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ABSTRAKT  

 Tato disertační práce se zaměřuje na psychologickou problematiku neprofesionálního 

sborového zpěvu, zejména na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní 

pohodou. V teoretické části práce je vymezen sborový zpěv a osobní pohoda. Jsou zde také 

představeny vybrané koncepty a souvislosti osobní pohody. Teoretická část disertační práce se 

soustředí především na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Jsou 

zde proto uvedeny výzkumy zabývající se přínosy sborového zpěvu, motivací pro sborové 

zpívání a negativy sborového zpěvu. Teoretická část práce také pojednává o dalších aspektech 

sborového zpěvu (charakteristikách sborového zpěváka), sociálních faktorech sborového zpěvu 

a o měření přínosů sborového zpěvu.  

Empirická část disertační práce se skládá ze dvou částí. V I. části výzkumu (kvantitativní 

povahy) byla testována prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou. Sboroví zpěváci (n = 148) proto byli srovnáváni s kontrolní skupinou nepěvců 

(n = 148) v míře osobní pohody a prožité zátěže. U sborových zpěváků (n = 72) bylo 

zopakováno měření po roce. V II. části výzkumu (kvalitativní povahy) byly u sborových 

zpěváků (n = 148) zkoumány podrobnější souvislosti neprofesionálního sborového zpěvu a 

osobní pohody (vnímané přínosy sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání, vnímaná 

negativa sborového zpěvu) a také prototyp neprofesionálního sborového zpěváka. V I. části 

výzkumu byla k měření osobní pohody použita Škála spokojenosti se životem (SWLS) a Škály 

psychologického well-beingu (SPWB). Prožitá zátěž byla měřena Škálou sociální readaptace 

(SRRS). V II. části výzkumu sboroví zpěváci odpovídali na 13 otázek týkajících se sborového 

zpívání. Získané výsledky I. části výzkumu ukázaly, že se sboroví zpěváci a nepěvci neliší 

v míře osobní pohody a prožité zátěže. Sboroví zpěváci a nepěvci se lišili pouze v míře 

autonomie (jedna z dimenzí psychologické osobní pohody). Zpěváci dosahovali signifikantně 

nižší míry autonomie než nepěvci. Ve II. části výzkumu bylo zjištěno, že sboroví zpěváci 

nejčastěji uváděli sociální přínosy sborového zpěvu. Pozitivní vztah k hudbě byl nejčastěji 

uváděným motivem pro sborové zpívání. Časová náročnost byla nejčastěji zmiňovaným 

negativem sborového zpěvu. Prototyp sborového zpěváka byl sestaven na základě nejčastěji 

uváděných kategorií odpovědí na 13 otázek týkajících se sborového zpívání. 

KLÍČOVÁ SLOVA: neprofesionální sborový zpěv, osobní pohoda, prototyp 

neprofesionálního sborového zpěváka 

  



 
 

ABSTRACT 

 This dissertation focuses on the psychological asepcts of non-professional choral 

singing, especially on the relationship between non-professional choral singing and well-being. 

At the theoretical part of the dissertation, choral singing and well-being are defined. There are 

also introduced selected concepts and contexts of well-being. The theoretical part of the 

dissertation concentrates primarily on the relationship between non-professional choral singing 

and well-being. There are, therefore, discussed researches dealing with the benefits of choral 

singing, motivation for choral singing and choral singing negatives. The theoretical part of the 

dissertation also deals with the other aspects of choral singing (characterics of a choral singer), 

social factors of choral singing and measuring of benefits of choral singing.  

 The empirical part of the dissertation consists of two parts. In the I. part of the research 

(quantitative nature), the demonstration of the relationship between non-professional choral 

singing and well-being was tested. Choral singers (n = 148) were thererefore compared with 

the control group of non-singers in the level of well-being and experienced stress. The 

measuring was repeated with choral singers (n = 72) after one year.  In the II. part of the research 

(qualitative nature), the detailed context of choral singing and well-being (the perceived 

benefits of choral singing, motivation for choral singing, the perceived negatives of choral 

singing) and also a non-professional choral singer's prototype were explored at choral singers 

(n = 148). In the I. part of the research, the Satisfaction with Life Scale (SWLS) and the Scales 

of Psychological Well-Being (SPWB) were used for measuring of well-being.  An experienced 

stress was measured by the Social Readaptation Rating Scale (SRRS). In the II. part of the 

reserach, choral singers responded to 13 questions about choral singing. The obtained results in 

the I. part of the reserach showed that choral singers and non-singers did not differ in the level 

of well-being and experienced stress. Choral singers and non-singers differed only in the level 

of autonomy (one dimension of the psychological well-being). Singers achieved a significantly 

lower level of autonomy than non-singers. It was found in the II. part of the research that choral 

singers most often cited the social benefits of choral singing. The positive relation to music was 

the most frequently cited motif for choral singing. Time demands were the most frequently 

mentioned negative of choral singing. The choral singer's prototype has been compiled based 

on the most frequently mentioned categories of answers to 13 questions about choral singing. 

KEYWORDS: non-professional choral singing, well-being, the non-professional choral 

singer's prototype
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ÚVOD 

Zpěv je přirozený hlasový projev, skrze který člověk může být ve spojení se sebou, 

vyjádřit sám sebe, zároveň také obohatit druhé, vytvářet krásno. Sborový zpěv představuje 

jednu z možností, jak se lidé mohou věnovat zpěvu, jak mohou být kreativní, hudebně se 

realizovat. V České republice i ve světě existuje řada pěveckých sborů, což může nasvědčovat 

tomu, že sborový zpěv má v současnosti hodně příznivců a je pro řadu lidí atraktivní. Je tedy 

aktivitou, která má dlouhodobou tradici a je stále aktuální. Sborovému zpěvu se lze věnovat jak 

na profesionální i neprofesionální úrovni, od útlého věku do stáří. Pro někoho tedy může být 

velmi důležitou součástí života.    

Tato práce se zaměřuje především na psychologické aspekty neprofesionálního 

sborového zpěvu.  Psychologie profesionálního sborového zpěvu je bezesporu také velmi 

zajímavá a důležitá, domníváme se však, že profesionální sborový zpěv má svá specifika (např. 

větší důraz na kvalitu provedení repertoáru, hudební dovednosti atd.) a že neprofesionální 

sborové zpívání tak umožňuje hudební realizaci většímu množství lidí.  

V práci se soustředíme především na vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou 

jedince. Zajímá nás, zda a čím může sborový zpěv osobní pohodu posilovat či naopak 

oslabovat. V tuzemsku také není tomuto tématu (vztahu mezi osobní pohodou a 

neprofesionálním sborovým zpěvem) věnována taková pozornost jako v zahraničí, a proto nám 

přijde podstatné prozkoumat vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou i u českých 

sboristů.  

V teoretické části práce se věnujeme sborovému zpěvu, vybraným konceptům osobní 

pohody a výzkumům, jež se zabývaly přínosy sborového zpívání (vztahem mezi sborovým 

zpěvem a osobní pohodou, kvalitou života, zdravím), motivací pro sborové zpívání a negativy 

sborového zpěvu. V teoretické části práce dále pojednáváme o dalších aspektech sborového 

zpěvu (charakteristikách sborového zpěváka), sociálních faktorech sborového zpěvu a 

možnostech měření přínosů sborového zpěvu. V empirické části poté ověřujeme, zda je 

prokazatelný vztah mezi osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem (srovnáním 

osobní pohody sborových zpěváků s osobní pohodou osob, které se sborovému zpěvu něvěnují, 

a opakovaným měřením osobní pohody u sborových zpěváků). Kvalitativní analýzou dále 

prozkoumáváme širší souvislosti neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody 

(vnímaná pozitiva, negativa sborového zpívání, motivaci pro sborové zpívání). Kromě vztahu 

mezi osobní pohodou a sborovým zpěvem se v empriciké části práce snažíme více přiblížit 
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sborového zpěváka a prostřednictvím kvalitativní analýzy odpovědět na otázku, jaký je 

prototyp neprofesionálního sborového zpěváka.  

Snad nebudeme příliš troufalí, když si dovolíme říct, že sborový zpěv patří k významné 

umělecké tvorbě. Umění a psychologie mají bezesporu řadu styčných bodů. Disertační práce se 

pokouší přispět ke vzájemnému dialogu mezi psychologií a uměním, protože je nelze od sebe 

oddělit. 
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TEORETICKÁ ČÁST  

1 Sborový zpěv  

1.1 Hudba a zpěv  

Dle Bučka (1990) je hudba řazena k nejstarším uměleckým projevům člověka. Její 

počátky se datují do staré doby kamenné, na samý práh lidské vzdělanosti. Vznik hudby si lidé 

vykládali pomocí mýtů. Řekové se domnívali, že hudbu vynalezl bůh Apollón. Egypťané 

přikládali vznik hudby bohu moudrosti Thotovi. V Bibli je připisováno objevení hudby 

potomkům Kaina. Židé byli skoro jediní mezi starými národy, kdo hudbě nepřipisoval 

nadpřirozený původ, ale původ historický. Autor dále uvádí, že ve svých původních projevech 

hudba úzce souvisela s tancem a měla zejména magickou funkci. Nejsou však žádné doklady a 

svědectví o pravěkých formách zpěvních, které jsou mnohem starší než nástrojová hudba. Dle 

autora se Charles Darwin domníval, že zpěv předcházel řeči a že byl prvním dorozumívacím 

prostředkem. Při vysvětlování tohoto názoru Darwin poukazoval na podobnou funkci ptačího 

zpěvu. Buček dále tvrdí, že však existoval i opačný názor - že hudba vznikla z řeči a jejího 

melodického spádu. Tento názor zastával např. J. J. Rousseau, H. Spencer, O. Stumpf, u nás 

pak později L. Janáček, jež se hlásil k nápěvkové teorii lidské řeči. Buček také konstatuje, že 

další teorie přisuzuje vznik hudby z rytmu práce.  

Hudební pedagogové František Sedlák a Hana Váňová ve své monografii Hudební 

psychologie pro učitele z roku 2013 uvádějí, že zpěv je psychologicky vysoce účinná, obecně 

uskutečnitelná a pro člověka nejpřirozenější hudební činnost. Zpěv je dle autorů považován za 

svérázný výraz vnitřního života jedince, jeho estetického vztahu k okolnímu světu. Je 

vyjádřením jeho tvořivých sil, jeho myšlenek, nálad atd. Autoři dále uvádějí, že 

z antropologického hlediska je zpěv prapůvodní, přirozená a primární lidská potřeba, která je 

hluboce zakotvená v lidské osobnosti a pevně spojená s celou existencí lidstva. Autoři také 

konstatují, že zpěv je člověku umožněn díky hlasovému orgánu, který je pro něho snadno 

dosažitelný a stále přítomný a dovoluje mu zpívat při každé příležitosti (Sedák, Váňová, 2013).  

K pěveckým dovednostem jedinec dospívá díky sebeuvědomování - prožitým 

pochopením vzájemné podmíněnosti fyzických a psychických pocitů s hlasovými a sluchovými 

vjemy (Tichá, 1994/1995). 

Sedlák a Váňová (2013) tvrdí, že zpěv utváří základní hudební schopnosti, zlepšuje 

řečový (konverzační) projev, jež obohacuje hudebními složkami, a to intonací, rytmem, barvou. 

Pěvecký projev neprobíhá pouze v rovině fyziologicko-akustické a nervově-svalové, ale 
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vyžaduje i psychickou regulaci. Kvalita hlasu, která je reprezentována zvukem, nenese pouze 

estetickou informaci, ale vypovídá o úrovni procesů v pěveckých orgánech a o celkovém 

psychosomatickém stavu pěvce. Současná pěvecká pedagogika dle autorů proto zdůrazňuje, že 

hlasový orgán je nástroj, na který hraje psychika člověka.   

Zpěv je tedy dle některých autorů propojený s psychikou člověka (Sedlák Váňová, 

2013; Tichá, 1994/1995). V literatuře se setkáváme s rozlišením zpěvu na sólový a sborový 

(např. Lejska et al., 2012). V disertační práci se budeme věnovat psychologickýcm aspektům 

sborového zpěvu. Pro bližší seznámení se sborovým zpěvem uvedeme ale i rozdíly mezi 

zpěvem sólovým a sborovým. K lepšímu uchopení sborového zpěvu nám pomůže i stručný 

úvod do historie sborového zpěvu.  

 

1.2 Úvod do historie sborového zpěvu 

Sborový zpěv je řazen k nejcennějším tradicím lidstva a patří k nejpřirozenějším 

způsobům muzicírování. Již v antickém Řecku byly kolektivní vokální projevy součástí obřadů, 

jež byly spojené s náboženstvím a kolektivním udržováním identity (Poledňák, 2007).  

Buček (1990) konstatuje, že Židé měli mezi starověkými východními národy zvláštní 

význam pro dějiny hudby.  Připisovali hudbě velkou důležitost v celém svém životě. Zpívali 

sborově i sólově hlavně žalmy, které měly původ v lidovém zpěvu. Žalmy byly přednášeny buď 

sborově - antifonicky (dva sbory si odpovídaly) či responzoriálně (sbor se střídal se sólistou). 

Žalmy byly zpravidla recitace na jednom tónu s nepatrným nápěvným klesnutím nebo 

zdvižením. Jedním z pramenů křesťanských zpěvů gregoriánského chorálu byly právě židovské 

zpěvy žalmů. 

Poledňák (2007) uvádí, že spojení sborového zpěvu s chrámem, náboženstvím bylo 

dlouho významné, v 18. století ale začaly veliké změny. Měšťanstvo bylo na vzestupu, a to 

přineslo nový typ kolektivismu, který se během osvícenství a romantismu projevoval hledáním 

identity početných společenských skupin, jež byly utvářeny na různém základě (názorovém, 

sociálním, profesním atd.). Formovala se řada sdružení a spolků, mezi nimi i hudební - ve 

velkém množství právě spolky pěvecké.  

Dle Koláře, Roba a Štíbrové (1986) je sborové umění v současnosti již považované za 

rovnocenného partnera hudebního umění instrumentálního. Dle autorů je sborové umění vázané 

na textový podklad a tím na pojmový obsah, čímž se od hudebního umění instrumentálního 

odlišuje. Význam sborového umění autoři spatřují v uměleckém vyjádření určitého kolektivu 
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lidí, ze kterých je pěvecký sbor složený. Sborový zpěv má také podle nich předpoklad co 

nejširšího uplatnění ve společnosti, a to z toho důvodu, že zpěvní hlas představuje hudební 

nástroj, který je vlastní prakticky každému jedinci.  

Vzhledem k tomu, že sborový zpěv má předpoklad co nejširšího uplatnění ve 

společnosti, považujeme za důležité zkoumat vztah mezi ním a lidskou psychikou člověka 

(konkrétně osobní pohodou). Účinky sborového zpěvu totiž dle našeho názoru mohou dopadat 

na velké množství lidí.  

 

1.3  Pěvecký sbor (vymezení) 

Pojem pěvecký sbor (jako pro nás v disertační práci klíčový fenomén) lze vymezit jako: 

„spojení řady zpěváků do jednoho tělesa, které vytváří společné pěvecké produkce“ (Lejska et 

al., 2012, s. 45). Způsob a charakter pěveckého projevu je důležitější než počet členů sboru, 

sbormistr stojí v čele sboru (Lejska et al., 2012).  

 Lejska et al. (2012) uvádějí, že pěvecké sbory jsou nejčastěji děleny na čtyři části, 

jejichž zpěv má čtyři harmonické party (nejčastěji soprán, alt, tenor, bas). Toto dělení však dle 

autorů v žádném případě nelze brát dogmaticky, protože pěvecký sbor může mít tolik 

harmonických partů, kolik jich je schopen zvládnout. Autoři dále konstatují, že sbory mohou 

zpívat s hudebním doprovodem nebo bez něj (tzv. a capella). 

 Pěvecké sbory můžeme klasifikovat podle různých kategorií.  Lýsek (1958) klasifikuje 

sbory podle věku (dětské, mládežnické, s dospělými zpěváky) a podle hlasů, jež jsou ve sboru 

zastoupeny (stejnorodé - tj. dívčí, chlapecké, ženské, mužské -  a smíšené). Lejska et al. (2012) 

zase dělí pěvecké sbory podle těchto tří kategorií: 

1. Dle typu hudby, kterou sbory provozují: sbory církevní a duchovní hudby, symfonické 

sbory, komorní sbory, sbory zpívající písně lidové, sbory zpívající písně dechovkové, 

jazzové vokální sbory, sbory historické hudby - antické, barokní atd.).  

2. Dle obsazení: smíšený sbor (společně mužské a ženské hlasy; nejčastější dělení partů je 

na soprán, alt, tenor, bas), mužské sbory (ty mohou mít stejné obsazení jako smíšené 

sbory, ale chlapci často zpívají sopranové party a muži zpívají altové party za pomoci 

falsetta - hlasový rejstřík, jež je svým rozsahem posazený nad modál), ženské sbory 

(většinou jsou složeny ze sopránů a altů, a to vždy po dvou partech), dětské sbory (mají 

dvě části: soprán, alt nebo tři části: soprán, soprán, alt) atd. 
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3. Dle společenství, kde sbory působí: školní sbory, komunitní sbory (spolkové, obecní, 

přátelské atd.), chrámové sbory, profesionální sbory (městské, divadelní, státní, při 

televizi atd.). 

 

1.4 Rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem  

Pro lepší specifikaci sborového zpěvu, jehož účinky na psychiku člověka se v disertační 

práci věnujeme, nyní pojednáme o rozdílech mezi sólovým a sborovým zpěvem.  

  Hlas sborového zpěváka musí být svou barvou, výškou a kvalitou přizpůsobený sborové 

barvě či celkové barvě zvuku sboru, je možné ho dobře sladit s dalšími hlasy, je souznějící, 

neodlišuje se (Lejska et al., 2012). Pro vytvoření optimálního zvuku sboru je nutné, aby sborista 

neustále ladil svůj hlas rozsahem, výškou, hlasitostí i barvou s průměrem skupiny (Ternstrőm, 

1991). Je také podstatné, aby různé hlasy v každé části sboru (soprán, alt, tenor, bas) spolu 

ladily, a to nejen v rámci jednotlivých hlasů, ale i při jejich vzájemném spojení (Lejska et al., 

2012).  Žádný člen pěveckého sboru nesmí zpívat sólově, ale naopak musí zpívat sborově - to 

znamená, že by neměl vynikat a svůj hlas by měl začlenit do celku (Lýsek, 1958). Sboroví 

zpěváci jsou často žádáni, aby vytvářeli tóny s co možná nejmenší změnou frekvence, a to 

vyžaduje použití omezeného vibrata (pozn. periodické chvění hlasu na jednom tónu) (Kirsh et 

al., 2013).  Pro optimální zvuk sboru je také potřeba, aby sboristé byli jednotní ve vyslovování 

samohlásek (Ternstrőm, 1991). Tato jednotnost ve výslovnosti maximalizuje kontrasty v barvě 

zvuku mezi samohláskami a podporuje konzistenci ve výšce a hlasitosti (Kirsh et al., 2013).  

Lejska et al. (2012) uvádějí, že pro zlepšení rezonance zpěvu či pro úpravu přednesu 

mohou sólisté měnit výslovnost hlásek. Sboristé však musí vyslovovat harmonicky, a to nejen 

do kvality, ale i důrazu, rytmu a časování. Autoři se také domnívají, že i když sborový zpěvák 

nezpívá sám, musí umět dobře intonovat, mít určité hudební nadání, precizní výslovnost a dikci 

(časování slov ve větě).  

Na rozdíl od sborového zpěvu je sólový zpěv naopak založen na co největší podpoře 

vzniku, trvání a rozvoje pěvecké individuality (Lejska et al., 2012).  Většina sólových zpěváků 

používá takové vibrato, které napomáhá k tomu, že je jejich hlas vnímán jako oddělený od 

doprovodu (Kirsh et al., 2013).  Při učení se (západní klasické) hlasové technice sólisté rozvíjejí 

strategie, které posilují pronikavost hlasových kvalit (Ternstrőm, 1991).  

Lejska et al. (2012) ve své studii prokázali, že sboroví zpěváci používají jinou pěveckou 

techniku než sóloví zpěváci. Autoři konkrétně prokázali, že podstatný rozdíl ve sledovaných 
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parametrech je spojený na hranici okolo 70 dB hlasitosti.  Nad touto hranicí je hlas u sólového 

zpěvu světlejší, zvonivý, rezonovanější. Sólový zpěvák používá výraznější vibrato a více se do 

svého hlasu opírá. Ve srovnání se sólovým zpěvem je sborový projev jemnější. Studie však 

byla realizovaná jen na jedné zpěvačce, proto autoři poukazují na opatrnost při zobecňování 

závěrů výzkumu. Autoři však i přesto spatřují největší rozdíl mezi provedením sólového a 

sborového zpěvu ve způsobu poslouchání a následném zpětném ovlivnění pěvecké techniky. 

Sborový zpěvák je trénovaný v tom, aby svůj hlas neposlouchal a přizpůsoboval ho a sladil 

s hlasy ostatních sboristů. Sólový zpěvák je oproti tomu trénovaný v tom, aby svůj hlas neustále 

poslouchal a korigoval ho dle své individuální vůle (nadání) (Lejska et al., 2012).   

 Sborový zpěv má tedy svá specifika, klade na sborového zpěváka specifické požadavky. 

Z důvodu propojenosti zpěvu a psychiky nás proto v  disertační práci zajímá vztah mezi 

sborovým zpěvem a psychikou člověka, zejména jeho osobní pohodou.   

 

1.5 Další charakteristiky sborového zpěvu 

Ivan Poledňák (2007), muzikolog specializující se mj. na hudební psychologii, sděluje, 

že jedním z rysů sborové hudby je kolektivnost, kterou chápe jako poslání být nositelem 

společného povědomí, vědomí či až kolektivního nevědomí, a kterou dále považuje za protiklad 

subjektivního názoru, jednotlivého osudu. Dalším rysem sborové hudby je dle autora 

nadindividuálnost. Poledňák se domnívá, že v podání pěveckého sboru jsou myšlenková 

poselství naléhavější, než když by zazněla v jiné podobě. Za další rys sborových vokálních 

projevů autor považuje sakrálnost, kterou si podle něj sborové vokální projevy alespoň v určité 

podobě dochovávají až do současnosti. Zdroj sakrálnosti Poledňák konkrétně spatřuje ve vazbě 

mezi kolektivním zpěvem a bohoslužbou (v různých náboženstvích obec věřících vede dialog 

jak s knězem, tak s božstvem prostřednictvím tance, zpěvu, hlasitých modliteb). Sborové těleso 

poté představuje sbor vyvolených, zasvěcených (což je podporováno i zvnějšku jednotným 

oblečením sboru). Za další rys sborovosti Poledňák považuje dialogičnost, kterou 

charakterizuje jako: „polaritu celého sboru a možné vydělení se menšího tělesa či jednotlivce - 

sólisty, tedy prvek kontrastu, někdy až konfliktu, moment právě tak obsahový jako strukturálně 

formový“ (Poledňák, 2007, s. 1-2).  

Faulkner a Davidson (2006) považují sborový zpěv za demokratickou aktivitu, protože 

každý člen pěveckého sboru je stejně důležitý. Sborista, který zpívá první bas, není lepší než 

sborista zpívající druhý bas - jedná se pouze o klasifikaci toho, kdo co zpívá. Autoři se zamýšlejí 
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i nad polyfonními (pozn. vícehlasými) skladbami zpívanými sbory. Polyfonní skladba může dle 

nich vytvořit silný pocit harmonie s druhými lidmi, a to po fyzické, hlasové a sociální stránce.  

Ternstrőm  a Karna (2002) rozlišují v rámci sborového zpěvu zvuk hlasu sboristy (Self) 

a zvuk zbytku sboru (Other). Autoři přicházejí s konceptem SOR (The Self-to-Other Ratio) -  

„poměr sama sebe k ostatním“. Sborový zpěvák při zpěvu poslouchá svůj hlas společně se 

zvukem zbytku sboru a tyto zvuky by měly být v určitém optimálním poměru rozeznatelné. 

Tento akustický jev vnímají autoři jako důležitý pro dobrou intonaci. SOR poměr může být 

vyjádřený v decibelech a je možné ho měřit pro každého konkrétního zpěváka. Pro zdařilé 

zpívání polyfonních písní je nezbytné, aby sborista slyšel svůj vlastní hlas, hlas zpěváků ve své 

hlasové skupině a také hlasy v ostatních hlasových skupinách. Dále je potřeba, aby sborista 

poslouchal, jak jeho hlas zní ve vztahu k ostatním, hledal rovnováhu a současně vytvářel prostor 

pro svůj hlas uvnitř hlasu celého sboru (Ternstrőm, Karna, 2002).   

I když se výše uvedený koncept SOR týká akustického jevu, domníváme se, že má 

přesah i do psychologie. V interakci s druhými lidmi se totiž jedinec neustále vyvíjí, lidská 

individualita se neustále tvoří, na což poukazuje např. i psychosociální teorie E. Eriksona. Dle 

Eriskona je ústředním tématem vývojového procesu (osobnosti) utváření osobní identity, jež 

má souvislost s vývojem ega. Jedinec nejdříve musí získat přiměřený pocit identity, než se 

objeví zralé ego. Erikson tvrdí, že se ego uplatňuje uvnitř mysli a také ve vztahu k jejímu 

sociálnímu prostředí (1968, cit. podle Drapela, 2001).  

Balsnesová (2012) sděluje, že ve sborovém zpívání se uplatňuje spolupráce, vzájemnost 

a koordinace. Polyfonní zpívání tak dle autorky reflektuje ideální mezilidské vztahy. Když se 

sbor cítí jako „jeden hlas“, je společenství sboru nejsilnější. Člen sboru může zažívat prolomení 

bariér mezi sebou a ostatními, je součástí vyšší jednoty (sboru).  

Balsnesová (2012) dále uvádí, že společenství sboru je nejsilnější během koncertu, když 

se konflikty a napětí stávají nepodstatné, práce je v pozadí, když je dosaženo rovnováhy, když 

se publiku líbí vystoupení sboru.  Sborový zpěv pak v tomto ohledu může být metaforou pro 

ideální lidský vztah. Ve svých nejlepších momentech také může sborový zpěv nabízet něco 

krásného, až transcendentálního. Dle autorky sboristé mohou vnímat tyto momenty jako velmi 

smysluplné, a sborový zpěv jim tak může dávat soudržnost a smysl v životě.  
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2 Osobní pohoda (well-being) 

2.1 Vymezení osobní pohody 

Vzhledem k tomu, že se v disertační práci zabýváme vztahem mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a osobní pohodou člověka, budeme se nyní podrobněji věnovat vymezení 

osobní pohody.  

Dle Blatného (2010) v psychologii nebyla dlouho věnována dostatečná pozornost 

pozitivním stránkám lidského života. Psychologové se totiž spíše snažili pochopit příčiny 

osobní nepohody a zaměřovali se na překonávání a zvládání těchto nesnází. To se však výrazně 

změnilo a od 80. let 20. století lze hovořit o systematickém výzkumu pozitivních stavů a osobní 

pohody. Autor dále uvádí, že psychologie osobní pohody už v současnosti patří mezi etablované 

psychologické disciplíny a v rámci psychologických věd se vymezuje především vůči klinické 

psychologii zabývající se duševním zdravím jedince a jeho poruchami (diagnostikou a léčbou 

duševních poruch). Autor konstatuje, že se klinická psychologie primárně soustředí na 

odchylky od optimálního psychického stavu a snaží se stanovit objektivní kritéria duševního 

zdraví. Psychologie osobní pohody se zaměřuje i na negativní, ale především na pozitivní 

psychické stavy a zdůrazňuje subjektivní hodnocení stavu pohody. Dle autora je zájem o 

subjektivní hodnocení stavu pohody podstatným odlišujícím znakem mezi klinickou 

psychologií a psychologií osobní pohody. Podle Blatného psychologie osobní pohody považuje 

pro definici stavu pohody podstatná subjektivní kritéria, klinická psychologie definuje duševní 

zdraví pomocí objektivních kritérií.  

Kebza (2005) uvádí, že prožitek osobní pohody (well-being) je jednou z důležitých 

složek zdraví. Světová zdravotnická organizace v roce 1948 vydala definici zdraví, ve které je 

well-being zakotvený jako důležitá charakteristika zdraví. Rozlišuje se tělesná, duševní a 

sociální dimenze tohoto prožitku (Kebza, 2005). Zdraví již podle této definice není chápáno jen 

jako nepřítomnost poruchy či choroby (Blatný, 2010). V roce 1982 byla výše uvedená definice 

zdraví doplněna charakteristikou zdraví jako schopnosti vést ekonomicky a sociálně 

produktivní život (Kebza, 2005). 

Kebza (2005) považuje za vhodné používat pro well-being český ekvivalent osobní 

pohoda, ve kterém je obsažena tělesná, duševní, sociální a spirituální dimenze. Dle autora se 

však k překladu pojmu well-being do češtiny také někdy používá pojmů „subjektivní komfort“, 

„životní spokojenost“, „pocit nebo prožitek blaha“, „stav, kdy se člověk cítí dobře“. Případně 

se k překladu používá pojmů „radost“ či „štěstí“, které doplňují charakteristiku well-being o 

prožitkovou komponentu.  
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Blatný (2010) definuje osobní pohodu jako: „dlouhodobý či přetrvávající emoční stav, 

ve kterém je reflektována celková spokojenost člověka se svým životem“ (Blatný, 2010, s. 198).  

Šolcová a Kebza (2009) sdělují, že osobní pohodu je dále nutné chápat a měřit 

prostřednictvím jejích komponent kognitivních (životní spokojenost, morálka ve smyslu 

mravních zásad), emočních (negativní emoce, pozitivní emoce), kulturních a sociálních 

(autonomie, zvládání sociálního a životního prostředí, pozitivní vztahy s druhými, spiritualita). 

Dle Šolcové a Kebzy se odborníci také vcelku shodují v tom, že osobní pohoda je stabilní v čase 

a konzistentní v různých situacích.  

Kebza (2005) uvádí, že osobní pohodu je možné z psychologického hlediska zařadit na 

pomezí mezi afekty, nálady a osobnostní rysy.  Dle autora osobní pohoda zahrnuje kromě 

kognitivních a emotivních složek i postojovou komponentu, protože v rámci vytváření osobní 

pohody jde také současně o průběžně se odehrávající hodnotící vztahy. Autor dále uvádí, že 

osobní pohoda bývá obvykle operacionalizovaná (v nástrojích, jimiž je měřena 

v psychologických šetřeních) jako prožitek, jež trvá řádově spíše týdny nebo dny než okamžiky, 

díky čemuž by byla řazena spíše k náladám. Dle autora osobní pohoda obsahuje i některé 

proměnlivější charakteristiky, které souvisejí jak s určitou dynamikou a proměnlivostí nálad, 

tak s aktuálním psychickým stavem. Dle Kebzy se také předpokládá, že se u osobní pohody 

s obtížemi odlišuje její osobnostní (habituální) a emoční (aktuální) složka. Nástroje postihující 

osobní pohodu typicky obsahují míru životní spokojenosti a pozitivní afektivity (příp. absenci 

negativní afektivity).  

Blatný (2010) sděluje, že vzhledem k tomu, že je stav osobní pohody vyjádřený 

v různých kognitivních obsazích a emočních prožitcích, nelze ho považovat za jednoduchý 

konstrukt, ale spíše za širokou kategorii různých psychologických proměnných. Autor dále 

uvádí, že konstrukty, jež se v minulosti používaly pro vyjádření osobní pohody, jsou dnes 

chápány jako její součásti. 

V dalším textu se zaměříme na teoretické přístupy k osobní pohodě, které nám pomohou 

k jejímu lepšímu porozumění a vymezení. 

 

2.2 Hédonické a eudaimonické pojetí osobní pohody 

V literatuře jsou uváděny dva teoretické přístupy k osobní pohodě - hédonické a 

eudaimonické pojetí osobní pohody (Ryan, Deci, 2001). V kvantitativní části výzkumu naší 
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práce měříme hédonickou i eudaimonickou osobní pohodu (jejich vztah k neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu). Z tohoto důvodu si obě pojetí osobní pohody přiblížíme. 

 

2.2.1 Hédonické pojetí osobní pohody  

Ryan a Deci (2001) uvádějí, že spojení osobní pohody s potěšením či štěstím má 

dlouhou historii -  už řecký filozof Aristippus (4. stol. př. n. l.) totiž učil, že cílem života je 

zažívat maximální potěšení.  

Hédonismus, jakožto pojetí osobní pohody, byl vyjádřen v řadě podobách, a to od 

úzkého zaměření na tělesné potěšení, k širšímu zaměření na vlastní zájmy či chutě (Ryan, Deci, 

2001). Psychologové, jež přijali hédonický pohled na osobní pohodu, se zabývají koncepcí 

hédonismu, jež obsahuje potěšení těla i duše (Kubovy, 1999). Zaměření na co možná největší 

potěšení se týká širokého spektra lidských zážitků (např. jídlo, vzrušení z nových zážitků). 

Hédonická osobní pohoda je spojena s potěšením, štěstím (Ryan, Deci, 2001) a je měřena 

prostřednictvím výskytu pozitivních emocí a nepřítomnosti negativních emocí (Kahneman, 

1999). Pro hédonickou osobní pohodu je důležité, jak jedinec hodnotí svůj život (jak je s ním 

spokojený) (Disabato et al., 2016).  

 Diener, Sapyta a Suh (1998) konstatují, že mezi „hédonickými psychology“ převládá 

názor, že se osobní pohoda skládá ze subjektivního štěstí a ze zážitků potěšení či nelibosti. Dle 

autorů konstrukt osobní pohody dále zahrnuje všechna hodnocení o dobrých a zlých aspektech 

života. Štěstí tedy není dle autorů redukovatelné pouze na fyzický hédonismus, protože může 

být odvozené od výsledků v různých oblastech života nebo od dosažených cílů. 

Lucas, Diener a Suh (1996) tvrdí, že výzkumníci, jež přijali hédonické pojetí osobní 

pohody, pojímají osobní pohodu jako posouzení toho, jak dobrý (vs. zlý) je život jedince a jak 

moc potěšení (vs. bolesti) jedinec v životě zažívá. Dle těchto autorů je hédonická osobní pohoda 

poté typicky operacionalizována prostřednictvím tří komponent: životní spokojenost, 

přítomnost pozitivních emocí, nepřítomnost negativních emocí. Ryan a Deci (2001) uvádějí, že 

k hédonickému pojetí osobní pohody bývá řazen např. koncept subjektivní osobní pohody 

v pojetí E. Dienera.  

Vztahem mezi hédonickou osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem se 

zabývaly některé zahraniční studie (např. Bush, Gick, 2012; Kreutz et al. 2004), jež uvádíme 

v kapitole 3 Sborový zpěv a osobní pohoda. 
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2.2.2 Eudaimonické pojetí osobní pohody 

 Dle Blatného (2010) kritici hédonického přístupu k osobní pohodě uvádějí, že osobní 

pohoda je více než příjemné prožitky, jež pramení z vlastního úspěchu, splněných přání, 

společenského postavení. Opravdové štěstí dle těchto kritiků spočívá v seberealizaci, rozvoji 

vlastního potenciálu, naplňování nejen osobních, ale obecně lidských potřeb (např. potřeba 

poznání, potřeba konat dobro).  

Kebza (2005) konstatuje, že prožitek radosti či štěstí je pouze jednou (i když 

významnou) součástí komplexu osobní pohody a že s takto pojatým rozlišením pojmů se 

můžeme setkat již v antické filozofii a psychologii. Dle Blatného (2010) se teoretici, jež 

nesouhlasí s hédonickým pojetím osobní pohody, obracejí k Aristotelově pojmu eudaimonia, 

jež bývá překládaný jako blaženost.  

V Aristotelově pojetí blaženost představuje pro jedince nejvyšší dobro, které je 

uskutečnitelné lidským jednáním. Blaženost je více než štěstí (eutychía), jež může někdy 

záviset jen na náhodě (týché). Dle Aristotela obsahuje eudaimonia také mravní rozměr - 

blaženost předpokládá i úsilí o mravní dokonalost a je tak uskutečňováním (entelechia) a 

každodenním naplňováním ctnosti (areté) (1937, cit. podle Kebza, 2005).  

Ryan a Deci (2001) tvrdí, že pojem eudaimonia odkazuje na osobní pohodu, jež je 

odlišná od samotného štěstí. Autoři dále konstatují, že dle eudaimonických teorií nemusejí 

všechny touhy, všechny cíle, o které jedinec usiluje, přinášet po jejich dosažení osobní pohodu. 

Některé cíle poskytují potěšení, ale nejsou pro člověka dobré. Z eudaimonického úhlu pohledu 

tak štěstí nemůže být rovnocenné s osobní pohodou.  

Waterman (1993) uvádí, že eudaimonická koncepce osobní pohody zdůrazňuje, aby lidé 

žili v souladu se sebou samými. Když jsou aktivity člověka kongruentní s jeho vnitřními 

hodnotami a když je člověk do těchto aktivit naplno zapojený, dostaví se blaženost. Za těchto 

okolností člověk intenzivně žije, je autentický, tím, kým doopravdy je. Waterman tento stav 

nazývá osobní expresivitou (personal expressiveness). Autor ve svém výzkumu prokázal silnou 

korelaci mezi osobní expresivitou a hédonickým požitkem (hedonic enjoyment), jež považuje 

- vedle osobní expresivity -  za druhou koncepci osobní pohody. I přes silnou korelaci mezi 

osobní expresivitou a hédonickým požitkem tyto koncepty poukazovaly na odlišný typ 

zkušeností. Osobní expresivita byla silněji spojena s aktivitami vedoucími k osobnímu rozvoji, 

dále byla silněji spojena s vynaložením úsilí a výzvami. Hédonický požitek byl ve výzkumu 

více spojený s uvolněním, štěstím, s bytím mimo dosah problémů.  
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Eudaimonická osobní pohoda se zaměřuje na to, jakým způsobem člověk žije a dosahuje 

smyslu v životě (Uchida, Takahashi, Kawahara, 2014). Eudaimonia se vztahuje k lidskému 

vzkvétání (flourishing) a plnému využití potenciálu jedince (např. sebeaktualizace), eudaimonia 

přesahuje rámec osobní pohody založené na štěstí („poháněné“ potěšením) a soustředí se na 

osobní rozvoj a na to, aby byl člověk sám sobě věrný (Disabato et al., 2016). Existující koncepce 

osobní pohody se od sebe odlišují, ale mají dva shodné body: komponentu osobního smyslu 

života a osobního rozvoje, vyloučení emoční komponenty (Ryan, Deci, 2001).  

 Blatný (2010) uvádí, že k hlavním zastáncům eudaimonického přístupu k osobní pohodě 

bývají řazeni humanističtí psychologové Carol Ryffová (koncepce psychologické osobní 

pohody) a autorská dvojice Richard Ryan a Edward Deci (teorie sebeurčení). Tito autoři 

vycházejí z tradic humanistické psychologie a také z děl dalších autorů, jež se věnovali 

tématům tvůrčího potenciálu, osobního růstu, seberealizace a životního smyslu (např. Carl 

Gustav Jung, Alfred Adler, Viktor Frankl, Erik Erikson) (Blatný, 2010).   

 Eudaimonickou osobní pohodu a její vztah k neprofesionálnímu sbrovému zpěvu 

zkoumaly např. Bushová a Gicková (2012) - jejich výzkumu se věnujeme v kapitole 3 Sborový 

zpěv a osobní pohoda.  

   

2.3  Vybrané koncepty osobní pohody 

Jak jsme již uvedli výše v textu, v kvantitativní části výzkumu měříme, zda je 

prokazatelný vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Ve výzkumu 

se zabýváme jak hédonickým, tak eudaimonickým pojetím osobní pohody, konkrétně 

subjektivní osobní pohodou v pojetí E. Dienera (hédonické pojetí osobní pohody) a 

psychologickou osobní pohodou C. Ryffové (eudaimonické pojetí osobní pohody). Na tyto 

koncepty osobní pohody se proto nyní zaměříme a vymezíme je.  

Sborový zpěv je skupinová aktivita, jež je provozována za společným cílem (kterým 

bývá společná interpretace sborového repertoáru). Myslíme si, že aktivita v pěveckém sboru 

může tak pro některé sborové zpěváky představovat společenskou výzvu. Členství v pěveckém 

sboru může také napomáhat ke vnímání společnosti jako smysluplné.  Z těchto důvodů 

považujeme za důležité v této kapitole pojednat i o konceptu sociální osobní pohody C. Keyse.   
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2.3.1 Dienerův přístup k osobní pohodě 

Ed Diener hovoří o tzv. subjektivní osobní pohodě (subjective well-being), jež je v jeho 

pojetí chápána jakožto jedincova kognitivní a afektivní (emoční) hodnocení jeho života. Tato 

hodnocení zahrnují emoční reakce na události a také kognitivní posouzení spokojenosti a 

naplnění.  Subjektivní osobní pohoda je tedy dle Dienera široký koncept, který zahrnuje nízkou 

úroveň negativních nálad, prožívání pozitivních emocí a vysokou životní spokojenost (Diener, 

Lucas, Oishi, 2005).  

Rané studie subjektivní osobní pohody přinesly mnoho zajímavých objevů. Např. 

Norman Bradburn ve své práci z roku 1969 prezentuje model osobní pohody, kterou pojímá 

jako funkci dvou nezávislých dimenzí - pozitivních a negativních afektů. Dimenze pozitivních 

afektů není tedy jen opakem dimenze negativních afektů. Pozitivní a negativní afekty jsou na 

sobě nezávislé (Bradburn, 1969). Diener, Lucas a Oishi (2005) uvádějí, že toto zjištění mělo 

důležitý dopad pro problematiku subjektivní osobní pohody. Ukázalo totiž, že snahy klinické 

psychologie o odstranění negativních stavů nemusí vést k posílení pozitivních stavů. Dle autorů 

tak eliminování bolesti nemusí vyústit k nárůstu potěšení, zbavení se úzkosti a smutku nemusí 

přinést štěstí. 

Diener et al. (1999) pohlížejí na subjektivní osobní pohodu jako na obecnou (širokou) 

oblast vědeckého zájmu, ne jako na samostatný specifický konstrukt. Subjektivní osobní 

pohoda se dle autorů skládá z několika dimenzí a subdimenzí. Hlavní dimenze a subdimenze 

subjektivní osobní pohody jsou uvedeny v tabulce č. 1.  

Tabulka č. 1: Komponenty subjektivní osobní pohody 

Pozitivní 

(příjemná) 

afektivita 

Negativní 

(nepříjemná) 

afektivita Životní spokojenost 

Spokojenost 

v různých oblastech 

života 

Euforie  Vina a stud Přání změnit život  Rodina  

Radost Smutek 

Spokojenost se současným 

životem Práce  

Hrdost Závist Spokojenost s minulostí Zdraví  

Potěšení 

Úzkost a 

obava Spokojenost s budoucností  Volný čas 

Náklonnost  Deprese 

Pohled významných druhých 

na život daného jedince Finance  

Štěstí  Stres   Já (self) 

Extáze Hněv   

Skupina daného 

jedince 
                                                              (Převzato z: Diener et al., 1999)  
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2.3.2 Psychologická osobní pohoda C. Ryffové  

Carol Ryffová (1989) přichází s multidimenzionálním modelem osobní pohody, jež 

stojí na pozitivním psychologickém fungování jedince a jež se nazývá psychologická osobní 

pohoda. Ryffová a Keyes (1995) uvádějí, že tento model psychologické osobní pohody se 

skládá ze šesti následujících dimenzí: 

- Autonomie (Autonomy): smysl pro sebeurčení.  

- Zvládání prostředí (Enviromental Mastery): schopnost efektivně zvládat svůj život 

a okolní svět.  

- Osobní růst (Personal Growth): pocit neustálého růstu a rozvoje jakožto člověka.  

- Pozitivní vztahy s druhými (Positive Relations With Others): schopnost mít 

kvalitní vztahy s druhými lidmi. 

- Smysl v životě (Purpose in Life): přesvědčení, že život je smysluplný.  

- Sebepřijetí (Self-Acceptance): pozitivní hodnocení sebe a své minulosti.  

Následuje podrobnější definování jednotlivých dimenzí psychologické osobní pohody 

C. Ryffové (Ryff 1989; Ryff, Keyes, 1995; Ryff, Singer, 2008): 

- Autonomie:  

Jedinec s vysokou hodnotou autonomie (high scorer): je nezávislý a sebeurčující; je schopen 

odolat společenským tlakům, jak by měl myslet a chovat se; hodnotí sám sebe dle osobních 

měřítek; reguluje své chování zevnitř.  

Jedinec s nízkou hodnotou autonomie (low scorer): své myšlení a jednání přizpůsobuje 

společenským tlakům; znepokojuje se hodnocením a očekáváním druhých; při důležitých 

rozhodnutích se spoléhá na druhé.  

- Zvládání prostředí: 

Jedinec s vysokou hodnotou zvládání prostředí (high scorer): má pocit kompetence při zvládání 

prostředí - nárocích každodenního života; je schopen vytvořit či vybrat vhodné prostředí pro 

naplňování svých hodnot a potřeb; je schopen efektivně využít příležitostí; má přehled o tom, 

co se v okolním prostředí děje.   

