak, vyrostl jsem.“ (František) 

„No tak určitě jsem vyrostl, no a ta puberta, takže mám tohle hnusný akné.“ (Cyril) 

„Tak ty víš, jak jsem byl tlustej. Vytáhl jsem a zhubnul. Naštěstí pro mě, jsem za to rád.“ 

(Emil) 

V Nedokončených větách 4 chlapci uvedli, že to mají v tomto období těžší než dívky. Při 

rozhovoru však všichni chlapci souhlasili s tím, že jejich pozice je výhodnější a tyto změny 

je tak neovlivňují a nezatěžují. Tuto diskrepanci mezi odpověďmi můžeme vysvětlit tím, že 

dospívání jako takové určitě může pro chlapce být v určitých oblastech zatěžující. Nicméně 

při porovnání s dívkami vidíme, že se chlapci zamýšlejí nad tím, že na rozdíl od nich se musí 

dívky vypořádat s více překážkami, které je provází celý život, nejen v období dospívání.   

„No, oni to maj zároveň taky těžký jako my, ale zároveň my to máme taky lehký jako…tak 

musí si projít tou menstruací, různý problémy, jako jestli musí brát ty prášky a všechno, jsou 

takový nervní a my si prostě jenom užíváme. Takhle já to cejtim, mě to takhle prostě přijde. 

Oni to maj těžký. Oni maj těžkej celej život, oni musí porodit, musí se starat o rodinu 

a všechno.“ (Bohumil)  

„Já si myslim, že to máme v pohodě. Já jsem to napsal i do toho dotazníku, že být mužem je 

lepší, protože mi to připadá pohodlnější. Takový, jakože nemáme tolik starostí. My jsme si 

s kámošem v druhý třídě říkali, že je lepší, že jsme kluci, že nemusíme rodit.“ (František) 

Můžeme si také povšimnout, že se chlapci spontánně zmiňují o biologických změnách 

souvisejících s reprodukcí u dívek – jako je např. menstruace nebo samotný porod. O vlastní 

rozmnožovací roli a změnách v této oblasti však nehovoří vůbec, a pokud, tak jen 

v nepatrných náznacích. Na základě jejich výpovědí se můžeme domnívat, že nepřikládají 

své roli v této oblasti takovou důležitost jako roli dívek. Určitě s tím také může souviset 

nechuť sdělovat své osobní a intimní informace (což změny v oblasti biologické 

a reprodukční nepochybně jsou), která se objevila již v Nedokončených větách.  
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Další velmi důležitou subkategorií kategorie Osobní identita je Mužství. Dospívání je 

období, kdy se vlivem všech změn, a v tomto případě především těch fyzických 

a biologických, dostává jejich mužství do popředí. V sesbíraných datech můžeme 

vysledovat, jak ho chlapci pojímají.  

Již v Nedokončených větách se objevoval důraz na to, že muž má být silný, tvrdý a drsný. 

To se může projevovat ve dvou rovinách. Zaprvé je to rovina fyzická, kdy je pro chlapce 

důležitá především síla jako taková. Ta souvisí s jejich fyzickou stavbou, především se 

svalovou hmotou. Někteří se zmiňují o tom, že sportují nebo cvičí, aby měli svaly. Vidíme 

zde tedy snahu o přiblížení se aktuálnímu ideálu mužského těla.  

„Ale jakoby rád cvičím, tak nějaký vzory tam budou, tak na ně koukám. Že bych chtěl vypadat 

jako oni.“ (Adam) 

Druhou rovinou je rovina psychická, ve které je pro chlapce důležité, aby byli tvrdí 

především emocionálně. Můžeme si povšimnout, že chlapci sami používají výraz „nebýt 

citlivka“. Je tedy patrné, že být mužem je spojeno nejen s fyzickou silou, ale také s jakousi 

„emocionální tvrdostí“. Pod tím si můžeme představit to, že chlapci jsou zdrženliví 

v projevování svých emocí. Opět zde vidím vliv společenských a kulturních stereotypů, 

které v chlapcích udržují představu, že muži by měli být ti dominantní a neměli by 

projevovat své emoce (názorně si to můžeme ukázat na obecně známém výroku, že „chlapi 

přece nepláčou“). Důsledkem tohoto postoje pak může být právě to, že chlapci méně častěji 

sdílí své myšlenky a emoce s jinými lidmi.  

 „…já byl strašná citlivka a všechno mi hrozně vadilo.“ (Emil) 

„To si nechávám většinou pro sebe, já o tom jako nemluvim.“ (Gustav) 

Velmi zajímavé je také pojetí mužství u několika chlapců, kteří ho vymezují ve vztahu 

k dívkám. Dle nich by měl být muž gentleman a přemýšlet o tom, co vše má udělat, aby 

se jeho dívka cítila dobře. Jak jsem uvedla již výše, chlapci mají pocit, že to mají 

v dospívání, ale také v celém životě oproti dívkám jednodušší, jelikož se u nich neobjevují 

tak výrazné a zatěžující změny. Je pro ně však důležité, aby byli pro dívky právě z těchto 

důvodu oporou. Vidím zde také opět souvislost se stereotypy, že muž má být ochráncem 

ženy.  
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„Jako rozhodování, co mám udělat pro tu holku, aby se cejtila dobře. Jakože právě co jí 

potěší, na to zase myslet.“ (Bohumil) 

Pojetí mužství tedy není vůbec nic jednoduchého a je značně ovlivněno sociálními a 

kulturními normami naší společnosti. Mužství má řadu dimenzí, ty si můžeme shrnout 

následujícím schématem: 

Schéma č. 3 – Subkategorie Mužství 

Chlapci také vnímají, jak sami říkají, že začínají mít rozum. Více si uvědomují, že jiným 

způsobem přemýšlejí. Rozvoj jejich uvažování se pak promítá do všech ostatních oblastí 

jejich života. 

Často hovoří o tom, že mít rozum pro ně znamená nechovat se dětinsky. Rozumím tomu tak, 

že se snaží neprovádět činnosti, které dospívajícímu nebo dospělému nepřísluší (jako je hraní 

si s hračkami, „blbnutí“ aj.). Opět si můžeme všimnout určitého distancování se od 

předchozího vývojového období a směřování k dospělému chování.  

„Že třeba běhaj po škole a kopou si bačkorama. A dělaj takový skopičiny. A to my už 

neděláme.“ (František) 

Chlapci nejsou tolik impulzivní, dokážou své chování více regulovat. Dříve byli chlapci 

spíše nerozvážní, nepřemýšleli nad důsledky svých činů. Dnes si nechávají více času, aby 

nejdříve přemýšleli, než se do něčeho pustí. Je patrné, že chlapci jsou již vyspělejší a že 

i více reflektují to, že za svá rozhodnutí přebírají zodpovědnost.  

„No jakoby snažím se víc nad věcma přemejšlet, než něco udělám, s tím jsem měl jako hodně 

velkej problém, jako přemýšlet nad tím, než něco udělám.“ (Emil)  

MUŽSTVÍ 

Fyzická síla

Opora ženyEmocionální 
tvrdost
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Také jsou schopni v tomto období nahlédnout na danou věc z různých perspektiv, 

chápou záměry ostatních. Dříve byli spíše egocentričtí, dnes již rozumí tomu, proč se určití 

lidé chovají určitým způsobem. Rozvíjí se u nich empatie, dokážou se již lépe vžít do 

prožívání druhého člověka. Je zde také patrná vyšší míra sebereflexe chlapců.  

No, třeba je víc chápu v něčem. Že třeba zrovna u těch učitelů, když nám za něco nadávali, 

tak jsme hned říkali, že to je něco. Ale teď, když si uvědomim, že bych byl ten učitel, tak by 

mě to taky štvalo.“ (Gustav)  

Také už začínají přemýšlet o jiných, nadosobních společenských tématech a problémech. 

Tato témata (např. terorismus, mír, aj.) vyžadují již vyšší míru abstraktního myšlení, které 

se právě v dospívání značně rozvíjí.  

„No trošku jo, že už jako názory mám na všechny ty věci, že by se lidi měli nad sebou 

zamyslet, co dělaj, jako třeba teď ten terorismus, to mi jako docela dost vadí a názory mám.“ 

(Bohumil) 

Velký rozdíl vnímají také v emocionální oblasti. Chlapci reflektují, že se potýkají nebo 

potýkali s častou náladovostí, což je zatěžovalo. Nicméně také vnímají, že se jejich chování 

a prožívání postupně stabilizuje. I v této sféře vidíme výše zmíněný rozvoj regulace chování 

a prožívání. Část chlapců s tím již umí adekvátně zacházet, část z nich s často střídajícími 

náladami ještě bojuje. Je patrné, že u každého chlapce tento vývoj plyne jinak rychle.   

„Mě se spíš ulevilo, jak se mi změnila povaha, tak je mi líp. Beru to spíš jako dobrou změnu… 

Změnil jsem chování, dřív jsem byl výbušnej, teď jsem takovej flegmatickej.“(Dan) 

„…takový zvláštní, protože mám hrozně změny nálady. Tak někdy přijdu, mám dobrou 

náladu, pak jdu a mám hrozně takovou jakoby skleslou náladu. Takže hrozná změna nálad.“ 

(Adam) 

„…i když prostě mamka říká, že jsem někdy na nervy, že jsem jako hotovej puberťák, že to 

jde na mě vidět…. že jsem na rodiče protivnější…“ (Bohumil) 

Jak můžeme vidět, kategorie Osobní identita je velice komplexní. Nicméně nevyvíjí se sama 

o sobě, ale v kontextech vztahů a dalších sociálních aspektů. Na ty se zaměřím 

v následujících částech práce.  

6.3 Vrstevnická parta 

Dalším významným tématem je pro chlapce jejich vrstevnická parta. Nabývá v tomto období 

na důležitosti. Toto zjištění je zjevné jak v Nedokončených větách, tak v rozhovoru – část z 
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nich u výroku „Je pro mě důležité…“ uvedla odpověď „přátelé“, a i při explicitním 

dotazování na jejich hodnoty se odpověď „kamarádi“ vyskytovala na prvních příčkách. 

Kategorii „Vrstevnická parta“ jsem ještě rozdělila na subkategorie „Trávení volného času“, 

„Svěřování“, „Vzájemná výpomoc“, „Romantické vztahy“.  

