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Abstrakt
Práce se zaměřuje na souvislosti výchovných stylů rodičů a sebeúcty dospívajících.
Vychází z českých i zahraničních zdrojů. V literárně přehledové části práce popisuje hlavní
aspekty dospívání, dále se zabývá rodinou jako důležitým výchovným prostředím,
výchovnými styly rodičů a jejich typologií a aktuálními výzkumy výchovných stylů u
adolescentů. Věnuje se pojmu sebeúcta, jejím zdrojům, vývoji a současnému výzkumnému
zaměření. Nakonec mapuje současné znalosti, vycházející z nejnovějších výzkumů o
souvislostech výchovných stylů rodičů a sebeúctě dospívajících. Součástí bakalářské práce
je i výzkumný projekt v podobě kvantitativní studie. Výzkum bude zkoumat souvislost
výchovných stylů rodičů a sebeúcty českých dospívajících.
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Abstract
The focus of this thesis is to elaborate on the relationship between the self-esteem of
adolescent children and the parenting style of their parents. The sources for this work include
Czech, as well as non-Czech literature. In the literature-based part of this work the following
topics are discussed: the main aspects of adolescence, family as an important place for
children upbringing, parenting styles and types, and the current research into the effects of
parenting styles on the adolescent behavioural and emotional outcomes. This thesis further
elaborates on the concept of self-esteem; its sources, development through the individual’s
life, and the focus of current research. Finally, the current knowledge about the association
of parenting styles on teenagers’ self-esteem will be discussed. A proposal for a project in
the form of quantitative research study is also part of this bachelor’s thesis, with focus on
the relationship between the parenting style and self-esteem of children from Czech families.
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ÚVOD
Sebeúcta je v zahraniční literatuře často zmiňovaná jako důležitý aspekt spokojeného
života. Např. Satirová (2006) ji považuje za jeden z nejdůležitějších stavebních kamenů pro
spokojený život nebo pro fungující rodinu. Je tedy důležité zkoumat způsob, jak sebeúctu v
dospívajících pěstovat. Ze zahraničních výzkumů vyplývá její možné spojení s výchovnými
styly rodičů. Cílem této práce je zmapovat souvislosti výchovných stylů rodičů a sebeúcty
dospívajících.
Literárně

přehledová

část

seskupuje

výchozí

informace

o

jednotlivých

psychologických fenoménech relevantních pro zvolené téma, tedy výchovných stylech,
sebeúctě a dospívajících. První kapitola se věnuje dospívajícím. Jedná se o stručné
seznámení s teoretickým rámcem a popisem psychologických souvislostí, o které se práce
opírá. Konkrétně zmiňuje časové ohraničení období dospívání, zmiňuje jeho cíl a
charakteristické psychologické rysy. Popisuje také úlohu rodičů a jejich vztah
s dospívajícími dětmi v tomto období.
Druhá kapitola je věnována rodičovským stylům výchovy. Na úvod je rodina
představena jako jedinečné výchovné prostředí pro zdravý vývoj dítěte. Krátce je popsána
rodina jako taková, její funkce a typy včetně současných typů rodiny. Dále, a to především,
tato kapitola mapuje výchovné styly a jejich typologii, pro následnou orientaci ve
výzkumech: zmiňuje Lewinův model výchovy, Model čtyř stylů výchovy Baumrindové a
Čápův analyticko-syntetický model, který popisuje devět stylů výchovy v rodině. Nakonec
obsahuje výčet oblastí současného výzkumu na poli rodičovských výchovných stylů a
adolescentů a k tomu přináležející výzkumy.
Třetí kapitola popisuje sebeúctu. Na začátek se věnuje jejímu vymezení a definici.
Zmiňuje také její dimenze a druhy. První podkapitola pojednává o zdrojích sebeúcty, dělí je
na vnitřní a vnější a důkladněji se věnuje rodině jako jejímu významnému zdroji. Druhá
podkapitola popisuje vývoj sebeúcty, a to v oblasti její míry nebo stability, porovnává také
její vývoj u žen a u mužů. Poslední podkapitola mapuje současné oblasti výzkumů sebeúcty
a dospívajících.
Čtvrtá kapitola staví na předchozích třech kapitolách a mapuje současné znalosti
souvislostí výchovných stylů rodičů a sebeúcty dospívajících. Děje se tak na základě
aktuálních výzkumů, v naprosté většině zahraničních. Zmiňuje výzkumy v obecné rovině i
výzkumy specifičtější, např. týkající se interkulturních rozdílů nebo rozdíly u různých
rodinných forem.
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Návrh výzkumu vychází z cíle bakalářské práce a zkoumá souvislosti výchovných
stylů rodičů a sebeúcty dospívajících na české populaci, u které tato problematika není
dostatečně prozkoumaná. Popisuje výzkumné metody a vzorek, sběr dat i jejich
vyhodnocování.
Práce vychází ze zahraniční i české literatury. Používá zdroje nové, sestávající
především z aktuálních výzkumů, i zdroje tradiční, které jsou použity především pro
zasazení informací do teoretického rámce. V práci je citováno podle normy APA (2010).
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LITERÁRNĚ PŘEHLEDOVÁ ČÁST
1. DOSPÍVAJÍCÍ
Ohraničení tohoto období je nejasné, různými teoriemi i samotnými rodiči chápáno
odlišně. V rozvinutých společnostech trvá psychické dospívání déle než biologické. Počátek
tohoto období je individuální, obecně přichází u dívek zhruba o dva roky dříve. Můžeme jej
rozdělit do dvou stádií - období rané adolescence (pubescence) a pozdní adolescence.
Celkově se dospívání může rozpínat mezi 11 a 22 rokem života (Janošová, 2016; Langmeier
& Krejčířová, 2006; Rogol, Roemmich & Clark, 2002).
Cíl dospívání je dle Satirové (2006) naplněn, pokud se mladý dospělý dokáže
orientovat ve vzájemné závislosti a nezávislosti, pokud si vybuduje dostatečnou sebeúctu, je
schopen navázat důvěrné vztahy a je schopen vzít na sebe odpovědnost a rizika. Zároveň je
pozměněn vztah s rodiči, kdy vstupem do dospělosti se stávají rovnými. Thorová (2015) jako
účel dospívání zdůrazňuje hlavně separaci od rodičů, kdy vzniká nový, rovnocennější citový
vztah s rodiči a dále tvorbu osobní identity, sebepojetí, které se tvoří hlavně pomocí
vrstevníků. V tomto období se také dospívající učí navazovat kvalitní partnerské vztahy.
Úloha rodičů během dospívání dětí je vytvořit prostředí, které zachovává důstojnost
dospívajících, je podnětné pro rozvoj jejich vlastní hodnoty a nabízím jim rodiči ověřené
návody na různé situace a problémy, které však dospívající nemusí přijmout. Stejně jako
rodiče vytvořili bezpečný prostor pro děti, když byly malé, aby se nikde nezranily a mohly
se dobře vyvíjet, je potřeba takový nový prostor vytvořit i pro adolescenty. Tentokrát se však
nejednaná o zabezpečení bytu, ale o zabezpečení psychické. Vytvoření takového prostředí
může být pro rodiče obtížné, neboť jejich dítě se mění, a to jak jeho potřeby, tak jeho
chování. Může se chovat nepředvídatelně a v obdobných situacích zcela jinak. A rodiče tak
mohou potřebovat pomoc, aby se s tímto novým, normálním chováním dítěte vyrovnali.
(Freud, 1958; Satirová, 2006).
Vztahy adolescentů s rodiči pokračují kontinuálním vývojem, nejedná se o náhlý
zvrat. Podoba těchto vztahů se liší v začátcích dospívání a na jeho konci. Konflikty jsou v
tomto období zcela zřejmé a viditelné. Je však třeba odlišit, kdy se jedná o nedorozumění a
kdy o sebeprosazování, zrovnoprávňování vlastní pozice a potřebu prosadit vlastní hodnotu.
Důležitou roli hraje emocionální angažovanost rodičů a jejich zájem o své děti. Pokud je
tento zájem dostatečný a hlavně - děti ho cítí, mohou se pak tito dospívající prezentovat
svobodně, ukazovat svoje názory a hodnoty. Konflikt pak není fatální záležitost a nenaruší
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sebeúctu dospívajících. Vřelý vztah rodičů, jejich podpora, dostupnost, partnerství v
komunikaci, přijetí a tolerance jsou zásadní pro dobrý vývoj, a to i za předpokladu, že blízké
vztahy s rodiči poněkud ustupují do pozadí a dospívající věnují mnoho času vrstevnickým
skupinám. Viditelné je to např. na internalizaci hodnot a postojů, také na tvorbě cílů, které
vykazují podobnosti spíše s rodiči než s vrstevníky. Dále je tento přístup rodičů spojen s
větší autonomií dospívajících, kteří díky němu získávají vhodnější prostor zkoumat
možnosti, které jim život nabízí. Spojení lze najít i v navazování přátelských vztahů
adolescentů, které je při tomto nastavení rodičů trvalejší a důvěrnější (Allen, Hauser, Bell &
Connor, 1994; Allen & Land, 1999; Macek & Štefánková, 2013; Zimmermann, Gliwitzky
& Becker-Stoll, 1996).
Charekteristických psychologických rysů je pro toto období řada. Emoce jsou
výrazné a kolísavé, a to z extrému do extrému. Pomáhají dospívajícímu s vymezením se vůči
autoritám a pojetím světa. Roste schopnost empatie. Dospívající mohou být přecitlivělí a
křehcí, zvyšuje se tedy riziko psychických chorob. Komunikační schopnosti rostou,
adolescent používá abstrakci a je pro něj snazší účastnit se složitějších hovorů. Nejčastěji
komunikuje s vrstevníky, důležité jsou pro něj sociální sítě a elektronická komunikace
obecně. S rodiči se komunikace mění, dospívající ji tolik nevyhledávají, bývá často citově
zabarvená. V dospívání se mění i kognitivní dovednosti. Jedinec již dokáže uvažovat
abstraktně a hypoteticky, zvyšuje se kapacita pracovní paměti, pozornost je flexibilnější,
rozvoj nastává i v exekutivních funkcích, tvoří se představy o tom, jak druzí přemýšlí o jeho
myšlení. Nesmíme opomenout tvorbu sociálních vztahů. Vrstevnická skupina je pro
adolescenty velmi důležitá, vznikají přátelství a učí se žít v partnerských vztazích,
prohlubuje se nezávislost na dospělých. Vztahy hledají i v různých zájmových skupinách.
Typický je také vývoj sebepojetí a vlastní identity, dospívající hledá svoji sexuální, duchovní
i morální identitu, chce být sám sebou a objevuje, co to znamená, tvoří se jeho sebehodnocení
a sebeúcta (Conklin, Luciana, Hooper & Yarger, 2007; Janošová, 2016; Langmeier et al.,
2006; Thorová, 2015).
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2. VÝCHOVNÉ STYLY
2.1 Rodina jako jedinečné výchovné prostředí
Ačkoliv se dítě s výchovou a různými výchovnými styly setkává v mnohých
oblastech svého života, rodina je prvním místem, kde výchova na dítě působí, a to již od
narození, protože první rok dítěte je zásadní pro formování postoje k sobě samému, k životu
i k celému světu (Vágnerová, 2000). O důležitosti a specifičnosti rodinného prostředí hovoří
i Šulová: “Specifická dynamika probíhající v rodině tvoří jedinečné prostředí pro formování
postoje ke světu, blízkému okolí a sobě samému. Vytváří hodnotové orientace, tvoří základ
pro formování vlastního Já, koncepci vlastního života.” (Šulová, 1998, str. 327).
Definic rodiny existuje velké množství, dále uvádím některé z nich. Odehnal (1984)
chápe rodinu jako nejuniverzálnější socializační činitel. V rodině dítě získává modely
chování, identifikační vzory a normy chování. Rodina ho učí o mužských a ženských rolích,
slouží také k praktickému testování dovedností a regulaci chování. O rodině můžeme
uvažovat také jako o systému. Jednotlivé části tohoto systému nejsou sami členové rodiny,
nýbrž členové ve vzájemných interakcích a vztazích. (Matějček, 1992). O rodině jako o
systému uvažuje i Sobotková (2012). Kramer (1980) popisuje rodinu jako skupinu lidí, kteří
mají společnou minulost i současnou realitu a očekávají vzájemně propojené transakční
vztahy v budoucnosti. Dle Satirové (2006) je rodina tvořena čtyřmi působícími silami, a to
sebehodnocením, komunikací, pravidly a společenskými vazbami. Dodává, že ve zdravé
rodině se jednotlivým členům žije dobře, panuje přátelská atmosféra, členové k sobě cítí
důvěru a pocit přátelství, cítí vzájemnou lásku, rodinné společenství jim přináší pocit radosti
a povzbuzení. Další pohled na popis zdravé rodiny přináší Šulová (1998). Tato rodina je
soudržná, ale každému členu zůstává autonomie, je zde umožněna samostatnost, osobní
zodpovědnost, možnost nezávislosti v myšlení a hodnocení, poskytuje pocit emoční
blízkosti, sounáležitosti a vzájemnosti. Zdravá rodina je adaptibilní a dokáže na vzniklé
situace adekvátně reagovat změnou. Přes všechny změny však zůstává stabilní.
Rodina má své funkce, za základní jsou považovány funkce reprodukční, materiální,
emocionální a výchovná (Gillernová, 2000). Pro účely této bakalářské práce krátce rozvedu
funkci výchovnou a emocionální. Funkce emocionální je jako jediná nezastupitelná (v
dnešní době je vzhledem k umělému oplodnění nahraditelná už i funkce reprodukční) a
jedinečná, proto je rodina prioritní místo pro vývoj dětí (Šulová, 2010). V rodině se vytváří
hluboké a trvalé citové vztahy, ve kterých se nejvíce uspokojuje potřeba životní jistoty, která
je chápána jako základní životní jistota (Matějček, 1992). Dále rodina naplňuje emocionální
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uspokojení pomocí naplňování následujících potřeb: bezvýhradného přijímání, zázemí,
podpory a pomáhání, klidu a uvolnění, sdílení zážitků, společné historie, společných rituálů,
známosti, důvěrnosti, společných perspektiv a plánů, aj. (Šulová in: Výrost, et al., 1998).
Funkci výchovnou nezastává pouze rodina, ale i učitel, výchovné instituce, ale i oddíly,
masmédia a aj. (Čáp, 1996) Prvním a základním prostředím poskytující dítěti prvotní
orientaci ve světě je ale rodina. Ta ho učí vše potřebné pro dobré zařazení do společnosti.
Rodina také působí jako základní regulátor nežádoucího chování (Šulová, 1998).
Typy rodin můžeme rozdělit do čtyř skupin. Přirozená rodina je taková, kdy se o
dítě starají až do dospělosti muž a žena, kteří ho počali a porodili. Dále v neúplné rodině se
o dítě stará pouze jeden rodič, a to z důvodu smrti nebo odchodu druhého. Ve smíšené rodině
dítě vychovávají nevlastní, adoptivní nebo homosexuální rodiče nebo pěstouni. A naposled
je to institucionální rodina, ve které se o děti starají různé skupiny dospělých - ústavy,
společenství nebo rozšířené rodiny (Satirová, 2006). Golombok (2015) říká, že tradiční
nukleární rodina sezdaného heterosexuálního páru s biologicky příbuznými dětmi je v
menšině. Zvyšuje se počet dětí vychovávaných v jiných rodinných formách, mluví hlavně o
dětech vychovávaných homoparentálními páry, svobodnými matkami, o rodinách, kterým
dítě odnosí náhradní matka, rodinách s dárcem spermatu nebo vajíčka a rodinách, kteří
využijí umělého oplodnění. Matějček (1989) popisuje rodinu úplnou a neúplnou. Dodává,
že úplnost rodiny nezaručuje štěstí a úspěch ve výchově, nabízí ale lepší pozici pro výchovu
a lepší výchovné předpoklady. Naproti tomu Golombok (2015) zdůrazňuje nutnost
rozlišovat konkrétní formu rodiny. Děti žijící pouze s jedním z rodičů nebo s nevlastními
rodiči zažívají ztížené výchovné prostředí, v rodinách homosexuálních rodičů nebo
rodinách, které využili asistované reprodukce, horší podmínky k výchově nejsou.

