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ABSTRAKT 

Ústředním tématem diplomové práce je oblast sebeatribučních stylů u nezaměstnaných  

se zaměřením na dimenzi subjektivní důležitosti. Teoretická část popisuje základní termi-

nologii zkoumané oblasti. Věnujeme se problematice výkonové motivace, dále popisuje 

kauzální atribuci, nebo-li přisuzováním příčin, které ovlivňují lidské chování a jednání. 

V závěru teoretické části rozebíráme oblast nezaměstnanosti. Praktická část shrnuje dotaz-

níkové šetření zaměřené na nezaměstnané osoby a zjištění jejich míry subjektivní důleži-

tosti ve vztahu k jednotlivým oblastem životních situací.  

  

Klíčová slova: atribuce, výkonová motivace, naučená bezmocnost, subjektivní důležitost, 

nezaměstnaní    

 

 

 

ABSTRACT 

The central theme of this thesis is the area selfattribution styles for the unemployed, fo-

cusing on the importance of the subjective dimension. The theoretical part describes the 

basic terminology logy study area. We deal with the issue of achievement motivation, 

describes causal attribution, if attribution is the causes that influence human behavior.  

At the end of the theoretical section we examine the areas of unemployment. The practical 

section summarizes the query-company investigation aimed at unemployed people and find 

out their level of subjective importance in relation to different areas of life situations. 

 

Keywords: attribution, achievement motivation, learnd helplessness, subjective importan-

ce, unemployed  
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ÚVOD 

Lidský organismus je chytrý, ale zároveň i složitý komplex. Vše si třídí tak, aby jedinec žil 

podle svých představ se svým okolím v souladu a v rovnováze. Na světě vládne chaos. 

Neuspořádané, složité a nepředvídatelné události na něj působí velmi silně. Aby tento člo-

věk ve společnosti přežil, tak používá v každodenních situacích kauzální atribuci. Svým 

naivním pohledem si zjednodušuje interpretování dějů a vybalancovává mezi nepokojem  

a řádem.  

 

Jedinec v procesu socializace si vytváří poměrně stálé tendence postojů. A to platí i při 

atribuční teorii. Vnímá svět, ale ne náhodně. Rozkrývá a hledá souvislosti. Přisuzuje příči-

ny vnějším a vnitřním okolnostem. A proč to vlastně dělá? Vliv vědomých kognitivních 

procesy mohou vést k odlišnému interpretování a způsobovat nepohodu. Jedinec zapojuje 

svoji kauzální atribuce a jednoduše se tak vyrovnává s úzkostí, negativním sebehodnoce-

ním či neúspěchy, které mu životní situace postaví do cesty. Vylepšuje si svůj sebepojem.  

 

Cílem diplomové práce bylo objasnění sebeatribučních stylů u nezaměstnaných se zaměře-

ním na dimenzi subjektivní důležitosti. Zaměřujeme se na situace pozitivní, negativní, afi-

liativní a výkonové k faktoru pohlaví, délky nezaměstnanosti a míře deprese. Vycházíme 

přitom z práce autorek Plevové a Urbanovské, jejichž cílovou skupinou jsou vysokoškolští 

studenti.  
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I.   TEORETICKÁ ČÁST 
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1 MOTIVACE K VÝKONU 

Procesy sociální motivace a jejich problémy jsou odvozené nebo vykazují průniky  

i do jiných oblastí, například do kognitivní psychologie či psychologie osobnosti. Některé 

z nich jsou zpracované do koncepcí, které nejsou jasně definované jako problémy té či jiné 

oblasti: atribuční procesy, systémy self, sebeutváření, sebeprezentace, naučená bezmocnost 

(Kollárik, 2004, s. 362).  

Činnosti, kde je možné uplatnit měřítko kvality, či dosáhnout úspěchu jsou situace, kde  

se jedinec snaží dosahovat co nejlepších výkonů, jsou činnosti motivace k výkonu. Zde  

se projevují také dvě tendence a to dosáhnout úspěchu na jedné straně a vyhnout se neú-

spěchu na straně druhé. Tyto tendence má v sobě zakódovaný každý jedinec, jen u každého 

jsou zastoupeny v rozdílné míře (Bedrnová a Nový, 2002, s. 36).  

1.1 Teorie motivace 

Motivace představuje ústřední oblast psychologické vědy, jejíž podstatnou úlohou je vy-

světlit, proč se lidé chovají tak, jak se chovají. Proč v té samé situaci mají jiný způsob cho-

vání? Proč cíle dosahují různými způsoby svého jednání? Proč přiřazují stejnému jedinci 

jiné charakterové vlastnosti? Uvedené „proč“ nám vystihuje dvě možná vysvětlení. Jedinec 

se tak chová na základě předešlých zkušeností tak, jak se to naučil. Nebo se chová na zá-

kladě motivace. Proto také problematika motivace patří k nejsložitějším a nejzávažnějším 

úkolům psychologie. Porozumění motivaci lidského jednání je klíčem k pochopení lidské 

psychiky, která dává činům jedince individuální smysl. Studium motivace je klíčem k psy-

chologickému porozumění člověku (Nakonečný, 1996, str. 5 - 6). 

Původ slova motivace se nalézá v kořenu latinského slova moveo – movere, můžeme přiřa-

dit k českému ekvivalentu hýbat, pohybovat. Znázorňuje hybné síly psychického charakte-

ru. Hybné proto, že uvádějí do pohybu lidské chování a činnosti. Síly proto, že mají směr  

i intenzitu (Kollárik, 2004, s. 362 – 363). Nejde však o pohyb ve směru fyzické aktivity, 

ale o specifický pohyb označující reakci organismu na chování či jednání vedoucí 

k dosažení cíle a uspokojení potřeb (Helus, 2011, s. 128). Aktivizace organismus směrem 

k cíli se odehrává prostřednictvím činitele známého jako motiv nebo stimul. Jedinec může 

být k vykonávané činnosti pod vlivem vnějších podnětů (stimulů) nebo pod vlivem vnitř-

ních pohnutek (motivů), přičemž obojí může působit společně a vzájemně se ovlivňovat. 

Vyvoláme-li v jedinci ochotu něco udělat pomocí vnějších stimulů, označujeme tento děj 
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za stimulaci. Pokud k tomu použijeme již existující vnitřní motivy, mluvíme o motivaci. 

Jestliže jedinec vykonává činnosti, které mu dělají radost, nebo je považuje za důležité, 

může je provádět i bez příkonu vnějších podnětů (Plamínek, 2010, s. 15).  

Motivace je hnacím motorem každého z nás. Prostřednictvím motivace si stanovujeme 

naše životní cíle, které se snažíme realizovat nebo se k nim alespoň přiblížit. Žijeme 

v době, která si klade větší důraz na samostatnost, nezávislost, úspěch a výkon. Jedinci 

touží po dobrém výkonu, protože je zároveň spojen s úspěchem a určitou prestiží. Avšak 

jsou mezi námi tací, kteří motivací ztrácí nebo naopak žádnou nemají, proto se dostávají  

do úzkostných stavů či depresí. Pro vylíčení této situace se nám hodí citát od Miroslava 

Tyrše: „ Člověk je tu proto, aby si něco předsevzal a aby to provedl. Pouhá existence 

 je moře bez vody, kniha bez obsahu, život bez života.“ 

1.2 Výkonová motivace 

Výkonová motivace neboli motivace k výkonu je součástí sociální motivace představující 

regulaci a ovlivňování mezilidských vztahů a jejich subjektivní prožívání. Na jedné straně 

jde o využití obecně-psychologických poznatků, na druhé straně o vystižení sociálně-

psychologických specifik. Pohnutky k sociálním motivům jsou dle Murrayho zakódovány 

v mozku jako vrozené programy či dispozice a aktivují se během raného dětství prostřed-

nictvím interakce s blízkými jedinci. Americký psycholog David Winter vystoupil s myš-

lenkou, že základními dimenzemi Murrayho seznamu lidských motivů jsou potřeby úspěš-

ného výkonu, afiliace (intimity) a moci. Existuje hojné množství potřeb, jejichž intenzita  

se mění, ale všechny se vztahují právě k těmto třem širokým motivačním okruhům (Janou-

šek a Slaměník In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 147; Plháková, 2004, s. 371).  

„Výkonová motivace je chápána jako očekávání určitých afektivních změn ve vztahu k do-

sažení či nedosažení cíle. Konkrétně jde o motivační vliv naděje na úspěch a strach z neú-

spěchu, závislý na zkušenostech jdoucích až k výchově v rodině, na kauzálních atribucích  

a dalších činitelích.“ Jedinci toužící po úspěchu jsou limitováni silou motivu výkonu, která 

je dána poměrem touhy po úspěchu ke strachu z neúspěchu. Z toho vyplývá, že čím  

je strach větší, tím je motiv výkonu slabší. Tyto typy jedinců se objevují ve sféře školství, 

pracovní oblasti i v oblasti jiných činností zaměřených na vztahu k úkolu (Nakonečný, 

1996, s. 225 – 226).   

Ve vztahu k situaci výkonu se uplatňují dva druhy proměnných:  
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- situační proměnné,  

- osobnostní proměnné.  

Situační proměnné tvoří očekávání úspěchu a neúspěchu a podnět z úspěchu či neúspěchu. 

Osobnostní proměnné tvoří motiv nalézt úspěch či motiv vyhnout se neúspěchu. Z uvede-

ných proměnných se poté odvozuje tendence směřující k vyhledávání nebo vyhýbání  

se výkonu. Vyjadřuje také sílu motivu k výkonu retenční nebo averzivní tendenci. Čím 

vyšší je úroveň výkonové motivace, tím větší je i úsilí o dosažení cíle, tedy i opatrná volba 

úkolu. Lidé se silnou potřebou výkonu preferují úkoly střední obtížnosti, jedinci se slabou 

potřebou výkonu preferují buď velmi lehké, nebo velmi těžké úkoly. Konkrétní vysvětlení 

tohoto základního poznatku popisujeme v jednotlivých kapitolách: potřeba dosaženého 

úspěchu, potřeba vyhnout se neúspěchu a potřeba vyhnout se úspěchu (Nakonečný, 1996, 

s. 226 – 228).  

Sociologické studie realizované v USA naznačují, že větší výkonovou motivaci projevují 

prvorozené děti. Děti z neúplných rodin jsou dle jiných studií méně výkonově motivovány. 

Další studie zase naznačují, že výkonová motivace je podmíněna mužskou a ženskou rolí 

ve společnosti (Slepička, Hošek, Hátlová, 2006, str. 78).  

Teoretickým hlediskem výkonové motivace se již od padesátých let minulého století zabý-

vá mnoho psychologů: McClelland, Clark, Atkinson, Heckhausen, Kuhl. V českém pro-

středí bychom mohli zmínit Mana, Hrabala či Pavelkovou.  

1.3 Modely motivace výkonového chování 

Úspěch a neúspěch představuje patrně jeden z nejdůležitějších a nejsledovanějších moti-

vačních faktorů. Úspěch je faktorem odměňujícím, protože dává jedinci zpětnou vazbu  

o jeho správném postupu jednání, o adekvátních dovednostech a schopnostech, má vliv  

na zvýšení sebehodnocení a zesiluje počáteční motivaci. V opačném směru než vymezení 

působení úspěchu se můžeme setkat s neúspěchem, k němuž žák musí vyvinout značné 

úsilí, aby jej překonal a udržel si svoji úroveň sebeobrazu (Dařílek a Kusák, 2001b, s. 61 – 

63).  

Motivace k výkonu probíhá v každodenních záležitostech, přičemž se jedinec řídí subjek-

tivními standardy dobrého výkonu. Výzkumníci odhalili několik motivů, které jedince 

v těchto situacích ovlivňují. Patří k nim potřeba dosažení úspěšného výkonu, vyhýbání  

se neúspěchu. Můžeme sem zařadit i potřebu vyhýbání se úspěchu. Atribuční tendence 
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jedinců v daných situacích přesně předpovědět nemůžeme, avšak se ukázalo, že se dá pře-

dem odhadnout s poměrně dobrou přesností atribuce pro situaci úspěchu a neúspěchu. Je-

dinci svůj úspěch většinou přisuzují svým vlastním charakteristikám - úsilí, schopnosti  

a neúspěch spíše vnějším vlivům - náhoda (Dařílek a Kusák, 2001b, s. 80 – 81).  

1.3.1 Potřeba dosaženého úspěchu 

První práce zabývající se výkonovou motivací byla zveřejněna v roce 1953 D. C. McCle-

landem a jeho kolegy s názvem TheAchievement motive. Společně započali systematický 

výzkum vycházející z pojetí motivace jako spojení očekávání afektivní změny s určitými 

podmínkami, závislé na zkušenostech. Výkonovou motivaci tedy chápali jako očekávání 

určitých afektivních změn ve vztahu k dosažení či nedosažení cíle. Aktivita orientována  

na výkon začíná uvnitř osoby potřebnou dosáhnout určitého cíle s předzvěstí o úspěchu  

či neúspěchu. Dosažení cíle mohou bránit osobní nedostatky jedince či vnější překážka 

(Kollárik, 2004, s. 225, 374).  

Velkým přínosem ke studiu motivace byl McClelandův metodologický přístup. V tomto 

směru provedl v roce 1953 výzkum společně s J. W. Atkinsonem, kdy zadávali pokusným 

osobám obrázky s nejednoznačnou interpretací, a žádali je, aby k nim vyprávěly příběh. 

Prokázali, že u jedinců s rozvinutou výkonovou motivací je v příběhu zdůrazněna tématika 

úsilí, úspěchu a nezdolnosti. K obrázku zadumaného chlapce respondent s rozvinutou vý-

konovou motivací vyprávěl o studentovi, který právě obstál u náročné zkoušky a promýšlí, 

jaké další cíle si vytyčí. Naopak respondent s nízkou výkonovou motivací hovořil o chlap-

ci, který se nudí (Helus, 2011, s. 133). Respondenti odpovídali na otázky: Co se na obraze 

děje? Co předcházelo situaci, která je na obrázku znázorněna? Jak se cítí lidé znázornění 

na obrázku? Co si myslí? Při sestavování skórovacího klíče vycházeli z předpokladu,  

že potřeba úspěchu (needachievement) má podobnou strukturu jako chování osoby,  

která usiluje o dosažení úspěchu (Plháková, 2004, s. 372).  

Koncepci výkonové motivace McClelland přenesl z oblasti individuálních rozdílů do ob-

lasti rozdílů mezi společnostmi. Předpokládal, že rozdíly v ukazatelích výkonové motivace 

mezi jednotlivými společnostmi jsou způsobené ideologickými rozdíly (jak politickými, 

tak náboženskými), které prostřednictvím výchovy, vzdělávání, literární tvorby a umění 

ovlivňují vznik a rozvoj této vlastnosti. Z výsledků šetření stanovil významné rozdíly mezi 

protestantskými a jinými zeměmi. Z pozdějších terénních výzkumů u indických podnikate-

lů připustil možnost, že i osoby s původní nízkou potřebou výkonu mohly úspěšně rozvíjet 
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svou ekonomickou aktivitu, pokud byly vedeny ke zvýšení své touhy po výkonu. Nepotvr-

dila se mu proto definitivně jeho hypotéza o výchově protestantských dětí vedených 

k osobní nezávislosti a odpovědnosti, která měla vést k vysokému výkonovému motivu 

stimulující zvýšenou podnikatelskou aktivitu (Kollárik, 2004, s. 374 – 375).  

Důležitý krok v motivaci k výkonu učil také J. W. Atkinson (Janoušek a Slaměník In: Vý-

rost a Slaměník, 2008, s. 154 – 156). Zjistil, že lidé s odlišnou úrovní výkonové motivace 

volí různě obtížné úlohy, které pro ně představují určitou výzvu. Vycházel z předpokladu, 

že jedinec dosáhne úspěchu prostřednictvím tří faktorů, jejíž společný výsledek je nejvyšší, 

pokud je úkol považován za střední. Těmito faktory jsou:  

- motiv dosáhnout úspěchu (projevující se v každé činnosti),   

- odhadovaný úspěch v činnosti,  

- hodnoty vybuzující úspěch v činnosti.  

 Z toho vyplývá, že pokud jedinec bude mít na výběr z velké množiny aktivit lišících  

se mezi sebou různou vnímanou pravděpodobností výsledků, přijme aktivitu se střední 

pravděpodobností úspěšného výsledku. Lidé s nízkou výkonovou motivací preferovali buď 

velmi snadné, nebo mimořádně obtížné úlohy. Těžké úkoly z toho důvodu, že jejich nespl-

nění na ně nevrhalo špatné světlo, i když přitom existovala malá pravděpodobnost,  

že se jim podaří úkol splnit. Snadné úlohy si jedinci vybírali kvůli malým nárokům na vý-

kon, přičemž jejich zvládnutí bylo příjemným potvrzením si vlastní kompetence (Plháková, 

2004, s. 373).  

Kdybychom měli shrnout výsledky četných výzkumů zaměřené na potřeby úspěšného vý-

konu, tak vedly k těmto závěrům (Plháková, 2004, s. 373 – 374):  

- Výkonová motivace se obvykle utváří v raném dětství prostřednictvím rodičů, kteří 

se nemalou měrou podílejí na utváření potřeby úspěšného výkonu u svého dítěte.  

- Jedinci s vysokou úrovní potřebou výkonu (needachievement) jsou soutěživí, niko-

liv však mocensky orientovaní. Nechtějí ovládat druhé, ale potřebují si dokázat,  

že vynikají v určité oblasti nebo jsou nejlepší ze všech, a proto preferují povolání, 

které jim umožní individuální úspěch (právník, architekt, inženýr, sportovec).  

- Jedinci s velkou potřebou úspěchu netrpí úzkostí ze selhání, ale vybírají si takové 

studijní obory či zaměstnání, které jsou pro ně lehce zvládnutelné a v nichž mají re-

álnou šanci uspět.  
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- Pro rodiče dětí s vysokou potřebou výkonu (needachievement) jsou dobré výkony 

ve škole či úspěchy v jiné oblasti důležitou hodnotou, kterou od nich jejich děti 

přebírají. Zvnitřňují si požadavky svých rodičů a v dospělosti soupeří se svými 

vnitřními standardy excelentní výkonnosti.  

1.3.2 Potřeba vyhnout se neúspěchu 

Lidské motivy se projevují buď tendencí přiblížit se k něčemu (úspěchu) nebo něčemu  

se vyhnout (neúspěchu). Lidé podávají dobrý výkon s cílem dosáhnutí úspěchu a také sna-

ha vyvarovat se neúspěchu. Někteří jedinci se bojí selhání, proto se výkonovým situacím 

už na začátku vyhýbají. Jiní pracují tak tvrdě ne proto, aby dosáhli úspěchu, ale aby se spí-

še vyhnuli neúspěchu a pocitu selhání ze své práce (Plháková, 2004, s. 374).  