Jedinec s nízkou hodnotou zvládání prostředí (low scorer): má obtíže se zvládáním 

každodenních úkolů; není si vědom příležitostí, které se mu naskytnou; cítí se neschopný změnit 

nebo zlepšit prostředí kolem sebe.  
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     -   Osobní růst: 

Jedinec s vysokou hodnotou osobního růstu (high scorer): má pocit neustálého vývoje; má pocit 

realizace vlastního potenciálu; je otevřený novým zkušenostem; uvědomuje si pozitivní změny 

vlastního já v čase; mění se - více si uvědomuje sám sebe a je více efektivní.  

Jedinec s nízkou hodnotou osobního růstu (low scorer): má pocit osobní stagnace; cítí se 

znuděný a nemá zájem o život;  cítí se neschopen vytvořit si nové postoje či chování; nevnímá, 

že by se v čase nějak zdokonalil.  

 -  Pozitivní vztahy s druhými:  

Jedinec s vysokou hodnotou pozitivních vztahů s druhými (high scorer): má vřelé, uspokojivé 

vztahy s druhými lidmi; je schopný náklonnosti, empatie, intimity; zajímá se o druhé lidi, jejich 

dobro.  

Jedinec s nízkou hodnotou pozitivních vztahů s druhými (low scorer): má pouze pár blízkých 

vztahů; je pro něj obtížné být otevřený, vřelý a zajímat se o druhé lidi; je izolovaný a 

v mezilidských vztazích frustrovaný; není ochotný dělat kompromisy, aby si udržel blízké 

vztahy. 

 -   Smysl v životě: 

Jedinec s vysokou hodnotou smyslu v životě (high scorer): má životní cíle, ke kterým směřuje; 

má pocit, že jeho minulý i současný život má smysl; má víru (přesvědčení) dávající životu 

smysl.  

Jedinec s nízkou hodnotou smyslu v životě (low scorer): postrádá smysl současného života i 

minulosti; nemá životní cíle, ke kterým by směřoval; nemá žádnou víru (přesvědčení) dávající 

životu smysl.   

 - Sebepřijetí:  

Jedinec s vysokou hodnotou sebepřijetí (high scorer): má k sobě pozitivní postoj; je si vědom 

různých aspektů sama sebe - přijímá své pozitivní i negativní vlastnosti; přijímá svou minulost.  

Jedinec s nízkou hodnotou sebepřijetí (low scorer): je sám se sebou nespokojený; přál by si být 

někým jiným, než kým je; nepřijímá svou minulost; má problémy s některými svými 

vlastnostmi.  
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2.3.3 Sociální osobní pohoda; prospívání jedince 

C. Keyes (2002) operacionalizuje duševní zdraví jako syndrom skládající se ze 

symptomů pozitivních emocí a pozitivního fungování. Autor popisuje přítomnost duševního 

zdraví jako prospívání (flourishing). Dále uvádí, že duševní zdraví je možné zjišťovat skrze 

subjektivní osobní pohodu jedince a rozlišuje emocionální, psychologickou a sociální osobní 

pohodu.  

Dle Keyese (2002) emocionální osobní pohoda odráží přítomnost nebo absenci 

pozitivních emocí v životě jedince. Emocionální osobní pohodu lze zjistit měřením přítomnosti 

pozitivních emocí, absence negativních emocí a životní spokojenosti. Psychologickou osobní 

pohodu Keyes chápe ve shodě s výše uvedenou psychologickou osobní pohodou C. Ryffové 

(kapitola 2.3.2), jež se skládá ze šesti dimenzí (autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, 

pozitivní vztahy s druhými, smysl v životě, sebepřijetí).  

Keyes (1998) tvrdí, že pozitivní fungování jedince zahrnuje společenské úkoly a výzvy 

a hovoří v tomto kontextu o sociální osobní pohodě. Psychologická osobní pohoda ztělesňuje 

spíše osobní a soukromá kritéria pro hodnocení fungování jedince. Oproti tomu sociální osobní 

pohoda představuje spíše společenská a veřejná kritéria pro fungování člověka. Lidé dobře 

fungují, když vnímají společnost jako srozumitelnou a smysluplnou, když v ní spatřují 

potenciál k rozvoji. Dále lidé dobře fungují, když přijímají většinu částí společnosti, když 

vnímají sami sebe jako někoho, kdo společnosti přispívá, a když cítí, že patří do jejich 

společenství, která je přijímají. Autorův koncept sociální osobní pohody se skládá 

z následujících pěti dimenzí: 

- Sociální integrace: hodnocení vztahu jedince ke komunitě a společnosti; pocit 

podobnosti s druhými lidmi, kteří vytvářejí sociální realitu jedince; pocit 

sounáležitosti, sdílení; 

- Sociální akceptace: důvěra v druhé lidi, akceptace druhých, uznání druhých;  

- Sociální přínos: hodnocení sociální hodnoty jedince pro společnost; přesvědčení, 

že jedinec je důležitým členem společnosti a že může něco hodnotného světu dát; 

- Sociální aktualizace: hodnocení potenciálu společnosti k jejímu vývoji (hodnocení 

schopnosti společnosti mít vliv nad svým vývojem); pocit, že společnost má 

kontrolu nad svým osudem; víra ve vývoj společnosti a pocit, že společnost má 

potenciál, jež se uskutečňuje skrze obyvatele a instituce; 
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- Sociální soudržnost: vnímání organizace, fungování a kvality sociálního světa; 

zájem o dění ve společnosti; porozumění tomu, co se kolem děje; posouzení toho, 

že společnost je rozumná a předvídatelná, rozpoznatelná (Keyes, 1998).   

Domníváme se, že sborový zpěv může mít vztah k sociální osobní pohodě. Skrze 

sborový zpěv totiž lidé mohou vnímat, že přispívají společnosti (např. obohacují posluchače při 

koncertech pěveckého sboru), členství v pěveckém sboru může sboristům dávat pocit 

sounáležitosti, sdílení. I některé výzkumy poukazují na vztah sociální osobní pohody a 

neprofesionálního sborového zpěvu. Livesey et al. (2012) např. ve svém výzkumu prokázali 

sociální přínosy (např. sociální síť, sociální inkluzi) sborového zpěvu na osobní pohodu 

sboristů. Southcott a Joseph (2015) zjistili, že sborový zpěv dává sborovým zpěvákům pocit 

členství v komunitě. Uvedené výzkumy podrobněji uvádíme v kapitole 3. 1.1 Sborový zpěv u 

neklinické populace.   

 

2.4 Souvislosti osobní pohody 

Kebza a Šolcová (2005) uvádějí, že mezi hlavní determinanty úrovně osobní pohody 

většina autorů řadí proměnné, které se týkají lidského zdraví, subjektivně prožívané osobní 

spokojenosti a postavení jedince v sociální hierarchii. Levin a Chattersová řadí mezi 

determinanty úrovně osobní pohody zdravotní stav (health status), subjektivní posouzení 

celkového zdraví, objektivní ukazatele činnosti a fyzických funkcí, věk a socioekonomický 

status. Levin a Chattersová dále konstatují, že zapojení se do náboženských aktivit také bylo 

prokázáno jako důležitá determinanta úrovně osobní pohody (1998, cit. podle Kebza, 2005).  

Blatný (2010) rozlišuje následující zdroje osobní pohody: demografické faktory, 

osobnostní dispozice, shoda versus diskrepance mezi osobními očekáváními a skutečností a 

sociální vztahy.  

V rámci dalšího textu se budeme věnovat zdrojům osobní pohody, které dle našeho 

názoru souvisejí se sborovým zpěvem. Jak jsme uvedli v kapitole 1. 5 Další charakteristiky 

sborového zpěvu, Poledňák (2007) považuje za jedním rysů sborové hudby kolektivnost (která 

je autorem chápána jako protiklad jednotlivého osudu), nadindividuálnost a sakrálnost (zdroj 

sakrálnosti je autorem vnímán ve vztahu mezi bohoslužbou a kolektivním zpěvem). Z tohoto 

důvodu pojednáme o vlivu kultury a religiozity na osobní pohodu.  

Sborový zpěv je skupinová aktivita. Sborový zpěváci se díky provozování sborového 

zpěvu potkávají s dalšími sboristy, společně se podílejí na interpretaci hudebního repertoáru 
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sboru, tráví spolu čas na zkouškách pěveckého sboru, na koncertech, soustředěních (a mnohdy 

i mimo pěvecký sbor).  Vzhledem k této skutečnosti nám v souvislosti se sborovým zpěvem 

přijde podstatné pojednat o dalším zdroji osobní pohody, a to o sociálních vztazích. Sborový 

zpěv je také aktivita za společným cílem (zpívání sborové hudby jako takové, vystoupení 

pěveckého sboru), budeme se proto věnovat i vztahu cílů a osobní pohody.  

 

2.4.1  Kultura a osobní pohoda  

V literatuře je popsán vliv kultury na osobní pohodu. Diener (2000) uvádí, že různé 

národy odlišně hodnotí subjektivní osobní pohodu. Dle autora jednotlivé kultury ovlivňují cíle 

a hodnoty člověka, a tím mohou mít dopad na subjektivní osobní pohodu. Diener (2012) 

konstatuje, že vzhledem k tomu, že v některých kulturách jsou některé charakteristiky ceněny 

více než jiné, liší se kultury v prediktorech osobní pohody. Tak např. Diener a Diener (1995) 

zjistili, že sebeúcta byla silnějším prediktorem životní spokojenosti v individualistických 

kulturách než v kolektivistických. Suh, Diener a Updegraff (2008) ve svém výzkumu prokázali, 

že společenský život jedince více predikoval životní spokojenost v kolektivistických kulturách 

a že nálady a emoce více predikovaly životní spokojenost v individualistických kulturách.  

Domníváme se, že členství v pěveckém sboru úzce souvisí se společenským životem 

sborových zpěváků. Sboroví zpěváci se totiž pravidelně potkávají na zkouškách pěveckého 

sboru, na koncertech, jezdí na soustředění pěvekého sboru. Společně strávený čas jim dává 

prostor pro sdílení hudebních, ale i osobních zážitků. V pěveckém sboru vznikají pevná a 

dlouholetá přátelství. Na základě výše uvedeného výzkumu Suha, Dienera a Updegraffa (2008) 

proto předpokládáme, že společenský život umožněný členstvím v pěveckém sboru může mít 

vztah k životní spokojenosti jedince.   

Diener (2000) uvádí, že subjektivní osobní pohoda v různých kulturách může být 

částečně vysvětlena i mírou sociální opory. Široké rodiny v kolektivistických společnostech 

mohou poskytnout větší sociální oporu v těžkých časech, ale také mohou více zasahovat do 

naplňování smyslu jedince. Autor dále uvádí, že v kolektivistických společnostech méně lidí 

dělá své věci, ale méně lidí je ponecháno napospas.  

Myslíme si, že pěvecký sbor poskytuje řadě svých členů sociální oporu skrze přátelství, 

která v pěveckém sboru vznikají. Tento náš názor je možné podpořit i některými studiemi. 

Např. Gale et al. (2012) zjistili, že sboroví zpěváci v souvislosti se zpíváním v pěveckém sboru 

asociovali témata jako je přátelství a podpora.  Ve výzkumu Clementsové-Cortésové (2014) 
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probandi zmiňovali jako jeden z přínosů sborového zpěvu vytvoření přátelství, budování 

společenství (těmto výzkumům se podrobněji věnujeme v kapitole 3. 1. 2 Sborový zpěv u 

klinické populace). Dále se domníváme, že Dienerovy (2000) názory na kolektivistickou 

společnost (uvedené v předcházejícím odstavci) lze vztáhnout i na pěvecký sbor. Dle našeho 

názoru může pěvecký sbor pro řadu svých členů fungovat jako široká rodina, která jim poskytne 

sociální oporu, ale současně jim může zasahovat do života. Tak např. sboroví zpěváci se ve 

jménu společného cíle pěveckého sboru (např. nácvik repertoáru na vánoční koncert pěveckého 

sboru) mohou zříct svých jiných plánů a potřeb (např. nákup vánočních dárků, vánoční besídka 

v práci). Členství v pěveckém sboru tak může klást nároky na vlastní autonomii. Vondroušová 

(2013) např. ve své studii zjistila, že dětští sboroví zpěváci vykazovali vyšší citovou závislost 

(projevující se nižší samostatností, nižší autonomií) než nepěvci.    

Výše v textu jsme pojednali o vlivu kultury na osobní pohodu. Následující výzkumy 

poukazují na propojenost kultury, tradic a sborového zpěvu. Southcott a Joseph (2015) ve své 

studii zjistili, že členství v pěveckém sboru vytvořilo zpěvákům prostor pro sdílení a udržování 

kulturní identity (výzkum podrobněji uvádíme v kapitole 3. 1.1 Sborový zpěv u neklinické 

populace). Murniecová a Galejová (2012) ve své studii prokázaly, že důležitým motivem ke 

zpívání v pěveckém sboru je pro sborové zpěváky tradice jednotlivých pěveckých sborů. 

Sboristé z tradic oceňují zejména slavení narozenin, jelikož díky tradici vnímají, že jsou pro 

pěvecký sbor důležití (výzkum podrobně uvádíme v kapitole 3. 2 Motivace ke sborovému 

zpěvu).  Domníváme se, že tradice jednotlivých pěveckých sborů mohou být pro jejich členy 

opravdu velmi významné, protože mohou vést k větší pospolitosti a sounáležitosti (členů 

sboru). Tradice pěveckého sboru také mohou přispívat k budování jeho identity a k odlišení se 

od ostatních pěveckých sborů.  Na druhou stranu si zároveň myslíme, že tradice pěveckého 

sboru mohou vést u některých členů i k negativním pocitům. Tak např. slavení narozenin může 

být pro některé sborové zpěváky zatěžující, protože musí často vymýšlet a shánět dárky pro 

ostatní členy sboru, nechtějí být středem pozornosti při slavení vlastních narozenin apod.  

 

2.4.2 Religiozita a osobní pohoda 

Fungová (2017) ve svém výzkumu prokázala, že sborový zpěv v církevním pěveckém 

sboru pomáhá sborovým zpěvákům v modlení a ve spojení s Bohem. Sborové zpívání bylo 

zpěváky interpretováno jako přijetí víry, sbor byl také důležitým orgánem jejich církve 

(výzkum podrobně uvádíme v kapitole 3. 2 Motivace ke sborovému zpěvu).     
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Myslíme si proto, že v souvislosti se sborovým zpěvem, konkrétně se sborovým zpěvem 

v církevních pěveckých sborech, je podstatné pojednat i o religiozitě a jejím vztahu k osobní 

pohodě. Prostřednictvím zpívání v církevním pěveckém sboru jsou totiž sbroví zpěváci v 

blízkém kontaktu se svou vírou, jež může mít vztah k jejich osobní pohodě.  

Kebza a Šolcová (2005) uvádějí, že k tomu, aby měla religiozita pozitivní vliv na osobní 

pohodu, je potřeba kromě - příznivých historických a sociokulturních okolností - také 

konstelace těchto podmínek: a) mělo by se jednat zejména o vnitřně založenou, intrinzickou 

religiozitu, která je prožívaná zcela opravdově a upřímně; b) z ní vycházející navození prožitku 

vyšší kontroly nad směřováním svého života, který je chápaný v širším kontextu; c) soulad mezi 

vnitřním prožitkem víry (intrinzickou religiozitou) a jejími vnějšími projevy (extrinzickou 

religiozitou).  

Green a Elliottová (2010) zjišťovali účinky religiozity na zdraví a osobní pohodu, 

spokojenost v práci, v manželství a na vnímání finančního statusu. Výsledky výzkumu ukázaly, 

že věřící jedinci vypověděli lepší zdraví a byli více šťastní než nevěřící, a to bez ohledu na 

náboženskou příslušnost, náboženské aktivity (např. účast na bohoslužbách), práci, rodinu, 

sociální oporu či finanční status. Jedinci s liberální vírou měli tendenci být více zdraví, ale méně 

šťastní než jedinci s konzervativní vírou.   

Keyes a Reitzes (2007) zkoumali, zda náboženská identita může vysvětlit míru sebeúcty 

a depresivních symptomů u starších pracujících a lidí v důchodu. Studie prokázala, že 

s narůstající náboženskou identitou docházelo k růstu sebeúcty a poklesu depresivních 

symptomů (jako věřící lidé se dotyční vnímali např. více kompetentní, sebevědomější a více 

společenští).  

Na základě výše uvedených poznatků se domníváme, že způsob prožívání víry se může 

odrazit i v pěveckém projevu a vnímání sborové hudby. Myslíme si, že lidé, keří svou víru 

prožívají upřímně a opravdově a mají silnou náboženskou identitu, mohou zažívat při 

interpretaci duchovní sborové hudby až spirituální zážitky. Jejich pěvecký projev (který pro 

některé může znamenat spojení s Bohem) může být díky jejich upřímnému prožívání víry velmi 

procítěný, emotivní. 

 

2.4.3  Sociální vztahy 

Sborový zpěv je skupinová aktivita. Během sborových aktivit spolu sboroví zpěváci 

spolupracují, komunikují, sdílejí apod. V pěveckém sboru si lidé mohou najít blízké přátele, od 
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kterých získávají podporu a ocenění. Dle našeho názoru se mezi sboristy mohou však také 

objevovat i konflikty a nedorozumění (pramenící např. z odlišných povah, odlišných očekávání 

apod.). Považujeme proto za důležité věnovat se více i sociálním vztahům -  jakožto dalšímu 

zdroji osobní pohody.   

Diener a Biswas-Diener (2008) uvádějí, že sociální kontakt ovlivňuje štěstí a zdraví. 

Rodinné vztahy, blízká přátelství jsou pro štěstí důležitá. Nepotřebujeme jen mezilidské vztahy, 

potřebujeme blízké vztahy. Častý kontakt je jeden z typů intenzivního vztahu, ale nutně nemusí 

vést ke štěstí. Blízké vztahy, které nejvíce vedou ke štěstí, jsou charakteristické vzájemnou péčí, 

porozuměním, uznáním druhé osoby. Dle autorů se lidé cítí v těchto vztazích bezpečně a mohou 

s druhým člověkem počítat, když potřebují pomoc. I když se známými a běžnými přáteli 

můžeme zažívat legraci, jsou to právě podporující blízké vztahy, jež jsou pro štěstí nezbytné. 

Autoři se zamýšlejí i nad tím, proč na nás mají sociální kontakty pozitivní vliv. Druzí lidé nám 

např. dovolují milovat a být milováni. Umožňují nám cítit se bezpečně, oceňují nás atd. Stejně 

tak milovat druhé nám dává příležitost růst. Díky emocionální podpoře a soucitu našich 

milovaných jsme schopni čelit těžkým časům. Také rozmanitost lidí (rozmanitost jejich 

znalostí, nápadů, aktivit) může mít na nás příznivý vliv.  Názory druhých nám mohou 

napomáhat ve vytváření vlastních názorů, podněcovat kreativitu, bavit nás. Další důvod, proč 

profitujeme ze vztahů, je dle autorů ten, že skupiny, do kterých náležíme, nám pomáhají 

definovat, kdo jsme. Skupiny nám také napomáhají stát se někým větším (ve smyslu 

sebepřesahu) a významnějším než jsme my samotní. Žertování a humor jsou dalším produktem 

sociální interakce. Sdílení zážitků zvyšuje naše potěšení z řady aktivit (Diener, Biswas-Diener, 

2008).  

Zajímavý je i vztah mezi sociálními sítěmi a osobní pohodou. Kross et al. (2013) 

zkoumali vztah mezi užíváním facebooku a subjektivní osobní pohodou. Po dobu dvou týdnů  

u lidí zjišťovali, jak užívání facebooku ovlivňuje jejich subjektivní osobní pohodu (konkrétně 

afektivní složku a životní spokojenost). Užívání facebooku predikovalo negativní změny jak 

v afektivní složce, tak v životní spokojenosti. Přímá interakce s lidmi tyto negativní změny 

nepredikovala. Vztah mezi užíváním facebooku a subjektivní osobní pohodou také nebyl 

moderován motivací pro užívání facebooku, počtem přátel na facebooku, vnímanou sociální 

oporou, osamělostí, sebeúctou, mírou deprese či pohlavím. Autoři uvádějí, že přestože 

facebook naplňuje potřebu sociální kontaktu, osobní pohodu může oslabovat.   

 Jak prokázal výše uvedený výzkum, přímá interakce s lidmi (ve srovnání s užíváním 

facebooku) nepredikovala negativní změny v osobní pohodě. Sborový zpěv je jednou 
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z možností, jak se lidé mohou potkávat tváří v tvář. Domníváme se, že v pěveckém sboru 

mohou lidé navázat blízké vztahy a že díky vzájemné podpoře a přijetí se mohou cítit bezpečně. 

Pěvecké sbory také často sdružují lidi s různými názory a z různých prostředí. Sboroví zpěváci 

se tak mohou vzájemně obohacovat, být pro sebe inspirací. Dle našeho názoru pěvecký sbor 

může také fungovat jako skupina, která napomáhá svým členům k definování sebe sama. 

Myslíme si, že pěvecký sbor (zejména společná interpretace sborové hudby) umožňuje 

sebepřesah jednotlivých členů sboru. Sociální přínosy sborového zpěvu byly dokázány v řadě 

výzkumů (např. Clements-Cortés, 2013; Balsnes, 2012; Rohwer, 2010).  

Na druhou stranu je nutné poznamenat, že vzájemná interakce sborových zpěváků a 

členství v pěveckém sboru může být spojené i s negativními pocity, jež mohou pramenit 

z různých antipatií, odlišných názorů, rivality apod. I některé výzkumy (např. Kreutz a Brünger, 

2012; Vondroušová, 2013) prokázaly negativa neprofesionálního pěveckého sboru pramenící 

z mezilidských vztahů a vzájemné interakce členů sboru (výzkumy zabývající se negativy a 

přínosy sborového zpěvu uvádíme detailně v kapitole 3 Sborový zpěv a osobní pohoda).   

 

2.4.4 Cíle  

 Vzhledem k tomu, že sborový zpěv je aktivita za společným cílem, budeme se nyní 

zabývat i vztahem cílů a osobní pohody.  

Michalos (1985) prezentoval teorii diskrepancí, dle které se lidé srovnávají s různými 

standardy, jako jsou druzí lidé, minulost, aspirace a ideální hladina spokojenosti, cíle či potřeby. 

Spokojenost (soudy o spokojenosti) jsou poté založené na diskrepancích mezi aktuální situací 

(současnými podmínkami) a těmito standardy.  Blatný (2010) uvádí, že podle teorií diskrepancí 

je úroveň osobní pohody dána mírou shody nebo neshody mezi očekáváními, potřebami, 

touhami, aspiracemi, cíli, životními plány a skutečným stavem věcí.  

Blatný (2010) dále uvádí, že je nutné, aby aspirace a cíle byly přiměřené našim 

schopnostem a možnostem. Pokud má člověk příliš vysoké aspirace, nemusí jich dosáhnout. 

Dílčí úspěchy ve srovnání s konečným cílem mu poté nepřinášejí dostatečnou míru uspokojení. 

Csikszentmihalyi tvrdí, že ideální nejsou ani příliš nízké cíle, jelikož mohou vést k pocitům 

nudy (1990, cit. podle Blatný, 2010).  

 Emmons a Diener (1985) prokázali, že samotná míra aspirací nebyla dobrým 

prediktorem subjektivní osobní pohody u univerzitních studentů. Diener a Fujita (1995) zjistili, 

že prediktorem subjektivní osobní pohody není pravděpodobně míra aspirací, ale to, zda jsou 
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aspirace nastaveny realisticky a zda jsou kongruentní se zdroji jedince (např. peníze, rodinná 

podpora, sociální dovednosti, blízcí přátelé atd.). Zdroje predikovaly subjektivní osobní pohodu 

mnohem silněji, když byly s cíli kongruentní (než když nebyly s cíli kongruentní). 

 Dle Blatného (2010) je z hlediska přínosu osobních cílů na osobní pohodu důležité, zda 

je s nimi daný člověk ztotožněn (zda vycházejí z jeho niterných potřeb) nebo je k jejich 

naplnění vedený vnějšími pobídkami. Autor dále uvádí, že dosažení cíle, se kterým člověk není 

vnitřně ztotožněn, má pro osobní pohodu krátkodobější a menší efekt, než naplnění cíle, ke 

kterému je vnitřně motivovaný. Cíle, které pro nás mají charakter závazku, povinnosti, nebo 

cíle, se kterými nesouhlasíme, poté osobní pohodu snižují. McGregor a Little (1998) ve své 

studii zjistili, že účinnost v dosahování cílů souvisí se štěstím a integrita cílů (to, jak jsou cíle 

kongruentní s klíčovými aspekty self jedince) souvisí se smyslem.  

 Samotný proces uskutečňování cílů má větší vliv na osobní pohodu než samotné 

dosažení cílů (Diener, Biswas-Diener, 2008). A proto lidé s vysokými aspiracemi a s nízkými 

aktuálními výsledky (v dosahování vytyčených cílů) mohou být spokojeni, pokud dělají 

přiměřený pokrok k dosažení jejich cílů (Diener et al., 1999). Když totiž dělají dostatečně 

rychlý pokrok k dosažení jejich cílů, dostaví se u nich pozitivní emoce. Subjektivní osobní 

pohoda je z tohoto pohledu jakýmsi měřidlem vzdálenosti jedince od jeho cíle (Schusterová, 

2007).  

 Myslíme si tak, že pokud sborový zpěvák vnímá pokrok, který dělá při učení se určité 

písně, může to v něm vyvolávat pozitivní emoce, přestože se ještě celou píseň zcela nenaučil.  

Vzhledem k tomu, že se sboroví zpěváci věnují neprofesionálnímu sborovému zpěvu ve svém 

volném čase, dále předpokládáme, že se této aktivitě věnují dobrovolně, protože opravdu chtějí 

(že je to aktivita, která je v souladu s jejich potřebami).  Věnování se sborovému zpěvu může 

být pro některé jedince i důležitým a smysluplným cílem (ve smyslu jeho uskutečňování), jak 

dokazují i následující výzkumy.  

Vondroušová (2013) ve svém výzkumu zjistila, že se dětští sboroví zpěváci těší na 

vystoupení svého sboru (ze zjišťovaných přínosů se tento aspekt umístil u probandů na třetím 

místě). Autorka sděluje, že vystoupení pěveckého sboru jsou cílem, ke kterému se směřuje. 

Dávají proto sborové činnosti smysl. Gale et al. (2012) ve svém výzkumu odhalili, že sboroví 

zpěváci (konkrétně lidé, kteří prodělali rakovinu plic, a jejich blízcí) spojovali se sborovým 

zpěvem témata společný cíl a zaměření na budoucnost. Livesey et al. (2012) prokázali, že 

sborový zpěv přináší sborovým zpěvákům smysl a význam v životě. Balsnesová (2012) 

v provedené případové studii popisuje, že sborová zpěvačka si uspořádala svůj život kolem 
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sborových aktivit (tak moc pro ni byl v životě významným). Uvedené výzkumy podrobněji 

uvádíme v následující kapitole 3. Sborový zpěv a osobní pohoda. 

Na základě výzkumů uvedených v předcházejícím odstavci lze předpokládat, že 

uskutečňování cílů může být pro osobní pohodu důležitější než jejich samotné dosažení. 

Zkoušení sborového repertoáru a příprava na koncert tak nemusí být pro sborové zpěváky méně 

významné než koncert samotný.  

Dále se domníváme, že práce na společném cíli (interpretace sborového repertoáru) 

může v některých sborových zpěvácích vyvolávat i negativní pocity. Dle našeho názoru je to 

např. tehdy, když se sborovému zpěvákovi nelíbí repertoár jeho pěveckého sboru (se zpíváním 

takového repertoáru pak nemusí být ztotožněn a být vnitřně motivovaný pro jeho učení se). 

Problémy mohou také nastat v případě, když má sborový zpěvák hudební schopnosti, které 

neodpovídají hudební úrovni pěveckého sboru, ve kterém působí. Repertoár sboru je pak pro 

něj z hlediska hudebních schopností příliš náročný nebo naopak příliš jednoduchý. Cíle -  

interpretace hudebního repertoáru - jsou  pro něj poté nastaveny příliš vysoko nebo nízko, což 

se může negativně odrážet na jeho osobní pohodě.  
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3 Sborový zpěv a osobní pohoda  

V této kapitole se budeme věnovat vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou. Nejdříve se zaměříme na přínosy sborového zpěvu. Uvedeme proto empirické 

studie, které se zabývají vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou, také studie 

zabývající se vztahem mezi sborovým zpěvem a zdravím, kvalitou života a studie zaměřující 

se na přínosy sborového zpívání.  

Následně pojednáme o motivaci pro sborové zpívání. Přiblížíme výzkumy, jež se 

zaměřily na toto téma. Zajímá nás totiž, proč lidé začali chodit a chodí zpívat do pěveckého 

sboru. Domníváme se, že zkoumáním motivace pro sborové zpívání můžeme také získat 

odpověď na to, jakým způsobem sborové zpívání přispívá k jejich osobní pohodě.  

Poté pojednáme o negativech sborového zpěvu, zaměříme se na příslušné studie 

k tomuto tématu. Stinné stránky sborového zpívání se totiž k osobní pohodě také mohou 

vztahovat, a to tím, že mohou oslabovat pozitivní účinky sborového zpěvu.   

 

3.1 Přínosy sborového zpěvu 

Vârlan (2016) sděluje, že sborová hudba a aktivita sborového zpěvu celkově dodává 

sebevědomí a umožňuje vyjádření jedince. Poskytuje také důvěru ve členy sboru. To dle autora 

vysvětluje zásadu sdílení - že je jednodušší zpívat ve skupině než jako jednotlivec (což zahrnuje 

i plnou zodpovědnost za výkon). Autor dále uvádí, že sborová aktivita upřednostňuje propojení 

mezi lidmi, posiluje přátelské vazby, solidaritu, podporu a vzájemnou pomoc. Má velkou roli 

v udržování dobrého fyzického a psychického zdraví. Vârlan dále tvrdí, že sborový zpěv také 

zdokonaluje estetický hudební cit. Učí jedince hlasovou techniku, seznamuje ho s hudebním 

prostředím, vystupováním. Sborový zpěv dále rozšiřuje znalost mateřského jazyka, podporuje 

dosahování cílů (kdy se spojí úsilí jednotlivců) (Vârlan, 2016). 

I výsledky výzkumů psychologických souvislostí sborového zpěvu podporují myšlenku, 

že sborový zpěv může být přínosný pro osobní pohodu a zdraví (např. Balsnes, 2012; Fogg-

Rogers et al. 2016; Garrido et al. 2016). Nyní proto uvedeme výzkumy zabývající se vztahem 

mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou, vztahem mezi sborovým zpěvem a kvalitou života, 

vztahem mezi sborovým zpěvem a zdravím a výzkumy zabývající se přínosy sborového 

zpívání. Tyto výzkumy jsme tématicky roztřídili do tří kategorií: 1: sborový zpěv u neklinické 

populace, 2. sborový zpěv u klinické populace, 3. sborový zpěv ve vězeňství a u lidí bez 

domova.  
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3.1.1 Sborový zpěv u neklinické populace 

Pérez-Aldeguer a Leganésová (2014) se ve své studii zabývali rozdíly v psychologické 

osobní pohodě mezi neprofesionálními sboristy a lidmi, kteří se nevěnují sborovému zpěvu 

(kontrolní skupina). Výzkumu se celkově zúčastnilo 496 jedinců (z toho 312 žen a 184 mužů) 

ve věku 64 až 78 let (M = 69 let; SD = 4,07).  Skupinu sborových pěvců tvořilo 250 lidí z pěti 

neprofesionálních sborů. Tito lidé se věnují sborovému zpěvu 1x týdně po dobu 6 až 24 měsíců. 

Kontrolní skupinu nepěvců tvořilo 246 jedinců. Jednalo se o příbuzné a přátele sborových pěvců 

ze stejných vesnic a s podobným zázemím (jako sboristi). Autoři zvolili kvantitativní design 

výzkumu. Psychologická osobní pohoda byla měřena SPWB (Scales of Psychological Well-

being; subškály: autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, smysl 

v životě, sebepřijetí). Data byla sbírána na začátku zkoušek sborového zpěvu. Výsledky 

výzkum prokázaly signifikantně vyšší míru celkové psychologické osobní pohody u sboristů 

(ve srovnání s nesboristy). Sboristé měli ve srovnání s nesboristy signifikantně vyšší míru 

sebepřijetí, pozitivních vztahů s druhými, zvládání prostředí a osobního růstu. Sboristé měli 

průměrně vyšší skóre i na subškálách autonomie a smysl v životě (hodnoty však nebyly 

signifikantní). Nejvyšších hodnot dosahovali sboristi v dimenzích osobní růst, zvládání 

prostředí a pozitivní vztahy s druhými.  Ženy vykazovaly vyšší psychologickou osobní pohodu 

než muži (jak u sboristů, tak v kontrolní skupině).  Nejvíce u nich byly v rámci psychologické 

osobní pohody zvýšeny dimenze pozitivní vztahy s druhými, osobní růst a sebepřijetí.   

Buschová a Gicková (2012) zkoumaly vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou. 

Ve studii se zabývaly jak hédonickým, tak eudaimonickým přístupem k osobní pohodě. 

Výzkumu se zúčastnilo 59 sboristů (44 žen, 15 mužů) ve věku 28 až 80 let (M = 55,2 let) ze 

dvou pěveckých neprofesionálních sborů v Ontariu v Kanadě. Hédonická osobní pohoda byla 

měřena prostřednictvím škály PANAS (Positive and Negative Affect Scale) a škály SWLS 

(Satisfaction With Life Scale). Eudaimonická osobní pohoda byla měřena pomocí FS 

(Flourishing Scale), VS (Vitality Scale) a SPWB (Scales of Psychological Well-Being) -   ze 

které byly vybrány pouze subškály osobní růst a pozitivní vztahy s druhými. Autorky dále 

zjišťovaly, zda osobnost (resp. osobnostní dimenze BIG FIVE, tj. otevřenost, extraverze, 

neuroticismus, svědomitost a přívětivost), vnímaná sociální opora a počet hodin sborového 

zpívání týdně mohou predikovat osobní pohodu sboristů. Vnímaná sociální opora byla měřena 

prostřednictvím škály MSPSS (Multidimensional Scale of Perceived Social Support), 

osobnostní dimenze byly zjišťovány pomocí osobnostního inventáře TIPI (Ten - Item 
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Personality Invenory). Metody byly administrovány před zkouškou a po zkoušce pěveckého 

sboru. Výsledky výzkumu prokázaly, že v rámci jedné zkoušky sborového zpěvu došlo 

k významnému nárůstu  pozitivních afektů (partial η2=0,13), vitality (partial η2=0,16) a 

osobního růstu (partial η2=0, 11).   Výsledky výzkumu dále prokázaly, že pouze vnímaná 

sociální opora predikovala změnu (pozitivní) osobní pohody, konkrétně (pozitivní) změnu 

pozitivních afektů. Měřené osobnostní dimenze a počet hodin zpívání týdně změnu osobní 

pohody nepredikovaly.  

Valentinová a Evansová (2001) ve své studii srovnávaly možné přínosy sborového 

zpěvu, sólového zpěvu a plavání na náladu (konkrétně byla měřena tenze, energie, hedonie) a 

fyziologické proměnné (systolický a diastolický krevní tlak, tepová frekvence) u mladých 

dospělých jedinců. Studie se zúčastnilo 30 probandů ve věku 18 až 54 let (M = 21,2 let). Sólové 

zpěváky tvořilo 10 studentů, kteří pravidelně měli hodiny zpěvu na vysoké škole. Sborových 

zpěváků bylo ve studii 13 a byli vybráni z pěveckého sboru při vysoké škole. Plavce tvořilo 10 

členů univerzitního plaveckého klubu. Nálada byla měřena pomocí metody UMACL (The 

UWIST model adjective check list) -  tři škály měří míru tenze, energie a hedonie. Digitální 

tlakoměr a měřič tepové frekvence byly použity k měření krevního tlaku a tepové frekvence. 

Sóloví zpěváci byli testováni během jejich hodiny zpěvu, sboroví zpěváci během zkoušky 

pěveckého sboru a plavci při plavání v místním bazénu. Jedinci byli osloveni (s nabídkou účasti 

na výzkumu) stejným experimentátorem bez předcházejícího upozornění. Potencionální 

dobrovolníkům byla nabídnuta účast ve výzkumu, ve kterém se bude zkoumat účinek určitých 

činností. Dále byli informováni o tom, že účast na výzkumu zahrnuje vyplnění dotazníku a 

měření krevního tlaku a tepové frekvence. Jedinci, kteří s testováním souhlasili, se mohli na 

několik minut usadit. Následně jim byl administrován UMACL a změřen krevní tlak a tepová 

frekvence. Poté se věnovaly příslušným aktivitám (sólový zpěv, sborový zpěv, plavání) po 30 

minut. Ihned po skončení těchto aktivit bylo zopakováno měření (probandi znovu vyplnili 

UMACL a byl jim znovu změřen krevní tlak a tepová frekvence).  Výsledky výzkumu 

prokázaly, že sólový zpěv, sborový zpěv i plavání (vykonávání těchto aktivit) signifikantně 

snižují napětí a signifikantně zvyšují energii, hedonii a tepovou frekvenci. Plavání na výše 

uvedené proměnné působilo nejvýrazněji. Rozdíly mezi sólovým a sborovým zpěvem byly 

zanedbatelné.  

Johnsonová et al. (2013) zkoumali vztah mezi vnímanými přínosy sborového zpívání a 

kvalitou života u starších jedinců ve Finsku. Výzkumu se zúčastnilo 117 probandů (z toho 64% 

mužů) starších 55 let (M = 71 let) z  8 komunitních neprofesionálních sborů. U probandů byla 
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měřena kvalita života (WHOQOL-BREF; 4 dimenze: fyzické zdraví, psychologické 

zdraví/prožívání, sociální vztahy, prostředí), depresivní symptomy (GDS - Geriatric 

Depression Scale) a přínosy spojené se sborovým zpěvem (dotazník vlastní konstrukce - 

Benefits of Choral Singing Measure; 4 subškály: emoční přínosy, relaxace, motivace pro 

sborové zpívání, sociální opora). Výsledky prokázaly signifikantní vztah mezi vnímanými 

přínosy sborového zpívání a několika oblastmi kvality života (psychologická, sociální vztahy, 

prostředí). Tento vztah zůstal signifikantní i po regulaci věku a depresivních symptomů 

(kovariáty). Vztah mezi vnímanými přínosy sborového zpívání a fyzickou kvalitou života 

(fyzickým zdravím) nebyl signifikantní.  Sboroví zpěváci v této studii vykazovali nízkou 

hladinu depresivních symptomů (u nikoho z nich nebyla prokázána klinická deprese) a vysokou 

míru celkové kvality života a celkové spokojenosti se zdravím (měřeno WHOQOL-BREF).   

Cohen et al. (2006) se ve své studii zabývali vlivem sborového zpěvu na celkové fyzické 

zdraví, psychické zdraví a společenské aktivity u zdravých seniorů (resp. seniorů, kteří nemají 

zdravotní problémy, jež by jim bránily v pravidelné účasti na komunitních aktivitách). 

Výzkumu se zúčastnilo 166 probandů starších 64 let. Výzkumná skupina se skládala z 90 

seniorů, kteří začali zpívat v komunitním pěveckém sboru (předchozí pěvecká zkušenost nebyla 

požadována) a pravidelně se po dobu jednoho roku věnovali sborovému zpívání. Kontrolní 

skupina byla tvořena 76 jedinci, kteří se pravidelně věnovali jiným komunitním aktivitám 

(jednalo se o individuální i skupinové aktivity, např. malování, vyrábění šperků, poezie, psaní). 

Probandi byli hodnoceni v době vstupu do pěveckého sboru a poté po 12 měsících. Celkové 

fyzické zdraví, využívání lékařské péče i míra zapojení se do společenských aktivit byly získány 

na základě sebehodnocení probandů v těchto oblastech (probandi odpovídali na strukturované 

otázky). V rámci psychického zdraví byla měřena morálka, osamělost a deprese.  Morálka byla 

zjišťována prostřednictvím škály PGCMS (the Philadelphia Geriatric Center Morale Scale). 

Osamělost byla měřena škálou the Loneliness Scale-III a deprese byla měřena škálou GDP-SF 

(Geriatric Depression Scale-Short Form). Výsledky výzkumu prokázaly (na základě 

kvantitativní analýzy dat), že ve srovnání s kontrolní skupinou měli sboristi po roce zpívání 

v pěveckém sboru lepší hodnocení celkového fyzického zdraví, nižší počet návštěv u lékaře, 

užívali méně medikace, měli méně jiných zdravotních problémů a snížil se u nich počet pádů. 

Ve srovnání s kontrolní skupinou se také sboristi cítili méně osamělí, měli výše nastavená 

morální měřítka. U kontrolní skupiny došlo po roce k signifikantnímu poklesu aktivit, u sboristů 

byl zaznamenána tendence k nárůstu aktivit. Rozdíly v míře deprese nebyly (po roce) u 

srovnávaných skupin signifikantní.  
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Kreutz et al. (2004) zkoumali souvislost sborového zpěvu a sekrece imunoglobulinu A 

(pozn. protein zodpovědný zejm. za ochranu vůči respiračním onemocněním) a kortizolu (pozn. 

stresový hormon). Dále se zabývali vztahem mezi sborovým zpěvem a emočními stavy. 

Výzkumu se zúčastnilo 31 členů (23 žen, 8 mužů) neprofesionálního pěveckého sboru ve věku 

29 až 74 let (M = 56,9 let; SD = 14, 8). Aktivní zpívání bylo srovnáváno s poslechem hudby. 

Výzkum byl realizován v čase pravidelných zkoušek pěveckého sboru (jež trvají 1h). Sboristé 

nejdříve zpívali Mozartovo Requiem. Za týden poté stejní sboristé Mozartovo Requiem 

„pouze“ poslouchali z CD a současně jim byly nahlas čteny články o zpěvu z 18. století. Emoční 

stavy byly měřeny prostřednictvím škály PANAS (Positive and Negative Affect Schedule), 

sekrece imunoglobulinu A a kortizolu byla získávána ze slin.  Emoční stav, sekrece 

imunoglobulinu A a kortizolu byla měřena na začátku a na konci každého setkání. Výsledky 

výzkumu prokázaly, že sborové zpívání vedlo k signifikantnímu poklesu negativní afektivity a 

k signifikantnímu nárůstu pozitivní afektivity a imunoglobulinu A. Po sborovém zpívání 

nedošlo ke změně míry kortizolu. Poslech sborové hudby vedl k signifikantnímu zvýšení 

negativní afektivity a k signifikantnímu poklesu kortizolu. Autoři uvádějí, že výsledky 

výzkumu podporují hypotézu, že sborové zpívání má pozitivní vztah k emočním stavům a také 

posiluje imunitu. Autoři dále uvádějí, že pokles kortizolu bývá spojený s relaxací, 

psychologickým útlumem, redukcí stresu. Výzkum prokázal spojení poslechu sborové hudby 

s negativní afektivitou. Výzkumníci se proto domnívají, že poslech sborové hudby byl 

probandy částečně vnímán jako nudný, utlumující.   

Je otázkou, zda by výsledky výzkumu Kreutze et al. (2004) byly totožné, pokud by 

sboroví zpěváci zpívali a poslouchali jinou skladbu klasické hudby či skladbu z jiného 

hudebního žánru (ve výzkumu totiž sboroví zpěváci aktivně zpívali a poté poslouchali pouze 

Mozartovo Requiem). Je možné, že by se při zpívání a poslechu jiné skladby klasické hudby 

(či hudebního žánru) výsledky lišily.  Bylo by také zajímavé realizovat daný výzkum u sólového 

zpěvu (tj. sledovat vztah sekrece imunoglobulinu A, sekrece kortizolu, emočních stavů a 

sólového zpěvu). Výsledky výzkumu totiž nejsou zobecnitelné na jiný druh zpěvu. Těchto 

skutečností jsou si ale autoři vědomi a zmiňují je v diskusi svého výzkumu.  

Vondroušová (2013) ve výzkumu v rámci své rigorózní práce zjistila, že děti (ve věku 

11 až 15 let) navštěvující ve volném čase pěvecký sbor mají ve srovnání s nesboristy příznivější 

sebepojetí, jsou se sebou spokojenější a více si věří. Sboristé také pozitivněji hodnotí své 

schopnosti. Ve srovnání s kontrolní skupinou sboristé lépe zvládají své silné emoce, jsou méně 

podráždění a méně se u nich objevují projevy agrese zaměřené vůči lidem i zvířatům.  Sboristé 
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také snadněji projevují své emoce, vykazují vyšší emocionální stabilitu (jsou méně výbušní, 

přecitlivělí apod.) a celkové emoční ladění je pozitivnější než u nesboristů (sboristé např. 

vnímají život optimističtěji a očekávají jeho hladký průběh). Jako jeden z měřících nástrojů byl 

ve výzkumu použit dotazník SVZS  (dotazník Subjektivního vnímání sborového zpěvu). 

Dotazník SVZS zjišťuje pozitivní (subškála sbor jako přínos) i negativní stránky (subškála sbor 

jako nutnost) sborové činnosti. Analýza subškály sbor jako přínos odhalila, že nejvíce si dětští 

sboristé cení, když se rodiče přijdou podívat na vystoupení jejich sboru (tato položka měla 

nejvyšší aritmetický průměr v dotazníku). Dále mají v oblibě sborová soustředění (i když byla 

v dotazníku položka, jež se týkala sborových zkoušek, děti více preferují sborová soustředění). 

Na třetím místě se umístilo tvrzení, že se sboroví zpěváci těší na vystoupení jejich sboru.  