2.2 Výchovné styly
Jak bylo zmíněno výše, výchova je jedna ze základních funkcí rodiny. V rodině
probíhá výchova formou interakcí, tedy vzájemného působení rodičů a dětí, v rovině potřeb,
a to kdy rodič uspokojuje potřeby dítěte, ale také na druhou stranu dítě uspokojuje některé
potřeby rodiče, v rovině citové i aktivního chování. Právě výchovné styly nám pomáhají
vysvětlit a zorientovat se ve vzájemném působení v rodině (Gillernová, 2010; Matějček,
1992). Čáp definuje způsob výchovy takto: “Způsob výchovy znamená celkovou interakci a
komunikaci dospělých (matky, otce, učitele, rodiny, školy, atd.) s dítětem. Projevuje se
volbou a způsobem užití výchovných prostředků, postupů a metod, tomu odpovídajícím
prožíváním a chováním dítěte” (Čáp, 1996, str. 135). Dodává, že způsobem výchovy
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myslíme z výchovy to důležité, co ovlivní dílčí kroky a prostředky. Za důležité považujeme
emoční vztah k dítěti a způsob výchovného řízení (Čáp, 1996).
Výběr stylu výchovy v rodině je ovlivněn různými faktory. Sociokulturní zasazení
rodiny určuje například to, co je považováno za normální. Vliv na volbu stylu výchovy mají
i zkušenosti rodičů z jejich dětství a života, na co jsou zvyklí, nebo co jim nevyhovovalo.
Dále je to osobnost rodičů a jejich vztah a také osobnost vychovávaného dítěte (Čáp, 1996).

1.2.1 Typologické a dimenzionální vymezení stylů výchovy
Pro účely této práce nejvíce rozpracovávám model Baumrindové a Lewina, jejichž
modely jsou nejhojněji používány v zahraničních výzkumech, které dále uvádím, a model
Čápa, který je nejvíce používán v českém prostředí včetně mého výzkumného projektu.
Lewinův model
Jednu z prvních významných teorií vymezení stylů výchovy sestavil Kurt Lewin. Po
přestěhování z Německa do USA si všiml rozdílů ve stylech výchovy v těchto dvou zemích.
Na základě poznání realizoval experiment ve školním prostředí. Z výsledků výzkumu
vyplynulo, že se stylem vedení (výchovy) úzce souvisí způsob prožívání a chování dětí.
•

demokratický styl výchovy: vychovatel není v nadřazené pozici, chová se
spíše jako člen dané skupiny, staví se objektivně ke všem členům. Podporuje
děti v samostatných rozhodnutích, aby zvýšil jejich iniciativu. Je jim sám
příkladem, tresty spíše nevyužívá.

•

autoritativní styl výchovy: vychovatel je vedoucí, který vše rozhoduje a
nařizuje, vychovává pomocí trestů, hrozeb a zákazů. Nepodporuje
samostatnost dětí.

•

liberální styl výchovy: dominuje volnost, vychovatel se neúčastní
skupinových aktivit, debat ani rozhodnutí, požadavky neklade přímo a jejich
dodržování nekontroluje (Lewin, Lippitt & White, 1939).

Lewinův koncept postrádal vliv emočního vztahu s dítětem, na což reagovala
například práce Schaefra . Rozšířením tak vzniká Model dvou dimenzí - dimenze vztahu a
dimenze řízení. Dimenze vztahu je tvořena protipóly lásky a nepřátelství a druhá dimenze se
rozpíná mezi nezávislostí a kontrolou. Dimenzionální pojetí převládá dodnes (Shaefer, 1959)
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Model čtyř stylů výchovy
V anglo-saském prostředí je často zmiňován Model čtyř stylů výchovy, který
pokračuje v dvojdimenzionálním pojetí. Na jedné straně je to dimenze vřelosti sestávající z
rodičovské podpory, péče a pozitivní afektivity. Na straně druhé dimenze kontroly, která se
skládá z vedení a autoritativní nebo restriktivní kontroly. Vytvořila jej Baumrind a později
doplnili Maccoby a Martin. Charakteristika výchovných stylů je následující:
•

autoritativní styl výchovy: panuje vřelý vztah mezi rodiči a dětmi, rodiče se
zajímají o city dítěte, o jeho názory a potřeby, emoce je učí regulovat.
Zároveň vyžadují dodržování pravidel, které ovšem dětem vysvětlují. Učí
děti k samostatnosti tím, že některá rozhodnutí nechávají na nich, chtějí ale,
aby tato rozhodnutí proběhla v rámci určitých hranic. Tresty se vyskytují, ale
rodiče je zdůvodňují a většinou upřednostní jiný výchovný prostředek. Takto
vychovávané děti mají tendenci k dobrému vztahu s druhými lidmi, k
zodpovědnosti a sebekontrole.

•

autoritářský styl výchovy: zásadní je zde autorita rodičů, kteří ze svého
postavení vyžadují dodržování pravidel, porušení je trestáno. Komunikace je
omezená, jednosměrná, proto vysvětlování, zdůvodňování a vzájemné
porozumění není podstatné - pravidla se mají dodržovat, protože to tak rodič
chce. Citové projevy nejsou příliš žádoucí, jsou považovány za projev
slabosti. Děti vychovávané tímto způsobem mohou hůře fungovat ve vztazích
s druhými, mohou mít sklony k agresivitě, menší sebevědomí a menší snahu
o dobrý výkon.

•

liberální styl výchovy: výrazný je emoční vztah k dítěti, rodiče s dětmi hojně
komunikují, jsou přátelští a vřelí, mají zájem o jeho city. Dimenze řízení je
však omezena na minimum, rodiče fungují spíše jako kamarádi, chybí
požadavky a regulace chování, nevyžadují zodpovědnost. Proto působí více
jako kamarádi. Takto vychovávané děti nejsou příliš samostatné a
zodpovědné, mohou mít sklony k agresivitě, vyskytnout se mohou i problémy
s autoritou, je u nich vyšší riziko zneužívání alkoholu.

