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ABSTRAKT 

Diplomová práce přibliţuje problematiku hodnotové a interpersonální orientace ţáků 

středních škol v okresním městě Břeclav. Teoretická část práce přináší poznatky z vývojo-

vého období adolescenta a vymezení jeho identity. Dále práce pojednává o pojmu identita, 

spojení kultury a kulturní identity, s čímţ jsou spojené hodnotové preference a interperso-

nální orientace. Část praktická je zaměřena na výzkumné šetření standardizovanými dotaz-

níky HO-PO-MO a SIPO. Za jejich pomoci zjišťujeme postoje, motivace, hodnotové orien-

tace a interpersonální tendence adolescentovy osobnosti. 
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ABSTRACT 

The diploma thesis brings insight to the issue of values and interpersonal orientation of 

secondary school studentsin the district town Břeclav. The theoretical part of the thesis 

provides insights of adolescent developmental period and the definition of its identity. Fur-

thermore, the thesis deals with the concept of identity and connection of culture and cul-

tural identity in conjunction with the value preferences and interpersonal orientation. The 

practical part is focused on research using standardized questionnaires HO-PO-MO and 

SIPO. Through these questionnaires we find attitudes, motivation, values and interpersonal 

tendencies of adolescent´s personality.  
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ÚVOD 

Hodnoty jedince se proměňují tak, jako se proměňuje celý svět. Kaţdá následující generace 

má svá specifika, na nichţ staví své hodnoty, které podvědomě určují jejich směr bytí a 

ţití. Kaţdý z nás během ţivota dozrává v určitou osobnost, kterou podmiňují jak vnější, tak 

i vnitřní vlivy. Jak uvádí Vágnerová (2005) proces zrání je předurčen genetickým progra-

mem s danou posloupností určitých změn, jeţ lze povaţovat i za stav připravenosti 

k dalšímu rozvoji. Zrání má zároveň vliv na formování ţebříčku hodnot jedince a celko-

vých hodnotových orientací. Kaţdý člověk se během dospívání rozvíjí a realizuje k obrazu 

svému i obrazu prezentovaného okolí tak, aby byl schopen si uvědomit, co od společnosti 

očekává a co naopak můţe společnosti sám nabídnout. Zároveň si během procesu ujasňuje 

své kvality. Výše zmíněné hodnotové orientace a interpersonální tendence jsou zkoumány 

v provedeném dotazníkovém šetření.  

V teoretické částijsou shrnuty poznatky o adolescenci a vývoji jedince právě v tomto obdo-

bí ţivota. Je vyzdvihována důleţitost jednotlivých změn, které přichází a s nimiţ se mladý 

dospívající musí vyrovnat. Hledáním sebe sama a své identity se mnohdy dostává do kon-

fliktu s okolím, rodiči a také vrstevníky, na které však zároveň spoléhá. Dále jsou vymeze-

ny základní hodnoty, ke kterým se jedinec obrací a dle nichţ se řídí. Význam hodnot je 

znatelný také v rovině interpersonálních orientací a vztahů. Jedinec si způsobem sobě 

vlastním vymezuje pro něj perspektivní a prioritní vztahy. V dnešním rychlém světě, kdy se 

mantinely morálních zásad, hodnot a postojů mohou rozostřit do mlhavých křivek je pro 

mladého člověka důleţité si ujasnit, jaké hodnoty jsou pro něj důleţité a které jsou jen po-

vrchní, a tedy není potřeba je tolik řešit. Dnešní středoškolský student si klade jednu z pro 

něj nejdůleţitějších otázek – co budu dělat dál ve svém ţivotě, na jakou školu půjdu a jaké 

bude mít mé vzdělání v budoucnu pro mě a pro společnost hodnotu. Hledá hodnotu sebe 

sama, dospívá do určitého sebepojetí a pochopení svých potřeb a postojů při formování 

svého hodnotového ţebříčku. K tomuto pak směřuje právě empirická část předkládané prá-

ce.  

Empirická část je věnována výzkumnému šetření, které se zároveň opírá o propojení teorie 

s praxí.K dotazníkovému šetření byli vybrání ţáci tří středních škol ve městě Břeclav. Cí-

lem výzkumného šetření je zjistit hodnotovou orientaci a preferované tendence 

v interpersonálních hodnotách na Břeclavsku. Břeclavsko bylo vybráno záměrně z důvodů, 
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ţe se jedná o specifickou oblast trojzemí. Břeclav leţí na hranicích České republiky, Slo-

venské republiky a Rakouské republiky. Kulturně se zde setkáváme s vlivy moravskými, 

záhoráckými a dolnorakouskými. Jedná se tedy o kulturně velmi diferencované prostředí. 

V tomto koutu naší země nebylo provedeno výzkumné šetření typově blízké našemu, a 

proto spatřujeme jako výhodu i nedostatečné zmapování problematik v daném okolí. Navíc 

jsme díky rešerším zjistili, ţe podobný výzkum v oblasti hodnot u středoškoláků v této lo-

kalitě nedělal.  

Výzkum je tedy zaměřen na zjišťování hodnotové orientace a interpersonálních tendencí u 

středoškoláků. Jako další cíl této práce je zmapování aktuálně preferovaných hodnot u 

mládeţe studující střední školu. Záměrně byly vybrány tři střední školy rozdílného zaměře-

ní, z důvodu toho, ţe nás zajímají rozdíly v hodnotových orientacích a interpersonálních 

tendencí nejen v závislosti na pohlaví ţáka, ale především v závislosti na typu školy, kterou 

ţáci navštěvují. Dalším cílem dotazníkového šetření je zjistit, jaké tendence projevují ado-

lescenti vůči svému okolí a naopak, co od svého okolí nejvíce očekávají. Ke zmapování 

hodnotové orientace a interpersonálních tendencí byly pouţity dva standardizované dotaz-

níky, HO-PO-MO a SIPO. Naše výzkumné šetření se stalo také součástí výstupů specific-

kého vysokoškolského výzkumu v rámci Interní grantové agentury IGA/FHS/2015/006.  

Závěr celé práce je vypracován z poznatků získaných analýzou vybraných knih a dokumen-

tů v kombinaci s výsledky provedeného výzkumu.Spolu s interpretací dat v porovnání 

s literaturou jsou uvedena řešení pro praxi. Naší snahou je nastínit moţnosti, jak adolescen-

tům pomoci v budoucí orientaci jejich ţivota a v realizaci sebe sama na cestě ţivotem. 
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I.  TEORETICKÁ ČÁST 
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1 ADOLESCENCE 

Etapa dětství je za námi, vstříc k dospělosti.  

 

Adolescence, tedy dospívání, je přechodným obdobím mezi dětstvím a dospělostí. Z hle-

diska vývoje člověka je tato ţivotní fáze jedna z nejdůleţitějších v jedincově ţivotě. V této 

kapitole nastíníme problematiku dospívání, kdy adolescent hledá především sám sebe. Jeho 

snahou je najít si místo ve společnosti i ve světě, kam chce patřit. Jelikoţ toto období je 

rozcestníkem dospívajícího, nastáváfáze přijímání určité identity, s níţ se ztotoţňuje a sou-

hlasí, a zároveň si vymezuje vlastní hodnoty, které inklinují k jeho interpersonálním orien-

tacím. K dosaţení cíle práce je nutné tedy vymezit zásadní pojmy vztahující se k tomuto 

tématu. Je důleţité uvědomit si jednotlivé fáze dospívání, jelikoţ v kaţdém úseku nastávají 

určité změny formující dále jedincovu osobnost.  

S ohledem na dynamičnosti proměn dnešního světa je také pozorovatelný fenomén rychlé-

ho přechodu od dětství k dospělosti. Ten nám vymezuje Vágnerová (2005, s. 321), jako 

dobu, kterou je třeba co nejrychleji zvládnout a vyrovnat se dospělým, přinejmenším 

v některých oblastech. Adolescenti mají tendenci zbavit se co nejdříve dětských atributů a 

jednoznačné sociální podřízenosti. Usilují o co nejranější získání větších práv a svobody 

rozhodování, ale povinnosti a zodpovědnost dospělosti přijímají jen velmi neochotně.Je 

tedy patrná uspěchanost mládeţe dosáhnout co nejrychleji dospělosti, avšak nejlépe bez 

dalších povinností k tomu patřících. 

Termín adolescence je odvozen z latinského adolescere, coţ nese význam dorůstání, do-

spívání, či mohutnění. Časově toto období můţe být právě vymezeno druhým desetiletím 

jedincova ţivota. Kohoutek (2000, s. 151) vymezuje toto období jako dospívání, v užším 

slova smyslu od konce puberty do dospělosti – od 15 do 21 roků, v širším slova smyslu 

včetně puberty do dospělosti – od 10 do 21 roků.Do stejného časového úseku ţivota jedin-

ce zasadil adolescenci také Aristoteles, jenţ vycházel ze sedmiletých cyklů. Adolescence 

tak podle něj odpovídala období mezi 14. a 21. rokem. V tehdejší době, tj. 4. stol. př. n. l., 

bylo dospívání chápáno jako svébytný čas ţivota, ve které je jedincem formován charakter, 

myšlení a rozum a dokončen tělesný a pohlavní vývoj (Macek, 2003). 

Specifikace našeho realizovaného výzkumu klade důraz na toto období, jelikoţ dospívání 

je povaţováno za jednu z nejcitlivějších fází ţivota jedince a formování jeho osobnosti. 
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Značně je odlišeno od předchozího dětství a pokládáno za most vedoucí k dospělosti. 

Z hlediska ontogeneze nastává adolescence po dosaţení reprodukční zralosti, stejně tak se 

fyzický a psychický vývoj blíţí ke svému dokončení. I přes nevyzrálost v sociální a mravní 

sféře se intenzivně rozvíjí emocionální stránka a také sexuální ţivot jedince. Postupně se 

uvolňují vazby s rodiči a mládeţ preferuje spíše trávení času se svými vrstevníky (Průcha, 

Walterová, Mareš, 2003). S ohledem na Eriksona je právě vývoj v této fázi ţivota velice 

bouřlivý. Probíhá krize identity, konfuze rolí a přijímání své ţivotní filozofie, hledání cílů, 

zájmu a také tvoření vlastních hodnot.Prudké změny nastiňuje také Carr-Gregg (2012), 

podle kterého je dospívání plné převratů, neukázněnosti a protestů.  

Dospívání jako proces je rozdělen do několika etap, který nám Macek (2003) dělí na tři 

fáze.  

První je časná fáze, která je primárně dominancí pubertálních změn, jeţ jsou datovány do 

období deseti aţ třinácti let věku. Je to pomyslná brána otevírající průchod z dětství do 

adolescence, posléze pak dospělosti. Typickým projevem je zvýšení zájmu o vrstevníky 

opačného pohlaví.  

Druhou fází je střední adolescence, v rozmezí čtrnácti aţ šestnácti let. Období, kdy jedi-

nec ukončuje základní školu a přechází na další studium. Zde spatřujeme význačnou snahu 

lišit se nejen stylem oblékání, ale celkově ţivotním stylem, potřebou patřit k určité skupině 

lidí, ale zároveň nesplývat s davem (kultura mládeţe). Z psychologického hlediska pak toto 

období je časem hledání vlastní identity a utváření si autentičnosti.  

Závěrečnou fází směřující jiţ k dospělosti je pozdní adolescence v období od sedmnáctého 

do dvacátého roku, coţ je však velmi orientační ohraničení, jelikoţ dle mnohých autorů se 

konečná hranice posunuje do pozdějších let. Adolescent se zamýšlí nad svým ţivotem a 

osobní perspektivou. Nastává období, kdy se jedinec rozhoduje o budoucím ţivotě, jestli 

pokračovat v dalším vzdělávání se na vysoké škole, či hledat zaměstnání. Toto je pak odra-

zem i v osamostatňování se a „postavení na vlastní nohy“, odstěhování se od rodičů a za-

kládání rodiny, byť se tento trend v dnešním světě stále oddaluje. Celkově jsou posilovány 

sociální aspekty identity, utváření si společenství kolem sebe (Macek, 2003).  

Na rozdíl od výše uvedeného dělení adolescenčních fází dle Macka, Vágnerová (2005) 

účelně člení období dospívání pouze na dvě fáze, ranou a pozdní adolescenci. V rané ado-

lescenci lokalizované do časového období jedenáctého aţ patnáctého roku ţivota staví 

Vágnerová do popředí důleţitosti zejména změnu zevnějšku, která podněcuje změnu sebe-
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pojetí v závislosti na reakcích okolí. Zdůrazňována je také změna myšlení dospívajících 

k abstrakci, a to i v reálně neexistujících rovinách. V pozdní adolescenci, počínající od 

patnáctého roku do dvacátého je dle autorky počátek vymezen pohlavním dozráním a prv-

ním sexuálním stykem. Smyslem této fáze je pak poskytnutí času a moţnosti jedinci poro-

zumět sám sobě a najít sám sebe (Vágnerová, 2005).  

Pro naši práci, s ohledem na zaměření výzkumného šetření, je prioritní fáze pozdní adoles-

cence, která byla uvedenými autory shodně definována.  

Během vývoje jedince v období dosahování dospělosti jsou zaznamenány fyziologické, 

emocionální, sociální změny a především pak nalezení smysluplnosti ţivota a identity. 

Hledání sebe sama a určité identity je úkolem právě dospívání, kterou si však rozebereme 

později. 

Nyní jsme vymezili časové rozmezí adolescence a dále se budeme věnovat právě jedineč-

ným změnám v jednotlivých sloţkách jedince. Kaţdý jedinec si tímto obdobím vývoje ţi-

vota prochází, i přes různé definice psychologického, či sociálního rázu, individuál-

ně.Dozrávání jedince je momentálně také závislé na vrstevnické skupině, která jej ovlivňu-

je a klade na něj nároky v začlenění se, nalezení svého postavení a statusu. 

1.1 Tělesný a sexuální vývoj 

Změnynastávající v adolescenci, které jsou pro okolí viditelné, jsou především ty tělesné. 

Významně jsou signalizovány, a proto také intenzivně proţívány.Tělo a zevnějšek jsou pro 

dospívajícího jednou z nejdůleţitějších sloţek jeho osoby.  

Větší zátěţ pro přijetí nastávajících změn je kladena na dívky. Ţenské tělo má specifický 

vývoj během dospívání. Základem je dozrání pohlavních ţláz, které u dívek spouští men-

struaci a u chlapců pak poluce. Následný vliv, na tvar těla u dívek, má zejména sekrece 

pohlavních hormonů. Za jejich dopomoci je do určitých míst těla, jako jsou hýţdě, boky, 

stehna a především pak prsa, ukládán tuk, coţ má za následek tzv. zakulacení. U chlapců 

pak viditelně zasahuje testosteron, který napomáhá tvorbě vousů a svalů tvarující jejich 

postavu (Jedlička, 2017).  

Fyzická krása je důleţitou součástí sebepojetí(Peterková, ©2008). Za významnou sloţku 

povaţuje fyzickou atraktivitu také Lerner (1985, in Macek, s. 29, 2003), který ji řadí do 

prvního ze tří způsobů adolescentova vlastního vývoje, kde uvádí, ţe fyzicky atraktivní 
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adolescenti obojího pohlaví a brzy fyzicky vyspělí chlapci vytvářejí obvykle mnohem pozi-

tivnější stereotyp než neatraktivní adolescenti, pozdě dospívající adolescenti.Zároveň dále 

uvádí skutečnost, kdy neatraktivní adolescenti, zde vymezeno jakoţto opoţděné dospívání 

chlapců a naopak brzká fyzická dospělost dívek, jsou často vrstevníky a dospělými hodno-

ceni negativně.  

Pro adolescenci je typická zaměřenost nad vlastním tělem. Dospívající si uvědomují, ţe 

vzhled těla není přesně dán, ale mohou s ním dál pracovat. Tento fakt je znatelný spíše u 

dívek, které řeší svůj vzhled mnohdy aţ radikálním způsobem. Avšak pochybnosti jsou 

přítomné i u těch nejatraktivnějších dospívajících. Vliv vrstevníků se odráţí také na úpravě 

zevnějšku, který lze přizpůsobit skupinovým poţadavkům (Vágnerová, 2005). Stejně tak 

autorka upozorňuje na různorodé vnímání tělesné odlišnosti. Důleţitost zevnějšku, přechá-

zející aţ k narcismu nám vymezuje také Jedlička (2017). Dospívající se velmi často zabý-

vají svým fyzickým zjevem a dlouhé chvíle jsou schopni trávit tím, že změny bedlivě zkou-

mají v zrcadlech. Rovněž se rádi ubezpečují, že vše je na jejich zevnějšku, jak má být, let-

mou kontrolou v lesknoucích se plochách výkladních skříní a na různém jiném dostupném 

reflexním pozadí. (Jedlička, 2017, s. 170) Právě tento sebezájem přirovnává k bájnému 

Narkissosovi, věčně shlíţejícímu k hladině vody, kontrolujíc svoji krásu, která je pro do-

spívající důleţitá pro udrţení si své nepostradatelnosti.  

Dospívající proţívá zklamání a úzkost při vědomí neodpovídajícího zevnějšku v rámci 

předepsaných norem. Dochází tak ke sníţení sebevědomí a zvýšení sebekritičnosti. Zvláště 

u dívek se pak snadno projeví např. poruchy příjmu potravy. Celkové pocity a proţívání, 

nejen s ohledem na tělesnou konstrukci, bude rozebráno v samostatné kapitole.  

Změny signalizující dospělost jsou více viditelné u dívek, neţli u chlapců. Změny ado-

lescenta mužského pohlaví se jeví zpravidla jen jako růst do výšky a zesílení tělesné konsti-

tuce (kvantita), kdežto u dívek jsou změny chápány jako zrání (kvalita) znamenající plodit 

děti (Vašutová, Panáček a kol., 2013, s. 17). 

V rámci naší práce je pro nás stěţejní pozdní adolescence, nazvána také vrcholná, datována 

do období 15. /16. – 18. roku ţivota, jak uvádí Pondělíčková (1990), která vymezila první 

vztahové a sexuální kontakty.  

Adolescentův zájem se obrací k milostným praktikám, zvídavě začínají prohlubovat své 

vědomosti o nové techniky a polohy při styku. Toto téma se mnohdy stává ústředním téma-
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tem v diskuzi mezi vrstevníky stejného pohlaví. Pondělíčková (1990) zde také zdůrazňuje 

význam komunikace směřované na toto téma mezi dítětem a rodičem. Mnohdy můţe nastat 

komunikační problém, jelikoţ ne kaţdý rodič je otevřen tomuto tématu, anebo dospívající 

nemá vybudovanou dostatečnou důvěru k rodiči, aby se svěřil.  

Nastává tedy otázka, zda je jedinec natolik schopnýzískanými informacemi vypořádat sám, 

či nikoli. Rozvoj myšlení a následná adolescentova aplikace do běţného ţivota, včetně 

ustálení emočních pochodů a vyrovnaností v oblasti morálního vývoje je vymezeno 

v následující kapitole.  

1.2 Kognitivní, emocionální a morální vývoj 

Samotný vývoj kognitivních procesů je projevován jiţ v rané fázi adolescence (Macek, 

2003). Jde tak o další způsob, kterým se adolescence vyznačuje. Vrchol kognitivního vývo-

je přisuzovali psychologové 20. století právě adolescenci, období šestnácti let, novější stu-

die pak tento jev prokázaly na průběh celým dospíváním (Langmeier, Krejčířová, 2006). 

Kompletní proměny způsobu myšlení a zvyšující se kvalitu myšlenkových operací popsal 

Piaget a období nazval jako stadium formálních logických operací (Vágnerová, 2005). Od 

předešlého dětství se adolescent sţívá s reálným světem a děním. Pro dospívající je typická 

potřeba přemýšlet o tom, jaký by tento svět mohl, resp. měl být. Realita je pro ně pouze 

jednou variantou z množiny možných. Dospívající je schopen uvažovat hypoteticky, o růz-

ných možnostech, i o těch, které reálně neexistují nebo jsou dokonce málo pravděpodobné. 

(Vágnerová, 2005, s. 332) Zároveň je jedincem osvojováno také abstraktní myšlení.  

Vlastní jedincovo zprostředkování si vnějšího světa. Jedinečnost zpracování kognitivních a 

emocionálních podnětů zvnějška zanechává otisk v osobnosti jedince a můţe mít vliv na 

další působnost v sociální sféře (Lerner, 1985, in Macek, 2003).  

Změny v oblasti citového proţívání odůvodňuje Vágnerová (2005) hormonální proměnou. 

Toto je demonstrováno emoční nestabilitou aţ labilností, dochází k emočnímu zmatku a 

jedinec má tendence reagovat aţ přehnaně, přecitlivěle. Tak, jako vede vývoj jedince 

k dospělosti, i tato fáze je proměnlivá a jsou moţné náhlé zvraty v různých fázích dospívá-

ní. Proto, kaţdá jedna situace je vnímána individuálně a zároveň i jinak, neţv minulých 

interakcích.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 18 

 

Stále častěji je nevhodné morální chování mládeţe odsuzováno pedagogy, kteří se odvolá-

vají na neporozumění dnešní mladé generaci (Preissová Krejčí, Čadová, 2006). Postoj do-

spívajících k morálním normám je hodnocen však kladně oproti jejich postoji ke společen-

ským konvencím. Vágnerová (2005) rozlišuje tyto postoje, kdy jsou konvence adolescenty 

odmítány, oproti normám, které se snaţí pochopit a dodrţet alespoň v rámci svého postoje 

a jednání. Základní vymezení vývoje morálního uvaţování uvedl Lawrence Kohlberg 

(Kroger, 2004), který nepovaţuje věk za přesného ukazatele uvaţování v průběhu vývoje 

jedince. Tuto myšlenku vztahuje přesněji na období mezi dospíváním a dospělostí. Jelikoţ 

koncept Kohlbergova morálního myšlení souvisí s vývojem identity, uvedeme si zde tři 

hlavní fáze vývoje. 