Vztah k situaci výkonu je popisován ve vztahu střetu jedince s měřítky kvality, které  

H. Heckhausen označil jako „naděje na úspěch“ a „strach z neúspěchu“. Poměr obou těch-

to afektů určuje sílu motivace k výkonu. Úspěšný výkon vyvolává v jedinci pocit hrdosti, 

neúspěšný stud. Výkon je tedy buď úspěšný, nebo neúspěšný a vede nebo nevede k dosa-

žení cíle. V tomto smyslu se pak hovoří o motivu úspěchu a motivu neúspěchu. Úspěch  

je atraktivnější, čím je úkol těžší a neúspěch je tím těžší, čím je úkol lehčí. Ve vztahu  

k výkonu se tedy uplatňují dva druhy proměnných:  

- situační proměnné → tvoří očekávání nebo podnět k úspěchu a neúspěchu,  

- osobnostní proměnné → tvoří motiv vyhledat úspěch nebo vyhnout se neúspěchu.  

Síla motivace k výkonu je tak dána poměrem motivačních tendencí potřebou úspěchu nebo 

strachem z neúspěchu. Vyjadřuje tzv. retenční nebo averzivní tendenci ve vztahu k výkonu 

(Nakonečný, 1996, s. 226 – 227). H. Heckhausen hledá to nejpodstatnější v dosahování 

tzv. excelence. Sám uznává, že jedinec má dělat něco co nejlépe. Jeho motivem může být 

závazek, okolnosti nebo prokázání vlastní kvality, excelentnosti (Janoušek a Slaměník In: 

Výrost a Slaměník, 2008, s. 154).  

Při raných výzkumech výkonové motivace se ukázalo, že strach ze selhání se vyvíjí u dětí, 

kterým rodiče poskytují malou podporu nebo je trestají za jejich neúspěchy. Děti tak poci-

ťují tlak vůči očekávání rodičů, a to se projevuje na jejich úzkosti ohledně dokončení úlohy 

a ke vzniku strachu z neúspěchu. Úspěšný jedinec při zdárně dokončené činnosti pociťuje 

spíše úlevu, než pocit uspokojení z úspěchu. Je pravděpodobné, že pohodová rodinná at-

mosféra podporuje rozvoj pozitivní potřeby dosáhnout úspěchu u dítěte. Za snahou vyhý-
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bání se neúspěchu lze naproti tomu vytušit dětské zážitky ponížení, opuštěnosti, křivdy 

nebo závisti (Plháková, 2004, s. 374 – 375).  

Jak se tedy jedinec, který má strach z neúspěchu projevuje? Tito jedinci se brzy vzdávají, 

snaží se vyhnout úkolové situaci. Neúspěch přisuzují svým nedostatečným schopnostem. 

Po neúspěchu se vzdávají a pracují s nižší intenzitou úsilí, protože se domnívají, že zvýše-

ným úsilím nemohou výkon ovlivnit. Jestliže si mají možnost úkol vybrat, tak preferují 

úkoly příliš snadné nebo příliš obtížné. Příliš obtížné proto, že v případě, kdy nikdo nezná 

odpověď nebo řešení, tak zde neúspěch vlastně neexistuje a nepředpokládá se, že by někdo 

mohl uspět (Dařílek a Kusák, 2001a, s. 64).  

1.3.3 Potřeba vyhnout se úspěchu 

Jednotlivé koncepce výkonové motivace vznikaly na základě výzkumů a experimentů rea-

lizovaných především na mužské populaci. Mezipohlavní rozdíly zůstávaly nepovšimnuté, 

nanejvýše se konstatoval poznatek, že ženy byly v situacích imaginativní tvorby zaměřené 

na výkon méně produktivní. Systematickému pozorování mezi pohlavím se věnovala au-

torka M. S. Horner, která zjistila, že mimo základních motivačních tendencí – potřeby do-

saženého úspěchu a potřeby vyhnout se neúspěchu prokazují ženy také třetí, typicky žen-

skou tendenci – potřebu vyhnout se neúspěchu (Kollárik, 2004, s. 379). Hornerová zjistila, 

že strach z úspěchu je u dívek velmi častým jevem. Zřejmě tento jev souvisel se sociálním 

tlakem tehdejší společnosti s atributem maskulinity. Výzkum provedený na vysokoškol-

ských studentkách prokázal, že se dívky obávají stát se lékařkami či inženýrkami, studovat 

hory knih a pracovat na poli vědy, protože se k nim ostatní muži i ženy mohou chovat od-

mítavě s tehdejším stereotypem náhledu na dívku jako hospodyňku a pečovatelku. Tyto 

sociální stereotypy se také projevovaly ve výzkumu Jenkinse, který dlouhodobě sledoval 

kariéru žen po vysoké škole. Ženy s vysokou potřebou výkonu se velmi často uplatňovaly 

jako pedagogické pracovnice, ale málokdy se pokoušely prosadit ve sféře průmyslu  

nebo obchodu. Jenkins dospěl k názoru, že tradiční ženská role v případech učitelské pro-

fese či práce psycholožky umožnila uspokojení výkonových potřeb, aniž by byly v rozporu 

s tradiční ženskou rolí. Kulturní vymezení mužské a ženské role se však v posledních dese-

tiletích podstatně změnilo. Muži zastávají práci žen – vaří, starají se o děti. Ženy mají 

možnost pracovat v politice nebo ve stavebním průmyslu. Mnozí psychologové se domní-

vají, že ženy již netrpí strachem z úspěchu, ale spíše je znepokojuje dilema rodina versus 
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kariéra. Zvládnout obě části s úspěchem je velmi náročné a bez partnera velmi obtížné (Pl-

háková, 2004, s. 375 – 376).  

Se situací vyhnout se úspěchu se v nynější době můžeme často setkávat na školách. Žáci  

se záměrně vyhýbají úspěchu, nepodávají takový výkon, který odpovídá jejich možnostem. 

Tyto tendence můžeme pozorovat ve třídách, kde úspěšný výkon žáka má negativní vliv  

na jeho postavení ve třídě (Dařílek a Kusák, 2001a, s. 64 – 65).  
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2 KAUZÁLNÍ ATRIBUCE 

Vnímáme svět kolem sebe, ale nevnímáme ho náhodně. Pátráme po informacích, rozkrý-

váme neobvyklé situace, navazujeme nové vztahy a přejeme si určit, proč se jedinci chova-

jí tak, jak se chovají a jaké jsou jejich pohnutky. Jestliže se pokoušíme vyznat se v lidech 

na základě jejich jednání, musíme nejdříve pochopit, co je k tomuto chování vedlo. Chápá-

ní příčin lidského chování, odkrývání jejich úmyslu nebo utváření si dojmu o ostatních  

je součástí atribučních teorií.  

Atribuce pochází z anglického slova „attribution“, jehož český ekvivalent můžeme přeložit 

jako přisuzování, připisování něčeho něčemu (Baštecká a Goldman, 2001, s. 101).  

„Atribu ční výzkum se zabývá otázkou, jak lidé v každodenním životě připisují příčinnost 

svému vlastnímu chování, chování jiných lidí nebo nepersonální jevům ve svém sociálním 

prostředí“ (Baumgartner In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 186).Nakonečný (1996, s. 25) 

chápe atribuci jako „… tendence člověka přisuzovat svým vlastním, ale i u druhých osob 

pozorovaným aktům chování a zejména jeho výsledkům, úspěchům a neúspěchům určité 

vnější a vnitřní příčiny.“ Nakonečný ve své definici poukazuje na základy atribuční teorie, 

tudíž na vnitřní a vnější příčinu přisuzování, rovněž Výrost a Slaměník se zaměřují na při-

suzování příčin jak interním (vlastní chování), tak externím podmínkám (chování jiných 

lidí). Atribuci však percipují do sociálního prostředí, v němž se realizují běžné společenské 

aktivity a které umožňuje jedinci sociální začlenění.  

Předmětem bádání atribučních teorií je především vnímání kauzality a důsledky tohoto 

vnímání. Jde o subjektivní výklad jedince, který se potýká s rozličnými jevy a událostmi 

každodenního života a nahlíží na ně tzv. „naivním“ či „laickým“ pohledem. Toto stanovis-

ko jedinec zaujímá nejen při určování příčin, ale i určování důvodů (Baumgartner In: Vý-

rost a Slaměník, 2008, s. 186). Způsob, kterým uvažujeme o příčinách prožívání a chování 

jak u sebe, tak i u druhých jedinců, může být důležitý v různých životních situacích. Na-

příklad při vyrovnání se s úzkostí, depresí, strachem, negativním sebehodnocením či při 

vyrovnání se s životními neúspěchy. Způsob usuzování výběru nejsměrodatnější příčiny, 

ovlivňuje také naše vztahy s okolím. Jedinci se v preferenci příčin navzájem odlišují jiným 

atribučním stylem. Znamená to tedy, že každý má relativně stálý a naučený způsob uvažo-

vání o příčinách svého jednání nebo o jednání jiných osob. Relativně stálý proto, že ho 

neměníme snadno. Naučený proto, že jsme si ho osvojili právě na základě našeho jednání 

nebo jednání jiných osob. Chování k druhým jedincům z velké části závisí na tom, jaké 
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příčiny připisujeme jejich chování nebo záměrům. Z tohoto důvodu, proto také vidíme dů-

ležitost atribučního stylu pro efektivní zvládání sociálních interakcí a komunikace 

s ostatními jedinci (Plevová, 2007, s. 8 – 10). 

Podle A. R. Busse (1978, cit. podleBaumtgartner In Výrost a Slaměník, s. 186) chování, 

které se osobě stane a je nezáměrné, je možné vysvětlit příčinami. Záměrné chování nám 

ve skutečnosti řekne jen málo o jednotlivých lidech. Zajímáme se především o informace, 

které vypovídají o tom, jak se určitá osoba liší od jiné, a tyto informace vycházejí přede-

vším ze spontánního chování bez okolních tlaků.  

Atribuce hraje významnou roli v různých oblastech psychologie – zejména však v sociální 

psychologii. Ovlivňuje řadu psychologických disciplín: experimentální psychologii, psy-

chologii osobnosti, motivace, klinickou psychologii a v neposlední řadě také vzdělávací 

psychologii (Försteling, 2001, s. IX). 

2.1 Atribu ční koncepce 

Subjektivní pohled každého jedince ovlivňuje vyvozování kauzality. Tento pohled je 

z části ovlivněn minulými zkušenostmi, postoji, ale také náboženstvím. Svět je pro nás 

prostorem, ve kterém trpíme nejistotou a úzkostí. Sociální prostředí je zahaleno do nelo-

gického pláště a smysluplným se stává tehdy, kdy pochopíme, jaké příčiny vedou k dů-

sledkům. Každý jedinec má svůj atribuční styl a naučený způsob uvažování o příčinách 

svého jednání nebo o jednání druhých osob.  

První zmínky o atribučních teoriích můžeme nalézt ve vrcholném období řecké filozofie  

u myslitele Aristotela. Základy pro současné psychologické modely vnímání kauzality byly 

položeny v 18. století filozofy Davidem Humem, Immanuelem Kantem a Johnem Stuar-

temMillem (Försteling, 2001, s. 5). Problematika atribučních procesů převládala 

v tématech sociální psychologie v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století.   

I když zájem o toto téma v současnosti poklesl, přece jen je důležitou součástí sociální 

psychologie (Baumgartner In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 186).  

Za zakladatele teorie atribuce je považován Fritz Heider (1958 cit. podle Plevová, 2007,  

s. 12), který vytvořil tzv. naivní psychologii atribuce. Ucelený pohled na tuto koncepci 

naleznete v následující podkapitole. Heiderův koncept dále rozpracovat Jones a Davis 

(1965, cit. podle Plevová, 2007, s. 16). Vycházejí ze zjednodušených dispozic, protože se 

výlučně zabývají atribucemi, které jedinec přiřazuje druhé osobě. Mezi další známé mode-
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ly patří Kelleyhokovariační model a model kauzálních schémat či Weiderův model kauzál-

ních atribucí (Plevová, 2007, s. 11 - 12, 16). 

2.1.1 Naivní psychologie atribuce 

Jak již bylo zmíněno, za průkopníka teorie atribuce je považován F. Heider, který vytvořil 

tzv. naivní psychologii atribuce. Tato teorie vysvětluje, jak obyčejný člověk bez znalostí 

z oblasti psychologie provádí proces atribuce, tj. přisuzování. Jedinci se chovají jako naiv-

ní vědci, kteří shromažďují informace a formulují teorie o možných příčinách s cílem po-

rozumět světu a vytvořit si reálný obraz o jeho fungování. Význam zdravého rozumu  

a intuice je zde namístě. Pomocí zdravého rozumu si jedinci formují svoje názory na jiné 

lidi, situace a spojují svoje zkušenosti s náhodnými událostmi (Plevová, 2007, s. 12; Hay-

esová, 2003, s. 36).  

Základním momentem v Heiderově naivní psychologii člověka jsou dva druhy sil, které 

působí jako hlavní faktory našeho jednání. Jedná se o vnitřní a vnější lokalizaci příčin jevů. 

Vnitřní (osobní) atribuce vysvětluje chování na základě vnitřní charakteristiky aktérů udá-

losti a vnější atribuce objasňuje vlivy dalšího prostředí, kde se konkrétní situace odehrává. 

Výsledkem je tedy jedinec, který vnímá podněty přicházející z vnějšího prostředí a ze své 

osobnostní charakteristiky. S další variantou klasifikace se můžeme setkat u Atkinsonové 

(1995, s. 763), kdy přikládáme váhu rozhodnutí pozorovaného chování na vnitřní předpo-

klady jedince (dispoziční atribuce) nebo na situaci, v níž se jedinec nachází (situační atri-

buce). U dispoziční atribuce usuzujeme, že jedinec má v sobě zakomponované něco, co  

je odpovědné za jeho chování. Situační atribuce nám osvětluje, že za chováním jedince 

stojí vnější příčina (Plevová, s. 12 – 13).  

Přestože lze lidské chování vysvětlovat různě, Heider považoval rozdělení atribuce  

do dvou hlavních kategorií:  

� vnitřní (personální/dispozičníatribuce) = příčina jednání souvisí s nějakou strán-

kou jedince (osobnostní vlastnosti či schopnosti),  

� vnější (environmentální/situační atribuce) = příčina jednání souvisí s vlivy pro-

středí. 

Shrňme si to na příkladu. V případě teroristických útoků 11. září souvisel útok s vlastnost-

mi jedinců? → osobní atribuce, nebo jim byl přislíben lepší posmrtný život? → situační 
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atribuce. U atribucí není přesným cílem určit skutečné příčiny jednání, ale spíše pochopit 

naše vnímání těchto příčin (Kassin, 2007, s. 468).   

Plevová (2007, s. 16) znázornila dva typy atribucí v následujícím obrázku: 

 

Obr. 1 Dispoziční a situační atribuce ve vztahu k pozorovanému chování 

Obrázek popisuje příklady možných příčin určitého chování. V situacích rozhodujeme,  

co pozorované chování způsobilo, jaká je jeho příčina. V případě, že je to jednání vlastní, 

potom máme k dispozici větší množství informací o příčinách. Avšak v pozici pozorovate-

le máme méně informací o vlastnostech aktéra či jeho motivech a rozhoduje na základě 

kauzálních schémat (Plevová, 2007, s. 16).  

Člověk má tendenci vnášet pořádek do pozorovaného dění. Hledá příčiny vlastních i cizích 

činů. U druhých jedinců je spatřuje v jejich povaze, u sebe samotného ve vnějších okolnos-

tech. Příčiny neúspěchu lidé obvykle připisují svému okolí, kdy se zbavují pocitů selhání, 

příčiny svých úspěchů připisují sobě samým (Nakonečný, 2011, s. 400).  

Výsledek svého chování vnímá jedince jako součet stimulů, které přicházejí z vnějšího 

prostředí a z vlastního osobnostního vybavení. Mezi příčiny, které přicházejí z vnějšího 

prostředí, řadíme obtížnost situace či úkolu, což může značit důsledek příznivých či ne-

příznivých okolností, ale také štěstí nebo naopak smůlu. V personální síle jsou potom důle-

žité naše schopnosti a úsilí. Schopnostmi rozumíme souhrn dispozičních vlastností člověka 

(intelekt, fyzická síla). Úsilím je myšlena energie, kterou jedinec vynaloží k tomu,  

aby dosáhl určitého cíle prostřednictvím konkrétního záměru a námahy. Tyto kauzality  

se dělí na časově stabilní a variabilní (Plevová, 2007, s. 13 – 14).  
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Základní dimenze atribuce lze znázornit následujícím schématem, které vyjadřuje druhy 

kauzalit (Nakonečný, 2011, s. 400):  

Tab. 1 Základní dimenze atribuce 

 interní externí 

stabilní schopnosti obtížnosti úkolu 

variabilní úsilí (námaha) náhoda (štěstí) 

 

Dle Heidera (cit. podle Hayesové, 2003, s. 36) dávají jedinci přednost příčinám, které jsou 

stálé a trvalé (stabilní), před příčinami, které jsou přechodné (variabilní). Pokud má  

něco stálou příčinu, můžeme předpovědět, kdy to asi v budoucnosti opět nastane, což nám 

také pomáhá k dotvoření si obrazu o světě. Ukažme si toto tvrzení znovu na konkrétním 

příkladu. Pokud dojdeme k názoru, že nějací jedinci přišli na schůzku pozdě, protože jim 

chybí schopnost být dochvilný (stabilní příčina), budeme i v budoucnu počítat s tím, že se 

na další schůzku opozdí. Pokud však zjistím, že tito jedinci se zdrželi, protože havarovali 

v autě (nestabilní příčina), nemáme žádnou představu o tom, zda na další schůzku příště 

přijdou včas, či nikoliv.  

V návaznosti na Heidera formulovali a obnovili sociální psychologové způsob, kterým 

naivní jedinec vysvětluje chování a používá při atribuování příčin chování jiných jedinců, 

okolí či chování sebe sama.  

2.1.2 Teorie odpovídajících závěrů 

Od doby, kdy Heider vystoupil se svojí atribuční teorií, bylo rozvinuto další množství teo-

retických prací. Mezi nimi se řadí také práce Jonese a Davise.   

