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i emocích, schopnost stanovovat si cíle nezávisle na přáních rodičů a přátel, prožívaná kon-

trola nad všemi aspekty svého života. Zatímco na počátku dospívání jsou tyto čtyři aspekty 

autonomie těsně propojeny (vyjma agence), během třetí dekády života se jejich korelace sni-

žují, aby bylo možné vytvořit s rodiči volnější a zároveň pozitivní vztah. 

Také identita je vymezována velmi široce a nejednoznačně. Mít vlastní identitu jednak 

znamená být sám sebou, tedy autentický a jedinečný, jednak někam patřit, k někomu náležet, 

být součástí nějakého vztahu nebo společenství. Mít identitu znamená rozumět tomu, kdo 

jsem, kde jsou mé kořeny a mé zázemí a v čem je má perspektiva. Mít identitu rovněž zna-

mená, že si myslím, že můj život a to, že existuji, k něčemu je. Nicméně mít identitu a být do 

ní obrazně řečeno „usazen“ však nemusí být nutně spojeno s hlubokou vědomou sebere-

flexí. Identita může být vyjádřena třeba jen pocitově, v pozitivní verzi například tím, že se 

mi zdá, že v mém životě je všechno v pořádku, že rozumím tomu, co se se mnou děje a jak 

mi je, v negativní variantě zase jako zmatek, nejistota a vnitřní chaos. Takový pohled na 

identitu ve vývojové etapě, kdy se mladý člověk stává dospělým, koresponduje s rozšířeným 

neoeriksonovským přístupem (viz například Dunkel, 2005; Schwartz et al., 2013). Dosažení 

identity v tomto pojetí znamená, že mladý člověk propojuje své zkušenosti, pocity a prožitky 

vztahované k vlastnímu já v různých oblastech života do víceméně uspořádaného a kohe-

rentního celku a směřuje k důležitým rozhodnutím a závazkům (commitments). Společnost mu 

pro hledání a experimentování v různých oblastech života obvykle nabízí chráněný čas 

a prostor (takzvané moratorium). Moratorium, experimentování a explorace nabízí v tradič-

ním pojetí především období adolescence, chápané jako „příprava“ na dospělost. Nicméně, 

jak už bylo vícekrát zmíněno v různých souvislostech, vstup do dospělosti se zejména v psy-

chologické a sociální rovině v posledních desetiletích oddaluje a často se posouvá až několik 

let za věk, kdy mladý člověk získává z právního hlediska status dospělého. V tomto smyslu 

se proměňuje i pojetí identity a autonomie jako psychologických atributů dospělosti.  

Autonomie v kontextu teorie období vynořující se dospělosti 

Jak již bylo uvedeno v předchozí kapitole, současné úvahy, které označují třetí dekádu 

života jako období vynořující se dospělosti, ji charakterizují několika konkrétními atributy 

(Arnett, 2004). Je zde totiž prostor přebírat zodpovědnost a nezávislost v jednotlivých ob-

lastech života nikoli najednou, ale postupně v rozpětí až celé dekády. Za specifické znaky 

tohoto období jsou považovány explorace identity (identity exploration), nestabilita (instability), 

zaměření na sebe (self-focused), vnímání mnoha otevřených možností (age of possibilities) a pocit 

mezi (feeling in between)(Arnett, 2004, 2015). Je však třeba připomenout, že zdaleka ne všichni 

mladí lidé mají možnost tohoto postupného přebírání dospělých rolí doprovázeného širokou 

nabídkou identitních voleb/rozhodnutí.  