1.2.1 Předkonvenční morálka 

I přes zasazení morálního vývoje do období dospívání, je tato fáze přiřazována spíše dětem 

do věku asi 10 let. Je rozlišováno mezi dobrým a špatným, správným a nesprávným ve pro-

spěch sebe samého. Není zcela vyvinut smysl pro morálku, chování se pouze zpevňuje 

(Kroger, 2004). Kaţdá z fází se ještě dělí na další dvě období. 

Prvním je heteronomní morálka - orientace na trest, kdy dítě plně vnímá vlastní sebezá-

jem. Kaţdá potrestaná činnost zanechává v dítěti zkušenost v příchodu trestu, a proto se jí 

vyhýbá.  

Druhé období, individualismus - orientace na odměnu, znamená pro jedince jednání 

v osobním zájmu, a tedy s otázkou „co z toho mám já?“ Dítě pouţívá rafinovanost 

v myšlení a nachází cit pro spravedlnost v podobě rovnostářského fanatismu (Kroger, 

2004). 

1.2.2 Konvenční morálka 

V období školního věku je řazena druhá fáze morálního vývoje, avšak opět je nutné zdů-

raznit, ţe sám Kohlberg nerozlišoval specifika jednotných období vývoje. S daným chová-

ním se tak můţeme setkat i v případě adolescence či dospělosti. V této fázi je zachováno 

jedincovo jednání ve prospěch sebe, bez ohledu na důsledky jeho chování. Pro vlastní po-

třebu je projevena potřeba podpory a sociální sounáleţitosti (Kroger, 2004). 
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Vzájemné mezilidské očekávání, vztahu a mezilidské působení, jak determinuje Kroger 

(2004, s. 96), se řadí do třetího vývojového stupně. Jednoduše jej lze nazvat morálka. Je-

dinci, zvláště v adolescentním věku, přisuzují velkou morální váhu názoru ostatních. Záro-

veň projevují snahu být dobrým člověkem podle společenských norem.  

V rámci čtvrtého stupně, který lze nazvat sociální souhrou, je patrný zájem jedince o čestné 

plnění povinností. Souhlas s pravidly a zákony u většiny jedinců přetrvává. Individuálně 

však mohou být porušeny daná pravidla, kdy nastane rozpor s konkrétní normou (Kroger, 

2004).  

1.2.3 Postkonvenční morálka 

V konečné třetí vývojové fázi morálky je jedinec schopen jednoznačně vymezit významy a 

zvyky ve zvolené sociální skupině. Morálka se stává interiorizovanou, přijatou za vlastní. 

Její uchopení je pak na samotném jedinci. K tomuto ideálu, podle Kohlberga, dospěje jen 

nepatrný zlomek jedinců. 

V pátém stupni, označeným jako sociální smlouva a práva jedince, je projevena vědomost 

o skupinových hodnotách, byť normy mohou být eventuelně nestálé. Je projevena touha o 

zachování pravidel komunity i s případnou kritikou ostatních členů komunity.  

Závěrečnou fází morálního vývoje s označením univerzální etické principy je stav uvědo-

mění jedince o dodrţování svobodně volených obecných principů (Kroger, 2004). Kaţdý 

sám za sebe jedná podle vlastních etických principů, jako mohou být lidská důstojnost, 

rovnost a spravedlnost. Kohlberg však předpokládal, ţe k tomuto stupni dospěje pouze 

15% dospělých.  

1.3 Sebepojetí a socializace dospívajícího 

Třetím, neméně důleţitým aspektem adolescentova vývoje, je aktivní jednání ve vlastním 

vývoji. Na rozdíl od počátku adolescence, v jejím postupném formování se dostává sebepo-

jetí na vyšší úroveň. Sebepojetí a identita jsou procesy sobě velmi blízké, nicméně sebepo-

jetí má celoţivotní, kognitivní a hodnotící průběh.  

Tento proces se vyvíjí takřka po celý ţivot, zejména pak od doby, kdy dítě začne odlišovat 

sebe od ostatních a vnímá vjemy jako Jáství. Vědomí tělesného a psychické jedinečnosti 

přináší uţívání zájmena Já. Toto je pak celoţivotně zásadní a takřka neměnnou charakteris-
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tikou jedince (Gillernová a kol., 2000). Zároveň dospívající správně vyuţívá abstraktního 

myšlení spolu se získanou sociální praxí, do které aplikuje své chování a proţitky (Bern-

stein, 1980, cit. podle Macek, 2003). 

Sebepojetí není velmi rozdílné v závislosti na pohlaví adolescenta. Důleţité aspekty nám 

vymezuje Vašutová (2013), jakoţto: 

 Charakteristiky výkonové, které tvoří relativné samostatnou oblast a jsou vztahová-

ny především ke škole; 

 Charakteristiky, kterými se dospívající vymezují v interpersonálních vztazích (soci-

ální prestiž, přátelskost, sympatičnost, dominance aj.); 

 Charakterové vlastnosti (upřímnost, čestnost, spravedlnost, poctivost aj.) (Vašuto-

vá, Panáček 2013, s. 79). 

Sebepojetí jde ruku v ruce se socializací. Od nejbliţšího kruhu rodiny se hranice rozšiřují 

na kolektivní vztahy s kamarády a vrstevníky. Z jedince se za pomoci těchto interakcí stává 

společenská bytost.  

Základní vymezení pojmu socializace podle Fröhlicha a Welleka (1972), nám nabízí Na-

konečný (2009) Socializace je široký pojem pro celkový proces, v jehož rámci individuum 

vyvíjí jemu vlastní sociálně relevantní schémata chování a prožívání prostřednictvím ak-

tivní interakce s druhými lidmi (Fröhlich, Wellek, 1972, cit. podle Nakonečný, 2009, s. 

102).  

Zde je jiţ patrná menší závislost na rodičích. K aktivnímu jednání vede jedince je-

ho biologické a psychosociální dozrávání. Toto odloučení dávají najevo rozšířením svých 

zájmů a trávení volného času. Vágnerová (2005) vymezuje scházení mladých, kdy ado-

lescent spolu se svými kamarády mají oblíbená místa, kam obvykle nechodí s dospělými a 

která jsou tudíž chápána jako jejich teritorium. Tam by také podle nich neměli mít přísluš-

níci jiné generace přístup. (Vágnerová, 2005, s. 348) 

Toto je nejzřetelnější ve skupině vrstevníků, včetně volby této skupiny a způsobů chování. 

Opět je zde uplatněna pozice silnějšího, resp. dříve vyzrálého. Ti mají větší moţnosti ve 

volbě vrstevnických vztahů (Lerner, 1985, in Macek, 2003). Velký význam vrstevnickým 

skupinám přisuzuje také Vágnerová (2005, s. 371), kdy podle ní slouţí jako opora 

v procesu vytváření individuální identity. Dospívající se může uspokojivě definovat přísluš-
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ností ke skupině, tzv. skupinovou identitou, která mu pomáhá překonat nejistotu v procesu 

osamostatňování, v jeho individuaci. 

Dospívání je také bráno jako tvůrce nových rolí a přeformování stávajících. Tyto přináší 

nové zkušenosti, zároveň jsou zkušební zátěţí. Spolu s výše zmíněnými volnočasovými 

teritoriem se objevují i další, nová, mezi něţ můţeme řadit novou školu, internáty, brigádní 

místo apod. Celý tento komplex dává základ pro další nové role, které vymezuje Vágnero-

vá (2005, s. 347) jako základ pro specifické role dospělosti: 

 Předprofesní role studenta či učně, která směřuje k dosažení určité sociální pozice. 

Pokud vyhovuje zájmům a schopnostem adolescenta, může mít i osobní význam; 

 Role pracujícího, která je předpokladem k dosažení ekonomické a s ní spojené soci-

ální samostatnosti; 

 Role člena určité skupiny, s níž se dospívající ztotožňuje a získává tak určitou soci-

ální identitu, obvykle ke konci adolescence ztrácí na významu; 

 Role blízkého přítele, kamaráda, na něhož se lze spolehnout a s nímž je možné sdí-

let mnohé zážitky a zkušenosti; 

 Partnerská role, která uspokojuje potřebu blízkého, emočního a sexuálního vztahu, 

ale mnohdy saturuje i potřebu seberealizace, potvrzuje osobní přijatelnost pro je-

dince opačného pohlaví. 

Z výše uvedeného je patrně, ţe adolescent při svém formování musí mít určitou volnost, 

aby sebe a své Já našel a přizpůsobil ke svému jednání a chtíči. Stylizuje si tak svůj vlastní 

svět, ve kterém se bude cítit komfortně a nebude mu bráněno v dalším vývoji a utváření si 

ideálního prostředí do budoucna, včetně kvalitní půdy připravené pro dospělost. 

1.4 Adolescent a utváření jeho identity 

Nikdo nechce být stejný, být kopií druhého, chce nalézt sám sebe. Zároveň chce také ně-

kam patřit. V kontextu s dospíváním je potřeba někam patřit a zapadnout jednou z nejdůle-

ţitějších sloţek vývoje osobnosti. 

Z mnoha zdrojů vyplývá, ţe nejdůleţitějším obdobím k dokonání je právě adolescence, byť 

se samotný proces nemůţe zuţovat čistě jen na tuto etapu ţivota.Podle Eriksonových stádií 

vývoje má adolescence za úkol vytvořit identitu vlastního já (ego-identity). Jde o souhrn 
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předchozích čtyř vývojových fází a předvoj následných tří. Posléze nastává jednolitost sebe 

sama se zkušenostmi (Macek, 2003). Závislost na správném uchopení identity se promítá 

do pozdějších let. I přes pojetí identity jakoţto celoţivotního procesu, je právě adolescence 

ústředním obdobím jejího vývoje a tvorby.  

Uţ tak rozjetý vlak dospívání nabírá na rychlosti a hledání identity se mění v jízdu na hor-

ské dráze. Zřetelné změny vizáţe, dramatické proměny ze dne na den jen ujišťuje rodiče, ţe 

málokdy uhádnou, kdo se dnes vlastně vrátí domů. Stejně tak, jako neovlivní vzhled, neo-

vlivní ani to, ke které z moţných skupin se dítě přidá. Je tak podnícena jeho touha objevit, 

kdo je, kam můţe patřit a zkoušet všemoţné masky. Pro mladé je primárním zájmem za-

padnout do některé z nabízených skupin a kultur. To, jak v této jízdě obstojí, je čistě na 

něm, rodiče se stávají pouze pozorovateli a měli by dítěti dopřát nalezení odpovědi na ob-

tíţně uchopitelnou otázku „kdo jsem?“ (Carr-Greg, 2012).  

Nejznámějším zastáncem myšlenky utváření vlastní identity během dospívání je Erikson. 

Ujasnění si vztahu k sobě povaţuje za základní úkol tohoto vývojového období, kdy je 

podle něj (in Macek, 2003, s. 62)potřebou integrace sebe samého (ego identity) a potřebou 

vyrovnat se s nejasnými požadavky společnosti tak, aby byl adolescent schopen najít a ak-

ceptovat vlastní místo a hodnotu jako člen tohoto společenství. Na druhé straně však Vág-

nerová (2000) hájí postavení adolescenta v této vývojové etapě, neboť podle ní nemusí 

dospívající nic demonstrovat a dokazovat. Jeho postavení je uţ tak separováno. Autorka 

rovněţ zastává fakt, ţe dané období je plně automatizováno a vytváří se identita potvrzující 

jedinečnost osobnosti s maximální reálností.  

Toto přechodné období, jak je mnohdy adolescence označována, nabízí dospívajícímu do-

časný stav nevědění.Ve fázi dotváření identity si adolescent, na rozdíl od jiţ dospělého 

jedince, vybírá z několika moţných cest. Právě dospělost, která se jiţ nezadrţitelně blíţí, je 

dospívajícím čím dál tím více připomínána. V sociálním kontextu se stává jedinec 

v patnácti letech drţitelem občanského průkazu, a tedy zodpovědným za své činy, po osm-

náctém roku ţivota také zletilým. Ze strany rodičů jsou uvolňovány hranice svobody, dáva-

jí svým potomkům „volnost v rozletu“, důleţitá rozhodnutí nechávají na nich samotných, 

je jim tak dopřáno zodpovědnosti za sebe. Úkolem jedince by pak mělo být urovnání si 

vlastních hodnot, postojů a cílů tak, kdy dojde k dokonalému souladu mezi svobodou a 

odpovědností (Peterková, ©2008). 
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K dosaţení cíle však vede dlouhá a sloţitá cesta. Ze stereotypu hledání identity je jedinec 

vyveden moratoriem. Nastává období dilemat a odsun prahu dospělosti do neznáma. Prů-

běh si tedy nastíníme v následující podkapitole.  

1.5 Krize adolescentovy identity 

V předchozích kapitolách jsme vymezili klíčové pojmy naší práce, a to adolescenta, jeho 

vývoj a problematiku a následně utváření identity v dospívajícím období jedince. Jak jsme 

jiţ zmínili, toto vývojové období je jedno z nejdůleţitějších a zároveň nejsenzitivnějších 

v jedincově ţivotě. V dětství měl svoji pozici vymezenou, s nástupem puberty nastává ob-

dobí hledání své identity a vymezení své osobnosti. Neţ se však osamostatní a dosáhne 

kvalitní psychické a zároveň i ekonomické nezávislosti, prochází si krizí identity, tzv. psy-

chosociálním moratoriem. 

Základní vymezení pojmu, dle Eriksona, nám předkládá i Kohoutek (scs.abz.cz © 2005-

2017), a to jako odložení, dočasné odmítání chování, prožívání, povinností a závazků ty-

pických pro již dospělé osoby, které lze pozorovat jako jakousi krizi identity ve stádiu mezi 

dětstvím a dospělostí, tj. adolescencí. Vágnerová (2005) toto nezvládnuté vymezení vlastní 

identity odůvodňuje skrze nízkou sebejistotu a kriticky nízkým přesvědčením o své další 

existenci. I proto je důleţité najít rovnováhu mezi úkoly patřící k tomuto období. Macek 

(2003, s. 30) pak zdůrazňuje harmonii mezi experimentováním s atraktivními aktuálními 

rolemi, které jsou spojeny s příjemnými prožitky (např. erotické a sexuální oblasti), a pro-

spektivně orientovanými rolemi (např. role studenta, stálého partnera). 

Aby na krizi adolescentovy identity nebylo nahlíţeno jen jako na negativní období plné 

konfliktů a vzdorů, transformuje Macek (2003, s. 33) pojem krize na termín hledání. Před-

kládá vlastní revizi, kdy spíše než o krizi, která spojuje s negováním všeho dosavadního 

hodnotného, se ztrátou pevných bodů, vztahů, norem a hodnot, resp. s hlubokou ztrátou 

důvěry v sebe, lidi a svět jako celek, se častěji jedná o proces pozvolné transformace vlast-

ních pocitů, názorů a hodnot. Pro ten se lépe než krize hodí termíny jako hledání a pře-

hodnocení.  

Na základě jeho vymezení pak můţeme vyvodit, ţe adolescentova krize by neměla být bá-

na pouze jako negativní proces, ale spíše jako příleţitost nového uchopení sebe a svého 

vymezení.  
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Aby bylo dosaţeno jedincova vymezení na základě formování jeho identity, je důleţité 

uvést postupnost tohoto procesu. S ohledem na propojení dospívání a utváření identity, 

zvolili jsme tedy čtyřstupňové vymezení statusu identity podle Jamese Marcii. 

James Marcia (1980) klasifikoval čtyři moţné statusy identity v návaznosti na Eriksonovo 

uchopení identity. Krize a závazek jsou základními pojmy v jeho teorii. Pojem krize zde 

nese určitý význam, ve vztahu k období adolescenta. Je brána jakoaktivní proces v rozho-

dování mezi současným a budoucím ţivotem s dosaţením pocitu sebe. Určitý vklad se 

zodpovědností je pak náplní závazku. Jejich přítomnost či nepřítomnost je právě podkla-

dem pro klasifikaci těchto čtyř statusů. Zde následuje vymezení kvarteta identity podle 

Marcii. 

Difúzní identita je stavem bez přítomnosti krize a závazku. Jedinec je lehce zmanipulova-

telný jeho vrstevníky, názory, přesvědčení a chování mění v závislosti na skupinové orien-

taci.  

Status náhradní identity nastává v okamţiku přijetí závazku bez nutnosti hledání. Tedy, 

můţe se tak projevit bez krize identity. Adolescent ve většině případů přijímá to, co je dá-

no, aniţ by se sám přesvědčil. Primární vliv pramení od autorit (rodiče, vrstevníci, přátelé). 

Status moratoria s sebou přináší krizi identity. Jedinec experimentuje ve všech směrech 

své aktuální působnosti. Typickým projevem je hledání hodnot, přizpůsobování se okolí a 

otevřenost k dalším zkušenostem. Jedinec na sebe nevztahuje přímé závazky.  

Dosaţení identity je propojením krize a hledání. Znatelné jsou pochybnosti jedince v sou-

vislosti překonat své závazky. Jedinec se stává kompletním, dokáţe akceptovat a posilovat 

své já (Marcia in Macek, 2003, s. 20).  

Jak jsme avizovali, sám autor nevztahuje toto rozdělení na určité vývojové období, nicmé-

ně, nejčastěji je uváděno v souvislosti s adolescencí. S nalezením identity a uvědomění si 

vlastní podstaty svého já však můţeme povaţovat za dosaţení dospělosti. Identitu, jako 

specifický pojem, si přiblíţíme v další kapitole.  
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2 IDENTITA 

Identita, pojem představující, ţe je to něco, co určuje, kdo jsme, co jsme.  

Není to jen příjmení či národnost, která nás můţe identifikovat a někam zařadit, ale je to 

něco nejasného na pohled, něco, co nás charakterizuje, určuje právě, kdo jsme. Zároveň 

pomáhá navzájem utvářet si názor na kaţdou jednotlivou osobnost. Identita nevzniká ze 

dne na den, proces je dlouhodobý, s ţivotem a přibývajícími zkušenostmi se rozšiřuje, je 

tedy ovlivnitelná ţivotem. Naši identitu tvoří mnohé faktory, jako je například místo, kde 

ţijeme, kultura, kde se vyskytujeme, skupiny lidí kolem nás, ale také hodnoty a postoje, jeţ 

vyznáváme.  Identita nám nabízí subjektivní náhled na vlastní osobu (Duffková, Urban, 

Dubský, 2008).  

V předchozí kapitole jsme vymezili identitu adolescenta a blízké pojmy vázající se 

k období dospívání. Nyní vymezíme identitu, jako obecný pojem a další typy, které spoluu-

tváří osobnost jedince.  

Identita, pojem hojně uţívaný jak v jazyce všedním, tak vědeckém, avšak pokaţdé 

s poněkud rozdílným významem. Kaţdý jeden si pod identitou představuje svůj výklad. Ve 

Velkém sociologickém slovníku (Linhart, Vodáková, 1996) identita (z pův. lat. 

idem/identitas/identicus) značí totoţnost, stejnost. Abstraktnost obecného pojmu udává 

zároveň mnoho významů, které jsou dále konkretizovány adjektivy. Pro nás nese stěţejní 

význam definice z oblasti psychologie, vyjadřující jednotu vnitřního psychického ţivota 

člověka a jeho jednání v souladu mezi tím, za co se povaţuje a tím, co koná. Zároveň je 

pojem uţíván jakoţto identita kulturní, nebo národní v odvětví kulturní antropologie, etno-

logie a kulturologie, dále identita skupinová v sociologii a lokální, popř. regionální v rámci 

sociální geografie.  

Na prakticky kaţdodenní setkávání se s tímto pojmem dává důraz také Bačová (2008), ne-

boť význam identity je vztahován k uvědomění si kým, nebo čím jsem.  

Základnou a podloţím pro formování jedincovy identity je souhra sociálních rolí a pozic 

jím zaujímaných ve společnosti. Na komplexnosti sociálních charakteristik pak můţe jedi-

nec budovat jeho identitu (Frankovský, 2003 in Výrost a Slaměník, 2008). S ohledem na 

společnost, jak uvádí Duffková, Urban, Dubský (2008, s. 105), chápe sociologie a sociální 

psychologie identitu člověka jako časově a situačně relativně stabilní soubor vlastností, 

hodnot a cílů, vkusu a přesvědčení, který ho činí v jeho očích a očích druhých specifickým 
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a výjimečným, originálním a jedinečným. Jak avizují sami autoři, identita je závislá na člo-

věku samotném, tak ve vztahu k jeho společnosti, okolí a zase naopak.  

