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Abstract 

The contribution deals with the topic of social support in the university 

environment. The main goal is to analyze potential differences in individual 

areas of social support in relation to gender in university students of teaching 

and non-teaching. The research method used was the Inventory of Socially 

Supportive Behaviors (ISSB), which was developed to assess accepted social 

support following several factors: directive and nondirective support, 

emotional support and tangible assistance. The results show that women 
generally experience a higher level of social support than men, but the 

difference between students from teachers fields and non-teachers fields has 

not been demonstrated.  
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Anotace 

Příspěvek pojednává o tématu sociální opory v prostředí vysoké školy. Cílem 

je především analyzovat potenciální rozdíly v jednotlivých oblastech sociální 

opory ve vazbě na pohlaví u vysokoškolských studentů učitelských a 
neučitelských oborů. Jako výzkumná metoda byl použit Inventář sociálně 

podpůrného chování (ISSB), který byl vyvinut k posouzení přijatých 

sociálních podpor sledující několik faktorů: direktivní a nedirektivní podpora, 

emoční podpora a hmotná pomoc. Z průměrných hodnot lze vyčíst, že ženy 

celkově prožívají vyšší míru sociální opory než muži, ale rozdíl mezi 

studenty z učitelských a neučitelských oborů prokázán nebyl.        
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Úvod 

Tento článek se zabývá tématem sociální opory vysokoškolských studentů 

učitelských a neučitelských oborů ve vazbě na pohlaví. Sociální opora je ve 

vysokoškolském prostředí důležitým tématem, protože bez dostatečné opory 

je pro studenty těžší nejen zvládnout úspěšně studium, ale také se  
přizpůsobit akademickému prostředí, se všemi jeho nároky a požadavky na 

studenty kladenými.  



 

Slavonic Pedagogical Studies Journal, eISSN 1339-9055, ISSN 1339-8660, Volume 8 Issue 2, 2019 

341 

 

1 Vymezení sociální opory   

Sociální oporu lze chápat jako pomoc či podporu, kterou člověk potřebuje 

v situacích nejen zátěžových, ale i těch každodenních (Krpoun, 2012). Jde 

o pojem vyskytující se v odborné literatuře cca 40 let. 1 Od roku 1999 začal 

být hojně využíván i v domácí literatuře a to nejen psychologické, ale i 

sociologické a pedagogické (Mareš, 2002). 

Mareš (2002) popisuje, že je velmi  těžké terminologicky ukotvit sociální 

oporu, protože existuje několik teoretických přístupů. Dalším problémem 
může být i to, že žádná z existujících definic, neobsahuje všechny atributy 

sociální opory, tím pádem jsou vymezení sociální opory formálně neúplná. 

Hupceyová (1998) uvádí, že by definice sociální opory měla obsahovat 

především tyto atributy: zdroj sociální opory, příjemcovo vnímání poskytnuté 

opory, pozitivní výsledek sociální opory a vztah mezi poskytovatelem a 

příjemcem sociální opory. Křivohlavý (1999) hovoří o sociální opoře jako o 

pomoci poskytované druhými lidmi člověku nacházející se v zátěžové situaci.  

Na sociální oporu lze nahlížet dvojím způsobem. Může být vnímána jako 

obecný jev, který přímo ovlivňuje kvalitu života jedince a nebo na jev 

specifický, který je spojen se stresovými životními situacemi jedince 

(Šolcová, Kebza, 1999). Od chvíle, kdy student nastoupí na vysokou školu, 
setkává se s mnoho náročnými situacemi. V posledních desetiletích je 

sociální opora rozsáhle studována mezi adolescenty a dospělými. Tyto studie 

ukázaly, že  sociální opora přispívá k fyzické a psychické pohodě 

vysokoškolských studentů a tím i snižuje negativní dopady stresu na život 

(Cauce, 1994).  Rodičovská podpora dokonce i významně souvisí 

s akademickým výkonem (Sharifah Azizah, Rosna, 2011) a dle Friedlandera 

(2007)  rodiče a přátelé významně přispívají k akademickému, sociálnímu 

i emocionálnímu vývoji během prvního roku na vysoké škole.  

