
 

1/4 
 

Příloha 1: Informace pro ředitele škol k výzkumné studii: „Diagnostika místa kontroly 
(locus of control) a jeho využití při práci s adolescenty ve věku 11 – 15 let (běžná populace, 
klienti NZDM)“ 

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

 

dovolte nám, abychom Vás seznámili s procedurální stránkou naší případné spolupráce na studii, 
která je zaměřená na analýzu a standardizaci několika dotazníkových metod (bližší informace o 
dotaznících viz níže). Vaše škola byl vybrána pro testování náhodným výběrem ze seznamu všech 
základních škol v ČR. 

Naším cílem je získat vyplněné dotazníky od Vašich žáků ve věku 11 až 15 let. Sběr dat bude 
probíhat prostřednictvím skupinové administrace, která bude probíhat osobně  
v jednotlivých třídách Vaší školy. Znamená to, že bychom soubor dotazníků administrovali žákům 
šestých až devátých ročníků. Výběr konkrétních tříd bychom nechali na telefonické domluvě s 
Vámi. Administrace testové baterie trvá jednu vyučovací hodinu (45 minut). Při administraci 
dotazníků bychom Vám chtěli komplikovat výuku co nejméně, a proto škole vyjdeme maximálně 
vstříc při domlouvání, ve kterých vyučovacích hodinách budeme moci testovat. Nicméně 
preferujeme dopolední vyučovací hodiny, kdy jsou žáci relativně méně unaveni. Před administrací 
budou žáci seznámeni se záměrem studie a etickými pravidly. Během administrace dotazníků není 
přítomnost vyučujícího nezbytně nutná. Z našeho pohledu je žádoucí spíše absence pedagoga, 
neboť jeho/její přítomnost může na žáky během práce na dotaznících působit rušivým dojmem. 
Celé testování je zcela anonymní a odpovídá všem etickým standardům psychologického 
testování formou dotazníků na dané populaci. Data budou chráněná proti zneužití. 

Druhá část testování bude probíhat mezi rizikovou mládeží, resp. mezi dospívajícími ve věku  
11 až 15 let z nízkoprahových zařízení pro děti a mládež (NZDM) prostřednictvím online 
dotazování. Získaná data od obou uvedených cílových skupin pak budou následně porovnávána a 
dále analyzována. 

Předpokládaný počet vyplněných testových baterií z face to face administrování je cca 2 500  
a odhadovaný počet testových baterií z online dotazování je přibližně 500 pro celé území České 
republiky. 

Výsledkem celé výzkumné studie pak bude vznik psychodiagnostického nástroje, který poskytne 
možnost získat v krátkém čase informaci o tom, zda má daný adolescent spíše externí či spíše 
interní místo kontroly, resp. místo řízení (locus of control). Díky realizovanému výzkumu tak 
vznikne screeningový nástroj využitelný jak v testové části klinického vyšetření (psychologové) 
či v edukačním procesu (školní psychologové), tak v poradenství (psychologové, speciální 
pedagogové, sociální pracovníci).  

Místo řízení (locus of control) je koncept, který vychází z rámce sociální teorie učení dle Juliana 
Rottera. Postihuje subjektivní pocit kontroly jedince nad důsledky jeho chování. Dle Rottera se na 
koncích kontinua nachází internalita a externalita. 

Osoby s interním místem řízení věří, že se jejich život vyvíjí zejména v závislosti na jejich 
schopnostech, činnosti a úsilí, a že svůj život mají pevně ve svých rukou. Jsou přesvědčení, že jsou 
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události podmíněny jejich vlastnímu chování nebo jejich relativně stálým charakteristikám. Tzv. 
internalisté bývají zdravější, spokojenější a lépe zvládají zátěžové situace. 

Jedincí s externím místem řízení vnímají posílení, které následuje po jeho chování jako 
nezávislé na jejich vlastních činech. Odměnu a trest tedy přičítají vnějším okolnostem, které 
nemohou ovlivnit – např. náhodě, moci jiných lidí, štěstí nebo osudu. Tito lidé pak často používají 
pasivní strategie zvládání zátěže, objevují se u nich pocity bezradnosti, vzdávání se. Rovněž se u 
nich objevuje častěji problémové chování a je u nich větší riziko sebevražedného jednání. 