Jones a Davis vycházejí ve své koncepci ze zjednodušených návrhů Heidera. Zabývají  

se výlučně atribucemi, které jedinec přisuzuje druhé osobě. Předpokládají, že pozorovatel 

zpracovává informace k hodnocení vnitřních dispozic aktéra a uvědomuje si, jaké účinky 

mohou vyplynout z jeho chování. Dříve, než pozorovatel učiní závěr, zvažuje, zda aktér 

byl schopen záměrně vyvolat pozorovaný výsledek chování. Později pozorovatel vyvozuje, 

co zamýšlel, a z toho potom následně usuzuje, jaké dispoziční vlastnosti aktér má. Tato 

koncepce se nazývá teorie korespondujících inferencí (teorie odpovídajících závěrů), kdy 

je atribuce korespondující, když dispozice připisovaná aktérovi koresponduje s chováním, 
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od kterého je tato dispozice odvozena (Zebrowitz, 1990 cit. podleBaumgartner In: Výrost  

a Slaměník, 2008, s. 187). V této koncepci platí jednoduchý princip, který vychází 

z aktérova jednání, které se přibližuje nebo vzdaluje tomu, jak by v téže situaci zachoval 

průměrný člověk. Jestliže se chování aktéra zřetelně odklání od běžného chování jedince  

či od předepsané normy, dává to více informací pozorovateli o aktérovi na základě srovná-

ní s ostatními lidmi. Pozorovatel se řídí představou chování průměrného jedince, které po-

važuje za určující normu srovnání. Jestliže je chování aktéra odlišené od jednání průměr-

ného jedince, považujeme toho jednání za odraz individuálních dispozic. Pokud se aktér 

chová jako průměrný člověk, potom jeho chování nepřisuzujeme jeho individuálním dis-

pozicím (Papica, 1979 cit. podle Plevová, 2007, s. 17).  

Jones a McGillis (1976 cit. podle Plevová, 2007, s. 17 - 20) ve své práci připojili některé 

nedostatky k této teorii, kdy důležitou roli v usuzování může hrát také očekávání pozorova-

tele. Čím více se chování aktéra odklání od toho, co pozorovatel očekává, tím větší je kore-

spondence. Další z faktorů, které může hrát roli je záměrná činnost aktéra, která závisí  

na tom, zda si aktér uvědomuje možné následky svého chování a zda měl odpovídající 

schopnosti a dovednosti, aby těmto následkům dostál. Pokud si aktér neuvědomoval možné 

následky, ani jeho schopnosti nebyly adekvátní k dosáhnutí těchto následků, potom může-

me tuto činnost označit za nezáměrnou. Pokud jednání aktéra v očích pozorovatele bylo 

záměrné, vyvozuje pozorovatel z jeho chování jisté vlastnosti. Většina jedinců se však vy-

hýbá záměrnému negativnímu chování, aby nevyvolala nepříznivý dojem. Při hodnocení 

aktéra je důležitá tzv. volnost výběru. Volnost výběru se odehrává v podmínkách volnosti 

výběru, které si aktér sám vybere a rozhodne se pro určitou činnost. Poté pozorovatel srov-

nává účinky činnosti a zhodnotí aktérův motiv.   

Jones a Davis rozlišili další tři faktory, které mají vliv na to, jestli docházíme k závěru,  

že jedinec jedná dle osobnostních či situačních příčin. Jsou jimi hédonická relevance, za-

měřenost na osobu a společenská žádoucnost (Hayesová, 2003, s. 37;Baumgartner in Vý-

rost  

a Slaměník, s. 186 -  187):  

� Hédonická relevance se vyskytuje tehdy, když chování aktéra má pozitivní nebo 

negativní důsledky na pozorovatele. Čím více je chování aktéra vnímané jako hé-

donicky relevantní, tím vyšší je pravděpodobnost, že pozorovatel bude vnímat  

toto chování jako korespondující, tj. odrážející dispoziční charakteristiky aktéra. 
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(Příklad: Kdyby to, že Šárka dostane pětku, způsobilo, že celá třída nepojede na vý-

let, její spolužáci by si pravděpodobně mysleli, že to udělala záměrně).  

� Zaměřenost na osobu se týká to ho, zda určitá událost nebo činnost nás postihne 

osobně bez ohledu na příjemnost. Vyskytuje se tehdy, když se pozorovatelé domní-

vají, že výsledky jednání byly specificky zaměřené přímo na ně.  

� Společenská žádoucnost také ovlivňuje atribuci. (Příklad: Pokud Šárka dostala pět-

ku ve třídě, kde tato situace je neobvyklá a ostatní se jí za její neúspěch budou po-

smívat, tak si nebudeme myslet, že u zkoušky propadla naschvál).  

2.1.3 Kovariační teorie 

Další z možných teorií o atribučních procesech je koncept H. H. Kelleyho (1967 cit. podle 

Plevová, 2007, s. 22), který předpokládá posuzování příčin událostí na základě kovariace, 

tzn. sledování kde (v různých situacích) a jak často (v různém čase) dochází k podobným 

událostem. Očekávání o tom, za jakých okolností, když se změní příčina, změní se i úči-

nek. Tímto jevem si vysvětlujeme, jak provádíme dispoziční a situační atribuci v případě 

aktérů, které známe, na základě našich předchozích vědomostí o chování těchto i ostatních 

aktérů. Pozorovatel má mnohé informace z předešlého pozorování aktéra a rovněž má in-

formace, jak se chovají jiní lidé za stejné situace nebo podobných okolností. Pozorovatel 

má tedy tři typy informací, aby si ověřil spojení mezi příčinou a účinkem:  

1. konsensus (vysoký, nízký),  

2. distinktivnost (vysoký, nízký),  

3. konzistence (vysoký, nízký). 

Konsensu se týká univerzálnosti chování na daný podnět (to, jak se v dané situaci zachová 

většina lidí). Distinktivnost se týká specifikace určitého chování na daný podnět (jak se 

jedinec zachová při setkání s jinými objekty). Konzistence se vztahuje ke stálosti chování 

jedince v průběhu času a v různých situacích (jak jedinec reaguje na stejný podnět za růz-

ných okolností). Hodnota každé ze tří proměnných chování může být buď vysoká,  

nebo nízká (Plevová, 2007, s. 22).  

Způsoby užívání kovariace na vysokou úroveň a nízkou úroveň můžeme vidět v tabulce 

(Hayesová, 2003, s. 40):  
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Tab.  2 Způsoby užívání kovariační teorie 

Tři hlavní způsoby uspořádání kovariace. 

Událost: „Jana se směje komikovi“ 

Konzistentnost Charakterističnost Konsenzus Atribuce 

vysoká nízká nízký osobnost 

Jana se tomuto komiko-

vi vždycky směje.  

Jana se směje většině 

komiků.  

Jiným lidem se tento 

komik nezdá směšný.  

Příčinou je Janin smysl 

pro humor.  

vysoká vysoká vysoký jev sám 

Jana se tomuto komiko-

vi vždycky směje.  

Jana se komikům ob-

vykle nesměje.  

Jiní lidé se tomuto ko-

mikovi také smějí.  

Příčinou je to, že ten 

komik je směšný.  

nízká vysoká nízký okolnosti 

Jana se tomuto komiko-

vi ještě nikdy nesmála.  

Jana se komikům ob-

vykle nesměje.  

Jiným lidem se tento 

komik nezdá směšný.  

Na této situaci je něco 

zvláštního.  

 

Teorie kovariace byla kritizována především ze dvou důvodů. Prvním je, že pouze analy-

zují informace o jednotlivých situacích. Jedinci však nepřistupují k vysvětlení situací naiv-

ně, ale používají zkušenosti s různými sociálními situacemi k tomu, aby si vysvětlili, co se 

děje. Kdybychom přistupovali k vysvětlení situaci naivně, tak bychom byli zcela zahlceni 

informacemi. Další kritika se týká společenské podstaty problémy a souvisí s již první ná-

mitkou. Teorie kovariace ignoruje osobní pozadí, ale i informace vyplývající ze sociálního 

kontextu, kterými disponujeme. Když však hledáme vysvětlení podstaty chování, čerpáme 

z rozvinuté soustavy sociálních dovedností. Samotná kovariace tedy neposkytuje úplné 

vysvětlení našich atribucí, proto musíme brát v úvahu i jiné formy společenského vědění 

(Hayesová, 2003, s. 40 – 41).  

2.2 Výkonová motivace a atribuce 

Kauzální atribuce úzce souvisí s problematikou motivace. Motivační teorie hledají odpo-

vědi na otázky, co vede lidi k tomu, že jednají určitým způsobem. Naproti tomu teorie atri-

buce se zajímá o to, co lidé považují za příčinu svého konání i konání ostatních (Štech, 

1980 cit. podle Plevová, s. 10 – 11).  
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Tab.  3 Rozlišení teorie motivace a atribuční teorie 

 Charakteristika Otázky 

Teorie motivace 
Odpovědi na otázky, co vede jedince 

k tomu, že jednají určitým způsobem. 
Proč člověk jedná tak jak jedná? 

Teorie atribuce 
Co jedinci považují za příčnu svého 

jednání i jednání ostatních. 

Co je příčinou toho, že mi soused 

neodpovídá na dotazy? Proč se tak 

chová? Co je příčinou jeho chování? 

 

Pochopení kauzality pomáhá jedinci zdůvodnit si události, které se odehrávají v jeho kaž-

dodenním životě. Pochopit kauzalitu, znamená odhalit příčinu životních událostí. Při po-

chopení příčiny vedoucí k jasným důsledkům se život stává jasnějším a smysluplnějším. 

Pokud známe příčinu určitého chování, potom ho můžeme změnit. Pochopíme-li vztah 

příčiny a důsledku, potom můžeme efektivněji zvládat zátěžové situace, neúspěch, úzkost, 

stres či depresi. Známe-li kauzalitu, můžeme dojít k efektivnějšímu zvládání komunikace  

a sociální interakce s ostatními lidmi (Plevová, 2007, s. 11).  

Atribuce vyjadřuje tendenci jedince přisuzovat pozorovaným aktům chování (svým i ji-

ných osob) a zejména jeho výsledkům, úspěchům i neúspěchům určité vnější i vnitřní pří-

činy. Keller (1981 cit. podleNakonečný, 1996, s. 25) charakterizuje fenomén atribuce jako 

tendenci jedinců předvádět vlastní chování v prostředí na určité příčiny, motivy, vlivy  

či schopnosti. Proces atribuce není pouhou alternativou k současným kognitivním teoriím 

motivace, ale spíše teorií, jak osoby vnímají motivaci jiných osob, jak na ni reagují z jejich 

konání. Ukazuje se totiž, že aktér vidí příčiny svého jednání ve svém okolí („Uhodil jsem 

jej, protože mě provokoval“), zatímco pozorovatel je shledává v aktérovi („Uhodil jsi ho, 

protože si agresivní“). Důležité jsou však atribuce, které jedince vztahuje k vlastnímu jed-

nání, kdy jejich příčiny spatřuje v sobě nebo ve svém okolí. Proces atribuce pak ovlivňuje 

očekávání a emoce spojené s motivacemi především v situacích vztahujících se k výkonu, 

kde se prosazují emoce prožívání úspěchu a neúspěchu.  

Atribuční model výkonové motivace byl rozpracován Bernardem Weinerem (1974 cit. 

podle Plevová, 2007, s. 35 - 39). Tento kalifornský psycholog na počátku sedmdesátých let 

minulého století provedl rozšíření atribucí do oblasti výkonové motivace. Podstatou tohoto 

přístupu je zjistit, jak situace úspěchu a neúspěchu ovlivňuje provedená atribuce. Základem 

tohoto přístupu je klasifikace příčin, které mohou pomoci jedinci při objasnění úspěchu  
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a neúspěchu používat. Jsou to schopnosti, úsilí, obtížnosti úkolu a náhoda či štěstí. Všech-

ny tyto příčiny lze diferencovat na základě několika dimenzí:  

- dimenze místa (lokalizace),  

- dimenze stability,  

- dimenze kontroly,   

- dimenze globality. 

Dimenze místa dělí příčiny na vnější a vnitřní. Vnější se vztahují k prostředí (obtížnost 

úkolu, náhoda, učitel, rodina), vnitřní naopak k osobním faktorům aktérů (schopnosti, úsilí, 

nálada). Dimenze místa je dávána do souvislostí s emočním prožíváním úspěchu či neú-

spěchu. Weiner předpokládal, že intenzivnější afekty lze očekávat v souvislosti s vnitřními 

atribucemi. Jedinec tedy prožívá větší radost, jestliže je přesvědčen o tom, že za jeho úspě-

chem stojí jeho schopnosti, než náhoda. Prožívá však také větší zklamání, pokud neúspěch 

přisuzuje nedostatečným vlastním schopnostem, než kdyby si myslel, že se jedná o náho-

du.  

V dimenzi stability dělíme příčny na stabilní v čase a nestabilní. Stabilní jsou v čase ne-

měnné nebo se opakují (schopnosti, obtížnosti úkolu), nestabilní příčiny jsou přítomny  

jen v určitých situacích (náhoda, nálada). Dimenze stability má vztah k očekávání, protože 

jestli je něco stabilní, tak očekáváme, že se objeví znovu. Pokud jedinec uspěje, pravděpo-

dobnost úspěchu se zvyšuje i do budoucnosti, pokud neuspěje, pravděpodobnost úspěchu 

klesá. Pokud jedinec vnímá příčiny jako stabilní, pak bude výsledek úspěchu předvídán 

s větší jistotou a zároveň se objeví i intenzivnější emoční prožívání v podobě hrdosti, spo-

kojenosti či radosti. Může se však objevit situace, kdy se dostaví neúspěch, který se spojuje 

s emočním prožíváním v podobě strachu a obav v případě dalšího selhání.  

Dimenze kontroly se objevila poté, kdy Weiner ve svém konceptu provedl několik úprav. 

Dimenze kontroly se vztahu spíše k percepci druhých jedinců a liší se tak od předcházejí-

cích dimenzí, které se vztahovali k vlastní osobě. Ke kontrolovatelným, které může jedinec 

nějakým způsob ovlivňovat, můžeme řadit úsilí. K nekontrolovatelným příčinám, které 

jedinec nemůže ovlivňovat, řadíme náladu a schopnosti. Dimenze kontroly přinesla velmi 

zajímavý experiment Piliavina (1970 cit. podle Plevová, 2007, s. 37), na základě kterého 

bylo zjištěno, že lidé nemají tendenci pomáhat lidem, u kterých předpokládají, že jejich 

dočasná nezpůsobilost se jeví jako kontrolovatelná. Pomocník experimentátora zkolaboval 

na mnoha prostranství a čekal, jak se zachovají ostatní účastníci experimentu. Někdy byl 
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pomocník střízlivý, jindy byl pod vlivem alkoholu. Bylo ověřeno, že pomocníkovi pod 

vlivem alkoholu byla poskytována pomoc jenom zřídka. Opilost bývá vnímána jako příčina 

kontrolovatelná, kterou si zavinil sám aktér. Naproti tomu nemoc bývá vnímána jako ne-

kontrovatelná, proto byla nabídnuta pomoc od ostatních jedinců častěji.  

Dimenze globality je definována póly specifita a nespecifita. Specifita příčinou jsou příči-

ny specifické pro danou situaci. Nespecifita příčiny se mohou vyskytovat i v jiných situa-

cích.  

Pro přehlednost jsme sestavili tabulku základních kauzálních faktorů dle Weinerovy teorie 

(Plevová, 2007, s. 37):  

Tab.  4 Kauzální faktory dle Weinera 

lokalizace vnitřní vnější 

stabilita stabilita nestabilita 

globalista specifita nespecifita 

kontrolovatelnost kontrolovatelnost nekontrolovatelnost 

 

S touto teorií se objevuje spousta otázek, které poukazují na nejednoznačnost kauzálních 

atribucí: Podle čeho posuzujeme události jako specifické a podle čeho je zobecňujeme?  

Je příčina opravdu specifická nebo mě provází i v jiných oblastech mého života? Měl jsem 

smůlu jenom v této situaci? Výzkumy dokazují, že jako nejspolehlivější se ukázaly dimen-

ze stability a místa. Však musíme zdůraznit, že každá dimenze kauzálních faktorů má vliv 

na motivaci, na jednání i na emocionální prožívání.  

Pokusme se shrnout Weinerovu koncepci. Na začátku máme jedince, který provede počá-

teční bezděčnou reakci na emocionálně významný podnět. Pro provedení počátečního hod-

nocení se jedinec začne zajímat o to, co je příčinou podnětu. Atribuční kauzalita mu pomů-

že zpřesnit emoční prožitky nebo je úplně přehodnotit. Konečné pojmenování i prožívání 

emoce je tedy výsledkem atribuce kauzality. (Weiner, 1986 cit. podle Plevová, 2007, s. 

428). Kdybychom si to měli předvést na konkrétním příkladu, tak nám dobře poslouží ro-

dinná situace. Žena může přisuzovat manželovu večerní nepřítomnost jeho pracovní zane-

prázdněnosti, pak jej po návratu domů láskyplně přivítá. Pokud se však domnívá, že se 

muž zdržel s kamarády v hospodě nebo s jinou ženou, pak během čekání na něj bude pro-
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žívat úzkost, nejistotu či žárlivost. Po jeho příchodu se s ním nejspíše pohádá (Plháková, 

2004, s. 428 – 429).  

Weiner spojil atribuci s výkonovou motivací a objasnil tak některé emocionální aspekty 

úspěchu a neúspěchu ve vztahu k atribucím. Výsledky jeho výzkumu měly dopad napří-

klad na školní praxi, kde je jeho teorie často využívána. 

2.3 Atribu ční tendence 

Při zkoumání a rozvíjení teorie atribuce byly zjištěny některé pravidelnosti, které se obje-

vují v určitých situacích. Tyto pravidelnosti jsou označovány jako atribuční tendence. 

V odborné literatuře se můžeme setkat i s pojmenování jako atribuční chyby a omyly. 

Atribuční tendence nám popisují určitá zkreslení, očekávání a perspektivy aktérů interakce, 

jež ovlivňují interpretaci chování (Baumgartner In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 189). 

Uveďme si nyní podrobněji hlavní atribuční tendence, mezi které patří základní atribuční 

omyl, egodefenzivní atribuce a kontradefenzivní atribuční tendence.  