•

nezúčastněný styl výchovy: dimenze řízení i emočního vztahu je velmi
omezena. Rodiče projevují city jen velmi omezeně, o život dítěte, jeho pocity
a názory se příliš nezajímají. Požadavky na dítě nemají velké, kontrola je
taktéž velmi omezená. Děti vychovávané v takových rodinách mají sklony k
obtížnému zvládání sociálních situací a vztahů, sebevědomí může být nízké,
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ve vzdělání nemají velké ambice. Mohou mít tendence k užívání drog
(Baumrind, 1966; Maccoby & Martin, 1983).
Analyticko-syntetický model
Čápův analyticko-syntetický model vzniklý na katedře psychologie Univerzity
Karlovy reagoval na omezenost předešlých modelů a nutnost jejich rozšíření. Zakládá se na
dvou komplexních charakteristikách (dimenzích) vztahu rodičů k dítěti, a to emočního
vztahu a výchovného řízení. Zpracováním komplexních charakteristik vznikl model dvanácti
polí, který byl po upravení nedostatků přepracován do modelu devíti polí. V úvahu oproti
tradičním modelům bere kvalitativní různorodost, rozpornost v rámci zmíněných
charakteristik a možnosti kombinace jejich dílčích komponent. Grafické znázornění modelu
viz Tabulka 1 (Čáp, 1996).
Dimenze emočního vztahu je tvořena kladnou a zápornou komponentou. Rodiče
mohou dítěti projevovat lásku a přijetí na různé úrovni, může se však objevit i odmítání
dítěte, citový odstup a odměřenost. To, která komponenta převáží, určí emoční vztah kladný, extrémně kladný, střední a záporný. V případě kladného (ev. extrémně kladného)
emočního vztahu se převážně projevuje kladná komponenta. Střední emoční vztah je
charakteristický vyrovnanými projevy obou komponent, může však nabýt podoby záporně kladného vztahu. Záporný emoční vztah charakterizuje převažující záporná komponenta,
kdy dítě necítí podporu a porozumění rodičů. Dimenze řízení je tvořenou komponentou
volnosti a požadavků a s tím spojenou mírou kontroly těchto požadavků. Dle převažující
komponenty vzniká řízení silné, střední, slabé a rozporné. Rodiče se silným řízením kladou
na dítě mnoho úkolů, požadavků a nároků a zároveň je důsledně kontrolují. Při středním
řízením je míra požadavků a zároveň jejich kontrola přiměřená. Slabé řízení se vyznačuje
malým množstvím nároků a jejich kontrola není nikterak důsledná. A nakonec rozporné
řízení je typické množstvím požadavků, jejich kontrola však chybí (Gillernová, Kebza &
Rymeš, 2011).
Charakteristika jednotlivých polí je následovná:
•

pole 1: záporný emoční vztah a silné řízení. V rodinném prostředí jsou časté příkazy
a zákazy, vyžaduje se jejich okamžité plnění a po nesplnění následuje trest. Na přání
a potřeby dítěte se nebere velký ohled. Charakteristické je napětí a časté konflikty,
chybí vřelost a vzájemné sdílení. Společné rodinné aktivity jsou výjimečné a děti je
nesou s nelibostí a odporem. V tradičním pojetí se označuje jako autokratický
výchovný styl.
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•

pole 2: záporný emoční vztah a slabé řízení. V tomto případě nejsou typické příkazy
a tresty, charakteristický je nezájem o dítě, nepřítomností pozitivních emocí nebo
empatie, lhostejnost. Chybí hranice. Po dítěti se nevyžadují žádné výkony, jeho
činům se nedůvěřuje, což má za důsledek nevytrvalost dítěte, nedůvěru v samo sebe
a rychlé vzdávání se při neúspěchu.

•

pole 3: záporný emoční vztah a rozporné řízení. Nejasný přístup vzhledem k
požadavkům a jejich dodržování je spojený s odmítáním a zavrhováním dítěte, a to
v případě alespoň jednoho rodiče. Dalším projevem je rozpor v chování rodičů jeden rodič chrání dítě před druhým, velmi přísným rodičem, co je jedním rodičem
nekomentováno, druhý trestá. Vznikají nejasné, chaotické, pro dítě nepřehledné a
frustrující situace, kdy například rodič něco přikáže, požadavek již však
nekontroluje. Dítě neví, co se má a nemá, nejsou mu jasná pravidla, ovlivňuje to
nestabilitu dítěte.

•

pole 4: kladný či extrémně kladný emoční vztah a silné řízení. Rodiče jsou přísní a
důslední, na dítě mají požadavky a zpětně jejich plnění kontrolují, avšak k dítěti
přistupují s laskavostí a vřelostí, požadavky s dítětem konzultují, proto dítě vnímá
požadavky kladně a přijímá je. Rodič je dítětem vnímán jako respektovaná osoba.

•

pole 5: kladný či extrémně kladný emoční vztah a střední řízení. Vztah je dítětem
vyhodnocován jako přátelský, demokratický. Chybí přísné tresty, rodiče své námitky
a nesouhlasy dokáží vyjádřit. Vztahy jsou otevřené, členové rodiny se vzájemně
respektují.

•

pole 6: kladný emoční vztah a slabé řízení. Rodiče nekladou na dítě téměř žádné
požadavky, nenastavují hranice, při potížích dítěti domluví, pokud dítě slíbí zlepšení,
rodiče mu věří a požadavky již nekontrolují. Vztah je charakterizován jako
kamarádský, panuje přátelská atmosféra. Rodiče dítěti obvykle vyhovují v jeho
přáních. Tento druh výchovného stylu je častý u nemocných dětí nebo u rodičů s
bohémským nebo nekonformním životním stylem. Může vést k nižší svědomitosti
dětí.

•

pole 7: kladný či extrémně kladný emoční vztah a rozporné řízení. Atmosféra v
rodině panuje přátelská, řízení však není vyhraněné a variuje mezi volností a
laskavou přísností.

•

pole 8: extrémně kladný emoční vztah a slabé řízení. Vztah rodič - dítě je podobný
jako u pole číslo 5. Dítě cítí přijetí a bezpodmínečnou akceptaci. Vztah dítěte s
rodičem je kamarádský, někdy děti své rodiče popisují jako nejlepší kamarády.
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Požadavky nejsou kontrolovány z důvodu důvěry v rodině, dítě je plní dobrovolně.
Problém může nastat u velkých nároků například ve škole, a to kvůli horší adaptaci
dítěte na tyto nároky.
•

pole 9: způsob výchovy a záporně - kladný emoční vztah. Jedná se o kladný emoční
vztah s jedním rodičem a záporný s rodičem druhým. Kombinace může vzniknout se
všemi styly řízení. Zásadní je, že dítě vnímá rozdíly v emočních vztazích rodičů (Čáp
& Boschek, 1994; Čáp, 1996; Gillernová, Kebza & Rymeš, 2011).
Čáp (1996) těchto devět polí nevnímá jako vyčerpávající charakteristiku výchovného

stylu rodičů v rodině. Zdůrazňuje, že je nutné brát v potaz individuální znaky jednotlivých
rodin. Na obecné rovině považuje Čáp za optimální styl výchovy pro dítě kombinaci
kladného emočního vztahu a středního řízení (pole 5); (Čáp & Mareš, 2001). Z výzkumu
Lidické (2010) se ukazuje, že tento styl výchovy je u dospívajících nejžádanější. Druhým
nejžádanějším je u českých dospívajících kladný vztah v kombinaci se slabým řízením (pole
6). Gillernová a Lidická přináší srovnání distribuce stylů výchovy v průběhu let v České
republice. Výchovný styl reprezentovaný polem 5 zaznamenal v letech 1991 až 2013
signifikantní pokles, tedy výchovný styl, který je na obecné rovině pro vývoj dětí
nejpříznivější a který dospívající označili jako nejžádanější, poklesl, a to o 13%. Na druhou
stranu pole číslo 6 zaznamenalo signifikantní nárůst. Pro úplnost uvádím, že poslední pole,
u kterého byla zjištěna signifikantní změna je pole číslo 1, jehož zastoupení pokleslo o 5%
(Gillernová & Lidická, 2013).