Explorace identity, tj. hledání a zkoušení v oblasti rolí, prožitků, orientací a cílů, je ne-

zbytnou součástí procesu formování identity jak v adolescenci, tak i v období vynořující se 

dospělosti (Kroger, Martinussen, & Marcia, 2010). Podstatný rozdíl je v tom, že z právního 

hlediska mají mladí lidé již status dospělého, což jejich zkoušení a hledání ve všech oblastech 
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života podstatně rozšiřuje a současně prohlubuje. Explorace v období vynořující se dospě-

losti probíhá jak ve směru různých alternativ stávající identity (explorace do šířky), tak také 

jako revize stávajících závazků (explorace do hloubky). Exploraci nelze chápat jako nečle-

něný konstrukt, jehož funkcí je pouze „přídavek“ nebo příprava k závazku (Luyckx, Goos-

sens, Soenens, & Beyers, 2006). Explorace představuje míru, s jakou se člověk aktivně zabývá 

svými existujícími závazky, a to na základě hlubší sebereflexe a komunikace s referenčními 

osobami. Nezávislosti v jednotlivých oblastech života tak dosahuje nikoli najednou, ale po-

stupně v rozpětí až celé třetí dekády života. Je však třeba připomenout, že zdaleka ne všichni 

mladí lidé mají možnost tohoto postupného přebírání dospělých rolí, doprovázeného širo-

kou nabídkou identitních voleb/rozhodnutí.  

Jestliže explorace je charakteristika, která proces utváření identity v období vynořující 

se dospělosti uvádí a podněcuje, závazky lze chápat jako atribut, k němuž proces identity 

směřuje a ve kterém se svým způsobem v uvedeném vývojovém období završuje. Lze jej též 

definovat jako jedinečnou sestavu voleb, které adekvátně reflektují, kým jedinec je. Závazky 

udávají životní směřování, regulují chování, rozhodování a výběr dalších cílů. Závazky jsou 

specifické pro určité oblasti života, jsou ve vzájemném vztahu s životními plány a cíli (So-

enens, Berzonsky, Dunkel, Papini, & Vansteenkiste, 2011). Závazky se samozřejmě také 

mění a diferencují pro jednotlivé oblasti života a v období vynořující se dospělosti mají ob-

vykle konkrétní časové ohraničení. Jejich naplňování je provázeno jejich kontinuálním hod-

nocením a přehodnocováním, jsou konfrontovány s dalšími získanými informacemi 

a zkušenostmi (Luyckx, Goossens, Soenens, & Beyers, 2006; Crocetti, Rubini, & Meeus, 

2008).  

Explorace a utváření závazků se výrazně propojují zejména s potřebou a získáváním 

autonomie, což se obvykle manifestuje zvýšenou potřebou autorství a autentičnosti, v tom, 

co mladý člověk dělá, co zkouší, pro co se rozhoduje a do čeho se pouští. 

Možnosti, které formálně status dospělého a ekonomický stav společnosti mladým li-

dem na prahu dospělosti nabízí, jsou dalším definujícím atributem období vynořující se do-

spělosti. Jsou tu kariérní možnosti, možné životní styly, možní životní partneři a podobně. 

Kromě individuálních rozdílů souvisejících s rodinným zázemím (ekonomicky, kulturně, ge-

ograficky) je šíře palety nabízejících se možností a příležitostí ovlivňována i autonomií, pře-

devším tou vnitřní, prožívanou. Ta umožňuje lépe vidět příležitosti, být více optimistický 

ohledně pravděpodobnosti úspěšného využití nabízených příležitostí. 

Vztah mezi identitním explorováním, možnostmi a autonomií může mít přitom více 

podob. Mnoha mladým lidem (ovšem zdaleka ne všem) nabízí třetí dekáda života mnoho 

příležitostí k získávání identitně relevantních zkušeností. Explorace je právě tou aktivitou, 

kde je autonomie nejvíce uplatňována a rozvíjena. Zkušenosti jsou relevantní pro rozvoj 

identity tím více, čím více jsou výsledkem autonomních rozhodnutí dospívajícího člověka 