 

2 Teoretické ukotvení Inventáře sociálně podpůrného chování (ISSB) 

Inventář sociálně podpůrného chování je jedním z nástrojů využitelných 
k měření sociální opory. Autor inventáře Barrera (1986) chápe sociální oporu 

jako sdružení konceptů, které spolu vzájemně příliš nesouvisí, přičemž každý 

má vlastní proměnné a také specifický vzorec korelací s ostatními konstrukty. 

Jedná se o vnímanou oporu, přijatou oporu a sociální začlenění. Vnímanou 

oporu (perceived social support) hodnotí (Wills a Filer, 2001) jako 

subjektivní úsudek člověka o tom, že mu rodina a přátelé poskytují a budou 

poskytovat kvalitní pomoc při střetu se zátežovou situací. Pomoc rodiny a 

přátel se může projevovat různými způsoby. Může se jednat o naslouchání, 

projevení náklonnosti či poskytnutí poradenství.  

Přijatá opora (received social support) reprezentuje pomoc, které se jedinci 

reálně dostalo. Přijatá sociální opora však nevykazuje jen pozitivní účinky, 

ale také negativní (Thoits, 1995). Šolcová a Kebza (1999) specifikují 
nepříznivý dopad přijaté sociální opory. Dle autorů se může stát, že je jedinci 

                                                
1 Tento jev existoval i předtím, jen měl jiné názvy jako např. Pomoc v nouzi, 

sdílení radosti, bezvýhradná akceptace (Mareš, 2002). 
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poskytnutá pomoc v nepřijatelné formě, buď jde způsob pomoci proti jeho 

přesvědčení a nebo může být pomoci příliš a jedinec pak ztrácí důvěru ve 

vlastní schopnosti. Sociální začlenění (social embeddedness) odráží četnost 

interakcí mezi jedincem a jeho členy v sociálních vztazích (Barrera, 1986).  

Inventář sociálně podpůrného chování se snaží zachytit přijatou oporu, kterou 

respondent vnímal během uplynulých čtyř týdnů. K empirickému zkoumání 

sociální opory byly využity škály inventáře. Jedná se o škály direktivní 

a nedirektivní opory (directive and nondirective support), emoční oporu 

(positive social exchange) a hmotnou pomoc (tangible assistance). Direktivní 
a nedirektivní opora se týká pomoci ve smyslu poskytnutí rady či náhledu na 

situaci nebo také projevem zájmu o problémy dotyčného a vyjádření  

sympatií k člověku, který potřebuje pomoci. Emoční opora se týká 

subjektivního pocitu, že je tu pro nás někdo, ať se děje cokoliv. Hmotnou 

pomocí je myšleno půjčení finančních prostředků či poskytnutí místa 

k pobytu (Barrera, 1986).   

 

Výzkumná část 

 

1. Výzkumné předpoklady 

Sociální opora je ve vysokoškolském prostředí důležitým tématem a každý 
student ji prožívá v jiné míře. Hlavním cílem tedy byla  analýza možných 

rozdílů v míře přijaté sociální opory u vysokoškolských studentů učitelských 

a neučitelských oborů ve vazbě na pohlaví.   

Pro výzkumné šetření byly stanoveny tyto výzkumné předpoklady: 

VP:  Mezi studenty z učitelských a neučitelských oborů je rozdíl v míře 

přijaté sociální opory. 