Autorka vysvětluje výsledky tím, že dětští sboristé oceňují, když můžou s rodiči sdílet 

významný okamžik sborového vystoupení a když je rodiče pochválí za to, co se naučili. Obliba 

soustředění je dle autorky dána nejen intenzivní pěveckou činností, ale také ze sociálních 

aspektů (např. organizovaně i výběrově trávený volný čas napomáhá k budování vztahů mezi 

sboristy a mezi sboristy a sbormistrem). Vystoupení pěveckého sboru zase přispívají ke 

smysluplnosti sborové činnosti (je to cíl, ke kterému se směřuje). Na výzkum Vondroušové se 

podrobněji zaměřujeme v kapitole 3. 3 Negativa sborového zpěvu.  

Domníváme se, že přínosy sborového zpěvu, které zjistila Vondroušová (2013) u 

dětských sboristů, lze spatřovat i u dospělých sborových zpěváků. Dle našeho názoru je i pro 

dospělé sborové zpěváky důležité, když se jejich blízcí přijdou podívat na koncert sboru, jelikož 

jim tak mohou vyjadřovat pozornost a zájem o jejich osobu a o to, čemu se věnují. Dospělí 

sboroví zpěváci také mohou mít v oblibě soustřědění pěveckého sboru, protože se zde mohou 

intenzivně věnovat sborové hudbě a trávit čas s ostatními členy sboru. Myslíme si, že koncerty 

přispívají ke smysluplnosti působení v pěveckém sboru i u dospělých zpěváků. Mohou pak totiž 

smysluplněji vnímat nácvik repertoáru, na kterém se pracuje během jednotlivých zkoušek. 

Clift a Hancox (2001) uskutečnili dvě výzkumné studie, jež se zabývaly přínosy 

sborového zpívání u členů univerzitního sboru (který se skládal hlavně ze studentů, ale i např. 

ze zaměstnanců univerzity). V rámci první studie 84 členů univerzitního sboru (věk a pohlaví 

nebylo nutné při první studii uvádět) vyplnilo dotazník vlastní konstrukce, ve kterém byli 

dotazováni, zda vnímají sociální, emocionální, fyzické a spirituální přínosy sborového zpívání 

a pokud ano, měli pak přínosy blíže specifikovat (vysvětlit, jakým způsobem jim sborové 

zpívání prospívá). V dotazníku byli také dotazováni, zda účast ve sboru může být nějakým 

způsobem dobrá pro jejich zdraví. Dotazník se skládal převážně z otevřených otázek. Byla 
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provedena obsahová a frekvenční analýza dat, která přinesla následující výsledky. Sociální 

přínos sborového zpívání vnímalo 87 % sboristů. Emocionální přínos vnímalo 75 % sboristů. 

Fyzicky sborové zpívání prospívalo 58 % sboristů, spirituálně 49 % sboristů. Obsahová analýza 

přiblížila, jak probandům sborový zpěv prospívá, nejčastěji se objevovala tato témata: 

potkávání nových lidí; cítí se pozitivněji; zvýšení kontroly nad dýcháním; cítí se více 

v harmonii, spojení. Druhá studie navazovala na první studii a zúčastnilo se jí 91 sboristů 

univerzitního sboru. Jednalo se o 74 žen a 16 mužů (jeden proband neuvedl pohlaví) ve věku 

18 až 69 let (více jak polovina probandů výzkumného vzorku byla ve věku 18-19 let). 

K získávání dat byl použit dotazník vlastní konstrukce, který byl sestrojen na základě výsledků 

první studie. Tento dotazník reprezentoval čtyři oblasti přínosů sborového zpívání. Dotazník 

konkrétně obsahoval 32 výroků, které reprezentovaly hlavní témata vztahující se k sociálním, 

emocionálním, fyzickým a spirituálním přínosům sborového zpěvu. Výroky se snažily co 

nejvíce podobat (použitím slov, frází) odpovědím sboristů z první studie (např. „Zpívání mi 

pomáhá zvyšovat kapacitu plic.“; „Zpívání mi pomáhá se uvolnit.“). Byly k nim ještě přidány 

dva výroky vztahující se k přínosům sborového zpěvu na imunitní systém.  Probandi hodnotili 

výroky na pětibodové stupnici (jak moc s nimi souhlasí - nesouhlasí). Výroky byly 

formulovány pouze pozitivně (např. „Zpívání pomáhá zvýšit moji kapacitu plic.“, „Zpívání mi 

pomáhá relaxovat.“). Data byla zpracována prostřednictvím analýzy hlavních komponent a 

rotace Oblimin. Na základě analýzy dat bylo identifikováno šest dimenzí přínosů souvisejících 

se sborovým zpíváním: přínosy pro psychologickou osobní pohodu a relaxaci (např. redukce 

stresu, zklidnění, pozitivní nálada); přínosy pro dýchání (např. zvýšená kapacita plic, 

zdokonalení dýchání, posílení bránice) a držení těla; sociální přínosy (např. vazba se sborem, 

noví přátelé); spirituální přínosy (např. objevení spirituální stránky života, větší blízkost 

s Bohem); emocionální přínosy (stimulace adrenalinu, dojemný zážitek) a přínosy pro srdce a 

imunitní systém (např. zvýšení kyslíku, cvičení pro srdce, stimulace imunitního systému). Přes 

40 % sboristů rozhodně souhlasilo s následujícími tvrzeními: „Zpívání mi pomáhá 

k pozitivnější náladě.“; „Zpívání je pro mě někdy dojemným zážitkem.“; „Zpívání mě činí 

mnohem šťastnějším.“; „Zpívání je dobré pro mou duši.“.  

Clift a Hancox (2010) zkoumali význam sborového zpívání pro osobní pohodu, kvalitu 

života a zdraví u sboristů z Anglie, Austrálie a z Německa. Výzkum kombinuje kvantitativní a 

kvalitativní metodologii a zúčastnilo se ho 1124 sborových zpěváků (z toho 72% žen; 28 %  

mužů; M = 57 let) z celkově 21 neprofesionálních sborů (633 sboristů z Anglie, 325 sboristů 

z Německa, 166 sboristů z Austrálie). Respondentům byl administrován dotazník WHOQOL-

BREF, jež hodnotí kvalitu života ve čtyřech následujících oblastech: fyzické zdraví, 
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psychologické zdraví/prožívání, sociální vztahy, prostředí. Dále jim byla administrována 

dvanácti položková škála zjišťující účinky sborového zpívání (Effects of Choral Singing Scale). 

Respondenti také písemně odpovídali na tři otevřené otázky, které zjišťovaly účinky sborového 

zpívání na kvalitu života, osobní pohodu (psychologickou a sociální) a fyzické zdraví. 

Výsledky výzkumu (na základě analýzy odpovědí na škále Effects of Choral Singing Scale) 

poukázaly na to, že velká většina sboristů ve všech zemích (Anglie, Austrálie, Německo) vnímá 

pozitivní přínos sborového zpívání na svou osobní pohodu. Ženy dosahovaly vyšších skórů než 

muži, a to ve všech uvedených zemích i v celém výzkumném vzorku. Autoři rozdíl mezi muži 

a ženami vysvětlují možností, že ženy jsou více citově expresivní. Výzkum dále prokázal 

signifikantní pozitivní korelaci mezi psychologickou kvalitou života a pozitivními přínosy 

sborového zpívání u žen, ale ne u mužů. Zvláštní pozornost byla věnována 85 jedincům, kteří 

vykazovali relativně nízkou hladinu psychologické kvality života a velký pozitivní přínos 

sborového zpívání. Na základě kvalitativního hodnocení jejich písemných odpovědí na tři 

otevřené otázky (viz. výše v textu) byly odhaleny čtyři kategorie problémů, kterými tito jedinci 

trpěli. Jednalo se o: 1. trvalé psychické problémy (např. deprese), 2. významné 

rodinné/vztahové problémy, 3. významné fyzické zdravotní problémy/invaliditu (jež u jedinců 

negativně působily na psychické zdraví), 4. nedávné úmrtí (blízkých rodinných členů). Na 

základě kvalitativního hodnocení písemných výpovědí těchto probandů (byly kódovány 

odpovědi, kde respondenti nabídli vysvětlení toho, čím sborové zpívání vedlo 

k psychologickým a emocionálním přínosům) bylo také stanoveno šest obecných mechanismů, 

kterými u nich sborový zpěv ovlivňoval osobní pohodu a zdraví: pozitivní emoce, zaměřená 

pozornost, kontrolované hluboké dýchání, sociální opora, kognitivní stimulace, pravidelný 

závazek.  Tito respondenti konkrétně vypověděli, že sborový zpěv u nich zlepšuje náladu a činí 

je šťastnějšími.  Zpívání také považovali za náročnou aktivitu, která vyžadovala jejich 

pozornost. Díky tomu se mohli odpoutat od svých starostí, což jim přineslo úlevu od stresu a 

celkové uvolnění. Kontrolované, hluboké dýchání bylo identifikováno jako další přínos 

sborového zpívání. Respondenti vypověděli, že kontrolované, hluboké dýchání, které uplatňují 

při zpěvu, jim pomáhá bojovat proti úzkosti a stresu a přispívá k jejich kondici. Jedinci také 

vnímali sborové zpívání jako sociální aktivitu, která zahrnuje procesy sociální koordinace a 

kooperace. Oceňovali hodnotu toho, že mohou být členy sboru a hodnotu zde (ve sboru) 

vzniklých přátelství. Zpívání v pěveckém sboru jim dávalo sociální oporu, snižovalo pocity 

osamělosti a přispívalo k pocitu členství v komunitě. Sboroví zpěváci také vypověděli, že 

sborové zpívání zahrnuje učení, což aktivuje jejich mysl. Sborové zpívání tak vnímali jako 

hodnotnou aktivitu, která zabraňuje zhoršení kognitivních funkcí. Zpívání ve sboru pro sboristy 
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také představovalo pravidelný závazek, protože musí pravidelně docházet na zkoušky. 

Pravidelné docházení na zkoušky u nich zabraňovalo fyzické nečinnosti. 

Livesey et al. (2012) navázali na předcházející uvedenou mezinárodní studii. 

Z původního výzkumného souboru 1124 sboristů vybrali 169 probandů, ze kterých 113 

probandů vykazovalo vysokou a 56 probandů nízkou hladinu psychologické kvality života 

(měřeno WHOQOL-BREF). V rámci této studie byly analyzovány pouze odpovědi probandů 

na tři otevřené otázky (Jaké účinky, pokud nějaké, má sborový zpěv na: 1. vaši kvalitu života, 

2. na psychologickou a sociální osobní pohodu, 3. na fyzické zdraví). Nejdříve byla provedena 

tematická analýza dat, na ni navázala obsahová analýza. Kvalitativní analýza dat přinesla 

následující přínosy, jež respondenti vnímali v souvislosti se zpíváním v pěveckém sboru: 

sociální přínosy (např. sociální síť, sociální inkluze), fyzické přínosy (např. vnímaná lepší 

pohyblivost, vnímané hormonální změny, vnímání přínosů na imunitní systém), regulace 

nálady (např. vyvolání pozitivních emocí, zklidnění), kognitivní přínosy (např. zlepšení 

pozornosti a paměti, intelektuální výzva a rozptýlení), zpívání a hudba (např. radost z hudby, 

znalosti a dovednosti - zdokonalení pěvecké techniky, učení se novým písním), význam a smysl 

v životě (např. disciplína a struktura, spirituální přínosy), celkové zdraví (např. terapeutický  

přínos - sborový zpěv léčí tělo a duši). Dále byla provedena frekvenční analýza výše uvedených 

témat. Nejčastěji probandi zmiňovali sociální přínosy sborového zpěvu (128 probandů). 

V rámci výzkumu bylo také zjištěno (kvantitativní část studie), že frekvence uvedených témat 

se neliší u probandů na základě jejich pohlaví, věku, národnosti a míře osobní pohody.  

Southcott a Joseph (2015) se ve své studii zaměřili na to, jak členství starších lidí 

v komunitě pěveckého sboru může zvýšit jejich osobní pohodu, dát jim pocit naplnění a vytvořit 

prostor pro sdílení kulturní identity. Autoři se zabývali komunitní a kulturní angažovaností u 

členů The Coro Furlan - italského mužského sboru v Melbourne v Austrálii. Sbor byl založen 

v r. 1975 skupinou Italů (konkrétně italských zpěváků), kteří emigrovali do Austrálie. Sbor 

zpívá převážně písně z italského regionu Friuli (ale v jeho repeortoáru jsou i písně v angličtině). 

Autoři použili metodu případové studie, které se zúčastnilo 6 členů The Coro Furlan, italsko-

australských obyvatel Melbourne, ve věku 60 až 83 let.  Tito zpěváci začali působit ve sboru 

před 23 lety.  Data byla získána prostřednictvím polostrukturovaného skupinového rozhovoru 

(vedeného jedním tazatelem) a byla analyzována pomocí interpretativní fenomenologické 

analýzy. Výsledky analýzy přinesly tři široká témata: udržování kulturní identity, pocit členství 

v komunitě a udržování osobní pohody prostřednictvím sdíleného vytváření hudby. Probandi 

vypověděli, že zpívání ve sboru jim dává pocit členství v komunitě, což je pro ně důležité. Díky 
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účasti ve sboru The Corlo Furlan se také považují za „udržovatele“ italské sborové tradice 

(konkrétně z oblasti Friuli). Dotazovaní sboristé také vypověděli, že zpívání ve sboru má pro 

ně duševní (např. učení se novým písním), fyzické (nespecifikováno) a emocionální přínosy 

(např. naplnění plynoucí z vystoupení sboru), které pozitivně přispívají k jejich celkové osobní 

pohodě.  

Rohwerová (2010) se ve své studii snažila zachytit, jak jedinci z církevních pěveckých 

sborů vnímají své působení ve sboru. Výzkumu se zúčastnilo 22 probandů (14 žen, 8 mužů) ve 

věku od 28 do 79 let (M = 58,5 let; SD = 12,76), ze tří církví. Probandi byli v rámci 

polostrukturovaných rozhovorů dotazováni na jejich hudební zázemí a především na to, jak 

vnímají své působení ve sboru z pohledu sociální, hudební a spirituální aktivity. Rozhovory 

byly následně analyzovány (vytvoření a pojmenování kategorií). Většina probandů měla 

hudební vzdělání. Probandi uváděli sociální (např. výraznější pouto s druhými), hudební (např. 

udržování hudebních dovedností) a také spirituální přínosy (např. díky církevnímu pěveckému 

sboru je pro ně víra více smysluplná) plynoucí z účasti v církevním pěveckém sboru. Výzkum 

prokázal vyrovnaný význam sociální, hudební a spirituální dimenze církevního pěveckého 

sboru. Působení v církevním pěveckém sboru bylo probandy vnímáno spíše jako určitá služba 

než volnočasová aktivita.   

Balsnesová (2012) se ve své případové studii zabývala tím, jak sborový zpěv a členství 

ve sboru může přispívat ke zdraví a osobní pohodě. Autorka uskutečnila polostrukturované 

rozhovory se 17 členy neprofesionálního pěveckého sboru (45 členů). Pro výzkumný článek 

zvolila design případové studie, pro niž si (z lidí, s nimiž dělala rozhovory) vybrala jednu 

sboristku (věk: 53 let; ve sboru působí 9 let). Tato sboristka totiž vypověděla, že jí zpívání ve 

sboru změnilo život, svůj nový život dává jednoznačně do spojitosti se sborovým zpěvem. Data 

byla získána na základě polostrukturovaného rozhovoru a pozorování a byla interpretována na 

základě teoretického rámce, který spojuje aktivní vytváření hudby a osobní pohodu. Výsledky 

výzkumu poukazují na způsoby, kterými sborové zpívání může zvýšit kompetenci a sílu 

(sboristka překonávala vnitřní bariéry - např. odvážila se zpívat před druhými, překonala vnitřní 

zábrany při interpretaci náročné skladby); být zdrojem pro budování sociální sítě (např. 

sboristka cítila od ostatních členů sboru zájem, i ona sama druhé sboristy podporovala); 

přispívat k vitalitě (sborové zpívání bylo pro probandku zdrojem pozitivních emočních zážitků, 

zlepšovalo její náladu); poskytovat pocit smysluplnosti a soudržnosti v životě (sboristka svůj 

život uspořádala okolo sborových aktivit; díky sborovému zpívání zažívala přesah sama sebe, 

vnímala, že se může účastnit něčeho „většího“).   
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Uvedené výzkumy prokázaly řadu přínosů sborového zpívání (např. sociální, 

emocionální, fyzické, kognitivní atd.) u neklinické populace. Domníváme se proto, že sborový 

zpěv může být prospěšnou volnočasovou aktivitou pro lidi různého věku a v různých životních 

fázích. Studenti a pracující se tak díky členství v pěveckém sboru mohou odreagovat od 

povinností ve škole a zaměstnání. Rodiče na mateřské/rodičovské dovolené se díky zpívání 

v pěveckém sboru nemusejí cítit osaměle a mohou mít zpestření od čistě rodičovských témat. 

Nezaměstnaným a seniorům může pěvecký sbor napomoct k aktivizaci, strukturování dne apod. 

Za velkou výhodu zpívání v pěveckém sboru považujeme jeho relativně snadnou dostupnost. 

Nejedná se totiž o finančně nákladný koníček a také např. nevyžaduje - ve srovnání 

s poloprofesionálním a profesionálním sborovým zpěvem - tak vysokou úroveň hudebních 

dovedností (i když určité jsou bezpochyby potřeba).  

Domníváme se, že výsledky uvedených výzkumů (poukazující na přínosy sborového 

zpěvu) jsou spíše očekávatelné.  Pokud se totiž někdo věnuje ve svém volném čase a dobrovolně 

(protože chce) sborovému zpěvu, z této aktivity pravděpodobně nějak profituje. Na druhou 

stranu si myslíme, že každá volnočasová aktivita (tj. i sborový zpěv) může mít nějaké stinné 

stránky. Je pro nás proto pozorouhodné, že negativním stránkám se až na výjimky (které 

uvádíme v kapitole 3. 3 Negativa sborového zpěvu) výzkumníci nevěnují. Může to být z jejich 

předpokladu, že když by sborový zpěvák vnímal negativní stránky sborového zpěvu, tak by se 

mu ve svém volném čase nevěnoval.  Dalším vysvětlením může být i rostoucí vliv pozitivní 

psychologie, která se zaměřuje na pozitivní stránky lidského života. 

Myslíme si, že když by se např. prostřednictvím rozhovorů výzkumníci cíleně ptali i na 

vnímané negativní aspekty sborového zpěvu, mohli by objevit další důležité psychologické 

souvislosti sborového zpěvu, jež by přispěly k realističtějšímu pohledu na tuto volnočasovou 

aktivitu. Dále se domníváme, že např. výběr probandky v uvedené případové studii Balsnesové 

(2012) mohl výrazně ovlivnit výsledky studie. Autorka do této případové studie vybrala ženu, 

které sborové zpívání změnilo život (k lepšímu). Dá se proto očekávat, že tato žena bude vnímat 

především přínosy sborového zpívání na zdraví a osobní pohodu. Dle našeho názoru by bylo 

zajímavé realizovat případovou studii se sborovým zpěvákem, který má v souvislosti se 

sborovým zpěvem ambivalentní pocity. Mohly by tak být zjištěny jak přínosy sborového zpěvu, 

tak negativa sborového zpěvu (tj. výsledky by pak mohly poukázat na to, čím sborový zpěv 

osobní pohodě přispívá či čím ji oslabuje). 
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3.1.2 Sborový zpěv u klinické populace 

Foggová a Talmagová (2011) se ve své studii zabývaly vztahem sborového zpívání a 

osobní pohody u lidí s neurologickými problémy. V rámci centra pro výzkum mozku byl zřízen 

sbor pro jedince s neurologickými problémy (zejména afázie, Parkinsonova choroba), jejich 

pečovatele a rodinné příslušníky. Autorky realizovaly předběžné hodnocení možných přínosů 

sborového zpívání. Probandům byl administrován dotazník vlastní konstrukce, který hodnotil 

případné změny v osobní pohodě (osobní a sociální dimenze osobní pohody) v souvislostí 

s účastí ve sboru (jednalo se o 23 tvrzení, které probandi hodnotili na pětibodové Likertově 

stupnici). Výzkumu se účastnilo 12 probandů. Polovina z nich trpěla Parkinsonovo chorobou 

(M = 64 let; SD = 5), 4 probandi měli afázii (M = 62 let; SD = 1), výzkumu se zúčastnili i 2 

pečovatelé (M = 57; SD = 1). Výsledky předběžného hodnocení poukázaly na osobní a sociální 

aspekty osobní pohody v souvislosti s účastí v pěveckém sboru. 

Garrido et al. (2016) zkoumali vztah mezi sborovým zpíváním a kvalitou a života a 

sebehodnocením u lidí se závažným duševním onemocněním. Studie se zúčastnilo 26 probandů 

(15 žen, 11 mužů; M = 46 let), z nichž 13 mělo závažné duševní onemocnění a 13 bylo bez 

duševní poruchy. Probandi se společně po dobu 12 měsíců pravidelně věnovali sborovému 

zpívání (1h týdně). Na začátku a na konci (po 12 měsících) docházení do pěveckého sboru byla 

u těchto jedinců měřena kvalita života (WHOQOL-BREF) a sebevědomí (Rosenbergova škála 

sebehodnocení). Výsledky výzkumu prokázaly, že u lidí se závažným duševním onemocněním 

došlo v čase (po 12 měsících pravidelného zpívání) k signifikantnímu zlepšení kvality života a 

sebehodnocení. 

Gale et al. (2012) se ve své studii zabývali souvislostí mezi sborovým zpěvem a kvalitou 

života a funkcí plic u jedinců, kteří prodělali rakovinu. Do výzkumu byli zahrnuti lidé, kterým 

v minulosti byla diagnostikována rakovina (typ rakoviny a doba od prodělání léčby se lišila). 

Výzkumu se dále zúčastnili partneři a přátelé lidí, kterým v minulosti byla diagnostikována 

rakovina. Jednalo se celkově o 30 probandů (M = 60 let; SD = 10). Jedinci, kteří v době 

výzkumu prodělávali léčbu nádorového onemocnění, a dále jedinci s respiračním onemocněním 

nebyli do výzkumu zahrnuti. Probandi se věnovali zpívání v pěveckém sboru, který byl založen 

s cílem poskytnout podporu lidem, kteří prodělali rakovinu, a jejich blízkým (19 probandů 

nemělo v posledních pěti letech se sborovým zpěvem zkušenost; 11 z nich zpívalo ještě 

v dalším sboru). Sbor má zkoušky jednou týdně (minimálně dvě hodiny), během roku je také 

organizováno několik koncertů.  Ve studii byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. 

V rámci kvantitativní části výzkumu probandi vyplnili následující dotazníky:  RAND SF-36 

pro měření kvality života;  HAD (The Hospital Anxiety and Depression Scale) ke zjišťování 
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úzkosti a deprese; MFI-20 (The Multidimensional Fatigue Inventory) pro měření únavy. Dále 

u nich byla zjišťována funkce plic pomocí spirometrie (pozn. testuje schopnost plic nadechnout 

a vydechnout) a měření síly dýchacích svalů (byl měřen maximální nádechový a maximální 

výdechový tlak). Administrace dotazníků a měření funkce plic byly zopakovány po třech 

měsících sborového zpívání, opakovaného měření se již účastnilo pouze 20 probandů. Výsledky 

výzkumu neprokázaly rozdíly v kvalitě života, míře anxiety, deprese a únavy mezi jedinci 

s diagnózou rakovina, jejich partnery a přáteli. Výsledky dále prokázaly, že u probandů po třech 

měsících sborového zpívání došlo ke zlepšení v následujících oblastech kvality života: vitalita, 

sociální fungování, duševní zdraví, tělesná bolest. Výsledky dále poukázaly na tendenci 

k redukci úzkosti a deprese (změny však nebyly signifikantní). Vztah mezi sborovým zpěvem 

a únavou nebyl prokázán. Spirometrické měření funkce plic neprokázalo žádné změny.  

Výzkum však prokázal tendenci ke zvýšení maximálního výdechového tlaku. V rámci 

kvalitativní části byl s 10 probandy (7 ženami, 3 muži) proveden polostrukturovaný rozhovor, 

jehož cílem bylo získat vhled do zkušeností spojených se sborovým zpěvem. Rozhovory byly 

analyzovány prostřednictvím interpretativní fenomelogické analýzy, která odhalila následující 

témata, jež probandi asociovali se zpíváním v pěveckém sboru: přátelství a podpora; společný 

cíl a zaměření na budoucnost; zlepšení nálady, zvýšení sebevědomí a sebeúcty;  neobyčejný 

sbor (např. neklade tak velké nároky na hudební schopnosti); fyzické změny (např. zlepšení 

dýchání a držení těla); výzvy a budoucí směřování pěveckého sboru.  

Clementsová-Cortésová (2013) se ve své studii zabývala sborovým zpěvem u jedinců 

s kognitivním deficitem.  Výzkumu se zúčastnili jedinci z denního centra, které nabízí různé 

programy pro starší lidi. Sborový zpěv byl nový program, který centrum prozatím nenabízelo. 

Do výzkumu bylo celkově zahrnuto 28 probandů (23 žen, 5 mužů). Jednalo se o 23 účastníků 

denního centra ve věku 60 až 90 let. Studie se zúčastnil i personál a dobrovolníci denního centra, 

sbormistr a jeho hudební doprovod (5 probandů ve věku 20 až 90 let).  Do výzkumu byli 

zahrnuti jedinci bez kognitivního deficitu a i jedinci s kognitivním deficitem (mírné až střední 

poškození). V rámci studie se probandi po dobu 16 týdnů účastnili každý týden zkoušky 

pěveckého sboru (trvání 1 hod.). Výzkumná data byla získána z několika zdrojů, ve výzkumu 

byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. Probandi vyplnili screeningový formulář 

o jejich zdravotní historii. Před a po účasti ve studii byl hodnocen jejich celkový zdravotní stav 

(The Stanford Chronic Disease Self-Management Program Questionnaire), vnímaná osobní 

účinnost (Sherer et al.`s Self-efficacy Scale), anxieta (visuální analogová škála), emoce 

(PANAS - The Positive and Negative Affect Scale), kvalita života (AQol - The Assessment of 

Quality of Life). Po 16 týdnech byly s probandy provedeny rozhovory zaměřené na zážitky 
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spojené se sborovým zpíváním. Analýza kvantitativních dat neprokázala signifikantní změny 

v mapovaných oblastech: celkový zdravotní stav, vnímaná osobní účinnost, anxieta, emoce, 

kvalita života.  Analýza kvalitativních dat (kódování) odhalila pět témat, jež probandi spojovali 

s účastí v programu sborového zpívání: přátelství a společnost; jednoduchost (nenáročný 

repertoár); štěstí, pozdvižení, pozitivní emoce; uvolnění a snížení anxiety; legrace.  

Clementsová-Cortésová (2014) i ve své další studii zkoumala sborové zpívání u starších 

jedinců se zdravotními problémy. Výzkumu se zúčastnilo 16 jedinců, kteří žijí v zařízení 

s dlouhodobou pečovatelskou službou (ve věku 72 až 103 let; M = 90 let). Jednalo se o 14 

jedinců s kognitivním postižením (se somatickými problémy/bez somatických problémů), tak 

o 2 kognitivně zdravé jedince s určitými somatickými problémy. Výzkumu se dále zúčastnili 

zaměstnanci zařízení s pečovatelskou službou a dobrovolníci - 4 jedinci ve věku 22 až 78 let.  

Po dobu 16 týdnů se probandi každý týden účastnili zkoušky pěveckého sboru (trvání 1 hod.). 

V rámci výzkumu byla použita kvantitativní i kvalitativní metodologie. V rámci kvantitativní 

části výzkumu probandi každý týden (před zkouškou i po zkoušce pěveckého sboru) hodnotili 

na Likertově posuzovací škále následující proměnné: nálada, bolest, anxieta, štěstí a energie. 

V rámci kvalitativní části studie byly se všemi probandy (obyvatelé zařízení i personál a 

dobrovolníci) provedeny po 16 týdnech sborového zpívání strukturované rozhovory. 

Rozhovory byly zaměřeny na zážitky probandů spojené se sborem a na benefity pramenící ze 

sborového zpěvu.  Výsledky výzkumu ukázaly, že u probandů došlo po každé zkoušce 

pěveckého sboru ke zlepšení nálady a zvýšení míry štěstí.  Po 14 zkouškách (z 16) došlo 

ke zvýšení energie a snížení bolesti. Po 11 zkouškách došlo u probandů k poklesu anxiety. 

Změny byly signifikantní u nálady, štěstí, energie a bolesti (ne u anxiety). Na základě analýzy 

kvalitativních dat (kódování) bylo identifikováno 9 témat (jež probandi spojovali se sborovým 

zpěvem, jeho přínosy): budování společenství/vytvoření přátelství; speciální momenty (např. 

vzpomínky na minulost; tancování během zpívání); pozitivní prostředí; hudba je terapie; 

zpívání mi dělá dobře/mě drží; absence úzkosti ve sboru; zlepšení nálady, zvýšení energie, 

čilosti; můžu to udělat (zvýšení sebevědomí); miluju zpívání.  

Tavormina, Tavormina a Nemoianni (2014) se ve své studii zabývali přínosy sborového 

zpívání u jedinců s duševním onemocněním. V denním centru pro jedince s duševním 

onemocněním byl založen pěvecký sbor, jehož cílem byla zejména psychosociální rehabilitace 

lidí s duševním onemocněním. Do pěveckého sboru byli vybráni jedinci na základě pohovorů 

(zaměřených na jejich psychické problémy, motivaci pro účast v pěveckém sboru, inklinaci k 

hudbě) a na základě administrace testu psychosociální rehabilitace (VADO), který zjišťoval 

omezení a potenciál jednotlivců. Pěvecký sbor vedla žena, která sama trpěla bipolární afektivní 
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poruchou. Pěvecký sbor se skládal z 25 členů. Jednalo se o klienty centra (s bipolární afektivní 

poruchou, depresivní poruchou, schizofrenií, neurotickými obtížemi, lehkou mentální retardací, 

premenstruační dysforickou poruchou, roztroušenou sklerózou), jejich příbuzné, pracovníky 

centra, muzikanty a dobrovolníky. Monitorování práce pěveckého sboru bylo prováděno na 

základě pravidelných klinických rozhovorů (psychiatrických, psychoterapeutických), 

zjišťování úrovně rehabilitace prostřednictvím testu psychosociální rehabilitace VADO, 

hodnocení účasti na zkouškách sboru, spolupráce v léčbě, úrovně spokojenosti klientů 

(prostřednictvím sebehodnocení) a dále na základě týmových setkání odborníků (zaměstnanci 

centra, psychiatři atd.), kteří hodnotili práci sboru, a zlepšování klientů. Klienti centra 

participující ve sboru se podrobili následujícím hodnocení: počáteční hodnocení, hodnocení po 

roce, závěrečné hodnocení (po 2 či 3 letech účasti ve sboru), hodnocení úrovně spokojenosti 

participantů a společenského uznání (jehož pěvecký sbor dosáhl). Pěvecké zkoušky sboru byly 

2x týdně (po 2h). Klienti centra, kteří zpívali ve sboru, dosáhli těchto výsledků: zlepšení smyslů, 

vnímavosti; klinické zlepšení nálady; zlepšení péče o sebe a své tělo; zvýšení sebedůvěry a 

schopnosti uměleckého vyjádření; zlepšení mezilidských vztahů ve skupině; překonání sociální 

stigmatizace a otevření se okolí (sbor např. přijal nabídku k veřejnému vystupování). 

Foggová-Rogersová et al. (2016) zkoumali zkušenosti spojené se sborové zpíváním a 

okolnosti ovlivňující účast v pěveckém sboru u lidí s Parkinsonovou chorobou a u lidí po 

mrtvici (trpících afázií) a jejich blízkých. Výzkumu se zúčastnilo 14 jedinců z pěveckého sboru 

pro lidi s neurologickými obtížemi (8 po mrtvici, 6 s Parkinsonovou chorobou) ve věku od 32 

do 77 let (M = 62,9 let; SD = 12,5). Výzkumu se dále zúčastnily i jejich blízké osoby, 9 lidí ve 

věku od 55 do 80 let (M = 66,9 let; SD = 6,3), které ve sboru také participovaly. S probandy 

byly vedeny polostrukturované rozhovory (s podporou komunikačních metod). Tématická 

analýza rozhovorů odhalila, že probandi měli v důsledku svého onemocnění řadu 

neuspokojených potřeb (např. fyzické problémy, ztráta aktivit, sociálních rolí) a hledali 

možnosti, jak zlepšit zvládání každodenního života. Zpívání ve sboru si vybrali s nadějí, že 

nedojde ke zhoršení jejich zdravotního stavu (sboristi s Parkinsonovou chorobou) a že přispěje 

k obnovení jejich schopností (probandi po mrtvici). Probandi vypověděli, že zpívání ve sboru 

vedlo ke zlepšení jejich nálady, hlasu (např. kvalita hlasu, hlasitost, polykání), jazyka (plynulost 

vyjadřování při zpívání), dýchání, pohybu a ke snížení sociální izolace.  

Většina uvedených výzkumů prokázala přínosy sborového zpěvu u klinické populace. 

Byly prokázány přínosy u řady duševních i somatických onemocnění (např. deprese, 

psychotické poruchy, rakovina, neurologická onemocnění atd.). Domníváme se tak, že sborový 

zpěv má pro lidi s duševními a somatickýcmi nemocemi terapeutický účinek  -  že léčí tělo 



48 
 

(např. zlepšuje dýchání, snižuje bolest) i duši (např. zvyšuje sebevědomí, náladu, snižuje 

anxietu). Sborový zpěv také může pomáhat lidem s různým onemocněním ke snižování 

stigmatizace (způsobené daným onemocněním). Myslíme si, že by sborový zpěv mohl fungovat 

u řady onemocnění jako doplňková léčba (vedle farmakoterapie, psychoterapie). Je však nutné 

upozornit na to, že by sborové zpívání v některých fázích onemocnění mohlo být 

kontraindikací. Tak např. sborové zpívání vnímají někteří lidé jako sebepřesahující, může u 

nich vést ke spirituálním zážitkům (např. ve smyslu sebepřesahu, napomáhá ve spojení s Bohem 

apod.). Domníváme se proto, že je např. v akutní fázi psychotického onemocnění pro lidi 

nevhodné, jelikož by mohlo vést k prohloubení psychotických příznaků.  

Bylo by také zajímavé zabývat se výzkumně vztahem mezi sborovým zpěvem a osobní 

pohodou u jedinců s poruchami osobnosti. Domníváme se totiž, že lidé s poruchami osobnosti 

by mohli zvýšeně vnímat (než lidé bez poruchy osobnosti) negativa sborového zpěvu. Např. 

lidé s histrionskou poruchou osobnosti by mohli mít problémy s tím, že svůj hlas musí 

přizpůsobit ostatním hlasům a že by při sborovém zpěvu neměli (hlasově) vynikat. Lidé s 

vyhýbavou poruchou osobnosti by mohli mít silné trémy při vystupování apod. Tyto 

předpoklady by však bylo nutné výzkumně ověřit. 

 

3.1.3 Sborový zpěv ve vězeňství a u lidí bez domova 

Cohenová (2009) provedla dvě výzkumné studie, ve kterých se zabývala sborovým 

zpěvem ve vězeňství. Konkrétně srovnávala osobní pohodu u vězňů, kteří během výkonu trestu 

zpívali ve sboru, a u vězňů, kteří se během výkonu trestu zpívání nevěnovali. V obou 

výzkumných studiích byla osobní pohoda měřena škálou FWB  (Friedman Well-being Scale), 

jež obsahuje pět subškál (emocionální stabilita, sociabilita, štěstí, veselost, sebedůvěra).  

V první studii 10 vězňů (ve věku 23-60 let; M = 38,3 let) působilo v pěveckém sboru, který se 

pravidelně (týdně) po dobu devíti týdnů scházel na sborových zkouškách (trvajících 90 minut) 

a který vystupoval pouze ve věznici.  Kontrolní skupinu tvořilo 10 vězňů (ve věku 22 až 44 let; 

M = 34,5 let), kteří se nevěnovali zpívání v pěveckém sboru. Výsledky výzkumu neprokázaly 

žádné významné rozdíly v osobní pohodě mezi skupinami (data byla měřena před a po prvním 

vystoupení pěveckého sboru ve věznici). Ve druhé studii byla výzkumná skupina tvořena vězni 

věnujícími se zpívání v pěveckém sboru (jednalo se o 10 probandů z první studie a 13 dalších 

vězňů), ale i sborovými zpěváky z okolí, kteří nebyli uvězněni (probandi neměli společné 

zkoušky, setkali se všichni společně až na veřejném vystoupení).  Jednalo se celkově o 48 

probandů (13 dalších vězňů ve věku 19 až 53 let; M = 37,85 let; 25 dobrovolných pěvců z okolí 
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ve věku 23 až 78 let; M = 57,1 let). Pěvci se opět scházeli po dobu devíti týdnů. Kontrolní 

skupina zůstala stejná jako v první studii. Data byla sbírána před a po veřejném vystoupení 

pěveckého sboru mimo věznici (kontrolní skupina se koncertu nezúčastnila, sběr dat u nich 

proběhl ve věznici). Výsledky druhé studie neprokázaly významné rozdíly v celkové osobní 

pohodě u výzkumné a kontrolní skupiny. Výsledy druhé studie nicméně prokázaly signifikantní 

rozdíly mezi výzkumnou a kontrolní skupinou u těchto jednotlivých subškál měřené osobní 

pohody: emocionální stabilita, sociabilita, štěstí, veselost (ve prospěch výzkumné skupiny).   

V rámci prvního studie byla u výzkumné skupiny sbírána i kvalitativní data. Vězni každý týden 

(po dobu devíti týdnů) odpovídali písemně na otázku „Jak se dnes cítíte?“. Odpovědi byly 

analyzovány, kódovány do dvou kategorií (spojené se sborem, nespojené se sborem). Odpovědi 

v těchto kategoriích byly ještě kódovány jako pozitivní či negativní. Po koncertě také každý 

vězeň reagoval písemně na svůj zážitek z vystoupení. Na poslední pěvecké zkoušce vězni 

napsali své reakce na celkové působení v pěveckém sboru. Obsahová analýza odpovědí 

naznačila tendence: k negativním odpovědím vztahujícím se k pobytu ve vězení; pozitivním 

odpovědím spojeným se sborem během posledních dvou zkoušek;  ke vztahu mezi působením 

v pěveckém sboru a osobní pohodou.  

Baileyová a Davidsonová (2005) zkoumaly účinky sborového zpívání a vystupování (s 

pěveckým sborem) u jedinců bez domova či žijících ve velmi chudých podmínkách a jedinců 

ze střední třídy (srovnávací skupina). První skupina byla tvořena z 8 lidí bez domova či lidí, 

kteří žijí ve velmi chudých podmínkách, jež začali zpívat v pěveckém sboru. Tento sbor byl 

zřízený pro lidi bez domova/pro lidi žijící v chudých podmínkách bez hudebního vzdělání či 

bez zkušenosti se sborovým zpěvem nebo s minimálním hudebním vzděláním či zkušeností se 

sborovým zpěvem. Věk probandů se pohyboval od 43 do 64 let (M = 51, 5 let), 4 z nich byla 

diagnostikována paranoidní schizofrenie, 4 byli chroničtí abuzéři návykových látek a 2 

z probandů byli v minulosti vězněni kvůli násilným činům. Většina těchto jedinců měla 

zkušenost se zpíváním ze školních let, ale pouze jeden z nich měl hudební vzdělání (hra na 

piano). Srovnávací skupina byla tvořena z 8 jedinců (7 žen, 1 muže) ve věku od 24 do 59 let 

(M = 47,8 let) z několika pěveckých sborů. Tito sboristé byli ze střední třídy a jejich zkušenost 

se sborovým zpěvem se pohybovala od 1 do 30 let (M = 12, 8). Hudební vzdělání mělo 6 z nich.  

Se sboristy z obou skupin byly vedeny polostrukturované rozhovory. Data byla analyzována 

prostřednictvím fenomenologické interpretativní analýzy. Výsledky výzkumu odhalily, že 

emocionální účinky sborového zpěvu byly podobné u obou skupin bez ohledu na 

socioekonomický status či hudební vzdělání a sborovou zkušenost. Interpersonální a kognitivní 

komponenty zkušenosti se sborovým zpěvem však měly odlišný význam pro sboristy ze střední 



50 
 

třídy a pro sboristy bez domova či žijící v chudých podmínkách. U obou sledovaných skupin 

sborové zpívání vytvořilo atmosféru, jež usnadnila jedincům introspekci, vedla k emoční 

katarzi, uvolnění, zlepšení nálady (autorky výzkumu nazvaly tuto kategorii účinků sborového 

zpěvu jako účinky klinického typu). U obou skupin mělo sborové zpívání přínos plynoucí ze 

skupinového procesu. Jedinci bez domova či žijící ve velmi chudých podmínkách oceňovali na 

sborovém zpívání především pocit příslušnosti k určité skupině a také to, že ve sboru navázali 

přátelské vztahy, že mohou být s druhými. Sboristi ze střední třídy oceňovali zejména to, že 

sbor je pro ně bezpečné prostředí, kde se mohou pěvecky projevit (prezentovat své hlasy) a 

vytvořit hodnotný hudební výsledek, přátelství nepřikládali tak velkou významnost. Skupiny se 

lišily i ve vnímání důležitosti přítomnosti publika během sborového zpívání. Pro první skupinu 

bylo vystupování pro veřejnost velmi důležitou složkou sborového zpěvu. Příslušníci druhé 

skupiny však vypověděli, že publikum pro ně není nedílnou součástí sborového zpívání, 

vystupování na veřejnosti vnímali jako druhotné, zásadnější pro ně byla radost ze samotného 

sborového zpěvu. Obě skupiny byly díky sborovému zpěvu kognitivně stimulovány. Pro 

jedince na okraji společnosti byla kognitivní komponenta pozitivní, ale ne očekávaný výsledek 

členství ve sboru. Učení se a procvičování hudebního materiálu pomohlo těmto jedincům 

z letargie způsobené bezdomovectvím a nezaměstnaností. Ve srovnání s jedinci na okraji 

společnosti mají příslušníci střední třídy řadu možností, jak objevit a vyjádřit svůj kognitivní a 

tvořivý potenciál. Jsou ale proto také vybíravější v tom, jak vyplnit volný čas. Zpívání 

v pěveckém sboru proto neměli pouze pro potěšení, ale vnímali ho i jako příležitost, jak 

zdokonalit své hudební schopnosti, sborové zpívání pro ně bylo výzvou. 

 Na základě výše uvedených studií předpokládáme, že sborový zpěv může být prospěšný 

i pro osobní pohodu vězňů a lidí bez domova. Myslíme si, že sborový zpěv jim také může 

napomoct k resocializaci. Uvedené studie ukazují, jak je pro vězně i lidi bez domova v rámci 

sborového zpěvu důležité vystupování na veřejnosti. Myslíme si, že je to z toho důvodu, že na 

koncertech díky zájmu posluchačů mohou zažívat ocenění, pocit, že něco dokázali (a mohou 

být proto na sebe hrdí), že mohou být pro druhé, pro společnost prospěšní. V uvedeným studiích 

Cohenové (2009) se vězni věnovali zpívání v pěveckém sboru ve věznici (v rámci výkonu 

trestu). Je však otázkou, zda by se tito jedinci věnovali sborovému zpívání i po propuštění 

z věznice. Myslíme si proto, že je podstatné, aby se sborový zpěv stal pro vězně důležitou 

hodnotou (aby ho sami považovali za důležitý) a aby měli možnost pokračovat ve zpívání i po 

propuštění z vězení. Mohly by být např. založeny pěvecké sbory pro bývalé vězně (či obecně 

pro znevýhodněné skupiny obyvatelstva). Již existující pěvecké sbory by také mohly být 
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podpořeny v otevřenosti přijmout do svých řad zpěváky po výkonu trestu (či jinak sociálně 

znevýhodněné jedince) a napomoct jim tak k znovuzačlenění do společnosti.  

 

3.2 Motivace ke sborovému zpěvu  

Atkinsonová et al. (2003) definují motivaci jako: „stav, který aktivizuje chování a dává 

mu směr“ (Atkinson et al., s. 348). Autoři dále uvádějí, že mezi příčiny naší motivace patří jak 

fyziologické stavy mozku a těla, tak sociální interakce s lidmi v našem okolí a naše kultura 

(Atkinson et al., 2003).  

Lochmanová (2008) se zamýšlí nad důvody, proč lidé chodí do pěveckých sborů. 

Jedním z důvodů je dle autorky to, aby lidé mohli zpívat a interpretovat skladby. Dalším 

důvodem je potřeba společenského kontaktu. Lidé se chtějí v pěveckém sboru sdružovat, cítit 

se součástí určité skupiny. V pěveckém sboru si lidé mohou najít přátele, může to být pro ně i 

jediná možnost, jak se někomu svěřit se svými problémy. Pěvecký sbor také představuje 

skupinu, se kterou se jednotliví členové mohou identifikovat. Dalším významným důvodem je 

dle autorky i možnost splnění určitých očekávání, jež by si sboristi jinde splnit nemohli. Tak 

např. někteří lidé se chtějí věnovat zpěvu, ale netroufli by si (např. kvůli nedostatku 

sebevědomí, bojácnosti apod.) zpívat sólově. Zapojení se do sboru pro ně může představovat 

příležitost, jak se ve zpěvu realizovat. K dalším důvodům dle Lochmanové patří i zájem o 

hudbu (umění vůbec), potřeba rozvíjet se v této oblasti, profesní zaměření. Profesní zaměření 

se vztahuje zejména k profesionálním sborům, kde mají jedinci sborový zpěv jako své povolání. 

