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ABSTRAKT 

Bakalářská práce se zabývá obdobím dospívání a vztahem lidí, kteří se nacházejí v této 

etapě ţivota, k autoritám. Teoretická část popisuje období adolescence z pohledu změn, 

které jedinec proţívá ve vztahu k sobě samému a ostatním lidem. Praktická část je zaměře-

na na to, jaké autority uznávají dnešní dospívající.  
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ABSTRACT 

Bachelor’s thesis deals with the adolescence period and the people’s attitude to authorities 

in this life stage. Theoretic part describes adolescence period according to changes that an 

individual experiences in relation to theirselves and to the other people. Practical part is 

focused on the authorities which are accepted by today’s adolescents. 
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Motto: 

,,Dnešní  mládež je hrozná. Ale nejhorší je, že už k ní nepatříme.“ 

       Picasso 
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ÚVOD 

Říká se, ţe dnešní doba je uspěchaná, chaotická, lidé jsou bezohlední, myslí jen na 

sebe. Tradiční instituce, jako je rodina, ztrácí na významu a vytrácí se slušné chování a 

ohleduplnost. Celkem často se dá také zaslechnout, například v autobuse, ve vlaku, na ulici 

nebo v obchodě, stíţnosti lidí na mladé kluky a holky. Jak jsou nevychovaní, drzí, sprostí, 

ţe si ničeho a nikoho neváţí a ţe dřív by si nikdo nedovolil se takto zachovat nebo vyjít na 

ulici takto oblečený apod. 

Téma své bakalářské práce jsem si zvolila, protoţe mě zajímá, jestli je pravda, co se 

říká o mladých lidech. Ţe si dělají, co chtějí, neuznávají autority a nedávají na rady dospě-

lých. Proto jsem chtěla znát názor dnešních dospívajících., kterým se často spílá. Zaměřila 

jsem se hlavně na to, jestli někoho uznávají, řídí se alespoň částečně jeho radami a jaké 

chování by upřednostnili u člověka, kterého by brali ,,váţně“.  

Období dospívání je plné všelijakých změn, kterými si kaţdý dospělý člověk musel 

projít. Někdo je proţíval klidně, někomu činilo větší potíţe se s nimi vyrovnat. Domnívám 

se, ţe velká část dospělých uţ zapomněla, jak se v tomto období chovali. Teoretickou část 

jsem zaměřila na to, jak se toto období dělí, jaké změny probíhají v psychice mladého člo-

věka. Rovněţ se zabývám jejich nejbliţšími, vrstevníky a učiteli. V poslední kapitole popi-

suji, jak jednotliví autoři píší o dnešní mládeţi a jejímu vztahu k autoritám. 

Cílem praktické části je zjistit, zda mají dospívající nějaké své vzory, autority, 

podle nichţ se řídí, které jsou jim určitou oporou. Jaké chování na ně působí kladně, a jaké 

se jim naopak nelíbí. Zaměřuje se na popis jejich vlastních názorů a odpovědí. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 DOSPÍVÁNÍ 

1.1 Mládí z pohledu historie 

Autoři středověku a antiky obvykle spojují mladého člověka s rozkvětem fyzické síly a 

vojenskou udatností, ale současně také i s nevázaností a intelektuální nezralostí. Tehdy měl 

mladý člověk pouze málo moţností pro osamostatnění, vyţadovala se od něj především 

poslušnost a úcta k dospělým. Situace se změnila aţ od druhé poloviny 18. století. Zrychlil 

se společenský vývoj, oslabil se vliv rodiny, rozšířila se moţnost individuální volby povo-

lání, ţivotního stylu apod., to vše přispělo k novému pohledu na mládí, který zdůrazňoval 

především moment uvědomělého osamostatnění. V psychologii 19. století je mládí pova-

ţováno za období vnitřní krize, probuzení smyslů, jako romantická epocha ,,bouří a zmat-

ků“. (Kon, 1980) 

Od dvacátých let 20. století se od ,,romantického“ modelu mládí postupně upouští. A to 

v důsledku etnografického výzkumu, který zjistil důleţité etnicko-kulturní rozdíly 

v procesech a způsobech socializace mladých lidí. M. Meadová, americká antropoloţka a 

etnografka, strávila několik let na ostrovech Samoa a později na Nové Guinei, kde zjistila, 

ţe přechod z dětství do dospělosti zde probíhá plynule. Chlapci se zapojují do ţivota do-

spělých snadno a postupně, nejsou zde sexuální tabu. V těchto společnostech neexistuje 

problém s osamostatňováním mladých lidí (profesionálním, sociálním, morálním), ke kte-

rým v jiných společnostech musí dojít v poměrně krátké době. Z těchto důvodů  zde toto 

období zcela postrádá vnitřní napětí, které je typické pro USA  nebo západní Evropu. (Kon, 

1980)  

Tato vlivná studie se později stala základním argumentem ve prospěch rozhodujícího vlivu 

kultury na chování člověka a liberálního výchovného stylu.
1
 (Hartl, Hartlová, 2000)   

 

                                                 

 

1
 Dnes je tato práce kritizována pro metodologické chyby a naivitu mladé antropoloţky při získávání infor-

mací s tamními lidmi.  
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1.2 Charakteristika dospívání 

Jak je zřejmé z předchozí kapitoly, období dospívání bylo v celé historii lidstva vní-

máno zcela odlišně. Lišily se představy daných společností o tom, jak by se měl dospívající 

člověk chovat nebo co by měl vykonat, aby byl ,,uznán“ za dospělého. A to platí také 

v současné době. V některých částech světa je za dospělého povaţován ten, kdo dosáhne 

určitého věku, stane se samostatným, tj. nezávislým na svých rodičích, najde si své za-

městnání apod. Jinde se stane dospělým, kdyţ se oţení nebo vdá, podstoupí určitý zákrok 

nebo vykoná rituál.  

Dospívání je obecně povaţováno za přechodné období mezi dětstvím a dospělostí. 

Toto tvrzení také dokazuje, ţe v reálném ţivotě jsou jednou dospívající povaţováni za do-

spělé, jindy za děti. Často se tak děje jen podle situace nebo jak se to dospělým ,,hodí“. 

Chlapci a dívky v tomto období často slýchávají například fráze: ,,Musíš, jsi uţ velký...“ A 

naopak: ,,Nesmíš, na to máš ještě dost času...“ (Taxová, 1987) 

V průběhu adolescence se člověk postupně vyhraňuje a stabilizuje své povahové vlastnosti. 

Protoţe však k úplnému vyhranění ještě nedošlo, bývá tento úsek ţivota právem označován 

za tranzitní období, ,,mezidobí“, ,,třetí svět“, ,,zemi nikoho“, kdy dospívající ještě nepatří 

mezi dospělé, ale uţ ani mezi děti. (Taxová, 1987) 

Macek (2003) uvádí, ţe adolescence (česky dospívání) je důleţitým a subjektivně 

velmi zajímavým obdobím ţivota. Její počátek souvisí s plnou reprodukční zralostí a 

v průběhu se dokončuje tělesný růst. Pro ukončení období dospívání nejsou důleţité biolo-

gické znaky, ale dosaţení osobní autonomie, role dospělého a ukončení vzdělání a získání 

profesní kvalifikace. 

Podle Králíkové a Singerové-Nečesané (1985) je dospívání obdobím slunného mládí, pl-

ným bezstarostnosti, ale současně také problémů a strastí typických pro tuto etapu ţivota. 

A je to také doba, kdy jiţ člověk začíná směřovat k určitému cíli. Všichni ,,potřebují v ob-

dobí dospívání váţnost a ohleduplnost ke své osobě. Je to období, kdy se okolo citů dospí-

vajícího musí chodit ,,po špičkách“, ale současně dokázat být mu kamarádem, jehoţ kritika 

bude vţdy přímá, bez vytáček, ale neuráţející. Nesmějme se mládí, ţe je samo sebou 

okouzleno, ale veďme je tak, abychom je mohli obdivovat i my.“ (Králíková, Singerová-

Nečesaná, 1985, s. 40) 
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Označení adolescence pochází z latinského slovesa adolescere, coţ znamená dorůs-

tat, dospívat, mohutnět. Přitom tento termín, který je typický spíše pro psychologii, má 

ještě několik dalších označení, které se v českém jazyce volně zaměňují. Mezi ně patří 

např. dospívající, dorost (typické pro lékařské profese) nebo mládeţ (pouţívá se spíše 

v pedagogice a sociologii). (Macek, 2003)  

Psychologický slovník od Hartla a Hartlové (2000) popisuje adolescenci neboli do-

spívání jako termín, který je v odborné literatuře pouţíván nejednoznačně. V české literatu-

ře je to období mezi pubescencí, která je u nás popisována jako samostatná fáze vývoje, a 

ranou dospělostí. V adolescenci se objevují sekundární pohlavní znaky, dosahuje se po-

hlavní zralosti, dozrávají rozumové schopnosti a dotváří se integrita osobnosti. U dívek 

nastává toto období mezi 12. a 18. rokem a u chlapců mezi 14. a 20. rokem ţivota. 

Dospívání je zde popisováno jako období ontogenetického vývoje, v němţ vrcholí procesy 

zrání sexuálního, emocionálního a sociálního. Zpravidla doba od 12/14 do 20/22 let (záleţí 

zda se jedná o dívku nebo chlapce). 

V současnosti se však upouští od rozlišování pojmů adolescence a pubescence a stejně jako 

v anglické literatuře se i u nás označuje celé období mezi dětstvím a dospělostí pojmem 

adolescence. (Kraus, 2006) 

1.3 Dělení dospívání  

Vymezení období adolescence neboli dospívání se u jednotlivých psychologů liší. 

Macek (2003) dělí adolescenci na ranou (časnou), střední a pozdní. 

- v časné adolescenci (10-11 aţ 13 let) začínají první projevy biologických a fyzic-

kých změn; zvýší se zájem o vrstevníky opačného pohlaví, který souvisí 

s pohlavním dozráváním a s výskytem sekundárních pohlavních znaků; dochází 

k vývoji kognitivních procesů a  ke změnám, které souvisí se společenskými pod-

mínkami. Například v České republice je většina těchto dospívajících na druhém 

stupni základní školy a pomalu si začínají rozmýšlet, na jakou střední školu 

přestoupí. 

- střední adolescence (většinou od 14 do 16 let) je obdobím hledání osobní identity, 

tzn. vlastní jedinečnosti a autentičnosti. Na jednu stranu se dospívající snaţí odlišit 
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od všech ostatních a být jedinečný, na druhou stranu být něčí součástí, většinou 

skupiny svých vrstevníků. 

- pozdní adolescence (od 17 do 20 let, někdy výše): v této době většinou dospívající 

ukončují své středoškolské vzdělání a snaţí se nalézt uplatnění v pracovním proce-

su nebo pokračují ve vysokoškolském studiu. Také z těchto důvodů se posiluje tou-

ha někam patřit, podílet se na něčem, něco s druhými sdílet (touha po vlastní identi-

tě). Dospívající člověk začíná také uvaţovat o budoucnosti, o partnerských vzta-

zích, chce se osamostatnit a stát se finančně nezávislým.  