 

2. Popis výzkumného vzorku 

Do výzkumného šetření se zapojilo 710 vysokoškolských studentů, z toho 

622 studentů je z učitelských oborů a 88 z neučitelských. V učitelských 

oborech je zastoupení 551 žen a 71 mužů. V neučitelských je 43 žen a 45 
mužů. Průměrný věk celkového souboru je 22,61 let (SD = 4,173, range 19-

55). U mužů z celkového počtu 116 je průměrný věk  23,34  let (SD = 3,578, 

range = 19-42) a u žen z celkového počtu 594 je průměrný věk 22,47 let (SD 

= 4,268, range = 19-55).  

 

Tabulka 1: Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro sociální oporu 

mužů a žen.  

  Celý soubor Muži Ženy 

ɑ 
  

 
 

SD 
    

 
SD 

    
 

SD 

Sociální 

opora – 
celkový 

skór 

2,70 0,62 2,48 0,70 2,75 0,60 0,887 

Direkt. a 

nedirektivní 

opora 

2,74 0,73 2,63 0,78 2,76 0,72 0,791 
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Emoční 

opora 
3,01 0,83 2,65 0,88 3,09 0,81 0,874 

Hmotná 

pomoc 
2,17 0,72 2,03 0,78 2,19 0,70 0,749 

 

Tabulka 2: Průměrné hodnoty a směrodatné odchylky pro sociální oporu 

učitelských a neučitelských oborů.  

  Celý soubor Učitel. obor Neučitel. obor 

ɑ 

  
    

 
SD 

    
 

SD 
   
 

SD 

Sociální 

opora – 

celkový 

skór 

2,70 0,62 2,70 0,62 2,70 0,66 0,887 

Direkt. a 

nedirektivní 

opora 

2,74 0,73 2,74 0,74 2,74 0,69 0,791 

Emoční 

opora 
3,01 0,83 3,02 0,84 3,00 0,80 0,874 

Hmotná 

pomoc 
2,17 0,72 2,16 0,71 2,17 0,80 0,749 

 

Během výzkumném šetření byly dodrženy etické aspekty výzkumného 

šetření. Každý účastník vstoupil do výzkumného šetření na základě 

dobrovolného souhlasu a byla zachována anonymita respondenta. Taktéž 
každý účastník obdržel podrobnější informace seznamující se záměrem 

výzkumného šetření.   

 

3. Popis metod 

Ke sběru dat byl použit Inventář sociálně podpůrného chování (ISSB), který 

byl vyvinut k zjištění jak moc se respondenti cítili podpořeni svým okolím 

v posledních čtyřech týdnech. Klasická verze se skládá ze 40 položek, ale pro 

tento výzkum byla použita zkrácená verze, kterou tvoří položek 19. Na 

každou položku respondent odpovídá za pomoci pětibodové stupnice 

v rozmezí od vůbec – skoro každý den. Inventář poskytuje informace 

o několika aspektech vztahů, tedy o četnosti interakcí, blízkosti a vzájemnosti 

vztahů. Reliabilita dotazníku dosahuje přijatelné úrovně α = 0,84 (Barrea, 
1990).  

Pro analýzu dat byla využita metoda T- testu.  

 

4. Výsledky 

V následující části je uvedena tabulka průměrných hodnot mužů a žen a také 

tabulka s výsledky nezávislého t – testu.  
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Tabulka 3: Průměrné hodnoty pro sociální oporu mužů a žen.  

 Muži Ženy 

  
 

 
 

Sociální opora – celkový skór 2,48 2,75 

Direkt. a nedirektivní opora 2,63 2,76 

Emoční opora 2,65 3,09 

Hmotná pomoc 2,03 2,19 

 

Tabulka ukazuje, že průměrné hodnoty míry přijetí sociální opory jsou vyšší 

u žen.  
 