Nejdříve se zaměřím na subkategorii „Trávení volného času“. Abychom lépe pochopili 

změny, které v této oblasti nastaly, uvádím tabulku, díky které má čtenář lepší možnost 

srovnat, jak trávili chlapci svůj volný čas dříve a jak dnes.  

Tabulka č. 8 – Trávení volného času dříve a dnes  

 Volný čas dříve Volný čas dnes 

Adam  PC hry Být doma, být venku s přáteli a povídat si 

Bohumil Výlety s rodinou PC hry, být venku s přáteli a povídat si 

Cyril PC hry, basketbal PC hry, být doma 

Dan PC hry, výlety s rodinou Sportování, být s blízkým kamarádem 

Emil PC hry, výlety s rodinou, plavání, florbal PC hry, nuda, být s přáteli a povídat si 

František PC hry, výlety s rodinou, kreslení Být doma, být s přáteli a povídat si 

Gustav PC hry, výlety s rodinou Být doma, být s přáteli a povídat si 

Jak můžeme vidět z výše uvedené tabulky, dospívající v tomto období tráví svůj volný čas 

velmi odlišně oproti dřívějšku. Zaprvé se přeorientovali od rodiny na své vrstevníky. 

Zadruhé se většina přestala věnovat řadě zájmových aktivit a činností, které dříve 

provozovali. Ty pak nahradilo trávení času doma (kde povětšinou odpočívají nebo nic 

nedělají) a také právě trávení času s vrstevníky. Tyto změny si podrobněji rozebereme.  

Chlapci reflektují, že v minulosti velkou část svého volného času trávili na počítači. I když 

většina z nich hovoří o tom, že si dnes stále ještě nějakou hru zahrají, oproti minulosti je 

doba strávená hraním několikanásobně menší. Zpětně čas strávený hraním počítačových her 

hodnotí spíše jako ztrátu času. Počítač pro ně teď už tedy není tolik atraktivní a používají 

ho převážně ke spojení a komunikaci s vrstevníky. Je patrné, že se těchto technologií 

chlapci nevzdali, nýbrž se jen změnil účel, za jakým je chlapci využívají. Dříve to bylo 
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především hraní počítačových her a sledování videí, v tomto období je to prostředek ke 

komunikaci s blízkými. 

„To, že nejsem u toho počítače, to je asi nejlepší. Byl to ztracenej čas, teď už to využívám 

jinak.“ (Gustav)  

„No to jsem hrál třeba v tý šestý nebo sedmý třídě. Ale teď už mě to nebaví. Jako ne že bych 

si nezahrál, ale někdy večer, než jsem šel spát, ale teď jsem venku, nebo si čtu.“ (František) 

„Mám messenger, abych si dopsal s kámošema, jinak nic. Teď jsem ztratil telefon, takže když 

se nedostanu ke kámošovi, tak vůbec nejsem na facebooku, nikde. PC hry si občas zahraju, 

ale že bych u toho seděl, to ne, to spíš dřív.“(Dan) 

Dříve také trávili převážnou část svého volného času s rodinou, ať už doma, anebo někde na 

společných výletech. Nicméně čas trávený s rodiči již pro ně není dnes tak lákavý, a jak 

jsem zmínila výše, spíše se orientují na své vrstevníky. V tomto období chtějí chlapci 

především získávat nové zážitky a zkušenosti, objevovat zatím nepoznané a experimentovat. 

Tohle všechno jim pak slouží k utváření vlastní identity a děje se to právě v kontextu jejich 

přátelských a romantických vztahů. 

„Já jsem vždycky v pokoji, nebo s kámošema. Ale to je asi normální. S rodičema jsem byl 

předtím celou dobu. Teď mě to víc baví s těma kámošema.“ (František) 

„Nechci trávit čas s tou rodinou, spíš radši s kamarádama.“ (Dan) 

Rodina jim tedy v této oblasti nemůže již moc nabídnout. Chlapci nemají zájem dokonce ani 

o situace, kdy rodiče přicházejí s atraktivním trávením společného času (jako je například 

dovolená v zahraničí). Soudím, že to chlapci mohou brát nelibě, pokud kvůli tomu přicházejí 

o čas strávený s vrstevníky, který je pro ně právě v období dospívání velmi důležitý.  

 „Jenže víš, my jsme plánovali už od začátku roku, jak budeme oslavovat vysvědčení a pak 

mi táta v pololetí řekne, jak v tý době budu dávno ležet támhle v Řecku u moře. Jakoby, chtěl 

bych bejt s kámošema.“(Emil) 

Na změnu zájmů a koníčků nemají vliv pouze výše zmíněné aspekty, ale také přechod na 

střední školu. Řada chlapců hovoří o tom, že kvůli větší náročnosti učiva již nemají tolik 

času věnovat se tomu, co dříve dělali. Je zjevné, že střední škola dospívání chlapců a jeho 

plynutí značně ovlivnila, proto se na ni zaměřím blíže v samostatné kapitole.  

 „Já jsem vlastně všechny svoje koníčky ne jakože ztratil, ale vykašlal se na ně. Prostě jsem 

nastoupil na střední, tak jsem prostě neměl čas na to pokračovat třeba s tím plaváním, já 

jsem plaval závodně.“ (Emil) 
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Aktuálně tedy tráví dost svého volného času doma, kde toho povětšinou moc nedělají. 

Důsledkem toho je pak často prožívaná nuda. Zde si můžeme povšimnout propojení 

s plynutím jejich dospívání. To se projevuje i ve volném čase, který nechávají plynout a moc 

aktivně se do něj nezapojují. Významnou aktivitou a také východiskem nudy je pak 

trávení času s vrstevníky. Nuda a s tím spojený nedostatek podnětů může implikovat větší 

tendenci k získávání nových zážitků a zkušeností. Ty v dospívání zajišťují především 

vrstevníci, proto se na ně v tomto stavu obrací.  

„Cejtim se tak, že se většinou nudím, nemám co dělat. No a když nemám co dělat, tak jdu 

ven s těma kamarádama.“ (Emil) 

Nicméně pod vlivem nudy a vrstevníků mohou chlapci inklinovat například 

k experimentování a získávání zážitků v oblasti návykových látek, což sami chlapci také 

reflektují. Téma návykových látek je velmi obsáhlé, proto se na něj zaměřuje další kapitola.    

Se svými vrstevníky chlapci především chodí ven. Hlavní náplní jejich společného času jsou 

pak procházky a povídání si. Často probírají, co je aktuálně napadne. Tento způsob trávení 

volného času velmi souvisí s financemi, které mají chlapci k dispozici. Nejsou ještě 

výdělečně činní a jsou tím pádem závislí na kapesném od rodičů, které však neumožňuje, 

aby s přáteli mohli pravidelně podnikat nákladnější činnosti, než je jen procházení se venku. 

„Sedíme v parku na lavičce. Když je zima, tak si jdeme třeba někam sednout, tak oni na to 

většinou nejsou peníze, tak jsem většinou na tý lavičce a kecáme.“ (Gustav) 

Velmi důležité je v tomto období také téma svěřování. Část chlapců se svými vrstevníky 

nesdílí své citlivé informace, často si je nechávají pro sebe. Jak jsem uvedla výše, dospívání 

má pro většinu z nich spíše pozitivní charakter a neberou ho jako něco dramatického, jak 

sami říkají, nechávají ho plynout. Z toho pak může vyplývat menší míra sdílení s ostatními, 

jelikož mají pocit, že se jedná o záležitosti, které nepotřebují řešit a nechávají jim volný 

průběh. Případně se ostatním nechtějí svěřovat kvůli tomu, že jsou zdrženliví v projevování 

svých emocí a neradi se otevírají, aby si zachovali obraz mužství, o kterém jsme hovořili 

v minulé kapitole.  

„Klukům se jako zas až takový věci nedějou, nám se toho moc nemění, nikdy jsem si nic 

nevyhledával. Nikdy se o tom nebavim, v sobě to nechávám. Hlavně jsem nikdy asi neměl 

takovej problém, že bych nevěděl, co s tím, takže.“ (Gustav) 

„Nechávám to tak, jak to je.“ (Cyril) 
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Ovšem pokud jsou si se svými přáteli velmi blízcí nebo se znají delší dobu, jsou ochotni 

s nimi sdílet i své osobní záležitosti (jako jsou fyzické změny, vztahy s dívkami aj.). Často 

to probíhá tak, že někdo nadhodí určité téma nebo problém, který by chtěl řešit, a ostatní mu 

sdělují své nápady. Soudím, že mají chlapci k těmto přátelům vybudovanou velkou důvěru 

a nemají tak problém se před nimi otevřít a odhalit. Tato forma sdílení může být pro chlapce 

výhodná v tom, že dostávají na danou situaci větší množství různých pohledů, které jim 

pomůže s ní lépe naložit.  

„My jsme právě taková parta, že jsme se fakt sešli, že si fakt rozumíme a snažíme se to 

vyřešit, ty problémy.“ (Bohumil) 

Od svých přátel také získávají informace o těchto změnách. Často se jedná o starší 

přátele, kteří si změnami v dospívání již prošli, a proto mohou chlapcům podat své osobní 

zkušenosti. I v Nedokončených větách můžeme pozorovat u poloviny chlapců trend, kdy se 

orientují spíše na stejně staré nebo starší přátele. Domnívám se, že zde hraje velkou roli to, 

že jsou tito starší chlapci již zkušenější, ale zároveň jsou svým věkem a aktuálním 

prožíváním bližší dospívajícím chlapcům spíše než jejich rodiče.  

„…hlavně tím, že jsem se bavil s klukama. Těm klukům je víc, takže si to prožili dřív a když 

se o tom bavili venku, tak mi to prostě řekli…jak říkám no, hodně záleží na povaze kluků, my 

jsme nejlepší kamarádi a říkáme si úplně všechno, od holek, až nevim po co, po školu a tak.“ 

(Emil) 

S dívkami spíše sdílejí svá tajemství, a také je využívají jako jakési zprostředkovatelky 

dívčího světa. To znamená, že za nimi chlapci chodí, pokud potřebují poradit, jak jednat 

s dívkou, která se jim líbí. Ony jim poté dávají různé rady, případně jim vysvětlují, co 

znamená, když se dívka zachovala určitým způsobem. Dívky obecně dospívají rychleji, 

proto je chlapci berou jako ty zkušenější, které jim mohou poradit, když chtějí s nějakou 

navázat kontakt. Jejich rady pro ně tak mohou mít velkou váhu. Soudím také, že se na ně 

chlapci obracejí, jelikož jsou dívky více nakloněny sdílení těchto intimních záležitostí a 

mluvení o nich.  