Základní atribu ční omyl, jako jedna z nejznámějších atribučních tendencí, se projevuje 

v rozdílných atribucích účastníků a pozorovatelů. Účastníci (aktéři) mají tendenci připiso-

vat zdroj svého chování situaci, zatímco pozorovatelé mají sklon připisovat zdroj chování 

aktérovi. Aktér přisuzuje příčiny svého jednání situačním vlivům (obtížnosti, úkolu, náho-

dě) a pozorovatel přisuzuje příčiny stejného chování stabilním dispozičním vlastnostem 

aktéra, podceňuje proto kauzální důležitost situačních faktorů ve srovnání s faktory dispo-

zičními. Tento rozdíl je vysvětlován různými východisky. Jedním z možných vysvětlení se 

zdají odlišná ohniska pozornosti u aktéra a pozorovatele. Jako lidé máme totiž tendence 

připisovat vyšší úroveň odpovědnosti za činy jedincům, kteří jsou v ohnisku naší pozornos-

ti. Pozornost aktéra je zaměřena na aspekty situace, kdežto pozornost pozorovatele je za-

měřena na dispoziční vlastnosti aktéra přímo. Jakmile dochází ke změně ohniska ze situač-

ní na dispoziční zaměření, následuje většinou i změna atribucí. U aktéra můžeme atribuci 

změnit pomocí posazení před zrcadlo či před kameru, cože je situace, kdy aktér je přinucen 

si všímat sebe samu jako příčinu svého jednání či výkonu. U pozorovatele můžeme převrá-

tit atribuční tendenci prostřednictvím empatie, aneb vcítění se do role aktéra (Dařílek  

a Kusák, 2001, s. 81 – 82; Baumgartner In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 189; Plevová, 

2007, s. 49 – 50).  
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K dalším faktorům atribuční tendence patří egodefenzivní atribuce. Tento typ tendence se 

projevuje hlavně v oblasti sebeatribuce. Jedinci hledají příčiny pro svůj vlastní výkon nebo 

jednání. Přebírá odpovědnost (vyšší/nižší) za negativní důsledky svého jednání nebo výko-

nu a zachovává si pozitivní obraz o sobě samém. Jako příklad ze školského prostředí by-

chom si mohli uvést situaci, kdy si žák brání převzít odpovědnost za negativní výkon, pro-

tože by si musel připustit, že pro danou činnost nemá schopnosti. Raději si odkáže na špat-

nou náladu či únavu, protože tyto situace pro něho nemají takové závažné důsledky (Daří-

lek a Kusák, 2001, s. 81 – 82). Autor Baumgartner (In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 189) 

egodefenzivníatribuci nazývá sebeochrannou atribucí.  

S problematikou sebeatribucí také souvisí kontradefenzivní atribuční tendence. Jedinec 

přejímá odpovědnost za negativní důsledky svého jednání, zejména tehdy, když očekává 

stejné nebo podobné výkony i v budoucích situacích a cítí odpovědnost za výsledek svého 

jednání. Může se jednat o situace v případech, kdy je výkon jedince veřejný (výstup před 

publikem) nebo je jedinec vysoce zaangažován (Dařílek a Kusák, 2001a, s. 83).  

Skupinové výzkumy přinesly zajímavé poznatky o projevení tendence nápadnosti, kdy 

pozorovatelé připisují odpovědnost těm jedincům ve skupině, kteří se nějakým způsobem 

odlišují od jiných (Baumgartner In: Výrost a Slaměník, 2008, s. 189 – 190).  

2.4 Proměnné ovlivňující atribuce 

Hledání kauzality je úzce spojeno s naším emočním prožíváním. Proces hledání příčin udá-

lostí, ve kterých se jedinec během svého života ocitá, úzce souvisí s celou osobností člově-

ka. V následujících řádcích se budeme věnovat osobnosti ve vztahu k atribučním proce-

sům. Z osobnostních proměnných ovlivňujících atribuce se zaměřujeme na sebesystém  

a optimismus a štěstí.  

Sebesystém 

Osobnost sehrává důležitou roli v atribučních procesech. Rozdíly v osobnostních vlastnos-

tech se projevují na posouzení situací a vlastních možností. Jedinec je motivován v pro-

měnlivých situacích si zachovat, případně vylepšit svůj sebepojem. Poznání sebe sama má 

svá specifika a do jisté míry může měnit nebo se lišit od přístupu poznání jiných lidí. Často 

se posuzujeme zkresleně a vůči své osobě jsme neobjektivní. V rámci společnosti se po-

rovnáváme s ostatními a na základě toho se vytváří pak náš názor na sebe sama. Hledání 

příčin nad vlastním chováním se nazývá sebeatribucí. Jde tedy o posuzování příčin a důvo-
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dů vlastního prožívání a chování. Sebeatribuce úzce souvisí se sebepoznáním. Na základě 

sebeatribuce se rozhodujeme o činnostech, které chceme vykonávat, přemýšlíme nad svý-

mi schopnostmi a dovednostmi a hodnotíme svůj aktuální psychický stav.  (Plevová, 2007, 

s. 31, 60).  

Optimismus a štěstí 

Kauzální atribuce jsou v těsném spojení s emocemi a motivací jedince. Weiner (1986 cit. 

podle Plevová, 2007, s. 77) konstatuje, že kauzální atribuce determinují afektivní prožívání 

a reakce jedince v každodenním životě. Emoce podněcují myšlenkové procesy v průběhu 

střetávání se s problémem a podněcují průběh ve směru úspěšného a neúspěšného řešení. 

Úspěšné řešení vyvolává v jedinci většinou pozitivní emocionální prožitky. Neúspěšné 

naopak vyvolá negativní emocionální prožitky ve formě zklamání, strachu, úzkosti či zlosti 

a může tak vzniknout pocit bezmocnosti (Nakonečný, 2000, s. 16).  

Optimismus a naděje zvyšují odolnost vůči depresi a zvyšují pracovní výkon. V literatuře 

jsou známy dvě koncepce vztahu k optimismu, které navzájem spolu souvisí. Jde o dispo-

ziční optimismus a situační optimismu. Dispoziční optimismus se vztahuje k obecnému 

výsledku očekávání, že se stane to lepší, než to horší. Situační optimismus se uvádí  

do vztahu k očekávání, které jednotlivec má pro konkrétní situaci, týkající se toho, jestli 

situace dopadne dobře nebo špatně. Optimismus je obecně považován za stabilní dispozič-

ní zdroj, který ovlivňuje to, jestli jednotlivec zůstane soustředěný na své chování a cíl, kte-

rého chce dosáhnout.  (Plevová, 2007, s. 88). 

Pesimistické chování jedince je charakterizováno neustálým hledáním toho špatného vůči 

sobě či okolí. Seligman (1975 cit. podle Plevové, 2007, s. 88 – 89) tvrdí, že jedinci s tímto 

negativním očekáváním směřují k pesimistickému explanačnímu stylu. S pocity nespoko-

jenosti, pesimismu a nevyrovnanosti souvisí to, jakým způsobem si vysvětlují příčiny dob-

rých či špatných událostí, do kterých se během života dostávají. Když se na negativní situ-

ace dívají z pohledu „vždy“ a „nikdy“, potom způsob vysvětlování je stálý a pesimistický. 

Pokud zaujímají pozici „někdy“ a špatné zážitky svádějí na náhodu, mají tendenci si nega-

tivní událost vysvětlit více optimisticky. Seligmanovy teoretická východiska jsou vyvoze-

ny z propozic naučené bezmocnosti.  

Vycházíme-li z kauzálních atribucí a z toho, že explanační (atribuční) styl je naučenou 

odpovědí na vyskytující situace, potom můžeme mnoho změnit. Více pozitivních emocí 

sebou nese lepší tělesné zdraví a úspěch (Plevová, 2007, s. 91).  
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2.5 Naučená bezmocnost  

Naučenou bezmocnost poprvé popsali američtí vědci Singer a Seligman (1972,1975 cit. 

podle Smékal, 2004, s. 267 – 268). Seligman se ve svých studiích zabýval učením u zvířat. 

Ve svých experimentech ze šedesátých let vystavil psy několika sériím elektrických šoků, 

kterým se nebylo možné vyhnout. O 24 hodin později byli opět tito psi vystaveni další 

dávce elektrošokům, avšak tentokrát se jim mohli vyhnout. Psi však zaujali pasivní přístup 

a přestali usilovat o útěk. Naučili se být bezmocní. Psychologové později objevili určitou 

souvislost k pasivnímu chování lidí v reálném životě. Dlouhodobé setrvávání jedinců 

v situacích, jejichž výsledek nemohou nijak ovlivnit, způsobuje apatii, nečinnost, ztrátu 

motivace a pesimismus (Kassin, 2007, s. 601). Když se lidé cítí bezmocní, tážou se větši-

nou, proč tomu tak je a na tuto otázku si odpovídají z hlediska kauzálních atribuce. Může-

me rozlišit tedy tři dimenze atribučních procesů (Smékal, 2004, s. 268):  

- Lidé mohou přisuzovat příčinu své bezmocnosti buď sobě, nebo situacím. Zdroj 

ohrožení je vnitřní nebo vnější.  

- Lidé mohou příčinu bezmocnosti připisovat faktorům specifickým pro danou situa-

ci nebo podmínkám ve světě kolem nich.  

- Lidé mohou vnímat podmínky své osobní situace jako neměnné a relativně trvalé 

nebo nestálé a dočasné.  

Vysvětlení, které si jedinec připisuje své bezmoci, má závažné důsledky. Když např. připi-

sujeme nedostatečnost sobě samému, vede to ke ztrátě sebeúcty. Osobní bezmocnost vede 

k větší rezignaci a ztrátě sebedůvěry (Smékal, 2004, s. 268).  

Seligman se svými kolegy (2007, s. 1111 - 1116) se zaměřil na výzkum prevence deprese  

a úzkosti pomocí semináře orientovaného na změnu explanačního stylu. Dospěli 

k závěrům, že v porovnání s kontrolní skupinou, která seminář neabsolvovala, vykazovali 

studenti výrazně méně depresivních symptomů a úzkosti a zlepšení optimistického ex-

planačního stylu. Na tomto zlepšení se právě podílela prevence depresivních symptomů  

a zlepšení životní spokojenosti.  

2.6 Aplikace atribu ční teorie do praxe  

Kauzální atribuce ovlivňují prožívání a chování každého z nás. Jedinec může vnímat situa-

ci podobně jako ostatní a tím vzniká pocit sdílené realit. V jiném případě však může vést 

vliv kognitivních procesů k odlišnému interpretování od ostatních lidí, což může vést 
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k pocitu nepohody či problémům v interpersonálních vztazích. V každodenním životě po-

suzujeme a pátráme po příčinách v mnoha situacích a docházíme k tomu zcela nevědomě 

(Plevová, 2007, s. 92). 

Kauzální atribuce můžeme tedy využívat při každodenních záležitostech, kdy hledáme 

příčiny dějů kolem sebe. Poznatky z atribučních teorií však pronikly i do dalších oblastí 

života a vědy:  

- trestní právo (závažnosti zločinu jsou posuzovány na základě přisuzování - úmyslné 

či neúmyslné zabití),  

- manželské poradenství,  

- medicína,  

- psychologie obchodu,  

- školní prostředí (souvislosti atribučních teorií s prožíváním a chováním žáka).  

Kauzální atribuce v psychoterapii 

Atribuční teorie se v poslední době ukázaly být velmi významné v oblasti psychoterapie, 

především při léčbě depresí. Na konci 70. let minulého století došlo k rozvoji dvou nezá-

vislých modelů deprese. Jedním z nich byl behaviorální, který rozpracoval Seligman  

a Lewinhson a druhý se týkal kognitivního přístupu Beckova modelu. Aaron Thomas Beck 

vypracoval kognitivní terapii, která věnuje značnou pozornost poznávacím procesům, a to 

především myšlení. Terapeut pomáhá pacientovi, aby určil své chyby v myšlení a aby se 

naučil realističtějšímu způsobu formulování svých zkušeností. Původně jeho model byl 

věnován depresivním stavů, později byl aplikován i do dalších oblastí a na většinu psy-

chických poruch. Kognitivní terapie vychází ze sebepozorování vlastních myšlenek a poci-

tů, kdy jedinec naslouchá svým myšlenkám, pocitům a přáním. Zabývá se také tím, jaké 

zákonitosti utvářejí obsah vnitřních myšlenek. Jedinci se za stejných vnějších okolností 

chovají odlišně a stejná situace je interpretována jedinci různě. Tyto pravidla jedinci pou-

žívají i při hodnocení úspěšnosti či neúspěšnosti svého chování či nějakého výkonu (Ple-

vová, 2007, s. 94 – 96). 

Podle Beckovy teorie (cit. podle Atkinson, 1995, s. 645) se depresivní jedinci dopouštějí 

následujících chyb v myšlení:  

- Přílišná generalizace  

o Na základě jedné události vyvozují zevšeobecňující závěry. Př.: Student ze 

svého slabého výkonu v jedné hodině usoudí, že je neschopný a hloupý.  
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- Selektivní abstrakce  

o Soustředí se na nepodstatný detail a opomíjejí důležitější znaky situace. Př.: 

Nadřízený chválí asistentku za její celkově dobrý pracovní výkon, ale ona  

si z rozhovoru zapamatuje pouze jednu mírně kritickou poznámku.  

- Zveličování a zlehčování  

o Zveličování drobných špatných událostí a zlehčování zásadních příznivých 

událostí při hodnocení vlastního výkonu. Př.: Žena považuje nepatrné pro-

máčknutí nárazníku svého auta za katastrofu (zveličování), ale jejímu sebe-

vědomí nijak neprospěje skutečnost, že pronesla výbornou přednášku (zleh-

čování).  

- Personifikace 

o Nesprávné přebírání odpovědnosti za špatné události ve světě. Př.: Déšť 

zkazí náladu hostům na zahradní slavnosti, ale hostitel klade vinu spíše sobě 

než počasí.  

- Nekritický úsudek  

o Vyvozování závěrů, které nemají oporu ve skutečných událostech. Př.: 

Manželka se tváří smutně a manžel z toho vyvodí závěr, že jí zklamal. Kdy-

by se jí zeptal, zjistila by, že žena je sklíčená, protože onemocněla její pří-

telkyně.  

Postupem času dochází ke spojení kognitivního a behaviorálního terapeutického směru  

a vzniká kognitivně-behaviorální terapie (KBT), kterou můžeme charakterizovat jako léčbu 

zaměřenou na analýzu a modifikaci kognicí a jednání. Vychází z předpokladu, že deprese 

je naučenou odpovědí jedince. Během života se v jedinci formují názory na sebe samu, 

svět a budoucnost. Tato vytvořená schémata ho vedou k určitému chování, pomocí něhož 

hodnotí a řídí své chování. Řada z nich jsou provozuschopné a napomáhají adaptaci, avšak 

se mohou objevit dysfunkční schémata, které produkují nepříjemné emoce. Pomocí těchto 

negativních emocí dochází k interpretaci dalších zkušeností, z toho může následovat rozvoj 

depresivních příznaků a vznik naučené bezmocnosti, kterou jsme již výše popsali. Depre-

sivní jedinci interpretují svět kolem sebe negativním způsobem, sebezhodnocují se a nega-

tivně vnímají svoji budoucnost. Cílem kognitivně-behaviorální terapie je vést pacienta 

k tomu, aby si uvědomil, že jeho myšlení je zkreslené a mylné. Pomocí rozhovoru a úkolů 

pomáhá terapeut pacientovi toto myšlení a jednání měnit (Plevová, 2007, s. 97 – 105).  
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Kauzální atribuce ve školním prostředí  

Poznatky o atribucích byly rozvíjeny v rámci sociální psychologie, ale ukázaly se tak vý-

znamné, že byly převzaty a rozvíjeny v dalších psychologických disciplínách, například 

zaměřené na pedagogickou praxi či pracovní oblast. Můžeme aplikovat kauzální atribuce 

na vztah učitele (pozorovatele) a žáka (aktéra). Ve vztahu pozorovatele a aktéra dochází 

často k tomu, že pozorovatelé podceňují kauzální důležitost situačních faktorů oproti fakto-

rům dispozičním. Učitel má tendenci hodnotit žáka na základě jeho výkonu nebo chování. 

Dochází zde k nedocenění vlivů situačních znaků na chování a výkon. Dále můžeme po-

psat omyl rozdílnosti tzv. ohnisko pozornosti u učitele a žáka. Jedinci mají totiž tendenci 

přisuzovat vyšší úroveň odpovědnosti za činy jedincům, kteří jsou v ohnisku jejich pozor-

nosti. Učitel může být zaměřen na výkon žáka, což může zastínit situační aspekty. Žák 

může být naopak orientován na aspekty situace (zkoušení, učitel, třída). Jakmile je ohnisko 

změněno, následuje většinou i změna atribucí. Atribuční tendence žáků mohou být ovliv-

něny atribučními tendencemi učitelů, ať již negativně (kontradefenzivní atribuce) či pozi-

tivně (egodefenzivní atribuce, naučená bezmocnost). Co se týče kauzálních atribucí  

ve školním prostředí, tak bychom mohli ještě zmínit Weinerovu koncepci výkonové moti-

vace, která má ke školní situaci velmi úzký vztah. Podstatou tohoto přístupu je zjistit,  

jak situace úspěchu a neúspěchu ovlivňuje provedená atribuce (Plevová, 2007, s. 108 – 

111).  
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3 NEZAM ĚSTNANOST 

Po roce 1989, který představoval pro Českou republiku výrazný mezník, došlo k revoluci 

společenských změn, které s sebou přinesly mnoho pozitivního, ale i negativního v podobě 

nezaměstnanosti. Doba, kdy se nezaměstnanost blížila skoro k nule, dávno pominula.  

S příchodem tržního hospodářství nezaměstnanost stoupla a v této době dosahuje svého 

historického maxima.  

V životě jedince zaujímá pracovní proces důležité a nezastupitelné postavení. Vyřazení 

z tohoto procesu představuje řadu problémů: ztráta pracovních návyků či sociální izolaci. 

Neméně významným problémem je i ztráta finanční odměny.  

Při rozboru konkrétního tématu si nejprve definujme základní terminologii (Brožová, 2003, 

s. 77, 106):  

� Zaměstnaný je ten, kdo vykonává jakékoliv placené zaměstnání. Jsou to i ti jedinci, 

kteří práci mají, avšak jí vykonávat nemohou, tj. z důvodu nemoci, dovolené  

či stávky.  

� Nezaměstnaný je ten, kdo je schopen pracovat a je ochoten pracovat, nemá však 

placené zaměstnání a aktivně ho hledá. Patří sem i ti jedince, kteří byli propuštěni  

a čekají na návrat do pracovního procesu.  

� Nezaměstnanost vyřazuje jedince z participace na ekonomickém, společenském  

i politickém životě. Práce je nástrojem společenského vzestupu, nástrojem naplnění 

motivace a radosti. Jedinec jí demonstruje svoji pozici ve společnosti a vyjadřuje 

tak svojí identitu. Společnost očekává, že jedinec, který je schopen pracovat bude 

získávat své osobní profity především z práce, a tak mu k tomu dotváří příslušnou 

ekonomickou a společenskou infrastrukturu.  