Vágnerová (2005) dělí období dospívání na dvě fáze: 

 Ranou adolescenci, která je označována jako pubescence a je vymezena od 

11 do 15 let, s určitou individuální variabilitou. Nejvíce nápadnou změnou je tělesné do-

spívání, které je spojené s pohlavním dozráváním, coţ je charakteristické právě pro období 

puberty. V této souvislosti se mění zevnějšek dospívajícího, a to způsobí, ţe u něj dojde ke 

změně sebepojetí a také ke změně reakcí okolí. V rámci celkového vývoje dochází ke změ-

ně způsobu myšlení v tom smyslu, ţe dospívající je schopen uvaţovat abstraktně, a to i o 

variantách, které reálně neexistují. Výkyvy emočního proţívání mohou upoutávat pozor-

nost okolí a ovlivňovat aktuální hodnocení dospívajícího. Pubescent se snaţí nebýt tolik 

vázán na své rodiče a ztotoţňuje se se svými vrstevníky. Pro toto období jsou důleţité přá-

telské vztahy, první lásky a také počáteční experimentování s partnerskými vztahy. (Vágne-

rová, 2005) 

V 15 letech nastává v ţivotě dospívajícího důleţitý zlom, který spočívá v ukončení 

povinné školní docházky. Dochází ke ztrátě starých jistot, jako je např. závislost na rodině, 

aby adolescent mohl dosáhnout dalšího vývojového stupně. Proto je potřeba, aby měl větší 

svobodu v rozhodování o sobě samém. (Vágnerová, 2005) 

Velmi důleţitým úkolem této fáze dospívání je dosaţení nové přijatelné pozice ve 

společnosti, kterou si člověk musí vydobýt, něčím si ji zaslouţit. V této době se mohou 

zvyšovat pocity nejistoty dospívajícího a také určité pochybnosti o fungování tohoto světa. 

Pokud ovšem předchozí vývoj proběhl uspokojivě, představují proměny spojené 

s dospíváním jen dočasný problém. (Vágnerová, 2005) 

 Pozdní adolescenci zahrnující dalších pět let ţivota, přibliţně od 15 do 20 
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let, také s určitou individuální variabilitou, zvláště v oblasti psychické  a sociální. Vstup do 

této fáze je biologicky vymezen pohlavním dozráním, obvykle zde dochází k prvnímu po-

hlavnímu styku. Mění se osobnost dospívajícího a jeho společenské pozice. V této době je 

důleţitým sociálním mezníkem ukončení profesní přípravy, po které následuje nástup do 

zaměstnání nebo, v dnešní době častěji, volba dalšího studia. V naší společnosti je ekono-

mická nezávislost povaţována za jeden z důkazů dospělosti a předpokladem k přiznání 

větších práv. (Vágnerová, 2005) 

Vztahy s rodiči se stabilizují a zklidňují a zároveň se rozvíjejí vztahy s vrstevníky, zvláště 

v oblasti partnerství. V druhé fázi dospívání dochází k hledání a rozvoji vlastní identity, 

která by byla subjektivně přijatelná a alespoň částečně odpovídala představám adolescenta. 

Dospívající v této fázi usilují o různé změny. Zkoušejí různé varianty chování, hledají hra-

nice svých moţností, a proto někdy jednají extrémním způsobem. Stát se dospělým je pro 

ně lákavé, ale zdá se jim to velmi náročné, proto také většinou dávají přednost přechodné-

mu období, které si prodluţují. Erikson (in Vágnerová, 2005) tuto tendenci označuje jako 

adolescentní psychosociální moratorium.
2
 (Vágnerová, 2005) 

Smysl pozdní adolescence spatřuje autorka v tom, ţe jedinci má být poskytnut čas a 

moţnost, aby se sám v sobě zorientoval, porozuměl si, zvolil si cíl, kterého chce 

v budoucnosti dosáhnout a osamostatnil se ve všech oblastech, v nichţ to současná společ-

nost vyţaduje. (Vágnerová, 2005) 

1.4 Vývojové úkoly dospívání 

Aby mohl člověk naplnit vývojové úkoly daného období, nabízí konkrétní společnost 

nebo kultura určité osvědčené vzorce chování. Ve své práci pouţiji verzi vývojových úko-

lů, které zpracoval Petr Macek (2003, s.17) a které jsou modifikovanou verzí několika au-

torů, např. Havighursta, Hilla, Millera nebo Hurrelmanna. Jsou to: 

 Přijetí vlastního těla, fyzických změn, včetně pohlavní zralosti a pohlavní 

role. 

                                                 

 

2
 Moratorium označuje potřebu něco zastavit nebo zabrzdit. 
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 Kognitivní komplexita, flexibilita a abstraktní myšlení - schopnost aplikovat 

intelektový potenciál v běţné kaţdodenní zkušenosti. 

 Uplatnění emocionálního a kognitivního potenciálu ve vrstevnických vzta-

zích, schopnost a dovednost vytvářet a udrţovat vztahy s vrstevníky obojího 

pohlaví. 

 Změna vztahů k dospělým (rodičům, dalším autoritám) – autonomie, popř. 

vzájemný respekt a kooperace nahrazuje emocionální závislost. 

 Získání představy o ekonomické nezávislosti a směřování k určitým jisto-

tám, které s ní souvisejí – k volbě povolání, k získání základní profesní kva-

lifikace, k ujasnění představ o budoucí profesi. 

 Získání zkušeností v erotickém vztahu, příprava pro partnerský a rodinný 

ţivot. 

 Rozvoj intelektu, emocionality a interpersonálních dovedností zaměřených 

ke komunitě a společnosti – tj. získání kompetence pro sociálně zodpovědné 

chování. 

 Představa o budoucích prioritách dospělosti - důleţitých osobních cílech a 

stylu ţivota. 

 Ujasnění hierarchie hodnot, reflexe a stabilizace vlastního vztahu ke světu a 

k ţivotu (světový názor). 

Úkoly, které jsou zde uvedené, relativně dobře korespondují s evropskou a severoameric-

kou kulturou, v jiné části světa by mohly být v řadě aspektů odlišné. 

1.5 Vztahy v období dospívání 

V období mladší adolescence se mění vztahy s dospělými i s vrstevníky. Dospívající 

odmítají být v podřízeném postavení, tzn. odmítají demonstrovanou formální nadřazenost 

autorit, jako jsou rodiče nebo například učitelé. S názory a rozhodnutími těchto autorit ne-

souhlasí bez výhrad, na rozdíl od mladších dětí, ale diskutují a přemýšlí o nich. Hodnotu 

vlastních schopností si pubescent potvrzuje dohadováním se s autoritami, coţ je také typic-

ký znak dospívání. (Vágnerová, 2005) Pokud má dospívající nějaké připomínky, na něco 

naráţí, neútočí tím přímo na autoritu, ale má na mysli nějakou anonymní instituci, jejich 
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odpor nemá konkrétního adresáta. (Macek, 2003) Tím, ţe dospívající odporují autoritám, 

se snaţí sami stát autoritou. Svým úspěšným oponováním a logickým argumentováním 

dosahují pocitu jistoty, ţe se jim dovedou vyrovnat. Je to vlastně takový trénink vlastních 

schopností a také příleţitost dokázat svoje kvality. (Vágnerová, 2005) 

V pozdní adolescenci nastává fáze přechodu do dospělosti, tzn. ţe jedinec je stále více po-

vaţován za dospělého. Starší adolescent je jiţ zletilý a má větší svobodu při rozhodování o 

sobě samém, můţe uzavřít manţelství, nastoupit do zaměstnání, podepisovat smlouvy atd. 

Zároveň má i větší odpovědnost za své chování a očekává se od něj, ţe se podle toho bude 

také chovat. V tomto období získávají dospívající další nové role, z nichţ některé tvoří 

základ pro vymezení specifických rolí dospělosti. Patří sem například profesní a partnerská 

role, které jsou mnohými povaţovány za předčasné a omezující. Velmi důleţité jsou 

zejména tyto: 

- předprofesní role studenta nebo učně, kterou člověk směřuje k dosaţení určité soci-

ální pozice a můţe mít i osobní význam, pokud adolescenta baví a má na ni 

- role pracujícího je prostředek k ekonomické a sociální nezávislosti 

- role člena určité skupiny, se kterou se dříve adolescent ztotoţňoval, v tomto období 

ztrácí na významu 

- role blízkého přítele, na kterého je moţné se spolehnout a sdílet, co ţivot přinese  

- partnerská role, která uspokojuje emoční a sexuální potřebu a můţe nastartovat po-

třebu seberealizace a potvrzuje, ţe dospívající přitahuje jedince opačného pohlaví 

(Vágnerová, 2005) 

1.5.1 Vztahy v rodině 

Jedním z úkolů dospívání je odpoutat se z vázanosti na rodinu, s čímţ je spojena také 

proměna citové vazby k rodičům. Rodiče kladou na své děti stále větší poţadavky, ale ne-

chtějí jim přiznat větší samostatnost a více práv, ať uţ z důvodu, ţe o ně mají strach nebo 

se jim to zdá pohodlnější neţ diskutovat s ním. A právě takové jednání dospívající nechá-

pou a snaţí se zdůrazňovat vlastní samostatnost, čímţ se snadno dostávají do konfliktů 

s rodiči. (Vágnerová, 2005)  
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Psycholoţka Tereza Beníšková říká: ,,Jedním ze znaků puberty je útok na autority. Autorita 

rodičů dosud nebyla zpochybňována, ale teď ji dítě prověřuje, kde se dá. A jen díky střetům 

s druhými a znevaţování jejich světa dítě nachází sebe samo. Vymezuje se vůči tomu, co 

bylo, a hledá svou vlastní cestu – uţ ne jako dítěte, ale jako mladého dospělého.“
3
  

Podle Langmeiera a Krejčířové (1998) si dospívající i přes svoji touhu po zrovnoprávnění s 

dospělými, kritiku autorit a drzé odmlouvání udrţují kladný vztah ke svým rodičům. To, co 

se mění, jsou jen vnější způsoby jejich chování. Ale základní hodnoty a morální postoje, 

které mají zaţité a převzaté ze své rodiny, si ponechávají. 

V období adolescence se potřeby rodičů a jejich dětí mohou zdát rozdílné aţ protikladné. 