„…ty prvačky. Oni nám i pomáhaj, že jim třeba řekneme, že tahle holka se nám líbí, tak oni 

nám pomůžou… Já jsem jako holku ještě neměl. Ale jakože bylo to takový napůl, že jedna 

holka z tý střední, ta se mi líbila, ale ona říkala, že je na starší. Tak jsem zase šel za tou 

kamarádkou, co má nejvíc zkušeností, aby mi poradila…“ (Bohumil) 
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Větší orientace na přátele také napomáhá většímu kontaktu s dívkami. Většina z chlapců 

hovoří o tom, že je dívky v tomto věku velmi zajímají, nicméně mají problém si nějakou 

najít, jelikož jejich vrstevnice chtějí spíše starší kluky. Domnívám se, že to opět může 

souviset s tím, že dívky dospívají rychleji, proto si mohou více rozumět s chlapci staršími, 

kteří jsou jim svou vývojovou úrovní bližší. Vidím zde také souvislost s výše zmíněným 

mužstvím, které v dospívání vstupuje do popředí – chlapci se tak mohou chtít přiblížit těmto 

starším dívčím idolům, aby dívky zaujali. 

„Zajímají nás, ale nejsou…Jako jsou, ale ty, který by za to stály, tak ty nezajímáme my. 

Ty holky totiž většinou chtějí ty starší kluky, oni to dneska takhle mají, takže my máme smůlu, 

takže až budeme starší, tak asi budeme mít mladší holky, nebo já nevím.“ (Gustav) 

„…jedna holka z tý střední, ta se mi líbila, ale ona říkala, že je na starší. Ona měla třeba 

27letýho kluka, a já jsem to nechápal.“ (Bohumil) 

Někteří chlapci však mají již zkušenost s romantickými vztahy. Ty však trvají krátkou 

dobu a častěji se obměňují. To může souviset s objevováním a experimentací, která je 

typická pro dospívání. Domnívám se, že zde hraje roli také to, že chlapci ještě nemají tolik 

zkušeností s řešením konfliktů ve vztazích a proto, pokud nějaký nastane, nejsou ještě 

schopni ho adekvátně vyřešit a vztah poté končí rozchodem.  

„…smutnej z rozchodu s přítelkyní, jinak nic. Byli jsme spolu dva měsíce. To jsem se poprvé 

zamiloval.“ (Dan) 

„Já jsem ze začátku na střední měl holku, s tou jsem byl asi 2 měsíce, to byla první holka, 

s kterou jsem vůbec něco měl. A pak se to nějak zkurvilo a nevim, já jsem něco posral, ona 

něco posrala a prostě to nebylo dobrý. Tak jsme si řekli, že už spolu nebudem.“ (Emil) 

6.4 Vztah k návykovým látkám  

Výše zmíněná kategorie „Vrstevnická parta“ úzce souvisí s tím, jaký mají dospívající vztah 

k návykovým látkám. Tento fakt jsme mohli pozorovat již v Nedokončených větách. Jedná 

se tedy o jedno z velmi diskutovaných témat, proto ho pojímám jako samostatnou kategorii, 

která je popsaná v této kapitole.  

Vztah k těmto látkám nabývá ambivalentního charakteru. Podílí se na něm řada faktorů, 

které si v této kapitole představíme. Do této kategorie pak zařazuji subkategorie „Vnímání 

bezpečnosti látek“, „Rozšířenost“, „Vliv vrstevníků“, „Dostupnost“, „Zátěžové situace“ 

a „Experimentace“.  
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Schéma č. 4 – Kategorie Vztah k návykovým látkám 

 

Všichni chlapci mluvili o tom, že mají s určitými návykovými látkami již nějakou zkušenost. 

Následující tabulka názorně ukazuje, o jaké látky se jedná.  

Tabulka č. 9 – Zkušenost s návykovými látkami 

 Alkohol Cigarety Konopné látky Ostatní drogy 

Adam Ano Ano Ne Ne  

Bohumil Ano Ano Ne Ne  

Cyril Ano Ne Ne Ne 

Dan Ano Ano Ne Ne 

Emil Ano Ano Ano  Ne 

František Ano Ano Ne Ne 

Gustav Ano Ano Ne Ne 
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Vidíme, že všichni chlapci mají zkušenost především s alkoholem, převážná většina pak také 

s cigaretami. Jeden chlapec má navíc zkušenost i s marihuanou a hašišem. S ostatními 

látkami chlapci neexperimentovali a také je striktně odmítali.  

Je velmi zajímavé, že chlapci alkohol, potažmo cigarety, nepovažují za tolik nebezpečné. 

Chápou je jako normální a také se domnívají, že je malá pravděpodobnost, že by si např. na 

alkoholu mohli vypěstovat závislost. Pití alkoholu je pak tedy bráno jako jakási norma.  

„Já to mám nastavený, že tráva, kouření, alkohol jsou v pohodě… Ale jakoby to beru tak, že 

je to takovej ten pomalej rozjezd, to se dá ještě přežít, na tom člověk nemusí být nutně 

závislej, jako když si dáš lajnu perníku nebo si něco píchneš.“ (Emil) 

Domnívám se, že toto přesvědčení může souviset s tím, jak jsou alkohol a cigarety pojímány 

a rozšířeny v naší společnosti. Jsou součástí naší kultury, určitě se chlapci s nimi setkali ve 

svém blízkém okolí, ať už u rodičů, jiných příbuzných nebo známých. Jejich legálnost může 

pak implikovat to, že je normální s nimi mít zkušenost. Následkem toho také mohou mít 

menší obavy z důsledků jejich užívání.  

„Jako cigarety jsem zkoušel, to je jasný, to asi každej zkoušel. Drogy vůbec. Ale tak alkohol 

jsem taky zkoušel, jako ne, že bych se ožral, ale že jsem to ochutnal.“ (František) 

Velký vliv na jejich užívání má také dostupnost těchto látek. I přesto, že by se k nim chlapci 

v tomto věku neměli mít možnost dostat, všichni již mají nějakou zkušenost. Obstarání 

těchto látek je pro ně tedy velmi lehké a dospívající ví, na koho se mají obrátit, když chtějí 

sehnat konkrétní látku.  

 „To je strašně jednoduchý sehnat. Prostě když to chceš sehnat, tak to seženeš. My jsme to 

měli dokonce tak, že první člověk, kterej hulil, byl náš spolužák. A to bylo tak v těch 14... 

začali jsme s tím kámošem chodit ven, on vždycky něco přinesl, dali jsme si čísla na ty lidi.“ 

(Emil)  

Již v předchozích kapitolách jsem poukázala na velký vliv nudy a vrstevníků, který má za 

následek to, že chlapci s těmito látkami experimentují. Většina chlapců hovořila o tom, že 

tyto látky užívají právě ve chvílích, když jsou s ostatními venku. V souvislosti s nudou jsou 

pak tyto látky prostředkem k naplnění času, kdy nemají co dělat.  

V dospívání nabývá vrstevnická parta na významu, proto je patrné, že značně ovlivňuje 

chování chlapců, ale také postoje, které k návykovým látkám mají. Být součástí nějaké 
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skupiny je v dospívání stěžejní. Často se však může stát, že je členství právě podmíněno 

experimentací či pravidelným užíváním nějaké návykové látky. Užívání může být pak 

projevem sounáležitosti ke skupině. I chlapci reflektují, že mají s takto podmíněným 

přátelstvím zkušenosti. Někteří chlapci tomuto tlaku podlehli a potřeba být součástí určité 

party převládla.  

„Jakoby já nevím, co bych prostě…ty kamarádi, oni s tím nehodlaj přestat. Já jsem jako měl 

i čas, kdy prostě nic, vydržel jsem to asi nějaký 3-4 měsíce, pak jsem byl s nima 

venku…kdybych s nima byl, tak je to prostě blbý, když jsou všichni zchlastaný, zhulený, ty 

tam sedíš a nemáš si s nima o čem povídat, protože se smějou každý píčovině, kterou 

řeknou.“ (Emil) 

Jiní se ovšem proti požadavkům party ohradili a s takto podmíněným přátelstvím 

nesouhlasili. Nenechali se ovlivnit ostatními spolužáky nebo kamarády, a i přesto, že jim 

tyto látky nabízeli, tak odmítli. Domnívám se, že zde mohou působit např. osobní 

charakteristiky chlapců, jako je silná vůle, vyšší regulace chování nebo větší povědomí 

o škodlivosti těchto látek. Také si myslím, že tito chlapci již jiným způsobem přemýšlejí 

o přátelství a uvědomují si, že by tato přátelství postrádala jiné kvality jako je například 

vzájemná důvěra a sdílení. 

„Ale nevyhledávám to, to vůbec. Některý spolužáci to rádi dělali, ale já ne.“ (František) 

 „No mí starší vrstevníci na základce už kouřili, pili, drogy asi ne. Ale já říkám, popravdě, 

nekecám, že nepiju ani nekouřím. Ani mě to neláká, mně to nechutná, pivo, nic.“ (Cyril) 

„U nás na intru to tak je, že kdo začne kouřit, ten má víc kamarádů. Prostě to tak je, jednou 

jsem tam přišel a nabízeli mi. Já prostě jako ne, nepotřebuju mít kamarády, který kouří.“ 

(Bohumil) 

Velmi zajímavé je, že někteří chlapci reflektují, že je ostatní přátelé od užívání 

návykových látek spíše odrazovali. Vidíme tedy, že neplatí obecně, že by měli vrstevníci 

pouze negativní vliv. Chlapci, kterých se to týká, udržují vztahy především se staršími 

přáteli. Je tedy možné, že tito přátelé mají negativní zkušenosti a již si uvědomují řadu rizik 

spojených s návykovými látkami – chtějí tak předat své znalosti méně zkušeným přátelům.  

„Já neříkám, že jsem to nezkusil, ale mně to ani nechutnalo. Já jsem to hnedka vzdal. Ale 

nenutili mě do toho, spíš mi říkali, ať to nedělám.“(Dan) 

Když opomineme vliv vrstevníků, tak dalším důvodem, proč chlapci užívají tyto látky, jsou 

zátěžové situace a z nich vyplývající stres. I přesto, že chlapci hovoří o dospívání jako 
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o plynutí a také uvádějí, že změny moc neřeší, vidíme, že je určitým způsobem zatěžují. 