MODEL 9 POLÍ

VÝCHOVNÉ ŘÍZENÍ
Silné

EMOČNÍ VZTAH

Záporný

Střední

Slabé

Rozporné

2

3

6

7

1

Záporně – kladný
Kladný

9
4

5

Extrémně - kladný
Tabulka 1: Model devíti polí způsobu výchovy v rodině (Čáp & Boschek, 1994)
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3.3 Dospívající a rodičovské styly výchovy v současných výzkumech
Z důvodu proměnlivosti vztahu rodičů a dětí během dospívání vyvstává otázka, jaký
má zvolený výchovný styl dopad na vývoj dospívajících. V současných výzkumech se dopad
výchovného stylu spojuje hlavně s těmito tématy: emoce a emoční inteligence, rizikové
chování, zdraví, osobnost a sociální chování.
Emoční inteligenci dospívajících a jejich souvislost s výchovným stylem rodičů
sledovala indická studie, jíž se účastnilo 300 respondentů ze středních škol. Zvolená metoda
měření emoční inteligence sledovala seberegulaci, sociální dovednosti, empatii a
sebevědomí. Z výsledků vyplývá, že studenti, u kterých byla zjištěna nízká emoční
inteligence v oblasti sebevědomí, sociálních dovednostech a motivaci byly vychováváni
rodiči, u nichž dominovala silná kontrola (George et al., 2017). Další studie, týkající se
emoční inteligence, vznikla v Řecku, sledovala 127 adolescentů od 15 do 19 let, styl výchovy
zkoumala pomocí dotazníku PAQ a emoční inteligenci dotazníkem TEIQue-ASF.
Statisticky signifikantní byl vztah mezi autoritativním stylem výchovy a vyšší emoční
inteligencí (Argyriou, Bakoyannis & Tantaros, 2016). Pákistánští vědci zkoumali souvislost
mezi výchovnými styly a emoční regulací dospívajících. Výzkumný vzorek se skládal ze
194 žáků sedmých, osmých a devátých tříd. Výchovné styly zjišťovali pomocí Parental
Authority Questionnaire a emoční regulaci dospívajících pomocí Temperament
Questionnaire. Výsledky ukazují, že autoritativní styl rodičovství má signifikantně pozitivní
efekt na emoční regulaci dospívajících, a to v případě matky i otce. Naopak jejich liberální
styl výchovy má negativně signifikantní efekt na emoční regulaci jejich dospívajících dětí
(Jabeen, Anis-ul-Haque & Riaz, 2013).
Další oblast současných výzkumů se týká tělesného i duševního zdraví. Duševním
onemocněním a jeho souvislostí s rodičovskými styly výchovy se zabývala rozsáhlá studie
z USA, které se účastnilo 6483 dospívajících ve věku 13-18 let. Styly výchovy byly
zjišťovány pomocí Parental Bonding Instrument. Dobrá mateřská péče byla asociována s
nižší pravděpodobností deprese, poruchy příjmu potravy, poruchy chování. Naopak vysoká
míra kontroly matky byla spojena s větší pravděpodobností deprese, úzkosti, poruch příjmu
potravy a poruch chování. V případě role otce byla při jeho dobré péči zjištěna menší
pravděpodobnost výskytu sociální fobie a závislosti na alkoholu a drogách. Pokud otec
vykazoval velkou míru kontroly, zvýšila se pravděpodobnost agorafobie a závislosti na
alkoholu, ale snížila se pravděpodobnost ADHD (Eun, Paksarian, He & Merikangas, 2018).
Výzkum v Portugalsku sledoval souvislost stylů výchovy a sebevražedného myšlení.
Účastnilo se ho 604 dospívajících ve věku 15 - 18 let. Výsledky ukázaly spojení otcova
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liberálního výchovného stylu a sebevražedného myšlení, dále ukázaly částečné spojení
autoritářského výchovného stylu obou rodičů a liberálního stylu matky a sebevražedného
myšlení a zdůrazňují autoritativní výchovný styl jako nejlepší možný (Nunes & Mota, 2017).
Studie amerických autorů se zabývala prozkoumáním spojení stylů výchovy a obezity, a to
pomocí změn BMI během dospívání. Styly výchovy rodičů byly rozděleny do čtyř skupin autoritářské, liberální, tolerantní a vyvážené. Výsledky spojily vyšší nárůst BMI v průběhu
času s autoritářským stylem výchovy, ale výsledky nebyly signifikantně významné
(Fuemmeler et al., 2012).
Slovenský výzkum sleduje výchovné styly rodičů a osobnost dětí dle modelu Big
Five. Styly výchovy zkoumá pomocí DZSVR dotazníku a osobnost pomocí NEO FII. Studie
proběhla na vzorku 402 adolescentů. Výsledky ukazují, že integrativní a liberální styl
výchovy sytí dimenzi svědomitosti, extraverze a otevřenosti vůči zkušenosti, zatímco
autokratický a nedbalý styl výchovy sytí dimenzi neuroticismu (Tomšik & Čerešník, 2017).
Do této kategorie řadím i malajsijskou studii týkající se úzkostnosti dospívajících a
výchovných stylů rodičů v kontextu kulturních odlišností. Výzkum probíhal na dospívajících
z Číny, Indie, Malajsie Evropy a Ameriky a arabských zemí. Výsledky ukazují korelaci mezi
rodičovským odmítnutím, úzkostností, přehnanou kontrolou a vyšší úzkostností
dospívajících, a to nezávisle na kulturním původu. Ačkoliv evropští a američtí dospívající
označovali své rodiče za nejméně příliš kontrolující, i tak bylo zjištěno signifikantní spojení
s úzkostností u toho stylu výchovy (Mousavi, Low & Hashim, 2016).
Rizikové chování dospívajících v souvislosti se styly rodičovské výchovy zkoumali
například italští vědci. Výzkumu se zúčastnilo 816 participantů. Výsledky ukázaly
signifikantně neprůkaznou souvislost mezi autoritativním a autoritářským stylem výchovy a
více riskantním chováním dospívajících (např. požívání alkoholu, neplánovaný první
sexuální styk), tyto styly výchovy tvoří sebeúčinnost, které se jeví jako hlavní prediktor
rizikového chování (Olivari, Cuccì, Bonanomi, Tagliabue & Confalonieri, 2018).
Pákistánský výzkum sledoval spojení delikvence mladistvých a rodičovských stylů výchovy
(autoritativní, autoritářský a liberální). Výsledky ukázaly signifikantní vztah mezi zvoleným
stylem výchovy a delikventním chováním dospívajících - delikventní jedinci měli otce s
autoritářským stylem výchovy a matku s liberálním (Malik, Shah, Mumtaz & Praveen,
2016).
Úspěšnost ve škole ve spojení stylů výchovy popisuje například meta-analýza
německého autora, hodnotící 308 empirických studií. Rodičovská vřelost, kontrola chování,
autonomie a autoritativní rodičovský styl byly spojeny s lepší akademickou úspěšností.
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Naopak přílišná kontrola, zanedbávající a autoritářské a liberální výchovné styly souvisely
s horším akademickým úspěchem (Pinquart, 2016).
Vliv rodičovských stylů výchovy na prosociální chování dospívajících byl zkoumán
americkými autory u 462 mexických studentů pátých, desátých a dvanáctých tříd.
Autoritativní styl se jeví jako nejpříznivější pro toto chování (Carlo, White, Streit, Knight
& Zeiders, 2018).
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3. SEBEÚCTA
3.1 Vymezení termínu
Pojem sebeúcta, se kterým pracuji v této práci je překlad z anglického self-esteem.
Tento anglický termín je některými českými autory (např. Blatný, 2010) překládán jako
sebehodnocení, já však zvolila variantu sebeúcta (např. Thorová, 2015).
Sebeúcta úzce souvisí se sebepojetím (self-concept), dříve byly tyto pojmy
používány synonymně, dnes někteří autoři chápou sebeúctu pouze jako část sebepojetí
(Blatný, 2010). Pro úzké propojení těchto pojmů krátce popíši sebepojetí, které považuji za
výchozí bod pro pochopení sebeúcty.
Sebepojetí můžeme definovat jako: “souhrn představ a hodnotících soudů, které
člověk o sobě chová” (Blatný, 2010, str.107). Dále Blatný říká: “Ačkoliv každý z autorů
definuje sebepojetí z hlediska jiných teoretických a metodologických přístupů, lze obecně
říct, že je v současné kognitivně orientované psychologii považováno za mentální
reprezentaci Já uloženou v paměti jako znalostní (resp. kognitivní) struktura, která se utváří
v procesu interakce jedince se sociálním prostředím.” (Blatný, 2001, str. 7). Ono Já (Self)
rozpracoval William James do dvou skupin: Já poznávající (self-as-knower, I-self) a Já
poznávané a poznané (self-as-known, Me-self). O druhém z nich mluvíme v dnešní
terminologii právě jako o sebepojetí. U sebepojetí můžeme pozorovat tři aspekty - kognitivní
(obsah a organizace sebepojetí), emoční (emoční vztah k sobě) a konativní (sebepojetí jako
motivační činitel). (Greenwald & Pratkanis, 1984). Pro účely této práce je zásadní emoční
aspekt, neboť jeho mentální reprezentací je právě sebeúcta (Blatný, 2010).
Satirová (2006) definuje sebeúctu jako vnitřní pocit, postoj nebo představu, která se
navenek projevují chováním. Dále říká, že sebeúcta je : ”schopnost cenit si sama sebe a
chovat se k sobě s důstojností, láskou a opravdovostí” (Satirová, 2006, str. 30). Blatný
definuje sebeúctu jako “představu sebe z hlediska vlastní hodnoty a kompetence” (Blatný,
2010, str. 125). Rosenberg (1965) definuje sebeúctu jako pozitivní nebo negativní postoj k
objektu, totiž k sobě. Předkládá dvě odlišné konotace sebeúcty: jedince si o sobě myslí, že
je velmi dobrý nebo že je dostatečně dobrý.
Různí autoři se rozcházejí v názoru na množství dimenzí sebeúcty. Rosenberg
(1965) pohlíží na sebeúctu jako jednodimenzionální konstrukt. Oproti tomu Tafarodi a
Swann (1995) ve své práci rozlišují dvě dimenze globální sebeúcty - kompetentnost (selfcompetence) a sebepřijetí (self-liking). Kompetentnost spočívá v našich záměrech k činnosti
a jejich naplňování. Pokud se očekávání naplňují, kompetentnost stoupá. Je považována za
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místo potenciální síly Já. Dimenze sebepřijetí odráží emoční soud o nás samých, naši
přijatelnost, odráží fungování v sociálních situacích. Branden (2000) dělí sebeúctu do dvou
dimenzí: pocit osobní účinnost (self-efficacy) a pocit osobní hodnoty (self-worth). Tyto dvě
dimenze jsou integrované v jedno a tvoří přesvědčení, že je člověk schopen žít hodnotný a
dobrý život.
Sebeúctu můžeme rozdělit na několik druhů. Rosenberg, Schooler, Schoenbach a
Rosenberg (1995) popisují globální a specifickou sebeúctu. Globální sebeúcta se objevuje
ve vztahu s well-beingem a je bohatá na emoce. Specifická sebeúcta figuruje hlavně ve
vztahu s chováním. Je spojována též se sebeúčinností (self-efficacy), neboť hovoříme o
konkrétním aspektu Já, který předpokládá kompetenci k lepšímu výsledku činnosti.
Specifická sebeúcta je více hodnotící a obsahuje více kognitivních složek. Dalším rozlišením
sebeúcty je rysová a stavová sebeúcta související hlavně se stabilitou sebeúcty. rysová
sebeúcta (trait self-esteem) je trvalé, stabilní a dlouhodobě přetrvávající v různých situacích,
na rozdíl od stavové sebeúcty (state self-esteem), která je proměnlivá a v různých situacích
odlišná (Beauregard & Dunning, 2001). Posledním uvedeným dělením je implicitní a
explicitní sebeúcta. Implicitní sebeúcta probíhá na nevědomé úrovni, nemůžeme ji regulovat.
Vyznačuje se zejména emočním charakterem, její zdroj jsou hlavně prožitky z raného
dětství. Oproti tomu explicitní sebeúcta probíhá vědomě na základě rozhodnutí. Jedinec ho
může regulovat a ovlivňovat, obsahuje vědomé posouzení vlastní osoby (Greenwald &
Banaji, 1995; Vágnerová, 2010).

3.2 Zdroje sebeúcty
Zdroje sebeúcty můžeme rozdělit na vnitřní a vnější. Mezi nejdůležitější vnější
zdroje patří významní druzí. V prvních letech života to jsou hlavně rodiče a ostatní příbuzní
(viz dále). Nástupem do školky a školy získává dítě další významné blízké - učitele a
vrstevnickou skupinu. Kolektiv vrstevníků se v dospívání stává velmi důležitý. Umožňuje
mimo jiné sociální srovnávání, jakožto další zdroj sebeúcty. Samotné sociální začlenění
jedince patří mezi další zdroj sebeúcty. Dále je to konfrontace s normami a hodnotami v
dané společnosti. Vnitřní zdroje sebeúcty představují temperamentové charakteristiky,
které v mnoha výzkumech ukázaly souvislost s výší sebeúcty. Jako příklad uvádím výzkum
Blatného a Osecké (1994), který potvrdil, že extraverti a stabilní osoby mají vyšší úroveň
sebeúcty než introvertní a labilní jedinci. Výzkumu se účastnilo 188 respondentů. Mezi
vnitřní zdroje se dále řadí schopnost sebereflexe a sociální dovednosti adolescenta. Důležitá
je i emotivita - pozitivní i negativní - která je chápána jako dispozice k specifickému
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prožívání. Má vliv na well-being jedince a osobní spokojenost figuruje mezi zdroji sebeúcty.
A nakonec je to resilience. Jedinci s vyšší resiliencí se dokážou lépe vypořádat s negativním
hodnocením a negativními prožitky, proto jejich sebeúctu natolik nepoškodí (Blatný, 2010;
Thorová, 2015). Branden (2000) řadí do vnitřních zdrojů ještě sebepřijetí, zodpovědnost sám
k sobě, schopnost se prosadit, bytí si vědom následků svých činů a produktivní život.
Jak už bylo řečeno, rodina je považována za hlavní zdroj sebeúcty jedince. Satirová
(2006) hovoří o sebeúctě jedince jako o rozhodujícím faktoru toho, co se děje mezi lidmi i
uvnitř každého člověka. Prvním a nejdůležitějším zdrojem sebeúcty v dětství je rodina.
Novorozeně získává informace a pocity o sobě samém pouze od ostatních lidí, z jejich
hodnocení a příkladu. Rodina je výhradním tvůrcem sebeúcty dítěte prvních pět nebo šest
let. Poté na dítě působí další vlivy, ty však mají tendenci pouze zesílit započatý směr vývoje
sebeúcty - vysoká sebeúcta se upevní stejně jako nízká. Rodičovská opora je nejdůležitějším
prediktorem výše sebeúcty i v adolescenci (Rosenberg, 1965; Rosenberg, Schoenbach,
Schooler & Rosenberg, 1995).
Rodinné prostředí příznivé pro zdravý vývoj sebeúcty se vyznačuje otevřenou
komunikací, členové rodiny spolu mluví upřímně a láskyplně, můžou si bezpečně sdělovat i
nepříjemné věci. Dále se respektují individuální rozdíly každého a všichni si projevují lásku.
Existují pravidla, která jsou však pružná. Sebeúctu dětí tvoří rodiče všemi maličkostmi stylem hlasu, pohledu, doteku a to na každodenní bázi (Satirová 2006).
Rodiče jsou učiteli sebeúcty, aby ji však mohli probouzet ve svých dětech, musejí ji
sami mít dostatečnou (Satirová, 2006) Vyšší míra sebeúcty rodičů se ve skandinávské studii
ukázala jako příznivá pro výchovu. Její míra má dopad na stres rodičů při výchově i na volbu
výchovného stylu. Vyšší sebeúcta je spojená s nižším stresem a častější volbou
autoritativního stylu výchovy. Studie se účastnilo 124 rodičů (Aunola, Nurmi, OnatsuArvilommi & Pulkkinen, 1999).