Lidé, kteří chodí do poloprofesionálních a amatérských sborů, mají sborový zpěv jako koníček, 

který je baví a ve kterém se chtějí dále rozvíjet. Autorka dále uvádí, že někteří lidé mohou 

chodit do sboru ze sobeckých důvodů -  chtějí se prosadit a dokázat ostatním zpěvákům, že oni 

jsou ti nejlepší. Tento důvod však autorka považuje za problematický, protože je potřeba, aby 

sbor fungoval týmově a jednotliví členové se navzájem respektovali. Díky tomu pak sbor může 

dosáhnout dobrých výsledků.  

Stašek (1981) se zabývá motivy, které vedou děti ke vstupu do pěveckého sboru. 

Přestože se autor zabývá dětskými sborovými zpěváky, domníváme se, že některé z nich lze 

spatřovat i u dospělých sboristů.  Autor uvádí, že motivy, které přivádějí děti do pěveckého 

sboru, jsou zejména: 

1. Motivy, které pramení z vloh a schopností dětí: tyto motivy bývají považovány za 

nejhodnotnější, protože jsou trvalé a také stojí na konkrétním základě - hudebnosti 
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dítěte. Hudebnost dítěte nachází ve sboru značné uplatnění a může se rozvíjet. Díky 

tomu se jedinec může ve sboru seberealizovat. 

2. Motivy společenské: ty jsou odrazem působení vnějšího prostředí na psychiku dítěte. 

Patří sem: potřeba společenského styku mimo okruh dosavadních možností; perspektiva 

výhod, kam jsou řazeny zájezdy se sborem, veřejná sborová vystoupení; napodobení 

kamaráda a snaha stát se členem stejného kolektivu jako je on; touha uplatnit se a 

kompenzovat nedostatky v jiné oblasti; zvědavost (ta může být vyvolaná vyprávěním, 

poslechem či jinou informací o existujícím kolektivu).  

3.  Motivy mimo psychiku jedince: jedinec je přiveden do sboru rodiči, kamarády apod. 

a jeho motivy k setrvání ve sboru tak nejsou příliš trvalé. 

Stašek (1981) dále uvádí, že v první fázi členství ve sboru, tj. v novém kolektivu, se dítě 

seznamuje s novými dětmi, ale i novou činností. Zvyká si také na nové požadavky, úkoly. Je 

důležité, aby co nejdříve jedinec pochopil jejich účelnost a smysl a přesvědčil se, že snaha 

sbormistra, všech jednotlivců i celého kolektivu směřuje ke stejnému cíli. Pak snáze získá pocit, 

že se rovnoprávně podílí na společné práci a přestane se považovat jen za objekt působení 

sbormistra. Toto vědomí vytváří silný motiv pro aktivní působení v pěveckém sboru. Dle autora 

je dalším motivem, který formuje vztah dětí ke sboru, věkový rozdíl mezi jednotlivci ve sboru. 

Mladší jedinci vzhlížejí ke starším (objevuje se u nich obdiv ke starším - jejich schopnostem). 

Starší jedinci zase mohou projevovat směrem k mladším jedincům náklonnost. To podporuje 

pocit vzájemnosti a vědomí spolupráce, což je důležitý motiv ovlivňující vztah jedinců ke 

sboru. Autor dále konstatuje, že podstatným motivem, jež ovlivňuje vstup do sboru, je také 

vztah jednotlivce (ale i celého kolektivu) ke sbormistrovi. Dobrý a oblíbený sbormistr bývá 

důležitým motivem pro vstup a setrvání ve sboru.  

Souhlasíme s názorem Staška (1981), že pokud sborový zpěvák vnímá, že se 

v pěveckém sboru rovnoprávně podílí na společné práci a nepovažuje se za pouhý objekt 

sbormistrova působení, může to posílit jeho motivaci k aktivnímu působení v pěveckém sboru. 

Sbormistr může motivaci sborových zpěváků (k aktivní účasti ve sboru) posílit např. tím, že se 

upřímně zajímá o jednotlivé členy sboru a dává jim najevo, že jsou pro něj důležití nejen jako 

zpěváci, ale i jako lidé (sbormistr se např. zajímá i o jejich život mimo pěvecký sbor). Motivace 

pro působení v pěveckém sboru může být posílena i tím, že sbormistr nedělá mezi jednotlivými 

členy sboru rozdíly (neupřednostňuje určité členy sboru).   

Dle Šárkové (2014) sboroví zpěváci navštěvují pěvecký sbor, protože naplňuje jejich 

potřeby, jež si ani nemusí uvědomovat. Autorka se domnívá, že různorodé motivy sborových 
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zpěváků mohou ztěžovat práci sbormistra, jelikož musí nalézat způsob, jak uspokojit motivy 

všech zúčastněných zpěváků. Názory autorky jsou přesvědčivé. Myslíme si, že členství 

v pěveckém sboru opravdu může u některých sborových zpěváků sytit neuvědomované 

potřeby. Tak např. za uvědomovanou potřebou kognitivní stimulace a smysluplně tráveného 

času (nebo vedle této potřeby) může u některých sborových zpěváků primárně stát 

neuvědomovaná potřeba sociálního kontaktu pramenící z osamělosti a sociální izolace. 

Vzhledem k různorodým (uvědomovaným i neuvědomovaným) motivům sborových zpěváků 

může být pro sbormistra skutečně obtížné uspokojovat potřeby všech zúčastněných. I když je 

sbormistr velmi důležitým členem sboru a je významné, jak pěvecký sbor řídí, jak se vztahuje 

k ostatním členům, nemůže nést zodpovědnost za uspokojování potřeb všech členů sboru. 

Považujeme proto za podstatné, aby se i jednotliví sboroví zpěváci sami podíleli na tom, aby se 

ve sboru cítili dobře a sborové zpívání naplňovalo jejich potřeby. 

Nyní uvedeme několik výzkumů, jež se zabývají motivací pro sborové zpívání. 

Einarsdottirová a Gudmundsdottirová (2016) se ve svém výzkumu zabývaly motivací 

pro sborové zpívání a také přínosy sborového zpěvu. Výzkumu se zúčastnilo 205 sboristů (57 

% mužů, 43 % žen) ve věku 18 až 71 let (a výše), z 10 neprofesionálních sborů na Islandu. Data 

byla sbírána o přestávce během zkoušek sborů. Probandům byl administrován dotazník vlastní 

konstrukce (34 položek), který zjišťoval osobní a sociální přínosy sborového zpěvu. Při tvorbě 

položek dotazníku byly autorky inspirovány vlastní zkušeností se zpíváním v pěveckém sboru 

a dále předchozí literaturou, která zkoumala psychologické aspekty sborového zpěvu. Sboristi 

byli požádáni, aby se vyjadřovali ke tvrzením, která zjišťovala osobní přínosy pramenící ze 

sborového zpěvu (na pětibodové stupnici se vyjadřovali, jak moc souhlasí/nesouhlasí s danými 

tvrzeními). Jednotlivá tvrzení se konkrétně ptala na potěšení, životní spokojenost, sebevědomí, 

zážitky z koncertů, kreativitu a spiritualitu ve vztahu ke sborovému zpívání. Sboristi se poté 

vyjadřovali ke tvrzením (do jaké míry s nimi souhlasí/nesouhlasí), jež zjišťovala sociální 

přínosy sborového zpěvu: důležitost sociálního aspektu sborového zpěvu; kvalitu 

společenského života sboru; atmosféru a pověst sboru;  zda respondenti začali zpívat ve sboru, 

protože se chtěli seznámit s novými lidmi; zda respondenti dostávají povzbuzení od svých 

kolegů ze sboru. Sboristi byli dále požádáni, aby seřadili čtyři aspekty sborového zpěvu podle 

vnímané důležitosti: společenský život sboru, repertoár, interpersonální dovednosti sbormistra, 

hudební dovednosti sbormistra. Společenský život sboru probandi vnímali jako nejdůležitější. 

Výsledky výzkumu prokázaly osobní i sociální přínosy sborového zpívání. Potěšení ze zpívání 

(osobní přínos) a pozitivní společenská atmosféra sboru (sociální přínos) se ukázaly jako 
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nejsilnější faktory, které motivují účastníky výzkumu ke zpívání v pěveckém sboru. Výzkum 

odhalil u respondentů rozdíly ve vnímání osobních a sociálních přínosů v závislosti na věku, 

pohlaví, vzdělání a hudebním vzdělání. 

 Šárková (2014) ve své bakalářské práci zkoumala motivaci neprofesionálních 

sborových zpěváků ke sborovému zpívání. Výzkum se skládal z kvantitativní i z kvalitativní 

části. V kvantitativní části studie bylo zjišťováno, zda u neprofesionálních sboristů převažuje 

altruistická, egoistická či normativní motivace. Šárková rozlišila ve svém výzkumu 

altruistickou, egoistickou a normativní motivaci na základě výzkumu Friče, Pospíšilové et al. 

(2010), kteří se zabývali motivační strukturou u dobrovolníků. Dle Friče, Pospíšilové et al. je u 

altruistické motivace primárním motivem prospěch druhých či celé komunity. U egoistické 

motivace je primárním motivem prospěch jedince, ale předpokládá se, že z jeho aktivity budou 

těžit i druzí lidé, resp. celá komunita. U normativní motivace je primárním motivem naplňování 

závazků a morálních imperativů vůči komunitě (Frič, Pospíšilová et al., 2010). Šárková v rámci 

kvantitativního výzkumu bakalářské práce sestrojila dotazník vlastní konstrukce Motivace ke 

sborovému zpěvu, kde byl každý z výše uvedených typů motivace zastoupený dvěma tvrzeními. 

Jednotlivá tvrzení respondenti posuzovali na čtyřbodové stupnici. Dotazník byl distribuován 

mezi několik sbormistrů, kteří jej rozšířili mezi jednotlivé sboristy (sběr dat probíhal online, 

prostřednictvím e-mailu). Výzkumu se zúčastnilo 94 sboristů (65 % žen, 35 % mužů) ve věku 

od 18 do 49 let. Na základě kvantitativní analýzy dat bylo zjištěno, že sboristé nejčastěji 

souhlasí s tvrzením zařazeným do egoistické motivace („Rád/a pracuji na zlepšování svých 

pěveckých dovedností.“), jednalo se o 85 % sboristů. Na druhém místě sboristé nejčastěji 

souhlasili s tvrzením patřícím do altruistické motivace („Zpívám, protože to druhým lidem 

přináší radost“), jednalo se 79 % sboristů. V kvalitativní části výzkumu autorka uskutečnila 

polostrukturované rozhovory s 5 sbormistry (3 ženami, 2 muži), ve kterých zjišťovala zejména 

pohled na motivaci sborových zpěváků pro působení ve sboru. Na základě kvalitativní analýzy 

odpovědí bylo zjištěno, že z pohledu sbormistrů jsou pro sborové zpěváky důležité tyto motivy: 

dobrá atmosféra, společenství zpěváků; radost ze zpěvu; hlubší, duchovní rozměr hudby (u 

duchovních sborů může být hudba modlitbou); emoce pramenící z hudby jsou na rozdíl od 

jiných volnočasových aktivit trvalejší a vnitřnější; sboristé vidí výsledek své práce (i přes 

možné počáteční obtíže); smysluplné využité volného času poté, co sboristům odrostou děti, 

navrácení se ke známé činnosti z mládí.   

Přijde nám zajímavé, že ve výzkumu Šárkové (2014) sbormistři tvrdili, že emoce 

pramenící z hudby (jakožto motiv pro sborové zpívání) jsou vnitřnější a trvalejší než u jiných 
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volnočasových aktivit. Zajímalo by nás na základě čeho tak usuzují a s jakými jinými 

volnočasovými aktivitami sborový zpěv srovnávají. Myslíme si, že by toto zjištění bylo vhodné 

vysvětlit doplňujícími otázkami. Lze totiž předpokládat, že i nehudební volnočasové aktivity 

mohou vyvolávat hluboké a dlouhotrvající emoce.   

V kapitole 3. 1. 1 Sborový zpěv u neklinické populace jsme uvedli výzkum Rohwerové 

(2010), která se snažila zachytit, jak jedinci z církevních sborů vnímají své působení ve sboru. 

Autorka v rámci výzkumu polostrukturovanými rozhovory zjišťovala i motivy probandů pro 

vstup do pěveckého sboru. Kvalitativní analýza odpovědí (vytváření kategorií) zjistila 

následující důvody, proč probandi začali docházet do církevního sboru: církevní pěvecký sbor 

byl něco, čemu se vždy věnovali; přátelství; služba církvi; láska ke zpívání. 

Murniecová a Galejová (2012) ve své studii zjišťovaly motivaci sborových zpěváků pro 

účast v pěveckých sborech pro seniory v Lotyšsku. Výzkumu se zúčastnilo 200 sborových 

zpěváků ze 7 pěveckých sborů pro seniory a 36 sbormistrů. Zpěváci písemně odpovídali na 

otázky týkající se motivace pro sborové zpívání (např: Co vás motivovalo ke zpěvu v pěveckém 

sboru pro seniory? Co pro vás znamená působení v pěveckém sboru pro seniory? Má váš sbor 

tradice? Jaké?). Sbormistři se vyjadřovali k motivaci sboristů na základě svých rozhovorů se 

sboristy a také na základě výsledků jejich práce. Kvalitativní analýza dat (vytváření kategorií) 

zjistila, že důležitými motivy pro účast v pěveckém sboru pro seniory je příležitost setkávání 

se s ostatními zpěváky (příležitost být spolu) a dále to, že se sboroví zpěváci mohou kreativně 

vyjádřit prostřednictvím kontaktu s hudbou a písněmi. Mohou také získat nové zkušenosti a být 

součástí sborového hnutí v Lotyšsku (mohou se účastnit lotyšských sborových festivalů). Pro 

sboristy je dále důležitý repertoár pěveckého sboru a také tradice jednotlivých sborů (jednou 

z nejvíce oceňovaných tradicí bylo např. slavení narozenin sborových zpěváků, protože to pro 

ně potvrzuje jejich důležitost pro pěvecký sbor).  Dále je pro ně důležitý sbormistr. Ten by měl 

být nejen profesionál (který se stále profesně zdokonaluje), ale zároveň i emočně bohatý člověk 

a dobrý psycholog (měl by zajišťovat jejich potřeby a také posilovat jejich motivaci ke 

sborovému zpívání). Autorky na základě výsledků výzkumu sdělují, že motivace sboristů pro 

aktivní účast v pěveckém sboru pro seniory je vytvářena vlivem různých faktorů. Pěvecké sbory 

pro seniory jsou multifunkční - aktivní účast v pěveckém sboru pro seniory nejen přispívá 

k osobní pohodě sboristů, ale je také zdrojem motivace pro mladší generace, což obohacuje 

duchovní kulturu společnosti. 

Fungová (2017) zkoumala motivaci pro účast v čínském církevním pěveckém sboru v 

Americe. Autorka nejdříve uskutečnila polostrukturované rozhovory se dvěma sbormistry, 
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jednalo se o manželský pár - čínské emigranty žijící v Americe. Rozhovory byly zaměřeny na 

„hudební cestu“ sbormistrů a také na to, jaký smysl jim vedení sboru dává. Autorka také 

pozorovala jednu zkoušku pěveckého sboru, který sbormistři vedou. Na základě rozhovorů se 

sbormistry a pozorování zkoušky pěveckého sboru autorka poté uskutečnila průzkum se 

strukturovanými otázkami. Otázky zkoumaly motivaci sboristů pro účast v pěveckém sboru. 

Sbormistr je administroval sboristům na zkoušce pěveckého sboru a sboristé na ně doma 

písemně odpověděli. Výzkumu se zúčastnilo 12 sboristů (sbor má 27 členů, 12 mužů a 15 žen; 

průměrný věk: 60 let). Data byla analyzována prostřednictvím interpretativní fenomenologické 

analýzy a zjištění byla triangulována nezávislým posluchačem a sbormistry. Na základě 

analýzy dat byla zjištěna tato témata (motivy pro provozování sborového zpěvu): společné 

učení (sborovému repertoáru); uctívání a spiritualita v hudbě (sborový zpěv pomáhá zpěvákům 

v modlení, ve spojení s Bohem); společenství, kolektivní identita a pozitivní stárnutí (sboristé 

si užívají jednotu a společenství, sborové zpívání přispívá jejich zdraví); požehnání a služba 

Pánu a příležitost vykonávat teologii skrze písně (sboristé vnímají své poslání sjednocovat lidi 

skrze oslavu víry a písně jim k tomu napomáhají; sbor byl životně důležitým orgánem jejich 

církve a sborové zpívání bylo interpretováno jako přijetí víry).   

Majorová a Dakon (2016) se ve své studii zabývali i tím, jaké faktory ovlivňují u 

sborových zpěváků jejich věnování se pěveckému sboru. Výzkumu se zúčastnilo 630 

sborových zpěváků (42,7 % mužů, 57,3 % žen) z 16 pěveckých sborů (smíšených, mužských, 

ženských) střední úrovně. Jednalo se zejména o vysokoškolské studenty a akademické 

pracovníky ve věku 17 až 50 a více let (98,9 % probandů bylo ve věku 17 až 30 let). Probandům 

byl administrován dotazník vlastní konstrukce, který zjišťoval (kromě např. jejich úmyslů 

ohledně dalšího působení v pěveckém sboru, kromě strategií sbormistra pro budování identity 

pěveckého sboru apod.) také faktory ovlivňující jejich věnování se pěveckému sboru. Sboroví 

zpěváci konkrétně odpovídali na otevřenou otázku („Jaké faktory ovlivňují vaše věnování se 

pěveckému sboru?“). Na tuto otázku odpovědělo 451 sborových zpěváků. Získaná data byla 

kódována a odpovědi byly seskupeny do 12 kategorií: konflikty (např. požadavky pěveckého 

sboru, čas, potřeba splnit studijní požadavky), osobní úroveň závazku (vyjádření závazku ke 

zpívání ve sboru - např. „Miluju zpívání a věděl jsem, že se mu musím věnovat, i když budu na 

vysoké škole.“; „Jsem vždy úplně oddaný. Sbor je mojí oblíbenou věcí v životě.“), sbormistr 

(sboristé vyjadřovali dva typy odpovědí: buď udávali, jaké charakteristiky by měl ideální 

sbormistr mít, nebo sdělovali, že mají svého sbormistra rádi), kvalita pěveckého sboru/kvalita 

členství (např. hudební úroveň pěveckého sboru, charakteristiky zkoušek pěveckého sboru, 

náročné hudební zkušenosti), repertoár (např. krásný, přiměřený hudební úrovni sboru), 
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sociální faktory (např. přátelé), osobní rozvoj (např. pokud sboristé cítí, že se rozvíjí jako 

zpěváci či hudebníci, více se pěveckému sboru věnují), fyzické faktory (např. zdraví hlasu, 

únava, stres), další vnější faktory (např. hledání uznání, finanční faktory), další vnitřní faktory 

(např. sebevyjádření, vnímaná osobní účinnost, nejistoty), minulost/rodina (jejich vliv), touha 

vystupovat před publikem.  

Uvedené výzkumy -  zabývající se motivací pro sborové zpívání -  odhalily různorodé 

motivy pro věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu. Některé z nich jsou podle nás 

zcela očekávatelné (např. touha věnovat se hudbě, radost ze zpěvu, společenství zpěváků 

apod.), některé méně očekávatelné (např. udržování kulturní tradice), ale logické. Výsledky 

výzkumů také prokázaly, že pro sborové zpěváky v církevních pěveckých sborech je sborový 

zpěv možností, jak být v kontaktu s Bohem, jak praktikovat víru, vykonávat službu církvi apod. 

Spojení sborového zpěvu s vírou je tedy pro ně velmi významné. To považujeme za důležité 

zjištění, jelikož v necírkevních pěveckých sborech se tento motiv v tak silné míře zpravidla 

neobjevuje. Výzkumy dále poukazují na to, že se sboroví zpěváci věnují sborovému zpěvu 

nejen kvůli práci na společnému cíli (interpretace sborového repertoáru) a druhým lidem 

(obohacování posluchačů na koncertech), ale také kvůli sobě (např. chtějí zdokonalit své 

pěvecké dovednosti, kreativně se vyjádřit skrze písně apod.).  

 

3.3 Negativa sborového zpěvu 

Abychom získali komplexní pohled na vztah mezi osobní pohodou a neprofesionálním 

sborovým zpěvem, považujeme za podstatné pojednat i o negativech sborového zpěvu. 

Domníváme se totiž, že negativa sborového zpěvu mohou ovlivňovat osobní pohodu sborových 

zpěváků (oslabovat přínosy sborového zpěvu či vést až ke snížení míry osobní pohody). 

Kreutz a Brünger (2012) si kladou otázku, do jaké míry negativní zážitky spojené 

s neprofesionálním sborovým zpíváním mohou ohrožovat příznivé účinky sborového zpívání.  

Dle autorů se pěvecké sbory musí vypořádat se dvěma potenciálně protichůdnými cíli. Na jednu 

stranu pěvecké sbory potřebují, aby jejich výkon měl co nejvíce možnou hudební a estetickou 

úroveň. Na druhou stranu pěvecký sbor potřebuje integrovat jedince s odlišným hudebním a 

osobním zázemím a také s odlišnou úrovní hudebních dovedností.  Autoři se dále domnívají, 

že sboristé pravděpodobně mají různé motivy pro docházení do pěveckého sboru. Z tohoto 

pohledu pak sbormistr musí mít výborné hudební a sociální dovednosti, aby dosáhl 

koherentního zvuku uvnitř a mezi jednotlivými částmi sboru.  Negativní zkušenosti spojené se 
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sborovým zpěvem mohou mít své důsledky a mohou např. vyústit v odchod sboristů či 

sbormistrů z pěveckého sboru. Hudební a sociální problémy však mohou být pro pěvecký sbor 

i přínosné, protože posílí vazby mezi jednotlivými členy sboru. K zachování existence sboru 

jsou tak dle autorů pravděpodobně potřeba jak pozitivní, tak negativní zážitky.     

Stašek (1981) se zabývá jevy, které vedou u dětského sboristy k odchodu z pěveckého 

sboru (předpokládáme, že některé jevy lze spatřovat i u dospělých sboristů, což dokazují i 

uvedené výzkumy v této kapitole). Autor rozlišuje: 

1. Motivy, které vycházejí ze samotného dítěte: rozpor v růstu úrovně kolektivu a 

jednotlivce, změna zájmů, změna názorů dítěte na činnost sboru.  

2. Vnější příčiny: nezájem okolí (např. rodiny) o činnost dítěte ve sboru, pracovní 

přetížení ve škole či doma, konflikt s jedincem či skupinou uvnitř sboru, zvýšení 

časových nároků na členy sboru.  

Stašek (1981) také uvádí faktory, jež mohou negativně ovlivňovat působení jedince ve 

sboru.  Patří sem sobeckost, strach, nechuť, pocit únavy a jednotvárnosti, snaha za každou cenu 

vyniknout, příliš velká náročnost repertoáru.  

Vondroušová (2013) se ve výzkumu své rigorózní práce (kvantitativní design výzkumu) 

zaměřila na to, jak se členství v dětském pěveckém sboru podílí na socializačním procesu 

sboristů. V rámci výzkumu řešila i dopad dětského sborového zpěvu na vybrané stránky 

osobnosti. I když se výzkum zaměřuje na dětské sboristy (a tato disertační práce se věnuje 

především neprofesionálnímu sborového zpěvu u dospělých jedinců), v teoretické části práce 

ho uvádíme, jelikož se komplexně zabývá různými psychologickými souvislostmi sborového 

zpěvu, a to i negativními účinky členství v pěveckém sboru na psychiku člověka. Výzkumnou 

skupinu tvořilo 230 probandů (161 dívek, 69 chlapců) ve věku od 11 do 15 let (nejvíce sboristů 

bylo věku 11 a 12 let, jednalo se o 66,5 % všech sboristů), kteří se ve volném čase věnují zpívání 

v pěveckém sboru (výzkumu se zúčastnili jedinci z 6 pěveckých sborů). Kontrolní skupina byla 

tvořena 427 jedinci (207 dívek, 220 chlapců) ve věku 11 až 16 let (nejvíce probandů z kontrolní 

skupiny bylo ve věku 14 a 15 let, jednalo se o 61,6 %), kteří sborový zpěv neprovozují. 

K získávání dat byly použity tři výzkumné nástroje: PAQ (Rohnerova škála sebehodnocení 

dítěte; subškály: negativní sebeocenění, negativní sebehodnocení schopností, hostilita a 

agresivita, závislost, emoční inhibovanost, emoční labilita, pesimismus), KLIS (Klima sboru; 

subškály: suportivní klima sboru, nízká motivace k výkonu; jednalo se adaptovaný 

standardizovaný dotazník Klima třídy, jež byl adaptovaný na podmínky dětských pěveckých 
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sborů), a dotazník vlastní konstrukce SVZS (Subjektivní vnímání sborového zpěvu; subškály: 

sbor jako přínos a sbor jako nutnost). Probandi hodnotí výroky v dotazníku SVZS na 

šestibodové stupnici. Dotazník SVZS se zaměřuje především na pozitivní a negativní jevy 

sborového zpěvu, na vztahy mezi sboristy, sbormistrem, příp. vrstevníky či rodiči. Výzkum 

prokázal řadu pozitiv sborového zpěvu (viz. kapitola 3. 1. 1), u sboristů nicméně byla ve 

srovnání s nesboristy zaznamenána vyšší citová závislost, která se projevuje např. nižší 

autonomií, nižší samostatností, zvýšeným potvrzováním identity od svého okolí. Dle autorky 

tento jev může být způsoben tím, že dítě se v pěveckém sboru musí podřizovat další autoritě a 

normám (vyjma školy, rodiny), což může zvyšovat jeho závislost. Výzkum dále prokázal, že 

čím starší sboristé jsou, tím nižší u nich závislost je. Autorka toto zjištění vysvětluje tím, že 

tento jev odpovídá ontogenetickému vývoji dítěte, protože dítě se (ve věku, jež jsou sboristé ve 

výzkumné skupině) postupně odpoutává od rodiny a vztahuje se zejména ke svým vrstevníkům. 

Cílem tohoto procesu by mělo být získání autonomie a nezávislosti na druhých lidech.  

Závislost sboristů také klesala s počtem let, jež sboristé ve sboru působí. Dotazník SVZS 

zjišťoval (kromě pozitivních jevů) i negativní jevy související s pěveckým sborem (subškála: 

sbor jako nutnost). Jako nejvíce negativní vnímali sboristé povinnost zpívat i písně, které se 

sboristům nelíbí, které nemají rádi. Poté následovala povinnost podřizovat se sboristům, kteří 

ve sboru působí delší dobu („služebně“ starším sboristům). Na třetím místě byla skutečnost, že 

sbormistr má své oblíbence, které preferuje (tj. sboristé si nejsou před sbormistrem rovni).   

 Rohwerová (2010) v rámci studie zachycující, jak sboristé vnímají své působení 

v církevním sboru (podrobněji uvedeno v kapitole 3. 1. 1), zjišťovala i výzvy, kterým sboristé 

v církevním pěveckém sboru čelí. Polostrukturované rozhovory se 22 sboristy přinesly 

následující výzvy, kterým sboristé v rámci svého působení v pěveckém sboru musí čelit.  

Docházku vnímalo jako výzvu 13 sboristů, rozpočet sboru považovali za výzvu 4 sboristi. 

Rozdílná úroveň hudebních dovedností byla výzvou pro 3 sboristy, brzké vstávání na 

bohoslužby pro 1 sboristu. Kritičnost sbormistra vnímal jako výzvu 1 sborista. 

 V kapitole 3. 1. 1 jsme se podrobněji zaměřili na studii  Liveseye et al. (2012), kteří 

zkoumali účinky sborového zpěvu na kvalitu života, psychologickou a sociální pohodu a na 

fyzické zdraví. Kvalitativní analýza dat (tematická analýza a následná obsahová analýza) 

odhalila nejen přínosy sborového zpěvu, ale také negativní účinky sborového zpěvu. Ze 169 

probandů 14 sboristů vnímalo negativní účinky sborového zpěvu. Jednalo se o následující 

negativní účinky: negativní účinky na zdraví (napětí hlasu, únava) a tlak (tlak na výkon, vysoká 

očekávání). 
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Kreutz a Brünger (2012) se ve své studii zabývali možnými negativními aspekty 

neprofesionálního sborového zpívání. Výzkumu se zúčastnilo 3145 neprofesionálních 

sborových zpěváků (z toho 2150 žen) ve věkovém rozpětí 8 až 84 let (M = 43 let). Probandům 

byl administrován dotazník, ve kterém písemně odpovídali na otevřené otázky, jež zjišťovaly 

možné negativní zkušenosti spojené se sborovým zpíváním. Negativní zkušenosti se sborovým 

zpíváním uvedlo 778 jedinců (což je 24,7 % z celkového vzorku). Průměrný věk sboristů bez 

negativních zkušeností (M = 43,5; SD = 14,9 let) a sboristů s negativnímu zkušenostmi (M = 

41,17; SD = 13,9 let) byl podobný. Rozdíly mezi pohlavími se neprokázaly. Povahu negativních 

zkušeností upřesnilo 753 jedinců. Náhodně bylo vybráno 100 odpovědí (ze 753), které byly 

následně analyzovány prostřednictvím obsahové analýzy (vytvoření témat a kategorií). 

Výsledky obsahové analýzy poukázaly na dvě oblasti vnímaných negativ: 1. sociální vztahy a 

interakce; 2. hudební a estetické problémy. Pod téma sociální vztahy a interakce byly zařazeny 

následující kategorie: sbormistr, kolegové sboristi, já (self). Pod téma hudební a estetické 

problémy byly zařazeny tyto kategorie: obecné požadavky na výkon, literatura, preference a 

záliby, koncerty, zkoušky. Sbormistr (výskyt: 50 %; např. neschopnost sbormistra přizpůsobit 

svá očekávání hudebním schopnostem sboru), kolegové sboristi (výskyt: 38,1 %; např. 

nespokojenost s tím, že druzí sboristé zpívají falešně; komunikační problémy; vytváření 

podskupin) a požadavky na výkon (výskyt: 13,6 %; někteří sboristé cítí, že jsou na ně po 

hudební stránce kladeny příliš velké požadavky; někteří sboristé naopak cítí, že jsou hudebně 

nadanější než ostatní zpěváci v jejich pěveckém sboru) byly identifikovány jako hlavní 

kategorie negativních zkušeností spojených se sborovým zpíváním.  

Beck et al. (2000) se ve své studii zabývali vztahem mezi profesionálním pěveckým 

sborem a osobní pohodou. Konkrétně zkoumali souvislost profesionálního sborového zpěvu a 

sekrece imunoglobulinu A (pozn. protein zodpovědný zejm. za ochranu vůči respiračním 

onemocněním) a kortizolu (pozn. stresový hormon). Výzkumný vzorek se skládal  ze 32 

profesionálních sborových zpěváků a zpěvaček (průměrný věk: 46 let). Probandi byli vybráni 

náhodným výběrem. Míra sekrece imunoglobulinu A a kortizolu byla získávána ze slin 

probandů. Těm byl odebrán vzorek slin před a po dvou zkouškách pěveckého sboru a dále po 

jednom koncertu sboru. Jak během sborových zkoušek, tak během představení zpěváci zpívali 

Beethovenovu Missa Solemnis. Průměrné hodnoty sekrece imunuglobulinu A se signifikantně 

zvýšily během zkoušek a zejména během představení. Míra kortizolu signifikantně poklesla 

během zkoušek pěveckého sboru, ale zvýšila se během představení. Autoři zjištění vysvětlují 

tím, že veřejná představení jsou emočně náročnější než zkoušky.  
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I když se jednalo o výzkum profesionálního sborového zpěvu, negativní zkušenosti 

spojené s koncerty jsou zaznamenány i u neprofesionálního sborového zpívání (Kreutz, 

Brünger, 2012).  

Výzkumy uvedené v této kapitole prokazují různorodé negativní stránky sborového 

zpěvu (např. negativa pramenící z mezilidských vztahů a interakcí uvnitř sboru, negativa 

pramenící z odlišných hudebních dovedností jednotlivých členů sboru, negativní dopady 

sborového zpěvu na zdraví apod.). Přijde nám přirozené, že lidé v souvislosti s pěveckým 

sborem mohou vnímat i negativa, jelikož každá aktivita (a tím pádem i neprofesionální sborový 

zpěv) může být člověkem vnímána jak pozitivně, tak negativně. Považujeme za velmi důležité, 

aby výzkumu stinných stránek sborového zpěvu byla věnována větší pozornost než doposud. 

Dle našeho názoru totiž výzkum negativ sborového zpěvu může identifikovat problémy, se 

kterými se sboroví zpěváci v rámci sborového zpívání setkávají. Nalezení těchto problémů pak 

může vést k jejich řešení. Díky tomu by se mohly eliminovat stinné stránky neprofesionálního 

sborového zpěvu a sboroví zpěváci by si sborový zpěv mohli více užívat a více z něj profitovat. 

To by mohlo mít příznivé účinky na jejich osobní pohodu.  

 

3.4  Zhodnocení uvedených výzkumů (přínosy sborového zpěvu, motivace ke 

sborovému zpěvu, negativa sborového zpěvu) 

V rámci kapitoly 3. 1 Přínosy sborového zpěvu bylo uvedeno 24 výzkumných studií. 

Řada uvedených výzkumů poukázala na přínosy sborového zpívání. Ve výzkumech byla 

použita jak kvantitativní, tak kvalitativní metodologie (některé výzkumy kombinují 

kvantitativní i kvalitativní metodologii zároveň). Ve většině kvantitativních studiích byl 

prokázán pozitivní vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou, kvalitou života, zdravím. 

Pouze dvě z uvedených kvantitativních studií neprokázaly žádný vztah mezi sborovým zpěvem 

a osobní pohodou, zdravím. Lze proto usuzovat (na základě výsledků výzkumů), že lidé celkově 

profitují ze zpívání v pěveckém sboru. Limitem uvedených kvantitativních studií je, že 

nevysvětlují, jakým způsobem lidé ze sborového zpívání přesně profitují (nevysvětlují 

kauzalitu). Hlubší pohled na problematiku sborového zpěvu však umožňují uvedené 

kvalitativní studie, které upřesňují, jakým způsobem lidé ze sborového zpěvu těží. 

Jako možný nedostatek některých uvedených studií lze považovat malý výzkumný 

soubor (zejména u studií kvantitativní povahy je malý výzkumný soubor problematický). Ve 

studiích zaměřujících se na sborový zpěv u klinické populace byl také výzkumný soubor často 

tvořen jak lidmi se zdravotními problémy, tak jejich blízkými, pečovateli, dobrovolníky atd., 
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což mohlo vést k celkovému zkreslení výsledků.  Pouze v jedné z kvantitativních studií byla 

uvedena velikost účinku, ostatní kvantitativní studie ji neuvádějí, což lze považovat za 

nedostatek těchto studií. Některé uvedené výzkumné studie také nepracují s kontrolní skupinou 

(pouze 8 z uvedených kvantitativní studií uvádějí v metodologii výzkumu vytvoření kontrolní 

skupiny). V rámci výzkumu přínosů sborového zpěvu (na psychiku jedince atd.) by proto 

v budoucnu mohl být kladen větší důraz na vytvoření kontrolních skupin, které by byly tvořeny 

z lidí, kteří se sborovému zpívání nevěnují.  

V kapitole 3. 2 Motivace ke sborovému zpěvu jsme uvedli výzkumy zabývající se 

motivací sboristů ke sborovému zpěvu. Některé z výzkumů se zaměřovaly pouze na motivaci 

ke sborovému zpěvu, některé zkoumaly širší souvislosti sborového zpěvu (např. jak celkově 

vnímají sboristé své působení v pěveckém sboru). V uvedených výzkumech byla použita 

kvantitativní metodologie, kombinace kvantitativní a kvalitativní metodologie, převažovalo 

však využití metodologie kvalitativní (buď byly s probandy vedeny rozhovory, nebo probandi 

odpovídali písemně na otevřené otázky, jež poté byly kvalitativně analyzovány). Díky využití 

kvalitativní metodologie výzkumy přinesly podrobnější pohled na motivaci sborových zpěváků 

ke sborovému zpěvu. Výsledky výzkumů prokázaly, že zjištěním motivace sboristů pro sborový 

zpěv (proč se rozhodli sborovému zpěvu věnovat, proč se sborovému zpěvu věnují), nalézáme 

odpověď i na to, co sboristům sborový zpěv přináší, proč je pro ně důležitý. Výzkumy motivace 

ke sborovému zpěvu tak přispívají k vysvětlení toho, čím sborový zpěv přispívá k osobní 

pohodě člověka.  

Stinným stránkám sborového zpěvu jsme se věnovali v kapitole 3. 3 Negativa sborového 

zpěvu. Výzkumům zabývajícími se negativními účinky sborového zpěvu je ve srovnání 

s výzkumy přínosů sborového zpěvu věnována v literatuře velmi malá pozornost. Nicméně 

uvedené výzkumy prokázaly i negativní psychologické aspekty sborového zpěvu. Kvalitativní 

výzkumy poté více vysvětlují, jakým způsobem sborový zpěv negativně působí na zdraví, 

psychiku sboristů. Vzhledem k nedostatečnému počtu výzkumů, které by se zabývaly 

negativnímu účinky sborového zpěvu na zdraví u dospělých neprofesionálních sboristů, jsme 

uvedli i výzkumy dětského a profesionálního sborového zpěvu.  Výsledky těchto výzkumů však 

nemůžeme jednoduše zobecnit na dospělé neprofesionální sborové zpěváky. Např. uvedený 

kvantitativní výzkum Vondroušové (2013) prokázal vyšší citovou závislost u dětských sboristů 

ve srovnání s nesboristy. S přibývajícím věkem však citová závislost klesala. Je tedy otázkou, 

zda by se vyšší citová závislost prokázala i u dospělých sboristů. Výzkum také neprokazuje 

kauzalitu.  
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4  Další aspekty sborového zpěvu (charakteristiky sborového zpěváka) 

Řada autorů v rámci svých výzkumných studií zabývajících se sborovým zpěvem a 

osobní pohodou uvádí (zejm. při popisu výzkumného vzorku), jak intenzivně se sboroví 

zpěváci sborovému zpěvu věnují. Autoři totiž uvádějí, jak často má pěvecký sbor zkoušku, 

jak dlouho zkouška pěveckého sboru trvá (např. Clements-Cortés, 2013; Cohen, 2009; 

Garrido et al., 2016; Gale et al., 2012; Tavormina, Tavormina, Nemoianni, 2014) či zda 

sboristé zpívají ve více sborech (Gale et al., 2012). Např. Garrido et al. (2016) uvedli, že se 

probandi věnovali sborovému zpívání 1x týdně po dobu 1h. Ve studii Cohenové (2009) se 

probandi věnovali sborovému zpěvu 1x týdně po dobu 1,5 h. Tavormina, Tavormina a 

Nemoianni (2014) uvedli, že pěvecký sbor, ve kterém probandi participovali, měl zkoušky 2x 

týdně a každá zkouška trvala 2h. Ve studii, jež uskutečnil Gale et al. (2012), bylo zjištěno, že 

11 sborových zpěváků (z 30) zpívá v pěveckém sboru pro lidi, kteří prodělali rakovinu plic, a 

jejich blízké, a současně zpívá ještě v dalším pěveckém sboru.  

Buschová a Gicková (2012) v rámci svého výzkumu (který jsme podrobněji uvedli 

v kapitole 3.1.1 Sborový zpěv u neklinické populace) zjišťovaly, zda počet hodin sborového 

zpívání týdně může predikovat změnu míry osobní pohody. Sboristé vypověděli, že v průměru 

zpívají 5,63 h týdně (SD = 4,88). Minimální počet hodin sborového zpívání týdně byly 2,5 h 

(délka jedné zkoušky) a maximální 17 h. Výsledky výzkumu prokázaly, že počet hodin zpívání 

týdně nepredikuje změnu míry osobní pohody.  

Někteří autoři ve studiích (především v rámci popisu výzkumného vzorku) uvádějí 

délku působení sboristů v pěveckém sboru (jak dlouho se sboroví zpěváci zpívání věnují) 

(např. Balsnes, 2012;  Einarsdottir, Gudmundsdottir, 2016; Pérez-Aldeguer, Leganés, 2014;  

Southcott, Joseph, 2015). Např. Sborová zpěvačka ve studii Balsnesové (2012) působí 

v pěveckém sboru 9 let. Sboroví zpěváci ve studii Southcotta a Josepha (2015) začali zpívat 

v pěveckém sboru před 23 lety. Einarsdottirová  a Gudmundsottirová (2016) ve své studii 

zjistily, že sboroví zpěváci mají dlouholetou zkušenost se sborovým zpěvem. Autorky zjistily, 

že 65 % probandů (výzkumu se zúčastnilo 205 sboristů) zpívá v pěveckém sboru 10 let a více, 

16 % probandů zpívá ve sboru 6-10 let.  Vondroušová (2013) ve studii dětského sborového 

zpěvu zjistila, že čím déle sboristé navštěvují pěvecký sbor, tím u nich ubývá negativního 

sebehodnocení schopností. Autorka se domnívá, že s narůstajícími zkušenostmi se sborovým 

zpěvem si dítě buduje pozitivní ocenění svých schopností a dovedností (nejen hudebních, ale i 

sociálních). S počtem let strávených v pěveckém sboru také ubývá závislost sboristů. Ve 

výzkumu Vondroušové bylo dále zjištěno, že počet let strávených ve sboru pozitivně koreluje 
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s podpůrným klimatem sboru. Čím déle tedy sborista ve sboru zpívá, tím více ho vnímá jako 

skupinu lidí, ve kterých má sociální oporu, více vnímá soudržnost skupiny apod. Autorka ve 

svém výzkumu dále zjistila, že s délkou působení ve sboru také ubývá nízké motivace k výkonu 

(k sborovému zpěvu) a sebeprosazení. Johnsonová et al. (2013) ve své studii zjistili, že sboroví 

zpěváci (ve výzkumném vzorku) se dlouhodobě věnují sborovému zpěvu (M = 33,3 let; SD = 

17,8 let). Autoři dále zkoumali vztah mezi počtem let věnovaných se sborovému zpěvu a 

kvalitou života. Vztah mezi počtem let věnovaných sborovému zpěvu a kvalitou života nebyl 

signifikantní, což by dle autorů mohlo poukazovat na to, že pro kvalitu života není zásadní, jak 

dlouho se člověk zpívání v pěveckém sboru věnuje (výzkum podrobněji uvádíme v kapitole 

3.1.1 Sborový zpěv u neklinické populace). 

Hudební vzdělání sboristů je další charakteristika, kterou někteří autoři uvádějí 

v rámci popisu výzkumného vzorku sborových zpěváků (např. Einarsdottir, Gudmundsdottir, 

2016; Rohwer, 2010). Rohwerová (2010) např. ve své studii zjistila, že z 22 sborových zpěváků 

18 mělo hudební vzdělání (docházeli do hudební školy). Einarsdottirová a Gudmundsdottirová 

(2016) ve své studii (studii jsme podrobněji uvedli v kapitole 3. 2 Motivace pro sborový zpěv) 

zjistily, že se vnímání osobních a sociálních přínosů sborového zpívání se u sboristů může lišit 

podle míry hudebního vzdělání. Výzkumný vzorek se skládal z 205 neprofesionálních sboristů 

a většina z nich měla nějaké hudební vzdělání (69 % sboristů mělo hudební vzdělání; 24 % 

sboristů bylo bez hudebního vzdělání; 7 % sboristů na položku zjišťující hudební vzdělání 

neodpovědělo). Čím měli sboristé nižší hudební vzdělání, tím více ze sborového zpěvu 

profitovali, jak co se týká osobních, tak i sociálních přínosů sborového zpěvu. Především 

vnímali vliv sborového zpěvu na sebevědomí. Jedinci s nižším hudebním vzděláním konkrétně 

více souhlasili s tvrzením, že zpívání v pěveckém sboru pozitivně ovlivňuje jejich sebevědomí.  

Vondroušová (2013) ve své studii dětského sborového zpěvu zjistila, že věnuje-li se 

sborista hře na hudební nástroj, má pozitivnější sebeocenění než sborista, jež se hře na hudební 

nástroj nevěnuje.  

 V rámci výzkumu Vondroušová (2013) také zkoumala, zda pěvecké či hudebně 

instrumentální dovednosti rodičů a sourozenců souvisejí se sebehodnocením, prožívaným 

klimatem pěveckého sboru a subjektivním vnímání pěveckého sboru. U sourozenců a otců 

vztah mezi hudebními dovednostmi a výše uvedenými závisle proměnnými nebyl prokázán. 

Bylo však prokázáno, že děti, jejichž matka má nějaké hudební dovednosti, nevnímají tolik sbor 

jako nutnost. Rohwerová (2010) ve studii sborového zpěvu zjistila (v rámci popisu výzkumného 
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vzorku), že 14 sborových zpěváků (z 22 sborových zpěváků) má rodiče, kteří se aktivně věnují 

hudbě. 