Díky návykovým látkám pak dochází ke krátkodobému uvolnění a zapomenutí na aktuální 

problémy. Jelikož se chlapci ještě vyvíjejí, nemají ještě tolik zkušeností a dovedností k tomu, 

aby se stresem zacházeli efektivně a bezpečně. Myslím si, že proto pak tyto látky používají 

k těmto účelům, jelikož jsou snadno dostupné a k uvolnění dochází po krátké době. 

„Já jsem z toho stresu… několikrát koupil krabičku cigaret… no ale já jsem s těma cigárama 

rychle skončil, protože jsem někdy dal třeba deset za den. Mi to pomáhalo, jsem se hrozně 

uvolnil, pomohlo mi to.“ (Bohumil) 

„Já jako ten stav, co jsem z toho měl, tak mě ten stav jako uklidňoval. Prostě když jsem byl 

nervní nebo se mi něco stalo, tak jsem se šel zhulit… jo, pomohlo mi to, ale dlouhodobě ti to 

nepomůže.“ (Emil) 

Nicméně i přes výše uvedené faktory, jako je vliv vrstevníků, zkušenosti s látkami, 

a přijatelnost alkoholu, cigaret a potažmo marihuany v naší společnosti, značná část 

dospívajících skončila u pouhé experimentace a s těmito látkami se setkávají jen 

občasně. Chlapci se stávají dospělejšími a více o všem přemýšlejí, proto se domnívám, že 

i tyto látky po určitých zkušenostech nakonec zhodnotili jako ty, které by jim mohly ublížit. 

„Člověku to nic nepřináší a hodně to bere. Jako alkohol v nějaký míře, to je v pohodě, třeba 

u vás u dospělých. Ale jako když jdeš do parku a vidíš tam ty 12letý děti, tak to mi přijde 

nechutný.“ (Adam) 

6.5 Rodinné prostředí 

I přesto, že s rodinou chlapci netráví tolik času, má pro ně stále nezastupitelnou roli, což 

můžeme vidět i ve výpovědích v Nedokončených větách, kde ji chlapci uváděli ve většině 

případů jako podstatnou součást svého života. I v rozhovorech se téma rodiny ukázalo býti 

významné. Dokonce při explicitním dotazování na to, co je pro ně důležité, uvedli všichni 

svou rodinu, někteří dokonce hned na prvním místě.  

Do kategorie „Rodinné prostředí“ řadím subkategorie „Závislost“, „Ambivalence“, 

„Převzetí zodpovědnosti“, „Komunikace“ a „Přístup rodičů“.  
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Schéma č. 5 – Kategorie Rodinné prostředí 

 

Chlapci se v tomto období cítí být dospělejší, nicméně i přesto jsou ještě stále velkou měrou 

závislí na svých rodičích. Mají už sice více volnosti, ale zároveň ještě nejsou úplně 

samostatní. Někteří dokonce sami hovoří o tom, že ještě nechtějí přijmout plnou 

odpovědnost a spoléhají se na rodiče, jejich péče jim v určitých směrech vyhovuje. 

Domnívám se, že si chtějí toto období užít a nezabývat se ještě úplně povinnostmi. Mohou 

to být ještě stále pozůstatky dětství, ze kterého se pomalu vymaňují. Také vidíme, že se do 

dospělosti nehrnou a opravdu nechávají své dospívání plynout.  

„Jako hodně lidí by chtělo být na intru, ale já to nechci, radši doma. Můžu se zeptat na 

cokoliv rodičů, nejsem tam sám s ostatníma na pokoji, ale mám tady to svoje.“ (Cyril)  

„Ne, na intr jsem nechtěl. To by mi nikdo neskládal věci, nepral.“ (Dan) 

Chlapci, kteří odešli na internát, za sebe již museli převzít větší zodpovědnost než ti, kteří 

setrvávají ještě doma u rodičů. Tito chlapci jsou často ve vzdáleném městě, když něco 

potřebují, musí si to tedy zařídit sami. Přechod na internát tak znamená odloučení a jakési 

prvotní vymanění se z vazeb s rodiči a další krok do dospělosti.  

No já jsem se připravoval, že budu tak daleko od rodičů, protože já jsem nikdy tak daleko 

nebyl. Jednou jsem byl na táboře, ale ten jsem celej prořval. Takže jakože jsem to zvládl, 

mamka říká, že dobře. I když ten první odjezd byl pro mě příšernej...když jsem viděl, jak ta 

mamka jde prostě pryč a já mám jet sám až tak daleko, tak to bylo hrozný, ale nakonec jsem 

to zvládl a teď už mi to nevadí. Už jsem se jako osamostatnil a už mi to vyhovuje…už musim 

se rozhodovat u těhdle věcí…už to tak přesouvam na sebe tu zodpovědnost.“ (Bohumil) 

Chlapci také poukazují na to, že k nim rodiče přistupují, jak se jim to zrovna hodí – někdy 

jako k dětem, někdy jako k dospělým. Rodiče mají za chlapce stále ještě zodpovědnost, 

tudíž jim mohou dle svého uvážení určité věci ještě zakazovat. Chlapci pak mohou mít pocit, 

že jim rodiče nevěří a nevyvažují své požadavky určitou volností, kterou v tomto období 

potřebují pro svůj rozvoj. V Nedokončených větách navíc chlapci uváděli, že si myslí, že 
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o nich rodiče smýšlí spíše negativně. Je tedy patrné, že výše uvedený postoj rodičů 

k chlapcům může následně vzbuzovat pocit, že jsou chlapci nedostatečně schopní a shazovat 

tak jejich sebevědomí.  

„Ale ty rodiče, to mi přijde, že mě furt berou jako neschopnýho malýho. Jako jediný, tak že 

doma uklízím, to je takový to „Tak seš velkej, tak budeš uklízet“. Když se jim to hodí.“ 

(František) 

„No rodiče mě berou spíš jako malýho kluka, i když bych chtěl, aby mě brali víc jako že jsem 

dospělej.“ (Cyril) 

Chlapci však již chápou, že nemohou mít jen volnost a dělat si, co chtějí, ale že je potřeba 

také určitá míra zodpovědnosti a povinností. Chtěli by, aby rodiče dokázali tyto aspekty 

vyvažovat. Pro chlapce to pak opět může působit jako podpora a důvěra v jejich 

kompetentnost. Díky tomu si pak také mohou chlapci osvojit řadu různých schopností 

a dovedností, navyknout si na určitou zodpovědnost a povinnosti, které je budou provázet 

po celý život.  

„Možná, že je důležitý, že ty rodiče by neměli zakazovat úplně všechno, ale zase ne, aby 

všechno dovolili. Abychom v tom věku měli nějakou svou zodpovědnost, to si myslim, že je 

jako důležitý.“ (František) 

„No jsem už samostatnější, starám se o sebe, rodiče už se o mě tolik nestaraj, to je 

super.“(Cyril) 

Nicméně i přesto, že chlapci občas vnímají, že se k nim rodiče nechovají konzistentně, řada 

z nich se snaží stavět vztah s chlapci na vzájemné dohodě. Pokoušejí se s chlapci 

komunikovat a dohodnout si jasné podmínky, podle kterých budou obě strany 

fungovat. Rodiče chtějí vědět, co chlapci dělají a s kým tráví čas, a na základě toho se snaží 

chlapcům vycházet vstříc v tom, co jim dovolí. Pro chlapce je tohle velmi důležité, jelikož 

tak mohou zažít pocit důvěry od svých rodičů.  

„Je to fakt na domluvě. A vždycky když se ohlásím, že přijdu později, tak to bere.“ (Adam) 

„Teď mi dávaj asi víc zodpovědnosti a nechávaj to víc na mě.“ (František) 

„Ono je jí to jako jedno, kdy přijdu, hlavně ať se jí ozývám. Tak jí třeba napíšu, že se 

zpozdím, že přijdu v půl 11 a pak prostě přijdu a žádná večerka není, pak se díváme na 

televizi, smějeme se pořadům, co tam mám. Takže vzájemná důvěra.“ (Bohumil) 

Co se týče komunikace, část chlapců se svými rodiči nesdílí své osobní zážitky, zkušenosti 

a problémy. Pokud s rodiči něco sdílí, častěji to bývají spíše běžné záležitosti, jako je 
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podání přihlášky a výběr střední školy, častěji tato konverzace probíhá s matkou. Jak 

jsme mohli vidět v předchozí kapitole, o intimnějších věcech se baví spíše se svými 

vrstevníky. Soudím, že je to podobnou zkušeností a prožíváním aktuálního období. Proto 

mohou mít pocit, že jim vrstevníci lépe rozumí. Navíc rodiče často na tato intimnější témata 

reagují ne úplně vhodným způsobem, což může také implikovat větší uzavřenost chlapců 

vůči sdílení těchto témat s rodiči.  

„Jako někdy, ona pak do mě začne rejpat, takže s mámou řešim holky jen někdy.“ (Adam) 

„Máma furt plašila se školou…“(Dan) 

Je důležité také zmínit, že chlapci vnímají matku a otce a jejich přístup k nim rozdílně. 

Tři chlapci žijí pouze s matkou, s otcem se vídají jen občasně nebo vůbec. Reflektují, že jim 

v rodině tento mužský element chybí. Součástí dospívání je i utváření mužské identity, 

chlapcům pak může chybět otec jako referenční bod, díky kterému je tento proces poté 

snazší.  

„A táta byl v tom vězení, takže toho vlastně neznám.“ (Dan) 

Také je patrný tvrdší přístup od otců, který chápou jako podmínku pro to, aby se z nich 

stali muži. Již v kapitole Osobní identita jsme diskutovali pojetí mužství chlapci, kde jsme 

se zmiňovali o síle a tvrdosti jako důležitých podmínkách a charakteristikách správného 

muže. I ve výchově je tedy patrné propojení se stereotypy, které se objevily jak 

v předchozích kategoriích, tak v Nedokončených větách. 