3.3 Vývoj sebeúcty
Vývoj sebeúcty v průběhu života probíhá postupně spolu s proměňováním
kognitivních a emočních procesů (Cakirpaloglu, 2013). Výše a stabilita sebeúcty se dle
výzkumů s věkem mění. Robins, Trzniewski, Tracy, Gosling a Potter (2002) ukázaly
trajektorii vývoje výše sebeúcty a to díky studii, které se účastnilo přes 326 tisíc respondentů
ve věku od devíti do devadesáti let. 67% účastníku pocházelo z USA, zbytek z 33 různých
zemí světa. Sebeúcta byla měřena metodou SISE. Na začátku dětství je míra sebeúcty vyšší
a postupně klesá. Je možné, že je to způsobené realističtějším pohledem na sebe v průběhu
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let, zároveň je možné tento znatelný pokles odůvodnit nástupem do školy, kde se dítě
pravděpodobně setká s větším množstvím negativního hodnocení. V adolescenci dále
pokračuje již započatý pokles. Tentokrát může být vysvětlen vývojem formálního
operativního myšlení nebo změnou školy. Zatímco v dětství nebyly nalezeny rozdíly výše
sebeúcty mezi pohlavími, v dospívání již ano. Sebeúcta dívek je více ohrožena, může být
nižší. V dospělosti začne sebeúcta opět narůstat a svého vrcholu dosáhne okolo 65. roku.
Opětovný nárůst můžeme vysvětlit orientací na uspokojování vlastních potřeb namísto
uspokojování potřeb dětí a rodiny. Po sedmdesátém roce života nastává prudký pokles výše
sebeúcty. Tento pokles lze vysvětlit zhoršujícím se zdravotním stavem a možnou ztrátou
samostatnosti. Tato studie však nebyla longitudiální, sběr dat probíhal najednou u mnoha
generací, což mohlo zkreslit výsledky. Další studie věnující se vývoji sebeúcty vytvořil
Huang (2010), a to formou meta-analýzy zkoumající 59 výzkumů. Výsledky ukázaly slabý
nárůst od dětství do mladé dospělosti, na rozdíl od předchozí práce neobjevila žádné změny
po třicátém roce. Helwig a Ruprecht (2017) se ve svém výzkumu zaměřili na rozdílnou výši
sebeúcty u mužů a u žen v průběhu života. Výzkumu se zúčastnilo 45185 tisíc respondentů
ve věku 10 až 80 let ze 171 zemí světa (z toho polovina z USA). Sebeúcta mužů zůstává po
dobu celého života vyšší než sebeúcta žen, která se v průběhu mění. Největší rozdíl nastává
mezi desátým a třicátým rokem života. Podobná zjištění ukazuje i indická studie, která
sledovala rozdílnou sebeúctu dospívajících děvčat a chlapců a mezi městskými a
venkovskými adolescenty. Zúčastnilo se ji 300 respondentů. Chlapci vykazovali vyšší
úroveň sebeúcty než dívky a zároveň v městském prostředí dosahovali dospívající vyšší
sebeúcty než na vesnici. Vyšší míra sebeúcty u chlapců se objevuje i ve výsledcích dalších
výzkumů (např. Rosenberg, 1965).
V průběhu života se vyvíjí i stabilita sebeúcty. Stabilita sebeúcty je pro život dle
Blatného (2010) důležitější než její výše. Kalifornský tým provedl dvě studie na toto téma.
První meta-analýza čítala padesát výzkumů se vzorkem 29839 osob. Výsledky ukázaly, že
vrchol stability nastává v časné dospělosti, kam se dostane po postupném nárůstu od dětství
přes dospívání. Rozdíly ve stabilitě nebyly nalezeny v pohlaví ani národnosti. Druhá studie
analyzovala data čtyř národních studií, kterých se dohromady účastnilo 79831 respondentů.
Výsledky byly podobné jako u studie první - v dospívání započal nárůst, který vyvrcholil v
dospělosti (tentokrát však po 40tém roce) a ve stáří opět klesá (Trzniewski, Donnellan &
Robins, 2003).
Vývoj, tvorba a upevňování sebeúcty v dospívání úzce souvisí s vývojem identity,
který je pro toto období typický. Marcia rozpracoval čtyři formy identity. První forma 24

uzavřená (přejatá) identita se vyznačuje poslušností vůči autoritám, k jejich názorům.
Sebeúcta je ohrožena negativním hodnocením, když jedinec nesplní dané úkoly nebo
nedosáhne k požadavkům, které na něj autorita klade. Druhá forma se nazývá difuzní. Je
oploštělá, povrchní. Požadavky, které byly kladeny v první formě se zdají být příliš náročně,
avšak adolescent se s tím ještě neumí vyrovnat. Třetí forma se nazývá moratorium neboli
odložená identita, která skrývá krizi identity, neboť se jedinec vypořádává s rozdílnými
názory sebe a autorit. Tato forma je doprovázena nejistotou, což má za následek nejistou a
křehkou sebeúctu. Poslední formou je dosažená identita, která vykazuje nejvyšší úroveň
nezávislosti ega. Jedinec má vlastní názor, oproštěný od názoru rodičů a autorit. Sebeúcta je
u této formy identity nejméně zranitelná negativními hodnoceními, je nejstabilnější (Marcia,
1966).

3.4 Dospívající a sebeúcta v současných výzkumech
Současné výzkumy spojují a zkoumají sebeúctu dospívajících převážně s tématy
zdraví, riskantního chování, vnímáním vlastního těla a chováním v kyberprostoru.
Fyzické i duševní zdraví je jasně spjato se sebeúctou, proto se mnoho vědců
zaměřuje právě na toto téma a zkoumá ho z mnoha úhlů pohledu. Norští vědci se věnovali
spojení sebeúcty a trajektorii psychiatrických problémů. Jednalo se o longitudiální studii,
které se účastnilo 201 adolescentů ve věku od 13 do 18 let. Vědci zkoumali výši sebeúcty a
symptomy deprese a úzkosti a problémy s pozorností, měření opakovali po třech letech.
Analýza výsledků ukázala, že vysoká sebeúcta na počátku studie predikovala méně
symptomů úzkosti a deprese a problémů s pozorností (Henriksen, Ranøyen, Indredavik &
Stenseng, , 2017). Podobné výsledky byly zjištěny v nizozemské studii, která zkoumala výši
sebeúcty a tendenci k depresi. Byla použita data z italské studie, které se účastnilo 2228
probandů ve věkovém rozmezí 11 až 22 let. Analýza dat potvrdila, že nízká sebeúcta a
depresivní symptomy v rané adolescenci předpovídaly depresivní symptomy v pozdní
adolescenci i mladé dospělosti (Masselink Van Roekel & Oldehinkel, 2018). Jiná norská
studie zkoumala vztah stresu, sebeúcty a deprese. Výzkumný vzorek čítal 1239 norských
adolescentů. Výsledky ukázaly signifikantní rozdíly mezi pohlavími. Chlapci skórovali více
v sebeúctě, dívky zase v míře stresu. Dále analýza výsledků oproti předchozím studiím
prokázala, že na depresivní symptomy má vliv stres, nikoliv však sebeúcta. Nicméně deprese
má vliv na prožívání sebeúcty (Moksnes, Bradley Eilertsen & Lazarewitz, 2016). Výzkum
v maďarském prostředí zkoumal roli sebeúcty, sociálního chování (potřeba někam patřit,
opuštěnost, soutěživost a stydlivost) a zdravotního chování (kouření, pití alkoholu), jakožto
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spouštěcích a protektivních faktorů při psychosomatických onemocněních. Účastnilo se 490
adolescentů ve věku od 14 do 19 let. Dle výsledků představuje sebeúcta ochranný faktor pro
dívky i chlapce. Jako rizikový faktor byla pro chlapce označena potřeba někam patřit a pro
dívky kouření a stydlivost (Piko, Varga, Mellor & Piko, 2016). V rámci kategorie zdraví a
sebeúcta uvádím i studie týkající se spojení fyzické aktivity, vnímání vlastního těla a
sebeúcty. Výzkum z tureckého prostředí provedený na 1012 respondentech zkoumal vztah
mezi tělesnou aktivitou, BMI a sebeúctou. Analýza ukázala rozdíly mezi pohlavími - chlapci
svou sebeúctu odvozovali od BMI i množství fyzické aktivity, zatímco dívky fyzickou
aktivitu nepovažovaly za součást tvořící jejich sebeúctu (Altinta et al., 2014). Meta-analýza
vzniklá ve spolupráci amerických a čínských vědců analyzovala výsledky pětadvaceti
randomizovaných

kontrolovaných

studií

(RKS)

a

třinácti

nerandomizovaných

kontrolovaných studií (NKS). Signifikantně pozitivní výsledky vztahu fyzické aktivity a
sebeúcty byly zjištěny pouze u RKS (Liu, Wu & Ming, 2016).
Dalším skupinou jsou výzkumy týkající se sebeúcty a kyberprostoru. Facebook je
pro dnešní dospívající důležitý prostor sebeprezentace. Němečtí výzkumníci ho uvážili ve
vztahu jeho dopadu na sebeúctu a ve skupině 143 dospívajících ve věku čtrnáct až sedmnáct
let zjišťovali jejich sebeprezentaci, sebepojetí a sebeúctu. Výsledky jejich hypotézu
potvrdily a ukázaly, že sebeprezentace na Facebooku reflektuje jejich sebepojetí a dále že
sebeprezentace souvisí se sebeúctou (Metzler & Scheinthauer, 2015).

Následující

mezinárodní studie uvádí frekvenci kybergroomingu, popisuje profily těch, kteří
kybergrooming provádějí, a zkoumá přímé a nepřímé vztahy mezi bytím obětí kyberšikany,
sebeúctou a bytím obětí kybergroomingu. Výzkumu se zúčastnilo 2162 dospívajících ze
západních a jihoasijských zemí. Z výsledků vyplývá, že dívky ze západních zemí byly
vystaveny většímu riziku být kontaktovány kybergroomerem než chlapci. U jihoasijských
adolescentů tento rozdíl nebyl zjištěn. Dále jihoasijští dospívající byli častěji obětí
kybergroomingu než jejich vrstevníci ze západních zemí. Výsledky potvrdily vztah mezi
nízkou sebeúctou a zvýšenou pravděpodobností kontaktu s kybergroomerem (Wachs,
Jisktova & Vazsonyi, 2016). Třetí uváděná studie zkoumala, zda existuje vztah mezi
sebeúctou a sociální úzkostí u adolescentů, kteří zažili i nezažili kyberšikanu. Studie se také
snažila zjistit, zda má kyberšikana efekt na sebeúctu sociální úzkost. Ze vzorku 480
adolescentů bylo vybráno 60, kteří prožili kyberšikanu, a k nim přiřazeno 60 dalších, kteří ji
neprožili. Dospívající byli ve věku šestnáct až devatenáct let. Výsledky ukázaly
signifikantně negativní korelaci mezi sebeúctou a sociální úzkostí u zkoumaných dívek. Dále
výsledky ukázaly, že adolescenti, kteří nezažili kyberšikanu vykazovali vyšší sebeúctu. Ti,
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co ji zažili, naopak vykazovali vyšší stupeň sociální úzkosti. A konečně ukázala, že existuje
rozdíl ve výši sebeúcty u dívek a chlapců, kteří zažili kyberšikanu - chlapci měly
signifikantně vyšší sebeúctu než dívky (Fernandes, Sanyal & Chadha, 2015).
Poslední uvedenou oblastí je sebeúcta a rizikové chování dospívajících. První
výzkum je z čínského prostředí a překrývá se s předchozím tématem - byla zkoumána
sebeúcta ve vztahu se závislostí na sociálních sítích. Výzkumníci navázali na práci svých
předchůdců, kteří ukázali vztah mezi depresí a závislostí na sociálních sítích, a uvažují
sebeúctu a obsedantní myšlení jako moderující faktor. Svou hypotézu zkoumali na vzorku
365 adolescentů. Analýza zjistila, že obsedantní myšlení má moderující vliv na závislost na
sociálních sítích a zároveň ukázala, že vliv je výraznější pro adolescenty s nízkou sebeúctou
(Wang et al., 2018). Studie z amerického prostředí zkoumala etnickou příslušnost a sebeúctu
jako ochranný faktor při závislostech. Výzkumný vzorek obsahoval 468 adolescentů z
různých etnických skupin. Výsledky potvrdily vztah mezi užíváním návykových látek a
etnickou příslušností, tento vztah je částečně způsoben skrz změny v sebeúctě (Fisher,
Zapolski, Sheehan & Barnes-Najor, 2017). Rizikové chování se týká i sexuální oblasti.
Nigerijský výzkum, provedený na 361 adolescentech, zkoumal dopad sebeúcty na rizikové
sexuální chování. Probandi s nízkou sebeúctou byli více sexuálně aktivní a častěji se u nich
vyskytovala nákaza virem HIV než u probandů s vysokou sebeúctou (Enejoh et al., 2016).
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4. RODIČOVSKÉ STYLY VÝCHOVY A SEBEÚCTA VE SVĚTLE
AKTUÁLNÍCH VÝZKUMŮ
V následující kapitole shrnu dosavadní výsledky výzkumů ze světa, které se týkají
vztahu rodičovských výchovných stylů a sebeúcty dospívajících.