Nezaměstnanost je přirozeným jevem a atributem demokratické společnosti, založené  

na tržním mechanismu. Nedá se o ní hovořit jako o ekonomickém či sociálním problému, 

pokud se nestává masovou záležitostí. Pokud dojde však k této negativní diferenciaci, stává 

se nezaměstnanost klíčovým aspektem nerovnováhy trhu práce a její konsekvence jsou 

znatelné jak pro samotného jedince, tak pro celou společnost, která usiluje o její zmírnění 

či odstranění formou (Mareš, 2002, s. 13):  

- náhrady části ztraceného výdělku podporou v nezaměstnanosti ze strany sociálního 

státu,  
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- regulace pohybu osob na trhu práce či jejich uvolňování (předčasné důchody),  

- podpora ekonomické (zejména investiční) aktivity přinášející růst pracovních příle-

žitostí v ziskové sféře 

- vytváření pracovních příležitostí pomocí přímých státních výdajů.  

Nezaměstnanost není výsledkem lenosti či morální neužitečnosti jedince, ale výsledkem 

sil, které se vymykají kontrole. Podle Tofflera (1980, cit. podle Mareš, 2002, s. 13) jsou 

příčinami dnešní nezaměstnanosti krátkodobé investice, obchodní politika či špatná vláda, 

než osobní nedostatky nezaměstnaného jedince.  

3.1 Druhy nezaměstnanosti 

V zásadě rozlišujeme několik dělení nezaměstnanosti:  

a) Podle příčiny vzniku (Mareš, 2002, s. 18 – 21) 

Frik ční (dočasná) nezaměstnanost – mezi pracovními místy dochází k přesunům pracov-

níků, kteří si hledají nové zaměstnání z různých důvodů (např. lepší mzdové podmínky). 

Tento typ nezaměstnanosti je krátkodobý, obvykle nepřesahuje délku tří měsíců.  

Strukturální (technologická) nezaměstnanost – řada pracovníků může ztratit své pra-

covní místo i díky rozpadu neefektivních podniků a institucí. Tím může zaniknout řada 

povolání s nimi související. Tento typ nezaměstnanosti je typický pro vyspělé země a týká 

se i vysoce kvalifikovaných osob nebo osob s dlouhodobou praxí.  

Cyklická nezaměstnanost – způsobená nedostatečnou poptávkou trhu a nevyužitím stáva-

jících kapacit zaměstnanců. Někdy se také hovoří o nezaměstnanosti z nedostatečné po-

ptávky, která značí, že poptávka po práci je ve vztahu k její nabídce nedostatečná.  

Sezónní nezaměstnanost – je-li cyklická nezaměstnanost pravidelná a spojená s přírodním 

živlem, hovoříme o nezaměstnanosti sezónní. Dosti je rozšířená například v zimním obdo-

bí ve stavebnictví, v zemědělství nebo v oblasti poskytování služeb spojených s turistikou.  

Skrytá nezaměstnanost – zahrnuje jedince, kteří nejsou registrováni na úřadu práce.  

O práci buď zájem nemají, nebo informace o potencionálním zaměstnání hledají na nefor-

málních sítích či přímo u konkrétních podniků. Často do této skupiny spadají ženy na ma-

teřské dovolené nebo studenti.  

b) Podle času (Buchtová, 2002, s. 72) 
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Krátkodobá nezaměstnanost – krátkodobě nezaměstnaný jedinec je ten, kdo je registro-

vaný na úřadě po kratší dobu než 12 měsíců  

Dlouhodobá nezaměstnanost – za dlouhodobě nezaměstnané dle Mezinárodní organizace 

práce jsou považovány osoby, které jsou bez zaměstnání déle než jeden rok, tj. 12 měsíců. 

Podle této organizace používá definici nezaměstnanosti také Český statistický úřad.   

c) Podle dobrovolnosti (Buchtová, 2002, s. 67 - 68)  

Dobrovolná nezaměstnanost – jedinci dobrovolně nezaměstnaní by si mohli najít práci 

při tržní ceně, avšak tato cena se jim zdá velmi nízká, proto raději volí volný čas a hledají 

přijatelnější pracovní příležitosti.  

Nedobrovolná nezaměstnanost – stav, kdy vzniká přebytek nabídky práce. Existují jedin-

ci, kteří jsou ochotni při určité mzdové sazbě pracovat, ale nejsou pro ně pracovní příleži-

tosti. Nezaměstnaný akceptuje mzdu, kterou trh nabízí, i přesto však práci najít nemůže.  

K měření nezaměstnanosti se používá ukazatel míry nezaměstnanosti, který poměřuje po-

čet nezaměstnaných k ekonomicky aktivnímu obyvatelstvu a vyjadřuje se v procentech. 

Míru nezaměstnanosti propočítává Český statistický úřad. Číslo, které ve svých statistikách 

uvádí, není konečné, protože nezahrnuje ty jedince, kteří se na úřad práce neregistrují a ty 

jedince, kteří pracují na zkrácený pracovní úvazek, i když by raději pracovali na plný úva-

zek. Skutečná nezaměstnanost proto může být vyšší. Paradoxem mohou být jedinci, kteří 

práci vůbec nehledají a jsou registrovaní na místně příslušném úřadu práce jenom proto, že 

raději žijí z podpory a nabízená místa odmítají.  

3.2 Psychologická a sociální hlediska nezaměstnanosti  

Vyloučení ze zaměstnání je spojeno s deprivací v uspokojení základních potřeb. Ztráta 

práce, pokles životní úrovně, omezení společenských kontaktů působí na psychickou 

stránku a psychické i fyzické zdraví jedince. Jedinec je často vystavován situacím odmítá-

ní, což v něm způsobuje vyšší napětí a zvyšují se jeho negativní pocity. Ztrácí důvěru 

v sebe sama, prožívá pocity nedostatečnosti a podřadnosti. Z fyzických aspektů se vyskytu-

jí poruchy spánku, pocity úzkosti a obavy z budoucnosti (Brožová, 2003, s. 108).  

Giddens (1989 cit. podle Mareš, 2002, s. 58) shrnuje šest charakteristik placené práce, kte-

ré mají pro život člověka klíčový význam:  

1. peníze - mzda nebo plat jsou hlavním zdrojem uspokojování potřeb,  
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2. úroveň činností – zaměstnání představuje základnu pro získávání schopností a do-

vedností,  

3. rozmanitost žití – zaměstnání jako kontakt se sociálním světem,  

4. struktura času – smysluplné uspořádání denních aktivit,  

5. sociální kontakt – participace na aktivitách s ostatními lidmi,  

6. osobní identita – stabilní sociální identita.  

Prožívání ztráty práce je pro většinu lidí závažnou psychosociální zátěží. Dlouhodobá ztrá-

ta zaměstnání postihuje celou psychiku člověka. Pro dlouhodobě nezaměstná jedince je 

charakteristická sociální izolovanost, uzavírání se do sebe či úbytek sociálních kontaktů. 

Potřeba dostatečně dlouhé a společensky oceňované práce patří do struktury lidské přiro-

zenosti. Beznadějný boj s nezaměstnaností může některé lidi přivést k sebevraždě. Jiní 

natolik podlehnou tomuto stavu, že se přizpůsobí sníženému životnímu standardu, až skon-

čí jako bezdomovci či zločinci. Střídání naděje a zklamání na trhu práce přispívá k emoci-

onální labilitě a způsobuje deprese. Zkušenosti se ztrátou práce však neprobíhá u všech 

jedinců stejně. Zvládání situace ztráty práce je individuální záležitostí a je podmíněno psy-

chickou odolností jedince či věkem. Ukazuje se, že lépe se vyrovnávají se ztrátou zaměst-

nání ti, kteří hledají příčinu u sebe, ne však ve vnějších faktorech. Nepodléhají úzkosti, 

jsou aktivnější při hledání práce a jsou méně stresovaní. Boj s nezaměstnaností zvládají 

lépe také mladší jedinci. S věkem se stupňuje finanční odpovědnost, rodinná a společenská 

očekávání, touha po kariéře. S touho hypotézou můžeme odkázat na výzkum P. Lazersfel-

da (1975 cit. podle Buchtová, 2002, s. 100), který zjistil provázanost nezaměstnanosti  

s věkem, nikoli stupněm dosaženého vzdělání.  

Mareš (2002, s. 61 – 73) vymezil a popsal několik základních oblastí, které se dotýkají 

nezaměstnaných a ovlivňují jejich každodenní činnosti. Následně si stručně charakterizu-

jeme některé z nich.  

� Životní úroveň  

Žít pouze jenom z podpory v nezaměstnanosti či sociální podpory představuje pro neza-

městnaného a jeho rodinu velké snížení životní úrovně. Mnoho nezaměstnaných však pod-

poru v nezaměstnanosti nedostává. Buď nesplňují podmínky, nebo vyčerpali dobu, po kte-

rou je podpora udělována. Mizivý příjem nutí jedince omezit svoji spotřebu. Finanční potí-

že jsou častým důvodem nutící nezaměstnané vzít jakoukoliv i hůře placenou či méně kva-

lifikovanou práci.  
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� Konzumní deprivace 

Deprivace nezaměstnaných je spojena s jejich vyloučením ze sociálních vztahů a vylouče-

ním s konzumní společnosti. Získávání nového zboží je spojeno s pocitem uspokojení a je 

prožíváno jako příjemná událost. Deprivace nastává v okamžiku, kdy jedinec není schopen 

získat či vlastnit určité množství zboží. Denní bombardace reklamou či nabídkou super-

marketů vzbuzují a posilují tyto aspirace ještě více. Tlak na jedince je také zesilován soci-

álním okolím, prezentující určitou společenskou úroveň spotřeby.  

� Zkušenost změny času  

Nezaměstnanost je také spjata se změnami ve vnímání času. Čas nezaměstnanému ubíhá 

mnohem pomaleji, dny nemají žádnou strukturu, neprobíhá žádné odlišování pracovního 

týdne od víkendů. Čas přestává hrát důležitou roli a je naplňován pocity nudy. Dramaticky 

proto roste podíl nestrukturovaného času ve vztahu k času strukturovaném. Právě extrémní 

nárůst volně využitelné času paradoxně zabraňuje nezaměstnaným v tom, aby ho efektivně 

využívali. Životní styl se stává stylem pasivním.  

� Rodina  

Důsledky nezaměstnanosti nepociťují jenom ti, kdo ztratili své zaměstnání. Má vliv také  

na rodinné příslušníky, a to především pro finanční potíže a narušení vztahů. Napětí vzniká 

pod náporem stresu způsobeného nedostatkem finančních prostředků.  

� Sociální izolace  

Zaměstnání je zdrojem sociálních kontaktů a jeho ztráta tyto kontakty oslabuje či úplně 

přerušuje. V průběhu nezaměstnanosti dochází ke snížení frekvence sociálních styků  

a to jak separací z pracovního prostředí nebo jako reflexí na pocity stigmatizace, kterou 

sebou nezaměstnanost nese.  

� Nezaměstnanost a fyzické zdraví 

Problém nezaměstnanosti a fyzického zdraví můžeme spatřit v hlavním viníkovi, kterým je 

stres. Ke stresu se často přidávají další zesilující faktory, jako jsou kouření, požívání alko-

holu, léků a drog. Dlouhodobé vlivy nezaměstnanosti zahrnují vyšší pravděpodobnost roz-

voje kardiovaskulárních onemocnění, bronchiálních poruch, výskyt cholesterolu, vysoký 

tlak a vyšší úmrtnost.  
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� Nezaměstnanost a psychické zdraví  

Otázka následků na duševní zdraví zůstává zčásti nezodpovězena. Z části proto, že někteří 

autoři zmiňují závislost výskytu duševního onemocnění u nezaměstnaných, avšak jejich 

výsledky jsou kontroverzní. Warr (1985 cit. podle Mareš, 2002, s. 73) uvádí způsoby, kte-

rými může nezaměstnanost ovlivňovat psychické zdraví:  

- finanční potíže,  

- omezení společenských kontaktů,  

- malý prostor pro rozhodování,  

- nedostatek příležitostí k rozvíjení nových dovedností, získávání nových zkušeností,  

- nárůst ponižujících zkušeností (odmítání žádosti o práci),  

- pocit úzkosti z budoucnosti,  

- redukce kvality interpersonálních kontaktů.  

S dlouhodobou nezaměstnaností přicházejí pocity neužitečnosti, ztráty smyslu života, ob-

jevují se příznaky depresí či vyšší počet dokonaných sebevražd. Prohloubení depresivních 

stavu je u tohoto stádia nezaměstnanosti zřetelné. U krátkodobé nezaměstnanosti trvá nadě-

je na získání nové práce, kdežto u dlouhodobé je znatelná a výzkumy prokazatelná rezig-

novanost (Hartl a Hartlová, 2010, s. 349). 

3.3 Politika zaměstnanosti v ČR 

Politika zaměstnanosti patří mezi specifickou oblast, protože vytváří opatření proti neza-

městnanosti a patří do systému záchranné sociální sítě. Je definována jako „ činnost, směřu-

jící k dosažení rovnováhy mezi nabídkou a poptávkou po pracovních silách, produktivnímu 

využití zdrojů pracovních sil a k zabezpečení práva občanů na zaměstnání.“ Cílem politiky 

zaměstnanosti je vytvářet optimální podmínky pro dosažení plné zaměstnanosti (Kotýnko-

vá a Němec, 2003, s. 131).  

Vlády jednotlivých zemí se shodují v tom, že snížení úrovně masové nezaměstnanosti  

je dnes politickou prioritou. Neexistuje však jednotná strategie prostředků, jak s ní účinně 

bojovat. Boj s nezaměstnaností není otázkou vytváření nových pracovních míst, ale záleží  

i na ekonomickém růstu. Společnost má několik možností, jak řešit danou problematiku 

(Mareš, 2002, s. 100 – 101):  

1. Vytváření nových pracovních míst 
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Jde zejména o vytváření vhodných podmínek pro vznik nových podniků v ziskové sféře  

a pro vstup cizího kapitálu. Dále snižování daní, vytváření dlouhodobých perspektiv pro 

růst podniků, programy investic a další podmínky usnadňující podnikání.  

2. Regulace trhu práce na straně nabídky pracovní síly  

Regulací vstupu na trh práce a odchodu z něho umožňuje sociální stát udržovat velikost 

nabídky práce. Dále přizpůsobuje nabídku a poptávku trhu práce z hlediska struktury, 

zejména rekvalifikací nezaměstnaných jedinců nebo poskytuje informace a kontakty mezi 

stranami nabídky a poptávky na trhu práce.  

3. Legislativní regulace podmínek práce  

Sociální stát vytváří takové podmínky, které udržují sociální smír a činnost trhu práce pro 

všechny zúčastněné. Můžeme sem zařadit podporu nových forem pracovních úvazků,  

tj. sdílen pracovního místa či práce na zkrácený úvazek.  

3.3.1 Úřady práce a jejich působnost 

Úřad práce České republiky je zřízen zákonem č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České repub-

liky a o změně souvisejících zákonů, kterým je vymezena jeho působnost. Zákon nabyl 

platnosti 1. 4. 2011, kdy se zrušili původní okresní úřady práce. Obvody působení kraj-

ských poboček jsou shodné s územím krajů, pro oblast bývalých okresů existují tzv. kon-

taktní pracoviště.  

Úřad práce plní úkoly v oblastech (MPSV, ©2009a):   

- zaměstnanosti,  

- ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,  

-  státní sociální podpory,  

- dávek pro osoby se zdravotním postižením,  

- příspěvku na péči a inspekce poskytování sociálních služeb,  

- pomoci v hmotné nouzi.  

Správním obvodem krajské pobočky ve Zlíně je území Zlínského kraje (území okresů 

Kroměříž, Uherské Hradiště, Vsetí a Zlín). Úřad práce Zlínského kraje má 13 kontaktních 

pracovišť.  

Úřad práce poskytuje všem občanům informační služby v oblasti pracovních příležitostí, 

zejména informace o (MPSV, ©2009b):   
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- volných pracovních místech,  

- situaci na trhu práce,  

- podmínkách zaměstnávání v zahraničí,  

- možnostech dalšího vzdělávání.  

Poskytuje poradenské služby pro:  

- volbu povolání,  

- volbu rekvalifikace,  

- zprostředkování vhodného zaměstnání.  

Osobám se zdravotním postižením:  

- zabezpečuje pracovní rehabilitaci zaměřenou na získávání a udržení vhodného za-

městnání,  

- může poskytnout příspěvek na vytvoření a provoz chráněného pracovního místa, 

pokud se tyto osoby rozhodnout vykonávat samostatnou výdělečnou činnost,  

- poskytuje poradenské služby pro volbu přípravy k práci osob se zdravotním posti-

žením.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODIKA VÝZKUMNÉHO ŠET ŘENÍ 

Teoretická část diplomové práce byla zaměřena na vymezení atribučních teorií, nezaměst-

nanosti a motivace k výkonu, která je východiskem pro praktickou část diplomové práce. 

Na základě těchto poznatků můžeme přistoupit ke stanovení cíle a formulaci výzkumných 

otázek a hypotéz.   

4.1 Cíl 

Diplomová práce se zaměřuje na výzkum sebeatribučních stylů u nezaměstnaných se za-

měřením na dimenzi subjektivní důležitosti ve vztahu k výkonové motivaci.  

Hlavním cílem je ověřit rozdíly míry faktoru subjektivní důležitosti životních situací pozi-

tivních, negativních, afiliativních a výkonových na základě délky nezaměstnanosti a po-

hlaví. Při vyhodnocení výsledků nás také bude zajímat posouzení rozdílů na základě míry 

deprese.  

Vycházíme přitom z výzkumu autorek Plevové a Urbanovské (2009, s. 18 - 33), které se 

zaměřily na zjišťování atribučních stylů vysokoškolských studentů ve vztahu k hladině 

sebevědomí a výkonové motivaci a orientovaly se právě na dimenzi subjektivní důležitosti. 

Jejich cílem bylo ověřit možné rozdíly míry faktoru subjektivní důležitosti životních situa-

cí pozitivních, negativních, afiliativních a výkonových mezi muži a ženami. V rozporu 

s jejich předpoklady, že ženy vnímají důležitěji situace afiliativní a negativní a muži vní-

mají subjektivně důležitěji situace výkonové a pozitivní se prokázalo, že ženy vnímají 

všechny situace subjektivněji důležitěji než muži. Vycházely přitom z empirických vý-

zkumů k genderové steryotypizaci, že žena je v euro-americké kultuře především svědomi-

tá, pečující, zaměřená a interpersonální vztahy a muž je průbojný, soutěživý a zaměřený  

na výkon. Proto předpokládaly, že ženy budou větší význam připisovat situacím afiliativ-

ním a muži výkonovým. Dimenze subjektivní důležitosti byla popsána ve výzkumné meto-

dě The Attributional Style Questionnaire (dále jen ASQ) od autora Peterson a kol. (1982), 

kterou také autorky Plevová a Urbanovská (2009, s. 18 – 33) použily ve svém výzkumu. 