Na současnou diferenciaci pojmu upozorňuje Bačová (2008), kdy identita jiţ nevyjadřuje 

pouze určitou totoţnost a sounáleţitost k vybrané skupině, ale postupně vystihuje také 

osobnostní charakteristiky, jimiţ si osoba získává uznání od svého okolí. Podobně na otáz-

ku identity reaguje také Paleček (2002), který rozdílností pojmu poukazuje na rozlišování 

identity věci a člověka. Zatímco věc je identická sama se sebou, tedy jest tím, čím jest, u 

člověka takovéto pojímání ztrácí smysl (Paleček, 2002, s. 6).Věc svoji identitu má, člověk 

ji pak získává a formuje. Interakci jedince a společnosti pak vyzdvihují také Berger a 

Luckmann (1999), kteří tvrdí, ţe identita je výslednicí dialektiky tohoto vztahu.  

S jistotou tak můţeme konstatovat, ţe lidský jedinec se do společnosti rodí nevybaven a 

právě v tento okamţik se utváří vztah člověka se společenstvím. Z pasivní novorozenecké 

role se časem proměňuje na zcela aktivní. Tuto skutečnost povaţují současní sociologové 

za přerod z biologického tvora v lidskou bytost. Velkou úlohu v tomto procesu má sociali-

zace, při které se jedinec učí ţít ve společnosti a zároveň být sám sebou (Václavík, 2010).  

Tři základní myšlenky teorie identity (Berger, Luckmann, 1999, s. 170) 

 identita se utváří během sociálních procesů; 

 vytvořená identita je udržována, obměňována, dokonce přebudována sociálními 

vztahy; 

 sociální procesy, jež se podílejí na formování i udržování identity jsou dány sociál-

ní strukturou konkrétní společnosti.  

Vzájemná ovlivnitelnost dějin společnosti, tedy určité budování do současného stavu, spolu 

s lidmi mající identitu vytváří nynější tvář jejich sociální reality. Z těchto tří myšlenek teo-

rie identity tak vyplývá, ţe kaţdodenní ţivot má vliv na formování identity, sociálních pro-

cesů a vztahů a naopak. Tento proces pak odráţí i formování kultury, kterou tvoří právě, 

velmi si blízké charakteristiky a jevy.  
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2.1 Vymezení pojmu kultura a její význam pro lidstvo 

Kultura je substancí společnosti a rovněž podmínkou pro svobodu.    

        (Di Fabio, 2009, s. 9) 

Kulturou je dnes označováno vše, co člověk během evoluce vytvořil. Jedná se tak o věci 

hmotné, tedy materiální a nehmotné, tedy duchovní. Pro naši práci je stěţejní právě du-

chovní souhrn výsledků lidské činnosti, kde se jedná o hodnoty, normy a idey.  

Kultura, dle Di Fabia (2009, s. 10) činí svět pochopitelným pomocí jazyka, obrazů a pojmů, 

sociálních standardů prožitku a chování. Jedná se o standardizované postoje, způsoby vi-

dění, o hodnoty a dominující nebo naopak odlišné životní styly. Především se však jedná o 

smysl života. Autor tak uchopil kulturu jako spojení jednosti celku a určitých procesů, které 

kompletují ţivot. Na druhé straně Barker (2006, s. 95) uvádí, ţe kultura je komplikovaný a 

kontroverzní výraz, protože tento pojem nezastupuje samostatnou jednotku nezávislého 

objektového světa. Měli bychom jej chápat spíš jako pohyblivé označující, které dovoluje 

formulovat různé, odlišné a různými účely motivované promluvy o lidské činnosti. Koncept 

kultury je tedy nástroj, který je pro nás více či méně užitečný jako životní forma a jehož 

význam a forma se mění v závislosti na tom, co vše myslitelé hodlají s tímto nástrojem „dě-

lat“. Na bázi těchto dvou zmíněných výroků můţeme vidět, ţe definice kultury není jedno-

značná a snadno uchopitelná. Di Fabio vnímá kulturu jako smysl ţivota, jako určité postoje 

a hodnoty, kdy prostředkem je jazyk, pojmy a chování. Na rozdíl od něj, Barker kulturu 

nabízí jako různorodé projevy lidí, určitou „formu ţivota“, díky které měníme naše chová-

ní.  

Jednotné vymezení pouhého pojmu kultura je velmi problematické. Horáková (2012) po-

vaţuje kulturu za „slovo, termín, pojem, koncept i koncepci“. Zajímavý náhled na kulturu 

nabízí i pojetí kultury z pohledu geografického odvětví, kde je brána nejen jako oblast vý-

tvorů jednotlivých lidských společenství, ale v obecné rovině představuje součást veškeré-

ho konání (chování a jednání) a schopnost formovat socioprostorové vztahy na daném 

území (Heřmanová, 2009). Na druhé straně stojící antropologie, která zastřešuje pojem 

kultura, si stále pokládá otázky ohledně jejího rozvoje, co na ni působí zvnějška, v čem 

jsou kultury totoţné a v čem se naopak liší. Právě zde je brána kultura jako doména všeho 

lidského (Jenks, 1995, cit. podle Horáková, 2012, s. 64), coţ nás, lidi, odlišuje zejména od 

zvířat.  
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Pro naši práci je důleţité vymezení tohoto pojmu s ohledem na člověka. Web czechkid.cz 

(©2011) uvádí, ţe nulový kontakt s dalšími lidmi je překáţkou v přizpůsobení se společ-

nosti a vytvoření společných charakteristik dané skupiny. Vývoj kaţdé takové skupiny je 

dán odlišným prostředím. V závislosti na těchto odlišnostech se pak formují další skupiny a 

vznikají tak jedinečné kultury. Noam Chomsky (in Horáková, 2012) pak uvedl skutečnost, 

že každý člověk je schopen kultury, protože existuje genetická predispozice ke kultuře. Coţ 

znamená, ţe i ten nejnekulturnější jedinec je vybaven kulturou.  

Kultura je tvořena člověkem, tak, jako je člověk tvořen kulturou. Vzájemným působením 

jsou vytvářena jedinečná uskupení. Kultura obsahuje jedinečné prvky zabezpečující aktivní 

transformaci relativně konstantního civilizačního prostředí. Snaha je vkládána do vyloučení 

nebo alespoň částečného omezení zpomalujících faktorů a zároveň do adaptačních procesů 

působících v kaţdé civilizaci. To se můţe odráţet v dalším rozvoji, a to bez ohledu na to, 

jestli se jedná o duchovní kultury či materiální. Kultura tak vzkvétá z určité civilizace, aby 

ji přetvářela a posouvala vpřed (Hajko, 2005). 

S kulturou souvisí také pojetí hodnot. Koncepci individuálních a univerzálních hodnot vy-

mezil Viktor E. Frankl (Cakirpaloglu, 2004). Uvádí, ţe hodnota představuje jedinečný a 

nepřenosný význam, o někom nebo o něčem a jako taková určuje směr a obsah chování 

osobnosti, to znamená, že význam nelze přenášet tradicí ani pomocí jiných kolektivních 

mechanismů, např. archetypy (Frankl, 1981, cit. podle Cakirpaloglu, 2004, s. 284). Záro-

veň však připouští existenci univerzálních hodnot, jeţ jsou ve vztahu ke kultuře a tradicím.  

Z jeho pojetí tak můţeme vyvodit ovlivnitelnost hodnot danou kulturou formovanou histo-

rickým vývojem a událostmi, které ji zkoncipovaly. Avšak nejen historie kultivuje kulturu 

civilizace. Značný podíl nese také civilizace a jedinci v ní se pohybující a vytvářející si své 

kulturní Já.  

2.2 Formování osobnosti ve vztahu ke kulturní identitě 

Identitu si vytváří kaţdý sám, ovlivněn nejbliţším okolím a zároveň dějstvím zvenčí. Kul-

turní identitu získává jiţ narozením do dané společnosti, nebo si ji přetváří s postupným 

vývojem k obrazu svému, k čemu chce jedinec vzhlíţet. Proces socializace značně přispívá 

k formování osobnosti a jeho sounáleţitosti do určité kulturní společnosti.  
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Za počátek vytváření si kulturní identity můţeme tedy povaţovat vrození jedince do určité 

kultury. Stává se součástí kulturní společnosti.Enkulturací, tedy vnořením se do kultu-

ry,připisují Morgensternová a Šulová (2007) významný podíl na procesu tvorby kulturní 

identity u dítěte. Jeho úkolem je akceptace očekávání preferovaných jeho okolím.  

K pocitu sounáleţitosti vede sdílení názorů a přesvědčení. K vybudování si tohoto posta-

vení jsou důleţité relace nejen v mezilidské sféře, ale také s dalšími, odlišnými kulturami. 

Zde je pak viditelná interkulturní rozdílnost na poli etnických, sociálních, profesních, zá-

jmových aj. skupin (Kulturní identita, ©2011).  

Významnárodní kultury a jejího začlenění do univerzální se zvyšuje také díky politickému 

dění. Aktuální znaky kultury jsou tak přisuzovány etickým, náboţenským, estetickým apod. 

představám, zásadám a postojům. Je stále zaţité dělení na „my“ (jeden národ) a „oni“ (jiný 

národ). Člověk nese určitou zodpovědnost právě za svoje uskupení, kdeţto vůči druhým 

není projevována vůbec. V zásadě je toto v rozporu při hledání jednotných univerzálií a 

toho, čeho chce svět dosáhnout, takřka boří jakékoliv etické zásady. Jiţ ve staroindických 

védských textech se objevila koncepce lidské povinnosti. I přes tehdejší rozvrstvení spo-

lečnosti měl člověk vůči bohům, lidem i zvířatům určité závazky a povinnosti, které se 

neodráţely od jeho pozice ve společnosti. Z toho jasně vyplývá, ţe ţivot člověka je věčný 

koloběh povinností a zodpovědnosti, čímţ můţeme vůči druhým projevit nesobeckost. 

Tyto závazky jsou zde pak chápány jako závazky pro všechny, bez rozdílu rodu, rasy a kul-

turní příslušnosti (Hajko, 2005).  

Eriksen (2007, s. 27) však zdůrazňuje, že kulturní identita je pohyblivým cílem. Snaha o 

vymezení vlastních skupinových hranic na základě svých podstatných jevů prakticky nelze. 

Je sloţité vymezit si něco, co daná kultura preferuje, přičemţ nepřipouští moţnost vlivů 

z dalších navzájem na sebe působících jevů. Autor však také uvádí, ţe skupiny vznikají a 

organizují se na základě svých charakteristik a tím tvoří také své hranice. Přičemţ pak je-

dinec patří do několika takových skupin, včetně národa.  

Kulturní identitu tak vytváří a formuje mnoho společných znaků a charakteristik vázajících 

jedince k určité kulturní skupině. Avšak ani tato není neměnná. Proměnlivost definuje Šiš-

ková (2008, s. 40), kdy kulturní identita se mění u každého člověka v jiném tempu a na 

základě jiných procesů. Byť autorka v rámci svého vymezení inklinuje spíše k migračním 



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 30 

 

skupinám, lze její slova převést na kaţdého jednoho. Vlivem na osobnost je pak zejména 

dlouhodobý pobyt v jiné zemi, kultuře, vliv jeho původní skupiny apod. (Šišková, 2008).  

Postupné vyvíjení identity v souvislosti s kulturou si jedinec snaţí přizpůsobit co nejvíce 

sobě a svému Já a ve svůj prospěch. Tak si formuje i své hodnoty a následné hodnotové 

orientace, které se mnohdy odráţí právě od sociálních vztahů. Následující kapitola bude 

věnována právě této problematice.  
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3 ZÁKLADNÍ VYMEZENÍ POJMU HODNOTA 

Se slovem hodnota je snad vždycky spojena jakási vážnost, důležitost… Zdálo by se, že 

pojednávat o hodnotách je vždy jaksi vznešené (Prudký, 2009, s. 11). 

Obecně lze hodnoty definovat jako skutečnosti, určité jednání, či účelné stavy, jenţ jedinec 

povaţuje za důleţité. Jiţ od pradávna se hodnotám věnují především filozofové, psycholo-

gové, sociologové, antropologové, pedagogové apod. Kaţdý z uvedených nahlíţí na hodno-

ty s ohledem na zájem svého zkoumání. I přes tuto odlišnost zaměření zmíněných vědních 

odvětví je však moţné pozorovat shodu v jistých proměnách hodnot. Právě hodnoty jsou 

formovány s postupným vývojem jedince a závisí také na vývoji společnosti a okolí jedin-

ce, které ovlivňuje jeho ţivot. 

Abychom mohli dále pracovat s pojmem samotným, uvedeme zde několik definic slova 

hodnota. Výběr zmíněných výroků byl zvolen s ohledem na naše téma, a tedy v kontextu 

s realizovaným výzkumem.  

Rokeach (1968) pojednává o hodnotě, jakoţto pevném přesvědčení jedince, ţe právě jeho 

zvolený způsob chování je sociálně dostatečný neţ opak v negativním pojetí.  

Hodnoty, jakoţto pocity s protipóly, kladným a záporným, definují Hofstede a Hofstede 

(2007) a dodávají pak, ţe zvolené hodnoty jsou určité tendence, které jedinec upřednostňu-

je před jinými, kontrastními k jeho pocitu.  

Pozitivní pojetí hodnoty vymezuje Nakonečný (2009), kdy je hodnota posuzována jako to, 

co je pro člověka dobrem. Toto pak sebou přináší potěšení a určitou satisfakci. Ve shrnutí 

tedy povaţuje zvolené jedincovy hodnoty jako kladné vlastnosti. 

Z uvedených definic jednoznačně vyplývá, ţe autoři povaţují hodnoty za objekt, který má 

významný vliv a podíl na jedincově chování a rozvoji jeho myšlení a cítění. V kontrastu 

s postavením člověka k hodnotám pak stojí autoři, kteří význam tohoto slova dávají věcem. 

S tímto významem se ztotoţňuje také Mikšík (2001), podle kterého daný předmět, nebo jev 

získá svou hodnotu aţ poté, co mu ji přisoudí hodnotící jedinec na základě svého rozhod-

nutí. Podobně se s takovým pojetím ztotoţňují Homola a Trpišovská (1992), podle nichţ 

uţitečnost a ctěnost hodnoty, udává kvalita a vlastnosti dané věci.  

Hodnoty jako takové jsou velmi individuální, zároveň však jakýmsi výstupem skupinového 

ţivota. Na tento jev reaguje také Cakirpaloglu (2004) výrokem Rota, který pojetím hodnot 
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v kontextu skupinového ţivota uvádí, ţe pod hodnotami rozumíme to, co se považuje jako 

dobro nebo špatné a pro co, podle přesvědčení příslušníků určité skupiny je třeba bojovat 

nebo usilovat (Rot, 1972, cit. podle Cakirpaloglu, 2004, s. 355). V této definici je vyzdvi-

ţen význam skupinového vědomí, které je tvořeno hodnotami a přesvědčením podporující 

trvání a spojitost kultury, potaţmo společnosti.  

V reálném ţivotě jsou pak hodnoty povětšinou tříděny na bázi dobra. Obvykle to pak jsou: 

 materiální hodnoty (jídlo, bydlení, majetek, zdraví, pohodlí atd.) 

 sociální hodnoty (láska, přátelství, spolupráce) 

 duchovní hodnoty (intelektuální, jako je pravda, morální, jako je nadosobní dobro a 

estetické, jako je krása). 

Toto dělení uvádí Nakonečný (2009, s. 244), který je pokládá za pouze jednostranný ná-

hled, jelikoţ jsou pouze pozitivním vymezením. Společnost si negativní pojetí takřka ne-

připouští, s ohledem na dané normy. 

Díky změnám celkového uchopení světa a dynamickým proměnám bytí a ţití je dnes velmi 

těţké určit, jaké hodnoty jsou vlastně preferovány. Do nitra preferovaných hodnot jedince 

však můţeme nahlédnout alespoň pomocí hodnotových orientací, tedy toho, co tvoří celko-

vou strukturu osobnosti na bázi sumarizace ţivotních zkušeností a jedinečného rozvoje 

člověka.  

3.1 Hodnotová orientace 

Hodnotová orientace je tedy komplex určitých typů hodnot a jejich hierarchie je uskupena 

podle určitého pravidla. Jedna hodnota nemá stejnou váhu jako jiná, coţ pak vytváří tento 

systém hierarchie hodnot. Základem pak pro hodnotovou orientaci jednotlivce jsou jedin-

cem přijaté, preferované a uznané hodnoty, jeţ určují, čemu dává člověk ve svém ţivotě 

přednost a co je dle něj povaţováno za významné, resp. významnější, neţ jiné (Duffková, 

Urban, Dubský, 2008). Ve stručnosti pak můţe být hodnotová orientace povaţována za 

určitý regulativ činností a v závislosti na ţivotě jedince se soubor preferovaných hodnot a 

jejich uskupení po celý ţivot proměňuje. 

Hodnotová orientace, někdy označována také jako hodnotová zaměřenost je důleţitá 

v rámci jedincova ţivotního stylu. Prvotní tvorba hodnotové orientace jde ruku v ruce 
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s primární socializací.  Je to preference určité skupiny hodnot, jeţ jsou tvořeny jednotlivý-

mi hodnotami a v mnoha ohledech zastávají zásadní roli při směřování jedincova ţivota. 

Tyto jsou součástí energetické stránky osobnosti. Potřeby, zájmy a postoje spolu s motivací 

určují směr jednání jedince. Oproti základním potřebám jsou hodnoty spíše motivací více 

socializovanou a působí tak silnějšími vazbami na společenské systémy (Nakonečný, 

2014).  

Jednotnost pojetí hodnotových orientací se mnohdy rozchází. Mikšík (2003, s. 73) nám 

uvádí, ţe někteří autoři posuzují motivační strukturu osobnosti nikoli analýzou jejich vlast-

ností (rysů osobnosti), ale na základě toho, čeho si nejvíce cení, co považují či nepovažují 

za hodnotu, k níž je třeba směřovat, která stimuluje k určitým směrům jednání a chování. 

S tímto pojetím se pak můţeme ztotoţnit v rámci vymezení hodnotových orientací Spran-

gera, jeţ je pro naši práci stěţejní. 

Níţe uvádíme vymezení typů hodnotových orientací Eduarda Sprangera (in Smékal, 2002, 

s. 257). Předpokládá šest typů základen ţivotní formy: 

Teoretický člověk 
Primární orientací člověka je poznání, znát důvody 

 konání a podstatu světa 

Estetický člověk 
Vyjadřuje se skrze harmonii, v disharmonii se necítí 

komfortně 

Ekonomický člověk 
Osobnost – egocentrista, tíhnoucí k zisku, vyznává  

hodnoty jen ty, ve kterých vidí svůj prospěch 

Sociální člověk Projevuje altruismus, pociťuje lásku k lidstvu. 

Mocenskýtyp osob-

nosti 

Moc na základě psychologické roviny – vyšší, duchovní 

moc 

Náboţenský člověk Hledá smysl ţivota 

Tabulka I:Sprangerova typologie hodnotových orientací 

Ve Sprangerově pojetí představovaly tyto typy duchovní principy, na jejichţ základě je 

popisován lidský přístup k světu. Tento přístup je však jiţ poněkud historický, pochází 

z první poloviny 20. století. I proto jsou tyto typy obměňovány a přizpůsobeny dnešní době.  
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Tuto typologii dále rozšířil Gordon, ze kterého pak vychází i Mikšík při tvorbě dotazníku 

SIPO, který jsme pouţili v rámci výzkumného šetření naší práce, a je rozveden v kapitole 

níţe.  

3.2 Uchopení hodnot v Rámcových vzdělávacích programech 

Na středních školách a gymnáziích se o hodnotách a hodnotových orientacích zmiňují ku-

rikulární dokumenty Rámcových vzdělávacích programů (dále jen RVP) spadající s Ná-

rodním programem vzdělávání do státní úrovně. Do vzdělávací soustavy ČR byly zaváděny 

v roce 2007, s účinnou platností od 1. září 2009. Kurikulární dokumenty jsou zahrnuty 

v zákoně č. 561/2004, Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání. Zahrnují tedy celoplošné vzdělávání ţáků v předškolních, základních, středních 

a gymnaziálních institucích. RVP přináší do školství nový systém tvorby vzdělávacích pro-

gramů. Do školní úrovně jsou pak řazeny Školní vzdělávací programy (ŠVP), které jsou 

vodítkem vzdělávání na jednotlivých školách a vychází z RVP.  

Vzdělávání směřuje k tomu, aby absolventi uznávali hodnoty a postoje podstatné pro život 

v demokratické společnosti a dodržovali je, jednali v souladu s udržitelným rozvojem a 

podporovali hodnoty národní, evropské i světové kultury (RVP, 2007, s. 8). 

Z výše uvedené definice je pro nás důleţitý vztah, kdy vzdělávání je jen jakýmsi směrem 

v jedincově vývoji. Nechceme tvrdit, ţe není důleţité, ba naopak, stává se na mnoho let 

půdou, kde se formuje nová osobnost protkána vlivem právě výuky. Vzdělávání má úkol 

předat tyto podstaty, jedinec je pak musí uchopit.  

S ohledem na námi zvolené téma práce a realizovaný výzkum se v rámci RVP zaměříme na 

gymnázium, obchodní akademii a obor zdravotnický asistent. 