4.1 Výchovné styly otce a matky a sebeúcta dospívajících
Následující dvě studie ukázaly větší vztah matčina výchovného stylu se sebeúctou
než otcova, a to konkrétně u latinsko-amerických adolescentů. První z nich na vzorku 622
středoškoláků s průměrným věkem 14,3 let zkoumala souvislost mezi rodičovskými styly
výchovy, sebeúctou a sebeúčinností u dospívajících latinsko-Američanů. Pro měření
rodičovských stylů výchovy byl použit test The parental behavior measure, sledující dimenzi
podpory a kontroly. Sebeúctu zjišťovali pomocí Youth Scale Self-Esteem Inventory a
sebeúčinnost pomocí General Self Efficacy Scale. Analýza výsledků ukázala následující:
Rodičovská podpora otce i matky pozitivně koreluje se sebeúctou i sebeúčinností, a to u
dívek i u chlapců. Rodičovská kontrola otce i matky negativně koreluje se sebeúčinností,
avšak se sebeúctou pouze v případě matky, souvislost s otcem nebyla potvrzena (Yomtov,
Plunkett, Sands & Reid, 2015).
Druhá ze zmíněných studií sledovala souvislost mezi rodičovským chováním a
sebeúctou adolescentů. Výzkum se týkal 324 dospívajících ve věku 14 - 17 let. Proběhl také
v americkém prostředí a u adolescentů latinsko-americké příslušnosti. K měření sebeúcty
byla použita Rosenbergova škála sebeúcty a rodičovské chování bylo měřeno pomocí
Parental Behavior Measure (stejně jako v předchozí studii). Analýza rozdělila výsledky pro
otce a matku. Matčina podpora silně korelovala se sebeúctou dívek i chlapců. Dále matčina
kontrola negativně korelovala se sebeúctou chlapců, u dívek se korelace ukázala také, avšak
ne tak silná. V případě otců se také prokázala silná korelace mezi podporou a sebeúctou
dívek i chlapců. Kontrola však ukázala negativní korelace pouze u chlapců (Bámaca,
Umaña-Taylor, Shin & Alfaro, 2005).
Výzkum z bulharského prostředí zkoumal vztah sebeúcty, empatie a použitých
rodičovských stylů výchovy. Studie se účastnilo 199 studentů s průměrným věkem dvacet
let. Pro měření sebeúcty použili výzkumníci Rosenbergovu škálu sebeúcty, pro měření
rodičovských stylů výchovy Parental Bonding Instrument a pro měření empatie Empathy
Quotint and Interpersonal Index. Výsledky výzkumu prokázaly vztah mezi dimenzí
rodičovské péče a sebeúctou probandů. Žádná statistická spojitost nebyla prokázána mezi
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přehnanou péčí a sebeúctou. Pozitivní korelace byla nalezena ve vztahu sebeúcta a empatie
(Cone, 2016).
Podobné závěry ukázala i následující izraelská studie. Zaměřila se na konkrétní druh
sebeúcty - implicitní, a to ve vztahu k dimenzím rodičovských stylů výchovy. Dotazovala
se, která dimenze je spojená s vyšší sebeúctou. Výzkumu se účastnilo 85 studentů s
průměrným věkem 19,5 let. Sebeúctu měřili pomocí Rosenbergovy škály sebeúcty,
explicitní sebeúctu měřili ještě zvlášť, a to pomocí dotazníku Explicit self-esteem scale.
Rodičovské styly uvažovali a zkoumali dle Baumrindové a jejích tří stylů výchovy.
Výsledky ukázaly signifikantně významný vztah mezi péčí a implicitní sebeúctou. Negativní
korelace se objevila mezi implicitní sebeúctou a přehnanou péčí. Nebylo zjištěno žádné
spojení mezi implicitní sebeúctou a liberálním stylem výchovy (DeHart, Pelham & Tennen,
2006).
Poslední studie, zaměřující se pouze na zdravou populaci, pochází z Austrálie a
zkoumala vztah mezi sebeúctou a nespokojeností s vlastním tělem v kontextu váhy a
rodičovských výchovných stylů. Výzkumu se zúčastnilo 158 dětí ve věku sedm až jedenáct
let. Pro získání informací o výchovném stylu rodičů použili autoři Authoritative Parenting
Index, který sleduje dvě dimenze - reaktivitu a náročnost rodičů. Dále měřili BMI a
spokojenost s vlastním tělem, kterou zkoumali pomocí Collins's sexspecific figure rating
scale. A nakonec pro změření sebeúcty byl použit Self Description Questionnaire. Analýza
výsledků ukázala pozitivní korelaci mezi sebeúctou a reaktivitou rodičů i mezi sebeúctou a
náročností rodičů. Pozitivní korelace byla zjištěna i mezi vysokým BMI dětí a
nespokojeností s vlastním tělem. Mezi sebeúctou a vysokým BMI dětí se ukázala negativní
korelace (Taylor, Wilson, Slater & Mohr, 2012).
Následující dvě studie porovnávaly sebeúctu dospívajících a rodičovské styly
výchovy u zdravých a nemocných jedinců. První z nich proběhla v Pákistánu a zjišťovala
dopad stylů výchovy na sebeúctu a depresivní symptomy u mladých pacientů s poruchou
konverze. Vzorek čítal 30 zdravých a 30 nemocných dětí ve věku osm až patnáct let. Pro
zjištění rodičovských stylů výchovy byl použit Measure of Parental Style, který mapuje
lhostejnost, týrání a přehnanou kontrolu. Sebeúcta byla měřena Rosenbergovou škálou
sebeúcty a konečně depresivní symptomy dotazníkem Short Mood and Feeling
Questionnaire. Z výsledků vyplývá, že sebeúcta je negativně spojena se všemi typy
zjišťovaných rodičovských stylů výchovy. V neposlední řadě bylo zjištěno, že výsledné
hodnoty byly vyšší pro nemocné děti, lhostejnost, týrání a přehnaná kontrola tak měly hlubší
dopad na jejich sebeúctu (Imran, Hussain & Amjad, 2015)
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Druhý výzkum pochází z Izraele a hledal rozdíly vztahu sebeúcty, deprese a úzkosti
a rodičovských stylů u adolescentů s onemocněním srdce a u zdravých adolescentů.
Zúčastnilo se celkem 95 respondentů ve věku dvanáct až osmnáct let, z toho 45 nemocných.
Výzkumníci se informovali o demografických a zdravotních údajích. Dále sledovali
sebeúctu daného vzorku konkrétně pomocí Rosenbergovy škály sebeúcty, rodičovské
chování popsal Children Report on Parental Behavior Inventory. Pro zjištění depresivních
symptomů byla použita metoda CES-D a úzkostnost byla zkoumána pomocí Speilberger's
state anxiety inventory. Z výsledků je patrné, že úroveň úzkostnosti je vyšší u nemocných
dětí. Ve skupině nemocných se ukázala negativní korelace rodičovského přijetí a deprese a
pozitivní korelace sebeúcty a přijetí. Ve skupině zdravých probandů se ukázala negativní
korelace pro vztah mezi rodičovskou kontrolou a sebeúctou i kontrolou a úzkostností
(Cohen, Mansoor, Gagin & Lorber, 2008).
Jako poslední uvádím jedinou studii týkající se této problematiky, která proběhla v
českém prostředí v rámci diplomové práce Boženy Králíkové s názvem Výchovné styly
rodičů a sebeúcta dospívajících dětí. Hlavním výzkumným cílem bylo prozkoumat míru
sebeúcty dospívajících, zjistit jaký výchovný styl v rodinách převládá a zda existuje spojitost
výchovných stylů a sebeúcty. Výzkumu se zúčastnilo 144 respondentů ve věku patnáct až
dvacet jedna let ze dvou škol středního vzdělávání. Jako dvě hlavní výzkumné metody byly
použity Rosenbergova škála sebeúcty a Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy, ty byly
poté doplněny dotazníkem s demografickými otázkami. Výsledky ukázaly, že průměrná
hodnota sebeúcty dospívajících je 28,75 (ze 40 možných), předpokládaná průměrná hodnota
je 25. Přičemž muži vykazovali v souladu se zahraničními výzkumy vyšší sebeúctu než ženy.
Dále dimenze emočního vztahu byla nejčastěji zastoupena záporným vztahem u chlapců i
dívek (58,33%). Dimenze řízení u otců i matek ukázala nejvíce slabé výchovné řízení, v
celkovém rodinném měřítku však řízení rozporné (51,39%)). Nejčastěji tak bylo zastoupeno
pole 3 (40,28%). Výsledky ukázaly, že nejvyšší míru sebeúcty mají dospívající zažívající
slabé řízení a kladný emoční vztah (Králíková, 2017).

4.2 Sebeúcta a formy rodinného soužití
Studie z belgického prostředí porovnávala sebeúctu dospívajících a emoční vztah a
kontrolu biologických otců, a to ve třech rodinných formách: otcové, kteří s dětmi nežijí,
otcové ženatí s biologickou matkou dítěte a žijící v jedné domácnosti a otcové mající děti ve
společné péči s matkou dětí. Výzkumu se zúčastnilo 587 dětí ve věku deset až osmnáct let a
jejich rodiče. Z toho 225 nežilo s otcem v jedné domácnosti, 224 žilo a 138 bylo ve společné
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péči. Jako metody výzkumníci použili rozhovor s rodiči, u kterých se informovali o druhu
péče a celkovém stavu rodiny. Dále byla použita Rosenbergova škála sebeúcty a Parental
Style Inventory, pomocí kterých zjišťovali sebeúctu a dimenze rodičovství. Oba dotazníky
vyplňovali dospívající. Analýza výsledků zjistila, že otcové, nežijící s dětmi v jedné
domácnosti, vykazují menší míru podpory i kontroly než zbylé dvě formy. Emoční vztah a
podpora se ukázala jako příznivý faktor pro vyšší sebeúctu dospívajících ve všech formách
otcovství. Výsledky také ukázaly, že nelze přiřadit výši sebeúcty k jednotlivým formám
otcovství, neboť závisí na individuálním prožívání každého dítěte. Vyšší sebeúcta byla
zjištěna u vzdělanějších otců (Bastaits, Ponnet & Mortelmans, 2012).
Další výzkum týkající se tohoto tématu pochází z Kalifornie a sledoval latinskoamerické rodiny v těchto formách: úplné rodiny (biologičtí rodiče žijící v jedné domácnosti
s jejich dětmi), dále biologická matka dětí žijící s nevlastním otcem jejích dětí, které se občas
vídaly s biologickým otcem, a nakonec svobodná matka žijící s dětmi v domácnosti sama,
přičemž děti mají občasný kontakt s otcem. Děti žijící samy s otcem nebo u prarodičů, byly
z této studie vyloučeny. Výzkumníci sledovali chování obou rodičů - podporu, trestání dětí,
kontrolu a monitoring - a sebeúctu dospívajících. Výzkumu se zúčastnilo 807 dospívajících.
Rodičovské chování bylo mapováno pomocí Parent Behavior Measeure a sebeúcta pomocí
Rosenbergovy škály sebeúcty. Zjištění byla následující: Podpora matky a otce měla pozitivní
dopad na sebeúctu ve všech sledovaných rodinných formách. Monitoring přispíval sebeúctě
dospívajících ve všech rodinných formách u otců i matek, a to kromě matek svobodný.
Kontrola se sebeúctou korelovala negativně ve všech rodinných formách u obou rodičů. A
nakonec trestání se ukázalo jako nepřispívající sebeúctě dospívajících ve všech formách
vyjma otců dětí, které žily s matkou samy a matek žijících s nevlastním otcem dětí (Plunkett,
Williams, Schock & Sands, 2007).