(Soenens & Vansteenkiste, 2005). V jiné variantě však může být autonomie identitním pro-

cesem omezována. Je to třeba v situaci, kdy mladý člověk pociťuje, že by už měl „najít sám 

sebe“, a splnit tak vývojový úkol stát se dospělým. Významnou roli zde může mít přetrváva-
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jící vazba na rodiče a jejich materiální a emoční podpora, v krajním případě jejich přetrváva-

jící hyperprotektivní tlak (například v podobně helicopter parenting). To se ukázalo i v rozho-

vorech o autonomii, které jsme vedli s účastníky našeho výzkumu. Přemýšlení o autonomii 

se někdy vázalo na úvahy o tom, jak autonomie spolu s jistou vazbou na rodiče umožňuje 

vyzkoušet si různé profesní, vztahové i identitní role s možností opustit to, co je prožíváno 

negativně, a navrátit se do pozice, která je vnímána jako bezpečná. Jinou va- riantou je situ-

ace, kdy má mladý člověk z objektivních (tj. vnějších) důvodů omezenou možnost volby 

svobodně se rozhodovat a stejně zůstává pod uvedeným vývojovým úkolem. To už je ovšem 

situace, s níž koncept vynořující se dospělosti příliš nepočítá. 

Nestabilita ve studiu, práci, partnerských vztazích, bydlení a podobně, tj. další ze zá-

kladních charakteristik období vynořující se dospělosti, je z velké části výsledkem různých 

normativních změn a přechodů v tomto životním období. Nestabilita může být podporo-

vána i vnějšími vlivy, například poskytováním velké míry svobody, vnější autonomie, širokou 

nabídkou voleb, absencí penalizací za změny rozhodnutí, ale také jen očekáváním, předpo-

kládáním změn, vytvořením dojmu, že jsou žádoucí – třeba ve smyslu identitní explorace. 

Zde lze spatřovat určité nebezpečí při zdůrazňování nestability jako podstatné charakteris-

tiky období vynořující se dospělosti mimo odborný diskurz. V širší veřejnosti by mohl vy-

volávat dojem, že ona nestabilita je nutným rysem života mladých dospělých. Takové 

očekávání je mylné a mladí dospělí, kteří byli rychlí (z vlastní vůle či vnějších důvodů) v utvá-

ření dospělých závazků, by se neměli cítit ve společenské nevýhodě. Nestabilita klade samo-

zřejmě nároky na zvládání, přičemž vnitřní, prožívaná autonomie pomáhá zvládat mnoho 

změn, pokud jsou vnímány jako autonomně iniciované, tj. změny na základě vlastního roz-

hodnutí. Nestabilita vyvolaná vnějšími faktory zatěžuje více. 

Zaměření na sebe je projevem uvědomění si potřeby vzít svůj život do vlastních rukou 

a samostatně (ne však úplně nutně sám či sama) řešit své problémy. Tato charakteristika 

vynořující se dospělosti je úzce spjata s rozvojem a upevňováním autonomie. Společný jme-

novatel je jednak ve vymanění se z vlivu rodičů a jiných autorit a jednak v získání vlastní 

představy o sobě, sebekontroly, seberozlišování, sebeprosazování atd. Získávání a upevňo-

vání autonomie je v takovémto pojetí primárně zaměřeno na sebe (Zimmer-Gembeck & 

Collins, 2003). Získávání autonomie nám také může pomoci lépe pochopit určitý paradox 

tohoto období, který zmiňuje Arnett (2005), kdy právě zaměření na sebe je podmínkou pro 

přijetí budoucích závazků k druhým. Autonomii totiž nemusíme chápat pouze jako „svo-

bodu od“ vlivu ostatních na nás a od dětské závislosti na rodičích, ale také jako „svobodu 

k“ vlastnímu rozhodování, k vlastním cílům a také závazkům (Zimmer-Gembeck & Collins, 

2003). 

Mnohostranné vnímání autonomie samotnými mladými dospělými 

Je důležité mít představu o tom, v jakých obrysech o své samostatnosti uvažují sami 

mladí lidé. S 28 studujícími nebo pracujícími jsme vedli rozhovory inspirované Vardou Kon-

stamovou (2007), které byly z velké části právě o autonomii. Účastníci rozhovorů byli velmi 

rozmanití, muži, ženy, bydlící u rodičů i sami, z různých míst republiky, finančně lépe či hůře 
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zajištění. Rozhovory se týkaly autonomie v různých oblastech života, otázky směřovaly k au-

tonomii ve studiu či práci, ve vztahu s rodiči, ve vztahu s partnery, ale i velmi obecně. Lze 

říci, že účastníci rozhovorů vymezovali autonomii různými způsoby. Typicky ji definovali 

jako nezávislost a svobodu (například …žít, aniž bych byl závislý na někom dalším…; …být psy-

chicky nezávislý…). Na této úrovni obecnosti nebyla idea autonomie obvykle dál upřesňována. 