Dotazník atribučního stylu od Petersona a kol. se zaměřuje na porozumění vztahu kauzál-

ním atribucí k vytváření si pozitivních či negativních událostí ve svém životě u depresiv-

ních osob. Odkazují se přitom na atribuční teorie deprese, které říkají, že se depresivní  

a nedepresivní osoby liší ve svých kauzálních úsudcích. Zamýšlí se nad tím, jestli se depre-

sivní a nedepresivní jedinci shodují v kauzálním úsudku nebo naopak je přítomnost depre-
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se v tomto úsudku rozděluje. Vychází přitom z teorie naučené bezmocnosti. Zahrnují di-

menzi lokalizace, stability, místa a globality. Škála subjektivní důležitosti byla zahrnuta 

s ohledem na možnost, že navrhovaný vztah atribučního stylu a deprese by se mohl vysky-

tovat pouze v subjektivně důležitých událostech než subjektivně nedůležitých.  

Vzhledem k povaze práce chceme vysledovat signifikantní rozdíly v subjektivním vnímání 

životních událostí u nezaměstnaných z hlediska délky nezaměstnanosti, pohlaví a míry 

deprese, popřípadě provázanost mezi těmito faktory. Provedený výzkum má vzhledem 

k neexistenci studií na toto téma v českém prostředí s danou skupinou respondentů a pova-

ze výzkumných otázek explorativní charakter. Explorace je spojena se zohledněním neo-

čekávaných jevů a skutečností, které vyplynou z výzkumu. Účelem této studie je přinést 

hlubší vhled do dané problematiky atribučních tendencí se zaměřením na subjektivní di-

menzi, popřípadě vytvořit návrh, jak by bylo možné tento jev dále zkoumat.   

4.2 Výzkumné otázky 

Diplomová práce se zaměřuje na výzkum sebeatribučních stylů u nezaměstnaných se za-

měřením na dimenzi subjektivní důležitosti ve vztahu k výkonové motivaci. Orientujeme 

subjektivní důležitost jako faktor ovlivňující hodnocení životních situací, který se jeví jako 

významný v kauzálních atribucích. Beck (2005, s. 1 - 3) zdůrazňuje, že je třeba rozlišovat 

mezi obecným významem životní situace a jejím osobním významem. Právě osobitý vý-

znam, připisované určité události, určuje emoční reakci na tuto událost. Zpřesňování pro-

blému výzkumné oblasti nás vedlo k jeho následující formulaci: Jakou kauzální váhu dáva-

jí nezaměstnaní různým životním situacím z hlediska subjektivní důležitosti?  

Na základě upřesnění cíle výzkumu byly formulovány tyto výzkumné otázky a hypotézy 

s predikční funkcí:  

1. Jaká je celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u neza-

městnaných ve vztahu k pohlaví?  

H1: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je u žen vyšší 

než u mužů.  

2. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u nezaměstna-

ných ve vztahu k délce nezaměstnanosti?  

 H2: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je vyšší  

u krátkodobě nezaměstnaných než u dlouhodobě nezaměstnaných.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 49 

 

3. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u nezaměstna-

ných ve vztahu k míře deprese?  

H3: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je rozdílná 

k míře deprese.  

4. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitivních, 

negativních, afiliativních a výkonových oblastech životních situací ve vztahu 

k pohlaví, délce nezaměstnanosti a míry deprese?  

H4: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

H5: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

H6: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

H7: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

H8: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

H9: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

H10: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

H11: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

H12: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

H13: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

H14: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  
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H15: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

5. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných 

v pozitivních/negativních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením 

a pozitivních/negativních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením 

ve vztahu k pohlaví, délce nezaměstnanosti a míře deprese?  

H16: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví rozdíl-

ná.  

H17: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

H18: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

H19: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví rozdíl-

ná.  

H20: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

H21: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

H22: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví rozdíl-

ná.  

H23: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  
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H24: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

H25: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví rozdíl-

ná.  

H26: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

H27: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

4.3 Definování proměnných 

Při formulaci výzkumných otázek a hypotéz jsme si definovali následující proměnné vý-

zkumného šetření:  

� Subjektivní důležitost v oblasti pozitivních životních situací  

Odpověď na otázku 4.1., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek v č. 1, 3, 6, 9, 

10, 12 v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. 

Jedná se o závisle proměnnou, metrickou.    

� Subjektivní důležitost v oblasti negativních životních situací  

Odpověď na otázku 4.2., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 2, 4, 5, 7, 8, 

11 v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. Jed-

ná se o závisle proměnnou, metrickou.  

� Subjektivní důležitost v oblasti afiliativních  životních situací 

Odpověď na otázku č. 4.4.., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 1, 4, 6, 7, 

9, 11 v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. 

Jedná se o závisle proměnnou, metrickou.  
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� Subjektivní důležitost v oblasti výkonových životních situací  

Odpověď na otázku č. 4.3., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 2, 3, 8, 

10, 12 v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. 

Jedná se o závisle proměnnou, metrickou.  

� Subjektivní důležitost v oblasti pozitivních životních situací s výkonovým inter-

personálním zaměřením (závisle proměnná, ordinální)  

Odpověď na otázku č. 5.1., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 3, 10, 12 

v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. Tato 

oblast se vztahuje na pozitivní situace zaměřené na dosahování cílů. Jedná se o závisle 

proměnnou, metrickou.  

� Subjektivní důležitost v oblasti negativních životních s výkonovým interpersonál-

ním zaměřením situací  

Odpověď na otázku č. 5.2., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 2, 5, 8 

v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. Tato 

oblast se vztahuje na negativní situace zaměřené na dosahování cílů. Jedná se o závisle 

proměnnou, metrickou.  

� Subjektivní důležitost v oblasti pozitivních životních situací s afiliativním  inter-

personálním zaměřením  

Odpověď na otázku č. 5.3., která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 1, 6, 9 

v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. Tato 

oblast se vztahuje na pozitivní situace s laskavým zaměřením. Jedná se o závisle proměn-

nou, metrickou.  

� Subjektivní důležitost v oblasti negativních životních situací s afiliativním  inter-

personálním zaměřením   

Odpověď na otázku č. 5.4, která je vyjádřena průměrnou hodnotou podotázek č. 2, 5, 8 

v dotazníku. Rozpětí odpovědí je určeno na škále od 1 do 7 podle míry důležitosti. Tato 

oblast se vztahu je na negativní situace s laskavým zaměřením. Jedná se o závisle proměn-

nou, metrickou.  
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� Délka nezaměstnanosti  

V úvodní části jsme se ptali na délku nezaměstnanosti jedince, který nám příslušný dotaz-

ník vyplňoval. Zajímalo nás, zda-li je jedinec krátkodobě nezaměstnán, tj. po dobu kratší 

jak 12 měsíců nebo dlouhodobě nezaměstnán, tj, po dobu delší jak 12 měsíců. Při určování 

délky nezaměstnanosti jsme se řídili klasifikací Mezinárodní organizace práce. Jedná se  

o nezávisle proměnnou, nominální.  

� Pohlaví  

Zajímalo nás rozlišení pohlaví vyplňujícího jedince na muže a ženu. Jedná se nezávisle 

proměnnou, nominální.  

� Míra deprese  

Míru deprese jsme měřili pomocí druhé části dotazníku. Jedná se o tzv. Beckův inventář 

deprese (Křivohlavý, 2003, s. 167 – 171), který obsahuje skupinu výroků. Jedinec vybral 

v každé otázce jeden výrok, který ho nejblíže charakterizoval. Výroky byly bodované od  

0 do 3 dle posloupnosti. Pro vyhodnocení dotazníku jsme sečetli všechny body a výsled-

kem součtu nám vyšel číselný údaj. Při tomto šetření se zjistil následující vztah:  

0 – 11 bodů žádná deprese (1) 

12 – 19 bodů slabá deprese (2) 

20 – 26 bodů mírná deprese (3) 

26 – 63 bodů těžká forma deprese (4) 

Každé úrovni deprese jsme přiřadili číselný faktor, který jsme následně zanesly do tabulky 

zpracovaných údajů. Míra deprese je nezávislou proměnnou, ordinální. 

4.4 Pojetí výzkumu 

Náš výzkum je kvantitativně zaměřen. Jedná se o studii, v níž hledáme souvislosti mezi 

příčinným posuzováním životních situací zaměřených na dimenzi subjektivní důležitosti  

a porovnávání výsledků z hlediska délky nezaměstnanosti, rozdílností pohlaví a mírou de-

prese.  
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4.5 Výzkumný soubor 

Výzkumný soubor tvoří nezaměstnaní jedinci Zlínského kraje ve všech věkových kategorií 

v zastoupení obou pohlaví a jednotlivých délek nezaměstnanosti.  

Základním souborem jsou nezaměstnaní jedinci ve Zlínském kraji registrovaní na úřadech 

práce. Český statistický úřad eviduje k datu 9. dubna 2013 celkem 8, 57% nezaměstna-

ných. Z celkového počtu 587 693 jedinců se jedná o 50 365 mužů a žen, kteří aktuálně řeší 

problematiku zaměstnanosti (http://www.czso.cz/xz/redakce.nsf/i/home)  

Výběrovým souborem jsou nezaměstnaní jedinci ve Zlínském kraji registrovaní na Úřadu 

práce ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem, Kroměříži a Holešově, kteří reprezentují základní 

znaky základního souboru. V rámci výzkumu jsme oslovili všech třináct kontaktních pra-

covišť úřadu práce. Pozitivní zpětnou vazbu jsme získali pouze u čtyř kontaktních praco-

višť, kde jsme následně výzkum realizovali. 

Velikost výzkumného souboru činilo 184 respondentů. Rozdali jsme 566 dotazníků, zpět 

se nám vrátilo 189 dotazníků. Z tohoto počtu jsme jich 5 vyřadili pro jejich neúplnost. Ná-

vratnost dotazníků tedy činila 33%.   

4.6 Faktografické údaje výzkumného vzorku  

Z následujícího grafického zpracování údajů výzkumného vzorku lze vyčíst jeho faktogra-

fické charakteristiky. Tento soubor tvoří 184 respondentů, přihlášených na úřadu práce  

a zapojili se tak vyplněním dotazníku do toho výzkumu.  

Získáváme tedy základní charakteristiku výzkumného souboru znázorňující informace  

o zastoupení respondentů podle pohlaví, délky nezaměstnanosti a mírou deprese.  
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Rozložení respondentů dle pohlaví: 

Graf 1 Rozložení respondentů dle pohlaví 

 

1 = žena, 2 = muž 

Z výsečového grafu rozložení respondentů lze usoudit, že převažuje účast žen (64%)  

nad muži (36%).  

Rozložení respondentů podle délky nezaměstnanosti:  

Graf 2 Rozložení respondentů dle délky nezaměstnanosti  

 

1 = kratší jak 12 měsíců (krátkodobá nezaměstnanost) 

2 = delší jak 12 měsíců (dlouhodobá nezaměstnanost) 

Z výsečového grafu rozložení respondentů lze usoudit, že převažuje účast krátkodobě ne-

zaměstnaných respondentů (60%) nad dlouhodobě nezaměstnanými respondenty (40%).  
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Rozložení respondentů dle míry deprese:  

Graf 3 Rozložení respondentů dle míry deprese 

 

1 = žádná deprese, 2 = lehká deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Z výsečového grafu rozložení respondentů na základě stupně depresivity, můžeme usoudit, 

že převažuje účast zdravých jedinců bez známky deprese (62%), vysokou míru zastoupení 

můžeme najít i u jedinců s lehkou formou deprese (27%).  

4.7 Metody a techniky výzkumu 

Pro sběr dat byla použita výzkumná metoda – dotazník. Dotazník se skládal ze tří částí. 

Úvodní část obsahovala faktografické otázky na zjištění pohlaví a délky nezaměstnanosti. 

Druhá část dotazníku byla zaměřená na zjišťování atribučního stylu vnímání životních si-

tuací s důrazem na dimenzi subjektivní důležitosti. Tato část je složena z 12 otázek a je 

modifikovanou verzí Dotazníku atribučního stylu (ASQ) vydaného v roce 1982 Peterso-

nem et. al. Poslední část se skládá z 21 otázek zaměřených na zjištění míry depresivity  

u nezaměstnaných respondentů vycházející z již seskládaného Beckova inventáře deprese. 

Tato metoda nám pomohla stanovit míru deprese u nezaměstnaných jedinců. 

Před zahájením sběru dat byla provedena pilotáž s cílem zjistit jasnosti instrukcí a srozumi-

telnost jednotlivých položek dotazníku na základě dostupného výběru respondentů různých 

věkových kategorií. Na základě posbíraných údajů a komentářů jsme provedli potřebné 

změny, zejména v druhé části dotazníků, která se týkala měření atribučního stylu. Respon-

denti nerozuměli původní verzi, která byla složená pouze z výroku (životních situací)  

a škály od 1 do 7 dle stupně důležitosti. Proto jsme se rozhodli ke každé jednotlivé životní 

události přiřadit škálu od 1 do 7 dle stupně důležitosti a tyto dva póly objasnit názorným 
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příkladem. Následně po finálních úpravách jsme dotazník použili v terénu. Sběr dat pro 

výzkum probíhal v měsících únor až duben 2013 na kontaktních pracovištích Úřadu práce 

ve Zlíně, Bystřici pod Hostýnem, Kroměříží a Holešově.  

4.7.1 Dotazník atribučního stylu (ASQ) 

Peterson et a. (1982) vytvořili metodu The Attribution Style Questionnaire (ASQ), zjišťují-

cí atribuční (explanační) styl jedince. Respondentovi je předložen dotazník s 12 hypotetic-

kými situacemi. Tyto situace jsou rozděleny na 6 pozitivních (1, 3, 6, 9, 10, 12) a 6 nega-

tivních (2, 4, 5, 7, 8, 11). Těchto šest situací bylo dále rozděleno na tři situace s interperso-

nálně afiliativním obsahem (pozitivní 1, 6, 9; negativní 4, 7, 11) a tři situace 

s interpersonálně výkonovým obsahem (pozitivní 3, 10, 12; negativní 2, 5, 8). U každé 

situace jsou respondentovi položeny další 4 subotázky: (A) proband má určit jednu hlavní 

příčinu, které mohla danou situaci zapříčinit, (B) proband je dotazován osobní podíl - di-

menze personalizace: škála internality x externality, (C) otázka zaměřená na zjištění, do 

jaké míry proband považuje danou příčinu situace za stabilní v čase - dimenze trvalosti: 

škála stability x nestability, (D) proband má za úkol uvést, do jaké míry věří, že se daná 

příčina objeví i při jiných situacích - dimenze globality: škála specifita x nespecifita a (E) 

otázka zaměřená na subjektivní důležitost. V našem výzkumu se orientujeme pouze na tuto 

subotázku. Odpovědi jsou respondentem nanášeny na 7 bodovou Likertovu škálu, kde 

vyšší číselná hodnota značí extrémní důležitost situace a nižší číselná hodnota se vztahuje 

k absolutní nedůležitosti životní situace pro daného respondenta.  

4.7.2 Beckův inventář deprese 

Beckův inventář deprese je 21 položková škála měřící úzkost na 4 bodové škále a ukazuje 

celkovou míru deprese. Respondent si má nejdříve přečíst všechna tvrzení a vybrat si to, 

které ho nejlépe vystihuje. Každá položka se skóruje od 0 do 3 dle stupně závažnosti. Ná-

sledně se všechny počty sečtou a udávají celkový skór deprese. Nejvyšší možnou hodnotou 

dotazníků může být 63 bodů. Nejnižší možná hodnota může být nula. Následné vyhodno-

cení jsme převzali od Křivohlavého (2004, s. 167 – 171):  

0 – 11 bodů žádná deprese,  

12 – 19 bodů slabá deprese,  

20 – 26 bodů mírná deprese,  

26 – 63 bodů těžká deprese. 
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4.8 Způsob zpracování dat 

Před samotnou analýzou dat jsme všechny získané údaje společně s jejich základními cha-

rakteristikami výzkumného vzorku zanesli do tabulky vytvořené pomocí Microsoft Office 

Excel 2007.  Následně testovali hypotézy H1 – H27 v programu STATISTICA 10. Do této 

tabulky byly zapsány faktografické údaje o respondentech (pohlaví, délka nezaměstnanos-

ti), dále hodnoty jednotlivých škálových otázek druhé části dotazníku, která se zabývala 

atribučními postoji nezaměstnaných z hlediska dimenze subjektivní důležitosti k životním 

situacím. Pro tyto hodnoty jsme vypočítali průměry jednotlivých oblastí (pozitivní, nega-

tivní, afiliativní, výkonové, pozitivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením, 

negativní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením, pozitivní situace 

s afiliativním interpersonálním zaměřením, a negativní situace s interpersonálním zaměře-

ním). Do základní tabulky jsme si zanesli také míru deprese určenou dle Beckova inventáře 

deprese a celkovou průměrnou hodnotou subjektivní důležitosti k životním situacím u ne-

zaměstnaných jedinců.  

Před samotným zpracováním dat byly testovány předpoklady použití metody testování. 

V jednotlivých oblastech nebyly tyto předpoklady splněny, tj. data nepocházela z normál-

ního rozložení, proto bylo použito neparametrické testování. Konkrétně šlo o Kruskal-

Wallisovu analýzu rozptylu (H3, H6, H9, H12, H15, H18, H21, H24, H27) a Mann-

Whitneyův U-test (H1, H2, H4, H5, H7, H8, H10, H11, H13, H14, H16, H17, H19, H20, 

H22, H23, H25, H26).  

Výsledky šetření byly graficky znázorněny a popsány.  
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5 ANALÝZA A INTERPRETACE VÝSLEDK Ů 

Stěžejním cílem diplomové práce je zjištění sebeatribučních stylů u nezaměstnaných  

se zaměřením na dimenzi subjektivní důležitosti a ověření rozdílů míry faktoru subjektivní 

důležitosti životních situací na základě délky nezaměstnanosti, pohlaví a míry deprese.  

1. Jaká je celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u ne-

zaměstnaných ve vztahu k pohlaví?  

H1: Předpokládáme, že celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je  

u žen vyšší než u mužů.  

Tab.  5 Míra faktoru subjektivní důležitosti podle pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Celková míra subjektivní důležitosti 11563,5 5272,5 3061,5 2,322 0,020 2,326 0,020 117,0 66,000
 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly ve faktoru 

subjektivní důležitosti mezi muži a ženami (p = 0,020, p<0,05). Přijímáme proto alterna-

tivní hypotézu, že mezi celkovou mírou faktoru subjektivní důležitosti a pohlavím existují 

statisticky významné rozdíly.  