Místo řízení tedy ovlivňuje plánování a zahájení chování zaměřeného na cíl jak v běžných, tak  
v obtížných životních situacích, má také souvislost s psychickou odolností a má zmírňující účinek 
na stres u dospívajících, 

Informace o místě řízení u adolescentů jsou důležité při realizaci preventivních programů, kdy 
znalost osobnostního nastavení jednotlivých adolescentů zvyšuje efektivitu takovýchto 
programů. Prostřednictvím výzkumu rovněž vzniknou populační normy pro dospívající ve věku 
11-15 let, které poskytnou uživateli budoucího psychodiagnostického nástroje jednoduchý  
a rychlý přehled toho, jak si adolescent vede v tomto rysu vzhledem k populaci vrstevníků. 

Testovou baterii bude celkem tvořit 7 dotazníků v tomto pořadí: 

1) Škála místa kontroly Zemanová a Dolejš – SMKZD (Zemanová, Dolejš) 

Tento nástroj je určen ke zkoumání a určení místa řízení (externí/interní) u adolescentů, resp. 
mapuje jejich subjektivní přesvědčení o jejich možnostech ovládání zdrojů posílení. Dotazník 
vychází z teorie sociálního učení dle Rottera. Obsahuje 45 položek a jeho administrace trvá 
přibližně 10 minut.  

Příklad položek v metodě: 

- Mám často smůlu. 
- Pokud chci v něčem uspět, musím tvrdě pracovat.  

2) Škála interního a externího místa kontroly – IE-4 (Kovalevová, 2012) 

Dotazník obsahuje 10 tvrzení, respondenti zde vyjadřují míru souhlasu či nesouhlasu 
s tvrzeními. Metoda mapuje umístění místa kontroly. Dotazník je určen také pro dospělou 
populaci. Vzhledem k počtu položek je jeho administrace velmi rychlá.  

Příklad položek v metodě: 

- Svůj život mám ve svých rukou. 
- Náhoda určuje, co se stane v mém životě. 

3) Krátká škála pro posouzení orientace locus of control v průzkumech populace (Jakoby 
& Jacob) 

Škála vychází z Rotterovy teorie učení. Byla používána pro studie, které realizoval Německý 
institut pro výzkum mládeže. Škála obsahuje 6 výroků, respondenti zde vyjadřují míru 
souhlasu či nesouhlasu s výroky. Její administrace velmi rychlá.  

Příklad položek v metodě: 

- Když narazím na problém nebo překážku, obvykle najdu cestu a způsob, jak je překonat. 
- Často mám pocit, že mám malý vliv na to, co se mi děje. 
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4) Škála depresivity Dolejš, Skopal, Suchá – SDDSS (Dolejš, Skopal, Suchá) 

Nástroj informuje o míře depresivity u adolescentů.  Dolejš, Skopal a Suchá vytvořili metodu 
v roce 2013. Zaměřuje se na oblast vztahu k sobě a k ostatním lidem (jako je např. sebekritika, 
pesimismus, pocity viny nebo podrážděnost). Škálu tvoří 20 položek, jejichž vyplnění trvá cca 
5–10 minut. 

Příklad položek v metodě: 

- Jsem stále smutný/á a nemohu se z toho dostat. 
- Jsem sám/sama sebou znechucen/a. 

5) Výskyt rizikového chování u adolescentů - VRCHA (Dolejš, Skopal) 

Tento orientační screeningový dotazník je zaměřen na nejčastější formy rizikového chování u 
adolescentů – jako je užívání alkoholu, tabákových výrobků, marihuany; šikana, kyberšikana, 
porušování školních pravidel, agresivita, kriminalita. Obsahuje 18 položek. Celkový čas 
potřebný k administraci je cca 5 min. 

Příklad položek v metodě: 

- Kouřil/a jsi během posledních 30 dnů cigarety? 
- Byl/a jsi někdy během svého života „za školou“? 

6) Škála osobnostních rysů představující riziko z hlediska užívání návykových látek – 
SURPS (Dolejš, Miovský, Řehan podle Conrod a Woicik) 

Screeningová metoda SURPS měří čtyři základní osobností charakteristiky (úzkostnost, 
skleslost, vyhledávání zážitků a impulzivitu), které mohou sloužit jako prediktory rizikového 
chování u adolescentů. Dotazník obsahuje 23 otázek. 