Autonomie jako nezávislost a svoboda se v jejich výrocích jevila především jako osobní a so-

ciální hodnota. Tato myšlenka je blízká vymezování autonomie ve smyslu možnosti dělat, co 

chci, nebo také být, čím chci. Toto instrumentální vymezení má svou vnější (chování, dělání) 

i vnitřní (prožívání, bytí) podobu, která však při tomto způsobu vymezování nebývá nijak 

podrobněji konkretizována nebo upřesněna. Další definice autonomie již byly specifičtější. 

Řada vycházela z finanční/materiální nezávislosti, často v kontextu vztahu s rodiči (…být 

schopen se uživit…; …nebýt závislý na penězích od rodičů). Tento aspekt byl velmi často zmiňován 

jako hlavní. Možná z toho důvodu, že poskytnutí peněz je považováno za vyjádření souhlasu 

–s prodlouženým časem na exploraci a utváření identity a závazků ve třetí dekádě života. 

Peníze tak mohou být implicitním mediátorem, jehož prostřednictvím mohou být rodiči re-

alizovány různé podoby kontroly (rozhodování, chování, přesvědčení, postojů a podobně). 

Někteří mladí lidé zdůrazňovali nespoléhání se na druhé jako specifický aspekt autonomie 

(…nespoléhat se, že mi někdo pomůže…; …nikoho neotravovat…), který souvisí s procesem 

vymaňování se ze závislosti na rodičích. S mírně odlišným významem byl tento aspekt for-

mulován pozitivně, jako potřeba spoléhání se na sebe (…být soběstačný…; …postarat se 

o sebe…; …fungovat jako samostatná jednotka…). Dalším zmiňovaným aspektem autonomie 

bylo rozhodování, zejména o názorech a postojích (…nezávisle se rozhodovat…; …schopnost 

udělat si názor…; …mít názor a držet se ho…), s někdy vyřčeným a někdy nevyřčeným očeká-

váním, že rozhodnutí a názory by měly být pevné, neměnné. Autonomní rozhodování stojí 

v jádru vnitřní autonomie a je příjemné slyšet, že je přítomno i v myslích mladých lidí. Oproti 

teoretickým popisům tohoto aspektu autonomie zde však vidíme příklon ke svobodě rozh-

odování a volby stanovisek, názorů, postojů, spíše než ke svobodě volby cílů či na cíl 

zaměřeného chování, jak je tomu například v sebedeterminační teorii (viz Deci & Ryan, 

2000). 

Specificky v kontextu vztahů s rodiči vypadalo vymezování autonomie poněkud 

odlišně, protože většina účastníků našich rozhovorů zároveň cítila potřebu vztaženosti 

k rodičům. Jedním z upřesnění obecných témat uvedených výše bylo, že nezávislost zna-

mená spíše nezávislost na tom, co rodiče dělají, kým jsou, co reprezentují. To značí 

uvědomění si potřeby spíše vztah s rodiči změnit, znovuvytvořit, než jej oslabit, či dokonce 

ukončit. Pak se autonomie projevuje úlevou, že již není tolik potřeba brát ohled na to, co by 

si mysleli o tom, či říkali na to, co si myslím či dělám (…nemusím s nimi souhlasit nebo se starat 

o to, zda s nimi souhlasím…). Je-li vztah s rodiči jen oslaben namísto znovuvytvoření, účastníci 

rozhovorů reflektovali občasný stesk po tomto zdroji naplňování emočních potřeb (…trochu 

mi chybí ta rodinná atmosféra…; …chtěla bych se do ní aspoň jednou za měsíc vrátit…).  