3.2.1 Rámcový vzdělávací program pro gymnázia 

Úkolem vzdělávání na gymnáziích je především připravit ţáky na další, vysokoškolské 

vzdělávání a zároveň nabídnout ţákům dostatečně náročné a motivující prostředí pro jeho 

další vývoj. Kaţdý jeden by měl mít dostatek příleţitostí k osvojení si dané úrovně klíčo-

vých kompetencí, tzn. osvojit si některé důležité vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty 

a dokázat je využívat v osobním, občanském i profesním životě (RVP, 2007, s. 8). Nás tedy 
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zajímá uchopení a projektování hodnot, hodnotových systémů, motivace a postojů v rámci 

tvorby výuky na gymnáziích. 

Podle dokumentu Rámcového vzdělávacího programu pro gymnáziaby si ţák gymnázia 

měl osvojit celkově 6 kompetencí, z čehoţ pro nás jsou primární kompetence sociální a 

personální spolu s kompetencí občanskou. Tyto by měly ţáky dovést k osvojení si základ-

ního pochopení svého jednání s odrazem do společnosti, uchopení chodu společnosti 

v zájmu aktivního souţití.  

V rámci vzdělávací oblasti Člověk a společnost se ţákům dostává podnětů ke správnému 

zpracování v myšlenkových systémech. Ţák si uvědomuje svoji identitu, zachovává konti-

nuitu a pečuje o přenos hodnot. Oblast vede k posilování respektu základních principů de-

mokracie. Ţák by měl vést příkladný občanský ţivot naplněný vědomím o jedinečnosti 

ţivota.  

Díky průřezovým tématům, jako jsou poznávání a rozvoj vlastní osobnosti; seberegulace, 

organizační dovednosti a efektivní řešení problémů, sociální komunikace a morálka všed-

ního dne, se ţákům dostává dalších vědomostí, dovedností a schopností. Tyto pak indivi-

duálně uchopí kaţdý na základě své individuality a plně je vyuţije dále ve svém ţivotě 

(RVP, 2007).  

Ţáci navštěvující gymnázium získávají kompletní všeobecný přehled. V souvislosti s tím 

se domníváme, ţe hodnoty, které ve svém ţivotě preferují, jsou spíše obecného charakteru 

a ţebříček hodnot má rozloţené, horizontální uchopení.  

3.2.2 Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělávání Obchodní akademie 

Ve vymezení RVP pro vzdělávací obor Obchodní akademie (dále jen OA), spadající pod 

RVP středního odborného vzdělávání je na přenos hodnot a utváření jejich uskupení pohlí-

ţeno i s ohledem na odborné kompetence. Důraz tak není primárně kladen jen na všeobec-

nost, ale ve vztahu k propojení teoretických a profesních dovedností.  

V rámci společenskovědního vzdělávání je obecným cílem příprava ţáků na aktivní a od-

povědný ţivot.Směřuje k pozitivnímu ovlivňování hodnotové orientace žáků, aby byli sluš-

nými lidmi a odpovědnými občany…Kultivuje jejich historické vědomí, a tím je učí hlouběji 

rozumět jejich současnosti, učí je uvědomovat si vlastní identitu, kriticky myslet, nenechat 

se manipulovat a co nejvíce porozumět světu, v němž žijí. (RVP, 2007, s. 18) U ţáků je tak 
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usilováno o formaci a posílení citů, postojů, preferencí a hodnot. S ohledem na zaměření 

oboru jsou teoretické poznatky provázány s přípravou k praktickému ţivotu tak, aby ţák 

mohl získané vědomosti a dovednosti, upotřebit ke kultivaci sociálního a ekonomického 

vědomí a posílit i finanční gramotnost.  

Do výuky se tato problematika dostává skrze průřezová témata. V rámci OA je problemati-

ka vývoje hodnot, hodnotové orientace, včetně morálky, obsaţena v tématu Občan v de-

mokratické společnosti (RVP, 2007).  

Předpokladem je také preferování odlišných hodnot spolu s hierarchií ţebříčku hodnot se 

zaměřením k ekonomické sféře. 

3.2.3 Rámcový vzdělávací program pro obor Zdravotnický asistent 

Stejně jako tento, i výše uvedený dokument pro obor vzdělávání Obchodní akademie, jsme 

vymezili z důvodu provedeného výzkumného šetření. Základnou vytvořenou pro odborné 

střední vzdělávání se tyto dva nerozlišují. Rozdílnost pak nastává pouze v odborných kom-

petencích získaných studiem daného oboru.  

Jelikoţ se obor ubírá spíše zdravotnickým směrem, v rámci průřezových témat jsou ţáci 

vedeni ke správnému uchopení morálního úsudku, k dovednostem správného jednání, za-

cházení s lidmi na bázi kompromisů. Kompetence jsou rozvíjeny také na poli tolerance, 

pochopení a zájmu ve prospěch mezilidských vztahů (RVP, 2008) 

Domníváme se, ţe ţáci zaměření tímto směrem, tedy ke zdraví člověka a péči o něj, budou 

mít opět rozdílné preference v hodnotách a odlišnou skladbu jejich hierarchie, neţ jiţ zmí-

nění gymnazisti či ţáci se zaměřením na ekonomickou větev.  

Abychom mohli soustavu hodnot přiblíţit do komplexu jednání jedince, je nutné vymezit si 

také motivaci a postoje, jenţ kaţdý zaujímá, a na kterých lpí jeho vlastní přesvědčení.  

3.3 Motivace a postoje 

Motivace jsou mnohdy brány jako hnací motor. Činnost jedince je ovlivňována určitým 

procesem, který je nazýván motivace. Tento proces je dle Pedagogického slovníku defino-

ván jako souhrn vnějších i vnitřních faktorů, které vzbuzují, aktivují a dodávají energii lid-

skému jednání a prožívání; zaměřují toto jednání a prožívání určitým směrem a řídí jeho 

průběh, způsob dosahování výsledků. Zároveň také ovlivňují způsob reagování jedince na 
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jeho jednání a prožívání a jeho vztahy k ostatním lidem a ke světu (Průcha, Walterová, Ma-

reš, 2003, s. 127).  

Kohoutek (2000, s. 209) definuje motivaci jako proces podněcující aktivitu, vzbuzující, 

udržující a zaměřující chování. Zajímavou myšlenku uvádí také ve své další publikaci, kde 

uvádí, že motivovaná činnost je považována za analogickou principu činnosti termostatu, 

jehož funkcí je udržovat určitý optimální stav teploty v daném prostředí(Kohoutek, 2006, s. 

120). Z těchto výroků pak můţeme vyvodit fakt, ţe motivace vede člověka ke konání té 

činnosti, která je nezbytná, činí mu určité potěšení a provede ji ve vztahu ke svým potře-

bám a zájmům.  

Kaţdá činnost člověka, jeho projev, je realizován z nějakých pohnutek. Za kaţdým tímto 

činem pak hledáme příčinu, která uvedla tento proces do pohybu. Kaţdá lidská provedená 

činnost pobízí k poloţení si otázek proč, jak, z jakého důvodu. Nakonečný (2009, s. 454) 

spatřuje odpověď právě v motivaci, jež spočívá v dosažení nějakého cíle a že tento cíl vyja-

dřuje nějakou vnitřní potřebu člověka. 

Podle Mikšíka (2003, s. 68) postojem rozumíme obsahové sjednocení, seskupení či inte-

grování různých motivů do konkrétního vztahu daného jedince k určitým oblastem, předmě-

tům a jevům životní reality, k aktivitám a jejich cílům apod. Z definice tedy můţeme vyvo-

dit, ţe jedinec zaujímá určitý postoj z nějakého důvodu po setkání s daným objektem. Po-

stoj však nemůţe být vytvořen pouze z nahodilého shledání a být jen pozitvním. 

O hodnocení se opírá takřka kompletní vztah člověka ke světu. Nakonečný (2009, s. 234) 

se přiklání k identifikaci postoje, jakoţto vyjádření objektu subjektem, které se pohybuje 

v kontinuu, jehož krajní póly tvoří naprosto pozitivní a naprosto negativní vztah. Tyto se 

pak formují k jedincově ideálnosti v rámci prostředí, porozumět mu a uchovat si vlastní 

hodnoty.  

Na závěr je naším úkolem vymezit také rozdíl mezi postojem a motivací. S návazností na 

pouţitý dotazník v rámci výzkumného šetření, který je zaměřen na hodnoty, motivace a 

postoje, se přikláníme k vymezení rozdílu podle Nakonečného (2009, s. 237), kdy moti-

vyaktivizují chování a postoje se projevují v jeho obsahu. A tedy, motivy k určitému směru 

chování máme zabudované, avšak postoje si formujeme tak, jak nám v dané situaci či po-

třebě má poslouţit.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 38 

 

Spolu tvoří určitý celek v jádru osobnosti, který jej pohání a formuje další komplexy, jako 

hodnoty a chování. V souţití s okolím jsou pak na této bázi vytvářeny i mezilidské vztahy, 

jejich kontinuita a struktura. 

3.4 Interpersonální orientace 

Jiţ od narození se jedinec setkává s dalšími lidmi, se kterými utváří vztahy. Na tomto kon-

ceptu zakládal také H. S. Sullivan (Seitl, 2012), který, ač se řadil mezi psychoanalytiky, 

uvedl své vlastní přístupy k teorii osobnosti a obohatil ji o nové poznatky. Podle Sullivana 

nemůţe ţádná osobnost existovat samostatně, nýbrţ je výsledkem interpersonálních vzta-

hů. Zároveň však dodával, ţe osobnost je zralá tehdy, kdyţ dosáhne určité vývojové úrovně 

v oblasti sociální, sexuální a kognitivní. Jeho tvrzení nás tedy odkazuje zpátky k vývoji 

jedince v období adolescence, kdy je právě vývoj ve zmíněných oblastech dynamický a 

utváří se tak ona osobnost. Po dosaţení je tak jedinec nejen plnohodnotnou osobností, ale 

dostává se mu také určité pozice, kterou si během vývoje vytvořil.  

Reálná setkání lidí probíhají na základě vzájemného působení jeden na druhého, přičemţ 

můţe jít o verbální nebo neverbální projev (Seitl, 2012). Zájem zkoumání o projevy jedince 

v interpersonálních vztazích se prohlubuje od 50. let, kdy se vycházelo z předpokladu, ţe 

chování jedince je determinováno osobnostními sloţkami.  

Závislost na sociálním prostředí, a tedy na interpersonálních vztazích vyzdvihuje Slaměník 

(2011), který tyto vztahy charakterizuje jakoţto interakci dvou lidí se zanecháním stopy ve 

formě pozitivního nebo negativního dojmu, coţ má za následek také vývoj dalšího setkání. 

Vyvození určitého vzorce ze setkání mezi dvěma lidmi popisují také Berger a Luckmann 

(1999). Uvádí, ţe vztahy mezi nimi jsou proměnlivé a je obtíţné vymezit takovému setkání 

nějaký standardní vzorec. Individuální mezilidské chápání nedovoluje nastavit tyto vzorce, 

jelikoţ jakákoliv jiná setkání se obměňují a jsou jedinečná.  

Nejde však o samotná setkání, nýbrţ o zúčastněné. Kaţdý jeden je osobitý a tak, jako oce-

ňuje a vyţaduje určité chování, či projevy druhého, tak sám vykazuje a dává najevo své 

znaky. Jak zde bylo uvedeno, setkání, potaţmo mezilidské vztahy, jsou závislé na osob-

nostních sloţkách jedince, které právě dotváří tuto interakci. Jednotlivé sloţky, tedy inter-

personální orientace, jsou pak vymezeny v následující kapitole. 
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3.5 Zkoumání interpersonálních orientací osobnosti 

Jelikoţ je výzkumná část postavena také na standardizovaném dotazníku SIPO určujícíori-

entaci interpersonálních hodnot, uvedeme definice, podle kterých je dotazník sestaven. L. 

V. Gordon (in Mikšík, 2003) stanovuje v návaznosti na Sprangera a jeho typologii orienta-

cí, šest různých interpersonálních hodnot osobností. Tyto interpersonální hodnoty osobnos-

ti obsahují popis vztahu jedince k sobě samému a k ostatním lidem. Na základě těchto ty-

pologií je dále definováno, co jedinec projevuje jako osobnost vůči svému okolí a co nao-

pak od svého okolí očekává. Konkrétní promítání do osobnosti pak závisí i na tom, v jaké 

míře a jakým způsobem se daný jedinec začleňuje do rozličných interpersonálních struktur 

a situací, potaţmo vztahů. 

Gordon k těmto hodnotám řadí: 

 Podpora –touha či přání setkávat se porozuměním, podporou; oceňováno je laskavé 

jednání 

 Konformita – dodrţování pravidel v jednání a chování, sociálně správné jednání, 

tendence vedoucí ke správnému jednání 

 Uznání – touha po obdivu, radost ze zisku kladných referencí, primární zájem o 

chválu 

 Nezávislost – pocit svobody a volnosti, tzv. udělám jen to, co se mi líbí; jednání 

podle vlastního uváţení 

 Benevolence – jednání pro druhé, ohleduplnost, lidskost 

 Vůdcovství – touha po moci, ostatní vést, stálá autorita (Mikšík, 2003, s. 78). 

Na základě propojeníSprangerovské typologie hodnotových orientací a zmíněných inter-

personálních orientacíGordona, je definována strukturálně hierarchická diagnostika inter-

personálních hodnot, které jsou vyuţity v rámci dotazníku SIPO.  

Komplex šesti škál je dělen na dvě části. Do první části tří škál patří očekávání a vyţado-

vání jedince od ostatních. Ve druhé části tří škál jsou orientace tendencí, které jedinec vůči 

ostatním projevuje.  

V části očekávání a vyţadování jde o tyto hodnoty: 
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Porozumění, kdy je oceňováno laskavé zacházení a shovívavost, tolerance, náklonnost 

k druhým s účelným zájmem o jeho ţivot a aktivní pomoci. Pokud je v tomto směru strá-

dáno, jedinec tuto tuţbu intenzivně projevuje; 

Uznávání, kdy se projevuje touha po obdivu a kladném přijetí od ostatních. Jedinec dbá na 

projevu v dobrém světle, aby si ho ostatní váţili a brali ho jako příklad. Otázkou zde však 

zůstává, jaká je jeho vlastní aktivita v tomto směru); 

Nezávislost, svoboda, volnost. Jedinec nemá zájem o ţivot podle společenských norem a 

konvencí, nechce nikoho poslouchat. Nezávislost chce mít jak v ţivotě, tak i v povolání; 

Tendence, které jedinec ve vztahu k druhým projevuje a vykazuje: 

Dominovat, vést, rozhodovat, mít zásluhu na ţivotě ostatních, drţet si své vůdčí postave-

ní. Kritickým okamţikem je stupňování tohoto projevu, kdy od pozitivní úrovně se jedinec 

dostane aţ na pole převahy a získání dostatečné moci ovládat ţivoty druhých; 

Být konformní, řídit se konvencí, jednat tak, jak je to dáno. Jedinec se snaţí dodrţovat 

mravní a společenské zásady, plnit povinnosti a příkazy. Svým ţivotem a prací proplouvá 

potichu a snáší vše trpělivě.  

Směřovat k altruismu, být lidský, empatický, pomáhat druhým překonávat jejich těţkosti. 

Jedinec je ochoten angaţovat se pro druhé, chránit je a obětavě řešit současné základní so-

ciální problémy (Mikšík, 2003).  

Vymezením šesti škál jedincova projevování a očekávání, vyţadování, jsme si přiblíţili 

zkoumání interpersonálních hodnot. Kooperace dvou zmíněných a determinovaných dotaz-

níků HO-PO-MO a SIPO nám poskytuje výčet preferovaných hodnot a interpersonálních 

orientací u středoškoláků na Břeclavsku.  
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II.  PRAKTICKÁ ČÁST 
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4 METODOLOGIE VÝZKUMU 

V praktické části diplomové práce je uveden realizovaný výzkum. V předešlé teoretické 

části práce jsme vymezili základní pojmosloví vztahující se k dané problematice. Zaměře-

nost padla především na adolescenta, jeho vývoj a procesy, které jej v tomhle věku nejvíce 

ovlivňují. Důleţitou úlohu ve vývoji má také morálka. Domníváme se, ţe uchopení dneš-

ního světa má neblahý dopad právě na morální vývoj jedince a je nutno, alespoň v rámci 

vzdělávání, tomuto jevu předcházet. Dále jsme se zabývali identitou, která je ovlivňována 

vývojem a uchopením svého Já. Na základě toho jsou pak formovány hodnoty, jejich orien-

tace a především interpersonální orientace. Často lze slýchat, ţe dnešní mládeţ je zkaţená 

dnešním světem a mravní a morální vývoj je odsouván do pozadí, jelikoţ nevyznávají ţád-

né hodnoty.  

Empirická část práce je pak zcela zaměřena na provedený výzkum, který byl realizován u 

ţáků na středních školách v Břeclavi.  

Výzkum je zaměřen na hodnotovou a interpersonální orientaci u ţáků středních škol v 

Břeclavi. Břeclav je průměrné příhraniční město členěno na další místní části s mnoţstvím 

malých vesnic ve svém okolí. Do této práce byla Břeclav vybrána právě pro svoji polohu, 

kam se ze širokého okolí sjíţdí mnoho ţáků ke studiu střední školy. Zároveň zde nebyly 

realizovány podobné projekty, ani výzkumy zaměřené na mapování hodnotových orientací 

a interpersonálních tendencí středoškoláků. 

4.1 Vymezení výzkumného problému 

Výzkumným problémem této práce jsou hodnoty, hodnotová orientace a interpersonální 

orientace ţáků středních škol v Břeclavi. Zároveň bude mapován také rozdíl hodnot a in-

terpersonálních orientací kategoriálně zvlášť, a tedy v rozdílu na pohlaví ţáků, jejich na-

vštěvovaném ročníku školy a také v oboru zvolené střední školy.  

Velká pozornost je dnes zaměřena především na dynamické proměny v hodnotách, jejich 

orientací a na pojetí interpersonální orientaci ve vztahu já a lidé. Ve vzdělávání jsou hod-

noty zakomponovány v jednotlivých cílech RVP pro dané školy (gymnázia, střední odbor-

né školy). Kaţdá tato škola se zaměřením na svoji všeobecnost či odbornost má zakompo-

novánu tuto problematiku v závislosti na vyučovacích předmětech a cílech výuky tak, aby 

ţáci získali a správně uchopili kompetence.  
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Hodnotové orientace jsou často zkoumány u dětí a mladých ve věku 6 – 15 let (např. Hod-

notové orientace dětí ve věku 6-15 let pod vedením Národního institutu dětí a mládeţe 

MŠMT ©2011). U skupiny adolescentů, tedy mládeţe ve věku 15 – 20 let byl proveden 

výzkum vedený Mgr. Preissovou Krejčí a Mgr. Čadovou „Hodnotová orientace a ţivotní 

postoje současných adolescentů“, grantový projekt 1641/2005/G5 MŠMT pod záštitou Ka-

tedry antropologie a zdravovědy Univerzity Palackého v Olomouci. V provedeném výzku-

mu autorky zjišťovaly hodnoty samotné, které ţáci preferují a mají vliv na jejich vzdělává-

ní.  

K danému problému dále navazují výzkumné otázky, které zakotvují celou problematiku 

zkoumání a dotváří nám komplex našeho zkoumání.  

4.2 Výzkumné otázky 

V našem výzkumu chceme zjistit především aktuálně preferované hodnoty, projevované a 

vyžadované tendence v interpersonálních orientacích u žáků 1., 2. a 3. ročníků středních 

škol v Břeclavi. Výzkumné otázky jsou označeny zkratkou DVO, specifické pak malým 

písmenem abecedy.   

DVO1:Jaké hodnotové orientace aktuálně preferují ţáci středních škol v Břeclavi? 

a. Jaká je hodnotová orientace ţáků střední školy všeobecného zaměření? 

b. Jaké je hodnotová orientace ţáků střední školy odborného zaměření? 

c. Jaká je hodnotová orientace ţáků střední školy soukromé?  

DVO2: Jaké motivace k hodnotám projevují ţáci středních škol napříč ročníků? 

DVO3: Jaké pozitivní postoje k hodnotám si zaujímají ţáci středních škol v Břeclavi? 

DVO4: Jaké tendence očekávání či vyţadování nejčastěji projevují ţáci středních škol 

v Břeclavi? 

DVO5: Jaké tendence projevují a vykazují vůči ostatním ţáci středních škol 

v Břeclavi? 
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4.3 Cíle výzkumu 

Našim cílem výzkumu je zmapovat hodnotovou a interpersonální orientaci ţáků 1. aţ 3. 

ročníků středních škol v Břeclavi. Při realizaci praktické části práce jsme vycházeli 

z teoretické části, ve které předpokládáme, ţe hierarchie hodnot a interpersonálních ten-

dencí se formuje na základě vnějších vlivů, např.: výchovné prostředí, samotná osobnost 

jedince, vrstevnické skupiny apod.  

Za cíl našeho realizovaného výzkumu si klademe zmapovat aktuální hodnotové preference 

adolescentů a zjistit, jaké jsou jejich projevované tendence ve vztahu „já a lidé“, potaţmo, 

jaká mají očekávání od druhých. Dalším cílem diplomové práce je také identifikace moti-

vačních prostředků v rámci společenského uţitku a postoje zaujaté s ohledem na hodnotové 

orientace. 