Příklad položek v metodě: 

- Mám pocit, že nejsme úspěšný/á. 
- Rád/a dělám věci, které mi trochu nahánějí hrůzu. 

7) Škála interního-externího místa kontroly CNSIE (Nowicki, Strickland) 

Dotazník je zaměřen na zjištění lokalizace místa kontroly vycházející z Rotterovy koncepce. 
Dotazník obsahuje 40 položek s dichotomickou volbou odpovědi (ano-ne). Metoda je určena 
pro respondenty od 9 do 18 let. Administrace trvá 10-15 minut. 

Příklad položek v metodě: 

- Existují podle tebe děti, které mají od narození ve všem víc štěstí? 
- Věříš tomu, že většinou můžeš ovlivnit, co se stane zítra, tím, co uděláš už dnes? 

V oblasti adolescence a osobnostních charakteristik jsme publikovali tyto statě: 

ZEMANOVÁ, V., DOLEJŠ, M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u 
klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 
2015. 151 s. IBN 978-80-244-4492-5. 
Online http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/04/02Dolejs-Zemanova-Zivotni-
spokojenost.pdf 

http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/04/02Dolejs-Zemanova-Zivotni-spokojenost.pdf
http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/04/02Dolejs-Zemanova-Zivotni-spokojenost.pdf


 

4/4 
 

ZEMANOVÁ, V., DOLEJŠ, M. Životní spokojenost, sebehodnocení a výskyt rizikového chování u 
klientů nízkoprahových zařízení pro děti a mládež aneb jak se liší od „normálních“ adolescentů? 
In PhD existence: československá psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o 
doktorandech. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015. s. 280 – 297. ISBN 978-80-244-
4694-3 
Online http://www.contexo.cz/files/other/filemanager/Files/PHD%20V/phdexistence_web.pdf 

DOLEJŠ, M. Efektivní včasná diagnostika rizikového chování u adolescentů. Olomouc: Univerzita 
Palackého v Olomouci, 2010. 189 s. ISBN 978-80-244-2642-6.  
Online: http://www.ff.upol.cz/fileadmin/user_upload/FF-
katedry/psychologie/Sborniky_a_monografie/dolejs/Dolejs_Martin_-
_Efektivni_vcasna_diagnostika.pdf 

DOLEJŠ, M., SKOPAL, O., SUCHÁ, J., VAVRYSOVÁ, L., CAKIRPALOGLU, P. Protektivní a rizikové 
osobností rysy u adolescentů. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 153 s. ISBN 978-80-244-
4181-8.  
Online http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2014/10/Protektivn%C3%AD-a-
rizikov%C3%A9-osobnost%C3%AD-rysy-u-adolescent%C5%AF-Dolej%C5%A1-Skopal-Sucha-
a-kol..pdf 

SKOPAL, O., DOLEJŠ, M., SUCHÁ, J. Vybrané osobnostní rysy a rizikové formy chování u českých 
žáků a žákyň. Olomouc: Univerzita Palackého, 2014. 73 s. ISBN 978-80-244-4223-5.  
Online http://psych.upol.cz/wp-content/uploads/2015/01/Vybran%C3%A9-
osobnostn%C3%AD-rysy-a-rizikov%C3%A9-formy-chov%C3%A1n%C3%AD-u-
%C4%8Desk%C3%BDch-%C5%BE%C3%A1k%C5%AF-a-%C5%BE%C3%A1ky%C5%88.pdf 
 

V průběhu několika dnů Vás budeme kontaktovat telefonicky, abychom dohodli konkrétní 
podmínky případné spolupráce a datum návštěvy. Stejně tak rádi zodpovíme případné 
další dotazy a nejasnosti týkající se administrace a dalších náležitostí testování. 

 

Děkujeme. 
   

 
S pozdravem 
 

                                                 PhDr. Martin Dolejš, Ph.D. 

       Mgr. et Mgr. Vanda Zemanová 

Mgr. Lucie Vavrysová 

 
  Katedra psychologie 

  FF Univerzita Palackého 
 Křížkovského 10 

  771 80 Olomouc 
  www.psych.upol.cz 
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