Tabulka 4: Výsledky t testu (učitelské/neučitelské obory) 

 
F Sig. t 

Stupeň 

volnosti 

Sig. (2-

tailed) 

Směrodatná 

odchylka 

Sociální opora – 

celkový skór 

 

 

1,457 ,228 0,56 708 ,955 ,004 

Direkt. a 

nedirekt. opora 

 

 

1,002 ,317 0,24 708 ,981 ,00199 

Emoční opora 

 

 

1,385 ,240 ,120 708 ,905 ,01141 

Hmotná pomoc 
 

 

2,383 ,123 -0,67 708 ,946 -,00550 

 

T-test ukázal, že mezi studenty z učitelských a neučitelských oborů není 

signifikantní rozdíl ve vnímání přijaté sociální opory. Celkový skór (t (708) = 

0,056, p = 0,955), direktivní a nedirektivní opora (t (708) = 0,024, p = 0,981), 

emoční opora (t (708) = 0,120, p = 0,905), hmotná pomoc (t (708) = -0,067, p 

= 0,946).  

 

Diskuse 

Tento příspěvek se zabývá sociální oporou u vysokoškolských studentů 

učitelských a neučitelských oborů. Teoretické ukotvení bylo zaměřeno na 

vysvětlení definice sociální opory, kde bylo poukázáno na složitost 
terminologického  vymezení tohoto pojmu. Za limity šetření je považováno 

možné zkreslení dat respondenty aktuální náladou či dalšími vnitřními vlivy. 

Co se týče limitů na straně výzkumné metody, tak vzhledem k přijatelné 

reliabilitě dotazníku by měly být získány validní výsledky.  
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Pokud vezmeme v úvahu, že studenti z učitelských oborů budou pracovat 

jako učitelé, čili v pomáhající profesi, tak v nemalých případech dochází 

k syndromu vyhoření, jehož prevencí je především sociální opora 

poskytovaná přímo ze strany jeho nejbližších (Křivohlavý, 1999; Paulík, 

2010). Bylo by tedy žádoucí, aby studenti z učitelských oborů dosahovali 

buď vyššíí míry sociální opory nebo stejné jako studenti z neučitelských 

oborů. Výzkumné šetření ukazuje, že není rozdíl ve vnímání opory mezi 

studenty z učitelských a neučitelských oborů, což můžeme považovat za 

pozitivní výsledek.  Výzkumný předpoklad, že mezi studenty z učitelských a 
neučitelských oborů je rozdíl v míře přijaté sociální opory, musíme tedy 

zamítnout.  

Pokud zaměříme pozornost na studenty z učitelských a neučitelských oborů 

v kontextu pohlaví, tak Paulík (2010) hovoří o tom, že muži mají větší 

odolnost vůči akutnímu jednorázovému stresu a naopak ženy bývají odolnější 

vůči dlouhodobé zátěži. Žena mají také významnější tendence k vyhledávání 

sociální opory, zatímco muži místo hledání sociální opory raději volí strategii 

vyhnutí se problému. Z výše uvedeného a též i z průměrných hodnot vyplývá, 

že ženy celkově prožívají vyšší míru sociální opory.  

 

Závěr 
Výsledky ukázaly, že rozdíly ve vnímání míry sociální opory u studentů 

z učitelských a neučitelských oborů nejsou významné, což můžeme brát jako 

pozitivní výsledek. Vzhledem k náročnosti učitelského povolání by nebylo 

žádoucí, aby studenti z učitelských oborů vnímali sociální oporu v menší 

míře. V kontextu učitelské profese by bylo vhodné detailněji zkoumat 

studenty z učitelských oborů a míru sociální opory vzhledem k dalším 

demografickým charakteristikám, ideálně ve vztahu k míře prožívání stresu. 

Učitelská profese je velmi náročná a bylo by přínosné vědět, jestli jí mají 

dostatek nejen studenti z učitelských oborů, ale také učitelé již působících 

v praxi. Průměrné hodnoty vnímání sociální opory u žen a mužů naznačují, 

že ženy celkově prožívají vyšší míru sociální opory, což vzhledem k jiným 
výzkumům nebylo překvapivým výsledkem, nicméně by bylo přínosné 

zaměřit se na rozdíly mezi muži a ženami v kontextu i jiných oborů než 

učitelských. 
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