Hlavním cílem naší diplomové práce je zmapovat u ţáků 1., 2. a 3. ročníků vybraných 

středních školv Břeclavi jejich hodnotovou a interpersonální orientaci s tendencemi, 

které vykazují a zároveň očekávají.  

Dílčí cíle naší diplomové práce jsou následující:  

1.Zmapovat aktuálně preferované hodnotové orientace ţáků vybraných středních škol 

v Břeclavi. 

2. Zmapovat preferované hodnotové orientaceu ţáků středních škol s ohledem na jejich 

pohlaví.  

3. Zmapovat preferované hodnotové orientace ţáků středních škol s ohledem nazaměření 

škol. 

4. Zjistit, jakou hodnotovou orientaci mají aktuálně ţáci jednotlivých ročníků středních 

škol v Břeclavi.  

5. Zmapovat tendence očekávání a vyţadování od svého okolí u ţáků středních škol v 

Břeclavi. 

6. Zmapovat, jaké tendence vykazují ţáci středních škol v Břeclavike svému okolí.  
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4.4 Výzkumné pojetí 

Výzkum jsme pojali s ohledem na náš stanovený cíl. Byl zvolen kvantitativně orientovaný 

výzkum, ve kterém jde především o práci s daty v podobě čísla a zjišťování mnoţství, roz-

sahu a frekvenci vyskytovaných jevů (Gavora, 2010). Získané číselné údaje je moţno dále 

zpracovávat. Nám dostatečně poslouţí hrubé skóry, které získáváme z dotazníků a zpraco-

váváme za pomoci dotazníkového manuálu k tomu určených. K našemu výzkumu jsme 

vyuţili standardizovaných dotazníků HO-PO-MO a SIPO.  

4.5 Základní soubor a výzkumný soubor 

Výzkumný problém se vztahuje na ţáky 1., 2. a 3. ročníků středních škol s různým zaměře-

ním, na území České republiky s lokalizací na město Břeclav. Předpokladem našeho vý-

zkumu je dosaţení hranice 15 – 18 let u respondentů, tedy aktuálního vývojového období 

adolescence. Co se týče výuky, ţáci by měli jiţ mít povědomí o své identitě, kulturní iden-

titě, hodnotách a jejich přenosu, hodnotovém systému, mezilidských vztazích. 

Vzhledem k charakteru práce a její orientaci na adolescenty, byli v našem zájmu ţáci střed-

ních škol. Právě pro tento výzkum, jenţ byl zaměřen na ţáky středních škol v Břeclavi, 

byly vybrány tři střední školy s různým odborným zaměřením. Tento výběr byl zvolen zá-

měrně, protoţe cílem projektu je zmapovat, zda existují rozdíly v hodnotové orientaci a v 

interpersonálních tendencích i v závislosti na typu studované střední školy. Zadaná kritéria 

byla následovná: střední škola všeobecného zaměření, střední škola odborného zaměření a 

střední škola soukromá. Z dostupného výběru v Břeclavi byly pak dle kritérií vybrány tři 

střední školy.  

Do výzkumu dle těchto kritérií pak z moţností výběru spadají tyto školy: Gymnázium 

Břeclav, Obchodní akademie Břeclav a Střední soukromá odborná škola manaţerská a 

zdravotnická, s. r. o., Břeclav. Střední školu všeobecného zaměření zastupuje Gymnázium 

a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Břeclav, příspěvková organizace (dále 

jen GBV). Z této střední školy všeobecného zaměření bylo k dispozici pro dotazníkové 

šetření 289 ţáků 1., 2. a 3. ročníku školy. Střední školu soukromou v projektu zastupuje 

Soukromá střední odborná škola manaţerská a zdravotnická, s. r. o. (dále jen SSOŠ), kde 

ze tří ročníků bylo k dispozici 63 ţáků. Poslední vybranou střední školou je Střední prů-

myslová škola Edvarda Beneše a Obchodní akademie Břeclav (dále jen OA), příspěvková 

organizace. Byť v názvu disponují dvě rozličně zaměřené střední školy, k tomuto projektu 
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se, po oslovení a prosbě o spolupráci na našem výzkumu, připojila pouze Obchodní aka-

demie, a to spolu s moţnými 116 ţáky. 

Základní výzkumný soubor tak tvoří výběr 468 ţáků z vybraných středních škol v Břeclavi, 

vyjma čtvrtých ročníků, z důvodu jiţ probíhající přípravě na maturitní, či závěrečné, prak-

tické, zkoušky. Do výzkumu se se svým svolením k vyplnění dotazníku zapojilo celkem 

468 středoškoláků.  

Výběrový soubor tvoříţáci 1. – 3. ročníků středních škol v Břeclavi. Právě tyto tři ročníky 

byly zvoleny kvůli moţné, byť nepatrné rozdílnosti v hodnotových a interpersonálních ori-

entacích. Domníváme se, ţe ač je věkově skupina respondentů homogenní, rozdíly mezi 

nimi určí právě typ střední školy. Poslední, 4. ročníky středních škol, se našeho výzkumu 

neúčastnily z důvodu blíţícího se konce studia střední školy a moţného pokračování dále 

ve studiu na vysoké škole, či ucházení se o zaměstnání, coţ s naším výzkumem nekore-

sponduje.  

Dotazníkové šetření bylo pro ţáky dobrovolné a zcela anonymní. Celkově se zúčastnilo 

468 ţáků tří vybraných středních škol v Břeclavi. Při vyhodnocování dotazníků muselo být 

105 dotazníků vyřazeno z důvodu neúplného, či chybného vyplnění. K dispozici nám pak, 

pro naše analýzy, je celkově 363 dotazníků od ţáků vybraných středních škol v Břeclavi. 

Návratnost tak činí celých 77,4%. 

 

MUŽI GBV OA SSOŠ celkem 

1. ročník 33 8 4 45 

2. ročník 35 6 0 82 

3. ročník 34 7 3 44 

celkem  102 21 7 Ʃ 130 

Tabulka II Zastoupení mužů 

ŽENY GBV OA SSOŠ celkem 

1. ročník 57 19 19 95 

2. ročník 39 15 4 58 

3. ročník 50 13 17 80 

celkem 146 47 40 Ʃ 233 

Tabulka III Zastoupení žen 

V tabulkách je pak uveden přehled zastoupení respondentů podle typu střední školy, roční-

ku a pohlaví. Výběrový soubor tvoří ţáci 1., 2. a 3. ročníků středních škol v Břeclavi. Právě 
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tyto tři ročníky byly vybrány na základě vývojového období adolescence. Během onoho 

období se jedinec formuje a utváří svoji osobnost, tudíţ se domníváme, ţe právě i námi 

zkoumaná problematika nám nabídne náhled na rozdílnost mezi preferencemi mladších 

ţáků od starších.  

 

Obrázek I – Graf Zastoupení žen a mužů 

Na výše uvedeném grafu je zobrazeno zastoupení ţen a muţů, kteří se zúčastnili našeho 

výzkumu. Jde jiţ o počet těch, kteří dotazníkové šetření absolvovali, a jejich vyplněné do-

tazníky byly přijatelné pro výzkumné šetření. Ze tří zvolených středních škol v Břeclavi, se 

našeho výzkumu zúčastnilo celkem 233 ţen, tedy 64% respondentů navštěvujících právě 

1., 2., nebo 3. ročník z dané školy. U muţů je tento počet bohuţel výrazně niţší a jedná se 

tak o 130 muţů, coţ je 36% všech dotazovaných, navštěvujících vybrané 1., 2. a 3. ročníky 

ze zkoumaných středních škol v Břeclavi.  

4.6 Technika výzkumu 

Pro prezentovanou diplomovou práci jsme si, jako výzkumný nástroj, vybrali dotazník. 

S ohledem na téma práce byl zvolen standardizovaný dotazník. Jedná se o dva dotazníky, 

HO-PO-MO a SIPO, které vznikly na půdě Psychodiagnostiky, s. r. o., v Brně a Bratislavě. 

K pouţití těchto nástrojů je potřeba získat souhlas autorů, či dané specializované instituce, 

který nám byl, k výzkumnému šetření, poskytnut.  

Pro nejvyšší moţné dosaţení návratnosti jsme zvolili osobní setkání s ţáky. Nejprve jsme o 

plánované výzkumné činnosti informovali ředitele a ředitelky vybraných středních škol a 
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poté byly oba dotazníky představeny i ţákům, aby se seznámili s cílem a smyslem prove-

deného šetření. Ţákům účastnících se šetření byly podány základní informace o průběhu 

šetření a způsobu vyplňování předloţených dotazníků. Zároveň byli respondenti ujištěni o 

naprosté anonymitě dotazníků. Samotné dotazníkové šetření probíhalo od měsíce března, 

roku 2016, do měsíce června, roku 2016. Výzkumník byl při kaţdém dotazníkovém šetření 

osobně přítomen. 

4.6.1 Charakteristika výzkumného nástroje 

První dotazník HO-PO-MO© T-252, je orientován na hodnotovou orientaci, postoje a mo-

tivaci (Ján Vonkomer, 1991). Dotazník HO-PO-MO se skládá ze tří relativně samostatných 

částí, slouţících ke zjišťování hodnotových orientací, postojů k hodnotám a motivace k 

výkonu. Výsledky, získané administrací jednotlivých částí, objasňují poznávání a chápání 

směřování osobní aktivity respondentů. Poloţky dotazníku zasahují jak do abstraktní, tak i 

do obecné roviny. První část dotazníku je zaměřena na zkoumání hodnotových orientací 

vzdělávacích, estetických, mravních, ekonomických a sociálních. Tato část obsahuje 11 

reálných situací s 5 alternativními moţnostmi odpovědí. Skórování je určováno řazením 

daných výroků do pořadí. Dotazovaný má k dispozici 5 bodů, které rozdělí mezi výroky. U 

kaţdého se můţe objevit dané číslo jen jednou. Nejpreferovanějšímu výroku udělí nejvyšší 

počet bodů (5), nejméně preferovanému pak nejniţší počet (1). Získané skóre se tak bude 

pohybovat mezi 11 (nejmenší význam) aţ po 55 (nejvyšší význam).  

Druhá část slouţí k poznávání postojů k hodnotám, a to především uměleckým, mravním, 

ekonomickým, vědeckým, sociálním, populárně kulturním, zdravotního charakteru a disci-

plíny. U této části dotazníku jsou 4 situace s moţnými 8 odpověďmi. Dotazovaný volí 

hodnoty, jako u předešlé části, avšak výroku, kterému klade nejvyšší význam, udělí 8 bodů, 

odpovědi s nejniţším významem pak opět 1 bod. V součtu se pak konečné skóre pohybuje 

mezi 4 aţ 32 body.  

Poslední část dotazníku je orientována na poznávání váhy motivačních prostředků. Zkoumá 

se zde, jaký motivační faktor je u respondentů nejvíce preferován. Do výčtu takových fak-

torů patří uspokojování zájmu, subjektivní proţívání dosaţených výsledků, vzrušující vliv 

pracovních podmínek, pracovní tempo, odměny za práci, soutěţivost, uznání, moţnost po-

stupu v zaměstnání a proţívání přínosu vlastní snahy pro společnost. Zde jsou uváděny 3 

situace s 10 moţnými odpověďmi. Co se týče volení pořadí, pak motivační prostředek 
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s nejvyšší váhou dosahuje 10 bodů, ten pak s nejniţší váhou opět 1 bod. V metodě tří situa-

cí jsou pak skóry v rozmezí 3 a 30 bodů. (Vonkomer, 1991) 

Druhým je dotazník SIPO© T-265 (Oldřich Mikšík, 2004). Tento dotazník se zajímá o 

interpersonální orientaci jedince. Tento dotazník se zajímá o interpersonální tendence je-

dince. Dotazník interpersonálních hodnot „SIPO“ je koncipován a ověřován jako organická 

součást vyšetřovacích technik k zjišťování přímého pozadí osobnostně příznačných in-

terakčních aktivit jedince ve skutečných ţivotních souvislostech. Zaměřuje se především na 

určité základní tendence jedince, jeho potřeby a hodnotové orientace vůči lidem, se kterými 

je v reálném, vzájemně působícím, vztahu. Při tvorbě dotazníku autoři vycházeli z nezbyt-

nosti organického doplnění celého systému pronikání do struktury psychické odolnosti, 

celistvosti a autoregulace osobnosti o vystiţení určité základní interpersonální orientace v 

mezilidských vztazích. Nejedná se tedy o úplné rozlišení interpersonálních tendencí, orien-

tací a hodnot, nýbrţ pouze o vymezení těch, které výrazně určují orientaci proţitků, povahu 

psychických zátěţí a směr celkového jednání a chování jednotlivců.V rámci dotazníku je 

vymezen komplex šesti škál, určujících jeho strukturu a hierarchické uspořádání jednotli-

vých interpersonálních hodnot. První tři škály jsou orientovány především na postiţení 

hodnot a tendencí, které daný jedinec od společnosti očekává a vůči své osobě vyţaduje 

(očekávání porozumění PZ, očekávání uznání UN, vyţadování nezávislosti NZ). Další tři 

škály jsou naopak zaměřeny na tendence, které jedinec ke druhým lidem projevuje (tenden-

ce dominovat DM, projev konformity KF, projev altruismu AF)(Mikšík, 2004). 

Dotazovaní obdrţí manuál s 90 výroky řazenými tak, aby spolu korespondovaly, ale přitom 

tvořily rozdílné dvojice zaloţené právě na jiţ zmíněných šesti škálách. K manuálu je zá-

znamový arch, kam respondenti značí svoji volbu. Respondent z dané dvojice vybere na 

základě své preference vţdy jedno tvrzení a toto zaznamená kříţkem do záznamového ar-

chu. Administrátor, výzkumník, pak za pomoci přiloţených šablon odpovídajících k daným 

škálám preferencí hledá shody mezi šablonou a značením dotazovaného. Tyto shody jsou 

sečteny a poté určena nejvyšší dosaţená hodnota u očekávaných tendencí a také u vyţado-

vaných tendencí. Tyto jsou pak předností daného jedince.  

4.7 Způsob zpracování dat 

K základní analýze dotazníků byly pouţity šablony a testovací sešity, bez nichţ by ruční 

analýza získaných dat nebyla moţná. Administrace dotazníků je proveditelná i za pomoci 
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samotných respondentů, avšak čas vyhrazený na dotazníkové šetření byl velmi omezen, 

administrace tedy proběhla samotným výzkumníkem. Ke kompletnímu získání výsledků a 

vyhodnocení získaných dat byla data zaznamenána v programu Microsoft Office Excel 

2007. Zaznamenáním dat do tabulek bylo moţno vyhledat nejčastěji volenou hodnotu jak u 

dotazníku HO-PO-MO, tak i SIPO. V tabulce jsou uvedeny hrubé skóry, které jsou pro 

analýzu potřebné.  

Hrubé skóre dostatečně nastíní aktuálně preferované hodnotové a interpersonální hodnoty 

dotazovaným respondentů. V závislosti na uţití hrubého skóre u obou dotazníků je zvolena 

deskriptivní analýza.  

Rozšíření výzkumu lze pak provést za pomoci pouţití dalšího dotazníku, SPARO, který 

kooperuje se SIPO dotazníky. V případě dotazníků HO-PO-MO je lze pak kombinovat 

s jinými dalšími psychodiagnostickými dotazníky, či vyšetřeními.  

Nejvyšší dosaţená hodnota udává důleţitost zvoleného determinantu respondentů. Platí 

zde, ţe čím je vyšší skóre, tím je daná hodnota/postoj/motivace preferovanější. Toto platí u 

obou dotazníků. Vyhodnocení bude provedeno zvlášť jak pro HO-PO-MO, tak pro SIPO 

dotazníky, nicméně, k rozšíření výzkumu není vyloučena moţná propojenost. 
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5 ANALÝZA VÝSLEDKŮ VÝZKUMU A INTERPRETACE DAT 

Výzkum, který se v předkládané diplomové práci zabývá hodnotovou a interpersonální 

orientací ţáků středních škol v Břeclavi, byl realizován dotazníkovým šetřením. Toto šet-

ření probíhalo na třech břeclavských středních školách. Podle daných kritérií zmíněných 

v předchozí kapitole se tohoto šetření zúčastnilo gymnázium, obchodní akademie a střední 

odborná škola soukromá. Celkově jsme tak pro náš výzkum získali 363 respondentů. Celé 

toto šetření pak probíhalo v rozmezí měsíců března – června, roku 2016. 

Z provedeného kvantitativního výzkumu o rozsahu dvou dotazníků nám vzešly následující 

výsledky, které budeme dělit na dva oddíly vztahující se zvlášť pro dotazník hodnot a hod-

notových orientací HO-PO-MO (©1991) a dotazník interpersonálních orientací SIPO 

(©2004). 

V obou dotaznících byl také prostor pro vyplnění informačních poloţek. Nás především 

zajímalo pohlaví respondenta, zaměření jeho školy a aktuální ročník studia.  

5.1 Informativní poloţky 

Kapitola věnována informativní poloţkám nám nastíní kompletní skladbu zúčastněných 

respondentů v našem výzkumu. I přes nastavenou hlavičku dotazníků, kde se výzkumník 

zajímá také o jméno, datum narození testovaného a jiné další parametry související spíše s 

psychodiagnostickým testováním, nás zajímaly pouze základní informace. Náš výzkum je 

zcela anonymní, respondenti tak vyplnili pouze tři poloţky: pohlaví, zaměření školy a roč-

ník. Kaţdá z těchto poloţek je následně pro přehlednost zaznamenána do tabulky.  

Pohlaví respondenta:  

Pohlaví respondentů                Absolutní četnost       Relativní četnost 

Ţeny  233 64 % 

Muţi  130 36 % 

Celkový počet respondentů 363 100% 

Tabulka IV Pohlaví respondentů 
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O pohlaví respondentů jsme se zajímali především z důvodu následné moţné diferenciaci 

preferovaných hodnot, postojů, interpersonálních orientací. Předpokládáme tak, ţe je moţ-

né, ţe se tato data budou od sebe lišit. Jak lze z tabulky vypozorovat, většího zastoupení 

dosáhly dospívající ţeny. Z celkového počtu 363 dospívajících respondentů tak ţeny za-

stoupily 64% dotazovaných, tedy celkově 233 ţen, středoškolaček. U muţů jsme zazname-

naly takřka poloviční počet, a to celkově 130 středoškoláků, tedy 36% všech dotazovaných.  

 

Ročník studia: 

Ročník studia  

                    Zastoupené školy    Gymnázium    OA SSOŠ, s. r. o. Celkem 

1. ročník 90 27 23 140 

2. ročník 74 21 4 99 

3. ročník 84 20 20 124 

Celkový počet respondentů 248 68 47 Ʃ 363 

Tabulka V Zastoupení ročníků 

Ve výše uvedené tabulce máme přehledně rozepsáno zastoupení jednotlivých škol podle 

ročníků. Nejvyššího zastoupení bylo zaznamenáno u Gymnázia, s celkovým počtem 248 

ţáků, tedy necelých 69% počtu respondentů. Tento jev jsme předpokládali, neboť se jedná 

jak o čtyřleté, tak osmileté gymnázium, a tedy jsou zdetři různé třídy daného ročníku. 

V rámci Obchodní akademie byla zaznamenána účast v podobě 68 ţáků, coţ je 18% 

z počtu všech respondentů. Nízké účasti u našeho výzkumného šetření bylo zaznamenáno u 

druhého ročníku SSOŠ, s. r. o., z důvodu jediného oboru tohoto ročníku na této škole, a to 

manaţera. Další dva zúčastněné ročníky byly zdravotnických asistentů. Dohromady pak 

zúčastněných ţáků bylo 47, a tedy necelých 13% ze všech respondentů.  

Nejvyššího zastoupení s ohledem na ročníky bylo dosaţeno v prvních třídách v rámci všech 

vybraných břeclavských středních škol.  
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Obrázek II – Graf Ročník studia 

Na výše uvedeném grafu je zobrazeno rozloţení respondentů, ţáků, podle jejich ročníku 

studia. Jak lze vidět, nejvyššího zastoupení dosáhly první ročníky, poté třetí a nejméně zú-

častněných ţáků bylo z druhých ročníků studia střední školy.  

5.2 Hodnotové orientace 

Ke zjištění preferovaných hodnot nám poslouţil první oddíl dotazníku HO-PO-MO. V této 

části HO bylo obsaţeno 12výroků s 5 moţnostmi, které ţáci bodovali v závislosti na své 

preferenci, od nejniţší (1) po nejvyšší (5) a maximální skóre je 55 bodů. Ve výsledku pak 

vyvstává jedna hodnotová orientace, která je pro daného jedince nejdůleţitější. Tento oddíl 

nám zároveň zodpovídá výzkumnou otázku VO1.  

Z celkových 363 respondentů nám vyšla nejčastěji volená hodnota hodnotové orientace 

vzdělávací (A) s dosaţeným průměrem 36,12 bodů.  

Počet respondentů Průměr Směrodatná odchylka 

363 36,12 1,477 

Tabulka VI Hodnotové orientace 

Nyní si hodnotovou orientaci přiblíţíme s ohledem na pohlaví respondentů, jejich zaměření 

studia a ročník studia.  
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a) Jaká je hodnotová orientace ţáků střední školy všeobecného zaměření? 