„Já mám jakoby nějaký to vychování, protože mě táta mlátil, když s náma byl, jenže když 

bráchovi byly čtyři nebo tři a jeho vychovala máma a samý ťuťu ňuňu, on by potřeboval přes 

držku občas.“ (Emil)  

Ti chlapci, kteří se svými otci žijí, nicméně referují spíše o neutrálnějším až chladnějším 

vztahu. Moc společně nekomunikují. Již v Nedokončených větách jsme hovořili o potřebách 

otců a chlapců, které na sebe mohou narážet. Navíc zde můžeme také uvažovat o vlivu 

stereotypů, které jsem zmínila již dříve. Pokud byli v takové atmosféře vychováváni otci, 

tak pak mohou tyto zkušenosti přenášet i do vztahu k chlapcům. Jelikož mezi tyto stereotypy 

patří např. to, že muži se navzájem nesvěřují, je pak jasné, že otci tuto potřebu nemají a tím 

pádem ji ani do komunikace s chlapci nevnášejí.   
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„…s tátou takovej divnej vztah. S nim si ani moc nepovídám. On je takovej tichej, s nim si 

nemám ani moc co říct.“ (František) 

Matky jsou pak povětšinou brány jako ty, které se o chlapce zajímají a se kterými chlapci 

spíše řeší většinu svých záležitostí. I v Nedokončených větách se o matce vyjadřují spíše 

pozitivně. Vypadá to, že matky jsou pro chlapce vztyčným bodem, o který se mohou 

kdykoliv a za jakýchkoliv okolností opřít. Jak jsme viděli již v předchozí kapitole, chlapci 

své osobní záležitosti především sdílejí s dívkami, které jsou tomu více nakloněny 

a otevřeny. U matky to pak může mít podobný charakter.  

„A s mámou si normálně povídáme.“ (František) 

„A mamča, jako ta se to se mnou snaží řešit… No já uznávám svojí mamku, že to se mnou 

vydrží, to jako fakt jo, to se jí divim, já bych si fakt někdy nafackoval. Ale ta mamka to se 

mnou přežije pokaždý“ (Emil) 

6.6 Přechod na střední školu 

Jednou z nejdůležitějších událostí tohoto období je přechod na střední školu. Jelikož jsou 

nebo byli všichni chlapci po celých devět let na základní škole, čekalo je první velké 

rozhodování, kam se chtějí dále v životě ubírat. Tento přechod provázela celá řada faktorů, 

které znázorňuje níže uvedené schéma. Z něj můžeme vyčíst tři základní subkategorie, 

kterými jsou „Obor studia“, „Přijímací zkoušky“ a „Adaptace“. Všechny si podrobněji 

přiblížíme.   

Schéma č. 6 – Kategorie Přechod na střední školu 

Rozhodování se o 
oboru studia

Přijímací zkoušky

•podání přihlášky

•účast na přijímacích zkouškách

Adaptace na nové prostředí

•větší příprava na hodiny

•navazování nových vztahů

•bydlení na internátě

•dojíždění
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Velkým tématem pro chlapce bylo rozhodování o oboru a zaměření budoucí střední školy. 

Chlapci měli určitou nejasnou představu, kterou jim pomáhali rodiče usměrňovat. Ve 

většině případů rodiče chlapce do ničeho nenutili a snažili se jim jen pomoci nalézt dle jejich 

zájmu vhodnou školu. Opět zde vidíme důležitost rodiny jako referenčního bodu pro 

chlapce. Dále také snahu rodičů dát chlapcům již nějakou zodpovědnost a volnost 

v rozhodování. Tato subkategorie je jedna z mála, kde chlapci vědomě a záměrně 

nenechávají volbu školy volně plynout, ale snaží se ji řešit. Domnívám se, že je to především 

kvůli tomu, že se jedná o významnou a objektivní změnu, u které je potřeba se aktivně 

zapojit.  

„Já jsem se rozhodl sám a oni mě podporovali.“ (Gustav)  

„Určitě mi oni pomáhali s výběrem, protože jak jsem řekl, tak jsem nebyl rozhodnutý, tak 

mě pomohli nasměřovat. Ale nebylo to tak, že by mi to přikázali nebo tak.“ (Cyril) 

„Nene, oni jako řekli, tak co chceš dělat, jestli chceš dělat s těma zvířatama nebo jak. 

Protože my jsme zaboha nevěděli druhou školu a pak jsme našli ten obor, takže to byla jen 

proto, abych měl něco v záloze.“ (Bohumil) 

Velmi zajímavé jsou také obory, které si chlapci vybírají. Dle toho, jak chlapci pojímají 

mužství, by se dalo usuzovat, že si budou vybírat i typicky mužská povolání. Nicméně, když 

se podíváme na následující tabulku, zjistíme, že typicky mužská povolání si vybrali jen dva 

chlapci (Dan, Emil). Vidíme tedy, že na výběr povolání mají u chlapců větší vliv jejich 

zájmy, případně vzory v okolí, na základě kterých si obor zvolili. Méně pak ještě stále 

přetrvávající společenské stereotypy.  

Tabulka č. 10 – Obor studia  

 Obor studia 

Adam Masér 

Bohumil Veterinářství 

Cyril Všeobecné gymnázium 

Dan Automechanik 

Emil Logistika 

František Design 

Gustav Design 
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Velkou zátěží pro všechny chlapce byly přijímací zkoušky. Chlapci udávají, že se museli 

začít pořádně připravovat. Velkým stresem také byly ostatní povinnosti s tím spojené jako 

je podávání přihlášky, příprava podkladů (u talentových zkoušek), dojíždění do jiného města 

aj. Je zřejmé, že ani zde nemohli chlapci nechat vše jen plynout, ale museli zmobilizovat své 

síly a více se snažit, aby dosáhli dobrého výsledku. Domnívám se, že kvůli tomu pro ně také 

byly přijímací zkoušky zatěžující, jelikož na to nebyli předtím zvyklí. 

„Ty přijímačky na střední školu. To jsem vnímal hodně před těma přijímačkama, že jsem 

fakt musel něco dělat a musel jsem se snažit, abych měl jako lepší budoucnost a teď už je to 

zase takový, že jsem na tu školu přijatej, tak je to zase v klidu. Protože už vim, že bude konec 

tý školy.“ (Gustav) 

„…teď jak to bylo v tý devítce, takže školy hledat a takovýhle, pak do jinýho města jet, na 

další přijímačky. Ob tejden jsem je měl. Tak to bylo taky takový těžký.“ (Adam) 

„…trošku mě trápí, teda ne že by mě to stresovalo, ale sehnat si knížky do tý školy a takhle. 

A já ještě nic nemám.“ (František) 

Někteří chlapci jsou již v prvním ročníku, tudíž mají za sebou určitou zkušenost a mohou 

porovnat základní a střední školu. Na základní škole se chlapci nemuseli skoro učit a učivo 

obstojně zvládali. Nicméně na střední škole přišla řada požadavků, na které se museli 

adaptovat. Proto si řada z nich prošla zhoršením prospěchu během prvních měsíců studia. 

Soudím také, že za to může přístup školy, kdy na základní škole se k nim stále chovají někteří 

učitelé jako k dětem a nekladou na ně zas tak velké požadavky. Na střední škole pak pro 

adolescenty přichází vystřízlivění, když mají učitelé vyšší nároky. Také chlapcům dávají 

větší zodpovědnost a oni pak neví, jak s ní nakládat.  

„…prostě jsem se na to na začátku roku vykašlal. Já jsem prostě seděl jen v tý škole, 

vyhulenej a poslouchal.“ (Emil) 

„Ale to studium začíná být čím dál tím těžší a těžší, jsou tam velký rozdíly ve škole, jako 

myslím mezi žáky ve vědomostech. A něco se holt budu muset doučit, protože budu muset 

chodit na doučování. Jako základka mě připravila, ale některý věci jsme vynechali.“ (Cyril) 

„No a vlastně hlavně ty známky byl pro mě skok, ale jinak jsem to jako s jednou 4. Zhoršil 

se mi no, v devítce jsem měl vyznamenání a teď se to zhoršilo.“ (Bohumil) 

Na zhoršení výsledků mají také vliv vrstevníci. Chlapci často udávají, že se jim do učení na 

střední škole nechtělo, protože viděli, že se ostatní taky neučí. Místo učení pak spíše 

trávili venku čas s nimi. Je zřejmé, že i v této situaci jsou vrstevníci důležitější a mají 

přednost před vším ostatním.  
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„Jako někdy se na to podívám, ale někdy na to kašlu. Mně se do toho nechce, protože jak 

vidím, že se ostatní neučí, tak se mi do toho taky nechce.“ (Bohumil) 

Upřednostňování učení před vrstevníky může pak v adolescenci také působit špatným 

dojmem a vylučovat tak dospívajícího z party, případně ho nálepkovat jako „šprta“. Jelikož 

je parta na jednom z prvních míst, je patrné, že se studenti raději věnovali svým přátelům 

a učení v prvních měsících zanedbávali.  

„S mýma spolužákama je to těžký, já mám třídu plnou šprtů. My ve třídě máme asi tak 

několik normálních lidí a pak asi tak 20 lidí, který nevylezou z baráku, sedí u počítače a 

jenom se učí.“ (Emil) 

Učivo na střední škole vyžaduje větší přípravu a je náročnější. Nicméně chlapci kvitují 

velmi pozitivně jeho zaměřenost. Reflektují, že se na základní škole setkávali 

i s vyučovacími předměty, které byly velmi různorodé a všeobecné. Na střední škole se již 

chtějí věnovat konkrétně něčemu do hloubky. Chlapci v tomto období experimentují 

a postupně si upevňují svou identitu, do které patří i profese, které by se chtěli později 

věnovat. Je zřejmé, že čím více dospívají, tím více se chtějí již specializovat určitým směrem.  

„Jako tam budou věci, který budou k tomu masérovi zaměřený. Ale tady byly věci, jako třeba 

výtvarka, která mě moc nebrala. Takže se chci zaměřit na nějakou jednu věc a tý se věnovat.“ 

(Adam) 

„Na tý škole se těším, že to bude zase něco novýho, že to nebude furt to samý jako těch 9 let 

na tý základce.“ (Gustav) 

Velkým tématem spojeným s přechodem na střední školu jsou také noví lidé. Chlapci 

hovořili o tom, že přechodem ztratí část svých přátel, a to kvůli roztříštěnosti po celém kraji, 

případně republice. Velkou obavu mají chlapci tak z toho, jací budou noví spolužáci. Chlapci 

opouští prostředí, kde trávili 9 let svého života. Teď si budou muset zvyknout na nové 

podmínky, budovat nové vztahy. Je tedy pochopitelné, že z tohoto kroku mají obavy. 

„Já nevím, mě to přijde takový zvláštní. Jako s těma lidma, s kterýma jsem byl 9 let, tak teď 

jdeme od sebe a já s nima měl dobrý vztah, tak je to takový divný…. Bojim se asi kolektivu. 