Rodiče si potřebují zachovat vůči svým potomkům svoji autoritu, třeba jen formální, pro-

toţe jim usnadňuje řešení problémů a je významnou součástí jejich ţivotní role. Pokud by 

přijali změnu a nechali své děti ,,stát se dospělými“, ztratili by tyto výhody a zvláště rodič, 

který se necítí být zrovna úspěšný, by to mohl povaţovat za ohroţení své sebeúcty a sebe-

hodnocení. Na druhou stranu dospívající usilují o osamostatnění a povaţují za úspěch, 

kdyţ se jim podaří alespoň částečně omezit nebo zrušit nějaký zákaz nebo omezení vůči 

své osobě. Nejsou dost vyzrálí na to, aby pochopili jednání svých rodičů, ani na to, aby 

k nim byli tolerantní. Větší pochopení a toleranci proto musí projevovat rodiče, ale ne 

všichni jsou ochotni a schopni tak jednat. (Vágnerová, 2005) 

Přehnaná kritika adolescenta a velká touha po osamostatnění se od rodiny můţe být reakcí 

na nepřiměřené, příliš autoritářské jednání rodičů, na zesměšňování apod. V tomto případě 

jde o obranu, která mu pomáhá udrţet si sebejistotu a sebeúctu, je to výraz potřeby bránit 

vlastní identitu. (Vágnerová, 2005) Jinými slovy, ,,jestliţe dospělí snahy adolescenta po 

samostatnosti radikálně potlačují, vytváří se u adolescenta vzdor: odmítá netaktní a nedů-

stojné, v krajních případech dokonce jakékoliv zásahy dospělých. Adolescent se pak odvra-

cí od rodičů a vychovatelů, nedodrţuje jejich příkazy a neplní své povinnosti. Uvědomí-li 

si dospělí správně všechny změny, které se s adolescentem v těchto letech dějí, nemusí 

k těmto zjevům vůbec docházet.“ (Kuric a kol., 1963, s. 159) 

                                                 

 

3
 http://mladazena.maminka.cz/scripts/detail.php?id=380757 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 20 

 

 Dospívající dokáţí samozřejmě také ocenit chování svých rodičů. Nejvíce si cení, 

kdyţ jsou rodiče spolehliví a jednoznační, ţe si stojí za svým a věří tomu, co dělají. Nao-

pak jim nejvíce vadí podráţděnost, hádavost rodičů a narušování osobní intimity formou 

ustavičných otázek. (Vágnerová, 2005) 

 Velmi důleţitou roli pro dospívajícího hrají také vztahy k sourozencům. Pokud není 

mezi sourozenci příliš velký věkový rozdíl, má tento vztah hned dvě výhody. První z nich 

je, ţe sdílí stejné nebo podobné zájmy, postoje, názory a potřeby, protoţe patří ke stejné 

generaci. A druhá výhoda spočívá v tom, ţe se aktivně podílejí na rodinné socializaci. Vzá-

jemně se ovlivňují. Optimální věkový rozdíl mezi sourozenci je jeden rok a méně nebo 

čtyři roky a více, protoţe mezi sebou méně soupeří a zlepšuje se jejich vzájemný vztah. 

(Macek, 2003) 

Podle Vágnerové (2005) jsou starší sourozenci obdivováni mladšími. Jsou pro ně vzorem a 

mnohdy inspirací pro jejich budoucí chování. Jsou povaţováni za dospělé a vyzrálé osob-

nosti. Můţe ale také nastat situace, kdy se mladší sourozenec bude chtít co nejvíce odlišit 

od svého staršího bratra nebo sestry. Stává se to zvláště tehdy, kdyţ je starší sourozenec  

nějakým způsobem více úspěšný nebo dlouhodobě více ceněný. Naopak, pokud má dospí-

vající mladšího sourozence, bývá na něj často nevrlý nebo o něj ztrácí zájem, protoţe nemá 

zájem o dětské nápady, které ho navíc obtěţují. Starší adolescenti se mohou k mladším 

sourozencům začít chovat nadřazeně, autoritativně, aby potvrdili svoji nově nabytou pozici 

v rodině. Dochází k nerovnosti ve vztahu sourozenců. Mladší ţárlí na staršího a naopak. 

Pokud jsou sourozenci přibliţně stejně staří, mohou si navzájem pomáhat, podporovat se a 

být si vzájemnou oporou v osamostatňování.  

  

1.5.2 Vztahy ve vrstevnické skupině 

Pro dospívajícího je vrstevnická skupina oporou při osamostatňování se od rodiny. 

Pomáhá mu utvářet vlastní identitu. Být členem nějaké skupiny sniţuje individuální zod-

povědnost adolescenta a posiluje jeho sebevědomí a sebejistotu. (Vágnerová, 2005) Větši-

nou navazuje nové vztahy k vrstevníkům, které mu  poskytují pocit jistoty, jiţ ztrácí od-

poutáváním se od rodiny, a připravují ho na nové vztahy v dospělosti.(Langmeier, Krejčí-

řová, 1998)  
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Podle Macka (2003) se dospívající cítí dobře, kdyţ je oceňován vrstevníky. Posiluje to jeho 

sebevědomí a pocit významnosti, důleţitosti. Vztahy v těchto skupinách a vůbec členství 

v nich je prostředek k hledání a ujasňování si vztahu k sobě samému. 

V různých obdobích dospívání se podle Ivana Jakabčice (2002) rozlišují tyto fáze vývoje 

vztahu:  

 skupinová izosexuální fáze – do vrstevnických skupin jsou přijímáni pouze členové 

stejného pohlaví, opačné pohlaví je odmítáno 

 individuální izosexuální fáze – dospívající jedinec si hledá spřízněnou duši stejného 

pohlaví, které bude moci svěřit svá tajemství, přání, jak se cítí, z čeho má strach. 

Budou si navzájem vyměňovat zkušenosti a proţijí spolu různé věci. Právě v této 

fázi mnohdy vznikají přátelství na celý ţivot. 

 přechodná fáze – jedinci začínají projevovat zájem o druhé pohlaví 

 heterosexuální fáze polygamní – objevují se skutečné vztahy mezi oběma pohlaví-

mi. Většinou jsou na začátku nestálé, mohou však vzniknout i lásky na celý ţivot. 

 fáze zamilovanosti – vztahy mezi jednotlivci obojího pohlaví se ustalují a někdy 

můţou přejít do vzájemného porozumění a respektování se navzájem 

Kaţdý jedinec ovšem dosahuje těchto fází v rozdílném věku. Závisí to na jeho zázemí 

v rodině, společnosti, ve které se pohybuje, na jeho individuálních vlastnostech. Celý tento 

proces se mění také v souvislosti s moderní dobou, dnešním ţivotním stylem, vlivem mé-

dií. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

D. Hamachek (In Macek, 2003) říká, ţe vrstevnická skupina má mnohdy nezastupitelnou 

roli při získávání pocitu vlastní nezávislosti. V tomto smyslu někdy nahrazuje podporu 

rodičů. Mnohdy také pomáhá dospívajícímu vyrovnat se s tělesnými, psychickými, sociál-

ními změnami, protoţe kaţdý ve skupině tyto změny proţívá také. 

Velmi důleţitou potřebu, kterou vrstevnická skupina uspokojuje, je potřeba být akcepto-

ván. Jedinec se snaţí získat v partě takovou pozici, která mu zajistí příslušnost k ní. To, ţe 

patří k určité skupině lidí, tvoří součást jeho identity. A aby toto členství získal, je schopen 

udělat hodně, od úpravy zevnějšku aţ po převzetí norem a hodnot uznávaných danou sku-

pinou. Pokud dospívající z nějakého důvodu není vrstevníky přijímán, hledá způsob nebo 

moţnost, jak toho dosáhnout. Například uplácí, vnucuje se, lichotí, zesměšňuje se nebo ze 
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sebe dělá poskoka. Občas také můţe začít kamarádit s kýmkoli, kdo je ochoten ho akcep-

tovat. Děje se tak proto, ţe potřeba být akceptován je tak silná, ţe se jedinec klidně vzdá 

svých dosavadních hodnot a třeba i způsobu ţivota, který byl zvyklý vést. A právě takové 

jednání můţe vést tomu, ţe se dospívající dostane do podivné party, která jej změní nato-

lik, ţe se od ní uţ nebude schopen odpoutat a vést svůj vlastní ţivot bez ní. (Vágnerová, 

2005) 

Jaký bude mít parta na jedince vliv, závisí také na tom, jak se jedinec cítí, zda je spokojený, 

nebo ne. Pokud jej rodina má ráda a respektuje ho, nemá dospívající potřebu hledat uznání 

a pochopení jinde. Pokud to ovšem v rodině nefunguje a necítí se tam dobře, bude hledat 

útočiště všude, kde se mu taková příleţitost naskytne. (Orvin, 2001) 

Socializace ve vrstevnické skupině vede k dalšímu poznání sebe sama a větší samo-

statnosti, tj. k postupnému odpoutání se od vlivu skupiny. Tím, ţe jedinec proţil se skupi-

nou určitou část ţivota a společně se obohatili o nové zkušenosti, dochází k hledání indivi-

duální cesty, kterou uţ nepůjdou všichni společně, ale kaţdý sám. A právě toto odpoutání 

se od skupiny je po vstupu a adaptaci na ni, ztotoţnění se s ní, poslední fáze socializace ve 

skupině. (Vágnerová, 2005) 

1.5.3 Vztah k učitelům 

V období dospívání se mění vztah dospívajícího k učiteli. Je to způsobeno tím, ţe 

adolescenti dokáţí uvaţovat zralejším způsobem a potřebují se také odpoutat ze závislosti 

na autoritě. Chtějí být respektováni učiteli, a proto se snaţí vydobýt si přijatelnou a rovno-

právnou pozici. Dělají to tak, ţe se s učiteli hádají, mají k jejich výkladu různé připomínky, 

coţ si učitelé vykládají jako drzost, nevychovanost apod. Většinou jde však spíše o potřebu 

dát najevo kritičnost neţ o snahu zhoršit nebo zkazit si vztah s učitelem. (Vágnerová, 

2005) 

Učitel ztrácí své výsadní postavení, přestává být brán jako autorita automaticky. Dospívají-

cí pečlivě sleduje jeho chování a jednání a podle toho si učitel buď získá ţákovy sympatie, 

nebo naopak. Pokud má učitel vlastnosti jako stabilitu názoru a emocí, je spravedlivý a umí 

podat učivo tak, ţe mu ţáci porozumí, vzbuzuje to u ţáků obdiv a s největší pravděpodob-

ností budou dospívající tohoto učitele také respektovat a mít k němu úctu. (Vágnerová, 

2005) 
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1.6    Vývoj identity dospívajících 

Toto vývojové stadium je charakteristické právě pro období dospívání. Jedinec hledá 

vlastní identitu (vlastní ,,já“). Snaţí se hlouběji poznat sám sebe, své schopnosti a moţnos-

ti. To, ţe dospívající dovede abstraktně uvaţovat, mu umoţňuje přemýšlet, jaký by chtěl 

v budoucnosti být. Takové uvaţování je do jisté míry přínosné, ale nese s sebou také nevý-

hodu, ţe jedinec přemýšlí o tom, kým by mohl být, ale zároveň si uvědomuje, ţe jím není. 