 Nábor zpěváků do pěveckého sboru (jak se sboroví zpěváci o pěveckém sboru 

dozvěděli) je dalším tématem, kterému se věnovala Rohwerová (2010) ve výzkumu vnímání 

sborového zpěvu (jak sboroví zpěváci vnímají své působení v církevním sboru). Autorka 

polostrukturovanými rozhovory zjistila, že 15 sboristů (z 22 sboristů) vnímalo nábor do sboru 

jako neformální proces (dozvěděli o pěveckém sboru ústně od svých známých), 7 sboristů se 

dozvědělo o sborovém zpěvu formálnějším způsobem (oznámení v církevním bulletinu, během 

bohoslužby).   

Někteří autoři se zabývali tím, jak sboroví zpěváci vnímají své působení v pěveckém 

sboru v budoucnosti (Major, Dakon, 2016) či zkoumali touhu sborových zpěváků věnovat 

se hudbě v budoucnu (Vondroušová, 2013). Majorová a Dakon (2016), jejichž studii jsme 

uvedli již v kapitole 3. 2 Motivace ke sborovému zpěvu, se ve studii zabývali i tím, jak sboroví 

zpěváci vnímají své působení v pěveckém sboru v budoucnosti (jaké mají úmysly ohledně 

svého dalšího působení v pěveckém sboru). Probandům byl administrován dotazník vlastní 

konstrukce, který zjišťoval (kromě např. faktorů, jež ovlivňují působení v pěveckém sboru) také 

jejich úmysly ohledně dalšího působení v pěveckém sboru - prostřednictvím otevřené otázky. 

Na tuto otázku odpovědělo 626 probandů.  Odpovědi probandů byly kódovány. V současném 

pěveckém sboru chce zůstat 37 % sboristů, 28 % sboristů chce zůstat v současném pěveckém 

sboru nebo chce zkusit zpívat v jiném pěveckém sboru. V jiném sboru chce zkusit zpívat 15 % 

sborových zpěváků, 10 % sborových zpěváků není ještě ohledně dalšího působení ve sboru 

rozhodnuto a 6 % sboristů chce z pěveckého sboru odejít. Své odpovědi vysvětlilo 496 

sborových zpěváků. Jejich odpovědi byly seskupeny do následujících 10 kategorií: spokojenost 

(např. „Mám rád svůj pěvecký sbor a chtěl bych pokračovat ve zpívání v něm.“; „Miluju 

zpívání.“), konflikt (např. „Chtěl bych se více zaměřit na jiné oblasti hudby.“; „Mít více času 

na cestování, návštěvu rodiny, školní povinnosti.“), prestiž („Chtěl bych docházet do sboru na 

vyšší úrovni a mít výzvu.“), charakteristiky pěveckého sboru (např: „Věřím, že pěvecký sbor 

je vhodný pro mou úroveň dovedností.“; „Abych viděl odlišný způsob vedení sbormistra.“), 

osobní rozvoj (např: „Pomůže mi to zlepšit můj hlas.“), ukončení (např. „Po tomto semestru 

budu absolvovat.“; „Příští semestr budu přestupovat.“), více sborů (např. „Jsem v obou sborech 

a užívám si to.“), volba repertoáru (např. „Chtěl bych být součástí profesionálnějšího sboru… 

s více náročnou hudbou.“; „Pro rozmanitost bych chtěl dělat nějaký jazz.“), sociální faktory 

(např. „Rád chodím na místo, kde se cítím přijatý.“; „Mám rád tento sbor, jsou zde moji 
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přátelé.“), sbormistr (např. „Chci být ve sboru vedeném /sbormistrovo jméno/.“). Sboristé, kteří 

chtějí zůstat v pěveckém sboru, v němž v současnosti zpívají, nejčastěji uváděli jako důvody 

pro setrvání v jejich pěveckém sboru spokojenost (36 %), charakteristiky pěveckého sboru (18 

%), konflikt (16 %) a osobní rozvoj (8 %). Sboristé, jež chtějí zůstat v současném pěveckém 

sboru nebo chtějí zkusit zpívat v jiném pěveckém sboru, jako vysvětlení nejčastěji uváděli 

prestiž (26 %), spokojenost (24 %), charakteristiky pěveckého sboru (17 %), osobní rozvoj (11 

%), více sborů (8 %) a konflikt (8%). Mezi sborovými zpěváky, jež chtějí zůstat v současném 

pěveckém sboru nebo zpívat v jiném pěveckém sboru, byly identifikovány dva typy sborových 

zpěváků. První typ sborových zpěváků byl spokojený se současným pěveckým sborem, ale 

chtěl se rozvíjet jako sborista tím, že vyzkouší zpívání v jiném pěveckém sboru. Sboroví 

zpěváci ve druhé skupině se chtěli vrátit do jejich původního pěveckého sboru pouze v případě, 

když by neuspěli při konkurzu do pěveckého sboru vyšší úrovně.   Jedinci, kteří chtějí zpívat 

v jiném pěveckém sboru, jako zdůvodnění nejčastěji uváděli prestiž (33 %), charakteristiky 

pěveckého sboru (19 %), konflikt (12 %), ukončení (11 %), osobní rozvoj (10 %) a spokojenost 

(9 %). Sboroví zpěváci, kteří ohledně svého dalšího sborového působení nejsou rozhodnutí, 

nejčastěji zmiňovali jako vysvětlení ukončení (43 %) a konflikt (41 %). Sboristi, kteří chtějí 

jejich pěvecký sbor opustit, nejčastěji zmiňovali konflikt (49 %) a ukončení (22 %) jako důvody 

pro jejich rozhodnutí.  

 Vondroušová (2013) zjistila, že čím více se dětští sboristé touží věnovat hudbě 

v budoucnosti, tím více vnímají prostředí sboru jako podporující (suportivní). Sboristé, kteří se 

nechtějí věnovat hudbě v budoucnu (ani profesionálně, ani jako koníčku) mají také nižší 

motivaci k výkonu (myšleno výkonu k sborovému zpěvu). Sebeprosazení sboristů v rámci 

skupiny (pěvecký sbor) se vztahuje k touze věnovat se hudbě v budoucnu. Sboristé, kteří 

uvažují o profesionální dráze hudebníka, mají větší hodnotu sebeprosazení než sboristé, jež se 

chtějí v budoucnu věnovat hudbě jen jako koníčku. Nejnižší míru sebeprosazení vykazují 

sboristé bez hudebních aspirací v budoucnu. Prokázala se také souvislost mezi vnímáním sboru 

jako přínos a touhou věnovat se hudbě v budoucnu. Pokud se chce dítě věnovat hudbě 

v budoucnu profesionálně, vnímá sbor příznivěji než jedinec, který se hudbě v budoucnu 

věnovat nechce.  

 Domníváme se, že uvedené aspekty sborového zpěvu (intenzita věnování se sborovému 

zpěvu, délka působení v pěveckém sboru, hudební vzdělání sborových zpěváků, hudební 

zaměření původní rodiny sborových zpěváků, nábor do pěveckého sboru, představa o dalším 

působení v pěveckém sboru) nám umožňují neprofesionální sborové zpěváky přesněji 



67 
 

charakterizovat a sborového zpěváka více psychologicky přiblížit. Předpokládáme např., že 

pokud se sborový zpěvák věnuje sborovému zpěvu dlouhodobě, intenzivně a chce ve zpívání 

dlouhodobě pokračovat i v budoucnu, je pro něj sborový zpěv opravdovou hodnotou a má 

důležité místo v jeho životě (sborový zpěv pravděpodobně pozitivně působí na jeho osobní 

pohodu). Dále předpokládáme, že pokud má některý člen primární rodiny sborového zpěváka 

hudební dovednosti (např. pěvecké, hraje na hudební nástroj apod.), mohl sborového zpěváka 

k hudebním aktivitám svým vlastním vzorem nasměrovat. Přijde nám proto relevantní sledovat 

u sborových zpěváků hudební zaměření jejich rodiny. Informace o hudebním vzdělání 

sborových zpěváků zase může poukazovat např. na to, že sboroví zpěváci ke svému koníčku 

(hudbě) přistupovali zodpovědně a chtěli mít určité hudební vzdělání. Může napovídat i o tom, 

že sboroví zpěváci byli svou rodinou k hudbě vedení (rodiče je např. přihlásili již v útlém věku 

do ZUŠ). Způsob, jakým se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém sboru, ve kterém působí, 

nám zase může přinést např. údaje o tom, zda zpěváci sbor aktivně hledali (protože chtěli 

nějakou změnu ve svém životě apod.). Naše předpoklady by však bylo jistě nutné výzkumně 

ověřit. 

 V literatuře jsme nenašli informace o tom, kdo je typický neprofesionální sborový 

zpěvák. Domníváme se, že na základě výše uvedených charakteristik sborového zpěváka (a 

dále na základě vnímaných pozitiv a negativ sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání) 

je možné prototyp neprofesionálního sborového zpěváka vytvořit. Ve výzkumné části disertační 

práce jsme si proto kladli za cíl (jeden z cílů) zjistit prototyp neprofesionálního sborového 

zpěváka.   
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5  Sociální faktory sborového zpěvu 

Řada studií dokazuje, že pro sboristy jsou v souvislosti se sborovým zpíváním velmi 

důležité sociální přínosy (např. Clift, Hancox, 2001; Livesey et al., 2012; Southcott, Joseph, 

2015). Je však otázkou, zda sboristi těží přímo ze samotného sborového zpěvu nebo ze 

sociálních faktorů sborového zpěvu (z toho, že se na sboru potkají s dalšími lidmi, tráví s nimi 

čas i mimo sbor apod.). Výzkumy se však neshodují v tom, zda přínosy sborového zpěvu 

pramení ze samotného sborového zpívání či ze sociálních faktorů sborového zpěvu. 

Buschová a Gicková (2012) ve svém výzkumu (který podrobněji uvádíme v kapitole 

3.1.1 Sborový zpěv u neklinické populace) prokázaly, že vnímaná sociální opora (měřená před 

zkouškou a po zkoušce pěveckého sboru) predikovala u neprofesionálních sborových zpěváků 

pozitivní změnu osobní pohody (konkrétně pozitivních afektů). Autorky se domnívají, že 

vnímaná sociální opora snižuje vliv stresu na náladu, což mohlo umožnit sborovým zpěvákům 

s vyšší vnímanou sociální oporou prožít vyšší nárůst pozitivní nálady. Nebo jedinci s vyšší 

vnímanou sociální oporou mohou jednoduše ze sborového zpěvu více získávat. Autorky se také 

zamýšlejí nad tím, zda přínosy sborového zpěvu pramení ze sociální interakce sborových 

zpěváků (v rámci zkoušek sborového zpěvu) či ze zpívání samotného. Autorky tvrdí, že 

přestože zvýšené přínosy sborového zpěvu u jedinců s vyšší vnímanou sociální oporou mohly 

být způsobené sociálním aspektem sborového zpěvu a ne samotným zpíváním, je 

nepravděpodobné, že by se vnímaná sociální opora sama o sobě zvýšila po jedné zkoušce 

sborového zpěvu. Vnímaná sociální opora totiž byla měřena škálou MSPSS (The 

Multidimenisonal Scale of Perceived Social Support), jež má vysokou testovou-retestovou 

stabilitu v čase. Autorky se proto domnívají, že sociální opora měřená škálou MPSS by měla 

zůstat stabilní během 2-3 hodinového intervalu měření (před a po zkoušce pěveckého sboru). 

Tento předpoklad je také podpořený tím, že výsledky výzkumu neprokázaly po jedné zkoušce 

pěveckého sboru signifikantní změnu na subškále pozitivní vztahy s druhými (subškála Škál 

psychologické osobní pohody C. Ryffové). Autorky dále uvádějí, že se výzkumu zúčastnili 

sboristé ze dvou pěveckých sborů. Tyto sbory měly odlišné sociální charakteristiky. Jeden 

pěvecký sbor měl během zkoušky krátkou přestávku pro společenský čas (přestávku určenou 

pro sociální interakci sboristů a občerstvení), druhý sbor tuto přestávku během zkoušky neměl. 

Změny v osobní pohodě (po jedné zkoušce pěveckého sboru) však u obou sboru byly stejné. 

Autorky se proto domnívají, že sociální interakce sboristů v rámci pěveckého sboru (sociální 

aspekt sborového zpěvu) - nezávislý na zpívání - nemusí být nejdůležitějším faktorem pro 

změnu osobní pohody.  
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Valentinová a Evansová (2001) ve své studii (kterou jsme podrobně uvedli v kapitole 3. 

1. 1 Sborový zpěv u neklinické populace) srovnávaly možné přínosy sborového zpěvu, 

sólového zpěvu a plavání na náladu a fyziologické proměnné. Výzkum prokázal, že plavání, 

sborový i sólový zpěv signifikantně zvyšují hedonii, energii a tepovou frekvenci. Všechny 

uvedené aktivity také vedly k signifikantnímu snížení napětí. Plavání mělo ve srovnání se 

sborovým i sólovým zpíváním nejvýraznější účinky na výše uvedené proměnné. Mezi účinky 

sborového a sólového zpěvu nebyl zaznamenaný rozdíl. Autorky se proto domnívají, že 

výsledky jejich výzkumu (chybějící rozdíl mezi sólovým a sborovým zpěvem) neposkytly 

důkaz pro sociální faktory (sborového zpěvu).  

Stewart a Lonsdale (2016) uvádějí, že není jasné, zda přínosy sborového zpěvu pro 

psychologickou osobní pohodu člověka pramení přímo ze sborového zpěvu. Dle autorů víme 

málo o faktorech, které za vztah mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou mohou být 

zodpovědné. Ve své studii proto srovnávali sborový zpěv s dalšími dvěma volnočasovými 

aktivitami - sólovým zpěvem a týmovým sportem. Výzkumu se zúčastnilo 125 sborových 

zpěváků, 125 sólových zpěváků a 125 týmových sportovců, jež vyplnili sadu dotazníků měřící 

osobní pohodu, entitativitu (pozn. míra, do jaké naplňuje skupina bytí samotnou entitou), 

naplnění potřeb a motivaci. Analýza dotazníkových dat odhalila, že sboroví zpěváci a týmoví 

sportovci vykazovali signifikantně vyšší míru psychologické osobní pohody než sóloví zpěváci. 

Sboroví zpěváci vnímali jejich sbory za koherentnější či smysluplnější sociální skupinu než 

týmoví sportovci jejich týmy. Autoři interpretují výsledky výzkumu tak, že členství ve skupině 

může mít pro sborové zpěváky větší vliv na psychologickou osobní pohodu než zpívání.  

Některé výsledky výzkumu Stewarta a Lonsdala (2016) považujeme za překvapivé. 

Domníváme se totiž, že i sportovní týmy mohou vnímat svůj tým jako velmi smysluplnou 

sociální skupinu. Sborový zpěv je bezesporu pro řadu sborových zpěváků smysluplnou 

volnočasovou aktivitou. Smysl pěveckého sboru mohou zpěváci spatřovat např. v obohacování 

posluchačů během koncertů (poslech sborové hudby na koncertech může v posluchačích 

vyvolávat pozitivní emoce). Předpokládáme ale, že i sportovní týmy mohou vidět svůj smysl a 

význam v tom, že sportovní fanoušky obohacují skrze sportovní zápasy. V rámci dalšího 

výzkumu by bylo zajímavé realizovat se sborovými zpěváky a týmovými sportovci (jakožto 

kontrolní skupinou) rozhovory a cíleně u nich zjišťovat, v čem vnímají svou skupinu (pěvecký 

sbor, sportovní tým) jako smysluplnou.  
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6 Měření přínosů a negativ sborového zpěvu 

Vzhledem k tomu, že se řada výzkumů zabývá přínosy sborového zpěvu pro lidské 

zdraví, psychiku atd., uvedeme nyní některé možnosti měření přínosů sborového zpěvu.  

Jednou z možností měření přínosů sborového zpěvu je např. využití škály Effects of 

Choral Singing Scale (Clift, Hancox, 2010). Jedná se o dvanáctipoložkovou škálu, která zjišťuje 

možné účinky sborového zpívání. Položky jsou formulovány jak pozitivně (např. „Zpívání 

uvolňuje negativní pocity.“; „Sbor pozitivně ovlivňuje kvalitu života.“), tak negativně (např. 

„Zpívání nedává hlubší smysl.“, „Nepomáhá celkové emoční osobní pohodě.“). Některé 

položky byly převzaty z dotazníku vnímaných přínosů sborového zpěvu z předešlé studie (Clift, 

Hancox, 2001) - podrobněji ji uvádíme v kapitole 3. 1. 1 Sborový zpěv u neklinické populace. 

Probandi se k jednotlivým výrokům vyjadřují na pětibodové Likertově stupnici (od rozhodně 

nesouhlasím po rozhodně souhlasím). Clift a Hancox (2010) uvádějí, že škála má vysokou 

vnitřní konzistenci (α = 0,9). Skóry na škále se pohybují od 12 do 60 bodů.  

Další z možností přínosů sborového zpěvu je využití dotazníku Benefits of Choral 

Singing Measure (Johnson et al., 2013). Dotazník se skládá se ze 4 subškál: emoční přínosy, 

relaxace, motivace pro sborové zpívání, sociální opora (celkově 29 položek). Hodnoty 

celkového skóre s se pohybují od 0 do 100. Dotazník má dobrou vnitřní konzistenci (α = 0,85).  

Vondroušová (2013) ve své studii dětského pěveckého sboru použila dotazník vlastní 

konstrukce SVZS (Subjektivní vnímání sborového zpěvu), který zjišťuje i pozitivní přínosy 

sborového zpěvu. Dotazník se původně skládal z 28 položek a byl použit poprvé v rámci 

autorčiny rigorózní práce. Autorka proto provedla faktorovou analýzu na sejmutých datech. Na 

základě faktorové analýzy byly identifikovány dva faktory: sbor jako přínos (obsahuje 15 

položek), sbor jako nutnost (10 položek), 3 položky nespadaly ani do jednoho z faktorů, proto 

s nimi autorka nadále nepracovala. Jednotlivé výroky dotazníku probandi posuzovali na 

šestibodové stupnici (od nikdy až po vždy). Vnitřní konzistence dotazníku byla α = 0,62. 

Autorka uvádí, že položky prvního faktoru (sbor jako přínos) se týkají vztahu ke sborovým 

aktivitám, přínosu pěveckého sboru pro vlastní seberozvoj a dále efektů, jež se odrážejí 

v subjektivním posuzování vlastního významu a místa v sociálním prostředí různých úrovní 

(např. „Členství ve sboru mi dává příležitost ukázat, co umím.“; „Myslím, že členství ve sboru 

dělá člověka lepším a kvalitnějším.“; „Jsem rád, když máme se sborem vystoupení.“; „Díky 

členství ve sboru si mě rodiče a příbuzní více váží a obdivují mě.“). Hodnoty této subškály se 

mohou pohybovat v intervalu 15 až 90. Druhý faktor (sbor jako nutnost) se týká negativních 

jevů, jež se ve sboru mohou vyskytovat (tento faktor více přiblížíme dále v textu při možnostech 
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měření negativ sborového zpěvu). Autorka použila dotazník na výzkumné skupině sboristů ve 

věku 11 až 15 let. Pro použití na dospělou populaci by tedy bylo nutné některé položky upravit 

(např. „Členství ve sboru mě nutí mít ve škole co nejlepší výsledky.“). Většinu položek by ale 

bylo teoreticky možné ve stávajícím znění uplatnit i ve výzkumu dospělých sborových zpěváků. 

Adaptaci dotazníku na dospělé populaci by však bylo nutné testovat.   

Pro zjištění přínosů sborového zpěvu také můžeme u sboristů změřit např. osobní 

pohodu nástroji pro osobní pohodu a porovnat sboristy s kontrolní skupinou v míře osobní 

pohody (např. Pérez-Aldeguer, Leganés, 2014). U sboristů také můžeme změřit osobní pohodu, 

po určitém časovém období věnování se sborovému zpívání měření zopakovat a srovnat 

výsledky (Busch, Gick, 2012; Cohen, 2009).  

Další z možností měření přínosů jsou otevřené otázky, které zjišťují možné přínosy 

sborového zpěvu na zdraví, osobní pohodu, kvalitu života atd., a na které probandi odpovídají 

písemně či v rámci rozhovorů. Odpovědi probandi jsou následně podrobeny kvalitativní 

analýze (např. Clift, Hancox, 2010; Rohwer, 2010).   

Z důvodu komplexnějšího pohledu na účinky sborového zpěvu na lidskou psychiku se 

budeme nyní zabývat i možnostmi měření negativ sborového zpěvu. 

Negativní účinky sborového zpěvu je možné zjišťovat výše uvedeným dotazníkem 

SVZS, který sestrojila Vondroušová (2013). Dotazník se skládá ze dvou faktorů. Druhý faktor 

(sbor jako nutnost) se vztahuje k negativním jevům, které se mohou v pěveckých sborech 

objevovat. Jedná se o vlastní pozici v kolektivu sboru, vztahy mezi sboristy i vedením (např. 

„Musím zpívat i to, co se mi nelíbí, co nemám rád.“; „Starší členové sboru mají vždycky pravdu 

a mladší je musí poslouchat.“; „Sbormistr má své oblíbence.“).  Hodnoty této subškály se 

mohou pohybovat v intervalu 10 až 60.  

Negativa sborového zpěvu je také možné zkoumat otevřenými otázky (zaměřujícími se 

na negativní zkušenosti spojené s pěveckým sborem). Sborovým zpěvákům mohou být tyto 

otázky pokládány prostřednictvím rozhovoru (Rohwer, 2010), mohou na ně také písemně 

odpovídat (Kreutz, Brünger, 2012).  
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EMPIRICKÁ ČÁST 

7 Cíle výzkumu, výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumná část disertační práce se skládá ze dvou částí - I. část je kvantitativní povahy 

a II. část je kvalitativní povahy. Výzkum se zaměřuje na psychologické aspekty sborového 

zpívání, zejména na vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jedince.  

 

7.1  Cíle I. části výzkumu (kvantitativní povahy) 

Některé studie prokázaly přínosy neprofesionálního sborového zpěvu pro osobní 

pohodu sborových zpěváků (např. Balsnes, 2012). Některé studie však neprokázaly vztah mezi 

osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem (např. Cohen, 2009) a byly zjištěny i 

negativní stránky neprofesionálního sborového zpěvu (Kreutz, Brünger, 2012). Cílem I. části 

výzkumu disertační práce bylo proto zjistit, zda je prokazatelný vztah mezi osobní pohodou a 

neprofesionálním sborovým zpěvem (pravidelným věnováním se neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu). Tomuto tématu také není u nás věnována tak velká pozornost jako v 

zahraničí, chtěli jsme proto prozkoumat vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a 

osobní pohodou i u sborových zpěváků v tuzemsku.   

Prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jsme 

chtěli zjistit tím, že skupinu neprofesionálních sborových zpěváků (výzkumná skupina) 

srovnáme s kontrolní skupinou nepěvců  (tj. s lidmi, kteří se nikdy nevěnovali ani nevěnují 

sborovému zpěvu ani jinému druhu zpěvu) v míře osobní pohody a prožité zátěže.  

Clift a Hancox (2010) zkoumali význam sborového zpěvu pro osobní pohodu, kvalitu 

života a zdraví u neprofesionálních sboristů z Anglie, Austrálie a Německa. Autoři v rámci 

výzkumu věnovali pozornost zejména sborovým zpěvákům, kteří vykazovali relativně nízkou 

míru psychologické kvality života a kteří zároveň vnímali velký pozitivní přínos sborového 

zpívání. Kvalitativní analýza jejich odpovědí (na otevřené otázky) přinesla zjištění, že tito 

jedinci trpí následujícími problémy (byly identifikovány kategorie problémů): trvalé psychické 

problémy, významné rodinné/vztahové problémy, významné fyzické zdravotní 

problémy/invaliditu, nedávné úmrtí (blízkých rodinných členů).  

V našem výzkumu jsme se proto rozhodli sledovat u srovnávaných skupin i míru prožité 

zátěže (konkrétně za uplynulých 12 měsíců). Když by se totiž výzkumná a kontrolní skupina 

signifikantně lišily v míře prožité zátěže, mohla by být prožitá zátěž faktor, který vstupuje do 
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vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou, a který by bylo nutné 

kontrolovat.  

Pro zjištění vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jsme 

dále chtěli zopakovat měření po roce a srovnat ho s prvním kolem měření. Zajímalo nás, zda se 

po roce pravidelného sborového zpívání budou sboroví zpěváci lišit v míře osobní pohody a 

míře prožité zátěže. Míru prožité zátěže jsme také sledovali z důvodů uvedených 

v předcházejícím odstavci.  

Sborový zpěv je skupinová aktivita a může být proto těžké odlišit, zda sboroví zpěváci 

profitují přímo se sborové zpívání jako takového (tj. ze samotného sborového zpívání) či ze 

sociálních přínosů sborového zpěvu - z toho, že se na sboru potkají s jinými lidmi, že s nimi 

tráví čas mimo sbor apod. Domníváme se, že sociální fakory sborového zpěvu mohou osobní 

pohodu sborových zpěváků i oslabovat. Vondroušová (2013) totiž např. zjistila, že dětští 

sboroví zpěváci vnímají negativně, že se musí podřizovat služebně starším sboristům a také to, 

že sbormistr dělá mezi jednotlivými sboristy rozdíly.  

Výsledky zahraničních výzkumů nejsou ohledně sociálních faktorů sborového zpěvu 

jednoznačné. Např. Valentinová a Evansová (2001) srovnávaly možné přínosy sborového 

zpěvu, sólového zpěvu a plavání na náladu (konkrétně byla měřena energie, tenze, hedonie) a 

fyziologické proměnné (systolický a diastolický krevní tlak, tepová frekvence) u mladých 

dospělých jedinců. Výsledky prokázaly zanedbatelné rozdíly mezi sólovým a sborovým 

zpěvem ve vztahu ke sledovaným proměnným. Stewart a Lonsdale (2016) ve své studii 

srovnávali sborové zpěváky, sólové zpěváky a týmové sportovce v míře osobní pohody. 

Výsledky výzkumu prokázaly, že sboroví zpěváci a týmoví sportovci vykazovali signifikantně 

vyšší míru psychologické osobní pohody než sóloví zpěváci.  

Závěry výše uvedených výzkumů se tedy v otázce sociálních faktorů sborového zpěvu 

neshodují. Proto jsme v rámci I. části výzkumu považovali za důležité brát v potaz sociální 

faktory sborového zpěvu. Aby byla výzkumná a kontrolní skupina porovnatelná (z hlediska 

sociálních faktorů volnočasové aktivity), rozhodli jsme se u nepěvců (kontrolní skupiny) 

sledovat, zda se pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové aktivitě za společným cílem. 

Pokud by se nepěvci se skupinovou volnočasovou aktivitou a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity signifikantně lišili v míře osobní pohody, mohl by být sociální aspekt 

volnočasové aktivity proměnná, která má vztah k osobní pohodě. Z tohoto důvodu by pak bylo 

nutné srovnávat neprofesionální zpěváky pouze s nepěvci, kteří se pravidelně věnují skupinové 

volnočasové aktivitě. Kromě osobní pohody jsme se u podskupin nepěvců také rozhodli 
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sledovat, zda se liší v míře prožité zátěže, a to z toho důvodu, aby výzkumná a kontrolní skupina 

byly porovnatelné ve všech sledovaných proměnných (osobní pohoda, prožitá zátěž).   

Výzkumné otázky I. části výzkumu jsou tedy následující: 

- Liší se sboroví zpěváci a nepěvci v míře osobní pohody, prožité zátěže? 

- Došlo u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry osobní pohody, prožité zátěže? 

- Liší se nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

aktivity v míře osobní pohody, prožité zátěže? 

V rámci I. části studie jsme konkrétně zjišťovali subjektivní osobní pohodu (její 

kognitivní komponentu - spokojenost se životem) a dále psychologickou osobní pohodu a její 

jednotlivé dimenze (autonomii, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, 

smysl v životě, sebepřijetí).  

 

7.1.1 Výzkumné hypotézy pro I. část studie 

V rámci srovnávání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou 

nepěvců byly stanoveny následující výzkumné hypotézy, které jsme testovali:  

H1:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře životní spokojenosti/osobní pohody. 

H2:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře celkové psychologické osobní pohody. 

H3:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře autonomie. 

H4: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře zvládání prostředí. 

H5: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře osobního růstu. 

H6: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře pozitivních vztahů s druhými. 

H7: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře smyslu v životě. 

H8: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře sebepřijetí.  

Pérez-Aldeguer a Leganésová (2014) ve své kvantitativní studii prokázali, že 

neprofesionální sboristé vykazovali ve srovnání s nesboristy signifikantně vyšší míru 

psychologické osobní pohody. Sboristé konkrétně vykazovali signifikantně vyšší míru celkové 

psychologické osobní pohody, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů 

s druhými, sebepřijetí. Sboristé také měli ve srovnání s nesboristy vyšší průměry na škále 

autonomie a smysl v životě, rozdíly však mezi srovnávanými skupinami nebyly signifikantní.  

Balsnesová (2012) v případové studii prokázala, že sborová zpěvačka vnímá 

v souvislosti se sborovým zpěvem řadu přínosů pro osobní pohodu. Přínosy sborového zpěvu 
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pro osobní pohodu, zdraví byly prokázány i v dalších studiích (např. Clift, Hancox, 2010; 

Livesey et al., 2012). V některých kvantitativních studiích však vztah mezi osobní pohodou a 

sborovým zpěvem nebyl prokázán (Cohen, 2009) a některé studie odhalily i negativa 

neprofesionálního sborového zpěvu (např. Kreutz, Brünger, 2012; Rohwer, 2010). Hypotézy 

proto byly testovány dvoustranně, jelikož jsme předpokládali, že sborový zpěv může mít 

k osobní pohodě pozitivní i negativní vztah. Vzhledem k tomu, že řada výzkumů (viz. 

teoretická část práce) prokázala souvislost mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou,  

předpokládali jsme, že pravidelné věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu souvisí 

s osobní pohodou sborových zpěváků. Očekávali jsme proto, že se sboristi a nepěvci budou lišit 

v míře životní spokojenosti (kognitivní složka subjektivní osobní pohody), celkové 

psychologické osobní pohody a jejích dimenzí (v míře autonomie, zvládání prostředí, osobního 

růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě, sebepřijetí).  

H9: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

Cohen et al. (2006) neprokázali, že by se sboroví zpěváci (po roce pravidelného 

věnování se sborovému zpěvu) lišili od nepěvců (kteří se věnovali jiným komunitním 

aktivitám) lišili v míře deprese. V literatuře jsme nenalezli výzkumy, které by se však přímo 

zabývaly srovnáváním míry prožité zátěže u sborových zpěváků a nepěvců. Neměli jsme ale 

důvod očekávat, že by se sboroví zpěváci a nepěvci v míře prožité zátěže lišili (za uplynulých 

12 měsíců). Pokud by se však srovnávané skupiny v míře prožité zátěže lišily, bylo by nutné 

tuto proměnnou ve výzkumu kontrolovat.  

V rámci opakovaného měření u sborových zpěváků po roce byly stanoveny následující 

hypotézy, které jsme testovali: 

H10: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry životní spokojenosti/osobní pohody. 

H11: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry celkové psychologické osobní pohody. 

H12: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry autonomie. 

H13: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry zvládání prostředí. 

H14: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry osobního růstu. 
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H15: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry pozitivních vztahů s druhými. 

H16: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry smyslu v životě. 

H17: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry sebepřijetí. 

Na základě výzkumů, které prokázaly pozitiva neprofesionálního zpěvu (např. Clift, 

Hancox, 2010; Pérez-Aldeguer, Leganés, 2014) a negativa sborového zpěvu (např. Kreutz,  

Brünger, 2012;  Livesey et al., 2012; Rohwer, 2010) jsme opět předpokládali existenci vztahu 

mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Konkrétně jsme očekávali, že u 

sborových zpěváků dojde po roce pravidelného zpívání v pěveckém sboru ke změně míry 

životní spokojenosti/osobní pohody, celkové psychologické osobní pohody a i ke změně míry 

autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a 

sebepřijetí. Očekávali jsme tedy, že se budou sboroví zpěváci v 1. a 2. kole měření lišit ve výše 

uvedených proměnných.  

H18: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

Johnsonová et al. (2013) prokázali signifikantní vztah mezi přínosy sborového zpěvu a 

několika oblastmi kvality života. Tento vztah zůstal signifikantní i po regulaci depresivních 

příznaků (kovariát). Cohen et al. (2006) srovnávali seniory, kteří se rok pravidelně věnovali 

sborové zpěvu, se seniory věnujícími se jiným (nepěveckým) komunitním aktivitám. U 

srovnávaných skupin nebyly po roce věnování se příslušným aktivitám zjištěny signifikantní 

rozdíly v míře deprese. Nenalezli jsme však výzkumy, které by u sborových zpěváků přímo 

zjišťovaly míru prožité zátěže a na základě kterých bychom mohli očekávat, zda se sboristi 

budou v míře prožité zátěže lišit (po roce). Pokud by však u sborových zpěváků byly zjištěny 

signifikantní změny v míře prožité zátěže, bylo by důležité míru prožité zátěže kontrolovat, 

jelikož by mohla vstupovat do vztahu mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou.  

Pro srovnávání nepěvců, kteří se pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové 

aktivitě za společným cílem, a nepěvců, kteří se nevěnují žádné skupinové volnočasové aktivitě, 

byly stanoveny následující hypotézy, jež jsme testovali.  

H19: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře životní spokojenosti/osobní pohody. 
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H20: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře celkové psychologické osobní pohody.   

H21: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře autonomie.  

H22: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře zvládání prostředí.  

H23: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře osobního růstu. 

H24: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře pozitivních vztahů s druhými.  

H25: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře smyslu v životě.  

H26: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře sebepřijetí.  

H27: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

Aby byla výzkumná skupina sborových zpěváků porovnatelná s kontrolní skupinou 

nepěvců z hlediska sociálních faktorů volnočasové aktivity, zajímalo nás, zda se nepěvci 

věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší 

v míře osobní pohody a prožité zátěže.   

Valentinová a Evansová (2001) srovnávaly účinky plavání, sólového a sborového 

zpívání na náladu a fyziologické proměnné. Bylo prokázáno, že plavání, sólový i sborový zpěv 

signifikantně snižují napětí a signifikantně zvyšují hedonii, energii a tepovou frekvenci. Plavání 

mělo ze srovnávaných aktivit nejsilnější účinky. Mezi sólovým a sborovým zpěvem nebyl 

prokázaný rozdíl v účincích (resp. rozdíl byl zanedbatelný). Stewart a Lonsdale (2016) ve svém 

výzkumu prokázali, že sboroví zpěváci a týmoví sportovci měli signifikantně vyšší míru 

psychologické osobní pohody než sóloví zpěváci. 

Uçan a  Çağlayan (2012) srovnávali sportovce, kteří se věnují individuálnímu sportu, se 

sportovci věnujícími se skupinovému sportu v míře sebevědomí. Výsledky výzkumu 

neprokázaly signifikantní rozdíly v míře sebevědomí u srovnávaných skupin.  

Výsledky výzkumů nejsou tedy jednoznačné v tom, zda s osobní pohodou člověka více 

souvisí skupinová či individuální volnočasová aktivita. Očekávali jsme proto, že se nepěvci bez 

skupinové volnočasové aktivity a nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě nebudou 
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lišit v míře životní spokojenosti/osobní pohody, v míře psychologické osobní pohody a jejích 

dimenzí (autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu 

v životě, sebepřijetí).  

Nenalezli jsme v literatuře výzkumy zabývající se srovnáváním míry zátěže u nepěvců, 

jež se pravidelně věnují volnočasové aktivitě za společným cílem, a u nepěvců bez skupinové 

volnočasové aktivity. Nicméně jsme neměli důvod očekávat, že by se nepěvci věnující se 

skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity v míře zátěže 

lišili.  

 

7.2  Cíle II. části výzkumu (kvalitativní povahy) 

Jak již bylo uvedeno výše v textu, u nás byla doposud věnována jen malá pozornost 

výzkumu vztahů mezi osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem u dospělých 

sborových zpěváků. Např. Šárková (2014) se ve své bakalářské práci zaměřila na motivaci ke 

sborovému zpívání u dospělých sborových zpěváků. Vondroušová (2013) se ve své rigorózní 

práci zabývala tím, jak se členství v pěveckém sboru podílí na socializačním procesu jedince. 

Autorka se v rámci práce věnovala i přínosům sborového zpěvu pro osobnost člověka. Jednalo 

se však o výzkum dětského sborového zpěvu.  

Cílem II. části výzkumu bylo proto prozkoumat podrobnější souvislosti sborového 

zpěvu a osobní pohody u českých neprofesionálních sborových zpěváků, zaměřit se zejména 

na vnímané přínosy a na vnímaná negativa sborového zpívání a také prozkoumat motivaci 

sboristů pro sborové zpívání. Na základě některých zahraničních výzkumů, jež jsou uvedeny 

v teoretické části této práce (např. Clift, Hancox, 2001, 2010; Livesey et al. 2012) jsme 

předpokládali, že zjišťováním vnímaných přínosů sborového zpívání získáme podrobnější 

vysvětlení toho, jakým způsobem sborové zpívání může přispívat k osobní pohodě sboristů. 

Inspirováni některými výzkumy uvedenými v teoretické části práce (např. Fung, 2017; 

Murniece, Galeja, 2012; Rohwer, 2010) jsme také předpokládali, že hlubší pohled na motivaci 

sborových zpěváků nám může poskytnout odpověď na to, proč je pro sboristy sborové zpívání 

důležité, co jim dává - tj. čím přesně může přispívat k jejich osobní pohodě.  

Považovali jsme za velmi důležité zkoumat i vnímaná negativa sborového zpívání, a tak 

zjistit, čím může sborové zpívání negativně působit na osobní pohodu sboristů. V některých 

výzkumech bylo totiž poukázáno i na stinné stránky sborového zpěvu, které mohou přínosy 

sborového zpěvu oslabovat (např. Kreutz a Brünger 2012; Livesey et al. 2012; Rohwer, 2010). 
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Ve srovnání s výzkumem pozitivních účinků sborového zpěvu se jeho negativním stránkám i 

zahraniční výzkumy věnují jen okrajově. Zjišťováním negativ sborového zpívání jsme proto 

také chtěli získat reálnější pohled na psychologické aspekty sborového zpěvu a předejít tomu, 

aby byl výzkum zaměřen pouze na pozitivní stránky sborového zpěvu, což by mohlo být 

zkreslující, jednostranné.  

V některých výzkumech zkoumajících psychologické souvislosti sborového zpěvu (a 

jež jsou uvedeny v teoretické části této práce) byly zjišťovány (nejčastěji při popisu 

výzkumného vzorku) další aspekty sborové zpěvu (charakteristiky sborového zpěváka). 

Výzkumy konkrétně uvádějí: 

- jak intenzivně se zpěváci sborovému zpěvu věnují: ve výzkumech je totiž uvedeno, 

jak často má pěvecký sbor zkoušku, jak dlouho zkouška pěveckého sboru trvá (např. 

Cohen, 2009; Gale et al., 2012; Garrido et al., 2016; Tavormina, Tavormina, 

Nemoianni, 2014) a zda sboristé působí ve více sborech (např Gale et al., 2012); 

- délku působení sboristů v pěveckém sboru (jak dlouho se sboroví zpěváci zpívání 

věnují) (např. Balsnes, 2012;  Einarsdottir, Gudmundsdottir, 2016; Pérez-Aldeguer, 

Leganés, 2014;  Southcott, Joseph, 2015); 

- hudební vzdělání sboristů (např. Einarsdottir, Gudmundsdottir, 2016; Rohwer, 

2010); 

- pěvecké či hudebně instrumentální dovednosti rodičů a sourozenců (Rohwer, 2010; 

Vondroušová, 2013); 

- nábor zpěváků do pěveckého sboru (Rohwer, 2010); 

- jak sboroví zpěváci vnímají své působení v pěveckém sboru v budoucnosti (Major, 

Dakon, 2016), touhu sborových zpěváků věnovat se hudbě v budoucnu 

(Vondroušová, 2013).  

Z tohoto důvodu bylo dalším cílem kvalitativní části výzkumu podrobněji zmapovat tyto 

aspekty sborového zpívání, a tím neprofesionální sborové zpěváky blíže charakterizovat. 

Konkrétně nás tedy zajímala/o: 

- intenzita věnování se sborovému zpěvu (jak často se sboroví zpěváci věnují 

sborovému zpěvu - v rámci zkoušek pěveckého sboru; kolik času sboroví zpěváci 

pravidelně věnují sborovému zpěvu - v rámci zkoušek pěveckého sboru; zda sboroví 

zpěváci působí současně ve více pěveckých sborech); 
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- jak dlouho se sboroví zpěváci sborovému zpěvu věnují (jak dlouho sboristé 

v současném pěveckém sboru/současných pěveckých sborech působí; předchozí 

působení v pěveckém sboru/pěveckých sborech);  

- hudební vzdělání sborových zpěváků; 

- hudební zaměření primární rodiny sborových zpěváků; 

- jakým způsobem se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém sboru/pěveckých 

sborech, ve kterém/kterých v současnosti působí; 

- představa ohledně dalšího působení v pěveckém sboru (zda se chtějí sboroví zpěváci 

věnovat sborovému zpěvu i nadále a pokud ano, tak jak dlouho). 

Dále nás zajímala frekvence účasti sborových zpěváků na zkouškách pěveckého sboru. 

Díky tomu jsme mohli zjistit, zda se sboroví zpěváci pravidelně věnují sborovému zpěvu. 

Pravidelné věnování se neprofesionálnímu sborového zpěvu bylo totiž podmínkou zařazení 

sborových zpěváků do výzkumu. 

Na základě zjištění vnímaných přínosů sborového zpěvu, motivace ke sborovému 

zpívání, negativ sborového zpěvu a dalších aspektů neprofesionálního sborového zpěvu jsme 

poté chtěli vytvořit prototyp neprofesionálního sborového zpěváka, jež by nám typického 

neprofesionálního sborového zpěváka více přiblížil. Nenalezli jsme totiž žádné výzkumy (ani 

domácí, ani zahraniční), které by se prototypem neprofesionálního sborového zpěváka 

zabývaly.  

Výzkumné cíle II. části výzkumu můžeme tedy shrnout do následujících výzkumných 

linií:  

- Jaké jsou vnímané přínosy neprofesionálního sborového zpěvu? 

- Jaké jsou motivy pro věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu? 

- Jaká jsou vnímaná negativa neprofesionálního sborového zpěvu? 

- Prozkoumání dalších aspektů neprofesionálního sborového zpěvu (charakteristik 

sborového zpěváka).  

- Jaký je prototyp neprofesionálního sborového zpěváka? 
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8 Výzkumný vzorek a sběr dat  

 Do skupiny sborových zpěváků - výzkumné skupiny - byli původně osloveni dospělí 

jedinci, kteří se pravidelně věnují zpívání v neprofesionálním pěveckém 

sboru/neprofesionálních pěveckých sborech. Sborový zpěv je tedy jejich volnočasová aktivita. 

Oslovili jsme elektronicky několik neprofesionálních pěveckých sborů v České republice (z 

Čech i Moravy), kterým byl e-mailem zaslán odkaz na výzkum - na google formulář, který 

probandi elektronicky vyplnili. Někteří sboroví zpěváci poté ještě rozeslali odkaz na výzkum 

dalším neprofesionálním pěveckým sborům. Výzkumu se nakonec zúčastnilo i několik 

sborových zpěváků mladších 18 let, ale starších 15 let (16 let, n = 1; 17 let, n = 3). Předpokládali 

jsme, že tito lidé jsou již dostatečně schopni určité introspekce (nutné k vyplnění výzkumných 

dat), a proto byli do výzkumného vzorku také zahrnuti. Horní věková hranice byla bez omezení. 

Sboroví zpěváci se účastnili obou částí výzkumu (tj. jak výzkumu kvantitativní, tak výzkumu 

kvalitativní povahy).  

 V rámci I. části výzkumu (kvantitativní povahy) byla vytvořena kontrolní skupina, která 

se skládala z nepěvců. Jednalo se o jedince, kteří se nevěnují a nikdy nevěnovali zpívání 

v pěveckém sboru, ani se nevěnovali či nevěnují jinému druhu zpívání. Vzhledem k tomu, aby 

kontrolní skupina nepěvců byla složením co nejvíce podobná výzkumné skupině, byli do 

skupiny nepěvců vybírání jedinci na základě pohlaví a věkové kategorie dle výzkumné skupiny 

sboristů. Skupina sborových zpěváků a skupina nepěvců měly tedy stejný počet mužů a žen 

v každé věkové kategorii. Jednalo se o čtyři věkové kategorie: 16 - 30 let, 31 - 45 let, 46 - 59, 

60 let a více. I nepěvci byli osloveni prostřednictvím e-mailu, kam jim byl zaslán odkaz na 

výzkum -  na google formulář, který poté elektronicky vyplnili. Někteří oslovení nepěvci poté 

oslovili (poslali odkaz na výzkum) ještě další nepěvce, a to na základě výše uvedených kritérií 

(nepěvec, pohlaví, věk). U nepěvců bylo také sledováno, zda se pravidelně věnují/nevěnují 

nějaké skupinové volnočasové skupinové aktivitě za společným cílem. Nepěvcům byla 

konkrétně položena otázka: „Věnujete se ve volném čase nějaké zájmové skupinové aktivitě (na 

neprofesionální úrovni), která je zaměřená na společný cíl  (např. fotbal, volejbal, hra na 

hudební nástroj v rámci orchestru apod.). Pokud ano, uveďte prosím jaké.“ 

U sborových zpěváků probíhalo 1. kolo měření (sběru dat) od května do listopadu 2015. 