Růst autonomie reflektují mladí lidé jako změnu či nárůst zodpovědnosti (…musíte přij-

mout zodpovědnost…; …pro něco ses rozhodl, a i když to nevyšlo, tak jako bylo to tvoje rozhodnutí, tak 
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si z té chyby něco vezmeš…). Zodpovědnost vnímají jako náročnou stránku autonomie, jako 

něco, na co lze být hrdý (zodpovídám za sebe […] jen sám sobě vděčím za to, čeho jsem dosáhl…), ale 

co je zároveň zdrojem stresu a úzkosti.  

Vnější znaky autonomie 

Co se týká vnějších znaků či projevů autonomie, lze pozorovat rozhodování či jeho 

výsledky v mnoha oblastech života. Jednou z těchto oblastí jsou běžná, každodenní rozhod-

nutí ohledně toho, co si obléknout, jak se učesat/nalíčit, co si vybrat k jídlu, s kým se kama-

rádit, spolupracovat, jak trávit volný čas. V české, poměrně liberální, společnosti je časté, že 

v uvedených ohledech dostávají značnou volnost již adolescenti i mladší školáci. Není to 

však pravidlem. Bez ohledu na načasování, po dosažení plnoletosti již většina rodičů akcep-

tuje samostatnost mladých dospělých. V našem vzorku projektu Cesty do dospělosti asi 

1 500 mladých lidí ve věku mezi 18 a 26 lety pouze dvěma procentům rodiče hodně mluví 

do stylu oblékání. Do výběru přátel mluví rodiče jen necelému procentu našich respondentů. 

Pokud to znamená, že do životního stylu svých dospělých dětí se vměšuje jen málo rodičů, 

pak sem spadají také občanské či politické názory mladých dospělých, do kterých mluví jen 

stejně malé procento rodičů. Podobně do rozhodování ohledně způsobu trávení volného 

času a online aktivit zasahují jen jednotky procent rodičů. Volba partnera či stanovování 

mezí sexuálních aktivit jsou regulovány více (kolem 10 procent), rodiče se snaží ovlivňovat 

dobu večerních návratů domů, popřípadě přespávání u kamarádů či partnerů.  

Také stravovací návyky jsou oblastí, do níž má 10 procent rodičů stále tendenci mluvit 

– alespoň podle vyjádření našich respondentů. Jen o málo více rodičů se snaží ovlivňovat 

návštěvy lékařů. Poněkud překvapivě uvádějí naši respondenti nejčastěji vměšování rodičů 

do uspořádání si prostoru, v němž bydlí (vlastní pokoj, byt apod. – přes 20 procent), a také 

do toho, kterých rodinných akcí se má jejich syn či dcera účastnit (15 procent). Zdá se tedy, 

že v zásadnějších a intimnějších oblastech mají mladí lidé většinou od rodičů dostatek pro-

storu pro samostatné rozhodování, v němž sice mají rodiče možnost se k rozhodování vy-

jádřit, avšak konečné rozhodnutí je na jejich dětech. 

Stojí za zmínku, že výpovědi mladých mužů a žen o roli jejich rodičů v různých oblas-

tech rozhodování se sice mírně odlišují v tom smyslu, že rodiče dívkám poskytují poněkud 

méně volnosti v rozhodování, avšak tento rozdíl není nijak zásadní. V tomto smyslu se zdá 

být přístup rodičů k výchově obou pohlaví srovnatelný. 

To, že se rodiče zapojují do rozhodování v různých oblastech života, je přirozené, a po-

kud je jejich dospělý potomek nevnímá jako omezující, tak se zdá být i prospěšné pro rozvoj 

autonomie, zejména prožívání autonomie. Naopak nezájem rodičů o to, jak se jejich syn 

nebo dcera rozhoduje, může poškozovat jejich vzájemný vztah. I po dosažení plno- letosti 

je emoční vztah s rodiči jedním z nejdůležitějších vztahů pro zdravý psychický rozvoj obecně 

a pro rozvoj autonomie zvláště. Proto jsme v odpovědích na otázky po zapojení rodičů do 

rozhodování rozlišili možnost, kdy se rodiče k rozhodování nevyjadřují, ale také to, kdy je 

ono rozhodování vůbec nezajímá. Toto rozlišení je samozřejmě subjektivním soudem na-

šeho respondenta – jedná se tedy o perspektivu „dětí“.  
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autonomie, ale rozhodnutí musí přinejmenším schválit rodiče (pokud je i fakticky neudělají). 