Všeobecné zaměřenou střední školu v našem výzkumu reprezentuje Gymnázium Břeclav.U 

této střední školy byl zaznamenán největší podíl na respondentech (248 ţáků) a můţeme 

tak konstatovat, ţe zde volené hodnoty mají velkou váhu na celkovém výzkumném šetření.  

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 36,87 4,317 

B 24,44 5,170 

C 36,08 4,228 

D 34,13 4,091 

E 33,46 4,073 

Tabulka VII Hodnotové orientace GBV 

 

Legenda: A – ho vzdělávací; B – ho estetická; C – ho mravní; D – ho ekonomická; E - so-

ciální. 

V průměru ze všech ţáků (tab. VI), respondentů, gymnázia se jako nejdůleţitější hodnota 

projevila hodnotová orientace vzdělávací (A). Tato v průměru dosáhla skóre 36,87 

z celkových 55. Hodnotou, které nepřikládají tak velký význam, se stala estetická s 24,44 

bodu. Následně je rozpracován přehled jednotlivých ročníků a jejich hodnotové orientace.  

V níţe uvedené tabulce jsou uvedeny jednotlivé zkoumané třídy gymnázia. Vţdy do jedno-

ho ročníku spadají tři třídy.  

 1C 1D 5A 2C 2D 6A 3C 3D 7A 

A 37,14 36,84 34,73 36,25 35,86 38,07 37,59 38,43 36,74 

B 23,45 25,90 26,70 22,88 27,09 24,75 19,79 24,68 24,93 

C 36,14 36,65 37,07 35,79 36,32 36,18 36,59 34,54 35,33 

D 32,34 33,94 34,63 34,08 32,14 33,07 38,00 33,29 35,15 

E 35,76 32,32 31,53 36,00 33,59 32,57 33,03 34,07 32,85 

Tabulka VIII Hodnotové orientace GBV - třídy 

Ve dvou třídách prvního ročníku GBV (1C, 1D) jsme zaznamenali preferování hodnotové 

orientace vzdělávací. Za tuto hodnotu pak staví hodnotovou orientaci mravní, dále sociální 

a ekonomické. Zde byly zaznamenány nepatrné rozdíly v hodnocení. Naopak hodnotové 

orientaci estetické nepřikládají ţáci důrazný význam, proto ji povaţují za nejméně důleţi-

tou. V rámci třetí třídy (5A) ţáci volili rozdílné hodnoty a jako nejdůleţitější hodnotová 

orientace je povaţována mravní. Takřka na stejnou úroveň pak staví hodnotové orientace 
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vzdělávací a ekonomické, dále sociální a nejméně váhy přikládají opět hodnotové orientaci 

estetické.  

Rozdílnost v preferované hodnotové orientaci byla zaznamenána také u druhého ročníku. 

Ve třídách 2C a 6A se ţáci shodli na pro ně nejvýznamnější hodnotové orientaci vzděláva-

cí, avšak třída 2D preferuje hodnotovou orientaci mravní před vzdělávací. Dále jsou hod-

notové orientace sociální, mravní a ekonomické. Na poslední místo pak zařadili opět este-

tické. Na tomto verdiktu nejméně důleţité hodnotové orientace se shodli všichni ţáci 

z druhých ročníků.  

I v rámci třetích ročníků nejsou vykazovány stejné preference, co se týče hodnotové orien-

tace. Ve třídě 3C se ţáci shodli na důleţitosti hodnotové orientace ekonomické, na rozdíl 

od tříd 3D a 7A, které opět zvolily hodnotovou orientaci vzdělávací. Dále pak podle důle-

ţitosti staví do ţebříčku vzdělávací a ekonomickou, mravní a sociální. Opět je zde zazna-

menána shoda v rámci nejméně důleţité hodnotové orientace, kterou ţáci zvolili estetic-

kou.  

b) Jaké je hodnotová orientace ţáků střední školy odborného zaměření? 

Střední školu odborného zaměření v našem výzkumu reprezentuje Obchodní akademie. 

Z této školy jsme pro náš výzkum získali 68 respondentů napříč třemi ročníky. Stejně, jako 

u předchozí školy, uvedeme ţáky zvolené hodnotové orientace.  

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 34,31 2,924 

B 26,99 3,662 

C 34,16 2,916 

D 36,24 3,122 

E 33,50 2,890 

Tabulka IX Hodnotové orientace OA 

Ţáci Obchodní akademie povaţují jako nejvíce důleţitou hodnotovou orientaci právě eko-

nomickou (D). Předpokládáme, ţe takto bylo učiněno také na základě zaměření jejich obo-

ru.  Na opačném konci opět stojí hodnotová orientace estetická, kterou povaţují za nejmé-

ně důleţitou. Následně je rozpracován přehled jednotlivých ročníků, kde lze pozorovat 

rozdílnost volených hodnotových orientací.  
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 OA 1 OA 2 OA 3 

A 32,59 35,24 35,65 

B 27,44 27,38 25,95 

C 35,37 33,38 33,35 

D 34,96 36,19 38,00 

E 35,00 32,81 32,20 

Tabulka X Hodnotové orientace OA - třídy 

V prvním ročníku (OA 1) dotazovaní ţáci vyhodnotili jako nejdůleţitější hodnotovou ori-

entaci mravní. Dále pak seřadili sociální, ekonomickou a vzdělávací. Poslední místo opět 

přisoudili orientaci estetické, coţ bylo u jejich odborného zaměření předpokládáno. 

Ve druhém (OA 2) a třetím (OA 3) ročníku se ţáci plně shodli na ţebříčku hodnotových 

orientací v následující posloupnosti. Za nejdůleţitější povaţují ekonomickou hodnotovou 

orientaci, dále vzdělávací, mravní, sociální a poslední místo důleţitosti je znovu přiřknuto 

hodnotové orientaci estetické.  

c) Jaká je hodnotová orientace ţáků střední školy soukromé? 

Z následující tabulky hodnotových orientací SSOŠ, s. r. o. opět vidíme, ţe ţáci navštěvující 

tuto školu, volí jinou, pro ně, nejdůleţitější hodnotu. V průměru tak nejčastěji byla volena 

hodnotová orientace sociální (E). I zde se domníváme, ţe tento fakt je podpořen zaměřením 

studia. I v případě této školy, na posledním místě, v pozici nejméně důleţité hodnotové 

orientace, se vyskytuje hodnota estetická (B).  

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 35,64 3,464 

B 26,51 4,101 

C 34,98 3,401 

D 31,47 3,365 

E 36,28 3,539 

Tabulka XI Hodnotové orientace SSOŠ, s. r. o. 

Abychom přiblíţili celkový náhled na volení jednotlivých hodnotových orientací, zpraco-

vali jsme jednotlivé výsledky podle ročníků a jsou zaznamenány do následující tabulky.  

 1. SSOŠ 2. SSOŠ 3. SSOŠ 

A 34,26 35,00 37,35 

B 28,83 22,25 24,70 

C 33,78 35,25 36,30 

D 31,78 35,50 30,30 
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E 36,35 37,00 36,05 

Tabulka XII Hodnotové orientace SSOŠ, s. r. o. - třídy 

Třetí a poslední střední školou v pořadí je tedy soukromá škola SSOŠ, s. r. o., se zaměře-

ním na zdravotnického asistenta. Jak jsme jiţ zmínili, druhý ročník tohoto oboru, z důvodu 

blokové praxe, zastoupily čtyři ţákyně oboru Manaţer. I přes tuto skutečnost však výsledky 

nejsou razantně rozdílné.  

První ročník (1. SSOŠ) v rámci hodnotových orientací vykazuje jako nejdůleţitější hodno-

tu sociální. Dále podle svého uváţení řadí hodnotovou orientaci vzdělávací, mravní, eko-

nomickou a následně, za nejméně důleţitou povaţují estetickou.  

Zástupkyně druhé ročníku (2. SSOŠ) vykázaly za nejdůleţitější hodnotovou orientaci soci-

ální. S minimálními rozdíly pak dále seřadily hodnoty ekonomické, mravní a vzdělávací. 

Opět se zde setkáváme s faktem nejméně důleţité hodnoty, a to estetické. 

Ţáci třetího ročníku (3. SSOŠ) se v hierarchii odlišují. Za nejdůleţitější hodnotovou orien-

taci zvolili hodnotu vzdělávací. Dále uvedli v pořadí hodnotu mravní před sociální a ná-

sledně ekonomickou. Poslední, nejméně důleţité místo opět obsadila hodnota estetická.  

 

Po shrnutí výsledků tak můţeme uvést, ţe polovina všech dotazovaných připisuje nejdůle-

ţitější význam hodnotové orientaci vzdělávací. Dále se často, jako primární hodnotová 

orientace volená ţáky, vyskytovaly dvě hodnoty, a to mravní a ekonomická. Toto bylo je-

vem zejména na humanitní větvi GBV a u Obchodní akademie. Sociální hodnotová orien-

tace pak byla zvolena za primární dvakrát, a to v případě střední soukromé školy se zamě-

řením na zdravotnictví.  

5.3 Motivační prostředky 

Další částí dotazníku je oddíl MO – váha motivačních prostředků, tedy míra uţitku práce 

pro společnost. Umoţní nám tak náhled na budoucí moţný přínos dotazovaných ţáků za 

předpokladu jejich výběru stimulantů, které jsou uváděny ve vztahu k zájmům, dosahování 

výsledků, odměny, profesního postupu apod.  
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Tato část dotazníku je sestavena ze tří situací s deseti alternativními odpověďmi. I zde ţáci 

volili bodováním pořadí preferovaných hodnot motivací, od nejniţší (1) po nejvyšší (10). 

Maximální skóre tak činí 30 bodů. 

Z celkového hodnocení všech dotazovaných 363 ţáků byla nejvyšší hodnotou zvolena mo-

tivace k uspokojování zájmu (A) s celkovým průměrem necelých 22 bodů. 

Počet respondentů Průměr Směrodatná odchylka 

363 21,67 1,639 

Tabulka XIII Motivační prostředky 

Následně nastíníme jednotlivě dosaţené výsledky z části dotazníku zaměřené na motivační 

prostředky dotazovaných ţáků ze zkoumaných středních škol.  

 

a) Motivační prostředky ţáků školy všeobecného zaměření 

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 22,30 3,692 

B 22,09 3,665 

C 15,48 3,307 

D 16,42 3,294 

E 19,24 3,387 

F 15,28 3,313 

G 11,03 3,650 

H 14,65 3,337 

I 13,60 3,398 

J 14,87 3,327 

Tabulka XIV Motivační prostředky GBV 

Legenda: A – uspokojení svého zájmu; B – subjektivní proţívání dosaţených výsledků; C 

– vzrušující vliv pracovních podmínek; D – pracovní tempo; E – odměny za práci; F – 

moţnost pracovního růst; G – soutěţivost; H – proţívání přínosu vlastní snahy pro společ-

nost; I – proţívání uznání od spolupracovníků; J – proţívání uznání od vedoucího. 

Jak jiţ bylo popsáno, i zde ţáci volili bodovací systém podle svých preferencí. Rozdíl je 

pouze ve více moţnostech neţ v předchozí části a tudíţ i dosaţené body se liší. V průměru 

mezi ţáky GBV (tab. XIV) je největší váha přikládána motivaci k uspokojení svého zájmu, 

kterou průměrně ohodnotily 22,30 body z celkových 30. Naopak, ţáci gymnázia projevili 
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nízkou motivaci k soutěţivosti, kterou zanechali na posledním místě s 11 body z 30 celko-

vých.  

Následně zde uvedeme jednotlivý přehled tříd a jejich zvolených vah motivačních pro-

středků. 

 1C 1D 5A 2C 2D 6A 3C 3D 7A 

A 22,90 22,39 19,34 22,60 19,82 21,85 23,69 23,07 24,59 

B 22,73 20,77 19,10 22,80 23,05 22,00 22,76 23,04 23,04 

C 16,87 16,48 15,55 14,36 14,68 16,30 14,38 15,36 14,93 

D 16,20 15,84 17,17 14,64 17,36 16,15 16,83 16,50 17,19 

E 18,17 18,68 19,69 19,64 19,36 19,41 21,10 18,79 18,59 

F 14,57 15,58 17,83 14,68 14,86 15,48 14,24 15,21 14,85 

G 10,27 11,68 13,31 10,48 10,00 12,37 10,55 9,14 11,15 

H 16,43 14,26 13,24 16,08 15,82 14,52 12,93 15,54 13,41 

I 12,83 13,45 13,28 13,80 14,86 14,19 13,14 13,11 14,15 

J 13,90 15,87 16,48 16,00 15,18 12,74 15,38 15,14 13,07 

Tabulka XV Motivační prostředky GBV - třídy 

U prvních ročníků GBV se shodli dvě třídy (1C, 1D) a s nejvyšším bodovým ohodnocením 

je pro tyto motivačním prostředek uspokojení svého zájmu. Hned na druhé místo však 

dosadili motivaci k subjektivnímu proţití dosaţených výsledků. V tomto spojení tak mů-

ţeme konstatovat, ţe dané dvě hodnoty mají k sobě blízko a jsou navzájem ovlivnitelné. 

Na druhý konec ţebříčku, znamenající nejniţší váhu motivačního prostředku, dosadili sou-

těţivost.  

Třetí třída prvního ročníku se prakticky odklonila a největší motivaci vidí ţáci 5A 

v případné odměně za práci. Jednotná shoda s předešlými třídami však byla zaznamenána 

v případě volby nejmenší váhy motivačního prostředku, a to soutěţivosti. 

Ţáci ze tříd druhého ročníku (2C, 2D, 6A) projevili pospolitost ve volbě motivačního pro-

středku. Pro tyto je největší motivací následný proţitek z dosaţeného výsledku. Shoda 

byla vykázána také v oblasti nízké váhy motivačního prostředku soutěţivosti.  

U ţáků posledních tříd, třetích ročníků (3C, 3D, 7A) byla zaznamenána prakticky totoţná 

situace jako u prvních ročníků. Nejvyšší váhu tak shledávají v motivaci uspokojení vlast-

ního zájmu před ostatními. Zároveň jasnou shodu uvedli i v případě opaku, nejniţší váhy 

kladené na motivaci k soutěţivosti.  
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b) Motivační prostředky ţáků střední školy odborného zaměření 

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 19,55 2,305 

B 18,66 2,220 

C 15,60 2,148 

D 15,60 2,148 

E 19,55 2,305 

F 14,26 2,227 

G 12,21 2,462 

H 15,87 2,139 

I 16,15 2,134 

J 17,55 2,153 

Tabulka XVI Motivační prostředky OA 

S ohledem na předchozí výsledky u GBV, u odborně zaměřené střední školy, Obchodní 

akademie (tab. XVI), neshledáváme nijak zásadní odklon od volených hodnot motivačních 

prostředků. V průměrech uvedených v tabulce lze vidět však shodnou hodnotu 19,55 bodu 

z celkových 30, u dvou motivačních prostředků, a to uspokojování vlastního zájmu a od-

měna za práci. Tento fakt můţeme přisuzovat opět ekonomickému zaměření studia ţáků, 

neboť předpokládáme jistou finanční gramotnost, a tedy vhled do situace týkající se finan-

cí. Nejniţšími body pak byla udána nízká váha motivačnímu prostředku soutěţivosti, 

s 12,21 body.  

Následně uvádíme přehled jednotlivých tříd OA.  

 OA1 OA2 OA3 

A 21,96 21,86 22,15 

B 21,93 22,00 20,15 

C 13,78 15,62 14,05 

D 14,67 14,57 15,40 

E 20,00 19,14 22,00 

F 13,81 13,95 14,35 

G 11,59 11,57 11,20 

H 13,93 15,95 15,55 

I 15,41 13,76 13,35 

J 18,00 16,57 16,80 

Tabulka XVII Motivační prostředky OA - třídy 

Ţáci z prvního ročníku OA (OA1) přikládají v průměru nejvyšší váhu motivačnímu pro-

středku k uspokojení svého zájmu, který však jen nepatrně staví před své vlastní proţívání 

dosaţených výsledků. Na konec tohoto ţebříčku pak s nejniţší přidanou váhou staví moti-

vaci v soutěţivosti. Tento jev je opakovaným prakticky u všech tříd.  



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 61 

 

U ţáků druhého ročníku (OA2) byla s minimálním rozdílem zaznamenána nejvyšší váha 

motivace k subjektivnímu proţití dosaţených výsledků právě před uspokojením vlastního 

zájmu. Následné seřazení motivačních prostředků nevykazuje razantní rozdílnost, poslední 

místo, nejniţší váhy, však bylo opět přisouzeno motivaci k soutěţivosti.  

Dotazovaní ţáci třetího ročníku (OA 3) vyhodnotili nejvýše přisouzenou váhou motivační-

ho prostředku k uspokojování svého zájmu. Jen o pár desetin bodu, na druhé místo, řadí 

motivaci v podobě odměn za práci. Tento jev je pak moţné brát v ohledu na obor a zamě-

ření studia a k získaným vědomostem na poli finanční gramotnosti. Nejniţším bodovým 

ohodnocení, a tedy minimální vahou označili ţáci motivační prostředek soutěţivost. Opět 

je zde zaznamenána shoda s předchozími respondenty.  

c) Motivační prostředky ţáků střední školy soukromé 

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 21,99 3,597 

B 21,43 3,529 

C 14,43 3,288 

D 14,85 3,268 

E 20,32 3,415 

F 14,01 3,311 

G 11,47 3,542 

H 15,03 3,261 

I 14,29 3,295 

J 17,21 3,239 

Tabulka XVIII Motivační prostředky SSOŠ, s. r. o. 

Poslední dotazovanou skupinou jsou ţáci ze střední soukromé školy (tab. XVIII). 

Z výsledků zde dotazovaných ţáků můţeme, jako v průměru nejčastěji volenou hodnotu, 

vyhodnotit motivační prostředek k uspokojování zájmu. Tento byl ohodnocen necelými 22 

body z moţných 30. Nejniţší váhu pak ţáci přisuzují opět motivaci k soutěţivosti, u které 

bylo zaznamenáno pouhých 11,47 bodů z celkových 30. Středoškoláci ze soukromé střední 

školy se tedy v konečném součtu shodli na totoţném motivačním prostředku, jako ţáci 

z gymnázia.  

Níţe uvádíme kompletní rozbor jednotlivých tříd této školy.  

 

1. SSOŠ 2. SSOŠ 3. SSOŠ 

A 18,35 19,50 20,95 

B 17,30 21,00 19,75 

C 15,00 16,50 16,10 

D 15,57 18,25 15,10 
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E 19,65 18,25 19,70 

F 14,48 8,50 15,15 

G 14,48 10,75 9,90 

H 16,26 17,75 15,05 

I 16,13 17,00 16,00 

J 17,78 17,50 17,30 

Tabulka XIX Motivační prostředky SSOŠ, s. r. o. - třídy 

U ţáků prvního ročníku (1. SSOŠ) lze z tabulky vypozorovat, ţe bodové hodnocení se drţí 

průměru v rozmezí 4 bodů. Nabízí se tedy otázka, zda takto ţáci projevují povědomí o 

uţitku práce pro společnost či naopak, nemají ještě ucelené představy o této problematice. 

Nejvyššího bodového ohodnocení, a tedy nejvyšší moţnou váhu, přisoudili dotazovaní mo-

tivaci k odměnám za práci. Domníváme se, ţe ţáci tuto moţnost zvolili také z důvodu 

budoucího profesního zaměření v oblasti zdravotnictví, které je jiţ nějakou dobu opředeno 

nejistotou v podobě nedostatečného ohodnocení pracovníků. Na druhou stranu však s nej-

niţším bodovým hodnocením postavili motivaci k moţnostem postupu v zaměstnání, kdy 

je tedy znatelný momentální nezájem o profesní růst. Na spodní hranici se dostala také, 

jako u všech ostatních tříd, motivace k soutěţivosti. Tyto dvě hodnoty byly vykázány se 

stejným nejniţším bodovým hodnocením.  

 

U této dotazníkové části (MO), která nám podává náhled na poznávání váhy motivačních 

prostředků, jsme zaznamenali dva takové, které byly nejčastěji ţáky voleny a upřednostňo-

vány. Jedná se primárně tak o motivaci k uspokojování vlastního zájmu spolu s osobním 

proţíváním dosaţených výsledků. Opačný pól, nejniţší váhu přisoudili ţáci jednotně moti-

vaci k soutěţivosti.  

5.4 Postoje k hodnotám 

Poslední část HO-PO-MO dotazníku se věnuje procesu poznávání postojů k určitým hod-

notám, ve zkratce PO. Sledovány jsou především rozdíly mezi hodnotovou orientací, uzná-

váním určité hodnoty a pozitivním postojem k hodnotám.  

Tato část je sloţena ze 4 jedinečných situací s 8 alternativními moţnostmi. Ţáci opět podle 

svých preferencí udělovali body od nejvyšší důleţitosti (8) po nejniţší (1). Maximální 

skóre je 32 bodů, nejniţší pak 4 body. Výsledek s tou nejvyšší dosaţenou bodovou hodno-

tou udává postoj k určité dané hodnotě.  
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Po kompletním součtu ze všech odpovědí zúčastněných 363 respondentů, nejvyšší moţné 

hodnoty dosáhl pozitivní postoj k hodnotám zdraví (H) s průměrem 24,49 bodů.  