Tento přístup vede ke zvýšené sebekritičnosti, protoţe dospívající si myslí nebo je o tom 

přesvědčen, ţe by mohl být mnohem lepší. V období dospívání se začíná rozvíjet intro-

spekce, tj. nový způsob sebepoznávání. Adolescent se snaţí pochopit a poznat vlastní poci-

ty, proţitky, myšlenky a vůbec celou svoji psychiku (proč má právě takové pocity a ne jiné 

apod.). I kdyţ dojde k nějakým výsledkům sebepoznání, není jedinec vţdy se vším, co o 

sobě zjistil, spokojen. Snaţí se změnit určité vlastnosti, které se mu nelíbí nebo je nepova-

ţuje za správné. Dalším prostředkem k sebepoznání a vytvoření si vlastního ,,já“ je srovná-

vání s jinými lidmi. Dospívající se chce s někým ztotoţnit, nebo naopak se od něj odlišit, a 

proto se snaţí najít a upevnit své místo ve skupině a také ve společnosti, aby si ujasnil, kým 

vlastně je. (Vágnerová, 2005) 

Při hledání vlastní identity jedinec hodně experimentuje. Zkouší si různé druhy chování, 

úpravy zevnějšku, napodobuje dospělé lidi kolem sebe. Tímto experimentováním zjišťuje a 

ujasňuje si, jaké chování nebo styl oblékání se k němu nejvíce hodí nebo které mu nejvíce 

vyhovuje. Postupně tak zjišťuje, kým by chtěl v dospělosti být (,,jakým typem člověka se 

bude chtít stát“). (Fontana, 2003) 

 Dospívající chce být jedinečný, chce mít svoji osobní hodnotu, snaţí se tak o rozvoj 

své vlastní identity. Tento proces se označuje jako individuace a má čtyři fáze: 

1. Fáze diferenciace, kdy si jedinec začne uvědomovat svoji psychickou a fyzickou od-

lišnost od svých rodičů a ostatních dospělých. Dospívající se od nich chce odlišit, proto 

začne zpochybňovat a vyvracet prakticky všechno, co jeho rodiče povaţují za správné. 

2. Fáze experimentace je typická pro věk 14-15 let. Jedinec si myslí, a je o tom dokon-

ce přesvědčen, ţe mu nikdo nemusí radit, protoţe uţ všechno ví. Odmítá všechny rady a 

varování rodičů, protoţe se mu to zdá zbytečně přehnané nebo nesmyslné. 
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3. Fáze postupné stabilizace nastává přibliţně v 15-16 letech. Dochází k vyrovnání a 

stabilizaci vztahu s rodiči. Adolescent si osvojil určité zralejší způsoby chování a dosáhl 

určitého stupně samostatnosti, coţ vede k menší míře odporu k názorům dospělých. 

4. Fáze psychického osamostatnění, je poslední fází individuace. Adolescent konečně 

dosáhl vytvoření vlastní identity, která potvrzuje jedinečnost jeho osobnosti. Jak dospívají-

cí hodnotí sám sebe, se zásadně neliší od toho, jak jej hodnotí ostatní lidé. (Josselsonová in 

Vágnerová, 2005)  

Všechny vnější negativní projevy dospívajících, také upozorňování na sebe různými 

úpravami zevnějšku, hádky a konflikty s rodiči jsou projevem nejistoty a obranou proti 

úzkosti dospívajícího. I kdyţ si to většinou jedinci neuvědomují, cílem právě takového 

konfliktního chování je získat pozornost a hlavně odezvu okolí a ujistit se o vlastní hodno-

tě. (Langmeier, Krejčířová, 1998) 

Pro dospívající je důleţitá spravedlnost a přikládají jí také velký význam. To, ţe doká-

ţí uvaţovat abstraktně, je přivádí mimo jiné také k myšlenkám o náboţenství, politice a 

společenských vztazích. Vývoj a situace v těchto oblastech jim mnohdy připadá nespraved-

livá a znepokojivá, a proto by ji chtěli změnit a obrátit k lepšímu. Z těchto důvodů je obdo-

bí dospívání označováno také jako období idealismu. A právě zapálenost a vášeň změnit 

stávající situaci se setkává s nepochopením dospělých. Toto selhání vzájemného porozu-

mění mezi dospělými a dospívajícími se projevuje také v mínění dospělých, kteří si myslí, 

ţe rodiče a učitelé neznamenají pro dospívajícího vůbec nic. Navzdory této představě jsou 

právě podpora a dobré mínění těchto lidí stále velmi důleţité. Jak jsem uvedla výše, i na-

vzdory zdánlivé sebejistotě a pohrdání autoritami jsou dospívající při hledání své identity 

velmi nejistí, protoţe si nikdy nejsou jisti, ţe lidé, kterými se stávají, budou přijatelní i ve 

světě dospělých. Učitelé, ale i rodiče, kteří si tuto věc uvědomují, si s dospívajícím dokáţí 

vytvořit vztah, na který budou jejich ţáci v budoucnu nahlíţet jako na jeden z těch, který je 

v ţivotě nejvíce ovlivnil. (Fontana, 2003) 

  

 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 25 

 

2 AUTORITA 

Podle Vališové a Šubrta (2004) mají lidé v současnosti k autoritě spíše záporný vztah. 

Je tomu tak proto, ţe je chápána jako manipulativní činnost lidí nebo institucí, kteří získali 

určitou pozici a autoritu zneuţívají. Důvodem je snaha uhájit svoji pozici, ale nedělají to 

tak, ţe by se snaţili s ostatními vycházet, být k nim vstřícní a respektovat je, ale pouţívají 

k tomu moc.  

2.1 Vymezení autority 

Podle psychologického slovníku (Hartl, Hartlová, 2000, s. 66) je autorita ,,váţnost ja-

ko výraz výjimečného postavení jedince či instituce; obvykle stojí na znalostech, zkušenos-

tech a výsledcích práce.“ 

Uhlířová (In Vališová, 1998, s. 99) popisuje další moţné definice autority následovně: 

,,Autorita (autocritas) jako hodnost, uznání, platnost; od lidí uznaná nadřazenost, jejímţ 

nositelem je člověk, instituce (stát, církev), morální idea nebo předmět náboţenského uctí-

vání. Ve výchově ţáky uznávaná převaha dovedností, znalostí, ţivotních zkušeností nebo 

mravních vlastností. Autorita není zvláštní samostatnou kvalitou, ale je funkcí mezilidské-

ho vztahu. Člověk má autoritu, pokud ji jiní uznávají. Silná potřeba autority u kaţdého 

dítěte – vzor, příklad odpovídá biologickým potřebám.“  

,,Věrohodnost, platnost, záruka, případně jejich nositelé. V sociální psychologii mravní 

vliv a strhující moc toho, kdo se mezi ostatními prosadí bez donucování.“ 

Vališová (1998) uvádí nejčastěji uváděné varianty členění autority:  

a) Autorita - skutečná znamená, ţe podřízení respektují a jsou vstřícní k pravidlům a po-

kynům. A i v krizových situacích je skupina vytrvalá a soudrţná.  

        - zdánlivá umoţňuje projevy nedůvěry, neochoty ve skupině. Nositel autority 

nemá v krizových situacích oporu u spolupracovníků. 

b) Autorita přirozená závisí na osobnostních rysech, profesních dovednostech a na spon-

tánnosti nositele. 

c) A. získaná, podílí se na ní výchova a individuální snaha. Člověk si ji získá v průběhu 

svých činností. Její základ je přirozená autorita, která je dále upravována nebo omezována. 
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d) A. osobní je přirozený vliv, který závisí na individuálních vlastnostech, schopnostech a 

dovednostech jedince. 

e) A. poziční získává člověk svým postavením v dané organizaci. Je to vlastně oficiálně a 

úředně předaný určitý stupeň vlivu. 

f) A. funkční si člověk získá mírou plnění očekávání ostatních lidí. 

g) A. formální je vliv, který plyne z postavení a dané činnosti v dané organizaci a nezo-

hledňuje konkrétní vlastnosti jedince. 

h) A. neformální závisí na samotném jedinci, který má na ostatní přirozený a spontánní 

vliv. 

i) A. statutární je spojení formální a poziční autority. Lze ji získat s převzetím určité role 

v podniku se vším, co k ní patří (např. ředitel). 

j) A. charismatická vyplývá z osobnosti. Jak bude silná, ovlivní především vzhled člově-

ka, energie, kterou vyzařuje, jeho postoje, sebevědomí, komunikační dovednosti, laskavost 

a takt. Závisí také na chování konkrétního člověka, jeho přístupu k ostatním, uvolněným a 

společenským vystupováním. 

k) A. odborná se dá získat profesními znalostmi a dovednostmi. 

l) A. morální se získá poctivým jednáním a respektováním druhých. 

Další pojem, související s autoritou je úcta (respekt), kterou psychologický slovník popisu-

je jako ,,respektování druhé osoby či objektu jako hodnoty.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 637)  

Vališová (2008) uvádí jako synonyma pojmu autorita dominanci a řízení. Dominance je v 

psychologickém slovníku popsána jako ,,sklon ovládat druhé, provázený vysokým stupněm 

egocentrického sebeprosazování.“ (Hartl, Hartlová, 2000, s. 119) Řízení je ,,schopnost 

ovlivňovat funkce a práci systému, měnit chování odpovídající odměnou a trestem.“ (Hartl, 

Hartlová, 2000, s. 520)  

Vztah k autoritám je určitě ovlivněn výchovou. Tímto vztahem se zabývám v následující 

kapitole. Zde se pouze zmíním, jak výchovu popisuje psychologický slovník. Výchova je 

,,záměrné, více či méně systematické rozvíjení citových a rozumových schopností člověka, 

utváření jeho postojů, způsobů chování, v souladu s cíli dané skupiny, kultury apod.“ (Har-

tl, Hartlová, 2000, s. 680) 
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Pozitivní vývoj jedince můţe být umocněn tzv. výchovou autoritou. Taková výchova je 

uplatňovaná rodiči, kteří mají autoritu. Projevuje se častým kontrolováním a vyţadováním 

úkolů, které odpovídají věku a schopnostem. Je provázena péčí, vřelostí a oboustrannou 

komunikací. Děti takto vychovávané jsou přátelské k vrstevníkům, nezávislé, ochotné při-

stoupit ke spolupráci. Jsou intelektuálně úspěšné a mají dobrou výkonovou motivaci a po-

těšení ze ţivota. (Hartl, Hartlová, 2000) 

2.2 Souvislost autority a výchovy 

Vališová (1998) uvádí tři úrovně, jak můţe být nahlíţeno na vztah mezi autoritou a 

výchovou: makrosociální úroveň – jedná se o vztah autority a výchovy v celé společnosti, 

který vyplývá ze vztahů hodnot a norem rodiny, školy a společnosti. 

       Mikrosociální (interindividuální) úroveň – jedná se o hodnoty a normy jednání, 

pravidla a zásady, které určuje zpravidla rodinný ţivot, škola. 

       Intraindividuální úroveň – zkoumá, jakým způsobem se děti a dospělí učí nor-

mám a hodnotovým orientacím od druhých lidí, jaké prostředky je nejvíce ovlivňují a také, 

jak je určován vývoj osobnosti, charakteru, individuálního jednání. 