4.3 Interkulturní rozdíly
Studie vzniklá ve spolupráci Číny, Turecka a USA se zaměřila na zkoumání
národnostních rozdílů vtahu rodičovských stylů výchovy matek a sebeúcty dospívajících.
Výzkumu se účastnilo 207 žáků z Číny, 196 z Turecka a 231 z USA. Pro zmapování
rodičovského stylu výchovy byl použit Bari Parent Authority Questionaire, který styly
rozděluje dle Baumrindové do tří skupin. Sebeúcta byla měřena Rosenbergovou škálou
sebeúcty. Výsledky nejprve ukázaly rozložení jednotlivých stylů mezi zeměmi: Autoritativní
styl byl nejvíce zastoupen v USA, autoritářský v USA a Číně a liberální v Turecku a Číně.
Signifikantní výsledky pro jednotlivé styly výchovy ve vztahu se sebeúctou
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byly následovné: Autoritářský styl výchovy negativně koreloval se sebeúctou dospívajících
v Turecku, autoritativní styl výchovy byl pozitivně spojen se sebeúctou ve všech
zúčastněných zemích, nejvíce však v Číně a liberální styl výchovy nekoreloval se sebeúctou
v žádné zemi (Newman et al., 2015).
Následující studie vznikla v Kanadě a zkoumala vztah sebeúcty dětí a rodičovského
chování jako přijetí, kontrola ve spojení s nepřátelským vztahem, nekonzistentní disciplína
a odmítnutí. Výzkum byl proveden na skupině mexických Američanů čítající 70 respondentů
a evropských Američanů čítající 161 respondentů. Studie se účastnily děti ve věku osm až
čtrnáct let a také jejich matky. Pro zjištění výchovných praktik byl použit The Child Report
of Parenting Behavior Inventory a pro zmapování sebeúcty Harder Self Perception Profile
for Children. Analýza výsledků byla provedena zvlášť s údaji od dětí a údaji od matek. Z
výpovědí dětí byla zjištěna silná negativní korelace mezi nekonzistentní disciplínou a
sebeúctou pro oba národy, dále se neprokázala žádná korelace mezi sebeúctou a kontrolou
ve vztahu s nepřátelským vztahem. Jediný interkulturní rozdíl byl zjištěn mezi interakcí mezi
přijetím a etnicitou ve vztahu k sebeúctě - ten byl silnější v evroamerické skupině. Z
výsledků výpovědí matek nebyly zjištěny žádné signifikantní výsledky (Ruiz, Roosa &
Gonzales, 2012).
Poslední uvedená studie zkoumala podporující rodičovství (supportive parenting) ve
vztahu k vnímané účinnosti (perceived efficacy), jako mediátory uvažovala etnickou
příslušnost a sebeúctu. Tyto souvislosti byly zkoumány u Afroameričanů a Evroameričů.
Zúčastnilo se celkem 243 adolescentů ve věku třináct až devatenáct let, z toho 133
Afroameričanů a 110 Evroameričanů. Výzkumné metody byly použity následující: Child
Report of Parenting Behaviors Inventory (pro zjištění rodičovského přístupu), MEIM (pro
zjištění etnické identity), Rosenbergova škála sebeúcty a další metody zjišťující například
problémové chování, depresivní symptomy nebo vnímanou účinnost. Analýza výsledků
ukázala dvě signifikantní korelace. V případě Evroameričanů zprostředkovává sebeúcta
vztah mezi podpůrným rodičovstvím a vnímanou účinností. U Afroameričanů pak bylo
zjištěno, že sebeúcta funguje jako mediátor vztahu etnické identity a depresivních symptomů
(Swenson & Prelow, 2005).
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VÝZKUMNÝ PROJEKT
5. CÍLE VÝZKUMU
Následný návrh výzkumného projektu si klade za cíl prozkoumat souvislost mezi
sebeúctou a výchovnými styly rodičů u českých dospívajících.
Souvislost těchto dvou jevů byla v České republice zatím zkoumána jen velmi málo.
V roce 2003 proběhl výzkum Hajné a Stránské na téma souvislosti mezi výchovnými styly
v rodině a sebehodnocením mladých dospělých. Tento výzkum však neproběhl na populaci
adolescentů, ale mladých dospělých ve věku 20 až 25 let. Zároveň je diskutabilní jeho
aktuálnost. Druhý výzkum, který proběhl na toto téma, byl uskutečněn v rámci diplomové
práce Králíkové (2017) na Univerzitě Tomáše Bati. Vzorek čítal 144 dospívajících z dvou
středních škol. Pokud bychom problém rozdělili a podívali se na výzkumy jednotlivých
komponent, existuje výzkumů v českém prostředí více. Proběhlo mnoho studií na téma
výchovných stylů, zmiňme například výzkumnou studii Čápa a Boschka (1996) týkající se
faktorů osobnosti ve vztahu ke způsobu výchovy v rodině nebo výzkum Gillernové (2009)
zkoumající souvislost rodičovských stylů výchovy a společných činností dětí a rodičů.
Sebeúcta je v českém prostředí pod pojmem sebehodnocení zkoumána hlavně Blatným a
Oseckou (např. 1994). Proto pokládám prozkoumání zvoleného tématu za relevantní.
Výzkumné otázky jsou následující:
•

Existuje vztah mezi sebeúctou a výchovnými styly rodičů?

•

Souvisí dimenze řízení matky se sebeúctou dospívajících?

•

Souvisí dimenze vztahu matky se sebeúctou dospívajících?

•

Souvisí dimenze řízení otce se sebeúctou dospívajících?

•

Souvisí dimenze vztahu otce se sebeúctou dospívajících?

•

Liší se výše sebeúcty v souvislosti s výchovným stylem matky a výchovným stylem
otce?

•

Je sebeúcta dospívajícího vyšší při odlišném výchovném stylu otce a matky?