V rámci 1. kola měření byla u sborových zpěváků sbírána jak data pro kvantitativní, tak data 

pro kvalitativní část výzkumu (nejdříve sboristi vyplnili škály v rámci kvantitativní části 

výzkumu, poté písemně odpovídali na otázky v rámci kvalitativní části výzkumu). U nepěvců 

probíhal sběr dat ve dvou vlnách, od července do srpna 2015 a poté od listopadu 2015 do února 
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2016. Respondenti byli stručně informováni o účelu výzkumu. Pro sestavení výzkumné i 

kontrolní skupiny byl použit příležitostný výběr vzorku v kombinaci s lavinovým výběrem 

vzorku.   

Dle Ferjenčíka (2000) je příležitostný výběr založený na tom, že jsou do vzorku z dané 

populace vybráni lidi, kteří jsou právě po ruce.  Příležitostný výběr vzorku nezaručuje 

reprezentativitu vzorku, své uplatnění má však v předvýzkumech, pilotážích, prvních sondách 

do problematiky. Lavinový výběr je dle Ferjenčíka založený na tom, že badatel naváže kontakt 

s některými zkoumanými osobami a ty potom požádá o zprostředkování kontaktu z dané 

populace. Dle autora lavinový výběr vzorku také nezaručuje reprezentativitu vzorku. 

Vzhledem k tomu, že výzkum v rámci disertační práce lze považovat za mapující studii 

psychologické problematiky sborového zpívání, byl použit příležitostný výběr vzorku i přes 

výše uvedené negativum (nereprezentativita). Lavinový výběr vzorku nám - i přes 

nereprezentativitu -  zase umožnil kontakt s vyšším počtem probandů a napomohl k vytvoření 

výzkumné i kontrolní skupiny.  

Výzkumná data vyplnilo 189 sborových zpěváků. Do výzkumu (výzkumné skupiny) 

však nebyli zařazeni jedinci, kteří měli malou účast na zkouškách pěveckého sboru (méně než 

10 zkoušek za posledních 6 měsíců) a dále jedinci, kteří se sborovému zpívání věnovali 

v minulosti, ale v současnosti již v pěveckém sboru nezpívají. Chtěli jsme tím zajistit, aby se 

výzkumu účastnili pouze lidé, kteří se v současnosti pravidelně věnují neprofesionálnímu 

sborovému zpívání. Do výzkumné skupiny bylo tedy nakonec zařazeno 148 sborových 

zpěváků. Do kontrolní skupiny byl poté vybrán stejný počet probandů, tj. 148 nepěvců.   

Skupina sborových zpěváků se skládala ze 148 jedinců (32 mužů, 116 žen) ve věkovém 

rozmezí 16 až 76 let. Jednalo se o sboristy z neprofesionálních pěveckých sborů v Čechách i na 

Moravě: např. Ajeto, Pěvecký sbor ACANT, Všelijak, 440 Hz, Canti di Praga, Pěvecký sbor 

Dopravního podniku hlavního města Prahy, VUS, Jílovský komorní sbor, Pěvecká sešlost SaH, 

NONA Komorní sbor PF UJEP, Smíšený pěvecký sbor Česká píseň Prachatice, Smíšený sbor 

Continuo Pardubice, Pěvecký sbor Akcent,  Cum decore, Smíšený pěvecký sbor Doubravan, 

Karlovarský pěvecký sbor, Mamáter, Smíšený pěvecký sbor Jasoň, Pěvecké sdružení 

Kopřivnice, Komorní sbor Cantica laetitia Zlín atd.  

Skupina nepěvců se skládala ze 148 jedinců (32 mužů, 116 žen) ve věkovém rozmezí 

18 až 79 let. Skupinové volnočasové aktivitě za společným cílem (např. fotbal, volejbal, 
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basketbal atd.) se věnovalo 29 nepěvců, 119 nepěvců se nevěnovalo žádné skupinové 

volnočasové aktivitě.    

V následujících grafech a tabulkách jsou uvedeny podrobnější charakteristiky 

výzkumné a kontrolní skupiny.  Jedná se o: 

- pohlaví; 

- věk a věkové kategorie (16 - 30 let, 31 - 45 let, 46 - 59, 60 let a více); 

- profese (kategorie: pracující, student, MD/RD - mateřská/rodičovská dovolená, SD 

- starobní důchodce, ID -  invalidní důchodce, nezaměstnaný); 

- dosažené vzdělání (kategorie: ZŠ - základní škola, SOU - střední odborné učiliště, 

SOU s maturitou - střední odborné učiliště s maturitou, SŠ - střední škola, VOŠ -  

vyšší odborná škola, VŠ - vysoká škola).  

- skupinovou aktivitu (pouze u nepěvců).  

 

Tabulka č. 2:Rozložení pohlaví u sborových zpěváků a nepěvců 

  Sborový zpěvák  Nepěvec 

Pohlaví Frekvence Frekvence 

Muž 32 32 

Žena 116 116 

Celkem 148 148 

 

 

Tabulka č. 3: Deskriptivní statistika věku u sborových zpěváků a nepěvců  

    Průměr  Medián SD Minimum Maximum N 

Věk (roky) Sborový zpěvák 40,91 39 14,112 16 76 148 

  Nepěvec 41,62 40 13,763 18 79 148 
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Graf č. 1 : Rozložení věku u sborových zpěváků 

 

Graf č. 2: Rozložení věku u nepěvců 
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Tabulka č. 4: Rozložení pohlaví v jednotlivých věkových kategoriích u sborových zpěváků a 

nepěvců 

Věková 

kategorie 16 - 30 let 31 - 45 let 46 - 59 let 60 let a více 

Muži 6 13 7 6 

Ženy 37 35 34 10 

Celkem 43 48 41 16 

 

Tabulka č. 5: Rozložení pracovního statusu u sborových zpěváků a nepěvců 

  Sborový zpěvák Nepěvec 

Pracovní 

status Frekvence Frekvence 

Pracující 104 120 

Student 20 7 

MD/RD 7 4 

SD 13 15 

ID 1 1 

Nezaměstnaný 3 1 

Celkem 148 148 

 

Graf č. 3: Rozložení pracovního statusu u sborových zpěváků a nepěvců 
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Tabulka č. 6: Rozložení dosaženého vzdělání u sborových zpěváků a nepěvců 

  Sborový zpěvák  Nepěvec 

Dosažené vzdělání Frekvence Frekvence 

ZŠ 4 1 

SOU 4 10 

SOU s maturitou 4 14 

SŠ  42 55 

VOŠ 4 4 

VŠ 90 64 

Celkem 148 148 

 

Graf č. 4: Rozložení dosaženého vzdělání u sborových zpěváků a nepěvců 

 

 

Tabulka č. 7: Rozložení skupinové aktivity u nepěvců 

Skupinová aktivita Frekvence 

Ano 29 

Ne 119 

Celkem  148 
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 V rámci I. části výzkumu (kvantitativní povahy) bylo u sborových zpěváků (n = 148) 

po roce zopakováno měření (osobní pohody, prožité zátěže za posledních 12 měsíců). Od 

května do listopadu 2016 u nich proběhlo 2. kolo sběru dat (při 2. kole sběru dat byla získávána 

data pouze po kvantitativní část výzkumu, kvalitativní část výzkumu byla realizována jen při 1. 

kole sběru dat). Sborovým zpěvákům byl zaslán e-mail se žádostí o účast ve výzkumu a s 

odkazem na google formulář, který měli elektronicky vyplnit. Opět byli stručně informováni o 

účelu výzkumu. Někteří sboristi (n=3) se omluvili z účasti v opakovaném sběru dat, protože už 

v pěveckém sboru nezpívali.   

Výzkumná data vyplnilo 74 sborových zpěváků. Do výzkumu (výzkumné skupiny) však 

nebyli zařazeni jedinci, kteří měli malou účast na zkouškách pěveckého sboru (méně než 20 

zkoušek za posledních 12 měsíců) - chtěli jsme, aby se výzkumu účastnili pouze lidé, kteří se 

po dobu jednoho roku pravidelně věnovali zpěvu v neprofesionálním pěveckém sboru. Otázka 

ohledně frekvence docházení na zkoušky pěveckého sboru byla probandům při 2. kole sběru 

dat položena v rámci úvodní části výzkumu (kde byly probandi dotazováni i na 

sociodemografické údaje). Do výzkumu bylo tedy v rámci 2. kola sběru dat nakonec zařazeno 

72 sborových zpěváků (14 mužů, 58 žen).   

 

Tabulka č. 8: Rozložení pohlaví u sborových zpěváků při 2. kole sběru dat 

Pohlaví Frekvence 

Žena 58 

Muž 14 

Celkem  72 
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9  I. část výzkumu (kvantitativní povaha)  

9.1   Proměnné a jejich operacionalizace  

 Sledované nezávislé proměnné v I. části výzkumu (kvantitativní povahy) jsou sborový 

zpěv a skupinová volnočasová aktivita (pouze u nepěvců). Mají podobu dichotomických 

nominálních proměnných: sborový zpěv (sborový zpěvák, nepěvec), skupinová volnočasová 

aktivita (ano, ne). Tyto proměnné byly v rámci výzkumu zjišťovány v rámci základních údajů 

o respondentech.  

 Sledované závislé proměnné v I. části výzkumu jsou životní spokojenost (kognitivní 

složka subjektivní osobní pohody), psychologická osobní pohoda a její jednotlivé dimenze 

(autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, smysl v životě, 

sebepřijetí), míra prožité zátěže (za posledních 12 měsíců). Životní spokojenost byla zjišťována 

prostřednictvím Škály spokojenosti se životem, celková psychologická osobní pohoda a její 

dimenze pomocí Škál psychologického well-beingu. Míra prožité zátěže byla měřena 

prostřednictvím Škály sociální readaptace.  

Nyní následuje operacionalizace proměnných, se kterými v rámci I. části výzkumu 

budeme pracovat: 

Sborový zpěvák = jedinec, který se pravidelně věnuje zpívání v neprofesionálním sborovém 

zpěvu. 

Nepěvec = jedinec, který s nevěnuje a nikdy nevěnoval sborovému zpěvu, ani jinému druhu 

zpěvu.  

Skupinová volnočasová aktivita = volnočasové aktivita, které se jedinec pravidelně věnuje ve 

skupině (s ostatními lidmi) za společným cílem.  

Životní spokojenost = globální spokojenost se životem, kognitivní komponenta subjektivní 

osobní pohody. Jedná se o pojetí osobní pohody dle E. Dienera (Diener et al., 1985).  

 Celková psychologická osobní pohoda = psychologická pohoda jedince skládají se z dimenzí 

autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, smysl v životě, 

sebepřijetí. Jedná se o pojetí osobní pohody dle C. Ryffové (Ryff, 1989; Ryff, Keyes, 1995).  

Autonomie = dimenze celkové psychologické pohody jedince. Nezávislost na očekávání 

druhých jedinců, schopnost zachovat si vlastní názor a odolat tlakům ze sociálního okolí. 
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Zvládání prostředí = dimenze celkové psychologické osobní pohody. Pocit kompetence během 

zvládání nároků každodenního života, schopnost vidět příležitosti a využít vnější dění pro své 

potřeby, přehled o tom, co se děje v okolním prostředí. 

Osobní růst = dimenze celkové psychologické osobní pohody. Pocit nepřetržitého, neustálého 

vývoje, otevřenost novému, uvědomování si pozitivních změn vlastního já. 

Pozitivní vztahy s druhými = dimenze celkové psychologické osobní pohody. Schopnost 

empatie s druhými lidmi, zájem o druhé lidi, jejich blaho, vřelé vztahy s druhými lidmi.  

Smysl v životě = dimenze celkové psychologické osobní pohody. Směřování k dosažení 

smysluplných cílů, pocit, že minulý i současný život má smysl.  

Sebepřijetí  = dimenze celkové psychologické osobní pohody. Spokojenost se sebou samým, 

pozitivní postoj k sama sobě, přijetí svých dobrých i špatných vlastností, přijetí vlastní 

minulosti.  

Míra prožité zátěže = zátěž plynoucí ze životních událostí (např. sňatek, rozvod, změna 

bydliště, ztráta zaměstnání atd.), které jedinec prožil za uplynulých 12 měsíců.  

 

9.2  Metody 

 K měření osobní pohody byla použita Škála spokojenosti se životem (Satisfaction with 

Life Scale, SWLS; Diener et al., 1985; český překlad Lewis et al., 1999), která měří celkovou 

spokojenost se životem. Jedná se o kognitivní hodnocení spokojenosti se životem (kognitivní 

složku subjektivní osobní pohody). Jde o sebeposuzovací škálu skládající se z 5 položek, které 

respondenti hodnotí na sedmibodové Likertově stupnici (od rozhodně nesouhlasím po rozhodně 

souhlasím). Vyšší skór na škále znamená vyšší spokojenost se životem. Název škály může být 

zavádějící, ale používá se k měření subjektivní osobní pohody.   

V rámci 1. kola měření (n = 148) byla vnitřní konzistence škály SWLS  α = 0,848. V 

rámci 2. kola měření (n = 72) byla vnitřní konzistence škály SWLS  α = 0,830. Test-retest 

reliabilita (korelace mezi 1. a 2. kolem měření, n = 72) byla rs = 0,735; p < 0,001. 

 Osobní pohoda byla dále měřena prostřednictvím Škál psychologického well-beingu 

(Scales of Psychological Well-Being, SPWB; Ryff, 1989; Ryff, Keyes, 1995; český překlad 

Smékal, 2007).  SPWB zjišťuje míru psychologické osobní pohody, která se skládá ze 6 

základních dimenzí: autonomie, zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy s druhými, 

smysl v životě, sebepřijetí (charakteristika jednotlivých dimenzí viz. kapitola 9. 1 Proměnné a 
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jejich operacionalizace). Ve výzkumu jsme používali verzi SPWB se 43 položkami (autonomie: 

7 položek, zvládání prostředí: 7 položek, osobní růst: 7 položek, pozitivní vztahy s druhými: 7 

položek, smysl v životě: 8 položek, sebepřijetí: 7 položek). Na jednotlivé položky respondenti 

odpovídají na šestibodové Likertově stupnici (od rozhodně nesouhlasím po rozhodně 

souhlasím). Metoda umožňuje měření jak celkové psychologické osobní pohody (dané součtem 

hrubých skórů 6 škál psychologické osobní pohody), tak měření jednotlivých dimenzí osobní 

pohody. Vyšší skór znamená vyšší psychologickou osobní pohodu v jednotlivých škálách 

(mapujících jednotlivé dimenze psychologické osobní pohody) a vyšší celkovou 

psychologickou osobní pohodu (danou součtem hrubých skórů všech jednotlivých škál). Škály 

psychologického well-beingu nemají specifické skóry či cut-off skóry pro definování vysoké či 

nízké míry psychologické osobní pohody.  Ryffová doporučuje toto odlišení odvodit na základě 

informace o distribuci nasbíraných dat. Tak např. vysoká míra psychologické osobní pohody 

by dle autorky mohla být definována jako skóry, které jsou v horním kvartilu distribuce, a nízká 

míra psychologické osobní pohody by mohla být vymezena skóry, které jsou v dolním kvartilu 

distribuce. Autorka také nabízí možnost vymezit vysokou míru psychologické osobní pohody 

jako skóry, které jsou 1, 5 směrodatné odchylky nad průměrem, a nízkou míru psychologickou 

osobní pohody jako skóry, které jsou 1, 5 směrodatné odchylky pod průměrem (Ryff, osobní 

komunikace, 20. května 2014).  

  Souhlas s použitím Škál psychologického well-beingu společně se 43 položkovou verzí 

dotazníku (český překlad: L. Smékal) jsme v rámci výzkumu disertační práce získali od paní 

profesorky C. D. Ryffové v rámci emailové komunikace (Ryff, osobní komunikace, 20. května 

2014).   

V rámci 1. kola měření (n = 148) byla vnitřní konzistence jednotlivých škál následující: 

autonomie α = 0,752, zvládání prostředí α = 0,759, osobní růst α = 0,758, pozitivní vztahy 

s druhými α = 0,659, smysl v životě α = 0,720, sebepřijetí α = 0,835. V rámci 2. kola měření (n 

= 72) byla vnitřní konzistence jednotlivých škál následující: autonomie α = 0,713, zvládání 

prostředí α = 0,749, osobní růst α = 0,757, pozitivní vztahy s druhými α = 0,710, smysl v životě 

α = 0,599, sebepřijetí α = 0,828. 

Test-retest reliabilita (korelace mezi 1. a 2. kolem měření, n = 72) byla v našem 

výzkumu u jednotlivých škál následující: autonomie rs = 0,668; p < 0,001, zvládání prostředí 

rs = 0,694; p < 0,001, osobní růst rs = 0,763; p  < 0,001, pozitivní vztahy s druhými rs = 0,799; 

p  < 0,001, smysl v životě rs = 0,739; p  < 0,001, sebepřijetí rs = 0,703; p  < 0,001.  
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Ke zjištění míry zátěže byla použita Škála sociální readaptace (Social Readaptation 

Rating Scale, SRRS; Holmes, Rahe, 1967). Tato škála obsahuje 43 životních událostí (životních 

událostí, které vyvolávají u jedince stres/zátěž). Tyto události byly vybrány na základě studií, 

které zkoumaly korelace mezi prožitím určitých událostí a následujícím vznikem nebo 

rozvojem určitých onemocnění. Respondenti u každé životní událostí hodnotí, kolikrát ji prožili 

za uplynulý rok. Každé události je přidělen určitý počet bodů (podle míry stresu pramenící 

z události, míry „závažnosti“ události). Každá událost se pak násobí přiděleným počtem bodů. 

Celkové skóre je dáno součtem bodů za jednotlivé události. Klinické zkušenosti odpovídá, že 

když člověk během posledních 12 měsíců dosáhne na škále více než 350 bodů, je u něj vysoká 

pravděpodobnost rozvoje psychosomatického onemocnění (Honzák, 2005).   

 Z důvodu povahy škály SRRR jsme v našem výzkumu neměřili její vnitřní konzistenci, 

ale pouze test-retest reliabilitu (n = 72), jež byla rs = 0,526; p < 0,001.  

Vnitřní konzistence škál  SWLS a SPWB byla ve výzkumu disertační práce měřena na 

výzkumné skupině sborových zpěváků, kteří se účastnili 1. kola měření (n = 148) a 2. kola 

měření (n = 72). Test-retest reliabilita škál SWLS, SPWB a SRRS byla ve výzkumu disertační 

práce měřena na výzkumné skupině sborových zpěváků, která se účastnila obou kol měření (n 

= 72). Všechny retestové korelace jsou signifikantní na hladině významnosti α = 0,01. Škály 

SWLS, SPWB a SRRS (jejich zadání ve výzkumu) jsou uvedeny v příloze č. 1. 

 

9.3 Analýza dat  

Data byla zpracována ve statistickém programu SPSS 18 a 23. Pro testování 1. až 9. 

hypotézy (pro srovnávání výzkumné skupiny sborových zpěváků a kontrolní skupiny nepěvců) 

byl použit  t-test pro dva nezávislé výběry (dvoustranný). Pro testování 10. až 18. hypotézy 

(pro srovnání sborových zpěváků v 1. a 2. kole měření) byl použit párový t-test 

(dvoustranný).  

Hendl (2009) uvádí, že je robustnost t-testu pro dva výběry vzhledem k odchylkám 

rozdělení dat od normality značná. Autor dále uvádí, že při velkých rozsazích výběrů je možné 

použití t-testu i při zešikmených datech.   Vzhledem k tomu, že rozsahy výběrů byly velké (n = 

148 při srovnávání sborových zpěváků a nepěvců; n = 72 při srovnávání sborových zpěváků 

v 1. a 2. kole měření), rozhodli jsme se pro použití parametrických testů (bez ohledu na 

normalitu rozdělení dat). 
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V rámci testování 19. až 27. hypotézy, tj. v rámci srovnávání nepěvců věnujících se 

skupinové aktivitě (n = 119) a nepěvců bez skupinové aktivity (n = 29), jsme nejdříve provedli 

testování normality, protože počet nepěvců bez skupinové aktivity  je < 30.  K testování 

normality dat byl použit Shapiro-Wilkův test. Následuje přehled výsledků testování normality 

dat u SWLS, SPWB, SRRS.  

HS SWLS pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,953; p < 0,001 

HS SWLS pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,904; p = 0,012  

HS SPWB (celkově) pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,974; p = 0,020 

HS SPWB (celkově) pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,941; p = 0,104 

HS SPWB autonomie pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,981; p = 0,098 

HS SPWB autonomie pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,954; p = 0,233 

HS SPWB zvládání prostředí pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,970; p = 0,009 

HS SPWB zvládání prostředí pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,943; p = 0,123 

HS SPWB osobní růst pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,978; p = 0,045 

HS SPWB osobní růst pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,921; p = 0,033 

HS SPWB pozitivní vztahy s druhými pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,966; 

p = 0,004 

HS SPWB pozitivní vztahy s druhými pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,932; 

p = 0,060 

HS SPWB smysl v životě pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,985; p = 0,213 

HS SPWB smysl v životě pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,976; p = 0,733 

HS SPWB sebepřijetí pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,956; p = 0,001 

HS SPWB sebepřijetí pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,967; p = 0,470 

HS SRRS pro nepěvce bez skupinové aktivity: SW (119) = 0,794; p < 0,001 

HS SRRS pro nepěvce se skupinovou aktivitou: SW (29) = 0,913; p = 0,021 

 Na základě výše uvedených výsledků byla normalita rozložení dat (hrubých skórů) 

prokázána pouze u dvou škál SPWB - autonomie a smysl v životě. U těchto škál SPWB, tj. pro 
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testování hypotéz č. 21 a 25, byl proto použit parametrický test, a to  t-test pro dva nezávislé 

výběry (dvoustranný). Pro testování hypotézy č. 19, 20, 22, 23, 24, 26, 27 byl použit 

neparametrický test, a to Mann-Whitney test (dvoustranný). 

Pro testování všech hypotéz (tj. hypotéz č. 1 - 27) byla zvolená požadovaná hladina 

významnosti  α = 0,05. 

 

9.4 Výsledky 

9.4.1  Deskriptivní statistika a histogramy jednotlivých škál 

V následujících tabulkách (č. 9 a 10) je uvedena deskriptivní statistika Škály 

spokojenosti se životem (SWLS), Škál psychologického well-beingu (SPWB) a Škály sociální 

readaptace (SRRS) u skupiny sborových zpěváků v 1. kole měření (n = 148) a u kontrolní 

skupiny nepěvců (n = 148). Dále jsou uvedeny histogramy hrubých skórů, kterých dosáhli 

sboroví zpěváci v 1. kole měření a nepěvci na škálách SWLS, SPWB a SRRS (grafy č. 5 až 

13).  

 

Tabulka č. 9: Deskriptivní statistika škál  SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u sborových 

zpěváků v rámci 1. kola měření (n = 148) 

 

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS           26,32       27,0        5,028 11 35 148 

SPWB celkově         187,88     187,5       18,803 114 235 148 

SPWB autonomie           28,57       28,0        4,534 15 40 148 

SPWB zvládání prostředí           29,95       30,0        4,487 10 39 148 

SPWB osobní růst           31,61       32,0        4,496 16 42 148 

SPWB poz. vztahy 

s druhými           32,61       33,0        4,033 14 40 148 

SPWB smysl v životě           34,39       35,0        4,951 18 46 148 

SPWB sebepřijetí           30,74       31,5         4,887 14 42 148 

SRRS         188,45     127,0    187,351 12 1021 148 
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Tabulka č. 10: Deskriptivní statistika škál SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u nepěvců 

 (n = 148) 

 

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS           25,25 26,0      5,281  7 35 148 

SPWB celkově         188,63      191,5    22,412  119 237 148 

SPWB autonomie           29,81 30,0      4,761 14 42 148 

SPWB zvládání prostředí           30,84       31,5      4,493  19 41 148 

SPWB osobní růst           30,73  31,0      4,487 20 39 148 

SPWB poz. vztahy 

s druhými           32,56  33,0      4,144 22 40 148 

SPWB smysl v životě           34,19       34,5      4,698 20 44 148 

SPWB sebepřijetí           30,49 32,0      5,529  13 42 148 

SRRS         158,56     124,5  137,556 12 906 148 

 

 

 

Graf č. 5: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SWLS 
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Graf č. 6: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na SPWB (celkově)  

 

 
 

Graf č. 7: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Autonomie 
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Graf č. 8: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Zvládání prostředí 

 

 
 

Graf č. 9: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Osobní růst 
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Graf č. 10: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Pozitivní vztahy s druhými 

 

 
 

Graf č. 11: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Smysl v životě 
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Graf č. 12: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n = 148) a nepěvci 

 (n = 148) na škále SPWB Sebepřijetí 

 

 
 

Graf č. 13: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky (n =148) a nepěvci 

 (n =148) na škále SRRS 

 

 
 



99 
 

V následujících tabulkách (č. 11 a 12) je uvedena deskriptivní statistika Škály 

spokojenosti se životem (SWLS), Škál psychologického well- beingu (SPWB) a Škály sociální 

readaptace (SRRS) u sborových zpěváků, kteří se zúčastnili 1. a 2. kola měření (n = 72). 

Následují histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škálách SWLS, SPWB 

a SRRS v 1. a 2. kole měření (grafy č. 14 až 22).  

Tabulka č. 11: Deskriptivní statistika škál SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u vybraných 

(jednalo se o sborové zpěváky, kteří se zúčastnili 1. i 2. kola měření) sborových zpěváků v rámci 

1. kola měření ( n = 72) 

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS       26,71 27     4,333 14 35 72 

SPWB celkově     188,06 186,5   17,777 149 223 72 

SPWB autonomie       28,89 29     4,287 17 40 72 

SPWB zvládání prostředí       30,50 31     4,460 19 38 72 

SPWB osobní růst       30,67 31     4,593 17 40 72 

SPWB poz. vztahy 

s druhými       33,06 33     3,657 24 40 72 

SPWB smysl v životě       33,82 34     5,036 23 46 72 

SPWB sebepřijetí       31,49 32     3,972 20 41 72 

SRRS     186,49 125 191,484              12 1021 72 

 

Tabulka č. 12: Deskriptivní statistika škál SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u sborových 

zpěváků v rámci 2. kola měření (n = 72) 

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS       26,64 27     4,542 15 35 72 

SPWB celkově     188,63 192   16,780 151 235 72 

SPWB autonomie       28,65 28     4,299 15 40 72 

SPWB zvládání prostředí       30,26 30,50     4,121 20 39 72 

SPWB osobní růst       30,78 32     4,622 16 40 72 

SPWB poz. vztahy 

s druhými       32,78 33     4,273 23 40 72 

SPWB smysl v životě       34,11 34     4,134 22 43 72 

SPWB sebepřijetí       31,68 33     4,411 18 40 72 

SRRS     226,36 139 258,323 12 1311 72 
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Graf č. 14: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SWLS v 1. kole 

(n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  

 

 

 
 

 

Graf č. 15: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na SPWB (celkově) v 1. 

kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  
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Graf č. 16: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB 

Autonomie v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření 

 

 

 

 
 

 

Graf č. 17: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB Zvládání 

prostředí v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  
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Graf č. 18: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB Osobní 

růst v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  

 

 

 

Graf č. 19: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB Pozitivní 

vztahy s druhými v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  
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Graf č. 20: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB Smysl 

v životě v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  

 

 
 

Graf č. 21: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SPWB 

Sebepřijetí v 1. kole (n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  
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Graf č. 22: Histogramy hrubých skórů dosažených sborovými zpěváky na škále SRRS v 1. kole 

(n = 72) a 2. kole (n = 72) měření  

 
V následujících tabulkách (č. 13 a 14) je uvedena deskriptivní statistika Škály 

spokojenosti se životem (SWLS), Škál psychologického well-beingu (SPWB) a Škály sociální 

readaptace (SRRS) u nepěvců, kteří se pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové aktivitě 

za společným cílem (n = 29), a u nepěvců, kteří se žádné skupinové volnočasové aktivitě 

nevěnují (n = 119). Poté jsou uvedeny histogramy hrubých skórů, kterých dosáhli nepěvci 

věnující se skupinové akivitě a nepěvci bez skupinové aktivity na škálách SWLS, SPWB a 

SRRS (grafy č. 23 až 31). 

Tabulka č. 13: Deskriptivní statistika škál SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u nepěvců, jež se 

věnují skupinové aktivitě (n = 29) 

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS       26,31 26     4,327 12 33 29 

SPWB celkově     191,69 197   17,142 163 223 29 

SPWB autonomie       29,59 30     3,951 22 36 29 

SPWB zvládání prostředí       31,14 32     3,870 24 37 29 

SPWB osobní růst       31,48 32     3,879 20 37 29 

SPWB poz. vztahy 

s druhými       33,14 33     3,512 28 39 29 

SPWB smysl v životě       34,97 35     3,600 27 42 29 

SPWB sebepřijetí       31,38 32     4,784 22 40 29 

SRRS     148,52 152 88,430 12 394 29 
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Tabulka č. 14: Deskriptivní statistika škál SWLS, SPWB, SRRS (hrubé skóry) u nepěvců bez 

skupinové aktivity (n = 119)  

Škála  Průměr Medián SD  Minimum Maximum  N 

SWLS       24,99 26     5,473 7 35 119 

SPWB celkově     187,88 190   23,519 119 237 119 

SPWB autonomie       29,87 30     4,952 14 42 119 

SPWB zvládání prostředí       30,77 31     4,644 19 41 119 

SPWB osobní růst       30,55 31     4,619 20 39 119 

SPWB poz. vztahy 

s druhými       32,42 33     4,285 22 40 119 

SPWB smysl v životě       34 34     4,923 20 44 119 

SPWB sebepřijetí       30,28 32     5,693 13 42 119 

SRRS     161,01 122 147,259 12 906 119 

 

 

Graf č. 23: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SWLS 
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Graf č. 24: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě  

(n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na SPWB (celkově)  

 
Graf č. 25: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Autonomie  
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Graf č. 26: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Zvládání prostředí 

 

 
 

Graf č. 27: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Osobní růst  
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Graf č. 28: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě  

(n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Pozitivní vztahy s druhými 

 

 
 

 

Graf č. 29: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě  

(n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Smysl v životě 
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Graf č. 30: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SPWB Sebepřijetí  

 

 
Graf č. 31: Histogramy hrubých skórů dosažených nepěvci věnujícími se skupinové aktivitě 

 (n = 29) a nepěvci bez skupinové aktivity (n = 119) na škále SRRS 
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9.4.2  Výsledky testování výzkumných hypotéz 

Srovnání sborových zpěváků a nepěvců v míře osobní pohody a prožité zátěže    

H1:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře životní spokojenosti/osobní pohody. 

 Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře životní spokojenosti/osobní pohody.  

 HS SWLS: t (294) = 1,781; p = 0,076   

Nebyla tedy vyvrácena nulová hypotéza. Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře životní 

spokojenosti/osobní pohody.  

H2:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře celkové psychologické osobní pohody. 

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře celkové psychologické osobní pohody.  

HS SPWB celkově: t (285,4) = - 0,312; p = 0,755 

Nemohli jsme tedy vyvrátit nulovou hypotézu. Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře 

celkové psychologické osobní pohody.  

H3:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře autonomie. 

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry bylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře autonomie. Nepěvci vykazovali signifikantně vyšší míru autonomie než 

sboroví zpěváci.  

HS SPWB autonomie: t (294) = - 2,288; p = 0,023 (d = 0,267) 

HS SPWB autonomie: sboroví zpěváci (M = 28,57; SD = 4,534), nepěvci (M = 29,81; SD = 

4,761).  

Mohli jsme proto vyvrátit nulovou hypotézu. Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře 

autonomie. 

Tabulka č. 15: Deskriptivní statistika škály SPWB autonomie (hrubé skóry) u sborových 

zpěváků a nepěvců 

SPWB autonomie Průměr Medián SD Minimum Maximum N 

Sboroví zpěváci       28,57 28     4,534 15 40 148 

Nepěvci       29,81 30     4,761 14 42 148 
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H4:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře zvládání prostředí.  

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře zvládání prostředí.  

HS SPWB zvládání prostředí t (294) = - 1,722; p = 0,086 

Neměli jsme tedy dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. Sboroví zpěváci a 

nepěvci se neliší v míře zvládání prostředí.  

H5:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře osobního růstu.   

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře osobního růstu.  

HS SPWB osobní růst: t (294) = 1,695; p = 0,091 

Nulová hypotéza tedy nemohla být vyvrácena. Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře 

osobního růstu.  

H6:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře pozitivních vztahů s druhými.   

 Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře pozitivních vztahů s druhými.  

HS SPWB pozitivní vztahy s druhými: t (294) = 0,114; p = 0,910 

Neměli jsme tedy dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. Sboroví zpěváci a 

nepěvci se neliší v míře pozitivních vztahů s druhými.  

H7:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře smyslu v životě.   

T-testem pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a nepěvci 

liší v míře smyslu v životě.  

HS SPWB smysl v životě: t (294) = 0,349;  p = 0,727 

Neměli jsme proto dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. Sboroví zpěváci a 

nepěvci se neliší v míře smyslu v životě.  

H8:  Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře sebepřijetí.   

 Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře sebepřijetí.  
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HS SPWB sebepřijetí: t (294) = 0,412; p = 0,681 

Neměli jsme tedy dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. Sboroví zpěváci a nepěvci 

se neliší v míře sebepřijetí.  

H9: Sboroví zpěváci a nepěvci se liší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se sboroví zpěváci a 

nepěvci liší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

HS SRRS: t (269,8) = 1,564; p = 0,119    

Mohli jsme potvrdit nulovou hypotézu. Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře prožité 

zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  

 

Srovnání sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém 

sboru v míře osobní pohody a prožité zátěže (srovnání 1. a 2. kola měření) 

H10: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry životní spokojenosti/osobní pohody.  

Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry životní 

spokojenosti/osobní pohody.  

HS SWLS: t (71) = 0,184; p = 0,855 

Neměli jsme proto dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. U sborových zpěváků 

nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně 

míry životní spokojenosti/osobní pohody.  

H11: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním

  pěveckém sboru ke změně míry celkové psychologické osobní pohody. 

Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry celkové 

psychologické osobní pohody.  

HS SPWB celkově: t (71) = - 0,385; p = 0,702 



113 
 

Nebylo proto možné vyvrátit nulovou hypotézu. U sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry celkové 

psychologické osobní pohody. 

H12: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry autonomie. 

Párovým t-testem nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry autonomie. 

HS SPWB autonomie: t (71) = - 0,625;  p = 0,534 

Neměli jsme tedy dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. U sborových zpěváků 

nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry 

autonomie.  

H13: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry zvládání prostředí. 

 Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry zvládání prostředí.  

HS SPWB zvládání prostředí: t (71) = - 0,602; p = 0,549 

Nebylo tedy možné vyvrátit nulovou hypotézu. U sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry zvládání 

prostředí. 

H14: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry osobního růstu. 

Prostřednictvím párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry osobního růstu. 

HS SPWB osobní růst: t (71) = 0,308; p = 0,759 

Neměli jsme tedy dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. U sborových zpěváků 

nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně 

míry osobního růstu. 

H15: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry pozitivních vztahů s druhými. 
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 Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry pozitivních vztahů 

s druhými. 

HS SPWB pozitivní vztahy s druhými: t (71) = 0,857; p = 0,394 

Nebylo tedy možné vyvrátit nulovou hypotézu. U sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry pozitivních vztahů 

s druhými. 

H16: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry smyslu v životě. 

Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry smyslu v životě. 

HS SPWB smysl v životě: t (71) = - 0,735; p = 0,465 

Neměli jsme proto dostatek důkazů pro vyvrácení nulové hypotézy. U sborových zpěváků 

nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně 

míry smyslu v životě.  

H17: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry sebepřijetí. 

Párovým t-testem nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry sebepřijetí. 

HS SPWB sebepřijetí: t (71) = - 0,547; p = 0,586 

Nebylo proto možné vyvrátit nulovou hypotézu. U sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry sebepřijetí. 

H18: U sborových zpěváků došlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  

 Na základě párového t-testu nebylo prokázáno, že u sborových zpěváků došlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za 

uplynulých 12 měsíců). 

HS SRRS: t (71) = - 1,558; p = 0,124 
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Mohli jsme proto přijmout nulovou hypotézu. U sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže 

(za uplynulých 12 měsíců). 

 

Srovnání  nepěvců, kteří se pravidelně věnují nějaké skupinové volnočasové aktivitě za 

společným cílem, a nepěvců, kteří se žádné skupinové volnočasové aktivitě za společným 

cílem nevěnují 

H19: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře životní spokojenosti/osobní pohody.  

 Na základě Mann-Whitney testu nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře životní 

spokojenosti/osobní pohody. 

HS SWLS: U = 1542;  p = 0,377 

Bylo proto možné potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře životní 

spokojenosti/osobní pohody.  

H20: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře celkové psychologické osobní pohody.  

Mann-Whitney testem nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře celkové 

psychologické osobní pohody.  

HS SPWB celkově: U = 1616,50; p = 0,601 

Nulová hypotéza tedy mohla být potvrzena. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře celkové 

psychologické osobní pohody.  

H21: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře autonomie.  
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Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující 

se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře 

autonomie. 

HS SPWB autonomie: t (146) = 0, 282; p = 0,778 

Mohli jsme proto potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře autonomie. 

H22: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře zvládání prostředí.  

 Na základě Mann-Whitney testu nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře zvládání 

prostředí. 

HS SPWB zvládání prostředí: U = 1653; p = 0,728 

Bylo proto možné potvrzení nulové hypotézy. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře zvládání prostředí.  

H23: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře osobního růstu.  

Mann-Whitney testem nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře osobního růstu.  

HS SPWB osobní růst: U = 1492; p = 0,260 

Mohli jsme proto potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře osobního růstu. 

H24: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře pozitivních vztahů s druhými.  

 Na základě Mann-Whitney testu nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře pozitivních 

vztahů s druhými. 

HS SPWB pozitivní vztahy s druhými: U = 1591; p = 0,517 
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Bylo tedy možné potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře pozitivních vztahů s 

druhými.  

H25: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře smyslu v životě.  

Na základě t-testu pro dva nezávislé výběry nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující 

se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře 

smyslu v životě. 

HS SPWB smysl v životě: t (146) = - 0,992; p = 0,323 

Mohli jsme proto potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře smyslu v životě. 

H26: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře sebepřijetí. 

Na základě Mann-Whitney testu nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře sebepřijetí. 

HS SPWB sebepřijetí: U = 1591,50; p = 0,519 

Mohli jsme proto potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře sebepřijetí. 

H27: Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se liší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  

Na základě Mann-Whitney testu nebylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity liší v míře prožité zátěže 

(za uplynulých 12 měsíců).  

HS SRRS: U = 1617; p = 0,603 

Bylo tedy možné potvrdit nulovou hypotézu. Nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity se neliší v míře prožité zátěže (za 

uplynulých 12 měsíců). 

  



118 
 

9.4.3  Shrnutí výsledků I. části výzkumu 

Srovnání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou nepěvců: 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře životní spokojenosti/osobní pohody.  

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře celkové psychologické osobní pohody. 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřiejtí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- Sboroví zpěváci a nepěvci se liší pouze v míře autonomie (dimenze psychologické 

osobní pohody). Nepěvci vykazují signifikantně vyšší míru autonomie. 

- Sboroví zpěváci a nepěvci se neliší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců) 

- míru zátěže tedy nebylo nutné sledovat jako proměnnou, která vstupuje mezi 

sborový zpěv a osobní pohodu.  

Tabulka č. 16: Srovnání výzkumné skupiny sborových zpěváků s kontrolní skupinou nepěvců: 

souhrn výsledků 

Proměnná  t p  d  

SWLS  1,781 0,076   

SPWB celkově  -0,312 0,755   

SPWB autonomie  -2,288 0,023 0,267 

SPWB zvládání prostředí  -1,722 0,086   

SPWB osobní růst 1,695 0,091   

SPWB poz. vztahy s druhými 0,114 0,910   

SPWB smysl v životě 0,349 0,727   

SPWB sebepřijetí 0,412 0,681   

SRRS 1,564 0,119   

  

Opakované měření u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru: 

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry životní spokojenosti/osobní pohody. 

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry celkové psychologické osobní pohody.  

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, 
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pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- U sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného zpívání v neprofesionálním 

pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců) - míru 

zátěže tedy nebylo nutné sledovat jako proměnnou, která vstupuje mezi sborový 

zpěv a osobní pohodu.  

Tabulka č. 17: Opakované měření u sborových zpěváků po roce pravidelného zpívání 

v neprofesionálním pěveckém sboru: souhrn výsledků  

Proměnná  t p  

SWLS  0,184 0,855 

SPWB celkově  -0,385 0,702 

SPWB autonomie  -0,625 0,534 

SPWB zvládání prostředí  -0,602 0,549 

SPWB osobní růst 0,308 0,759 

SPWB poz. vztahy s druhými 0,857 0,394 

SPWB smysl v životě -0,735 0,465 

SPWB sebepřijetí -0,547 0,586 

SRRS -1,558 0,124 

 

Srovnání nepěvců, kteří se pravidelně věnují skupinové volnočasové aktivitě za společným 

cílem, s nepěvci bez skupinové aktivity:  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře životní spokojenosti/osobní pohody. 

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře celkové psychologické osobní pohody.  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí (dimenze psychologické 

osobní pohody).  

- Nepěvci věnující se skupinové volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové 

volnočasové aktivity se neliší v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  
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Tabulka č. 18: Srovnání nepěvců, kteří se pravidelně věnují skupinové volnočasové aktivitě za 

společným cílem, s nepěvci bez skupinové aktivity: souhrn výsledků 

Proměnná  t/U p  

SWLS  U = 1542 0,377 

SPWB celkově  U = 1616,50 0,601 

SPWB autonomie  t = 0, 282 0,778 

SPWB zvládání prostředí  U = 1653 0,728 

SPWB osobní růst U = 1492 0,260 

SPWB poz. vztahy s druhými U = 1591 0,517 

SPWB smysl v životě t = -0,992 0,323 

SPWB sebepřijetí U = 1591,50 0,519 

SRRS U = 1617 0,603 

 

 

Výsledky I. části výzkumu neprokázaly vztah mezi osobní pohodou a sborovým 

zpěvem. Sboroví zpěváci se lišili od nepěvců pouze v míře autonomie (ve prospěch nepěvců). 

Po roce pravidelného věnování se sborovému zpěvu nedošlo u sborových zpěváků ke změně 

míry osobní pohody.  

Srovnávané skupiny (sboroví zpěváci a nepěvci, sboroví zpěváci v 1. a 2. kole měření) 

se nelišily v míře zátěže, takže míra zátěže nebyla ve výzkumu kontrolována (jakožto proměnná 

vstupující do vztahu mezi sborovým zpěvem a osobní pohodu).  

Nepěvci věnující se skupinové aktivitě se nelišili ve sledovaných proměnných (osobní 

pohoda, míra zátěže) od nepěvců bez skupinové aktivity. Nebylo proto nutné srovnávat sborové 

zpěváky pouze z nepěvci, jež se věnují skupinové volnočasové aktivitě za společným cílem.  
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10 II. část výzkumu (kvalitativní povaha)  

10.1  Metody 

Výzkumnými cíli II. části výzkumu bylo zjistit, jaké jsou vnímané přínosy 

neprofesionálního sborového zpěvu, jaká je motivace k neprofesionálnímu sborovému zpěvu a 

jaká jsou negativa sborového zpěvu u neprofesionálních sborových zpěváků v tuzemsku. 

Dalším cílem bylo prozkoumat další aspekty neprofesionálního sborového zpěvu 

(charakteristiky sborových zpěváků): jak intenzivně a dlouho se zpěváci neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu věnují, hudební vzdělání sborových zpěváků, hudební zaměření primární 

rodiny sborových zpěváků, nábor do pěveckého sboru - jak se sboroví zpěváci o pěveckém 

sboru dozvěděli, představa ohledně dalšího působení v pěveckém sboru, pravidelnost věnování 

se sborovému zpěvu  - frekvence účasti na zkouškách pěveckého sboru. Na základě zjištěných 

přínosů sborového zpěvu, motivace ke sborovému zpívání, negativ sborového zpěvu a dalších 

aspektů sborového zpěvu jsme následně chtěli vytvořit prototyp neprofesionálního sborového 

zpěváka.  

Výzkumné cíle II. části výzkumu byly zjišťovány prostřednictvím 13 otázek 

(uzavřených, otevřených) vlastní konstrukce, na které sboroví zpěváci písemně odpovídali. 

Tyto otázky také byly umístěny na google formuláři, na který probandi dostali odkaz e-mailem. 

Sboroví zpěváci nejdříve vyplnili škály SWLS, SPWB, SRRS (v rámci kvantitativní části 

výzkumu) a poté 13 otázek v rámci kvalitativní části výzkumu (jež se uskutečnil během 1. kola 

sběru dat).    