Vztah mezi autoritou a výchovou je takový, ţe v autoritě jsou zakotveny hodnoty a normy 

dané společnosti a jejím prostřednictvím jsou také prosazovány. Jakým způsobem jsou 

podány, je záleţitostí procesu výchovy a záleţí na tom, jaké jsou pouţity výchovné styly, 

jaké jsou postoje rodičů a míra emočního vztahu mezi dospělými a dětmi. To znamená, ţe 

autorita nemůţe být od výchovy oddělována, protoţe zprostředkovává dítěti (a vůbec všem 

lidem), hodnoty a normy dané společnosti. Autorka zde uvádí, ţe pokud na současnou 

mládeţ budou působit ,,opravdové autority“, bude to účinný nastroj, který bude ovlivňovat 

jejich přirozený osobnostní vývoj. Při tak náročném úkolu je zapotřebí, aby tyto autority 

byly nejen ve škole, ale i mezi rodiči, politiky, spoluobčany, v zákoně, právu, řádu a systé-

mu. (Vališová, 1998) 

Souvislost autority s výchovou popisuje také definice: ,,Autorita je svou podstatou antropo-

logická konstanta, která spoluvytváří pravidla skupinového ţivota, organizační řád skupiny, 

spolupodmiňuje její biologické přeţití, rozvoj jedinců i předávání zkušeností z generace na 

generaci.“ (Kučerová in Vališová, 2008, s. 18) 
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 Saladin-Grizivatz (2002) uvádí, ze autoritu lze chápat dvěma způsoby. Jednak jako vzor, 

učitele, někoho, kdo nás přiměje k činnosti, a jednak jako moc přikazovat, donutit nás 

k něčemu, k nějaké aktivitě. Dnešní rodiče uplatňují svoji autoritu s obtíţemi, nebo skoro 

vůbec. Hodně svým dětem povolují a myslí si, ţe kdyţ jim něco zakáţí nebo řeknou ,,ne“, 

budou špatnými rodiči. Tato představa dokládá, ţe v dnešní době se autorita zaměňuje s 

autoritářstvím.
4
 Příkladem jsou otcové, kteří si myslí, ţe jejich dítě musí splnit jejich před-

stavy a přání. Proto po dětech vyţadují absolutní poslušnost a mnohdy se k nim chovají 

násilnicky. Takové jednání můţe způsobit, ţe dítě za uzavře a můţe se stát aţ apatickým. 

Tito otcové si neuvědomují, ţe dítě se potřebuje osamostatnit, dokázat, ţe je jiný neţ jeho 

rodiče. Proto potřebují soupeřit, stavět se do opozice, aby dosáhly samostatnosti.  

Pokud si rodič nebo třeba i učitel chce získat u dospívajícího autoritu, měl by si uvědomit, 

ţe by měl spíš poţadovat neţ rozkazovat. A pokud chce něco přikázat, měl by to říct mírně. 

(Králíková, Singerová-Nečesaná, 1985) Při výchově je velmi důleţité jít dítěti příkladem, 

být důsledný a naslouchat mu. (Saladin-Grizivatz, 2002) 

2.3 Krize autority 

V dnešní době se hovoří o krizi autority, o tom, ţe je jí nedostatek jak ve škole, tak ve 

společnosti celkově. Po roce 1989 bylo slovo autorita spojeno s neblahými zkušenostmi 

s komunistickým reţimem, který byl dosti autoritativní. proto se začala prosazovat volnější 

výchova a liberalističtější prvky vůbec. Ovšem v roce 1997 se ukázalo, ţe tento příliš libe-

rální styl se neosvědčil, a proto začal být o autoritu znovu zájem. Ale uţ ne o autoritu přís-

nou a nelidskou, ale o rozumnou, zdravou a konstruktivní. Proto je velmi důleţité a záleţí 

na tom, o jakou autoritu se jedná a k čemu nás vede. Autorita se ze světa neztratila, jak se 

domnívají mnozí lidé, pouze se změnila její podoba a forma. Autor se domnívá, ţe ke 

zdravému vývoji dítěte, k pozitivnímu vývoji jeho charakteru, mravnosti a ukázněnosti je 

dobré pouţívat vhodnou kombinaci formální a neformální autority. (Bendl in Vališová a 

kol., 1998)    

                                                 

 

4
 Autoritářství je ,,rys osobnosti charakterizovaný rigidním přístupem k disciplíně, mimořádným nepřátel-

stvím vůči společenským odchylkám a netolerantním ,,černobílým“ nazíráním dobra a zla.“ (Hartl, Hartlová, 

2000, s. 66)         
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3 SOUČASNÍ ADOLESCENTI A AUTORITA 

Beck (in Kraus, 2006) říká, ţe pokud chceme charakterizovat současné adolescenty 

(mládeţ), musíme je vnímat v rozměrech doby a společenských poměrů, ve kterých tato 

generace mladých lidí dozrává. Říká, ţe mládeţ nemá jiné pohledy a názory na svět, neţ je 

ten, který ji obklopuje. 

J. Keller (in Kraus, 2006) zase o dnešních mladých lidech říká, ţe věrně kopírují systém, ve 

kterém ţijí. A právě proto jsou tak agresivní, protoţe nevědí, jak svoji agresivitu nasměro-

vat vhodně tak, aby to jejich kariéru usnadnilo, a ne předčasně pohřbilo. Protoţe v dnešní 

společnosti se uplatní jen ti, kteří v tvrdé a neúprosné konkurenci doslova převálcují ostat-

ní, kteří jsou méně úspěšní. 

V současnosti má mladý člověk více svobody, větší moţnosti vzdělávání se, cestování, 

moderní techniky. Zároveň je však vysoká hrozba nezaměstnanosti, nepřijetí na vysokou 

školu, nedostatek učebních míst. To všechno a ještě mnohem víc sniţuje moţnost auto-

nomního rozhodování. V dnešním technickém světě je člověk anonymní a snadno zaměni-

telný. Ţivot běţí rychle a nevytváří dostatečné podmínky pro souvislé začleňování do spo-

lečnosti. Chybí ţádoucí vzory, ideály, a tak se sociální zrání mladých lidí omezuje na ţivot 

ze dne na den, který často postrádá hlubší citové proţitky. Veřejnost je pak pohoršena aro-

gantním chováním, vulgárním vyjadřováním a povrchním vztahem ke všemu a ke všem. 

Takové chování je však důsledkem dnešní svobody, kde uznávat společenské normy, vkus 

apod. je vnímáno jako omezování nezávislosti jedince. 

Macek (2003, s. 116) uvádí, ,,ţe většina současných adolescentů svoje dospívání uţ 

nepociťuje jako období plné konfliktů, krizí a střetů s autoritami a společenskými norma-

mi. Dnešní dospívající se od předchozích generací odlišují především jinou ţivotní zkuše-

ností.“ V tomto období lidského ţivota se utváří pocit autorství vlastního ţivota a člověk si 

stále více uvědomuje vlastní hodnotu a jedinečnost. 
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Závěrem uvedu tři charakteristiky mládeţe na přelomu tisíciletí, které uvádí Bílá kni-

ha
5
:  

1) Doba mládí se prodluţuje, coţ je moţné zvláště v bohatých zemích, ale zároveň  

jsou zde také předpoklady pro vznik deviantního chování. Naopak v chudých společnos-

tech děti začnou ihned pracovat a ţivot se mnohdy stane bojem o přeţití. 

2) Dnešní ţivot přináší nové druhy překáţek a vyšší nároky ve všech oblastech. Pro-

hlubuje se rozdíl mezi mladými a staršími věkovými skupinami. Dnes se nechtějí dospíva-

jící přiblíţit dospělým, jak tomu bylo dříve, ale dospělí se chtějí přiblíţit dospívajícím 

(např. oblečením). 

3) Mládeţ je nutné zapojovat do ţivota jako aktivního partnera, protoţe kolektivní 

modely jednání ztrácejí na významu. (Kraus, 2006)   

 

                                                 

 

5
 Bílá kniha je základní dokument, který se týká mládeţe v zemích EU. Byla přijata Evropskou komisí pro 

mládeţ v roce 2001. 
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 VÝZKUM NA STŘEDNÍCH ŠKOLÁCH 

Svůj výzkum jsem prováděla celkem ve třech městech na čtyřech středních školách, 

které měly různá zaměření studia:  

 Gymnázium 

 Střední zdravotnická škola 

 Střední odborná škola 

 Střední škola nábytkářská a obchodní 

4.1 Cíl výzkumu 

Při výzkumu mi záleţelo na tom, aby kaţdý mohl vyjádřit svůj vlastní názor, jak to 

doopravdy cítí nebo chápe. Doufala jsem, ţe u mladých lidí vzbudím zájem, ţe budou rádi, 

za moţnost vyjádřit se jak to vidí oni sami.  

Mým hlavním cílem bylo zjistit jak dospívající v současné době vnímají autoritu, ko-

ho za autoritu povaţují a respektují ho. 

Protoţe autorit je mnoho druhů, ve výzkumu mne zajímá přirozená autorita, tzn. ta, která je 

člověku svým způsobem daná a závisí na osobnostních rysech nositele. 

Dílčí cíle jsem si zvolila následující: 

1) Zjistit jaké autority uznávají chlapci a dívky ve věku 15, 16 let a ve věku 17 aţ 20 

let. 

2) Zjistit jaké vlastnosti má mít autorita. 

3) Zjistit jaké chování vede dospívající k uznání přirozené autority. 

4.2 Výzkumný soubor 

Jako výzkumný soubor jsem si zvolila dospívající ve věku od 15 do 20 let. Nejúčin-

nější a nejlepší způsob, jak je oslovit a získat od nich potřebné informace, bylo podle mého 

názoru provedení výzkumu na středních školách. 

Danou věkovou skupinu jsem si vybrala proto, ţe jsem u tohoto věku předpokládala určité 

zkušenosti, schopnost pochopit zadané otázky a vyjádření individuálního názoru na danou 
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věc. Dalším důvodem byla snaha vzbudit ve studentech zájem, aby vyplnili dané otázky 

pečlivě, protoţe mohli vyjádřit svůj vlastní postoj k danému tématu. 

Respondenty jsem rozdělila do dvou věkových skupin a podle pohlaví. Při rozdělování do 

skupin jsem se řídila rozlišením, které pouţil docent Petr Macek v knize Adolescence: 

střední adolescence (14-16 let); pozdní adolescence (17-20 let). Toto rozlišení pro mě bylo 

vzhledem k věku respondentů vyhovující, a také mě zajímalo jestli v různých fázích dospí-

vání budou mít muţské a ţenské pohlaví stejné nebo rozdílné odpovědi. Skupiny tedy jsou: 

 Ţeny (14-16 let) 

 Muţi (14-16 let) 

 Ţeny (17-20 let) 

 Muţi (17- 20 let) 
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Graf č. 1 Poměr mužů a žen ve střední adolescenci 

Střední adoelscence (14-16 let)
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Z celkových 95 respondentů bylo těch, kteří věkově spadají do období střední adolescence, 

celkem 27. Z toho bylo 20 muţů a 7 ţen. 