Jako jaký lidi tam budou, jestli se budeme bavit a tak.“ (Adam) 

„Jako ne, že bych se netěšil, ale mám z toho takovej divnej pocit. Ale je to takový zvláštní… 

Já mám strach z prvního dne, já totiž nemám rád, když jdu do novýho kolektivu. Jako ne, že 

bych si tam nenašel kamarády, to si vždycky najdu, ale mám vždycky takovej divnej pocit… 

že tam přijdu a nikoho tam znát nebudu.“ (František) 
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Ti, kteří si tímto obdobím již prošli, však kvitují pozitivně nové vztahy, které střední škola 

přinesla. Často to právě souvisí s oborem a zaměřením studia. Jelikož si vybírali obor dle 

svých zájmů, je velmi pravděpodobné, že budou se svými novými spolužáky tyto zájmy 

sdílet. Budou mít tak něco, co je bude od počátku spojovat a na čem mohou nové vztahy 

budovat.  

 „Právě kvůli tomu, že tam mám pochopení od těch všech, že máme ty stejný zájmy, kdežto 

na tý základce kdokoliv něco řekl, tak se na něj ostatní hned obrátili.“ (Bohumil) 

Část chlapců se také rozhodla pro bydlení na internátu, část má školu buď blízko svého 

bydliště nebo dojíždí. Zde si opět můžeme povšimnout rozdílů mezi chlapci. Ti, kteří se 

rozhodli pro internát, mohou mít potřebu začít se pomalu již osamostatňovat, získat volnost. 

S tím však souvisí i převzetí odpovědnosti a starání se o sebe. Druhé části chlapců může 

ještě vyhovovat péče rodiny a chtějí setrvávat v bezstarostném období. Můžeme to brát jako 

projev moratoria, který je u nás společensky přijatelný.  

„Ze začátku jsem si říkal, jé super, mám svobodu, můžu si dělat co chci. Jenže pak jsem 

zjistil, že to, co chci dělat, tak není tak dobrý. A že tam i nějaký ty povinnosti musí bejt, nejen 

zábava a utrácení peněz. Jakoby ta volnost, kterou jsem dostal, tu volnost, byla na jednu 

stranu super a na druhou stranu to byla ta zodpovědnost za sebe no.“ (Emil) 

„Ne, na intr jsem nechtěl. To by mi nikdo neskládal věci, nepral.“ (Dan) 

Výběr střední školy také úzce souvisí s tím, co by chtěli do budoucna chlapci dělat. Tomu 

se věnuje následující kapitola, která je zaměřená na „Budoucí cíle“ chlapců.  

6.7 Budoucí cíle  

Jak jsme viděli v předchozí kapitole, dospívání je také období, ve kterém chlapci museli 

přemýšlet o tom, jakým směrem se budou dále ubírat na střední škole. Toto období s sebou 

však přináší i další otázky. Chlapci se zamýšlejí nad tím, jaké jsou jejich cíle a čeho by 

v budoucnu chtěli případně dosáhnout. Čím více se stávají samostatnějšími a čím blíže jsou 

dospělosti, tím jsou tyto myšlenky intenzivnější. Jejich představy znázorňuje následující 

tabulka:   
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Tabulka č. 11 – Představy o budoucnosti 

 Představy o budoucnosti 

Adam Dokončit střední školu, poté mít vlastní praxi 

Bohumil Dokončit střední školu, mít hroší farmu 

Cyril Dostat se na vysokou školu, dodělat ji, žít s partnerkou 

Dan Pracovat rukama 

Emil Dokončit střední školu, ostatní oblasti nechává plynout 

František Dokončit střední školu, ostatní oblasti nemá více promyšlené 

Gustav Dokončit střední školu 

Můžeme si všimnout, že chlapci přemýšlí o blízké budoucnosti maximálně v horizontu 

několika let, jejich hlavním cílem je dokončit střední školu. Nicméně vzdálenější 

budoucnost vidí jen mlhavě, jen minimum z nich uvažuje o tom, co bude po střední škole. 

Zde vidíme, že aktuálně žijí přítomností a nezatěžují se budoucností. I tuto oblast nechávají 

volně plynout a čekají, co se před nimi objeví.  

 „No to já právě nevim, to je to, jak jsem říkal, že vůbec nevím. Za ty 2-3 roky to si tak jako 

dokážu představit, pokud na tý škole budu, tak budu na tý škole, ale co bude po ní, to fakt 

jako nevím.“ (Gustav) 

„Vůbec, uvidím, co mě tak chytne.“ (Cyril) 

Dále také vidíme, že chlapci hovořili v kontextu svých budoucích cílů převážně o škole, 

potažmo o dalším profesním směřování. Je velmi zajímavé, že kromě jednoho chlapce si 

všichni vybrali střední školu s nějakým zaměřením. Přesto však uvádějí, že spíše nevědí, 

jaké povolání by chtěli do budoucna vykonávat. Můžeme se domnívat, že si chlapci 

vybrali obor na základě širšího zájmu o něj než o nějaké konkrétní povolání. Chlapci ještě 

potřebují nasbírat dostatek informací a zkušeností, aby se pak následně mohli rozhodnout, 

co budou dělat. Vnímají, že se jejich rozhodnutí může ještě v průběhu několikrát změnit. 

Zároveň zde opět vidím tendenci nechat věci plynout a počkat si, jakým směrem se do 

budoucna samy pohnou.  

„Asi ne, jakoby já ten život beru tak, že se děje teď. A stejně když si teď řeknu, jako když 

jsem byl malej, tak jsem chtěl být policajt, pak v 6.-7. třídě jsem chtěl bejt zase bůhví co, 

chovatel zvířat v zoologický a pak jsem šel na dopravní školu, takže já to beru tak, že je to 
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teďka a mám dost času do toho čtvrťáku se nějak rozhodnout. Mám to otevřený, protože co 

může 15letej kluk vědět o tom, co bude dělat třeba v 25.“ (Emil) 

Jak jsme si ukázali výše, při výběru střední školy brali chlapci v úvahu své osobní zájmy. 

Také však někteří chlapci vybírali svou školu a své další směřování tak, že pokračují ve 

stopách někoho blízkého, často jsou to rodiče nebo starší sourozenci. Vnímám, že tyto 

osoby pak mohou sloužit jako pomocníci, kteří zprostředkovávají svou zkušenost s danou 

školou nebo povoláním. Jelikož se dnes můžeme setkat s celou řádkou různých povolání, je 

velmi těžké se orientovat v tom, co každé z nich obnáší. Díky zprostředkování blízkými pak 

mohou mít o určitém povolání větší představu, a to pak pro ně může být lépe uchopitelné. 

„Tam kam jsem chodil chodila i moje starší sestra, pak vychodila gympl, takže tak… Ségra 

byla taky na gymplu, tak půjdu v jejích stopách…. Chci na vejšku, protože mi bylo řečeno 

od rodičů a od ségry, že pokud máš jen gympl, tak jsi prostě nic.“ (Cyril) 

„Ale já jsem si vybral teda tu veterinu, protože mě to zaujalo nejvíc a slyšel jsem to i od 

bráchy a taky jsem se přesvědčil, že je to tam skvělý.“ (Bohumil) 

„On to táta dělá taky, on je automechanik, takže on mě všechno doučuje svým způsobem.“ 

(Dan) 

Z tabulky je také patrné, že o jiných oblastech svého života (než je škola a případné povolání) 

chlapci nehovořili. Jen jeden chlapec zmínil, že by do budoucna bydlel rád sám s partnerkou. 

Vidina budoucího povolání může být pro chlapce snáz představitelná, jelikož se tím teď při 

přechodu na střední školu dost zabývali. Ostatní oblasti (jako například život 

s partnerkou, zakládání rodiny aj.) mohou být pak pro chlapce velmi vzdálené a těžko 

uchopitelné, jelikož s nimi nemají zatím žádné zkušenosti – jak jsem uvedla výše, většina 

z nich ještě neměla ani partnerku a pokud ano, tak velmi krátce.  

Můžeme také uvažovat o dalších důvodech, proč se chlapci o tyto oblasti teď nezajímají 

a nepřemýšlejí o nich. Vidíme zde totiž jistý trend, který se objevuje v posledních letech, 

kdy se vše posouvá do pozdějšího věku. Zakládání rodiny často až k třicátému roku života, 

jelikož tomu v celé řadě případů předchází studium vysoké školy, které končí až kolem 

poloviny 20. let. I tyto aspekty tedy mohou přispívat k mlhavé představě budoucnosti, 

protože ji není potřeba aktuálně řešit. 

To, že chlapci nechávají většinu změn, a právě také svou představu o budoucím 

směřování, volně plynout, může fungovat jako určitá obrana proti zátěži. Sami uvádějí, 
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že se nechtějí myšlenkami na budoucnost zabývat, jelikož je tato představa stresuje. Chlapci 

z toho důvodu pak mohou klást důraz především na přítomnost a na prožívání tady a teď, 

aby se vyhnuli případnému stresu.  

„To vůbec, jako přemýšlím, ale nic mě ještě nenapadá. Jako to jsou věci, který nemám ještě 

promyšlený. To je moc daleko a nechce se mi o tom zatím moc přemýšlet. Nevim. To je moc 

daleko…Já nevím, mě to vždycky stresuje, tak radši ne.“ (František) 
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7 Diskuse  

Hlavním cílem práce tedy bylo rozšířit poznatky o adolescenci u chlapců v kontextu naší 

společnosti a dnešní doby. Konkrétně pak dostat se do kontaktu s chlapci a zjistit, jak 

prožívají aktuální období a změny, které se s ním pojí. Důraz byl kladen na změny 

psychosociálního charakteru. Dále jsem se také chtěla zabývat tím, jak chlapci nazírají sami 

na sebe. Podstatné pro mě také bylo, jestli vůbec a případně jak o svém prožívání komunikují 

se svým okolím a také to, jestli a jak si získávají informace o tom, co se s nimi děje. 

V následující části shrnu výsledky svého výzkumného šetření spolu s diskusí svých závěrů 

se závěry relevantní literatury.  

1. Jakým způsobem chlapci reflektují adolescenci a změny s ní související? 

Dospívající chlapci reflektují adolescenci jako jakési plynutí, což znamená, že to, co se 

s nimi děje, si moc nepřipouštějí a berou to jako přirozenou součást svého vývoje. Své 

dospívání také vymezují vůči dětství a dětinskému chování, od kterého se v tomto období 

distancují. Vnímají, že dětství sice již opustili, nicméně jsou ještě stále teprve na cestě do 

dospělosti. Postupně si svou identitu upevňují, experimentují a snaží se hledat své budoucí 

směřování.  