Graf 4 Rozdíly celkové v míře faktoru subjektivní důležitosti dle pohlaví  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Celková míra subjektivní důležitosti
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1 – ženy, 2 – muži 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 60 

 

Dle krabicového grafu je zřejmé velmi podobné rozložení dat, kdy střední hodnoty se  

u obou pohlaví pohybují mezi 5,5 – 6. Byly však rozeznány statisticky významné rozdíly. 

Podle grafického znázornění lze soudit, že míra faktoru subjektivní důležitosti životních 

situací je u žen vyšší než u mužů. Můžeme si také všimnout vyššího rozpětí hodnot minima 

a maxima u žen.  

2. Jaká je celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u ne-

zaměstnaných ve vztahu k délce nezaměstnanosti?  

 H2: Předpokládáme, že celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je 

vyšší u krátkodobě nezaměstnaných než u dlouhodobě nezaměstnaných.  

Tab.  6 Míra faktoru subjektivní důležitosti podle délky nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt
poř.

skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N
platn.

skup. 1

N
platn.

skup. 2
Celková míra subjektivní důležitosti 10637,0 6199,0 3424,0 1,730 0,084 1,733 0,083 109,000 74,000

 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti na základě délky nezaměstnanosti (p = 0,083, p>0,05). Nemůže proto při-

jmout stanovenou hypotézu H2 a platí, že krátkodobě nezaměstnaní a dlouhodobě neza-

městnaní dosahují podobné míry faktoru subjektivní důležitosti životních situací.  

3. Jaká je celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací u ne-

zaměstnaných ve vztahu k míře deprese?  

H3: Předpokládáme, že celková míra faktoru subjektivní důležitosti životních situací je 

rozdílná k míře deprese.  

Tab.  7 Míra faktoru subjektivní důležitosti dle míry deprese 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Celková míra subjektivní důležitosti (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =24,42696 p =,0000

Závislá:
Celková míra subjektivní důležitosti

1
R:101,85

2
R:89,390

3
R:55,250

4
R:22,556

1
2
3
4

0,993 0,046 0,000
0,993 0,377 0,003
0,046 0,377 1,000
0,000 0,003 1,000

 

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 
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Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti a mírou deprese (p = 0, 00001; p<0,05).   

Graf 5 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti dle míry deprese 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Celková míra subjektivní důležitosti
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,00001), že míra deprese je  

ve vztahu k celkové míře subjektivní důležitosti v jednotlivých oblastech rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat u žádné deprese (1)  

s těžkou depresí (4), žádné deprese (1) s mírnou depresí (3), slabá deprese (2) s těžkou de-

presí (4).  

Míra subjektivní důležitosti v jednotlivých oblastech životních situací je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s mírnou deprese,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.   

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v jednotlivých ob-

lastech životních situací se vyskytuje u jedinců, kteří netrpí depresí. Naopak nejmenší míra 

subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou formou deprese.  
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4. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných 

v pozitivních, negativních, afiliativních a výkonových oblastech životních 

situací ve vztahu k pohlaví, délce nezaměstnanosti a míry deprese?  

H4: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

Tab.  8 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích ve vztahu 

k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N
platn.

skup. 1

N
platn.

skup. 2
Pozitivní 11210,5 5625,5 3414,5 1,296 0,195 1,301 0,193 117,000 66,000  

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích ve vztahu k pohlaví (p = 0,195, p>0,05). Nemůže-

me proto přijmout stanovenou hypotézu H4 a platí, že muži a ženy vnímají podobně pozi-

tivní životní události na základě faktoru subjektivní důležitosti.   

 

H5: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

Tab.  9 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích ve vztahu 

k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N
platn.

skup. 1

N
platn.

skup. 2
Pozitivní 10168,5 6667,5 3892,5 0,398 0,691 0,400 0,689 109,000 74,000  

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích ve vztahu k délce nezaměstnanosti (p = 0,691, 

p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypotézu H5 a platí, že krátkodobě i dlou-

hodobě nezaměstnaní vnímají podobně pozitivní životní události na základě faktoru sub-

jektivní důležitosti.  
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H6: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

Tab.  10 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích ve vztahu 

k míře deprese  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Pozitivní (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =19,03021 p =,0003

Závislá:
Pozitivní

1
R:99,377

2
R:93,030

3
R:60,100

4
R:28,278

1
2
3
4

1,000000 0,147374 0,000636
1,000000 0,436346 0,004414
0,147374 0,436346 1,000000
0,000636 0,004414 1,000000  

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích a mírou deprese (p = 0,0003; 

p<0,05).   

Graf 6 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích dle 

míry deprese 

Krabicový graf dle skupin
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 
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Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,0003), že míra deprese je ve 

vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat u žádné deprese (1) 

s těžkou depresí (4) a slabou depresí (2) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních životních situacích je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.  

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v pozitivních život-

ních situacích se vyskytuje u jedinců, kteří netrpí depresí a jedinců se slabou depresí. Nao-

pak nejmenší míra subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou formou deprese.  

 

H7: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

Tab.  11 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích ve vztahu 

k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní 11622,5 5213,5 3002,5 2,493 0,013 2,501 0,012 117,000 66,000  

Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,01; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti 

v negativních situacích a pohlavím existují statisticky významné rozdíly.  
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Graf 7 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích k po-

hlaví 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Negativní
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1= ženy, 2 = muži 

Dle krabicového grafu je zřejmé velmi podobné rozložení dat, kdy střední hodnoty se  

u obou pohlaví pohybují mezi 5,5 – 6. Byly však rozeznány statisticky významné rozdíly. 

Podle grafického znázornění lze soudit, že míra faktoru subjektivní důležitosti v negativ-

ních životních situacích je u žen vyšší než u mužů.  

 

H8: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

Tab.  12 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích ve vztahu 

k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní 10870,0 5966,0 3191,0 2,393 0,017 2,400 0,016 109,000 74,000
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Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,01; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti 

v negativních situacích a délkou nezaměstnanosti existují statistiky významné rozdíly.  

Graf 8 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích 

k délce nezaměstnanosti  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Negativní

 Medián 
 25%-75% 
 Min-Max 
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1 = krátkodobě nezaměstnání, 2 = dlouhodobě nezaměstnaní 

Dle krabicového grafu je zřejmé opět velmi podobné rozložení dat. Byly však rozeznány 

statisticky významné rozdíly. Podle grafického znázornění lze soudit, že míra faktoru sub-

jektivní důležitosti v negativních životních situacích je u krátkodobě nezaměstnaných 

vyšší, než u dlouhodobě nezaměstnaných.  
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H9: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

Tab.  13 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích ve vztahu 

k míře deprese 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Negativní (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =17,69086 p =,0005

Závislá:
Negativní

1
R:99,061

2
R:93,590

3
R:56,000

4
R:33,722

1
2
3
4

1,000000 0,082248 0,002204
1,000000 0,243061 0,010805
0,082248 0,243061 1,000000
0,002204 0,010805 1,000000  

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích a mírou deprese (p = 0,0005; 

p<0,05).   

Graf 9 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích dle 

míry deprese  

Krabicový graf dle skupin
Proměnná: Negativní
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 
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Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,0005), že míra deprese je  

ve vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat u žádné deprese (1) 

s těžkou depresí (4) a slabou depresí (2) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních životních situacích je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.  

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v negativních život-

ních situacích se vyskytuje u jedinců, kteří netrpí depresí. Naopak nejmenší míra subjek-

tivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou formou deprese.  

 

H10: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

Tab.  14 Míra faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích ve vztahu 

k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Výkonová 10911,5 5924,5 3713,5 0,427 0,669 0,429 0,668 117,000 66,000
 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti ve výkonových situacích ve vztahu k pohlaví (p = 0,66, p>0,05). Nemů-

žeme proto přijmout stanovenou hypotézu H10 a platí, že ženy i muži vnímají podobně 

výkonové životní události na základě faktoru subjektivní důležitosti.  
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H11: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

Tab.  15 Míra faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích ve vztahu 

k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Výkonová 10128,0 6708,0 3933,0 0,283 0,777 0,284 0,776 109,000 74,000

 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti ve výkonových situacích ve vztahu k délce nezaměstnanosti (p = 0,776, 

p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypotézu H11 a platí, že krátkodobě ne-

zaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní vnímají podobně výkonové životní události  

na základě faktoru subjektivní důležitosti.  

 

H12: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných ve výko-

nových oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

Tab.  16 Míra faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích ve vztahu 

k míře deprese  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Výkonová (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =23,59180 p =,0000

Závislá:
Výkonová

1
R:98,259

2
R:98,460

3
R:48,350

4
R:25,333

1
2
3
4

1,000000 0,025679 0,000420
1,000000 0,037908 0,000825
0,025679 0,037908 1,000000
0,000420 0,000825 1,000000  

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích a mírou deprese (p = 0, 00; 

p<0,05).    
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Graf 10 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích  

dle míry deprese  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Výkonová
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese  

Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,00001), že míra deprese je  

ve vztahu k faktoru subjektivní důležitosti ve výkonových situacích rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat u žádné deprese (1) 

s těžkou depresí (4), žádná deprese (1) s mírnou depresí (3), slabá deprese (2) s mírnou 

depresí (3) a slabá deprese (2) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních životních situacích je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s mírnou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s mírnou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.  

Dle krabicového grafu vidíme, že překvapivě nejvyšší míra subjektivní důležitosti 

v negativních životních situacích se vyskytuje u jedinců, kteří trpí slabou depresí. Naopak 

nejmenší míra subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou formou deprese. 
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H13: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

Tab.  17 Míra faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích ve vztahu 

k pohlaví  

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Afiliativní 11661,5 5174,5 2963,5 2,607 0,009 2,617 0,009 117,000 66,000

 

Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,009; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti 

v afiliativních  situacích a pohlavím existují statistiky významné rozdíly.  

Graf 11 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích 

k pohlaví  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Afiliativní
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1 = ženy, 2 = muži 

Dle krabicového grafu je zřejmé velmi podobné rozložení dat mezi ženami a muži. Byly 

však rozeznány statisticky významné rozdíly. Podle grafického znázornění lze soudit,  

že míra faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních životních situacích je vyšší u žen, než  

u mužů.  Můžeme si také všimnout velmi vysokého rozpětí minima a maxima.   
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H14: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vztahu k délce nezaměstnanosti rozdílná.  

Tab.  18 Míra faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích ve vztahu 

k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Afiliativní 10842,5 5993,5 3218,5 2,315 0,021 2,324 0,020 109,000 74,000

 

Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,02; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti 

v afiliativních  situacích a délkou nezaměstnanosti existují statisticky významné rozdíly.  

Graf 12 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích 

k délce nezaměstnanosti  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Afiliativní
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1 = krátkodobě nezaměstnaní, 2 = dlouhodobě nezaměstnaní 

Byly však rozeznány statisticky významné rozdíly. Podle grafického znázornění lze soudit, 

že míra faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních životních situacích je vyšší u krátko-

době nezaměstnaných než u dlouhodobě nezaměstnaných  
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H15: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v afilia-

tivních oblastech životních situací je ve vtahu k míře deprese rozdílná.  

Tab.  19 Míra faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích ve vztahu 

k míře deprese 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Afiliativní (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =13,65801 p =,0034

Závislá:
Afiliativní

1
R:100,86

2
R:83,570

3
R:79,600

4
R:40,389

1
2
3
4

0,325952 1,000000 0,005863
0,325952 1,000000 0,146205
1,000000 1,000000 0,643009
0,005863 0,146205 0,643009  

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích a mírou deprese (p = 0,0034; 

p<0,05).   

Graf 13 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích dle 

míry deprese 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Afiliativní
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese  

Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,0034), že míra deprese je  

ve vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v afiliativních situacích rozdílná.   
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Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat pouze u žádné deprese 

(1) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních životních situacích je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí.   

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v negativních život-

ních situacích se vyskytuje u jedinců, kteří netrpí žádnou depresí. Naopak nejmenší míra 

subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou formou deprese. 

 

5. Jaká je míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných 

v pozitivních/negativních situacích s výkonovým interpersonálním zaměře-

ním a pozitivních/negativních situacích s afiliativním interpersonálním 

zaměřením ve vztahu k pohlaví, délce nezaměstnanosti a míře deprese?  

H16: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví rozdílná.  

Tab.  20 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k pohlaví  

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N platn.
skup. 1

N
platn.

skup. 2
Pozitivní s výkonovým 10734,5 6101,5 3831,5 -0,084 0,933 -0,085 0,932 117,000 66,000

 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením ve vzta-

hu k pohlaví (p = 0,93, p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypotézu H16  

a platí, že muži i ženy vnímají podobně pozitivní situace s výkonovým interpersonálním 

zaměřením na základě faktoru subjektivní důležitosti.  
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H17: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

Tab.  21 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Pozitivní s výkonovým 9707,0 7129,0 3712,0 -0,911 0,362 -0,919 0,358 109,000 74,000
 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením ve vzta-

hu k délce nezaměstnanosti (p = 0,3; p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypo-

tézu H17 a platí, že krátkodobě nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní vnímají podobně 

pozitivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením na základě faktoru subjektivní 

důležitosti.  

 

H18: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

Tab.  22 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k míře deprese  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Pozitivní s výkonovým (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =19,17352 p =,0003

Závislá:
Pozitivní s výkonovým

1
R:97,026

2
R:98,830

3
R:57,050

4
R:29,222

1
2
3
4

1,000000 0,132743 0,001310
1,000000 0,136772 0,001707
0,132743 0,136772 1,000000
0,001310 0,001707 1,000000

 

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým interpersonálním za-

měřením a mírou deprese (p = 0, 0003; p<0,05).   
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Graf 14 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích 

s výkonovým interpersonálním zaměřením k míře deprese 

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Pozitivní s výkonovým
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese  

Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,0003), že míra deprese je ve 

vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým interpersonál-

ním zaměřením rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat pouze u žádné deprese 

(1) s těžkou depresí (4) a slabé deprese (2) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s výkonovým interpersonálním 

zaměřením je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.  

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v pozitivních situa-

cích s výkonovým interpersonálním zaměřením se vyskytuje u jedinců, kteří trpí slabou 

depresí. Naopak nejmenší míra subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou for-

mou deprese. 
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H19: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví roz-

dílná.  

Tab.  23 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní s výkonovým 11221,0 5615,0 3404,0 1,327 0,185 1,340 0,180 117,000 66,000

 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením ve 

vztahu k pohlaví (p = 0,18, p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypotézu H19 

a platí, že muži a ženy vnímají podobně negativní situace s výkonovým interpersonálním 

zaměřením na základě faktoru subjektivní důležitosti.  

 

H20: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

Tab.  24 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k délce nezaměstnanosti  

Mann-Whitneyův U test (List1 v dotazniky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní s výkonovým 10474,5 6361,5 3586,5 1,268 0,205 1,281 0,200 109,000 74,000
 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým interpersonálním zaměřením  

ve vztahu k délce nezaměstnanosti (p = 0,20, p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanove-

nou hypotézu H20 a platí, že krátkodobě nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní vnímají 

podobně negativní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením na základě faktoru 

subjektivní důležitosti.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 78 

 

H21: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro nega-

tivní situace s výkonovým interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

Tab.  25 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k míře deprese  

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Negativní s výkonovým (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =14,82248 p =,0020

Závislá:
Negativní s výkonovým

1
R:97,031

2
R:96,710

3
R:59,900

4
R:37,778

1
2
3
4

1,000000 0,201343 0,007411
1,000000 0,269136 0,012737
0,201343 0,269136 1,000000
0,007411 0,012737 1,000000

 

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým interpersonálním za-

měřením a mírou deprese (p = 0,002; p<0,05).   

Graf 15 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích 

s výkonovým interpersonálním zaměřením k míře deprese  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Negativní s výkonovým
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese  
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Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,002), že míra deprese je ve 

vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým interperso-

nálním zaměřením rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat pouze u žádné deprese 

(1) s těžkou depresí (4) a slabé deprese (2) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s výkonovým interpersonálním 

zaměřením je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí,  

- vyšší u jedinců se slabou depresí než jedinců s těžkou depresí.  

Dle krabicového grafu vidíme, že nejvyšší míra subjektivní důležitosti v negativních situa-

cích s výkonovým interpersonálním zaměřením se vyskytuje u jedinců, kteří trpí slabou 

depresí. Naopak nejmenší míra subjektivní důležitosti se vyskytuje u jedinců s těžkou for-

mou deprese. 

 

H22: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví roz-

dílná.  

Tab.  26 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
uprave

né

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Pozitivní s afiliativním 11375,0 5461,0 3250,0 1,774 0,076 1,793 0,073 117,000 66,000
 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením ve vzta-

hu k pohlaví (p = 0,07, p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hypotézu H22  

a platí, že muži a ženy vnímají podobně pozitivní situace s afiliativním interpersonálním 

zaměřením na základě faktoru subjektivní důležitosti.   
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H23: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v pozitiv-

ních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

Tab.  27 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k délce nezaměstnanosti 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná

Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Pozitivní s afiliativním 10428,5 6407,5 3632,5 1,137 0,255 1,149 0,250 109,000 74,000

 

Z tabulky vyplývá, že nebyly nalezeny statisticky významné rozdíly v míře faktoru subjek-

tivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením ve vzta-

hu k délce nezaměstnanosti (p = 0,25, p>0,05). Nemůžeme proto přijmout stanovenou hy-

potézu H23 a platí, že krátkodobě nezaměstnaní a dlouhodobě nezaměstnaní vnímají po-

dobně pozitivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením na základě faktoru sub-

jektivní důležitosti.  

 

H24: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných pro pozi-

tivní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

Tab.  28 Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k míře deprese 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Pozitivní s afiliativním (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =12,67261 p =,0054

Závislá:
Pozitivní s afiliativním

1
R:100,65

2
R:83,150

3
R:81,300

4
R:43,444

1
2
3
4

0,308465 1,000000 0,010881
0,308465 1,000000 0,230668
1,000000 1,000000 0,719166
0,010881 0,230668 0,719166  

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Dle tabulky musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly v míře 

faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonálním zamě-

řením a mírou deprese (p = 0, 0054; p<0,05).   
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Graf 16 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích 

s afiliativním interpersonálním zaměřením k míře deprese  

Krabicový graf dle skupin

Proměnná: Pozitivní s afiliativním
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1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Zamítáme nulovou hypotézu a přijímáme alternativní (p = 0,0054), že míra deprese je ve 

vztahu k faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonál-

ním zaměřením rozdílná.   