 

Graf č. 2 Poměr mužů a žen v pozdní adolescenci 

Pozdní adolescence (17-20 let)
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Dotazovaných patřících do období pozdní adolescence bylo celkem 68. Z toho 32 muţů a 

36 ţen. 
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Graf č. 3 Počet respondentů z jednotlivých škol 
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Z gymnázia bylo celkem 30 respondentů, ale 4 z nich jsem nezařadila do výzkumu, protoţe 

nevyplnili poloţky potřebné ke zpracování údajů. Ze střední zdravotnické školy bylo cel-

kem 17 dotazovaných, z nichţ 1 nebyl zařazen do výzkumu. Ze střední odborné školy bylo 

21 respondentů a střední škola nábytkářská a obchodní mi poskytla 32 vyplněných dotazní-

ků.  

4.3 Metody výzkumu 

Protoţe jsem chtěla získat výsledky, které by se daly alespoň částečně zobecnit a ne-

chtěla jsem jít do hloubky daného tématu, ale čistě jen popsat situaci, zvolila jsem kvantita-

tivní výzkum. Pouţila jsem nejvíce frekventovanou metodu k hromadnému získávání úda-

jů, kterou je dotazník. Jak uţ název nasvědčuje, jde o způsob písemného kladení otázek a 

získávání písemných odpovědí. Umoţňuje získávání údajů o velkém počtu odpovídajících. 

Proto je dotazník povaţován za ekonomický výzkumný nástroj. Umoţňuje získávat velké 

mnoţství informací v krátké době. (Gavora, 2000) 

V úvodu dotazníku popisuji, čeho se týká, uvádím, ţe je anonymní, jsou zde také stručné 

instrukce k jeho vyplnění a poděkování. Dále jsou zde otázky, které zjišťují pohlaví, věk 

respondenta, na zaměření školy, kterou studuje, atd. Další část tvoří otázky, u kterých chci 

znát osobní odpověď (názor) respondenta. 
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V dotazníku, který je součástí přílohy, jsem pouţila jak své otázky, tak i některé, které jsem 

upravila, z dotazníku, jenţ je k nahlédnutí v kníţce od Aleny Vališové a kolektivu (1998). 

Většinou jsou v dotazníku otevřené otázky, protoţe jak jsem uvedla výše, chtěla jsem znát 

vlastní názor respondentů, o který mi ve výzkumu jde nejvíc. Dále jsou tam i moţnosti 

vybrat jednu správnou odpověď. Vyplňování dotazníku trvá kolem deseti minut, coţ je 

odpovídající doba pro udrţení zájmu dané skupiny respondentů. 

4.4 Průběh výzkumu 

Nejdříve jsem si vytipovala školy, na kterých bych chtěla provádět výzkum tak, aby 

měly různé zaměření studia. Poté jsem buď telefonicky, nebo osobně oslovila ředitele škol, 

zda by souhlasili, aby jejich studenti vyplnili dotazník. Po domluvě s nimi jsem poţádala 

některého ochotného vyučujícího, který dotazníky zadal studentům ve své hodině. Tímto 

postupem jsem chtěla zajistit plnou návratnost dotazníků a také zodpovědné vyplnění do-

tazníků respondenty. Učitelům jsem řekla, ţe mi nejde o ţádné sáhodlouhé vypisování jed-

notlivých otázek, ale o to, aby stručně a výstiţně napsali, co je právě v danou chvíli k dané 

otázce napadne. Snaţila jsem se také, aby byly dotazníky na kaţdé škole vyplněny studenty 

jiného ročníku, abych měla alespoň částečné srovnání jejich pohledu na věc. Uvědomuji si, 

ţe výsledky dotazníků, které nejsou vyplněny všemi čtyřmi ročníky ze všech čtyř škol, mo-

hou být zkreslené a pouze orientační. Jak jsem však jiţ uvedla, nechci jít do hloubky pro-

blému, ale jen popsat danou situaci. Proto je pro můj výzkum tento počet respondentů do-

stačující. 

  Rozdala jsem celkově sto dotazníků a sto se mi jich také vrátilo. Tím dokládám, ţe 

distribuce za pomoci učitelů byla efektivní. K vyhodnocení se dá pouţít 95 dotazníků a 

zbývajících pět jsem vyřadila, protoţe respondenti neuvedli některý z údajů, podle nichţ 

jsem je třídila. Z tohoto důvodu nebudu tyto dotazníky vyhodnocovat. Z kaţdé školy mám 

jiný počet dotazníků a také jiný poměr muţů a ţen, coţ můţe také vést k určitému zkreslení 

výsledků. 

4.5 Zpracování údajů 

Otázka č.1 Vysvětlete vlastními slovy pojem ,,autorita“. 

Tabulka č. 1 Jak chápou dospívající pojem autorita 
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 ŢENY 

15-16 

LET 

MUŢI 

15-16 

LET 

ŢENY 

17-20 

LET 

MUŢI 

17-20 

LET 

RESPEKT 6 12 22 18 

ÚCTA 1 1 5 3 

JINÉ 0 4 7 7 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 0 3 2 4 

CELKEM 7 20 36 32 

 

Z této tabulky vyplývá, ţe pojem autorita chápou jak muţi, tak ţeny velmi podobně. Dvě 

nejčastější odpovědi byly respekt a úcta. Ti, kteří odpověděli jinak, nejčastěji uváděli uzná-

ní, důleţitost, vzor, vůdce, někdo, kdo je nadřazený. Pouze devět respondentů z 95 neod-

povědělo na tuto otázku vůbec nebo uvedli, ţe neví.  

 

Otázka č. 2 Co si představíte pod pojmem přirozená autorita? 

Tabulka č. 2 Co je přirozená autorita 

 ŢENY 

15-16 

LET 

MUŢI 

15-16 

LET 

ŢENY 

17-20 

LET 

MUŢI 

17-20 

LET 

PŘIROZENÝ RESPEKT 1 2 8 5 

JE VROZENÁ 1 4 10 6 

JINÉ 2 6 13 14 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 3 8 5 7 

CELKEM 7 20 36 32 
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Pojem přirozená autorita 37 respondentů popsalo jako přirozený respekt, úctu, uznání, jako 

něco, co má člověk uţ vrozené. Vyskytovaly se zde také odpovědi, ţe je to někdo nadřaze-

ný (např. rodiče, učitel). U této otázky byl také větší počet (23) respondentů, kteří na ni 

neodpověděli nebo napsali, ţe neví.  

Na první dvě otázky všichni respondenti, a nezáleţelo na pohlaví ani na věku, vesměs stej-

ně nebo hodně podobně. Autoritu 58 dotázaných popsalo jako respekt a přirozenou autoritu 

tak, ţe ji má člověk v sobě. 

 

Otázka č. 3 Je podle Vás důleţité, aby měl člověk přirozenou autoritu? 

Graf č. 4 Jak je podle dospívajících důležitá přirozená autorita 
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Na otázku, zda je důleţité, aby měl člověk přirozenou autoritu, odpovědělo 77 dotázaných 

kladně. Pouze sedm respondentů odpovědělo, ţe to pro ně důleţité není a jedenáct to neví. 

U této otázky opět nebyl téměř ţádný rozdíl v odpovědích. Pro muţe i ţeny střední i pozdní 

adolescence je většinou důleţité, aby člověk měl přirozenou autoritu. 

 

Otázka č. 4 Koho vnímáte jako přirozenou autoritu? 

Tabulka č. 3 Koho dospívající vnímají jako přirozenou autoritu 

 ŢENY MUŢI ŢENY MUŢI 
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15-16 

LET 

 

15-16 

LET 

17-20 

LET 

17-20 

LET 

RODIČE NEBO JEDNOHO Z NICH 6 10 27 13 

UČITELE 3 5 11 5 

STARŠÍ LIDI, PRARODIČE 0 5 4 5 

JINÉ 1 5 4 11 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 0 3 4 6 

 

Na tuto otázku napsali respondenti většinou více moţností. Celkem 56 dospívajících pova-

ţuje za přirozenou autoritu své rodiče. U této otázky mne zajímalo jestli ţeny budou více 

uvádět matky a muţi své otce. Zjistila jsem, ţe takto odpovídali spíše respondenti, kteří 

měli 17-20 let. Konkrétně 9 ţen přímo napsalo, ţe za přirozenou autoritu povaţují svoji 

matku a 3 svého otce, jedna uvedla svého bratra a 3 muţi uvedli svého otce a jeden dědu.  

Dále nejčastěji uváděli učitele. Většinou ti, kteří studují zdravotní školu, uvedli např.: 

vrchní sestru nebo učitele, kteří je mají na praxi; studenti střední nábytkářské školy pova-

ţují za přirozené autority své mistry. Třetí nejčastější odpovědí byli prarodiče nebo starší 

lidé. Do kolonky jiné jsem zařadila odpovědi jako státní orgány, přátele, zkušenější lidi. 

Někdo uvedl, ţe za přirozenou autoritu nepovaţuje nikoho, nebo naopak všechny. 

13 respondentů odpověď neuvedlo nebo napsalo, ţe neví, z toho jich nejvíc bylo mezi muţi 

ve věku 17-20 let a ţenami téhoţ věku. 

 

Otázka č. 5 Od koho si necháte poradit (popřípadě se řídíte jeho radami, kdyţ sami nevíte 

co dělat)? 

Tabulka č. 4 Od koho si dospívající nechávají nejčastěji poradit 

 ŢENY MUŢI ŢENY MUŢI 
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15-16 LET 15-16 LET 17-20 LET 17-20 LET 

RODIČE NEBO JEDEN Z NICH 5 10 27 24 

PŘÁTELÉ 5 9 25 12 

UČITELÉ 0 2 4 6 

JINÉ 2 5 14 18 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 0 2 2 0 

 

Respondenti opět uváděli více lidí, od kterých si nechají poradit. 66 dotázaných uvedlo, ţe 

si nechá poradit od svých rodičů nebo od jednoho z nich. 51 respondentů uvedlo jako své 

,,rádce“ přátele a 12 učitele. Do kolonky jiné jsem zařadila odpovědi, ţe si nechají poradit 

od internetu, ,,kaţdého, kdo to myslí dobře“, od zkušenějšího a moudřejšího člověka, pra-

rodičů, bratra, sestry nebo rodiny celkově apod. Objevila se zde i odpověď, ţe si nenechá 

poradit od nikoho.  

Myslím si, ţe umístění rodičů na prvním místě obou tabulek, bez ohledu na to, zda odpoví-

dal muţ nebo ţena, dokazuje, ţe v tomto období jsou rodiče pro dospívající vzorem a opo-

rou. 

 

Otázka č. 6 Pokuste se napsat tři vlastnosti, jeţ by podle Vás měl mít člověk, který má 

přirozenou autoritu. 
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Graf  č. 5a Kladné vlastnosti člověka s přirozenou autoritou podle žen 
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Obě skupiny ţen shodně napsaly, ţe člověk s přirozenou autoritou by měl být hlavně spra-

vedlivý, hodný a spolehlivý. Další důleţité vlastnosti,  které byly nejčastěji uváděny, jsou: 

rozhodný, cílevědomý, chápavý, sebevědomý, přesvědčivý apod. Tři dotázané ze 43 neod-

pověděly vůbec. 