Když se podrobněji podíváme na jejich sebereflexi, můžeme si všimnout, že i když na první 

pohled o dospívání referují jako o plynutí, vnitřně změny s ním spojené poměrně intenzivně 

vnímají a zpracovávají. V tomto výzkumu se jako významné projevily změny v šesti 

hlavních oblastech – osobní identita, vrstevnická parta, vztah k návykovým látkám, rodinné 

prostředí, přechod na střední školu a budoucí cíle.  

Chlapci vnímají především fyzické změny, konkrétně kladou důraz na svůj tělesný růst. Tyto 

změny hodnotí pozitivně, se svým vzhledem jsou tak převážně spokojeni. Tato zjištění 

potvrzují ve svém výzkumu např. Brennan, Lalonde, Bain (2010). O své pohlavní 

a reprodukční zralosti a změnách s ní souvisejících ovšem vůbec nehovoří. Tyto intimní 

záležitosti nechtějí diskutovat a nechávají si je spíše pro sebe. Stejný trend popisují i další 

autoři (např. Janošová, 2008; Kindlon, Thompson, 2011; Keijsers, Poulin, 2013).   
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Významné změny také vidí ve svém myšlení, říkají, že „už mají rozum“. Distancují se opět 

od dětinského chování, nejednají tolik impulzivně. Dokážou nahlédnout na danou věc 

z různých perspektiv. Jejich myšlení již vykazuje vyšší míru abstrakce. Vývoj myšlení tedy 

odpovídá myšlení formálnímu, které definovali Piaget a Inhelderová (2014). Ke změnám 

dochází i na úrovni emocionální, u chlapců postupně dochází ke stabilizaci a k vyšší regulaci 

jejich chování a prožívání.  

Změna také nastává v oblasti vztahů, chlapci se v tomto období orientují spíše na své 

vrstevníky než na rodinu, jsou součástí heterogenních skupin. Navíc se již začínají více 

zajímat o druhé pohlaví, někteří již mají zkušenost s romantickými vztahy, nicméně jejich 

trvání bylo pouze krátkodobé. Většina chlapců se tedy nachází v heterosexuální fázi 

polygamní (Langmeier, Krejčířová, 2006). V kontextu teorie Dunphyho (1963) můžeme 

hovořit o 4. fázi vývoje skupin a přecházení z part do větších skupin.  

Svůj volný čas chlapci tráví také jinak než dříve. Hlavní náplní bývalo hraní počítačových 

her. Dnes již chlapci počítač využívají převážně ke komunikaci se svými přáteli. Svůj volný 

čas tráví často doma, kde se ale povětšinou nudí. I svůj volný čas nechávají tedy plynout a 

aktivně se do něj moc nezapojují. Významnou aktivitou a také východiskem nudy je pak 

trávení času s vrstevníky – povětšinou jsou společně venku a povídají si.  

Vliv nudy a trávení volného času s vrstevníky může podněcovat rizikové chování související 

s užíváním návykových látek. Všichni chlapci mají již zkušenost s nějakou návykovou 

látkou – všichni s alkoholem, převážná většina pak s cigaretami. Návykové látky jsou pro 

ně lehce dostupné a nejsou jimi považovány za nebezpečné. Tento přístup velmi ovlivňují 

společenské a kulturní normy a tolerantní postoje. Naše poznatky korespondují s nejnovější 

studií ESPAD (2015). Nicméně pozorujeme, že chlapci s těmito látkami převážně jen 

experimentují a jejich vliv se u většiny z nich nepromítá do dalších oblastí jejich života. 

Můžeme tedy přemýšlet o tom, že je toto chování typické jen pro období dospívání 

(adolescence-limited antisocial behavior), jak ho popisuje Moffittová (1993), a že časem 

vymizí.   
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Jak jsem zmínila výše, mění se i vztahy s rodinou. Rodina má v životě chlapců stále 

nezastupitelnou roli, i když už s ní chlapci netráví tolik svého času. Chlapci ještě nechtějí 

přijmout plnou odpovědnost a spoléhají se na rodiče, jejich péče jim v určitých směrech 

vyhovuje. U chlapců vidíme tedy projev moratoria (Erikson, 2015) a oddalování svého 

vstupu do dospělosti. Chlapci mají se svými rodiči různé vztahy, s matkami je tento vztah 

bližší a důvěrnější, častěji se na ně obrací s různými záležitostmi, které potřebují řešit.  

Chlapci také v tomto období přecházejí na střední školu. Tento přechod byl velkým krokem, 

proto pro řadu z nich působí zátěžově. Velkým tématem byl výběr oboru, kdy chlapci 

převážně měli nějakou obecnou představu, kterou jim rodiče pomáhali usměrnit. Toto 

chování odpovídá typu B volby povolání, jak ho uvádějí Langmeier a Krejčířová (2006). 

Tento typ volby právě poukazuje na určitou širokou představu adolescentů, která je následně 

korigována okolím. Na výběr povolání měly vliv především vlastní zájmy a pak také vzory 

v okolí chlapců, méně pak genderové stereotypy, o kterých hovoří některé výzkumy 

(Jarkovská, Lišková, Šmídová, 2010). O svých budoucích cílech moc nepřemýšlejí, své 

myšlenky směřují jen k dokončení střední školy a ostatní oblasti svého života nechávají 

volně plynout. Jejich vzdělanostní cíle vykazují tedy pouze střednědobý cíl, dlouhodobé cíle 

či hodnotu vzdělání pro svůj další osobnostní rozvoj v dospělosti zatím nijak nereflektují. 

2. Jak chlapci prožívají sami sebe? 

Všechny výše uvedené změny mají velký vliv na upevňování identity a prožívání sebe sama. 

V Nedokončených větách, ale i v rozhovorech je vidět, že chlapci pojímají sami sebe různě. 

Zahrnují do toho svůj věk, ale také své pohlaví, zájmy a koníčky, vlastnosti, a neopomíjejí 

ani sociální rozměr své identity. I v tomto výzkumu tedy pracujeme s identitou jako 

s mnohovrstevnatým komplexem, stejně jako další autoři (např. Macek, 1999; Vašutová et 

al., 2013).  

Velmi zajímavé bylo pozorování chování chlapců při vyplňování Nedokončených vět. 

Dlouhá latence odpovědí se objevila u výroků, kde měli chlapci uvést své pozitivní 

vlastnosti, schopnosti nebo dovednosti (např. „Jsem dost šikovný…“, „Umím…“, 

„Pochválil bych se za…“ aj.). Obecně o sobě smýšlejí spíše kriticky a také si myslí, že i 
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ostatní spíše vidí jejich slabé stránky. Jejich identita se stále ještě utváří, je patrné, že chlapci 

teprve hledají sami sebe. V kontextu teorií identity můžeme nalézt chlapce především ve 

statusu moratoria (Marcia, 1980).  

Důležitou součástí osobní identity chlapců je jejich mužství. Obecně vnímají při porovnání 

s dívkami, že je jejich pozice výhodnější, a to z hlediska biologické a reprodukční. Své roli 

v této oblasti tak nepřikládají takovou váhu. Její požadavky pak nejsou pro chlapce tolik 

zatěžující. Již v Nedokončených větách chlapci zmiňovali určité aspekty mužství, především 

sílu a tvrdost. V rozhovorech pak vidíme prohloubení tohoto postoje nejen o sílu fyzickou, 

ale také o emocionální. Zajímavým prvkem je také definování mužství na základě opory 

ženy, kdy by se měl muž starat o to, aby se žena cítila dobře. Pojetí mužství je také velmi 

ovlivněno stereotypy, společenskými očekáváními a normami. Chu (2005) hovoří o tom, že 

chlapci zdůrazňováním svého mužství chrání sami sebe a svou zranitelnost. Chlapci také 

reflektovali tvrdou mužskou výchovu jako prvek nezbytný proto, aby se z nich stali muži. 

Vidím zde vliv tzv. špatné emociální výchovy chlapců, kterou popsali Kindlon a Thomson 

(2011). Taková výchova nepodporuje a spíše zabraňuje emocionálnímu vývoji chlapců. Je 

ovlivněna stereotypními názory, že chlapci a muži mají být silní a tvrdí. V podstatě jim pak 

odepírá možnost osvojit si a rozvinout si celé spektrum emocionálních reakcí.  

Na významu nabývá i sociální a skupinová identita chlapců – to, kam patří, je pro ně stěžejní. 

Jak jsem zmínila výše, vrstevnická parta se v období dospívání stává prioritou. Ovlivňuje 

jejich postoje v různých oblastech – ať už je to škola, zájmy a činnosti nebo vztah 

k návykovým látkám.  

3. Jak o těchto změnách komunikují? 

Už počátek výzkumu, kdy jsem sháněla chlapce, kteří by byli ochotni se do něj zapojit, 

ukázal, že dospívající neradi sdělují své osobní zkušenosti a prožitky. Což opět názorně 

potvrzuje poznatky jiných autorů, proč máme o chlapcích ve srovnání s dívkami tak málo 

informací (Macek, 1999; Janošová, 2008; Keijsers, Poulin, 2013).  

Je velmi zajímavé, že i když v Nedokončených větách řada z nich uvedla, že nerada mluví 

o sobě nebo o osobních věcech, tak se v rozhovorech často poměrně otevřeli. Někteří 
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dokonce uváděli, že jsem první, s kým se o dané záležitosti baví. V podstatě všechny chlapce 

znám osobně již několik let, je tedy možné, že mají ve mně vybudovanou důvěru, stejně jako 

k blízkým, o kterých se zmiňovali, že se jim nebojí svěřit. Chlapci jsou ochotni sdílet své 

osobní informace, avšak s lidmi, kteří jsou jim blízcí a důvěřují jim. Nejčastěji se jedná 

o partu vrstevníků, se kterou se znají již delší dobu. Zde se nebojí otevřít a svěřit se 

i s intimními záležitostmi, jako jsou fyzické změny, vztahy s dívkami apod.  