Z předchozí tabulky vidíme, že největší vztah můžeme zaznamenat pouze u žádné deprese 

(1) s těžkou depresí (4).  

Míra faktoru subjektivní důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonálním 

zaměřením je: 

- vyšší u nedepresivních jedinců než jedinců s těžkou depresí.   

Usuzujeme tak na základě statisticky významných rozdílů, které nám vyšly v předchozí 

tabulce, a to mezi nedepresivními jedinci a jedinci s těžkou depresí k faktoru subjektivní 

důležitosti v pozitivních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením.  

Na krabicovém grafu můžeme ještě vidět vyšší subjektivní důležitost u jedinců se slabou 

depresí a mírnou depresí, avšak zde nebyly prokázány významné statistické rozdíly,  

které bychom mohli prezentovat.  
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H25: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k pohlaví roz-

dílná.  

Tab.  29 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k pohlaví 

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Pohlaví
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní s afiliativním 11544,5 5291,5 3080,5 2,267 0,023 2,282 0,022 117,000 66,000
 

Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,02; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti v ne-

gativních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením a pohlavím existují statistic-

ky významné rozdíly.  

Graf 17 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích 

s afiliativním interpersonálním zaměřením k pohlaví  

Krabicový graf dle skupin
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1 = ženy, 2 = muži 

Byly však rozeznány statisticky významné rozdíly. Podle grafického znázornění lze soudit, 

že míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s afiliativním interpersonál-

ním zaměřením je vyšší u žen než u mužů.  
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H26: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vztahu k délce neza-

městnanosti rozdílná.  

Tab.  30 Míra faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k délce nezaměstnanosti  

Mann-Whitneyův U test (List1 v vysledky)
Dle proměn. Délka nezaměstnanosti
Označené testy jsou významné na hladině p <,05000

Proměnná
Sčt poř.
skup. 1

Sčt poř.
skup. 2

U Z p-hodn. Z
upravené

p-hodn. N platn.
skup. 1

N platn.
skup. 2

Negativní s afiliativním 10890,0 5946,0 3171,0 2,450 0,014 2,467 0,014 109,000 74,000

 

Musíme konstatovat, že byly nalezené statisticky významné rozdíly (p = 0,014; p<0,05).  

Přijímáme proto alternativní hypotézu, že mezi mírou faktoru subjektivní důležitosti v ne-

gativních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením a délkou nezaměstnanosti 

existují statisticky významné rozdíly.  

Graf 18 Rozdíly v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích 

s afiliativním interpersonálním zaměřením k délce nezaměstnanosti  

Krabicový graf dle skupin
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1 = krátkodobě nezaměstnaní, 2 = dlouhodobě nezaměstnaní  

Podle grafického znázornění lze soudit, že míra faktoru subjektivní důležitosti 

v negativních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je vyšší u krátkodobě 

nezaměstnaných než u dlouhodobě nezaměstnaných.  
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H27: Předpokládáme, že míra faktoru subjektivní důležitosti u nezaměstnaných v negativ-

ních situacích s afiliativním interpersonálním zaměřením je ve vtahu k míře deprese 

rozdílná.  

Tab.  31 Míra faktoru subjektivní důležitosti  v negativních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením ve vztahu k míře deprese 

Vícenásobné porovnání p hodnot (oboustr.); Negativní s afiliativním (List1 v vysledky)
Nezávislá (grupovací) proměnná : Deprese
Kruskal-Wallisův test: H ( 3, N= 183) =6,610617 p =,0854

Závislá:
Negativní s afiliativním

1
R:97,307

2
R:89,800

3
R:75,550

4
R:55,278

1
2
3
4

1,000000 1,000000 0,131591
1,000000 1,000000 0,431310
1,000000 1,000000 1,000000
0,131591 0,431310 1,000000

 

1 = žádná deprese, 2 = slabá deprese, 3 = mírná deprese, 4 = těžká deprese 

Přijímáme nulovou hypotézu (p = 0,08; p>0,05), že neexistují statisticky významné rozdíly 

v míře faktoru subjektivní důležitosti v negativních situacích s afiliativním interpersonál-

ním zaměřením ve vztahu k míře deprese. Jedinci s jednotlivými úrovněmi míry deprese 

vnímají podobně negativní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením na základě 

faktoru subjektivní důležitosti.  
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6 SHRNUTÍ A DISKUZE VÝZKUMNÉHO ŠET ŘENÍ 

Cílem výzkumu byla orientace na sebeatribuční styly u nezaměstnaných se zaměřením  

na dimenzi subjektivní důležitosti životních situací ve vztahu k pohlaví, délce nezaměstna-

nosti a míry deprese.  

Výzkumu se zúčastnilo 184 nezaměstnaných respondentů registrovaných na příslušném 

úřadu práce dle trvalého bydliště ve Zlínském kraji. Dotazovaní byli převážně ženy a krát-

kodobě nezaměstnaní jedinci.  

Za použití metody ASQ jsme měřili míru subjektivní důležitosti, kterou jedinci přikládají 

různým životním situacím (pozitivním, negativním, afiliativním a výkonovým). Máme 

totiž za to, že právě osobitý význam subjektivního připisování události, určuje emoční re-

akci na tuto událost ve smyslu důležitá x nedůležitá. Emoce úzce souvisí s osobností  

a podněcují tak průběh náhledu na životní situaci posouzením podmínek a vlastních mož-

ností. V tomto procesu náhledu se však mohou vyskytnout dysfunkční schémata, které vy-

tvářejí nepříjemné emoce. Těmito nepříjemnými emocemi si jedince interpretuje další zku-

šenosti a objasňuje si tak životní situace. Vzniká proto rozvoj deprese a naučené bezmoc-

nosti. Dlouhodobé trvání jedinců v situacích, jejichž výsledek nemohou nijak usměrňovat, 

způsobuje apatii, ztrátu motivace a pesimismus. Dochází proto k sebezhodnocení jedince či 

pro nás důležitějšímu pojmu a tím je menší míra subjektivního vnímání životních situací.  

 Ve výzkumném šetření jsme vycházeli z práce Plevové a Urbanovské (2009, s. 18 – 33), 

které se zaměřily na atribuční styl vysokoškolských studentů ve vztahu k hladině sebevě-

domí a výkonové motivace. Jejich cílem bylo ověřit si rozdíly míry faktoru subjektivní 

důležitosti v životních situacích na základě pohlaví. Předpokládaly, že ženy vnímají sub-

jektivněji životní situace afiliativní a negativní; naopak muži vnímají subjektivněji situace 

výkonové a pozitivní. Vycházely tak z generových studií, které poukazují na ženu jako 

svědomitou, pečující zaměřenou na interpersonální vztahy a muže jako průbojného, soutě-

živého a na výkon zaměřeného jedince. Jejich předpoklady se z části nevyplnily. Statistic-

ky významné rozdíly změřily u všech životních situací, ale prokázalo se, že všechny tyto 

situace vnímaly subjektivněji ženy než muži.  

Právě faktor pohlaví byl pro nás rovněž určující a primární. Rozhodli jsme se pro testování 

nejenom situací pozitivních, negativních afiliativních a výkonových, také sloučit póly sub-

jektivní důležitosti s cílovými oblastmi. Vytvořili jsme tak další situace pozitivní/negativní 

s afiliativním interpersonálním zaměřením a pozitivní/negativní s výkonovým interperso-
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nálním zaměřením. Taktéž nás zajímala celková subjektivní důležitost, která byla určena 

průměrnou hodnotou všech osmi dimenzí životních situací.  

První až třetí výzkumnou otázkou jsme zjišťovali celkovou míru subjektivní důležitosti 

životních situací ve vztahu k pohlaví, délce nezaměstnanosti a mírou deprese. Předpoklá-

dali jsme, že míra subjektivní důležitosti bude vyšší u žen a krátkodobě nezaměstnaných. 

U jedinců s depresí bude různá. Ve všech třech faktorech se prokázaly statistiky významné 

rozdíly. Potvrdila se hypotéza, že ženy vykazují vyšší míru subjektivní důležitosti život-

ních situací než muži a krátkodobě nezaměstnaní vykazují vyšší míru subjektivní důleži-

tosti než dlouhodobě nezaměstnaní. Co se týče jedinců s depresí, tak vyšší míru subjektivní 

důležitosti vykazují jedinci bez známky deprese a nejnižší míru subjektivní důležitosti,  

kdy životním událostem nepřikládají významnost, jedinci s těžkou depresí. Z toho vyplývá, 

že se nám potvrdily předpoklady H1 – H3.  

Čtvrtá výzkumná otázka se zaměřovala na míru subjektivní důležitosti životních situa-

cích pozitivních, negativní, afiliativních a výkonových ve vztahu k pohlaví, délce neza-

městnanosti a míře deprese. Předpokládali jsme, že míra subjektivní důležitosti 

v jednotlivých životních situacích bude rozdílná. Signifikantní rozdíly v životních situacích 

ve vztahu k pohlaví a délce nezaměstnanosti nám vyšli pouze v negativních a afiliativních 

životních situacích, kdy ženy a krátkodobě nezaměstnaní mají v obou případech vyšší míru 

subjektivní důležitosti než muži a dlouhodobě nezaměstnaní jedinci. U faktoru deprese 

nastala jiná situace. Signifikantní rozdíly subjektivní důležitosti byly naměřené u každé 

životní události. V pozitivních událostech byla vyzkoumána vyšší subjektivní důležitost  

u nedepresivních jedinců a jedinců se slabou depresí, nejnižší subjektivní důležitost u je-

dinců s těžkou depresí. V negativních a afiliativních událostech byla naměřena nejvyšší 

subjektivní důležitost u jedinců nedepresivních, naopak nejvyšší byla zaznamenána u je-

dinců s těžkou depresí. U afiliativních událostí byla subjektivní důležitost jedinců s těžkou 

depresí velmi nízko oproti ostatním zaznamenaným jevům. Ve výkonových událostech 

byla vyzkoumána nejvyšší subjektivní důležitost překvapivě pouze u jedinců se slabou 

depresí, nejnižší subjektivní důležitost u jedinců s těžkou depresí.  

Pátá výzkumná otázka se zaměřovala na míru subjektivní důležitosti životních situacích 

pozitivních/negativních s afiliativním interpersonálním zaměřením a pozitiv-

ních/negativních s výkonovým interpersonálním zaměřením ve vztahu k pohlaví, délce 

nezaměstnanosti a míře deprese. Předpokládali jsme, že míra subjektivní důležitosti v jed-

notlivých životních situacích bude rozdílná. Signifikantní rozdíly subjektivní důležitosti 
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byly naměřené pouze u negativních situací s afiliativním interpersonálním zaměřením. 

Mohli jsme předpokládat, že v této oblasti vyjdou statisticky významné rozdíly, protože  

u negativních a zároveň i u afiliativních oblastí se toto potvrdilo. Zajímala nás spíše míra 

subjektivní důležitosti ve vztahu k uvedeným faktorům. I tady se potvrdilo, že ženy a krát-

kodobě nezaměstnaní vnímají negativní situace s afiliativním interpersonálním zaměřením 

více než muži a dlouhodobě nezaměstnaní. Jiná situace nastala ve faktoru deprese, kdy se 

nám naopak nepotvrdily signifikantní rozdíly v negativních situacích s afiliativním inter-

personálním zaměřením, ale ve všech ostatních ano. V pozitivních situacích s afiliativním 

interpersonálním zaměřením se prokázala vyšší subjektivní důležitost u jedinců bez zná-

mek deprese, naopak nejnižší u jedinců s těžkou depresí. U pozitivních/negativních situací 

s výkonovým interpersonálním zaměřením se objevila vyšší subjektivní důležitost u jedin-

ců bez deprese a jedinců se slabou depresí. Nižší subjektivní důležitost se promítla u jedin-

ců s těžkou depresí.  

Pro lepší přehlednost jsme zpracovali výsledky do tabulky. První tabulka ukazuje signifi-

kantní rozdíly v míře subjektivní důležitosti ve vztahu k pohlaví a délce nezaměstnanosti. 

Druhá tabulka se zabývá subjektivní důležitostí a mírou deprese.  

Tab.  32 Míra subjektivní důležitosti ve vztahu k pohlaví a délce nezaměstnanosti 

 Míra SD k pohlaví Míra SD k délce nezaměstnanosti 

Celková subjektivní důležitost (SD) vyšší u žen - 

SD v pozitivních situacích   -  -  

SD v negativních situacích vyšší u žen vyšší u krátkodobě nezaměstnaných 

SD v afiliativních situacích  vyšší u žen vyšší u krátkodobě nezaměstnaných 

SD ve výkonových situacích  -  -  

SD v pozitivních situacích s afiliativním inter-

personálním zaměřením  
-  -  

SD v negativních situacích s afiliativním in-

terpersonálním zaměřením  
vyšší u žen vyšší u krátkodobě nezaměstnaných 

SD v pozitivních situacích s výkonovým in-

terpersonálním zaměřením  
-  -  

SD v negativních situacích s výkonovým in-

terpersonálním zaměřením  
-  -  
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Tab.  33 Míra subjektivní důležitosti ve vztahu k míře deprese  

 
Signifikantní 

rozdíly  

Nejvyšší míra subjektivní 

důležitosti  

Nejnižší míra subjek-

tivní důležitosti 

Celková subjektivní důležitost (SD) ANO nedepresivní jedinci jedinci s těžkou depresí 

SD v pozitivních situacích   ANO 
nedepresivní jedinci a 

jedinci se slabou depresí 
jedinci s těžkou depresí 

SD v negativních situacích ANO nedepresivní jedinci jedinci s těžkou depresí 

SD v afiliativních situacích  ANO nedepresivní jedinci jedinci s těžkou depresí 

SD ve výkonových situacích  ANO jedinci se slabou depresí jedinci s těžkou depresí 

SD v pozitivních situacích 

s afiliativním interpersonálním 

zaměřením  

ANO nedepresivní jedinci jedinci s těžkou depresí 

SD v negativních situacích 

s afiliativním interpersonálním 

zaměřením  

NE -  -  

SD v pozitivních situacích 

s výkonovým interpersonálním 

zaměřením  

ANO 
nedepresivní jedinci a 

jedinci se slabou depresí 
jedinci s těžkou depresí 

SD v negativních situacích 

s výkonovým interpersonálním 

zaměřením  

ANO 
nedepresivní jedinci a 

jedinci se slabou depresí 
jedinci s těžkou depresí 

 

Na základě realizace výzkumu se vynořila celá řada otázek a inspirací vedoucí k jeho po-

kračování. V prvé řadě musíme zpochybnit reliabilitu použitého testu. Vyvstává totiž otáz-

ka, zda-li na respondenty v daný okamžik nepůsobily okolní vlivy, které mohly působit  

na jeho vnímání a důležitost pro navrhované situace. Doporučovali bychom zkoumat stejné 

respondenty po delší časový úsek vícekrát za sebou, aby nedocházelo ke zkreslování.  

Dále se nám nelíbila omezenost v dimenzi subjektivní důležitosti, která byla ohraničená 

škálou od 1 do 7. Jedinec zde vymezil svůj postoj k dané situaci, ale testová metoda už 

nám neumožnila analyzovat a demonstrovat vzájemné vztahy s jeho stanoviskem. Nabízí 

eventuální rozšíření o potencionální otevřené otázky. Ross (1977 cit. podle Peterson  

a Semmel) argumentuje proti otevřeným otázkám. Kódování kauzálních atribucí do abs-

traktních kategorií dle něho závisí spíš na gramatické formě atribuce, než na jejím skuteč-

ném významu. Kdybychom se drželi této domněnky, vytvořili bychom seznam možných 

souvislostí, které bychom aplikovali do vylepšené testové metody zaměřené pouze na di-

menzi subjektivní důležitosti.   
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V souvislosti s výběrem vzorku bychom chtěli upozornit na možná omezení zobecnitelnos-

ti výsledků k celkovému rozložení a stratifikovanému výběru vzorků respondentů.  
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ZÁVĚR 

Téma atribučních procesů bylo v 80. letech 20. století jedním z hlavních témat sociální 

psychologie. Jedná se o praktickou disciplínu, která se zaměřuje na hledání příčinných 

souvislostí v běžných situacích, se kterými se jedinec ve svém životě setkává. Postupně se 

však zájem snižoval. V dnešní literatuře se nejvíce s atribučními procesy pracuje ve vztahu 

k pedagogické psychologii.  

Peterson a Semmel v roce 1982 vytvořili dotazník atribučního stylu (ASQ). Vycházeli 

z teorií, že depresivní a nedepresivní jedinci se liší ve svých kauzálních úsudcích. Proto se 

snažili porozumět vztahu ke kauzálním atribucím, které si vytvářejí depresivní osoby  

v souvislosti s pozitivními a negativními událostmi ve svém životě. Vycházeli z modelu 

naučené bezmocnosti a aplikovali ho na dimenze situační, stabilní, specifity a globality. 

Doplnili tuto teorii také o novou dimenzi subjektivní důležitosti, která byla zahrnuta 

s ohledem na možnost, že se přepokládaný vztah mezi atribučním stylem a depresí projeví 

pouze u důležitých událostí. Autorky Plevová a Urbanovská (2009) převzaly tuto novou 

dimenzi a aplikovaly jí na skupinu vysokoškolských studentů. Zjistili signifikantní rozdíly 

mezi pohlavím, tj. že ženy vykazovaly vyšší míru subjektivní důležitosti než muži.  

V našem výzkumném bádání jsme se právě těmito autorkami a jejich prací inspirovali a 

uplatnili jsme míru faktoru subjektivní důležitosti u jednotlivých životních situací u skupi-

ny nezaměstnaných jedinců. Zajímal nás faktor pohlaví, délka nezaměstnanosti a míra de-

prese. Bohužel naše výsledky nebyly natolik přesvědčivé, abychom je mohli generalizovat. 

Obecně se však subjektivní důležitost potvrdila u žen, krátkodobě nezaměstnaných a jedin-

ců bez známek deprese.  

Uplatnitelnost tohoto výzkumu spatřujeme v tom, že by se mělo s nezaměstnanými jedinci 

více pracovat z psychologického hlediska a měnit tak jejich sebezhodnocování a negativní 

vnímání. Právě osobitý význam životní situace určuje emoční reakci na tuto událost. Jestli-

že změníme kauzalitu a náhled na tyto situace, můžeme zmírnit známky deprese a tím vy-

lepšit život nezaměstnaného jak po fyzické, tak po psychické stránce.  
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