Graf č. 5b Kladné vlastnosti člověka s přirozenou autoritou podle mužů 
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Muţi shodně napsali jen jednu vlastnost a v dalších vlastnostech se odlišovali. Tato sku-

tečnost můţe být dána tím, ţe jsou v odlišných fázích vývoje. Z 20 respondentů, kteří jsou 

podle věku zařazováni do období střední adolescence, jich 6 napsalo, ţe takový člověk by 

měl být chytrý, 5 inteligentní a 3 slušný.  

Z 32 muţů ve věku pozdní adolescence jich 11 napsalo, ţe člověk by měl být poctivý, 7 

inteligentní a 6 komunikativní. Často se objevovalo také, ţe by měl být pravdomluvný, 

rozhodný. Z celkových 52 muţů jich 8 neodpovědělo a 2 neví. 

 

Otázka č. 7 Pokuste se napsat tři vlastnosti, které by podle Vás člověk s přirozenou autori-

tou rozhodně mít neměl. 

Graf č. 6a Záporné vlastnosti člověka s přirozenou autoritou podle žen 
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Ze 43 ţen neodpověděly 3. Zbylé se shodly na tom, ţe člověk s přirozenou autoritou by 

neměl být agresivní, sobecký a nespolehlivý. Dále nadřazený, namyšlený, lhostejný, ne-

spravedlivý.  

Graf č. 6b Záporné vlastnosti člověka s přirozenou autoritou podle mužů 
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Muţi uvedli, ţe ten, kdo má přirozenou autoritu, by neměl být namyšlený, nadřazený, bez-

charakterní. Tentokrát se na tom shodly obě skupiny dotazovaných. Dále by neměl být 

hloupý, ulhaný, agresivní, sobecký. Z 32 respondentů ve věku 17-20 let neodpovědělo 6 a 

z 20 ve věku 15-16 let jich neodpovědělo 7. Jeden napsal, ţe neví, jaké vlastnosti by takový 

člověk neměl mít. 

U otázek 6 a 7 se ukázalo, ţe dospívající muţi a ţeny očekávají od člověka s přirozenou 

autoritou jiné vlastnosti. 

 

Otázka č. 8 Přesvědčí Vás o tom, ţe jsou přirozenou autoritou, svým jednáním? 

Graf č. 7 Přirozená autorita a jednání člověka 
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56 respondentů přesvědčí o tom, ţe je někdo přirozenou autoritou, jeho jednání. Dalších 10 

respondentů jednání člověka o jeho přirozené autoritě nepřesvědčí a 24 to neví. 4 na tuto 

otázku neodpověděli vůbec. Z toho byly 3 ţeny a 1 muţ ve věku 17-20 let. Jedna studentka 

napsala vlastní odpověď, která zní: ,,Kdokoli, kdo má přirozenou autoritu, nemusí odpoví-

dat ideálům přirozené autority.“ 

Z odpovědí na tuto otázku vyplývá, ţe jednání člověka nebo lidí celkově je pro většinu 

dospívajících důleţité k tomu, aby uznali člověka jako přirozenou autoritu. Zajímalo mne 

také, jaké chování to přesně je. Proto jsem jim poloţila následující upřesňující otázku. 

 

Otázka č. 9 Jaké chování člověka Vás vede k uznání jeho přirozené autority? 

Tabulka č. 5a Jaké chování člověka vede dospívající muže k uznání jeho přirozené autority 

 MUŢI 

15-16 LET 

MUŢI 

17-20 LET 

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ 3 8 

INTELIGENTNÍ CHOVÁNÍ 1 4 

SEBEJISTÉ CHOVÁNÍ 1 3 
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NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 10 6 

 

Do tabulky jsem napsala tři nejčastější odpovědi, na kterých se shodli respondenti muţské-

ho pohlaví. Od člověka, který je pro ně přirozenou autoritou, očekávají hlavně slušné, inte-

ligentní a sebejisté chování. Dále by se takový člověk měl chovat vstřícně, seriózně, oběta-

vě, upřímně, spolehlivě apod. Celkem 16 respondentů napsalo buď, ţe neví, jaké chování 

je vede k uznání přirozené autority člověka, nebo neodpovědělo vůbec. 

Tabulka č. 5b Jaké chování člověka vede dospívající ženy k uznání jeho přirozené autority 

 ŢENY 

15-16 

LET 

ŢENY 

17-20 

LET 

UPŘÍMNÉ JEDNÁNÍ 1 9 

PŘÁTELSKÉ CHOVÁNÍ 0 4 

SPRAVEDLIVÉ JEDNÁNÍ 1 3 

NEODPOVĚDĚLY NEBO NEVÍ 2 11 

Ţen ve věku 15-16 let bylo pouze 7 a  ve věku 17-20 let 36. Z toho důvodu bylo těţké najít 

několik shodných odpovědí. 

Upřímné jednání upřednostňují obě skupiny ţen. Přátelské jednání upřednostnily spíše star-

ší studentky (17-20 let) a spravedlivé jednání obě skupiny.  

 

Otázka č. 10 Kolik lidí byste přibliţně označili slovem přirozená autorita? 

Na tuto otázku odpovídali studenti velmi různě od nikoho do nekonečného počtu. A nena-

šla jsem zde ani ţádnou souvislost mezi pohlavím, věkem nebo školou, kterou navštěvují. 

Proto ji nevyhodnocuji ţádným grafem ani tabulkou. 
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Otázka č. 11 Můţe pro Vás být člověk, který je přirozenou autoritou vzorem, pro Vaše 

chování (jednání)? 

Graf č. 8 Chování přirozené autority jako vzor pro chování dospívajících 
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Všechny skupiny dotazovaných volily většinou odpověď ano. Dalo by se předpokládat, ţe 

67 respondentů by se mohlo chovat stejně nebo podobně jako ten, koho povaţují za přiro-

zenou autoritu, coţ jsou pro většinu z nich rodiče, jak vyplývá z odpovědí na otázku číslo 

3. 

11 studentů odpovědělo na tuto otázku záporně a 15 jich zvolilo variantu nevím. Jedna 

ţena (15-16 let) napsala vlastní odpověď: ,,Záleţí na situaci“ a jedna neodpověděla vůbec. 

 

Otázka č. 12 Chtěli byste být také přirozenou autoritou? (např.: ve škole, pro své děti, 

v práci…) 

Graf č. 9 Chtěli by dospívající být jednou přirozenými autoritami 
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Přirozenou autoritou by chtělo být 67 dotazovaných. Opět zde nevidím ţádný velký rozdíl 

v tom, zda odpovídaly ţeny ve věku 15 nebo 18 let, a stejně tak  rozdíl u odpovědí muţů. 

Pouze 11 z 95 respondentů by se přirozenou autoritou stát nechtělo a 17 neví, zda by se jí 

chtěli stát. 

Pokud studenti na tuto otázku odpověděli kladně, v následující otázce měli napsat, jak by si 

ji získali. Nejčastější odpověď byla, ţe by si ji získali chováním (slušným, férovým, dob-

romyslným chováním). Další odpovědi byly: sebejistým vystupováním, vzděláním, zamyš-

lením se nad sebou. Jeden respondent odpověděl, ţe by si ji získal penězi.  

Z celkových 67, kteří odpověděli v předchozí otázce kladně, jich 11 neodpovědělo vůbec a 

5 netuší nebo neví, jak by si ji získali. 

 

Otázka č. 14 V jakých profesích byste Vy osobně chtěli mít přirozené autority? 

Tabulka č. 6 V jakých profesích by dospívající chtěli mít přirozené autority 

VEDOUCÍ FUNKCE 25 

POMÁHAJÍCÍ PROFESE, POLICISTÉ, VOJÁCI, HASIČI 30 

BUDOUCÍ POVOLÁNÍ 8 
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JINÉ 9 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 23 

 

V otázce jsem nerozdělovala respondenty na muţe a ţeny ani podle věku, protoţe odpovědi 

byly téměř shodné u všech. Uváděli většinou několik profesí, nejvíce se objevovaly pomá-

hající povolání (lékaři, sestry, záchranáři), hasiči, policisté, dále manaţeři, ředitelé, prezi-

dent a také povolání, která budou dotazovaní v budoucnosti vykonávat. Mezi jiné profese 

jsem zařadila učitele nebo zaměstnání v nábytkářské výrobě. Tuto profesi psali většinou 

studenti střední školy nábytkářské.  

 

Otázka č. 15 V jakých rolích byste Vy osobně chtěli mít přirozené autority? 

Tabulka č. 7 V jakých rolích by dospívající chtěli mít přirozené autority 

 ŢENY 

15-16 

LET 

MUŢI 

15-16 

LET 

ŢENY 

17-20 

LET 

MUŢI 

17-20 

LET 

RODIČE NEBO JEDEN Z NICH 6 8 31 19 

SOUROZENCI 1 1 11 5 

PRACOVNÍK 1 3 14 12 

NEODPOVĚDĚLI NEBO NEVÍ 0 6 1 4 

 

64 respondentů napsalo, ţe by chtěli mít přirozené autority v rolích rodičů. Ţeny, bez ohle-

du na věk, by je chtěly mít v rolích matek. Tato odpověď můţe vyjadřovat jejich přání stát 

se právě takovou matkou. Muţi zase psali roli otce, coţ můţe vyjadřovat totéţ. Další častá 

odpověď byla bratr nebo sestra. A třetí nejčastější odpověď byla pracovník (celkem 30 od-

povědí). To můţe zase vyjadřovat přání mít takového člověka v budoucím povolání. Nejví-

ce nerozhodní jsou muţi, protoţe celkem 10 jich neopovědělo nebo napsali, ţe neví. Ţena 

byla taková jen jedna. 
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Otázka č. 16 Jak vnímáte přirozenou autoritu? 

Graf č. 10 Jak dospívající vnímají přirozenou autoritu 
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Většina (konkrétně 72) dotazovaných odpověděla, ţe přirozenou autoritu vnímá kladně. 

Opět bez velkého rozdílu mezi pohlavím nebo věkem. 19 odpovědělo, ţe neví, a 2 muţi ji 

vnímají záporně. Dvě ţeny neodpověděly vůbec. 

 

Otázka č.17 Popište pěti větami, jak se chová člověk, kterého Vy osobně povaţujete za 

přirozenou autoritu. 

Otázkou jsem se chtěla dozvědět, jestli chování daného člověka popíší stejně, jako popsali 

chování nebo vlastnosti přirozené autority v předchozích otázkách. Z celkových 95 respon-

dentů jich 43 neodpovědělo a 4 napsali, ţe neví. Popis člověka, kterého zbylých 48 dotazo-

vaných povaţuje za přirozenou autoritu, souhlasí s odpověďmi, které uvedli v předchozích 

otázkách. Ne všichni, kteří odpověděli na otázku, napsali pět vět, a někteří psali pouze hes-

la nebo odráţky. Respondenty nerozlišuji podle pohlaví ani podle věku, protoţe 

v odpovědích nebyly zásadní rozdíly v obsahu sdělení. 