Respondenti Průměr Směrodatná odchylka 

363 24,49 4,448 

                                     Tabulka XX Postoje 

Následně uvádíme také jednotlivě zvolené postoje k hodnotám podle škol a tříd. 

a) Postoje k hodnotám ţáků střední školy všeobecného zaměření 

Poslední sekci dotazníku opět začínáme shrnutím ze všeobecně zaměřené školy, a to Gym-

názia v Břeclavi. I v této části ţáci bodovali předloţené výroky podle svého uváţení. 

Z tabulky (tab. XXI) je viditelné, ţe dotazovaní ţáci s velkým bodovým náskokem v hod-

nocení označili jako nejpozitivnější postoj k hodnotám zdraví. Dosaţeno bylo něco málo 

před 24 bodů z celkových 32. V opozici stojící je pak postoj k hodnotám populární písni, 

kdy je tedy k této hodnotě sice přistupováno kladně, avšak aktuálně dotazovaní adolescenti 

nehledají určité způsoby, jak si je váţit. Respondenti této hodnotě přidělili necelou třetinu 

bodového hodnocení, tj. 9,96 bodu z 32 celkových.  

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 14,02 4,207 

B 21,29 4,145 

C 18,33 4,017 

D 20,41 4,085 

E 19,87 4,057 

F 9,96 4,747 

G 15,92 4,069 

H 24,34 4,480 

                               Tabulka XXI Postoje GBV 

Legenda: A – hodnoty umělecké; B – hodnoty mravní; C – hodnoty ekonomické; D - hod-

noty vědecké; E – hodnoty sociální; F – hodnoty populární písně; G – hodnoty disciplíny; 

H – hodnoty zdraví.  

Níţe v tabulce (tab. XXII) přinášíme rozbor jednotlivých tříd a postojů ţáků k hodnotám.  

 1C 1D 5A 2C 2D 6A 3C 3D 7A 

A 15,30 14,61 15,21 13,16 15,91 13,96 10,48 13,50 14,33 

B 21,63 19,52 20,03 20,68 21,14 21,44 22,07 22,29 22,96 

C 17,73 17,74 19,62 18,76 18,68 17,48 19,21 16,89 19,00 

D 20,87 20,65 20,10 20,12 21,59 20,48 18,86 21,61 19,63 
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E 19,80 19,48 18,72 20,28 18,59 19,81 20,21 22,29 19,44 

F 8,33 12,52 11,66 7,64 9,41 11,67 9,28 8,50 10,19 

G 15,10 17,13 16,86 16,80 14,95 15,44 17,03 14,54 15,15 

H 25,03 23,74 22,10 26,56 24,23 23,33 26,52 24,39 23,30 

Tabulka XXII Postoje GBV – třídy 

Po součtu všech bodů a analýze jsme přišli k závěru, ţe jednotlivé třídy se jednotně shodují 

i s průměrnou hodnotou, a to ke zdraví.  

Ve všech prvních ročnících (1C, 1D, 5A) bylo nejvyššího bodového hodnocení, a tedy po-

zitivnímu postoji, dosaţeno k hodnotám zdraví. Všechny tyto vykazují více jak dvou tře-

tinový bodový podíl. Rozdíly jsou pak znatelné v rámci dalších postojů, kdy třída 1C řadí 

na druhé místo pozitivní postoj k mravním hodnotám, potaţmo v závěsu pak postoj 

k hodnotám vědeckým. Opačný úkaz je pak viditelný u třídy 1D, která tyto postoje zařadila 

přesně opačně, a tedy upřednostňuje vědecké hodnoty před mravními, za které 

s minimálním rozdílem zařadili také pozitivní postoj k hodnotám sociálním. Ve třídě 5A 

opět vidíme totoţné řazení, jako u 1D, a tedy pozitivní postoje k hodnotám vědeckým, dále 

mravním, avšak pak k ekonomickým. Tato diferenciace je moţná v závislosti na typu stu-

dijní větve a celkovém rozloţení předmětů, kterých se jednotliví ţáci účastní ve výuce. 

Shoda pak byla zaznamenána také u nejniţší preference pozitivního postoje, a to k hodno-

tám populární písně.  

U druhých ročníků (2C, 2D, 6A) jsme zaznamenali stejnou situaci, a to nejvýše bodovaný 

pozitivní postoj k hodnotám zdraví. V první zmíněné třídě (2C) jsme dále zaznamenali 

takřka jednotný pozitivní postoj k hodnotám mravním, sociálním a vědeckým. U další třídy 

(2D) je menší rozdíl v preferencích a za hodnoty zdraví postavili pozitivní postoj k hodno-

tám vědeckým a mravním. Další hodnoty jsou pak rozmělněny ve větším bodovém rozsa-

hu. U třetí třídy (6A) se pak respondenti vrací k pozitivním postojům k hodnotám mravním 

před vědeckými. Toto můţeme povaţovat za vliv právě všeobecného zaměření studia, a 

tedy takřka v průlomové době studia se ţáci teprve rozhodují ohledně dalšího vzdělávání se 

a vývoje svého studia. Nejméně pozitivní postoj pak všichni dotazovaní ţáci druhých roč-

níků zaujímají vůči hodnotám populární písně.  

Co se týká posledního ročníku, tedy třetího (3C, 3D, 7A), ţáci vykázali opětovně totoţný 

pozitivní postoj k hodnotám zdraví. Dále pak vykázali tento postoj také k hodnotám 

mravním. U první třídy (3C) je vykazován pozitivní postoj také k hodnotám sociálním. 

Zajímavá shoda nastala u třídy 3D, kde ţáci za první postoj k hodnotám pak postavili právě 
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hodnotu mravní se stejným bodovým rozloţením jako u pozitivního postoje projeveného 

k hodnotám sociálním. U poslední třídy (6A) je zaznamenán minimální rozdíl v dalších 

postojích, a to vědeckých, sociálních a ekonomických. Tyto pak ţáci povaţují za takřka 

stejně důleţité. Jako předchozí ročníky, tak i zde nastala jednotná shoda v podobě nejméně 

pozitivního postoje, a to k hodnotám populární písně.  

V souhrnu pak můţeme konstatovat, ţe ţáci všech ročníků projevili stálost v podobě pozi-

tivního postoje k hodnotám zdraví a dále pak k hodnotám sociálním, mravním, ekonomic-

kým a vědeckým. Jak jsme jiţ avizovali, předpokládáme, ţe tento fakt je ovlivněn právě 

všeobecností gymnázia.  

b) Postoje k hodnotám ţáků středná školy s odborným zaměřením 

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 14,63 3,551 

B 21,81 3,595 

C 17,49 3,393 

D 18,28 3,391 

E 20,04 3,450 

F 11,66 3,931 

G 16,54 3,420 

H 23,54 3,811 

                                  Tabulka XXIII Postoje OA 

Ţáci ze střední školy odborného zaměření, tedy Obchodní akademie, vykázali totoţný pozi-

tivní postoj k hodnotám zdraví (H), jako předchozí ţáci z GBV. Z celkových 32 bodů byla 

hodnota na první místo zvolena s 23,54 body.  

S ohledem na jejich zaměření studia jsme však předpokládali, ţe tento postoj zaujme právě 

hodnota ekonomická (C), avšak můţeme vidět, ţe tato se pohybuje aţ na pátém místě ţeb-

říčku, a tedy není pro ţáky primární. Na pomyslném konci tohoto ţebříčku pak stojí hodno-

ta populární písně. 

Níţe přinášíme jednotlivý přehled tříd.  

 OA1 OA2 OA3 

A 14,59 14,86 14,45 

B 21,37 21,00 23,25 

C 17,59 18,10 16,70 

D 18,81 17,10 18,80 

E 20,93 20,86 18,00 

F 12,00 12,38 10,45 

G 15,81 16,67 17,40 
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H 22,89 23,05 24,95 

                             Tabulka XXIV Postoje OA – třídy 

Ţáci z prvního ročníku (OA1) uznávají a pozitivní postoj projevují k hodnotám zdraví. 

Následně tento postoj zaujímají také k hodnotám mravním, sociálním a aţ poté k ekono-

mickým. Nejméně pozitivní postoj pak projevují k hodnotám populární písně.  

U ţáků druhého ročníku (OA2) se vyskytuje stále přetrvávající trend pozitivního postoje 

projeveného k hodnotám zdraví. V pořadí další hodnoty pozitivního postoje byly zazna-

menány u postojů k mravním a sociálním hodnotám, s větším odstupem pak také 

k hodnotám ekonomickým. Na samotném konci ţebříčku jsou viditelné malé rozdíly 

v bodování, avšak poslední místo opět zasluhuje postoj k hodnotám populární písně. 

Ve třetím ročníku (OA3) ţáci projevili pozitivní postoj k hodnotám zdraví. Jen o nepatr-

ný jeden bod stojí postoj k hodnotám mravním. Dále nejsou projeveny nijak zásadní rozdí-

ly v bodovém hodnocení, avšak jiţ tradiční poslední místo zaujímá postoj k hodnotám po-

pulární písně.  

Byť jsme u dotazovaných ţáků OA předpokládali spíše zaměření pozitivního postoje 

k hodnotám ekonomickým, jejich preference byly zaměřeny opět na pozitivní postoj 

k hodnotám zdraví. Z tohoto faktu můţeme vyvodit zájem ţáků o zdraví jako hodnotu. 

c) Postoje k hodnotám ţáků střední školy soukromé 

Hodnota Průměr 

Směr. 

odchylka 

A 13,91 4,318 

B 22,36 4,348 

C 15,96 4,173 

D 17,57 4,126 

E 20,21 4,183 

F 10,70 4,717 

G 17,77 4,125 

H 25,40 4,738 

                            Tabulka XXV Postoje SSOŠ, s. r. o. 

Závěrečnou školou našeho výzkumného šetření v rámci dotazníku HO-PO-MO je soukro-

má střední škola. Ţáci v rámci průměru vykazují totoţný pozitivní postoj k hodnotám zdra-

ví (H) tak, jako předchozí dvě školy. Stalo se tak s 25,40 body z celkových 32 bodů. 

S menším odstupem pak projevují tento postoj také vůči hodnotám mravním a sociálním. 
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Opět i zde ţáci dodrţeli trend nejméně projeveného postoje vůči hodnotám populární pís-

ně, které udělili necelých 11 bodů z moţných 32.  

I zde si uvedeme jednotlivý přehled tříd a jejich postojů.  

 

1. SSOŠ 2. SSOŠ 3. SSOŠ 

A 14,04 12,25 14,10 

B 19,96 25,50 24,50 

C 15,48 17,50 16,20 

D 18,00 17,50 17,10 

E 20,22 18,75 20,50 

F 14,83 8,00 6,50 

G 18,13 18,50 17,20 

H 23,04 26,25 27,95 

                      Tabulka XXVI Postoje SSOŠ, s. r. o. – třídy 

V prvním ročníku (1.SSOŠ) se ţáci jednotně shodli a projevili pozitivní postoj 

k hodnotám zdraví. Tento postoj projevují přednostně před postojem k hodnotám sociál-

ním a následně mravním. Nejniţšího zájmu opět docílil postoj k hodnotám populární písně, 

avšak ne s tak markantním rozdílem, jako u předešlých respondentů. Je tedy moţné před-

pokládat určitou spojitost s hudební kulturou a ţivotním stylem těchto adolescentů.  

Ţákyně druhého ročníku (2.SSOŠ) projevily pozitivní postoj k hodnotám zdraví. Tohoto 

faktu docílily i přes odlišnou zaměřenost studia oproti zbylým dvěma třídám. Jak jsme jiţ 

zmiňovali, dotazovaní ţáci SSOŠ jsou oboru Zdravotnického asistenta, pouze čtyři ţačky 

druhého ročníku jsou oboru Manaţer. i přes tuto skutečnost, další, druhou v pořadí, hodno-

tou k níţ dotazované ţačky projevují pozitivní postoj, jsou hodnoty mravní. Dále se v jedné 

linii drţí ostatní postoje. Pomyslný ţebříček pak uzavírá postoj k hodnotám uměleckým a 

populární písni.  

S nejvyšší mírou pozitivního postoje v rámci bodového ohodnocení jsme se setkali u třetí-

ho ročníku (3.SSOŠ) této školy, a to v rámci hodnot ke zdraví. Bezmála se tento postoj 

dostal aţ k maximálnímu ohodnocení. Druhým projevem pozitivního postoje se stal postoj 

k hodnotám mravním, následovaný hodnotou sociální. Zajímavé hodnoty bylo dosaţenou u 

nejniţší hranice postoje, a to k populární písni, kdy ţáci projevili zájem o tento postoj pou-

ze s necelými 7 body, přičemţ nejniţší hranice jsou 4 body.  

V závěrečné části předkládaného dotazníku (PO) jsme zaznamenali u dotazovaných ţáků 

absolutní shodu v rámci pozitivního postoje, a to k hodnotám zdraví. Můţeme tedy konsta-

tovat, ţe naši respondenti vykazují zcela jasné dodrţení tohoto trendu jak u pozitivního 
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postoje k hodnotám zdraví a naopak také negativního postoje, jenţ je zaujatý vůči hodno-

tám populární písně.  

5.5 Interpersonální orientace osobnosti 

Druhá část analýzy se týká druhého výzkumného nástroje, dotazníku SIPO (© 2004). Ten 

nám přináší vhled do interpersonálních orientací osobnosti. Ţáci při vyplňování dotazníku 

jednotlivě vybírali právě ten výrok, ke kterému mají nejblíţe a který vystihuje jejich postoj, 

chování a vztah k druhým. Zároveň nám tato část analýzy zodpovídá také výzkumnou 

otázku DVO4 a DVO5.  

Následně předkládáme získané výsledky z tohoto šetření napříč školami a ročníky, tak, 

jako v předchozí části analýzy. Hodnocení vychází z hrubého skóre k jednotlivým poloţ-

kám tendencí očekávaných či projevovaných.  

a) Interpersonální orientace osobnosti GBV 

V rámci všeobecně zaměřené střední školy (GBV) nastíníme celkový souhrn výsledků a 

dále pak také jednotlivých ročníků.  

Tendence Skóre 

PZ 39 

UN 9 

NZ 35 

DM 21 

KF 8 

AF 53 

                                  Tabulka XXVII SIPO GBV 

Legenda: PZ – porozumění; UN – uznávání; NZ – nezávislost; DM – dominance; KF – 

konformita; AF – altruismus.  

Po součtu hrubých skórů jednotlivých respondentů z GBV jsme docílili konečných hodnot, 

které nám vykazují tendence očekávané či vyţadované (PZ, UN, NZ) a tendence projevo-

vané k druhým (DM, KF, AF).  

Z výše uvedené tabulky (tab. XXVII) lze vypozorovat, ţe průměrně ţáci GBV od svého 

okolí očekávají porozumění (PZ), a tedy oceňují laskavé zacházení, toleranci, shovívavost, 

zájem o ţivot. Co se týče tendencí projevovaných vůči ostatním, projevují tendence k al-
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truismu (AF), tedy angaţují se pro druhé, pomáhají a chtějí řešit aktuální sociální problé-

my.  

Nyní si nastíníme jednotlivé ročníky GBV.  

Hodnota 1C 1D 5A Celkem 

PZ 14 17 13 44 

UN 3 4 6 13 

NZ 13 10 10 33 

DM 4 9 12 25 

KF 1 2 3 6 

AF 25 19 14 58 

Tabulka XXVIII SIPO GBV – 1. ročník 

U prvních ročníků, jak je uvedené výše v tabulce, se muţi i ţeny jednotně shodli na očeká-

vané tendenci, a to porozumění (PZ). Je tedy znatelný zájem o laskavé zacházení a potřeby 

pomoci, pokud si to situace vyţaduje. V druhé části, v tendencích projevovaných, ţáci vy-

kázali projevy altruismu (AF). Tedy to, co očekávají, tak i vykazují. Tento projev byť byl 

vykázán jako nejčastější, je nutno brát v potaz, ţe šlo o dotazníkové šetření, a tedy moţné 

projevy v reálném jednání jedinců se můţe od zvolených odpovědí v dotazníku značně 

lišit. Toto můţe být podnětem také pro další zkoumání. 

 

Hodnota 2C 2D 6A CELKEM 

PZ 14 13 13 40 

UN 3 1 2 6 

NZ 7 8 13 28 

DM 5 4 6 15 

KF 4 1 3 8 

AF 15 17 19 51 

                         Tabulka XXIX SIPO GBV – 2. ročník 

Druhé ročníky gymnázia, jak je vidno z výše uvedené tabulky, vykazují totoţné hodnoty 

s průměrem. Nejvyšší hodnoty u tendence očekávané, vyţadované bylo dosaţeno v poro-

zumění (PZ) a u tendencí vykazovaných se jedná opět o projev altruismu(AF). U třetí 

třídy (6A) si však můţeme všimnout, ţe byla shodně k porozumění vykázána také tendence 

vyţadující nezávislost, tedy svobodné rozhodování a jednání bez podřizování se společen-

ským konvencím. Toto však v konečném důsledku nemělo vliv na cílovou hodnotu.  
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Hodnota 3C 3D 7A Celkem 

PZ 13 13 10 36 

UN 3 2 2 7 

NZ 13 13 15 41 

DM 9 8 5 22 

KF 7 2 2 11 

AF 13 18 20 51 

                          Tabulka XXX SIPO GBV – 3. ročník 

U posledních, tří tříd třetího ročníku, zaznamenáváme odklon od předešlých tříd, a to pře-

devším v rámci první části, tendencí očekávaných a vyţadovaných. Zde se nejvíce projevi-

lo očekávání nezávislosti (NZ) před právě v průměru prosazovaném porozumění. I kdyţ u 

dvou tříd (3C, 3D) bylo zaznamenáno shodné skóre v tendenci očekávání porozumění, po-

slední třída toto přiklonila právě k nezávislosti. Vyţadují tak volnost, svobodu jednání, 

moţnost neřídit se společenskými předpisy a normami. V druhé části interpersonálních 

hodnot, tedy těch, které jedinec k ostatním projevuje, vykázali ţáci opakující se tendenci 

projevů k altruismu (AF).  

V následující tabulce uvádíme souhrn výsledků na základě rozlišení pohlaví. 

 

Ženy Muži 

PZ 82 35 

UN 9 17 

NZ 55 50 

DM 25 39 

KF 12 14 

AF 109 49 

                          Tabulka XXXI SIPO GBV – pohlaví 

Z tabulky nám tedy vyplývá, ţe ţeny z GBV, zúčastněné našeho výzkumného šetření, mají 

většinový podíl na výsledném souhrnném hrubém skóre v rámci GBV. Nicméně, je nutné 

podotknout, ţe muţi, přítomni našeho výzkumného šetření na GBV se nejčastěji přiklání 

k očekávané tendenci nezávislosti (NZ). Dávají tak najevo, ţe chtějí mít svoji volnost, 

svobodu v rozhodování a spoléhat se jen na vlastní rozum. Co se týká druhé části, tendencí 

projevovaných, zde se jedinci obou pohlaví zcela shodli na výsledných projevech altruis-

mu (AF).  
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b) Interpersonální orientace OA 

Tendence Skóre 

PZ 19 

UN 4 

NZ 12 

DM 8 

KF 7 

AF 19 

                                  Tabulka XXXII SIPO OA 

V průměru všech tříd OA (tab. XXXII) a zúčastněných muţů a ţen byla jako nejčastěji 

očekávána či vyţadována tendence porozumění (PZ). Totoţné hodnoty bylo dosaţeno také 

v případě vykazovaných tendencí vůči okolí, a to u projevu tendence k altruismu (AF), u 

čehoţ je následován předchozí trend.  

Opět přinášíme přehled jednotlivých tříd Obchodní akademie.  

Hodnota OA1 OA2 OA3 Celkem 

PZ 15 14 9 38 

UN 3 1 3 7 

NZ 9 6 8 23 

DM 5 7 4 16 

KF 6 3 5 14 

AF 16 11 11 38 

                           Tabulka XXXIII SIPO OA – třídy 

Z výše uvedené tabulky vyplývá, ţe ţáci OA jsou jednotní v rámci vyţadovaných i vykazo-

vaných tendencí. Pokračující trend je znatelný u očekávaných, tedy vyţadovaných tendencí 

od okolí, a to potřeby porozumění (PZ). Ţáci tak vyslovili touhu po naplnění potřeby sho-

vívavosti, povzbuzení, laskavosti a pochopení od ostatních. Na druhé straně, tendencí, kte-

rou oni vůči okolí vykazují a projevují, se opět stal altruismus (AF). Můţeme tak konsta-

tovat, ţe to, co daní jedinci očekávají, tak pro druhé i vykazují. Toto však platí pro součet 

všech hrubých skórů, nicméně, pro přesné vymezení tendencí uvedeme tabulku zvlášť pro 

ţeny a muţe, abychom nastínili rozdílné výsledky. 

Hodnota Ženy Muži 

PZ 30 8 

UN 4 3 

NZ 13 10 

DM 7 9 
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KF 10 4 

AF 30 8 

                           Tabulka XXXIV SIPO OA – pohlaví 

Z uvedené tabulky tak vyplývá, ţe díky většímu počtu ţen se obě tendence usměrnily právě 

jejich směrem. U muţů tak byly zastíněny jejich preference, kdy očekávanou tendencí se 

stává nezávislost (NZ) a projevují pak dominanci (DM), tedy touhu ovlivňovat ţivot a 

činnosti ostatních, vést je a mít zcela dominující postavení a autoritu. V konečném důsled-

ku se však muţské tendence daly do součtu s tendencemi ţen.  

c) Interpersonální orientace SSOŠ, s. r. o. 