Týká se to především vzdělání, kde se na počátku adolescence či ve střední adolescenci roz-

hoduje o přechodu na střední školu. Kolem osmnáctých narozenin pak probíhá rozhodování 

o studiu na vysoké škole (u velké části populace – do terciálního vzdělání v současnosti na-

stupuje kolem tří čtvrtin populačního ročníku). Kromě velkého množství možností má toto 

rozhodování velký vliv také pro budoucí osamostatňování mladého člověka (míra vzdálení 

se od rodiny – bydlení, finanční samostatnost atd.). 

Vnější znaky volnosti 

Jedním z velkých mezníků je samostatné bydlení. V našem vzorku mladých mezi 18 

a 26 lety již 58 procent bydlelo mimo byt/dům rodičů, ať již s vrstevníky ve společné 

domácnosti (koleje, privát), nebo v samostatné domácnosti. Pro dnešní podobu přechodu 

k dospělosti je příznačné, že to jen málo souvisí s tím, zda se mladý člověk sám cítí jako 

dospělý – celých 37 procent těch, kdo se již cítí dospělí, bydlí u rodičů. Naopak zcela samo-

statné bydlení je ve více než polovině případů financováno, nebo spolufinancováno rodiči 

(54 procent). Navíc při dotazu na důvody odchodu pouze 17 procent uvádí, že důvodem 

odstěhování byla snaha či touha se osamostatnit. Mnohem častěji byl pro odstěhování se 

uváděn důvod vnější – škola či práce. Není také překvapivé, že stav bydlení je poměrně 

proměnlivý – ve třetí dekádě života se místo bydlení relativně často mění. Samostatné bydlení 

se střídá či kombinuje s bydlením u rodičů, ve vlastním či partnerově bydlení. I když se sa-

mostatné bydlení s představou vlastní dospělosti pojí jen částečně, je s ním spojen znatelný 

nárůst prožívané autonomie. 

Není novinkou, že ekonomické samostatnosti dosahují mladí lidé velmi pomalu. 

V našem vzorku tvoří základ jejich rozpočtu kapesné od rodičů a brigády (přes 70 procent 

účastníků), doplněné v menší míře stipendii či dávkami. Přesto 17 procent udává i pravi-

delnou mzdu. Naprostá většina mladých lidí kombinuje více různých zdrojů příjmu. 

Vzhledem k tomu, že přes 70 procent populačního ročníku směřuje na vysoké školy, 

přizpůsobuje se tomu i trh práce, což může znamenat problematičtější hledání zaměstnání 

pro ty, kdo na vysokou školu nenastoupí nebo ji předčasně opustí. 

Vstup do manželství je sice důležitým mezníkem na cestě do dospělosti, z hlediska svo-

body jde spíše o její projev a zároveň vědomé omezení. Ovšem s pocitem dospělosti souvisí 

jen částečně. Z 24 mladých lidí v našem vzorku Cest do dospělosti, kteří již byli sezdáni, se 

14 cítilo dospělých, ale 10 jen někde mezi dospívajícím a dospělým. V této souvislosti je do-

bré poznamenat, že z těchto 24 vdaných nebo ženatých pouze dva dotázaní uvedli, že jsou 

i rodiči. Další děti (8), o kterých referují dotázaní v našem výzkumu, se narodily nesezdaným 

rodičům. Manželství v našem vzorku tak můžeme vskutku vnímat spíše jako projev au-

tonomní vůle, než reakci na rodičovství.  