Příklady několika popisů chování osob, které respondenti povaţují za přirozené autority: 
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1) ,,Ví co chce, jde za svým snem. Má své názory, nenechá se hned ovlivnit okolím. Je tole-

rantní, chyby hned netrestá vážně, snaží se je vyřešit. Pokud s někým mluví, udržuje oční 

kontakt, nejedná odmítavě. Je upřímný, chápavý.“ 

2) ,,Je to moje matka - chová se ke všem spravedlivě, k nikomu ne nadřazeně, snaží se 

s každým vycházet dobře, hádky neřeší agresivitou.“ 

3) ,,Snaží se mi pomoct, Myslí to se mnou dobře, i když třeba mi to v tu chvíli nepřijde. Má 

mě rád a dává mi to najevo.“ 

4) ,,Když to vztáhnu na jednoho člověka, tak se chová chladně, je až příliš odměřený, 

z toho vyplývá jeho autorita. Bohužel zde to hraničí spíše až se strachem se vyjádřit, proto-

že tato osoba svým chladným chováním druhé ponižuje. Na tomto konkrétním příkladu to 

vnímám negativně.“ 

4.6 Závěr výzkumu 

V závěru výzkumu shrnu podle mého názoru nejdůleţitější poznatky naplňující cíl výzku-

mu a uvedu pouze odpovědi, které byly nejčastější a jsou z mého pohledu nejdůleţitější. 

Odpovím zároveň i na dílčí cíle. 

Tabulka č. 8 Nejčastější odpovědi 

OTÁZKA NEJČASTĚJŠÍ ODPOVĚĎ POČET 

ODPOVĚDÍ 

Koho vnímáte jako přirozenou autori-

tu? 

RODIČE (NEBO 

JEDNOHO Z NICH) 

UČITELE 

56 

 

24 

Jaké chování člověka Vás vede uznání 

jeho přirozené autority? 

SLUŠNÉ CHOVÁNÍ muţi 11 

UPŘÍMNÉ JEDNÁNÍ ţeny 10 

Jaké tři nejdůleţitější vlastnosti by měl 

mít člověk s přirozenou autoritou? 

1.HODNÝ 

2.SPRAVEDLIVÝ 

3. SPOLEHLIVÝ 

ţeny  11 

 9 

 4 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 51 

 

1. CHYTRÝ 

2. INTELIGENTNÍ 

3. SLUŠNÝ 

 

muţi 15-

16 let 

6 

5 

3 

1. POCTIVÝ 

2. INTELIGENTNÍ 

3. KOMUNIKATIVNÍ 

muţi 17-

20 let 

11 

7 

6 

 

Ze závěrečné tabulky nejčastějších odpovědí na otázky týkající se člověka s přirozenou 

autoritou, jeho chování a vlastností, které by podle respondentů měl mít, vyplývá, ţe pro 56 

dotazovaných dospívajících jsou přirozenou autoritou jejich rodiče, nebo alespoň jeden 

z nich. To dokazuje, ţe i kdyţ se většinou v tomto období vyskytují ve větší míře konflikty 

mezi dospívajícími jedinci a jejich rodiči, jsou právě rodiče ti, ke kterým jejich potomci 

,,vzhlíţí“ a spoléhají na ně. Učitele povaţuje za přirozenou autoritu 24 respondentů. 

Od člověka, který je přirozenou autoritou, očekávají muţi slušné chování a ţeny upřímné 

jednání. Názory na to, jaké vlastnosti by měl mít člověk s přirozenou autoritou, se lišily jak 

u muţů a ţen, tak i u muţů patřících věkově do střední a pozdní adolescence. Z celkem 43 

ţen jich 11 očekává, ţe bude hodný, 9 spravedlivý a 4 spolehlivý. Z 20 muţů ve střední 

adolescenci by 6 chtělo, aby takový člověk byl chytrý, 5 inteligentní a 3 slušný. A z 32 

muţů ve věku 17-20 let jich 11 očekává, ţe bude poctivý, 7 inteligentní a 6 komunikativní. 

Dnešní dospívající  muţi i ţeny uznávají jako přirozenou autoritu většinou své ro-

diče a učitele. Muţi od takové autority očekávají, ţe se bude chovat slušně, ţeny preferují 

upřímnost.. 

Patnáctiletí muţi očekávají, ţe člověk, který je pro ně přirozenou autoritou, bude chytrý, 

inteligentní a slušný. Sedmnáctiletí chtějí, aby byl poctivý, inteligentní a komunikativní. 

Oproti tomu ţeny bez ohledu na věk upřednostňují vlastnosti jako spolehlivost, spravedl-

nost a laskavost.  
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ZÁVĚR 

  Ve své práci jsem se zabývala obdobím dospívání a změnami, které v této době 

probíhají. Zaměřila jsem se spíše na změny, které jedinec proţívá ve vztahu ke své osobě, 

ale i k rodičům, sourozencům, vrstevníkům. Kaţdý jedinec se s tímto obdobím vyrovnává 

jinak. Mezi dospívajícími a autoritami vznikají také četné konflikty. Adolescent si chce 

prosadit své vlastní názory a postoje k dané skutečnosti a mnohdy neodhadne správný čas 

nebo způsob, jak to dospělým sdělit, a dospělá autorita si zase nechce připustit, ţe by i ne-

dospělý člověk mohl mít svůj názor nebo pohled na věc. Tím, ţe jedinec musí zvládnout a 

přijmout v období dospívání mnoho nových rolí a změn, přibývají mu také nové povinnos-

ti, je na něj kladen velký tlak, který musí nějakým způsobem zvládnout. Proto někteří do-

spívající experimentují a zkoušejí, jaký způsob jim bude vyhovovat, někteří se zase snaţí 

těmto povinnostem vyhnout, coţ se dospělým mnohdy nelíbí. A moţná z toho důvodu také 

říkávají o mladých lidech, ţe nemají k nikomu úctu a ničeho si neváţí. Z výzkumu však 

vyplývá, ţe rodiče a učitelé jsou těmi, kteří v nemalé míře mladé lidi ovlivňují. A i kdyţ to 

tak mnohdy nevypadá, jsou pro dospívajícího člověka velmi důleţití. Od přirozené autority 

očekávají muţi slušné chování a ţeny upřímnost. Důleţitou roli pro patnáctileté muţe hra-

je, jestli je člověk slušný, chytrý a inteligentní. Sedmnáctiletí muţi ocení poctivost, inteli-

genci a umění komunikovat s lidmi. Ţeny jsou v názoru na to, jaké by měl mít vlastnosti 

člověk s přirozenou autoritou jednotnější. Upřednostňují spolehlivost, spravedlnost a las-

kavost.   

Podstatné je, aby dospělí, kteří si myslí, ţe je mladí lidé ignorují nebo neberou váţně, zapá-

trali ve vlastní paměti, vzpomněli na své mládí a snaţili se pochopit jejich chování. Mys-

lím, ţe kdyby byli k sobě upřímní, určitě by se v mnohých dnešních tolik odsuzovaných 

mladých lidech našli. 

Kaţdopádně se domnívám, ţe úcta k rodičům a respekt k učitelům zcela nevymizel ani 

v dnešní době. Jen je potřeba, aby byli lidé k mládí shovívaví a trpěliví. 
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PŘÍLOHA P I: 

Dotazník 

Jmenuji se Marie Poníţilová, jsem studentkou 3. ročníku Sociální pedagogiky UTB ve Zlí-

ně a chci Vás poţádat o vyplnění tohoto dotazníku, který se týká toho, jak by podle Vás 

měla vypadat přirozená autorita. Dotazník je anonymní a údaje, které v něm uvedete, 

budou slouţit ke zpracování mé bakalářské práce. 

Prosím o pečlivé vyplnění tohoto dotazníku a předem děkuji za Vaše odpovědi.    

 

Instrukce k vyplnění dotazníku: u otázek, kde je na výběr několik možností, zakroužkujte 

vždy jen jednu odpověď. U ostatních otázek odpovídejte, pokud možno, stručně a výstižně. 

 

Pohlaví: ţena - muţ                                                                            Věk: 

Zaměření školy, kterou studujete: a) humanitní 

            b) technické 

            c) všeobecné 

            d) ekonomické 

            e) jiné………………….. 

Ročník střední školy, kterou navštěvujete: 

Bydlíte: a) ve městě 

   b) na vesnici 

Máte sourozence?   

a)ANO  Kolik?...... 

b)NE                                                                    

Ţijete v domácnosti: a) společně s rodiči a prarodiči 

            b) s rodiči 

            c) s jedním rodičem 
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            d) s jedním nevlastním rodičem 

            e) s nevlastními rodiči 

            f) jiné………………………….. 

 

1) Vysvětlete vlastními slovy pojem ,,autorita“. 

 

 

2) Co si představíte pod pojmem přirozená autorita? 

 

 

3) Je podle Vás důleţité, aby měl člověk přirozenou autoritu?                   

ANO – NE – NEVÍM 

 

4) Koho vnímáte jako přirozenou autoritu? 

 

 

 

5) Od koho si necháte poradit (popřípadě se řídíte jeho radami, kdyţ sami nevíte co dělat)? 

 

 

6) Pokuste se napsat tři vlastnosti, které by, podle Vás, měl mít člověk, který má přiroze-

nou autoritu (seřaďte je od nejdůleţitější po nejméně důleţitou). 

1. 

2. 

3. 
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7) Pokuste se napsat tři vlastnosti, které by, podle Vás, člověk s přirozenou autoritou roz-

hodně mít neměl (seřaďte je od nejvíce důleţité po nejméně důleţitou). 

1. 

2. 

3. 

 

8) Přesvědčí Vás o tom, ţe jsou přirozenou autoritou svým jednáním? 

 ANO – NE - NEVÍM 

 

9) Jaké chování člověka Vás vede k uznání jeho přirozené autority? 

 

10) Kolik lidí byste označili slovem přirozená autorita, přibliţně? 

 

 

11) Můţe pro Vás být člověk, který je přirozenou autoritou vzorem pro Vaše chování (jed-

nání)? 

       ANO – NE – NEVÍM 

 

12) Chtěli byste být také přirozenou autoritou? (např.: ve škole, pro své děti, v práci….)   

ANO – NE - NEVÍM  

  

13) Pokud ano, jak byste si ji získali? 
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14) V jakých profesích byste Vy osobně chtěli mít přirozené autority? (profese-tím myslím 

zaměstnání) 

 

 

15)V jakých rolích byste Vy osobně chtěli mít přirozené autority? (role-např. bratr, matka, 

žák, pracovník) 

 

 

 

16) Jak vnímáte přirozenou autoritu? KLADNĚ – NEVÍM – ZÁPORNĚ 

 

17) Popište pěti větami, jak se chová člověk, kterého Vy osobně povaţujete za přirozenou 

autoritu. 
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