Závěrečnou střední školou přítomnou našeho výzkumného šetření je střední škola soukro-

má.  

Tendence Skóre 

PZ 11 

UN 3 

NZ 10 

DM 5 

KF 6 

AF 14 

                             Tabulka XXXV SIPO SSOŠ, s. r. o. 

Výše v tabulce jsou uvedeny skóre po součtu průměrných hodnot dosaţených v jednotli-

vých tendencích očekávaných a projevovaných. Opět můţeme vidět, ţe nejvyššího skóre 

bylo dosaţeno při vyţadování porozumění (PZ) a u projevu tendence k altruismu (AF). 

Abychom přiblíţili celkové hodnocení i s ohledem na ročníky a pohlaví, nabízíme tento 

přehled níţe.  

Hodnota 1.SSOŠ 2.SSOŠ 3.SSOŠ Celkem 

PZ 12 1 9 22 

UN 2 1 3 6 

NZ 9 2 8 19 

DM 6 1 2 9 

KF 7 0 4 11 

AF 10 3 14 27 

                      Tabulka XXXVI SIPO SSOŠ, s. r. o. – třídy 

Z uvedené tabulky nám vyplývá, ţe v souhrnu jednotlivých ročníků SSOŠ, s. r. o. je dodr-

ţen trend u tendencí očekávaných, a to s vyţadováním porozumění (PZ) a také u tendencí 
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projevených s projevem k altruismu (AF). I zde zúčastnění ţáci v našem výzkumném šet-

ření prokázali, ţe tak, jako vyţadují laskavé zacházení, ohleduplnost a náklonnost, stejně 

tak mají snahu vykazovat právě pomoc pro druhé, angaţovat se pro ně a obětavě společně 

řešit jednotlivé problémy v jejich prospěch, i v případě vlastní ztráty. 

Byť nám tento přehled přináší jednotlivé tendence v rámci rozdělení podle ročníků, vyme-

zíme si také individuální interpersonální orientace v závislosti na pohlaví ţáků. 

 

 

Ženy Muži 

PZ 22 0 

UN 4 2 

NZ 14 5 

DM 5 4 

KF 9 2 

AF 26 1 

                    Tabulka XXXVII SIPO SSOŠ, s. r. o. – pohlaví 

Jak jsme jiţ avizovali, celkovou nejniţší účast jsme zaznamenali právě na dané soukromé 

škole, přičemţ většinovou část tvořily právě ţeny, coţ mělo celkový dopad také na kom-

pletní výsledky dotazníkového šetření. Tak, jako u předchozí OA, i zde podléhají tendence 

muţů na úkor tendencí ţen.  

Z výše uvedené tabulky je patrné, ţe u ţen je opětovně dodrţen trend v rámci očekávaných 

tendencí porozumění (PZ) a vykazovaných tendencí k altruismu (AF). Muţi se v tomto 

ohledu odlišili. Můţeme zde pozorovat souhru jednotlivých zástupců muţského pohlaví ze 

všech zkoumaných škol, kteří v podobě interpersonálních hodnot očekávají nezávislost 

(NZ). Pokud jde o tendence projevující vůči druhým, opět shledáváme totoţné výsledky 

s předchozí školou OA, kdy se muţi shodli na projevu tendence dominovat, vést, rozho-

dovat (DM).  
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6 INTERPRETACE VÝSLEDKŮ VÝZKUMU 

Dotazníkového šetření se zúčastnilo celkem 363 respondentů, z toho 233 ţen (tedy 64%) a 

130 muţů (necelých 36%).  

Nejvyššího zastoupení respondentů v rámci vybraných škol dosáhlo Gymnázium Břeclav, 

ze kterého se dotazníkového šetření účastnilo celkem 246 ţáků ze tří ročníků 4letého a 

8letého studia. Podle genderové typologie bylo zastoupení v poměru 146 ţen a 102 muţů. 

Z odborně zaměřené školy, Obchodní akademie, se dotazníkového šetření zúčastnilo cel-

kem 68 ţáků, přesněji pak 47 ţen a 21 muţů. Ze školy soukromé, SSOŠ, s. r. o., se do do-

tazníkového šetření zapojilo celkem 47 ţáků, z čehoţ bylo 40 ţen a 7 muţů.  

K základní analýze dotazníků byly pouţity šablony a testovací sešity, bez nichţ by ruční 

analýza získaných dat nebyla moţná. Zaznamenáním dat do tabulek bylo moţno vyhledat 

nejčastěji volenou hodnotu jak u dotazníku HO-PO-MO, tak i SIPO. Hrubé skóry momen-

tálně dostatečně nastínilo aktuálně preferované hodnotové a interpersonální orientace dota-

zovaných respondentů. V závislosti na uţití hrubého skóre u obou dotazníků byla zvolena 

deskriptivní analýza.  

Nejvyšší dosaţená hodnota udává důleţitost zvoleného determinantu respondentů. Platí 

zde, ţe čím je vyšší skóre, tím je daná hodnota/postoj/motivace preferovanější. Toto platí u 

obou dotazníků.  

První výzkumnou otázkou jsme zjišťovali, jaká je hodnotová orientace středoškoláků 

v Břeclavi. Samotné výsledky nám udávají tabulky v rozsahu tab. VI– XIX. Nyní nabízíme 

kompletní zhodnocení a přehled volených hodnot ţáků. 

První část dotazníku HO-PO-MO je HO, tedy hodnotová orientace. Ze zvolených hodnot u 

hodnotové orientace lze pak za nejvíce preferovanou hodnotu zvolit právě hodnotu vzdě-

lávací, jelikoţ se vyskytovala nejčastěji. Můţeme tak souhlasit s Vágnerovou (2005, s. 

367), která vymezuje vztah ke škole s ohledem na budoucnost jedince po ukončení povinné 

školní docházky. Dospívající přechází na střední či učňovskou školu a získává tak roli 

středoškolského studenta nebo učně, která nemá příliš vysoký sociální status. Předpoklá-

dáme tak, ţe právě námi dotazovaní ţáci si uvědomují svoje postavení a v jejich snaze je 

tedy pokračovat v dalším vzdělávání v rámci vysoké školy a budoucí výběr povolání tak co 

nejvíc přiblíţit realitě. Zvolením této hodnotové orientace se nám také potvrzuje stále pla-

tící šetření z roku 1994 (Macek, 2003), kde právě mladí lidé v rozsahu věku 15 – 24 let 
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uváděli, mimo jiné, touhu po nástupu na vysokou školu a dosaţení tak kvalitního vzdělání 

k nalezení dobré práce.  

Tato zvolená hodnota se odráţela v závislosti na studiu dané školy. U muţů i ţen 

z Gymnázia Břeclav byla jasně nejpreferovanější hodnotou volena hodnota vzdělávací. Za 

touto zvolenou hodnotou můţe být právě studium gymnázia, jelikoţ má všeobecný charak-

ter, tudíţ se předpokládá, ţe ţáci budou nadále pokračovat ve vzdělávání, a tedy má pro ně 

prozatím tato hodnota prioritní místo v ţebříčku hodnot. Stejnou hodnotu pak volily i ţač-

ky Obchodní akademie. Naopak, ţáci této střední školy pak na pomyslné první místo své 

hodnotové orientace zařadili hodnotu ekonomickou, coţ můţe znamenat odraz ze studia 

jejich oboru a také širší obzor nad ekonomickou situací a jakési uchopení finanční gramot-

nosti a ekonomie do vlastních rukou. U SSOŠ se opět hodnotová orientace rozchází jak u 

muţů, tak ţen. U ţáků soukromé školy na prvním místě stojí hodnota vzdělávací. U ţen, 

které se zúčastnily tohoto dotazníkového šetření, byla za nejdůleţitější hodnotu zvolená 

právě hodnota sociální. Tento jev lze odůvodnit faktem převahy ţaček studijního oboru 

zdravotnický asistent. Můţeme tak vyvodit souvislost výuky a tvoření osobnosti jedince. 

Kaţdá škola má na základě RVP zpracován svůj školní vzdělávací program a díky předešlé 

analýze (kapitola 3.2) lze souhlasit s vyjádřením hodnotových orientací ţáků jednotlivých 

škol.  

Druhá část dotazníku HO-PO-MO, tedy MO, nám odpovídá na druhou výzkumnou otáz-

ku. Tato část zahrnuje poznávání váhy motivačních prostředků, coţ zde znamená, ţe kaţdý 

čin člověka musí být něčím motivovaný. A také, jak nám uvádí Mikšík (2003, s. 68) 

v psychologii osobnosti nejde o pochopení motivace o sobě, ale o pochopení té motivační 

struktury, která je pro osobnost daného individua příznačná a jejichž poznání umožňuje 

odhalit, jak a proč se ten který jedince za těch kterých konkrétních okolností zachoval či 

zachová. Z výpovědí dotazovaných respondentů tak lze určit, jakým směrem jsou aktuálně 

nejvíce motivovaní. Stejně, jako u předchozí sekce HO, tak i u části MO se ţáci takřka 

shodně přiklonili k jedné moţnosti. Výrok, jenţ udává právě motivaci k uspokojení zájmu, 

volili shodně ţáci a ţačky Gymnázia Břeclav, dále ţáci z Obchodní akademie a ţačky ze 

SSOŠ. Na motivačním prostředku subjektivního proţívání dosaţených výsledků se pak 

shodly ţačky Obchodní akademie. Z jejich volby tak lze vyvodit, ţe je pro ně důleţitá vidi-

na správných výsledků činnosti a motivace k plnění jejich cílů. Zajímavý fakt je pozorován 

u ţáků SSOŠ, kteří jako svoji hlavní motivaci nejčastěji volili právě odměnu za práci. Mezi 
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motivací a předešlou hodnotovou orientací (ekonomickou) lze sledovat návaznost a spoji-

tost zaměření, kdy tito vyţadují a očekávají odpovídající ohodnocení své práce.  

Třetí výzkumná otázkaodpovídající dotazníkové části PO, nám udává postoje k hodno-

tám. Zde se prakticky všichni respondenti zvolením svého postoje shodli. Ţáci za nejdůle-

ţitější postoj k hodnotám povaţují ten k hodnotám zdraví. Lze to zdůvodnit globálním 

zájmem o své zdraví, patrný je jakýsi fenomén zdravého ţivotního stylu a péče o zdraví, 

jenţ je součástí kaţdodenního ţivota. Avšak, otázkou zůstává, zda si dotazovaní respon-

denti uvědomují rozdíl mezi uznáváním zdraví jako hodnoty a ochranou svého zdraví. Zde 

můţe být tedy zdraví bráno jako jeden z mnoha komponentů smysluplnosti ţivota (Vašuto-

vá, Panáček, 2013). Zároveň se můţeme znovu odkázat na pokračování totoţně vycházejí-

cích jevů zkoumání spolu s výzkumem agentury Faktum z roku 1994 a dalších šetření, kte-

ré zmiňuje Macek (2003).  

V pořadí čtvrtá dílčí výzkumná otázka nám zodpovídá očekávané a vyţadované tendence 

středoškoláků v Břeclavi. Administrace dotazníkového šetření SIPO udává takřka totoţné 

zaměření dotazovaných ţáků středních škol. Ţáci všech ročníků škol GBV, OA a SSOŠ 

shodně vyţadují nezávislost, moţnost svobodně jednat, alespoň částečně porušovat spole-

čenské konvence a především řídit se vlastním rozumem (SIPO, ©2004). Na druhou stranu 

ţákyně, zmíněných dotazovaných škol, očekávají a vyţadují porozumění. Toto můţe být 

způsobeno rozdílným přístupem ke svému okolí v závislosti na generové rozdílnosti. Tyto 

rozdíly jsou také patrné ve vztahu k morálnímu uvaţování, kde, jak uvádí Gilliganová 

(2001, cit. podle Vágnerová, 2005, s. 428) je chlapecká morálka více zaměřena na fungo-

vání vnějšího světa, je obecnější, klade důraz na respektování daných pravidel. Naopak, 

dívky vztahy k jiným lidem považují za důležité … orientují se na své pocity, na osobní 

život, na vztahy k lidem a na udržení jejich kvality. Nemůţeme tedy jinak, neţ souhlasit 

s tímto genderově rozdílným pojetím.  

Závěrečná, pátá dílčí výzkumná otázka hledala u dotazovaných adolescentů tendence, 

které vykazují a projevují ve vztahu k okolí. V kompletním souhrnu všech ţáků zúčastně-

ných našeho výzkumu se jako nejčastěji, k okolí vykazovaná a projevovaná tendence, pro-

jevila ta k altruismu. V dotazníku SIPO (© 2004, s. 8) je tato tendence vymezena jako tole-

rance ke slabostem druhých a potřeby pomáhat jim v překonávání těžkostí a nepřízní života 

a okolí. Ochota angažovat se pro druhé, zastávat se ukřivděných, přátelit se s nešťastnými 

a pracovat v jejich prospěch i za cenu vlastní ztráty, pomáhat účinně a obětavě řešit zá-



UTB ve Zlíně, Fakulta humanitních studií 77 

 

kladní sociální problémy současnosti. Vágnerová (2005) nám projev k altruismu překládá 

jako určitý prostředek k dosaţení sociálního ocenění. Altruistické chování je sociálně ceně-

no, i když leckdy může být považováno za nevýhodné (Vágnerová, 2005, s. 429). U dívek je 

toto zaměření prakticky očekáváno, avšak u chlapců je mnohdy bráno jako projev slabosti. 

Odmítání tohoto postoje je pak bráno jako projev dominance, snahy o tvrdost a vybudování 

si silného postavení. Tato tendence dominovat se však prokázala pouze v nepatrné míře u 

muţů OA a SSOŠ, s. r. o.  
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7 SHRNUTÍ A DOPORUČENÍ 

Naše práce měla za cíl zjistit hodnotovou a interpersonální orientaci jedinců v období ado-

lescence, přesněji pak středoškoláků v Břeclavi. Střední školy, na kterých bylo provedeno 

seznámení s touto problematikou a následné výzkumné šetření, projevily zájem o zpětnou 

vazbu s výsledky našeho zkoumání. Tyto mohou být následně pouţity k dalšímu rozpraco-

vání v rámci jednotlivých škol a přiblíţení tématu ţákům. Pedagogové tak mají jedinečnou 

příleţitost zjistit preferované hodnoty a interpersonální orientace svých ţáků. Předpoklá-

dáme, ţe tak, jak je nastavena výuka jednotlivých škol a oborů, i toto má dopad na formo-

vání jedince. 

Na základě získaných dat a následných výsledků se nabízí otázka, jestli hodnoty a interper-

sonální orientace, které dotazovaní ţáci preferují a vykazují, jsou zároveň v závislosti 

ovlivňovány také pedagogy, kteří je studiem provází. Byť jsme v našem výzkumu zjistili, 

ţe ţáci tíhnout ke správným hodnotám, tedy vzdělávacím, motivování jsou v rámci uspo-

kojení svého zájmu a pozitivní postoje vykazují směrem k hodnotám zdraví, bylo by vhod-

né dále zkoumat míru vlivu ze strany školy a také blízkého okolí, jako je rodina, přátelé 

apod.  

V rámci interpersonálních orientací osobnosti je pak moţnost vyuţít další takto zaměřený 

dotazník SPARO, který analyzuje komplexní strukturu a dynamiku bazální psychické auto-

regulace a integrovanosti osobnosti. Ve spojení dotazníků je pak moţno kompletně roze-

brat i vnitřní komponenty osobnosti a docílit tak komplexní analýzu jedince.  

Na tyto problémy se však naše práce nezaměřovala. Je zde tedy moţnost tento výzkum dále 

rozšířit a na naši práci navázat.  
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ZÁVĚR 

Tématem předkládané diplomové práce byly hodnotové a interpersonální orientace a ten-

dence u středoškoláků se zaměřením na střední školy v Břeclavi. Cílem bylo poukázat na 

aktuálně preferované hodnotové orientace a tendence, které tito jedinci v právě probíhají-

cím období adolescence vykazují a projevují vůči svému okolí. Na výzkumném vzorku 

středoškoláků bylo naší snahou zjistit, jaké jsou tyto orientace, co očekávají od svého okolí 

a také, jak se vůči ostatním projevují.  

Byť jsou hodnoty a hodnotové orientace zkoumány vskutku často, jejich proměnlivost je 

častější. Dynamické proměny světa a lidstva nabírají čím dál tím větší otáčky a spolu 

s nimi se přetváří také hodnotové orientace a celkové ţebříčky hodnot. Jak citlivé je 

v dnešní době toto téma. Kaţdý si chce udrţet svoji tvář a přitom jít i s dobou, která vyţa-

duje nějaké zaměření. V takové situaci je zranitelný kaţdý, nicméně, za snad nejsenzitiv-

nější skupinu jsou dle různých autorů povaţování právě adolescenti. Právě na tyto mladé 

jedince a jejich uspořádání hodnot a projev tendencí byl zaměřen tento výzkum.  

Teoretická část naší práce byla věnována především vymezení vývojového období adoles-

cence. Nastínili jsme tělesný a sexuální vývoj jedinců, přičemţ na jeho osobnost má vý-

znamný dopad. Chlapci a především dívky přikládají fyzické kráse nemalý podíl na své 

socializaci a mezilidských vztazích. Budování na osobnosti jedince má také jeho kognitiv-

ní, emoční a morální vývoj. Toto vše je pak odrazem jeho socializace a následného hledání 

identity. Tu jsme přiblíţili jak u adolescentů, tak také obecně v samostatné kapitole. Závěr 

teoretické části je pak zcela věnován hodnotám, hodnotové a interpersonální orientaci, mo-

tivacím a postojům. 

Výzkumná část práce zaměřená právě na zjišťování hodnotových a interpersonálních orien-

tací středoškoláků v Břeclavi přináší přehled o metodologii s ohledem na její praktickou 

stránku. Ţákům byly předloţeny standardizované dotazníky HO-PO-MO (©1991) a SIPO 

(©2004). Výzkumník během šetření byl osobně přítomen a za pomoci vedení školy sesbíral 

data důleţitá pro provedení analýzy a následného vyhodnocení.  

Zmapováním této problematiky u adolescentů bylo dokázáno, ţe adolescenti, ţáci středních 

škol z Břeclavi preferují hodnotovou orientaci vzdělávací, coţ můţe být v dnešní době 

podmíněno kladením důrazu právě na vzdělávání a dosaţení adekvátního vzdělání. Prak-

ticky všichni ţáci se plně shodli na výběru postojů. V tomto oddílu, tak jako postoj, nejdů-
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leţitější pro ně, zvolili k hodnotě zdraví. V oddílu motivačních prostředků pak nad jinými 

převládala motivace k vlastnímu uspokojení zájmu. Můţeme tak zkonstatovat, ţe mladí 

jedinci ve věku adolescence prozatím pomýšlí nad vlastním uţitkem a uspokojení svých 

potřeb. Co se týče dotazníků HO-PO-MO, je moţno konstatovat, ţe rozdíly mezi jednotli-

vými ţáky vybraných škol nejsou tak markantní, jak bylo očekáváno. Byť bylo spoléháno 

na určitou všeobecnost, či na druhou stranu, právě odbornost studované střední školy, zcela 

jasně nelze potvrdit rozdílnost. 

V rámci zhodnocení interpersonálních orientací dotazníku SIPO bylo jednoznačně vyhod-

noceno, ţe jsou znatelné rozdíly mezi tendencemi u adolescentů muţů a adolescentů ţen. 

Mladí muţi nejčastěji očekávají a vyţadují nezávislost, na druhé straně pak projevují ten-

denci dominance, chtějí vést a rozhodovat. Takřka všechny dotazované ţeny středoškolač-

ky dávají přednost stejným tendencím. Od okolí a ostatních lidí očekávají a vyţadují poro-

zumění a pochopení. Samy pak dávají najevo svoji toleranci k druhým, tedy projevují ten-

dence k altruismu.  

Stejně, jako u dotazníků HO-PO-MO, tak i zde se neprojevila zásadní rozdílnost 

v závislosti na typu studované střední školy u dotazníkového šetření v rámci SIPO dotazní-

ků. Co však můţe být zcela jasně potvrzeno, je rozdílnost v preferovaných tendencích u 

muţů a ţen. 

Z výše uvedeného tak lze stanovit, ţe mládeţi v Břeclavi záleţí především na momentál-

ním vzdělávání se a jejich výhledu do budoucna s ohledem primárně uspokojit vlastní po-

třeby, přičemţ se však chtějí rozhodovat sami za sebe a od okolí očekávají určitě pochope-

ní v momentální situaci. 

V závěru tak lze zkonstatovat, ţe cíle výzkumu se podařilo splnit. I přes některé neočeká-

vané výroky, které pro nás byly překvapením, povětšinou výsledky hodnotových orientací  

a interpersonálních tendencí odpovídaly našemu předvídání. Můţeme tak doufat, ţe ţáci si 

toto zaměření hodnotových orientací a interpersonálních tendencí uchovají a budou se jimi 

řídit i v rámci svého budoucího vývoje. Předávat je dál, rozvíjet a naplňovat.  
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