Dokonce od svých blízkých přátel – v tomto případě od starších chlapců – získávají 

informace o změnách, kterými si procházejí. Je tedy opět zřejmé, že za určitých podmínek 

jsou chlapci ochotni se otevřít. Zajímavým zjištěním je také to, že chlapci využívají své 

kamarádky jako zprostředkovatelky dívčího světa, pomáhají a radí jim, jak navázat vztah 

s dívkou, která se jim líbí. V našem výzkumu chlapci tedy spíše nepotvrzují to, že by nebyli 

ochotni své osobní záležitosti sdílet, jak to můžeme vidět v jiných pracích (viz např. 

Janošová, 2008).  

Na základě zjištění diplomové práce se domnívám, že by chlapci byli ochotni komunikovat 

o svých osobních záležitostech více i s dospělými, ovšem za určitých podmínek. Ty se zde 

pokusím formulovat jako aplikační přenos empirického šetření: dospělí by se neměli 

chlapcům vnucovat, ale nabídnout jim otevřenou možnost, že za nimi mohou kdykoliv přijít. 

Důležité také je odpustit si nevhodné poznámky a brát to, co chlapci říkají, vážně a nějak 

jejich problémy a obavy neznehodnocovat. Pro chlapce je také velmi důležité, aby byli 

dospělí konzistentní ve svém chování a své požadavky vyvažovali i odpovídající volností 

a zodpovědností. Tyto poznatky potvrzují i další práce (Macek, 1999; Říčan, 2006; Veldová, 

2007).  

Vidíme tedy, že je důležité přemýšlet nejen o tom, co dospívajícím říkáme, ale také jakým 

způsobem jim to říkáme. Také je podstatné chovat se k chlapcům konzistentně, neměnit svůj 

postoj dle toho, jak se to dospělým aktuálně hodí. Dále také přenášet na chlapce již určitou 

zodpovědnost, aby se naučili postupně kompetencím, které v životě budou potřebovat. 

Je ovšem důležité vyvažovat to dostatečnou volností, podpořenou vzájemnou důvěrou 

a dohodou.  
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Považuji za důležité zamyslet se také nad limity diplomové práce. Nejdříve se zaměřím na 

aspekty spojené s výzkumným souborem. Prvním z nich je jeho velikost. Ač se jedná 

o kvalitativní design práce, vnímám, že větší počet informantů by mohl přispět k hlubšímu 

vhledu do dané problematiky. Pro tuto práci se mi však větší soubor nepodařilo získat, 

několikrát jsem byla odmítnuta z toho důvodu, že chlapci nechtěli o svých osobních 

záležitostech hovořit, jejich slovy „já na tohle nejsem“. Ve většině případů to byli chlapci, 

se kterými jsem se znala krátkou dobu. Zde se nám opět potvrzuje to, co ukázala řada autorů, 

ale také výsledky tohoto výzkumu, že se chlapci jen tak někomu nesvěřují a že dospívání, 

a především mluvení o něm, pro ně může být velmi citlivé.  

S tím je spojen další limit práce – i když se mi chlapci snažili vyjít vstříc a na mé otázky 

odpovídali, někdy byly odpovědi poměrně stručné a tím pádem málo vypovídající. Je tedy 

možné, že jsme se o určitých tématech dozvěděli jen povrchní informace a nepronikli tak do 

jejich podstaty. Nabízí se zde tedy úvaha, zda by jiné metody sběru dat (např. formou 

anonymního dotazníku, písemné eseje apod.) přinesly v této oblasti hlubší sondu do 

prožívání adolescentních chlapců. 

Dále můžeme uvažovat o tom, že chlapci, byť byli podobně staří, navštěvovali různé 

ročníky. Některé chlapce ve výzkumu tak určité objektivní změny (jako je přechod na střední 

školu) teprve čekaly. Je tedy možné, že kdybych s nimi rozhovory dělala až v době, kdy by 

již byli nějakou dobu v prvním ročníku, že by některé jejich odpovědi byly odlišné.   

Další limity vnímám na své straně. Vzhledem k tomu, že se jedná o mou druhou práci 

takového formátu, určitě mohla při realizaci výzkumu a jeho zpracování sehrát roli má 

(ne)zkušenost - např. během analýzy dat mě napadaly další otázky a témata, na které by bylo 

potřeba znát odpovědi, aby byl obraz dané problematiky co nejkomplexnější. Nedokončené 

věty, které jsem upravovala pro potřeby tohoto výzkumu, by také jistě zasloužily další 

úpravy. Po zkušenosti s jejich zpracováním bych některé výroky přidala (např. více bych se 

zaměřila na mužství a identitní otázky) a některé naopak vyřadila.  

Dále se můžeme také zamýšlet nad tím, jakou roli by sehrálo to, kdyby výzkumníkem byl 

muž – zda by se chlapci, na základě stejné příslušnosti k danému pohlaví, a tudíž velmi 
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podobné zkušenosti, více otevřeli. Jak jsem také zmínila výše, některé odpovědi chlapců 

byly poměrně stručné. Vzhledem k citlivosti některých okruhů jsem se však na více detailů 

nedoptávala, aby se chlapci necítili ohroženi. I to mohlo vést u určitých témat k jejich 

neúplnosti.  
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8 Závěr 

Jak můžeme tedy vidět z výsledků diplomové práce, téma změn v prožívání je pro 

adolescenty velmi aktuální a živé, a to i přesto, že na první pohled považují své dospívání za 

poměrně klidné.   

V teoretické části práce jsem se snažila shrnout základní poznatky týkající se adolescence, 

především s akcentem na dospívání u chlapců, a to ve všech oblastech – fyzických, 

kognitivních, emocionálních a sociálních. Dále jsem se zaměřovala na jednotlivé aspekty 

identity a na vlivné teorie, které se jí zabývají. V poslední kapitole jsem diskutovala aktuální 

témata spojená s adolescencí, která se v datovém souboru ukázala jako nosná. Zaměřila jsem 

se na dva velké okruhy, kterými jsou rizikové chování spojené s užíváním návykových látek 

a dále pak téma nových technologií a jejich vlivu na dospívání u chlapců.  

V praktické části jsme si nejdříve představili základní cíle a výzkumné otázky empirické 

části práce, následně proběhla prezentace a interpretace analyzovaných dat, která vzešla 

z výzkumu. Jednotlivé kapitoly se zabývaly dospíváním chlapců, které pojímají jako plynutí 

a jeho promítnutím do různých oblastí jejich života. Zaměřili jsme se na změny v oblasti 

osobní identity chlapců, na jejich vztahy – jak s rodinnými příslušníky, tak s vrstevnickou 

partou. Další kapitola pojednávala o vztahu k návykovým látkám. Neopomenuli jsme ani 

důležitý mezník, jakým je přechod na střední školu a budoucí cíle, o kterých v souvislosti 

s ním chlapci začínají již přemýšlet.  

Diplomová práce měla rozšířit poznatky o dospívání chlapců v kontextu naší společnosti 

a doby. Konkrétně pak zjistit, jak chlapci prožívají své dospívání a změny s ním související. 

Akcent byl kladen na psychosociální změny a identitní otázky v dospívání. V neposlední 

řadě bylo cílem také zjistit, jestli chlapci o těchto změnách komunikují a pokud ano, tak 

jakým způsobem a s kým. Soudím, že diplomová práce své cíle naplnila.  

Chlapci své dospívání chápou jako plynutí, na první pohled změny moc neřeší, nicméně 

vnitřně se jimi poměrně intenzivně zabývají. Změny se u chlapců objevují v oblasti osobní 

identity – mění se jejich fyzická stránka, ale také kognitivní funkce a emocionalita. Změny 
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také nastávají v oblasti sociální, kdy se chlapci především orientují na své vrstevníky. Díky 

nim pak mají možnost experimentovat a získávat nové zkušenosti a zážitky, a to třeba 

i v oblasti návykových látek. Mění se i vztahy s rodinou, která na jednu stranu ustupuje do 

pozadí, na druhou má pro dospívající stále nezastupitelnou roli. Rodina je například velmi 

důležitá při rozhodování se o budoucí střední škole a při přechodu na ni. Tuto školu pak 

chtějí chlapci dokončit, jasnější představu o svých dalších budoucích cílech nemají.  

Myslím si, že by diplomová práce, a především její praktická část, mohla být přínosná pro 

rodiče, ale také další osoby, kteří jsou s dospívajícími v blízkém kontaktu. Práce ukazuje, 

jak chlapci prožívají a vnímají své dospívání, a také jak tyto záležitosti sdílejí se 

svým okolím. Tyto podněty je pak možné využít v každodenním životě při komunikaci 

s nimi. Mohou sloužit k hlubšímu pochopení toho, co se s chlapci aktuálně děje.  

Na základě poznatků vzešlých z diplomové práce vyvstala celá řada dalších oblastí a témat, 

která by zasloužila samostatný výzkum. Velmi zajímavé by bylo prozkoumat, jaký pohled 

na dospívání mají rodiče chlapců a jak oni vnímají vzájemnou komunikaci. Dalším nosným 

tématem by mohlo být podrobnější zkoumání představ o budoucnosti u chlapců a aspektů, 

které tyto představy ovlivňují. Zajímavá by také mohla být hlubší sonda do vnímání a 

prožívání mužství. Určitě by bylo přínosné zkoumat chlapce z ostatních fází dospívání, jako 

je časná a pozdní adolescence, a porovnávat, jak u nich tyto změny probíhají. Zajímavým, 

avšak náročným na provedení, by byl longitudinální výzkum, který by mapoval celý proces 

dospívání. 

Měli bychom se také zamyslet nad tím, jak u nás funguje systém primární prevence, protože 

je z výsledků práce patrné, že mají chlapci málo informací a dovedností souvisejících 

s návykovými látkami. Vidíme, že by bylo vhodné v programech více zdůrazňovat rizika 

spojená s užíváním legálních látek. Také jako podstatný vidím nácvik sociálních dovedností 

a v tomto kontextu především techniky odmítání těchto látek. Také je důležité s chlapci 

rozvíjet dovednosti v oblasti zvládání stresu, aby pak k jeho snížení nevyužívali neefektivní 

a rizikové prostředky. V tomto kontextu může být tedy práce přínosná jako podnět pro školy, 

ale také externí organizace, které se touto problematikou zabývají.   
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Domnívám se, že práce přinesla několik zajímavých témat, která se mohou nejen 

v akademické sféře, ale také v psychologickém poradenství dále rozvíjet. Diplomová práce 

může posloužit jako podklad pro práci s adolescentními chlapci, ať už pro rodiče, učitele 

nebo další odborníky v oblasti pomáhajících profesí.   
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