Vzhledem k množství voleb, které před mladými lidmi stojí, je často zřetelná kognitivní 

zátěž, s níž je rozhodování spojeno. Rodiče malých dětí dobře znají rozhodovací krize, 

končící slovy „mami, rozhodni prosím za mě“. Čerstvě plnoletí by se asi za takto přímou 

žádost o pomoc styděli, neznamená to však, že by rozhodování nebylo bez námahy. A nejde 
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jen o kognitivní zátěž, řada rozhodnutí má potenciálně identitní konsekvence (vyznění, rel-

evanci), o které nemusí mladý člověk v konkrétních případech stát. Vedle automaticky 

předpokládané touhy po autonomii a volnosti tedy ještě můžeme předpokládat, že mladí lidé, 

kteří dostávali od dětství příležitost k autonomnímu rozhodování, si mohou také míru sa-

mostatného rozhodování regulovat.  

Individuální fyzická mobilita. V mnoha zemích je obecně důležitým prvkem autonomie 

individuální mobilita – možnost se samostatně přepravovat, kamkoli je potřeba. To je něco, 

co v našem výzkumu zůstalo v pozadí, a je na místě se ptát proč. Jedním důvodem může být 

to, že v České republice funguje systém veřejné dopravy natolik dobře, že pro velkou část 

mladých lidí není problém se dostat, kam potřebují. To však jistě neplatí pro všechny – 

výhodu v tom mají mladí lidé žijící v urbanizovaných oblastech dobře obsluhovaných in-

tegrovanými dopravními systémy veřejné dopravy, kteří tvořili majoritu našeho vzorku. 

Získání řidičského průkazu a vozidla, které lze osobně využívat, je tak s autonomií kriticky 

spjato jen u části naší populace.  

Jako souhrn dokreslující vnější samostatnost mladých lidí mezi 18 a 26 lety lze využít 

jejich odpověď na otázku, jaká míra samostatnosti ve smyslu nezávislosti na rodičích by jim 

nejvíce vyhovovala bez ohledu na jejich skutečnou současnou situaci. Na pětibodové škále, 

na jejímž jednom pólu bylo „Jako v dětství (bydlení, strava, ošacení)“ a na opačném „Úplně 

oddělení, bez materiální podpory a služeb (vlastní bydlení, rozpočet, péče o sebe 

a domácnost)“, volili účastníci výzkumu nejčastěji čtvrtou volbu (38 procent), indikující pref-

erenci samostatnosti, ne však úplné. Tato aspirace na samostatnost má poměrně netriviální 

vztah s prožívanou autonomií. Dalo by se téměř říci, že tato volba s prožívanou autonomií 

nesouvisí, protože všechny volby se pojily s přibližně stejnou prožívanou autonomií. Ovšem 

s jednou výjimkou. Ti, kdo se cítí být někým mezi dospívajícím a dospělým, či dospělí 

(většina vzorku), pokud zvolili druhou volbu, indikující, že by si přáli mít jen o jeden stupeň 

samostatnosti více než v dětství, se prožívali jako méně autonomní. Pro těchto asi 60 lidí 

v našem vzorku se nižší pocit autonomie projevil v nízké aspiraci na samostatnost. Totéž 

nelze říci o těch, kteří zvolili přímo volbu, že by chtěli žít jako v dětství, protože pro tuto 

odpověď je do značné míry potřeba odvaha a sebejistota k projevení sociálně nepříliš 

žádoucího přání či aspirace.  

Prožívaná autonomie 

Vnější, objektivně pozorovatelná míra svobody, volnosti a nezávislosti však nemusí 

vždy jít ruku v ruce s prožitkem svobody a volnosti. Tento prožitek autonomie lze chápat 

jako pocit svrchovanosti (self-governance), schopnosti člověka jednat volně, stanovovat si cíle, 

ovládnout, zvládnout (master) své prostředí a také vše předešlé reflektovat. Bývá nazývána 

také jako aktérství (agency), autorství či autenticita. Jádrem je zde prožitek člověka, že jeho 

jednání je jeho vlastní, z jeho vůle a v souladu s vědomím sebe sama jako aktéra nebo činitele 

jednání. Motivace k jeho jednání je tedy především vnitřní. To může zahrnovat také prožitek 

zodpovědnosti za své chování. Jde tedy především o prožívané a reflektované pocity aktéra. 

Člověk může být z pohledu druhých či z pohledu teorie do značné míry ovládán vnějšími 
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