•

Liší se výše sebeúcty v souvislosti s pohlavím dospívajícího?
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6. VÝZKUMNÝ SOUBOR
Respondenty budou tvořit dospívající z druhého a třetího ročníku středního
vzdělávání, tedy studenti mezi 16 - 19 lety. Věk odpovídá pozdní adolescenci, tedy
vynechává adolescenci ranou, a to ze dvou důvodů. Prvním důvodem je celková
charakteristika rané adolescence, která je typická hlavně biologickými změnami a fází
experimentování (Langmeier et al., 2006; Thorová, 2015). Druhým důvodem je, že sebeúcta
je v tomto období značně kolísavá, což by mohlo ovlivnit výsledky výzkumu (Levine &
Munsch, 2016). Konkrétní volba druhého a třetího ročníku opomíjí první ročník, při kterým
se dospívající adaptují na nové prostředí, seznamují se s novými lidmi, a to by mohlo také
ovlivnit výsledky výzkumu. Poslední ročník je pak na školách věnován maturitám, proto by
domluva se školami byla náročnější, což je důvod pro jejich nezvolení.
Konkrétní školy budou vybrány pouze ze státních škol. Výběr škol bude řízený osloveny budou školy po celé republice pomocí známých, dále budou osloveni i účastníci
kurzu vzdělávání výchovných poradců a učitelů základních a středních škol. Školám mohu
nabídnout hodinu se studenty na téma sebeúcta. Následně vyberu školy, které mají zájem, s
ohledem na velikost města a druh školy. V každé škole bych ráda domluvila administraci ve
dvou třídách. Minimální počet respondentů jsem stanovila na 500 dospívajících. S ohledem
na různorodou velikost tříd, možná onemocnění, nezájem o spolupráci z řad rodičů nebo
některých žáků nebo nepoužitelnost některých dotazníků, je počáteční vzorek větší.
Předpokládaný výběr škol budou tvořit 4 odborná učiliště, 4 střední odborné školy a 4
gymnázia. Dalším důvodem ke zvolení takového počtu škol je snaha postihnout různé
velikosti měst u všech možností středního vzdělávání. Počet se však může lišit s ohledem na
ochotu škol spolupracovat a také na ochotu žáků a jejich rodičů se výzkumu zúčastnit.
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7. VÝZKUMNÉ METODY
Výzkum je navržen jako kvantitativní studie, aby ověřil dané výzkumné otázky. Za
pomoci dotazníků zjistím výchovný styl rodičů a výši sebeúcty dospívajících. Oba dotazníky
budou vyplňovat sami dospívající, výchovný styl rodičů bude tedy hodnocen jejich
pohledem. Konkrétně se jedná o Rosenbergovu škálu sebeúcty (Rosenberg, 1965), kterou do
češtiny přeložili Blatný a Osecká (autory přeloženo jako Rosenbergova škála
sebehodnocení), a Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině (Čáp et al., 1994).
Přiloženým demografickým dotazníkem zjistím údaje potřebné pro kontrolu vzorku a
zodpovězení výzkumných otázek.
Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině odráží model popsaný v první
kapitole práce. Sleduje tedy dimenzi emočního vztahu mezi rodičem a dítětem a dimenzi
výchovného řízení. Je složen ze čtyřiceti výroků, na které má respondent možnost reagovat
volbami ano - zčásti - ne. Všechny výroky hodnotí zvlášť pro matku a zvlášť pro otce (Čáp
et al., 1994).
Rosenbergova škála sebeúcty (Rosenberg self-esteem scale) je jednodimenzionální
model sebeúcty vytvořený profesorem Rosenbergem na univerzitě v Marylandu v roce 1965.
Dodnes je světově nejrozšířenější metodou zkoumání sebeúcty (Dhingra, 2013). Deset
otázek měří pozitivní i negativní pocity respondent ohledně svého já. Odpovídá se na
čtyřbodové škále: nesouhlasím (0 bodů) - spíše nesouhlasím (1 bod) - spíše souhlasím (2
body) - souhlasím (3 body). Maximum získaných bodů je tedy 30. Otázky 2, 5, 6, 8 a 9 jsou
skórovány reverzně. Otázky jsou hodnoceny tak, že čím vyšší skóre respondent získá, tím
vyšší úroveň sebeúcty má. Dotazník je určen pro dospívající od 12-ti let.
A nakonec se respondentů budu ptát na demografické údaje, a to konkrétně na věk,
pohlaví, velikost bydliště (velké město - nad sto tisíc obyvatel, malé město - tři tisíce až sto
tisíc obyvatel, vesnice - pod tři tisíce obyvatel), druh školy (gymnázium, střední odborná
škola, střední odborné učiliště) a nejvyšší dosažené vzdělání rodičů (vysoké, vyšší odborné,
střední s maturitou, vyučen s maturitou, vyučen, základní).
Pro zachování etického přístupu je nutné zkontrolovat písemný souhlas rodičů
každého probanda. Dále považuji za samozřejmé, že účast na výzkumu je dobrovolná, pokud
se nebude chtít účastnit, nemusí. Bude rovněž zachována anonymita žáků (demografický
dotazník neobsahuje žádné specifické údaje). Za etické považuji i seznámení studentů s cíli
výzkumu, případně zodpovězení otázek k danému tématu a při zájmu zaslání výsledků
výzkumu.
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8. SBĚR A ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ DAT
Školy je nutné před sběrem dat oslovit včas kvůli souhlasu rodičů, který je třeba pro
zadání zvolených dotazníků studentům. Vhodné by bylo se se školami domluvit před
třídními schůzkami, které probíhají obvykle ve čtvrtletí, aby se rodiče mohli v případě
nejasností informovat a aby se daná prosba připomněla těm, kteří na to zapomněli. Po získání
souhlasů rodičů se se školou domluvím na konkrétním termínu sběru dat. Účastníci
výzkumu, kterým již bylo 18 let, souhlas rodičů nepotřebují. Termín je třeba vybrat s
ohledem na dění ve škole - tedy ne okolo čtvrtletí a pololetí, kdy jsou žáci zkoušeni a učitelé
potřebují čas na písemné práce. V samotný administrační den, bych se po pozdravení s
kontaktní osobou ve škole krátce představila třídě a vysvětlila jim, co je čeká. Oba dotazníky
rozdám najednou - sesvorkované pro jednodušší následnou práci a přehlednost. Jako první
bude na řadě list s demografickými údaji a Rosenbergovým dotazníkem sebeúcty. Tento test
je poměrně krátký, respondentům tak první polovina výzkumu uběhne rychleji. Vzhledem k
jeho krátkosti se k němu na jeden papír vejde i demografický dotazník. Na druhém listu
následuje Dotazník pro zjišťování způsobu výchovy v rodině. Celou dobu zůstanu ve třídě,
aby se mnou studenti mohli konzultovat nejasnosti a aby se vzájemně nerušili. Po vyplnění
všech dotazníků nabídnu dětem kontakt na sebe, kdyby chtěl někdo poslat výsledky
výzkumu. V případě zájmu studentů celý výzkum zarámuji, doplním pár zajímavých a pro
ně užitečných informací (např. v čem je sebeúcta důležitá, čím ji podpořit). Pokud se se
školou předem dohodnu na hodině se studenty na téma sebeúcta, tento blok bude delší.
Časový odhad sběru dat je jedna vyučovací hodina, v případě následného programu dvě
vyučovací hodiny.
Rosenbergův dotazník analyzuji použitím součtového skóre. Pro lepší přehlednost a
následnou interpretaci dat si výsledky rozdělím do tří kategorií. Nízká sebeúcta při
výsledcích 0 - 10 bodů, střední sebeúcta s výsledky 11 - 20 bodů a jako vysokou sebeúctu
označím výsledek 21 - 30 bodů. Všechny dotazníky také zkontroluji, zda jsou vyplněné
kompletně a správně, případně některé vyřadím.
Statistická analýza dat bude provedena pomocí T-testu.
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DISKUZE
První část diskuze se zaměřuje na přínosy a nedostatky literárně přehledové části. V
druhé části diskutuji výzkumný návrh. Obě části diskuze jsou uváženy v kontextu cíle
bakalářské práce, tedy zmapování souvislostí výchovných stylů v rodině a sebeúcty
dospívajících.
Literárně přehledová část je rozdělena do čtyř kapitol a postupně popisuje jednotlivé
psychologické fenomény (dospívání, výchovné styly a sebeúctu), počínaje od obecného
vymezení po současný a konkrétní pohled odrážející se v aktuálních výzkumech z celého
světa. První tři kapitoly představují teoretický přehled, který umožňuje adekvátní orientaci
v následné čtvrté kapitole a výzkumném projektu. Všechny čtyři kapitoly literárně
přehledové části jsou vzájemně propojené a tvoří celkový přehled dosavadních znalostí
tématu souvislosti výchovných stylů a sebeúcty dospívajících.
Jako možné úskalí lze považovat vymezení pojmu sebeúcta (self-esteem), který
souvisí a propojuje se s mnoha jinými pojmy, nejvýrazněji s pojmem sebepojetí. Do češtiny
je překládán též jako sebehodnocení. Někteří autoři sebeúctu a sebehodnocení rozlišují, jiní
ji používají ekvivalentně. Rozdíly názory panují i na dimenzionalitu sebeúcty. Vznikají tak
nejasné hranice, které nechávají prostor pro různorodou operacionalizaci tohoto konstruktu.
Tato práce se snaží představit více přístupů k sebeúctě, aby vytvořila dostatečný přehled pro
další kapitolu, která mapuje současné výzkumy sebeúcty a výchovných stylů. Různé pojetí
sebeúcty se vyskytuje i ve zmíněných výzkumech, jejich propojení tedy nemusí být plně
relevantní.
Studie ve čtvrté kapitole většinově ukazují spojení vyšší míry sebeúcty s vřelým
emočním vztahem zastoupeným například přijetím nebo dobrou péčí. Naopak nižší míra
sebeúcty pak často koreluje se silným výchovným řízením, mimo jiné opakovaně
zmiňovanou silnou kontrolou. Naprostá většina studií je zahraničních. Dle výsledků však
existují drobné interkulturní rozdíly, proto toto zmapování současné situace nemusí být
nutně aplikovatelné na českou populaci dospívajících. I proto navrhuji výzkum, který tuto
otázku prověřuje.
Návrh výzkumu přináší možnost prozkoumat danou problematiku v České republice.
Objem zahraničních výzkumů zkoumajících souvislosti sebeúcty a rodičovských stylů
výchovy je bohatý, dalo by se říci, že je toto pole dobře probádané, výzkumníci mu věnují
velkou pozornost. V Čechách však nikoliv. Satirová (2006) pojednává o sebeúctě jako o
jednom z nejdůležitějších aspektů pro spokojený život člověka, tedy i pro spokojený život v
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rodině. Funguje jako prevence proti izolaci, odcizení, nepřátelství; přispívá ke zdraví,
udržení kvalitních a spokojených vztahů a zodpovědnému chování. Proto je důležité
zjišťovat, jak sebeúctu v dětech probouzet, a proto považuji tento výzkum za možný přínos
české psychologii a inspiraci pro výchovu dětí a dospívajících v rodině.
Návrh výzkumu jedná eticky, zachovává anonymitu, dobrovolnost účasti, vyžaduje
souhlas rodičů. Navíc může být zúčastněným studentům i přínosem vzhledem k diskuzi na
téma sebeúcta a její důležitost.
Úskalí nebo nedostatky navrženého výzkumu mohou být následující. Vzorek
nepokrývá celou populaci dospívajících. Sběr dat probíhá pouze na školách, dospívající po
dokončení povinné školní docházky však nemusí se školou pokračovat. Vzorek respondentů
tedy neobsahuje mladé pracující. Vzhledem k neprobádanosti sebeúcty u dospívajících v
Čechách nevíme, zda výše sebeúcty neodráží také motivaci ke vzdělání či naopak. Tedy zda
vzorek nebude postrádat důležité probandy. Zároveň je zkoumaný soubor vázán na souhlas,
respektive nesouhlas rodičů, který může některé žáky vyřadit ze studie. Vzniká otázka, zda
nesouhlas rodičů nemůže souviset s některým specifickým stylem výchovy a zda to
neovlivní výsledky výzkumu. Sběr dat probíhá ve třídě pouze jednu hodinu, neúčastní se ho
žáci, kteří právě chybí.
Výzkum také nepostihuje různé rodinné formy. Ptáme se na otce a matku dítěte.
Pokud však dítě od malička vyrůstá například s nevlastním otcem, může nastat nejasnost ve
výsledcích. Někteří dospívající vyrůstají pouze s matkou nebo pouze s otcem, nemohou tak
referovat o výchovném stylu druhého nepřítomného rodiče. A nakonec jsou tu dospívající,
jejichž rodiče zesnuli nebo z nějakého jiného důvodu nejsou přítomni ve výchově, či
vyrůstají u prarodičů nebo v jiné formě náhradní výchovy. Ti také nejsou do výzkumu
zahrnuti.
Metoda pro zjištění stylů výchovy rodičů byla vytvořena specificky pro českou
populaci, je standardizovaná. Její výhodou je, že zkoumá zvlášť výchovný styl otce a
výchovný styl matky, poskytne tedy dostatečné informace pro zodpovězení výzkumných
otázek. Její použití se tedy jeví jako adekvátní. Vybrat metodu pro zjištění sebeúcty nebylo
jednoduché. Jako nejlepší možnost se nakonec jevila Rosenbergova škála sebeúcty, která
však není v Čechách standardizovaná. Její použití vychází z překladu Blatného a Osecké
(1994), kteří ji ke svým výzkumům na české populaci využívají. To, že zvolená škála není
standardizovaná, se může odrazit v nepřesných výsledcích výzkumu. Jiná standardizovaná
škála však v českém prostředí není k dispozici.
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Je třeba mít na zřeteli, že se ve zmíněných výzkumech ani zde navrženém výzkumu
nejedná o kauzalitu. Dle Pinkera (2002) studie zatím neprokázaly kauzální spojení
rodičovských stylů výchovy s formováním osobnosti dětí. Proto i v případě sebeúcty a
výchovných stylů rodičů se jedná pouze o sledování souvislostí nikoliv o příčinnost jevů.
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ZÁVĚR
Práce měla za cíl zmapovat souvislosti výchovného stylu rodičů a sebeúcty
dospívajících. To se stalo ve třech rovinách. První rovina poskytla základní informace pro
orientaci v dané problematice. Představuje výchovné styly, sebeúctu a období dospívání.
Obsah sdělení je vybrán tak, aby odrážel následné výzkumy. Výchovné styly jsou proto
představeny v rámci rodiny. Jejich typologie je blíže popsána z pohledu Lewina,
Baumrindové a Čápa, a to z důvodu jejich nejčastějšího užití ve světových výzkumech a v
případě Čápa v Česku. Aktuální výzkumy stylů výchovy se týkají především jejich vztahu s
emoční inteligencí a regulací dospívajících, tělesného a duševního zdraví, osobnosti
dospívajících, rizikového nebo prosociálního chování a úspěšnosti ve škole. Období
dospívání je představeno velmi stručně s důrazem na vytvoření základního rámce tohoto
období. Sebeúcta je prezentována s důrazem na rodinu a období dospívání, současné
výzkumy se pak zabývají především fyzickým a duševním zdravím, kyberprostorem a
rizikovým chováním.
Druhá vrstva přináší výzkumy, které zmíněné souvislosti hledají. Výsledky
vybraných výzkumů došly nejčastěji k závěrům spojujícím slabého výchovného řízení a
vysoké sebeúcty a dále vřelého emočního vztahu a vysoké sebeúcty. Nižší sebeúcta byla
naopak spojena s vysokou kontrolou.
Třetí vrstva nabízí možnost dalšího prozkoumání této oblasti díky návrhu výzkumu
u českých dospívajících, v jejichž případě nejsou souvislosti doposud zřejmé. Výzkum je
navržen tak, aby zkoumal základní souvislosti, a vytvořil tak podklad pro další možné
specifičtější výzkumy. To přináší jisté limity, jako například postihnutí rovnoměrného
vzorku dospívajících.
Důležitost tohoto tématu vybízí k dalšímu zkoumání. Přínosem by pro Českou
republiku mohla být standardizace Rosenbergovy škály sebeúcty nebo jiné metody pro
zkoumání sebeúcty. Uspořádání rodiny se mění, vznikají nové typy. Proto by bylo na místě
zkoumat dále sebeúctu a výchovné styly v různých rodinných uspořádáních, aby daná
zjištění odrážela současný stav rodinného života.
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