Nyní uvedeme jednotlivé oblasti našeho výzkumného zájmu a konkrétní otázky, kterými 

byly zkoumány (zadání a pořadí otázek ve výzkumu je uvedeno v příloze č. 2): 

- Přínosy sborového zpěvu byly zjišťovány prostřednictvím otázky: „Co Vám 

zpívání v pěveckém sboru dává, přináší (možné uvést i více přínosů)?“.  

- Motivace ke sborovému zpívání byla zjišťována otázkou: „Proč jste se rozhodl/a 

začít chodit zpívat do pěveckého sboru, ve kterém nyní působíte?“. 

- Negativa sborového zpěvu jsme zkoumali prostřednictvím otázky: „Vnímáte i 

nějaká negativa spojená se zpíváním ve Vašem pěveckém sboru?“.  

- Intenzita věnování se sborovému zpěvu (konkrétně jak často se sboroví zpěváci 

věnují sborovému zpěvu - v rámci zkoušek pěveckého sboru; kolik času sboroví 

zpěváci pravidelně věnují sborovému zpěvu - v rámci zkoušek pěveckého sboru; 

zda sboroví zpěváci působí současně ve více pěveckých sborech) byla zjišťována 

prostřednictvím otázek: „Jak často má Váš sbor pěvecké zkoušky?“; „Jak dlouho 
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jedna zkouška Vašeho pěveckého sboru trvá (uveďte prosím v minutách)?“; 

„Zpíváte v současnosti ve více pěveckých sborech?“.  

- Délka věnování se sborovému zpěvu (jak dlouho sboristé 

v současném pěveckém sboru/současných pěveckých sborech působí; 

předchozí působení v pěveckém sboru/pěveckých sborech) jsme zjišťovali 

otázkami: „Jak dlouho ve Vašem současném pěveckém sboru zpíváte (uveďte prosím 

v měsících)?“; „Zpíval/a jste před působením v současném pěveckém sboru v jiném 

pěveckém sboru/jiných pěveckých sborech? Pokud ano, jak dlouho (uveďte prosím 

v měsících)?“.  

- Hudební vzdělání sborových zpěváků bylo zjišťováno otázkou: „Máte hudební 

vzdělání? Pokud ano, jaké?“. 

-  Hudební zaměření primární rodiny bylo zkoumáno otázkou: „Věnoval se hudbě 

(zde myšleno nejen zpívání v pěveckém sboru, ale i např. hře na hudební nástroj 

apod.) někdo z Vaší původní (primární) rodiny? Pokud ano, uveďte prosím jakým 

způsobem.“.  

- Jakým způsobem se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém sboru/pěveckých 

sborech, ve kterém/kterých v současnosti působí, jsme zjišťovali pomocí otázky: 

„Jak jste se dozvěděl/a o pěveckém sboru, ve kterém v současnosti zpíváte?“ 

- Představu ohledně dalšího působení v pěveckém sboru (zda se chtějí sboroví 

zpěváci věnovat sborovému zpěvu i nadále a pokud ano, tak jak dlouho) jsme 

zkoumali otázkou: „Máte představu o tom, jak dlouho byste nadále chtěl/a v 

současném pěveckém sboru působit? Pokud ano, jak dlouho?“.  

- Frekvenci účasti na sborových zkouškách (pravidelnost věnování se sborovému 

zpěvu) jsme zjišťovali prostřednictvím otázky: „Uveďte prosím, kolikrát jste byl/a 

na zkoušce Vašeho pěveckého sboru během posledních šesti měsíců? 

Nezapočítávejte do těchto šesti měsíců období letních prázdnin, pokud se během 

něho zkoušky Vašeho sboru nekonají. “ 

 

10.2  Analýza dat 

Data byla analyzována metodou prostého výčtu a metodou zachycení vzorců. Miovský 

(2006) uvádí, že metoda prostého výčtu je na hranici mezi kvantitativním a kvalitativním 

přístupem a lze jejím prostřednictvím vyjádřit vlastnost určitého jevu, např., jak často se určitý 

jev vyskytl. Metoda zachycení vzorců je dle Miovského (2006) založena na tom, že se v datech 

vyhledávají určité opakující se vzorce, které se zaznamenávají. Jsou vyhledávány určité 
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obecnější principy, jež odpovídají specifickým zaznamenaným jevům, které jsou vázány na 

určitou osobu, kontext atd. Celkově dochází k určité redukci, jelikož zaznamenané jevy (jejich 

bohatost, jedinečnost) jsou nahrazovány obecnější kategorií, a to na základě vzájemných 

podobností či odlišností.  

 

10.3  Výsledky 

10.3.1  Vnímané přínosy neprofesionálního sborového zpěvu 

Vnímané přínosy neprofesionálního sborového zpěvu byly zjišťovány analýzou 

odpovědí na otázku:   „Co Vám zpívání v pěveckém sboru dává, přináší (možné uvést i více 

přínosů)?“ Někteří sboroví zpěváci uvedli více než jeden přínos sborového zpěvu. Na základě 

analýzy odpovědí na tuto otázku bylo identifikováno následujících 18 kategorií přínosů 

sborového zpívání:  

1. Sociální přínosy  n = 111  

(např.  kamarádi/přátelé, sounáležitost, výborná parta, kolektiv, společenství, nové 

kontakty) 

2. Přínosy pramenící z hudby, hudebních aktivit  n = 76 

(např. harmonie zpěvu, hudební rozvoj, pěvecký růst, hudební realizace, prožitek hudby) 

3. Emocionální přínosy (pozitivní emoce)  n = 66 

(např. radost, štěstí, zábava, energie, legrace) 

4. Redukce stresu, forma odpočinku  n = 64 

(např. odreagování, odpočinek, realaxace/relax, uklidnění/klid) 

5. Smysluplná a naplňující aktivita  n = 41 

(např. seberealizace, uplatnění, naplnění, uspokojení) 

6. Přínosy z koncertní činnosti, z koncertů  n = 14 

(např. „nabuzení“ při koncertech, vystupování před lidmi, příjemná atmosféra koncertů, pocit 

hrdosti po úspěšném koncertu) 
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7. Cestování  n = 14 

(např. zájezdy po ČR i zahraničí, poznávání nových míst) 

8. Hromadná práce na jednom celku  n = 10 

(např. společný souzvuk, společné dílo) 

9. Kognitivní přínos n = 10  

(např. učení nových textů, poznávání krás mateřského jazyka, mentální trénink) 

10. Práce na sobě samém (ve smyslu psychologické práce na sobě)  n = 9 

(např. překonávání sama sebe, posílení sebevědomí, osobní rozvoj) 

11. Zážitky   (nové, hezké, příjemné, silné)  n = 9    

12. Hodnota ve smyslu vytváření něčeho  n = 7  

(např. vytváření krásna, možnost tvořit něco hezkého) 

13. Zkušenosti, poučení, nadhled  n = 5  

14. Fyziologické přínosy  n = 5  

(např. napomáhá správnému dýchání - astma, uvolňuje endorfiny, zmírňuje bolest hlavy, 

snižuje krevní tlak) 

15. Přínosy související se sbormistrem  n = 3  

(např. respekt sbormistra, obdiv ke sbormistrovi, díky osobnosti sbormistra je na zkouškách 

legrace)  

16. Obohacování posluchačů (kteří chodí na koncerty)  n = 3 

(např. přinášení radosti posluchačům; potěšení, pokud se publiku naše vystoupení líbí a oplácí 

nám úsměv) 

17. Spirituální přínos  n = 2  

(např. atmosféra kostela, účast na liturgii)  

18. Jiné  n = 1 

(okamžitá příprava - jen otevřu pusu, žádné ladění, nošení nástrojů) 
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10.3.2  Motivace k neprofesionálnímu sborové zpívání 

Motivace k neprofesionálnímu sborové zpívání byla zjišťována otázkou: „Proč jste se 

rozhodl/a začít chodit zpívat do pěveckého sboru, ve kterém nyní působíte?“. Někteří probandi 

uvedli více motivů, které je vedly ke sborovému zpívání. Na základě kvalitativní analýzy dat 

bylo identifikováno 16 kategorií (motivů ke sborovému zpívání): 

 

1. Pozitivní vztah k hudbě, ke zpěvu  n = 54 

(např. mám rád/a zpívání, hudbu, sborové umění, hudba je má vášeň) 

2. Společenské důvody, společenské motivy  n = 31 

(např. pro nové sociální kontakty, fajn parta, skvělý kolektiv, zpívání v kolektivu; chodily moje 

děti, chtěla jsem se přidat s ostatními rodiči k nim) 

3. Nabídka někoho jiného  n = 26 

(např. pozvání, doporučení kamarádky, žádost dcery) 

4. Pokračování ve sborovém zpívání po nějaké životní změně  n = 16 

(např. pokračování ve zpívání po přestěhování, po mateřské, po dětském sboru, po nástupu na 

VŠ) 

5. Kvůli emocionálnímu přínosu    n = 12 

(např. radost, baví mě to, zábava, potěšení) 

6. Seberozvoj, seberealizace  n = 9 

(např. osobní rozvoj, potřeba změny, posílení sebevědomí)  

7. Stesk po zpívání   n = 9  

(např. chybělo mi to; znovu zpívat ve sboru, jako kdysi v dětství)  

8. Naplnění volného času, zájem   n = 8 

(např. krásný koníček, skvělé vyžití, přišlo mi to zajímavé)  

9. Dostupnost  n = 7 

(např. jiný v našem městě není; scházel se na kolejích, kde jsem bydlela; protože zkouší blízko 

mého bydliště)  
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10.  Forma odpočinku   n = 6 

(např. relax; začala jsem na mateřské, kdy mě to velmi pomohlo vystoupit jen z miminkovského 

světa; chtěla jsem dělat také něco jiného než jen školu; odreagování)  

11. Založení sboru/zakládající člen sboru  n = 5 

(např. založil/a jsem ho; zakládající člen) 

12. Kvůli sbormistrovi  n = 5 

(např. pro konkrétní sbor jsem se rozhodla na základě osobnosti sbormistra; chtěla jsem 

pokračovat… pod takovým skvělým vedením)  

13. Kvůli charakteristikám pěveckého sboru  n = 4 

(např. kvalitní amatérský sbor, kvůli prestiži a kvalitě sborů) 

14. Vhodný repertoár  n = 4 

(např. repertoár splňuje moje přání; chuť naučit se a zazpívat si zajímavý repertoár) 

15. Ukončení činnosti v předešlém sboru/ukončení činnosti předešlého sboru n = 3 

(např. odchod z původního sboru, rozpad předešlého sboru)  

16. Jiné   n = 3 

  (vystupování před lidmi, rodinná tradice, povinnost) 

 

10.3.3 Vnímaná negativa neprofesionálního sborového zpěvu 

Vnímaná negativa neprofesionálního sborového zpěvu byla zjišťována na základě 

analýzy odpovědí na otázku: „Vnímáte i nějaká negativa spojená se zpíváním ve Vašem 

pěveckém sboru?“  Někteří sboristé (n = 56) uvedli, že nevnímají žádná negativa 

neprofesionálního sborového zpěvu, nebo že o žádných negativech neprofesionálního 

sborového zpěvu neví. Ostatní sboroví zpěváci (n = 92) uvedli negativa sborového zpěvu 

(někteří z těchto zpěváků uvedli i více negativ sborového zpěvu). Na základě kvalitativní 

analýzy dat jejich odpovědí bylo zjištěno 9 kategorií těchto negativ. Následuje přehled 

jednotlivých kategorií:  

I. Ne - žádná negativa nevnímá; neví  n =  56 

II. Ano  n = 92 
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1. Časová náročnost  n = 37 

(např. vyžaduje hodně času, málo času na rodinu, hodně koncertů, dojíždění) 

 

2. Negativa spojená s lidskými vztahy, s kolektivem, osobnostními vlastnostmi členů 

sboru  n = 20 

 

(např. nespolehlivost, laxnost, špatná docházka, nedostatečná domácí příprava, 

nesrdečný kolektiv, ne všichni jsou pozitivně naladěni, nepěkné chování mladých 

členů sboru vůči starším, neshody, potřeba pracovat na komunikaci, osobnostní 

třenice)  

 

3. Negativní pocity             n = 13 

(např. sebepochybnosti - pocit, že občas něco nedáš nebo neumíš, únava, stres před 

koncertem, stres s učením se těžkých skladeb, stres na koncertě, vyhrocené emoce, 

příliš mnoho zodpovědnosti)  

 

4. Negativa spojená s charakteristikami sboru  n = 12 

(např. statičnost sboru, uzavřená skupina, nerovnováha hlasů - převaha ženských hlasů 

nad mužskými, stárnutí členů sboru, organizační problémy) 

 

5. Negativa spojená s osobou sbormistra   n = 10 

(např. osobnost sbormistra - autoritářství, náladovost; nároky sbormistra, konflikty se 

sbormistrem)  

 

6. Negativa spojená s hudebními/hlasovými schopnostmi /limity sboru          n = 6 

(např. intonační a rytmické obtíže členů sboru, rozdílné výkony, nedostatečná hlasová 

kultura a hygiena, úpadek lpění na kvalitě výkonu) 

 

7. Nespokojenost s repertoárem   n = 5 

(např. příliš náročný repertoár, malá pestrost výběru písní)   

 

8. Negativa spojená s  nemožností věnovat sboru - sborovým aktivitám více času  

n = 4 

 (např. málo času na zkoušení, přípravu, zpěv, sbor) 
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9. Zdravotní problémy   n = 1 

(zdravotní problémy při stání na koncertech)  

 

10.3.4 Další aspekty sborového zpěvu 

Jak často se sboroví zpěváci věnují sborovému zpěvu (v rámci zkoušek pěveckého 

sboru), jsme zjišťovali prostřednictvím otázky: „Jak často má Váš sbor pěvecké zkoušky?“. 

Někteří z probandů uvedli působení ve více sborech, což jsme při analýze museli zohlednit.  

Odpovědi sboristů jsme rozčlenili do 5 kategorií:  

1. 1x týdně    n = 113         

2. 2x týdně                   n = 26           

3. 3x týdně          n = 2 

4. 4x týdně            n = 4 

5. 1x za 2 týdny    n = 3 

 

Kolik času sboroví zpěváci pravidelně věnují sborovému zpívání (v rámci zkoušek 

pěveckého sboru), bylo zjišťováno otázkou: „Jak dlouho jedna zkouška Vašeho pěveckého 

sboru trvá (uveďte prosím v minutách)?“. Při analýze odpovědí jsme zohlednili, že někteří ze 

sborových zpěváků zpívají ve více pěveckých sborech. Odpovědi sborových zpěváků byly 

rozčleněny do 5 kategorií: 

1. 60 až 120 min/týdně   n = 60 

2. 121 až 240  min/týdně  n = 65 

3. 241 až 360 min/týdně      n = 17 

4. 361 až 810 min/týdně    n = 3 

5. 120 až 600 min/1x za 14 dnů n = 3 

 

Zda sboristé působí ve více sborech, bylo zjišťováno otázkou: „Zpíváte v současnosti 

ve více pěveckých sborech?“. Následuje přehled odpovědí na tuto otázku:  

I.   Ne  n = 122 

II.   Ano  n = 26 
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Délku působení v pěveckých sborech, ve kterých sboristé aktuálně zpívají, jsme 

zjišťovali otázkou: „Jak dlouho ve Vašem současném pěveckém sboru zpíváte (uveďte prosím 

v měsících)?“. Odpovědi sboristů jsme rozčlenili do 9 kategorií:  

1. 1 až 12 měsíců              n = 17 

2. 13 až   60 měsíců (5let)         n = 52 

3. 61 až  120 měsíců   (10 let)    n = 33 

4. 121 až  180 měsíců   (15let)          n = 23  

5. 181 až 240 měsíců   (20 let)        n = 10 

6. 241 až 300 měsíců   (25let)         n = 4 

7. 301 až 360 měsíců  (30 let)        n = 5 

8. 361 až 420 měsíců  (35 let)       n = 3 

9. 421 až 480 měsíců  (40 let)     n = 1 

 

Předchozí působení v pěveckém sboru/pěveckých sborech bylo zjišťováno otázkou:  

„Zpíval/a jste před působením v současném pěveckém sboru v jiném pěveckém sboru/jiných 

pěveckých sborech? Pokud ano, jak dlouho (uveďte prosím v měsících)?“. Někteří sboristé (n 

= 30) uvedli, že před působením v současném pěveckém sboru v žádném jiném sboru nezpívali. 

Ostatní sboristé (n = 118) mají předchozí sborovou zkušenost. Jejich odpovědi jsme rozčlenili 

(podle délky působení) do 8 kategorií. Následuje přehled kategorií odpovědí:  

I. Ne  n = 30 

II.       Ano n = 118 

1.  1 až  12 měsíců    n = 12 

2. 13 až   60 měsíců   (5let)          n = 37 

3. 61 až  120 měsíců   (10 let)    n = 24 

4. 121 až  180 měsíců   (15let)            n = 22 

5. 181 až 240 měsíců   (20 let)           n = 15 

6. 241 až 300 měsíců   (25let)         n = 4 
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7. 301 až 360 měsíců  (30 let)       n = 2 

8. Ano - nespecifikováno, jak dlouho   n = 2  

  

Hudební vzdělání sboristů jsme zjišťovali otázkou: „Máte hudební vzdělání? Pokud 

ano, jaké?“ Někteří sboristé (n = 55) uvedli, že nemají žádné hudební vzdělání. Větší část 

sboristů (n = 93) hudební vzdělání má (někteří z nich mají i více forem vzdělání). Odpovědi 

sboristů s hudebním vzděláním jsme rozčlenili do 7 kategorií. Následuje přehled odpovědí:    

I. Ne   n = 55 

II.  Ano n = 93 

1. ZUŠ (bývalá LŠU)  n = 58 

2.  SŠ – VOŠ  n = 14 

- Konzervatoř  n = 6 

- Maturita z hudební výchovy (HV)    n = 3 

- SPgŠ výuka hudební výchovy, hra na nástroj, zpěv        n = 3 

- Gymnázium s hudebním zaměřením      n = 1 

- Středoškolské (nespecifikováno)  n = 1 

3. VŠ  n = 26 

- Hudební výchova   n = 13 

- Hudební výchova - sbormistrovství ; sbormistrovství     n = 6 

- Zpěv (sólový zpěv, zpěv)   n = 2 

- Učitelství nižšího stupně     n = 1 

- Hudební věda     n = 1 

- Muzikologie     n = 1  

- Doktorské: Hudební pedagogika   n = 1 

- Vysokoškolské: nespecifikováno      n = 1 

4. Výuka soukromého učitele- soukromé hodiny   (klavír, zpěv, nespecifikováno)               

n = 4 

5. Hra na hudební nástroj (nespecifikováno, kde výuka probíhala) n = 2  

6. Hudební kurzy  n = 1 

7. Jiné   (nechce uvádět; školní;  pedagogické)  n = 3 
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Hudební zaměření primární rodiny sborových zpěváků jsme zjišťovali otázkou: 

„Věnoval se hudbě (zde myšleno nejen zpívání v pěveckém sboru, ale i např. hře na hudební 

nástroj apod.) někdo z Vaší původní (primární) rodiny? Pokud ano, uveďte prosím jakým 

způsobem.“. Někteří sboroví zpěváci (n = 45) uvedli, že se nikdo z jejich původní rodiny hudbě 

nevěnoval. U řady sboristů (n = 103) se hudbě některý člen z jejich primární rodiny věnoval.  

Následuje přehled odpovědí sboristů na výše uvedenou otázku: 

I.  Ne  n = 45 

II.  Ano  n = 103 

1. Pouze hudební nástroj  n = 47 

2. Nástroj a další hudební zaměření  n = 32  

(např. nástroj + zpěv (sólový, sborový); nástroj + hudební vědec, skladatel; nástroj +hudební 

pedagog)  

3. Pouze zpěv (sborový, nespecifikováno jaký)  n = 8 

4. Jiné  n = 16  

(uvedeno, že amatérsky; absolvování ZUŠ; uveden člen rodiny, který se hudbě věnoval)  

   

Způsob, jakým se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém sboru/pěveckých sborech, 

ve kterém/kterých v současnosti působí, jsme zjišťovali otázkou: „Jak jste se dozvěděl/a o 

pěveckém sboru, ve kterém v současnosti zpíváte?“. Někteří probandi se vyjadřovali k více 

pěveckým sborům, v nichž působí, proto počet odpovědí převyšuje počet probandů. Analýzou 

odpovědí jsme identifikovali 11 kategorií odpovědí:  

1. Od určitého člověka (který o sboru informoval; který sbor doporučil)  n = 89 

(např. od kamarádky; od kolegyně, která tam zpívala; od dcery; od učitele na škole) 

2. Zakládající člen, spoluzakladatel  n = 20 

(např.  založil/a jsem ho; založil jsem ho s přáteli) 

3. Pěvecký sbor působí při zaměstnání/škole, kde daný sborista studuje/pracuje 

n = 13 

(např. působí při stejné ZŠ, ve které učím; gymnaziální sbor; působí na katedře, kde studuji) 
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4. Přes internet  n = 9 

(např. našli jsme si ho na internetu) 

 

5. Inzerce  n = 9 

(např. inzerát, nábor nových členů v tisku, letáček na kolejích) 

 

6. Známost, tradice sboru  n = 6 

(např. jde o velmi známý sbor v regionu; sbor má v našem městě stoletou tradici, znám ho od 

dětství)  

7. V dětském pěveckém sboru - současný sbor je jakýmsi pokračováním dětského 

pěveckého sboru  n = 5 

(např. jde o navázání na nejlepší zkušenosti z Kühnova dětského sboru (KDS); v dětském 

pěveckém sboru)  

 

8. Při koncertě/vystoupení   n = 4  

(např. slyšela jsem ho; poznala jsem ho na koncertě) 

9. V kostele  n = 3 

(např.  z kostela;  je to kostelní sbor, takže když někam chodíte pravidelně do kostela, nelze 

přece v tomto sboru nezpívat) 

10. Aktivní hledání  - dotazování  n = 2 

(např. zajímala a ptala jsem se; cíleně jsem se dotazovala)  

11. Jiné  n = 4 

(např. působil jsem u něj jako instrumentalista; z tábora, který byl pořádán oním sborem; od 

informačního systému univerzity (předmět); náhodou v kavárně) 

 

Představu ohledně dalšího působení v pěveckém sboru (zda se chtějí sboroví zpěváci 

věnovat sborovému zpěvu i nadále a pokud ano, tak jak dlouho), jsme zjišťovali otázkou: „Máte 

představu o tom, jak dlouho byste nadále chtěl/a v současném pěveckém sboru působit? Pokud 

ano, jak dlouho?“. Odpovědi sboristů jsme rozčlenili do 3 hlavních kategorií (2 z nich jsou 
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ještě dále rozčleněny). Někteří z probandů se vyjadřovali k dalšímu působení ve více sborech, 

proto počet odpovědí převyšuje počet probandů). Následuje přehled kategorií odpovědí: 

I. Ne/Nevím/Nemám   n = 21 

II. Dokud to půjde    n = 114 

1. Dokud do půjde - nespecifikováno   n = 66 

(např. jak to půjde dlouho; dokud to půjde; co nejdéle; dokud budu moci; dokud budu 

zvládat, stále; do smrti; napořád)  

2. Dokud to půjde - dle zdraví  n = 23  

(např. dokud mi bude sloužit hlas; pokud dech stačí; dokud nebudu hluchá a budu moct 

dojít na zkoušku)     

3. Dokud do půjde - časové, rodinné, pracovní důvody  n = 9 

(např. dokud mi to čas a životní situace dovolí (zatím jsem svobodná, bezdětná);  co 

dovolí rodina;  dokud to půjde z pracovních a rodinných důvodů) 

4. Dokud to půjde - „interní“ (ve smyslu uvnitř sboru) důvody  n = 16 

(např. dokud bude sbor fungovat; dokud se v kolektivu budu cítit dobře; dokud mě 

nevyloučí; dlouho, pokud krása repertoáru bude vyrovnávat nedokonalost jeho 

interpretace;  dokud mě to bude bavit; dokud to bude dávat smysl; dokud to bude 

přinášet něco sboru; dokud to bude přinášet mně radost)                            

III. Určité časové omezení  n = 20  

1. Do 1 roku      (do mateřské dovolené, do konce zimního semestru)   n = 2 

2. 1 až 5 roků  (1x do odstěhování, 1x do ukončení studia)    n = 11 

3.  6 až 20 let   n = 3 

4. Několik let    n = 2 

5. Nespecifikováno roky, ale životnímu událostmi (až do konce studia; do odstěhování, 

které je nutné po mém rozvodu)    n = 2  

 

Frekvenci účasti na zkouškách pěveckého sboru jsme zjišťovali prostřednictvím otázky: 

„Uveďte prosím, kolikrát jste byl/a na zkoušce Vašeho pěveckého sboru během posledních šesti 
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měsíců? Nezapočítávejte do těchto šesti měsíců období letních prázdnin, pokud se během něho 

zkoušky Vašeho sboru nekonají.“  Následuje přehled kategorií odpovědí (dle frekvence):  

1. 1 až 10 zkoušek    n = 9 

2. 11 až 20 zkoušek           n = 44 

3. 21 až 30 zkoušek            n = 73 

4. 31 až 40 zkoušek         n = 7 

5. 41 až 50 zkoušek          n = 9 

6. 51 až 60 zkoušek         n = 2 

7. 61 až 70 zkoušek         n = 2 

8. 71 až 80 zkoušek     n = 2 

 

10.3.5 Prototyp sborového zpěváka 

 Prototyp sborového zpěváka byl sestaven na základě nejčastěji uváděných odpovědí 

(kategorií) na jednotlivé otázky týkající se sborového zpívání. 

Prototyp sborového zpěváka: 

- Sborové zpívání mu dává sociální přínosy. 

- Do pěveckého sboru, ve kterém nyní působí, začal chodit kvůli pozitivnímu vztahu 

k hudbě, ke zpěvu.  

- Jako negativum sborového zpěvu vnímá časovou náročnost.  

- Sborovému zpěvu se věnuje 1x týdně (v rámci zkoušky pěveckého sboru). 

- Sborovému zpěvu se věnuje 121 až 240 minut týdně (v rámci zkoušky/zkoušek 

pěveckého sboru). 

- Působí pouze v jednom pěveckém sboru.  

- V současném pěveckém sboru působí 13 až 60 měsíců. 

- Před působením v současném pěveckém sboru zpíval v jiném pěveckém 

sboru/jiných pěveckých sborech, a to 13 až 60 měsíců. 

- Má hudební vzdělání - ZUŠ.  

- Některý z členů v jeho primární rodině se věnoval hudbě - hře na hudební nástroj. 
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- O pěveckém sboru, ve kterém nyní působí, se dozvěděl od určitého člověka (který 

ho o sboru informoval, sbor mu doporučil).  

- V současném pěveckém sboru by chtěl působit, co nejdéle to půjde. 

- V posledním půlroce byl na 11 až 20 zkouškách sboru (poslední půlrok - myšleno 

v době realizace výzkumu). 
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11 Diskuse 

V I. části výzkumu (kvantitativní povahy) jsme zjišťovali, zda je prokazatelný vztah 

mezi osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem. Srovnávali jsme proto 

neprofesionální sborové zpěváky s nepěvci (tj. lidmi, kteří se nevěnují a nikdy nevěnovali 

sborovému zpěvu ani žádnému jinému druhu zpěvu) v míře osobní pohody. Předpokládali jsme 

existenci vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. Očekávali jsme 

proto, že se sboroví zpěváci a nepěvci budou lišit v míře osobní pohody (konkrétně v míře 

životní spokojenosti, celkové psychologické osobní pohody a jejích dimenzí). V rámci 

testování 1. až 8. hypotézy jsme zjistili, že se neprofesionální sboroví zpěváci a nepěvci neliší 

v míře životní spokojenosti (kognitivní složce subjektivní osobní pohody), v míře celkové 

psychologické osobní pohody a jejích dimenzí zvládání prostředí, osobní růst, pozitivní vztahy 

s druhými, smysl v životě a sebepřijetí. Sboroví zpěváci a nepěvci se lišili pouze v míře 

autonomie (dimenze celkové psychologické osobní pohody). Nepěvci vykazovali signifikantně 

vyšší míru autonomie než sboroví zpěváci. Vztah (ani pozitivní, ani negativní) mezi 

neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou (vyjma autonomie) jsme tedy 

neprokázali. Tyto výsledky jsou pro nás spíše překvapivé, jelikož řada výzkumů, jež jsme 

v literatuře objevili, vztah mezi osobní pohodou, kvalitou života či zdravím a neprofesionálním 

sborovým zpěvem prokázala (např. Cohen et al. 2006; Kreutz et al. 2004; Pérez-Aldeguer, 

Léganés, 2014). Nicméně i v některých zahraničních výzkumech vztah mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a zdravím nebyl zjištěn. Clementsová-Cortésová (2013) např. ve svém 

výzkumu neprokázala, že by u lidí, jež se věnovali sborovému zpěvu (po dobu 16 týdnů), došlo 

k signifikantní změně celkového zdravotního stavu, vnímané osobní účinnosti, anxiety, emocí 

a kvality života. Cohenová (2009) provedla dvě výzkumné studie sborového zpěvu ve vězeňství 

a v rámci první studie nebylo prokázáno, že by se vězni věnující se sborovému zpívání lišili od 

vězňů, jež v pěveckém sboru nezpívali, v míře osobní pohody. 

V našem výzkumu jsme tedy neprokázali vztah mezi neprofesionálním sborovým 

zpěvem a životní spokojeností, celkovou psychologickou osobní pohodou a většinou dimenzí 

psychologické osobní pohody. Domníváme se, že to může být z toho důvodu, že i lidé, kteří se 

nevěnují sborovému zpěvu (ani jinému druhu zpěvu), mohou mít v životě jiné důležité zdroje 

osobní pohody. Někteří nepěvci v našem výzkumném vzorku se věnují skupinové volnočasové 

aktivitě (např. skupinový sport), která by mohla mít vztah k jejich osobní pohodě. Někteří 

nepěvci ve výzkumném vzorku se však žádné skupinové volnočasové aktivitě nevěnují, 

zdrojem osobní pohody proto u nich mohou být jiné proměnné než skupinová volnočasová 
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aktivita. Tyto okolnosti by však bylo nutné více prozkoumat (např. v rámci rozhovorů), 

abychom mohli říci, jaké proměnné k jejich osobní pohodě vztah opravdu mají.  

Jak již bylo uvedeno, prokázali jsme, že sboroví zpěváci mají signifikantně nižší míru 

autonomie než nepěvci. Ve srovnání s nepěvci jsou tedy více závislí na očekávání druhých lidí 

a mají nižší schopnost odolat tlaku ze sociálního okolí a nižší schopnost zachovat si svůj názor. 

Výsledky našeho výzkumu se shodují např. s výzkumem Vondroušové (2013), jež u dětských 

sborových zpěváků prokázala vyšší citovou závislost (projevující se nižší autonomií a nižší 

samostatností a zvýšeným potvrzováním identity od okolí) než u kontrolní skupiny nepěvců. 

Stewart a Lonsdale (2016) ve své studii srovnávali sborové zpěváky, sólové zpěváky a týmové 

sportovce v míře osobní pohody a dalších proměnných. Autoři prokázali, že potřeba 

nezávislosti (autonomie) má vztah k osobní pohodě ve všech třech skupinách (sborových 

zpěváků, sólových zpěváků a týmových sportovců). Autonomie byla v jejich výzkumu nejnižší 

u sborových zpěváků.  

 Nižší autonomii u sborových zpěváků ve srovnání s nepěvci můžeme vysvětlit tím, že 

sboroví zpěváci spolupracují na společném cíli (interpretace sborového repertoáru), což může 

vést k tomu, že sboroví zpěváci ve prospěch společného cíle upozadí své vlastní cíle a potřeby. 

Pěvecký sbor může také fungovat jako určitá komunita, která má svá pravidla, tradice. Aby v ní 

sborový zpěvák zapadl, je potřeba, aby tato pravidla a tradice respektoval. Pro řadu zpěváků 

pěvecký sbor také představuje významné společenství, kde mají blízké přátele. Domníváme se,  

že čím více je pro sborového zpěváka skupina pěveckého sboru důležitá, tím více mu poté na 

hodnocení ostatních sboristů záleží a může být závislý na jejich očekávání. V našem výzkumu 

byla kontrolní skupina nepěvců složena jak z lidí, jež se věnují skupinové volnočasové aktivitě 

za společným cílem (např. volejbal, basketbal), tak lidmi bez skupinové volnočasové aktivity. 

Rozdíl v míře autonomie však u nepěvců se skupinovou volnočasovou aktivitou a bez 

volnočasové aktivity nebyl prokázán. Je proto možné, že i když týmové sporty také vyžadují 

spolupráci na společném cíli, nemají tak výrazný vztah k míře autonomie jako sborový zpěv. 

Může to být dáno samotnou podstatou sborového zpěvu. Lejska et al. (2012) uvádějí, že hlas 

sborového zpěváka se od hlasů ostatních sborových zpěváků neodlišuje, je souznějící a lze ho 

dobře sladit s ostatními hlasy. Lýsek (1958) zase tvrdí, že žádný sborový zpěvák nesmí zpívat 

sólově. Dle našeho názoru tak nižší míra autonomie nemusí být pro sborový zpěv a fungování 

v pěveckém sboru vnímána jako negativum, protože díky ní se může sborový zpěvák 

v pěveckém sboru snáze adaptovat a fungovat (snáze přijme pravidla pěveckého sboru, 

respektuje autoritu sbormistra atd.). Nižší míra autonomie mu může napomoct i při samotném 
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sborovém zpěvu, kde je důležité poslouchat hlasy ostatních sborových zpěváků a hlasově 

nevyčnívat.  Výsledky našeho výzkumu prokázaly vztah mezi autonomií a neprofesionálním 

sborovým zpěvem. Výsledky výzkumu je však důležité interpretovat opatrně, protože výsledky 

neprokazují kauzalitu. Nemůžeme tedy tvrdit, že sborový zpěv vede ke snížení míry autonomie. 

Výsledky výzkumu totiž můžeme vysvětlit i tak, že lidé s nižší mírou autonomie vyhledávají 

právě sborový zpěv, protože díky nižší míře autonomie nemusí mít problém s respektováním 

autority sbormistra, převzetím norem a tradic skupiny pěveckého sboru, nevadí jim 

spolupracovat na společném cíli apod. 

 Testováním 9. hypotézy jsme zjistili, že se sboroví zpěváci a nepěvci neliší v míře 

prožité zátěže (za posledních 12 měsíců). V literatuře jsme nenalezli žádné výzkumy, které by 

srovnávaly míru prožité zátěže u sborových zpěváků a nepěveců a které by tedy prokázaly, že 

se sboroví zpěváci a nepěvci v míře prožité zátěže liší. Neměli jsme důvod předpokládat, že by 

se srovnávané skupiny v míře prožité zátěže lišily. Míru prožité zátěže jsme měřili 

prostřednictvím Škály sociální readaptace, jež zachycuje prožité životní události (např. rozvod, 

změnu bydliště apod.) za poslední rok. Domníváme se, že tyto životní události lidé prožívají 

bez ohledu na to, zda zpívají v pěveckém sboru či se zpívání nevěnují. Vzhledem k tomu, že se 

srovnávané skupiny v míře prožité zátěže za poslední rok nelišily (nelišily se ani -  vyjma 

autonomie - v míře osobní pohody), s touto proměnnou jsme již dále ve výzkumu nepracovali 

(nekontrolovali jsme, zda vstupuje do vztahu mezi neprofesionální sborový zpěv a osobní 

pohodu).  

Prokazatelnost vztahu mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou jsme 

dále zjišťovali opakovaným měřením osobní pohody u neprofesionálních sborových zpěváků. 

Očekávali jsme, že u sborových zpěváků došlo po roce pravidelného věnování se sborovému 

zpěvu ke změně míry osobní pohody (konkrétně ke změně míry životní spokojenosti, celkové 

psychologické osobní pohody a jejích dimenzí). V rámci testování 10. až 17. hypotézy jsme 

zjistili, že u sborových zpěváků nedošlo po roce pravidelného věnování se neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu ke změně míry životní spokojenosti (kognitivní složky subjektivní osobní 

pohody), ke změně celkové psychologické osobní pohody a všech jejích dimenzí, tj. nedošlo 

také ke změně míry autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů 

s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí. Domníváme se, že tento výsledek mohl být ovlivněný  

tím, že většina sborových zpěváků v našem výzkumném vzorku má dlouhodobější zkušenost 

se sborovým zpěvem. I když sborový zpěv může na jejich osobní pohodu působit, tento účinek 

se nemusel vzhledem k dlouhodobé sborové zkušenosti projevit v rámci našeho opakovaného 
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měření.  Domníváme se proto, že opakované měření osobní pohody u sborových zpěváků, kteří 

již dlouhodobě zpívají, není optimální. Vhodnější by tedy bylo měřit vztah sborového zpěvu a 

osobní pohody u jedinců, kteří se sborovým zpěvem teprve začínají (nemají žádnou pěveckou 

zkušenost). Sestavení dostatečně početné výzkumné skupiny skládající se pouze z lidí, kteří se 

sborovému zpěvu zatím nevěnovali, však pro nás z hlediska realizace výzkumu bylo velmi 

obtížné. Na základě výsledků našeho výzkumu se lze i domnívat, že v neprofesionálních 

pěveckých sborech u nás je převaha lidí s pěveckou zkušeností. Považovali jsme proto za 

důležité uskutečnit opakované měření osobní pohody i u sborových zpěváků, kteří zkušenost 

se sborovým zpěvem již mají, a sledovat, zda u nich došlo ke změně míry osobní pohody. 

Johnsonová et al. (2013) navíc ve své studii neprokázali vztah mezi počtem let strávených 

v pěveckém sboru a kvalitou života. Domnívali jsme se proto, že i zjišťování osobní pohody u 

lidí se zkušeností se sborovým zpěvem nemusí být bezvýznamné. 

V rámci dalšího výzkumu by tedy bylo optimální, když by se výzkumu účastnili lidé 

bez pěvecké zkušenosti, kteří se zajímají o sborový zpěv. Tyto jedince bychom rozdělili do 

dvou skupin -  jedna skupina by se pravidelně věnovala sborovému zpěvu, druhá nikoliv. U 

obou skupin bychom změřili osobní pohodu na začátku výzkumu (před věnováním se 

sborovému zpěvu) a následně po roce. I v tomto případě by ale mohlo být obtížné rozpoznat, 

zda je to právě sborový zpěv, který má vliv na osobní pohodou jedinců. Je totiž pravděpodobné, 

že lidé, kteří se rozhodnou zpívat v pěveckém sboru (a kteří nemají zatím pěvecké zkušenosti), 

chtějí něco se svým životem udělat (pozitivní změnu). 

Výsledky našeho výzkumu (že u sborových zpěváků nedošlo po určitém časové období, 

kdy se věnovali sborovému zpěvu, ke změně osobní pohody) se shodují např. s již výše 

uvedeným zjištěním Clementsové-Cortésové (2013), jež ve své studii nepotvrdila, že by u 

sborových zpěváků došlo po 16 týdnech pravidelného věnování se sborovému zpěvu ke změně 

celkového zdravotního stavu, vnímané osobní účinnosti, anxiety, emocí a kvalita životy. 

Autorka však ve své další studii prokázala, že u sborových zpěváků došlo po každé zkoušce 

pěveckého sboru (probandi se po dobu 16 týdnů účastnili každý týden zkoušky pěveckého 

sboru, která trvala 1,5 h) ke zlepšení nálady a ke zvýšení míry štěstí (Clements-Cortés, 2014). 

I Buschová a Gicková (2012) zjistily, že během jedné zkoušky pěveckého sboru došlo u 

sborových zpěváků k výraznému nárůstu osobního růstu, vitality a pozitivních afektů (Bush, 

Gick, 2012). Garrido et al. (2016) ve svém výzkumu prokázali, že u sborových zpěváků došlo 

po roce pravidelného věnování se sborovému zpěvu k signifikantnímu zlepšení kvality života 

a sebehodnocení. Výsledky zahraničních výzkumů, jež se zabývaly vztahem mezi osobní 
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pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem, tedy nejsou jednoznačné. V literatuře jsme 

však nalezli více výzkumů, jež potvrdily pozitivní vztah mezi neprofesionálním sborovým 

zpěvem a osobní pohodou, kvalitou života, zdravím. V našem výzkumu jsme zopakovali 

měření osobní pohody po roce pravidelného věnování se sborovému zpěvu. V rámci dalšího 

výzkumu by bylo zajímavé zvolit kratší časový interval mezi měřením osobní pohody u 

sborových zpěváků -  např. měřit po určitou dobu osobní pohodu před každou zkouškou a po 

každé zkoušce pěveckého sboru - a sledovat, zda by se vztah mezi osobní pohodou a 

neprofesionálním sborovým zpěvem prokázal.  

 Testováním 18. hypotézy bylo zjištěno, že u sborových zpěváků nedošlo po roce 

pravidelného zpívání v neprofesionálním pěveckém sboru ke změně míry prožité zátěže (za 

uplynulých 12 měsíců). Vzhledem k tomu, že nedošlo u sborových zpěváků ke změně míry 

prožité zátěže (sboroví zpěváci se po roce pravidelného zpívání v pěveckém sboru nelišili ani 

v míře osobní pohody), nekontrolovali jsme prožitou zátěž jako proměnnou, jež může vstupovat 

do vztahu mezi neprofesionální sborový zpěv a osobní pohodu. Škála sociální readaptace 

(kterou jsme zjišťovali míru prožité zátěže) zachycuje životní události, jež u člověka vyvolávají 

stres a následně riziko rozvoje psychosomatického onemocnění. Škála tedy umožňuje zkoumat 

objektivní míru prožité zátěže. V rámci dalšího výzkumu by mohlo být zajímavé zjišťovat 

subjektivní vnímání prožitého stresu/zátěže. Bylo by např. zajímavé zkoumat, jak sboroví 

zpěváci sami vnímají prožitou zátěž za určité časové období (jestli vnímají, že u nich došlo na 

základě prožitých životních událostí ke změně míry prožité zátěže).  

 Testováním 19. až 26. hypotézy jsme zjistili, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě (za společným cílem) a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity neliší 

v míře životní spokojenosti (kognitivní složce subjektivní osobní pohody), v míře celkové 

psychologické osobní pohody a v míře jednotlivých dimenzí psychologické osobní pohody (v 

míře autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních vztahů s druhými, smyslu 

v životě a sebepřijetí). Tento výsledek můžeme vysvětlit tím, že pro osobní pohodu nepěvce 

není rozhodující, zda se věnuje skupinové volnočasové aktivitě či nikoliv. Domníváme se, že 

nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity mohou mít jiné zdroje osobní pohody (např. 

individuální volnočasové aktivity). Např. Valentinová a Evansová (2001) totiž prokázaly 

přínosy plavání pro osobní pohodu.  

Testováním 27. hypotézy bylo prokázáno, že se nepěvci věnující se skupinové 

volnočasové aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity neliší v míře prožité zátěže 

(za uplynulých 12. měsíců). Neměli jsme důvod předpokládat, že by se srovnávané skupiny 
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v míře zátěže lišily, což se v našem výzkumu i potvrdilo. Domníváme se, že zátěž mohou lidé 

zažívat bez ohledu na to, zda se věnují skupinové (nepěvecké) volnočasové aktivitě či nikoliv. 

V literatuře jsme nenalezli výzkumy, které by se zabývaly srovnáním zátěže u nepěvců se 

skupinovou volnočasovou aktivitou a nepěveců bez skupinové volnočasové aktivity, a se 

kterými bychom mohli naše zjištění porovnat.  

Vzhledem k tomu, že se výše uvedené podskupiny nepěvců nelišily v míře osobní 

pohody a zátěže, byla kontrolní skupina nepěvců porovnatelná s výzkumnou skupinou 

sborových zpěváků z hlediska sociálních faktorů volnočasové aktivity. Výsledky našeho 

výzkumu však nepřinesly odpověď na to, zda osobní pohodu sborových zpěváků ovlivňuje 

přímo sborový zpěv či sociální faktory sborového zpěvu (např. sociální interakce během 

zkoušek pěveckého sboru). V dalším výzkumu sborového zpěvu by proto mohlo být 

prostřednictvím rozhovorů zjišťováno, zda na osobní pohodu sborových zpěváků má větší vliv 

samotný sborový zpěv či sociální faktory sborového zpěvu (sboroví zpěváci by na tuto oblast 

byli přímo dotazováni). Zda má k osobní pohodě vztah samotný sborový zpěv či sociální 

faktory sborového zpěvu by mohlo být také zkoumáno tím, že by se srovnala míra osobní 

pohody u sborových zpěváků (výzkumná skupina), sólových zpěváků (kontrolní skupina) a 

nepěvců, jež se věnují skupinové volnočasové aktivitě - např. skupinový sport (kontrolní 

skupina), jak ve svém výzkumu uskutečnili Stewart a Lonsdale (2016). V rámci našeho 

výzkumu bylo vytvoření dvou kontrolních skupin již velmi obtížné (z hlediska kapacitních 

důvodů). Snažili jsme se proto sociální faktory sborového zpěvu alespoň zohlednit při 

srovnávání výzkumné a kontrolní skupiny. 

Z důvodu toho, že u nás ve srovnání se zahraničím nebylo věnováno tolik pozornosti 

vztahu mezi osobní pohodou a neprofesionálním sborovým zpěvem u dospělých sborových 

zpěváků, kladli jsme si ve II. části výzkumu (kvalitativní povahy) za cíl podrobněji prozkoumat 

vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou u sborových zpěváků v 

tuzemsku - zajímali nás především přínosy sborového zpěvu, motivace ke sborovému zpívání 

a negativa sborového zpěvu.   

V našem výzkumu bylo zjištěno 18 kategorií přínosů neprofesionálního sborového 

zpěvu.  Někteří sboroví zpěváci uvedli i více vnímaných pozitiv. Nejčastěji byly sborovými 

zpěváky zmiňovány sociální přínosy sborového zpěvu, následně přínosy pramenící z hudby a 

hudebních aktivit a poté emocionální přínosy (pozitivní emoce pramenící ze sborového zpěvu). 

Dle našeho názoru tento výsledek nasvědčuje tomu, že věnování se sborovému zpěvu umožňuje 

sborovým zpěvákům pravidelné setkávání se stejně (či podobně) naladěnými lidmi, se kterými 
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mohou společně spolupracovat při interpretaci sborové hudby a sdílet hudební zážitky. 

Domníváme se také, že společný zájem (sborový zpěv) může sborové zpěváky sbližovat a vést 

k přátelství. Sborové zpívání (při kterém jednotlivé hlasy souznějí a ladí se na sebe) ve 

spřízněném společenství lidí pak snadno může vést k pozitivním emocím.   

Vzhledem k tomu, že sboroví zpěváci častěji uváděli sociální přínosy sborového zpěvu 

před hudebními přínosy, mohli bychom předpokládat, že pro sborové zpěváky v našem 

výzkumném vzorku jsou z hlediska přínosů sborového zpěvu důležitější sociální faktory 

sborového zpěvu než samotný sborový zpěv. Nicméně tento předpoklad by bylo potřeba ověřit 

v rámci dalšího výzkumu. Zjištěné přínosy sborového zpěvu v našem výzkumu se částečně 

shodují i s výsledky výzkumu Liveseye et al. (2012), ve kterém sboroví zpěváci také nejčastěji 

uváděli sociální přínosy sborového zpěvu, na druhém místě uváděli přínosy sborového zpěvu 

pro náladu a na třetím, že sborový zpěv přispívá k významu a smyslu v životě. Přínosy 

související se zpíváním a hudbou se v tomto zahraničním výzkumu umístily na šestém místě 

(po fyzických přínosech a kognitivních přínosech). I pro sborové zpěváky v našem výzkumném 

vzorku je sborový zpěv - ve shodě s výsledky výzkumu Liveseye et al. (2012) - smysluplná a 

naplňující aktivita, sboroví zpěváci v našem výzkumu však častěji uváděli sociální přínosy 

sborového zpěvu, přínosy pramenící z hudby, emocionální přínosy a také to, že sborový zpěv 

redukuje jejich stres a představuje pro ně formu odpočinku. 

Na základě výsledků našeho výzkumu můžeme předpokládat, že sborový zpěv má řadu 

různorodých přínosů  - sociálních, emocionálních, kognitivních atd, což se shoduje i s výsledky 

zahraničních výzkumů (např. Clift, Hancox, 2001; Livesey et al. 2012; Rohwer, 2010). Přijde 

nám podstatné, že někteří probandi uvedli, že díky sborovému zpěvu na sobě pracují (ve smyslu 

psychologické práce na sobě)  - překonávají sami sebe, sborový zpěv posiluje jejich sebevědomí 

apod. Domníváme se, že díky práci na sama sobě může být sborový zpěv až terapeutický účinek 

a být tak pro psychologii (v psychologické práci) velmi užitečný. I Balsnesová (2012) ve své 

případové studii zjistila, že sborová zpěvačka díky sborovému zpěvu začala překonávat vnitřní 

bariéry (např. při interpretaci náročné sklady), což zvyšovalo její kompetenci a sílu.  

 Za zajímavé dále považujeme zjištění, že koncerty (koncertní činnost) považují sboroví 

zpěváci za přínosné nejen kvůli sobě samým (sboristé si např. užívají vystupování před lidmi, 

atmosféru koncertů, cítí se hrdí sami na sebe po povedeném koncertu), ale i díky tomu, že 

koncertní činností mohou obohacovat druhé lidi (publikum), mohou jim přinášet radost.  Dle 

našeho názoru tak sborový zpěv může prospívat nejen samotným sborovým zpěvákům, ale i 

druhým lidem, kteří se sborovému zpěvu aktivně nevěnují. Stejně jako Vondroušová (2013) se 
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dále domníváme, že koncerty mohou přispívat ke smysluplnosti sborové činnosti, jelikož 

představují určitý cíl, ke kterému se směřuje.  

 Vedle přínosů sborového zpěvu jsme se ve výzkumu zaměřili i na motivaci jedinců ke 

sborovému zpívání. Analýzou dat bylo zjištěno 16 kategorií motivů ke sborovému zpěvu, 

někteří sboroví zpěváci uvedli i více důvodů, proč začali zpívat v pěveckém sboru. Sboroví 

zpěváci v našem výzkumném vzorku nejčastěji uváděli, že v pěveckém sboru (ve kterém 

aktuálně působí) začali zpívat kvůli pozitivnímu vztahu k hudbě a ke zpěvu, na druhém místě 

nejčastěji zmiňovali společenské motivy a na třetím místě nejčastěji uváděli, že začali zpívat na 

doporučení někoho jiného. Dva nejčastěji uváděné motivy (pozitivní vztah k hudbě a ke zpěvu, 

společenské motivy) se shodují (pouze v opačném pořadí z hlediska frekvence) i se dvěma 

nejčastěji uváděnými přínosy sborového zpěvu (sociální přínosy, přínosy pramenící z hudby a 

hudebních aktivit). Na základě tohoto zjištění lze předpokládat, že pro sborové zpěváky 

v našem výzkumném vzorku jsou to láska k hudbě a ke zpěvu a také potřeba sociálních kontaktů 

(přátel, fajn kolektivu, společenství), jež je vedly ke zpívání v pěveckém sboru a jež je u 

sborového zpěvu i nadále drží. Domníváme se, že právě kombinace hudebních a společenských 

motivů může vést lidi právě ke zpěvu v pěveckém sboru. Pokud by pro ně totiž nebyly 

společenské motivy (např. zpívání v kolektivu, nové kontakty) důležité, začali by se věnovat 

např. sólovému zpěvu. Hudební a společenské motivy ke sborovému zpívání byly prokázány i 

v jiných výzkumech (např: Murniece, Galeja, 2012; Šárková, 2014).  

Třetí nejčastěji uváděný motiv, proč probandi začali zpívat v pěveckém sboru (na 

doporučení někoho jiného) nám neposkytl odpověď na to, čím sborový zpěv může přispívat 

k osobní pohodě. Tento motiv nicméně naznačuje, že pro některé sborové zpěváky byla pro 

vstup do pěveckého sboru důležitá pobídka jiné osoby. To může poukazovat na to, že někteří 

lidé sice rádi zpívají, ale nevěří si ve zpěvu natolik, aby sami oslovili nějaký pěvecký sbor.  

Potřebují proto určitou pobídku z vnějšku.  

 Při zkoumání motivace ke sborovému zpěvu jsme odhalili, že jedna sborová zpěvačka 

začala v současném pěveckém sboru zpívat z povinnosti. Toto zjištění pro nás bylo překvapivé, 

jelikož se domníváme, že neprofesionální sborový zpěv je volnočasová aktivita, které se lidé 

věnují, protože sami chtějí, protože je baví (a ne z důvodu povinnosti). Tato probandka navíc 

uvedla, že žádná negativa sborového zpěvu nevnímá. Naopak uvedla, že vnímá hudební přínosy 

sborového zpěvu. V rámci dalšího výzkumu by proto mohlo být zajímavé rozhovorem 

detailněji zkoumat, proč tato sborová zpěvačka začala v současném pěveckém sboru zpívat 

z povinnosti, co si pod touto povinností vlastně představuje.  
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 Přijde nám také zajímavé, že někteří sboroví zpěváci pokračují ve sborovém zpěvu i po 

určité životní změně (např. po přestěhování, ukončení školy). Domníváme se tak, že sborový 

zpěv je důležitou a stabilní součástí jejich života, které se nechtějí vzdát navzdory jiným 

životním změnám. Významnost sborového zpěvu v životech lidí podporují i další výsledky 

výzkumu - že někteří sboroví zpěváci začali zpívat v současném pěveckém sboru, protože se 

jim po sborovém zpívání stýskalo (zpívali např. v minulosti v dětském pěveckém sboru) nebo 

protože byli zakládajícími členy pěveckého sboru. Uvedené výsledky nám sice neříkají, čím 

sborový zpěv může působit na osobní pohodu sborových zpěváků, přispívají však 

k předpokladu pozitivního vztahu mezi sborovým zpěvem a osobní pohodou.  

 Výsledky našeho výzkumu prokázaly, že pouze někteří ze sboristů vnímají i negativní 

stránky neprofesionálního sborového zpěvu. Někteří z těchto sborových zpěváků vnímají však 

i více negativ sborového zpěvu. Ve výzkumu bylo zjištěno 9 kategorií těchto negativ. Sboroví 

zpěváci jako negativum nejčastěji zmiňovali časovou náročnost sborového zpívání. 

Domníváme se, že je z toho důvodu, že sborovému zpěvu se věnují ve svém volném čase a 

vedle něho chodí do práce či do školy, mají již své rodiny apod. To znamená, že musí svůj čas 

dělit mezi více oblastí. Zpívání v pěveckém sboru také kromě pravidelných pěveckých zkoušek 

mnohdy zahrnuje i společná soustředění (kde se intenzivně zkouší sborový repertoár), koncerty, 

domácí přípravu -  to vše klade nároky na čas, což pro některé sboristy může být obtížné, 

protože pak nemají čas na jiné věci. Časovou náročnost sborového zpěvu můžeme nalézt i 

v zahraničních výzkumech. Např. Majorová a Dakon (2016) ve svém výzkumu zjistili, že 

některé sborové zpěváky v jejich rozhodování ohledně dalšího působení v pěveckém sboru 

ovlivňuje fakt, že by si přáli mít více času (např. na cestování, rodinu atd.).    

Na druhém místě sboroví zpěváci v našem výzkumu nejčastěji uváděli negativa spojená 

s lidskými vztahy, kolektivem, osobnostními vlastnostmi členů sboru. Dle našeho názoru i 

v kolektivu lidí, jež spojuje společný zájem a jež spolupracuje na společném cíli, mohou 

přirozeně vznikat nedorozumění, konflikty, problémy apod. Ty mohou pramenit z odlišných 

očekávání, lidských antipatií, různých osobnostních vlastností jednotlivých sborových zpěváků 

(které např. nejsou kompatibilní s vlastnostmi jiných zpěváků), špatné komunikace atd. 

Problémy pramenící ze sociálních vztahů také mohou naznačovat, že společná láska ke 

sborovému zpěvu ještě nezaručuje, že si lidé budou rozumět a budou spolu vždy vycházet.  

Přestože jsme ve výzkumu odhalili negativa spojená s lidskými vztahy, sboroví zpěváci 

nejčastěji zmiňovali právě sociální přínosy sborového zpěvu. Dle našeho názoru tento výsledek 

poukazuje na to, že většina sborových zpěváků vnímá vztahy ve sboru, skupinu pěveckého 
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sboru pozitivně.  Negativa spojena s kolegy sboristy byla zjištěna i ve výzkumu Kreutze a 

Brüngera (2012), kde někteří sboroví zpěváci negativně vnímali např. komunikaci či vytváření 

podskupin.  

Negativní pocity (např. sebepochybnosti, únava, stres před koncertem, stres při 

koncertu, příliš mnoho zodpovědnosti) byly třetí nejčastěji zmiňovanou stinnou stránkou 

sborového zpěvu. Domníváme se, že i když je neprofesionální sborový zpěv volnočasová 

aktivita, klade na jednotlivé členy sboru určité požadavky. Je např. potřeba umět text skladeb 

zpaměti, zvládnout intonačně náročnou skladu, pravidelně docházet na zkoušky apod. To vše 

může vytvářet na sborové zpěváky tlak a vést k negativním pocitům. Přestože se řada sborových 

zpěváků těší na koncerty a má ráda koncertní činnost, jsou to právě koncerty, které v některých 

sborových zpěvácích vyvolávají negativní pocity. Může to být z toho důvodu, že tito zpěváci 

cítí zodpovědnost za celý kolektiv a nechtějí svým výkonem zkazit výkon celého sboru. Někteří 

sboroví zpěváci také mohou mít trému v souvislosti s vystupováním před publikem, což 

negativně prožívají.  Výsledky našeho výzkumu se shodují i s některými zahraničními 

výzkumy. Livesey et al. (2012) např. zjistili, že někteří probandi cítí v souvislosti se sborovým 

zpěvem tlak (tlak na výkon, vysoká očekávání). Rohwerová (2010) zjistila, že někteří sboroví 

zpěváci vnímají docházku do sboru jako výzvu, které musí čelit.  Negativní zkušenosti spojené 

s koncerty byly zase zaznamenány ve výzkumu Kreutze a Brüngera (2012).  

Ve shodě s jinými výzkumy (např. Kreutz, Brünger, 2012; Vondroušová 2013) i 

v našem výzkumu sboroví zpěváci vnímají negativa spojená s osobou sbormistra, 

hudebními/hlasovými schopnostmi členů sboru, repertoárem. Předpokládáme, že pro sborové 

zpěváky může být obtížné, když je např. sbormistr příliš autoritativní, očekává od nich 

profesionální výkony, a tím pádem na ně klade velké požadavky.  Dle našeho názoru také 

někteří sboroví zpěváci mohou být hudebně velmi nadaní, a tak např. těžce nesou, když někteří 

jejich kolegové nemají tak velké hudební nadání jako oni (déle se pak např. zkouší repertoár, 

skladby nejsou dokonale provedeny apod.). Někteří sboroví zpěváci mohou naopak cítit, že 

nejsou hudebně tak nadaní jako ostatní sboroví zpěváci ve sboru, což v nich může vyvolávat 

negativní pocity. Rozdílnost hudebních schopností tak může vyvolávat u sborových zpěváků 

výraznou nepohodu. Sboroví zpěváci v souvislosti se sborovým zpěvem vnímají také negativně 

repertoár. Může to být z toho důvodu, že sboroví zpěváci považují určité skladby z hlediska 

hudební interpretace za příliš náročné nebo se jim určité skladby jednoduše nelíbí, protože 

preferují jiný hudební žánr apod. 
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Ve II. části výzkumu jsme se také zkoumali další aspekty sborového zpěvu 

(charakteristiky sborového zpěváka) - intenzitu věnování se sborovému zpěvu, délku věnování 

se sborovému zpěvu, hudební vzdělání sborových zpěváků, hudební zaměření primární rodiny 

sborových zpěváků, způsob, jakým se sboroví zpěváci o pěveckém sboru dozvěděli, představu 

ohledně dalšího působení v pěveckém sboru, frekvenci účasti na sborových zkouškách. Při 

zkoumání intenzity věnování se sborovému zpěvu sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že se 

sborovému zpěvu pravidelně věnují 1 x týdně (v rámci zkoušek pěveckého sboru), 121 až 240 

min (v rámci zkoušek pěveckého sboru). Většina sborových zpěváků působí pouze v jednom 

pěveckém sboru. V řadě zahraničních výzkumů se sboroví zpěváci věnovali neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu (v rámci zkoušek pěveckého sboru) také 1x týdně (např. Clements-Cortés, 

2013, 2014; Cohen, 2009; Garrido et al., 2016).  Domníváme se, že výsledky našeho výzkumu 

nasvědčují tomu, že neprofesionální sborovému zpěvu se lidé (v našem výzkumném vzorku) 

zpravidla věnují pravidelně. Tento náš předpoklad je podpořen i zjištěnou frekvencí účasti na 

zkouškách pěveckého sboru (sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že za posledních 6 měsíců byli 

na 21 až 30 zkouškách pěveckého sboru).  I když sborový zpěv vyžaduje určitý závazek, stále 

se jedná o volnočasovou aktivitu. Předpokládáme proto, že sborový zpěv není časově tak 

náročný jako např. profesionální sborový zpěv. Přesto to byla právě časová náročnost, kterou 

sboroví zpěváci v našem výzkumu nejčastěji zmiňovali jako stinnou stránku sborového zpěvu. 

Vysvětlujeme si to tím, že řada pěveckých sborů očekává pravidelnou docházku svých členů 

na zkoušky, účast na koncertech a soustředěních, což na některé sborové zpěváky může vytvářet 

tlak.  

Při zkoumání délky věnování se sborovému zpěvu jsme zjistili, že sboroví zpěváci 

nejčastěji uváděli, že v současném pěveckém sboru působí 13 až 60 měsíců. Většina sborových 

zpěváků má i předchozí zkušenost se zpíváním v pěveckém sboru - nejčastěji sboroví zpěváci 

působili v předcházejících pěveckých sborech také po dobu 13 až 60 měsíců. Na základě těchto 

výsledků předpokládáme, že sboroví zpěváci v našem výzkumném vzorku se sborovému zpěvu 

věnují spíše dlouhodobě. Z toho usuzujeme, že sborový zpěv představuje v jejich životě stabilní 

a významnou aktivitu, která může přispívat k jejich osobní pohodě. Usuzujeme totiž, že kdyby 

neprofesionální sborový zpěv jejich osobní pohodu snižoval nebo jim nic nepřinášel, 

nevěnovali by se mu tak dlouho. Tento předpoklad podporuje i výsledek výzkumu 

Vondroušové (2013) která zjistila, že čím déle se dětští sboroví zpěváci věnují sborovému 

zpěvu, tím více u nich klesá negativní hodnocení schopností.  Johnsonová et al. (2013) nicméně 

vztah mezi délkou působení v pěveckém sboru a kvalitou života neprokázali. Vztah mezi 
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délkou působení v pěveckém sboru a osobní pohodou sborových zpěváků by proto bylo důležité 

podrobněji prozkoumat v rámci dalšího výzkumu.  

Větší část sborových zpěváků z naší výzkumné skupiny vypověděla, že má hudební 

vzdělání. Sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že docházeli do základní umělecké školy (bývalé 

lidové školy umění).  U řady sboristů se také hudbě věnoval někdo z jejich primární rodiny. 

Sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že se některý člen z jejich primární rodiny věnoval hře na 

hudební nástroj. Výsledky našeho výzkumu odpovídají předchozím zjištěním - ve výzkumu 

Rohwerové (2010) měla také většina sborových zpěváků hudební vzdělání a u více než 

poloviny sborových zpěváků se hudbě věnoval někdo z primární rodiny.  

Na základě výsledků našeho výzkumu předpokládáme, že vztah sborových zpěváků 

(v naší výzkumné skupině) k hudbě a hudebním aktivitám se mohl formovat díky primární 

rodině již v dětství a dospívání. Členové původní rodiny mohli sborovým zpěvákům hudbu 

přiblížit skrze své vlastní hudební zaměření. Vztah k hudbě formovaný původní rodinou poté 

mohl vést k formálnímu hudebnímu vzdělání  sboristů - studiu v základní umělecké škole. Dle 

našeho názoru hudební zaměření původní rodiny i hudební vzdělání mohly u probandů podnítit 

zájem o sborový zpěv. Tyto předpoklady by však bylo nutné ověřit. V rámci dalšího výzkumu 

by také bylo podnětné zkoumat vztah mezi hudebním vzděláním sborových zpěváků a jejich 

osobní pohodou a také vztah mezi hudebním zaměřením původní rodiny sborových zpěváků a 

osobní pohodou sborových zpěváků. Např. Einarsdottirová a Gudmundsdottirová (2016) totiž 

ve svém výzkumu zjistily, že čím nižší hudební vzdělání sboroví zpěváci měli, tím více ze 

sborového zpěvu profitovali.  

Při zkoumání náboru do pěveckého sboru (jak se sboroví zpěváci dozvěděli o pěveckém 

sboru, ve kterém v současnosti působí) sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že se o pěveckém 

sboru dozvěděli od určitého člověka, který je o sboru informoval, který jim sbor doporučil. 

Domníváme se proto, že sboroví zpěváci jsou otevření vůči zkušenostem, což vede k tomu, že 

jsou vnímaví vůči informacím ohledně různých zkušeností. I Rohwerová (2010) v rámci svého 

výzkumu uvádí, že většina sborových zpěváků se dozvěděla o pěveckém sboru ústně od svých 

známých (tito lidé nábor do pěveckého sboru vnímali jako neformální proces).  

Ve výzkumu jsme dále zjistili, že většina sborových zpěváků má představu ohledně 

dalšího působení v pěveckém sboru. Sboroví zpěváci nejčastěji uváděli, že by v pěveckém 

sboru chtěli působit, co nejdéle to půjde. Předpokládáme proto, že tito sboroví zpěváci jsou v 

jejich pěveckém sboru spokojení (cítí se v něm dobře) a že sborový zpěv pozitivně působí na 

jejich osobní pohodu.  Tento náš předpoklad je podpořen i výsledky výzkumu Vondroušové 
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(2013), která zjistila, že čím více se dětští sboroví zpěváci chtějí věnovat hudbě v budoucnosti, 

tím více vnímají prostředí pěveckého sboru jako podporující.  Opíráme se i o výsledky výzkumu 

Majorové a Dakona (2016), kteří odhalili, že sboroví zpěváci, kteří chtěli setrvat v současném 

pěveckém sboru, uváděli jako nejčastější důvod pro setrvání spokojenost.   

Při analýze II. části výzkumu (především při analýze přínosů sborového zpěvu, 

motivace pro sborové zpívání, negativ sborového sboru) jsme uvedli velké množství kategorií. 

Bylo to z toho důvodu, že tématu psychologických aspektů neprofesionálního sborového zpěvu 

u dospělých sborových zpěváků byla u nás zatím věnována jen okrajová pozornost, a 

považovali jsme proto za důležité tuto oblast podrobně prozkoumat. Při zkoumání odpovědí 

probandů a následném vytváření kategorií odpovědí jsme si proto všímali i drobných nuancí, 

což záměrně vedlo k vytvoření velkého počtu kategorií. Domníváme se totiž, že kdybychom 

některé kategorie odpovědí sloučili, mohla by být snížena pestrost odpovědí sborových zpěváků 

- to bychom vnímali jako nežádoucí.   

Je otázkou, proč u nás doposud bylo téma vztahu osobní pohody a neprofesionálního 

sborového zpěvu spíše v pozadí výzkumného zájmu. Dle našeho názoru se může a priori 

očekávat, že pokud se dospělý člověk věnuje ve svém volném čase nějaké aktivitě (v našem 

případě sborovému zpěvu), pravděpodobně z této aktivity nějak profituje (v opačném případě 

by se jí přece nevěnoval). Z tohoto důvodu pak výzkumníci nemuseli mít potřebu ověřovat 

prokazatelnost vztahu mezi osobní pohodou a sborovým zpěvem a hlouběji zkoumat, jakým 

způsobem sborový zpěv na osobní pohodu může působit.    

Ve II. části výzkumu jsme dále zkoumali prototyp neprofesionálního sborového 

zpěváka. Prototyp byl sestaven na základě nejčastěji se vyskytujících kategorií odpovědí na 

jednotlivé otázky týkající se sborového zpívání. Domníváme se, že ve zjištěném prototypu 

neprofesionálního sborového zpěváka lze spatřovat určitý psychologický profil  - profil, který 

lze vymezit na základě pětifaktorové teorie osobnosti McCrae a Costy (1991), tj. neuroticismu, 

extraverze, otevřenosti vůči zkušenosti, přívětivosti a svědomitosti.  

Konkrétně předpokládáme, že prototyp neprofesionálního sborového zpěváka (v rámci 

našeho výzkumného vzorku) je extravertovaný a přívětivý, a proto dokáže profitovat ze 

sociálních faktorů sborového zpěvu. Díky extraverzi a přívětivosti může snadněji navazovat a 

udržovat vztahy v rámci pěveckého sboru. Přívětivost mu také může pomáhat ke spolupráci, 

jež je při interpretaci sborového repertoáru klíčová. Dále předpokládáme, že typický sborový 

zpěvák je svědomitý, a to z toho důvodu, že se sborovému zpěvu věnuje pravidelně a 

dlouhodobě. Svědomitost ho také mohla vést k pokračování v rodinné tradici (hudební změření) 
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a k hudebnímu vzdělání (přistoupil k hudebnímu zájmu zodpovědně a chtěl mít formální 

vzdělání). Dle našeho názoru je typický sborový zpěvák i otevřený vůči zkušenostem. Tato 

otevřenost ho mohla vést k tomu, že slyšel na nabídku/doporučení zpívání v pěveckém sboru, 

odvážil se do pěveckého sboru vstoupit a začal se zpívání aktivně věnovat. Dále se domníváme, 

že prototyp sborového zpěváka je spíše psychicky stabilní a díky tomu se snadněji vyrovnává 

se stinnými stránkami sborového zpěvu. Myslíme si totiž, že mu psychická stabilita umožňuje 

zvládat časovou náročnost sborové zpěvu a nevede k opuštění pěveckého sboru. Prototyp 

sborového zpěváka chce totiž v pěveckém sboru zpívat, co nejdéle to půjde. Tyto naše 

předpoklady o osobnostních vlastnostech typického sborového zpěváka by však bylo nutné 

ověřit vhodnými výzkumnými nástroji (např. Neo pětifaktorovým osobnostním inventářem).  

V rámci dalšího výzkumu by také bylo zajímavé zkoumat i nejméně časté kategorie 

odpovědí sborových zpěváků a podívat se na kombinaci těchto nejméně častých kategorií.  

Zároveň si uvědomujeme, že získaný prototyp sborového zpěváka s sebou nese určitá 

zjednodušení a zkreslení. Bylo by proto vhodné uskutečnit se zástupci prototytu sborového 

zpěváka rozhovory, které by umožnily hlubší porozumění zkoumané problematiky. Rozhovory 

by také mohly přinést více psychologických souvislostí sborového zpěvu, jež jsme prototypem 

sborového zpěváka sice nezískali, ale o kterých na základě získaného prototypu přemýšlíme 

(např. osobnostní vlastnosti sborových zpěváků, hudební formování sborového zpěváka 

primární rodinou apod.).  

Během diskutování výsledků jsme již uvedli některé z limitů výzkumu disertační práce 

(opakované měření u sborových zpěváků s dlouhodobou pěveckou zkušeností; neprokázání 

toho, zda má k osobní pohodě vztah samotný sborový zpěv či sociální faktory sborového zpěvu; 

nebyla prokázána kauzální souvislost mezi nižší mírou autonomie a neprofesionálním 

sborovým zpěvem). Nyní pojednáme o dalších limitech výzkumu. 

Za další limit výzkumu považujeme to, že výzkumný vzorek není reprezentativní. Dle 

našeho názoru je však nemožné vytvořit reprezentativní soubor neprofesionálních sborových 

zpěváků, když nevíme, jak vypadá soubor základní (v literatuře jsme nenalezli údaje o existenci 

základního souboru). Výsledky výzkumu (vzhledem k nereprezentativitě výzkumného vzorku) 

nicméně nelze zobecňovat (na všechny neprofesionální sborové zpěváky) a musí být 

interpretovány pouze na našem výzkumném vzorku (tj. sborových zpěvácích z několika 

neprofesionálních sborů v České republice). Ve výzkumu byl k sestavení výzkumné i kontrolní 

skupiny použit příležitostný typ výběru vzorku v kombinaci s lavinovým výběrem vzorku. I 

když tyto typy výběru nezaručují reprezentativitu vzorku, domníváme se, že jsme se díky nim 
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dostali k velkému množství probandů, což vnímáme - s ohledem na naše výzkumné cíle - jako 

pozitivní.  

Neprofesionální sboroví zpěváci a nepěvci (výzkumná a kontrolní skupina) se mohou 

lišit v řadě proměnných, jež mohou mít vztah k jejich osobní pohodě (např. osobnostní 

vlastnosti, psychické zdraví apod.) a jež jsme v rámci našeho výzkumu nesledovali  - to 

považujeme za další limit našeho výzkumu. Tak např. sboroví zpěváci by mohli být více 

extravertovaní, což může mít vliv na jejich zapojení se do volnočasových aktivit a úroveň 

osobní pohody. V dalším výzkumu by proto bylo žádoucí sledovat, zda se sboroví zpěváci a 

nepěvci v dalších proměnných (zejména osobnosti, psychickém zdraví) liší.  V našem výzkumu 

jsme se nicméně snažili o to, aby výzkumná a kontrolní skupina byla co nejvíce podobná 

(alespoň z hlediska pohlaví a věkové kategorie). Do kontrolní skupiny jsme pečlivě vybírali 

probandy na základě pohlaví a věkové kategorie zastoupené ve výzkumné skupině (ve 

výzkumné a kontrolní skupině tak byl zastoupený stejný počet mužů a žen v každé věkové 

kategorii). Ve výzkumu jsme také sledovali, zda se sboroví zpěváci a nepěveci liší v míře 

prožité zátěže za poslední rok.  

Při analýze a interpretaci výsledků obou částí výzkumu nás napadaly další otázky a 

několikrát jsme došli k závěru, že by některá zjištění (např. sociální faktory sborového zpěvu) 

bylo vhodné dovysvětlit či doplnit dalším kvalitativním výzkumem (za použití rozhovoru). 

Předpokládáme, že např. několik případových studií by nám mohlo poskytnout podrobnější 

informace ohledně vztahu neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody a také ohledně 

dalších aspektů sborového zpěvu (charakteristik sborového zpěváka). Výzkum disertační práce 

je u nás jednou z prvních sond psychologické problematiky neprofesionálního sborového 

zpěvu. Z toho důvodu jsme zvolili kvantitativní design výzkumu v kombinaci s kvalitativním 

(ve kterém jsme sbírali data prostřednictvím uzavřených a otevřených otázek, na které sboroví 

zpěváci písemně odpovídali). Tento design jsme upřednostnili před čistě kvalitativním 

výzkumem (za použití rozhovoru), protože nám umožnil získat hodně dat od velkého množství 

probandů. Na výsledky našeho výzkumu je pak bezesporu možné navázat např. případovými 

studiemi.   
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ZÁVĚR 

V I. části výzkumu (kvantitativní povahy) jsme si kladli za cíl ověřit, zda je 

prokazatelný vztah mezi neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou. 

Prokazatelnost tohoto vztahu jsme zkoumali srovnáváním výzkumné skupiny sborových 

zpěváků (jednalo se o sborové zpěváky z některých neprofesionálních sborů v České 

republice) s kontrolní skupinou nepěvců v míře osobní pohody a míře zátěže (jež by mohla 

vstupovat do vztahu mezi neprofesionální sborový zpěv a osobní pohodu). Zjistili jsme, že se 

srovnávané skupiny neliší v míře životní spokojenosti (kognitivní složky subjektivní osobní 

pohody), v míře celkové psychologické osobní pohody a míře následujících dimenzí 

psychologické osobní pohody: v míře zvládání prostředí, osobního růstu, pozitivních 

vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí. Sboroví zpěváci a nepěvci se lišili pouze 

v míře autonomie (jedné z dimenzí psychologické osobní pohody). Nepěvci vykazovali 

signifikantně vyšší míru autonomie než sboroví zpěváci. Srovnávané skupiny se také nelišily 

v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  

Prokazatelnost neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody jsme dále zkoumali 

opakovaným měřením osobní pohody a prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). Zjistili 

jsme, že se sboroví zpěváci po roce pravidelného věnování se neprofesionálnímu 

sborovému zpěvu neliší v míře životní spokojenosti, celkové psychologické osobní pohody 

a všech jejích dimenzí (tj. v míře autonomie, zvládání prostředí, osobního růstu, 

pozitivních vztahů s druhými, smyslu v životě a sebepřijetí). Dále jsme zjistili, že se sboroví 

zpěváci po roce pravidelného věnování se neprofesionálnímu sborovému zpěvu neliší ani 

v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců).  

V I. části výzkumu jsme také zjistili, že se nepěvci věnující se skupinové volnočasové 

aktivitě a nepěvci bez skupinové volnočasové aktivity neliší v míře životní spokojenosti, 

celkové psychologické osobní pohody a všech jejích dimenzí. Tyto dvě podskupiny 

nepěvců se mezi sebou nelišily ani v míře prožité zátěže (za uplynulých 12 měsíců). 

Výzkumná a kontrolní skupina tak byly porovnatelné z hlediska sociálních faktorů volnočasové 

aktivity.  

V II. části výzkumu (kvalitativní povahy) bylo naším cílem prozkoumat podrobnější 

souvislosti osobní pohody a neprofesionálního sborového zpěvu. Zajímaly nás především 

vnímané přínosy sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání a vnímaná negativa 

sborového zpěvu. Sboroví zpěváci v našem výzkumném vzorku nejčastěji zmiňovali sociální 

přínosy sborového zpěvu. Pozitivní vztah k hudbě a ke zpěvu byl nejčastěji zmiňovaný 
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motiv, proč sboroví zpěváci začali zpívat v současném pěveckém sboru. Nejčastěji uvedeným 

negativem sborového zpěvu byla jeho časová náročnost.  

Výzkum odhalil řadu vnímaných pozitiv a motivů a pro sborové zpívání. Díky tomu 

máme přesnější představu o tom, jakým způsobem mohou sboroví zpěváci ze sborového zpěvu 

profitovat (přestože kvantitativní výzkum neprokázal pozitivní vztah mezi osobní pohodou a 

sborovým zpěvem). Zjištěná negativa sborovému zpěvu nám zase ukázala, čím může sborový 

zpěv oslabovat osobní pohodu sborových zpěváků. 

 V II. části výzkumu jsme dále zkoumali další aspekty sborového zpěvu 

(charakteristiky sborového zpěváka)  - např. intenzitu a délku věnování se sborovému zpěvu, 

hudební vzdělání sborových zpěváků, hudební zaměření primární rodiny sborových zpěváků, 

představu ohledně dalšího působení atd. Na základě těchto charakteristik a na základě 

zjištěných přínosů sborového zpěvu, motivace pro sborové zpívání a negativ sborového zpěvu 

(nejčastěji zmiňovaných kategorií) jsme sestavili prototyp neprofesionálního sborového 

zpěváka. Prototyp sborového zpěváka v našem výzkumném vzorku má např. hudební vzdělání 

(ZUŠ) a některý člen z jeho původní rodiny se věnoval hře na hudební nástroj. Prototyp 

sborového zpěváka se sborovému zpěvu věnuje pravidelně a má dlouhodobější zkušenost se 

zpíváním v pěveckém sboru. V pěveckém sboru, ve kterém v současnosti působí, by chtěl 

zpívat, jak nejdéle to půjde apod.  

 V kvantitativní části výzkumu jsme tedy neprokázali vztah mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a osobní pohodou (vyjma autonomie). V kvalitativní části výzkumu jsme 

zjistili i negativa neprofesionálního sborového zpěvu. Přesto máme důvod předpokládat, že 

sborové zpívání působí spíše pozitivně na osobní pohodu sborových zpěváků. Všichni sboroví 

zpěváci v našem výzkumném vzorku vnímají totiž přínosy sborového zpěvu (negativa 

sborového zpěvu vnímá méně než polovina sborových zpěváků). Řada sborových zpěváků také 

vypověděla, že chce v pěveckém sboru působit, co nejdéle to půjde. Myslíme si proto, že 

z neprofesionálního sborového zpěvu mnoho sborových zpěváků spíše profituje a je 

významnou součástí jejich života.    

 Tato disertační práce představuje jednu z prvních sond do vztahu mezi neprofesionálním 

sborovým zpěvem a osobní pohodou v tuzemsku. Kromě prokazatelnosti vztahu mezi 

neprofesionálním sborovým zpěvem a osobní pohodou práce zkoumala širší souvislosti 

neprofesionálního sborového zpěvu a osobní pohody (zejména přínosy sborového zpěvu, 

motivaci pro sborové zpívání, negativa sborového zpěvu). Její význam vnímáme především 

v tom, že se snažila o komplexní pohled na problematiku sborového zpěvu a osobní pohody (tj. 
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zaměřila se i na výzkum negativ sborového zpěvu) a také v tom, že zkoumala prototyp 

neprofesionálního sborového zpěváka (který jsme doposud v literatuře nenalezli).   
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PŘÍLOHY 

Příloha č. 1: Zadání dotazníků SWLS, SPWB, SRRS (1. kolo sběru dat) 

Dobrý den. 

Ráda bych Vás touto cestou poprosila o vyplnění dat pro účely disertační práce Psychologické 

aspekty zpívání v pěveckém sboru. Tuto disertační práci realizuji v rámci doktorského studia 

klinické psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy pod vedením školitele pana 

prof. PhDr. Vladimíra Kebzy, CSc.  

Data budou zpracována výhradně pro účely této disertační práce. 

Děkujeme moc za spolupráci. 

PhDr. Eliška Kučerová (studentka doktorského studia klinické psychologie, Katedra 

psychologie, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy) 

Osobní údaje 

Vyplňte prosím následující údaje 1 až 6. 

1. Pohlaví (Žena/Muž) 

2. Věk 

3. Profese/student/na mateřské-rodičovské dovolené/starobní důchodce/invalidní 

důchodce/nezaměstnaný 

4. Pěvec/nepěvec 

Pěvec: zpívám v současnosti v pěveckém sboru. 

Nepěvec: nezpívám/nezpíval(a) jsem v pěveckém sboru ani se nevěnuji/nevěnoval(a) jsem 

se jinému druhu zpěvu. 

5. Email 

6. Dosažené vzdělání  (ZŠ/SOU/SOU s maturitou/SŠ/VOŠ/VŠ) 

 

Škála spokojenosti se životem (SWLS) 

Přečtěte si prosím níže uvedená tvrzení 1 až 5. Ke každému tvrzení vyberte výrok, který nejvíce 

vystihuje Vaše tvrzení (rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se 

rozhodnout/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím).  

1. V mnoha směrech se můj život blíží mé ideální představě.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

2. Podmínky mého života jsou skvělé.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 
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3. Se svým životem jsem spokojený/á.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

4. Až dosud jsem v životě získal/a důležité věci, které jsem chtěl/a.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

5. Kdybych mohl/a žít svůj život znovu, nezměnil/a bych takřka nic.  

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/nemohu se rozhodnout/spíše 

souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím 

 

Škály psychologického well-beingu (SPWB) 

Následující dotazník se zaměřuje na to, jak vnímáte sám/sama sebe a svůj život. Zhodnoťte 

jednotlivá tvrzení z hlediska toho, jak se hodí k popisu Vaší osoby. Svůj názor projevte 

prostřednictvím výběru ze seznamu výroků, který je uvedený pod každým tvrzením (rozhodně 

nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně souhlasím). 

Vezměte prosím na vědomí, že zde neexistují žádné správné a chybné odpovědi.   

 

1. Nebojím se vyjadřovat své názory, ani když jsou v rozporu s názory většiny lidí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

2. Obecně vzato, cítím, že mám svou životní situaci pod kontrolou. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

3. Nezajímají mě aktivity, které sahají za mé obzory. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

4. Většina lidí mě vnímá jako láskyplného a milujícího. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

5. Žiju dneškem a o budoucnosti vlastně nepřemýšlím. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

6. Když se podívám na svůj život, jsem spokojený/á s tím, jak se věci vyvinuly. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 
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7. Moje rozhodnutí nebývají ovlivňována tím, co dělají všichni ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

8. Nároky každodenního života mě často úplně zničí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

9. Považuji za důležité nové zážitky a zkušenosti, které posunují mé smýšlení o sobě a o 

světě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

10.  Udržování blízkých vztahů je pro mě obtížné a frustrující. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

11. Ve svém životě mám pocit směřování a cíle. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

12. Celkově se cítím se sebou spokojený/á a věřím si. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

13. Mám tendenci obávat se, co si o mně myslí ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

14. Mezi lidi a okolní společnost moc nezapadám. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

15. Když o tom tak přemýšlím, během let jsem se vlastně moc k lepšímu nezměnil/a. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

16. Často se cítím osamělý/á, protože mám málo blízkých přátel, se kterými sdílím zájmy. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

17. Mé každodenní aktivity se mi často zdají triviální a nepodstatné. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

18. Připadá mi, že spousta lidí, co znám, má ze života víc než já. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 
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19. Bývám ovlivňován/a lidmi s jasnými názory. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

20. Docela dobře zvládám četné povinnosti každodenního života. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

21. Připadá mi, že jsem se jako člověk během času značně posunul kupředu. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

22. Rád/a si povídám se členy rodiny či s přáteli. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

23. Nemám moc ponětí, čeho přesně chci v životě dosáhnout. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

24. Mám rád/a většinu aspektů své osobnosti. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

25. Věřím svému úsudku, dokonce i v případě, kdy odporuje většinovému názoru. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

26. Často se cítím zavalený/á svými povinnostmi. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

27. Nerad/a se dostávám do nových situací, které vyžadují, abych měnil/a své zaběhnuté 

způsoby dělání věcí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

28.  Lidé by mě popsali jako velkorysého člověka ochotného věnovat čas ostatním. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

29.  Baví mě vymýšlet plány do budoucna a pracovat na jejich realizaci. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

30. V mnoha směrech se cítím zklamaný/á ohledně dosažených úspěchů v životě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 
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31. Je pro mě těžké vyslovit svůj názor na kontroverzní otázky. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

32. Mám potíže zařídit si život ke své spokojenosti. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

33.  Život je pro mě soustavným procesem učení, změn a růstu. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

34. Neprožil/a jsem mnoho vřelých a hlubokých vztahů. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

35. Aktivně uskutečňuji plány, které jsem si vytyčil/a. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

36. Moje smýšlení o sobě zřejmě není tak pozitivní jako u většiny ostatních lidí. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

37. Posuzuji se podle toho, co považuji za důležité, nikoli podle hodnot, které považují za 

důležité ostatní. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

38. Byl/a jsem schopen/schopna vytvořit si domov a způsob života, který mi dost vyhovuje. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

39. Dávno jsem se přestal/a snažit o nějaká velká zlepšení či změny v mém životě. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

40. Vím, že mohu věřit svým přátelům, a oni vědí, že mohou věřit mně. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

 souhlasím 

41. Někteří lidé procházejí životem bezcílně, ale já mezi ně nepatřím. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

42.  Když se porovnám se svými přáteli a známými, jsem spokojený/á s tím, kdo jsem. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 
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43. Někdy mám pocit, že jsem v životě udělal/a všechno, co se udělat dalo. 

rozhodně nesouhlasím/nesouhlasím/spíše nesouhlasím/spíše souhlasím/souhlasím/rozhodně 

souhlasím 

 

Škála sociální readaptace  (SRRS) 

Pro zjištění míry psychické zátěže vyberte ze seznamu životní události, které jste za posledních 

12 měsíců zažili, a označte je. Pokud jste danou  události zažili, uveďte k ní do kolonky ANO. 

U Vámi vybrané události/ vybraných událostí, také prosím uveďte, kolikrát jste za uplynulý rok 

událost/i prožili (1x, 2x, 3x atd.).  

 

Úmrtí partnera/partnerky 

 
  

Rozvod 

 
  

Rozvrat manželství 

 
  

Uvěznění 

 
  

Úmrtí blízkého člena rodiny 

 
  

Úraz nebo vážné onemocnění 

 
  

Sňatek 

 
  

Ztráta zaměstnání 

 
  

Usmíření a přebudování manželství 

 
  

Odchod do důchodu 

 
  

Změna zdravotního stavu člena rodiny 
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Těhotenství 

 
  

Sexuální obtíže 

 
  

Přírůstek nového člena do rodiny 

 
  

Změna zaměstnání 

 
  

Změna finančního stavu 

 
  

Úmrtí blízkého přítele 

 
  

Přeřazení na jinou práci 

 
  

Závažné neshody s partnerem 

 
  

Půjčka vyšší než jeden průměrný roční plat 

 
  

Splatnost půjčky 

 
  

Změna odpovědnosti v zaměstnání 

 
  

Syn nebo dcera opuštějí domov 

 
  

Konflikty s tchánem/tchyní/zeťem/snachou 

 
  

Mimořádný osobní čin nebo výkon 

 
  

Manžel/manželka nastupuje či končí zaměstnání 
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Vstup do školy nebo její ukončení 

 
  

Změna životních podmínek 

 
  

Změna životních zvyklostí 

 
  

 

Problémy a konflikty se šéfem 

 
  

Změna pracovní doby nebo pracovních podmínek 

 
  

Změna bydliště 

 
  

Změna školy 

 
  

Změna rekreačních aktivit 

 
  

Změna církve nebo politické strany 

 
  

Změna sociálních aktivit 

 
  

Půjčka menší než průměrný roční plat 

 
  

Změna spánkových zvyklostí a režimu 

 
  

Změny v širší rodině (úmrtí, sňatky) 

 
  

Změny stravovacích zvyklostí 

 
  

Dovolená 
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Vánoce 

 
  

Přestupek (např. dopravní a jeho projednávání) 

 
  

 

Příloha č. 2: Zadání otázek pro pěvce ve sboru 

Odpovězte prosím na následující položky 1 až 13. Pokud v současnosti zpíváte ve více 

pěveckých sborech (najednou), uvádějte prosím odpovědi ke každému sboru, ve kterém 

zpíváte, samostatně (př. u otázky č. 1: sbor A má zkoušky 2x týdně, sbor B má zkoušku 1x 

týdně).   

 

1. Jak často má Váš sbor pěvecké zkoušky? 

2. Jak dlouho jedna zkouška Vašeho pěveckého sboru trvá (uveďte prosím v minutách)? 

3. Jak dlouho ve Vašem současném pěveckém sboru zpíváte (uveďte prosím v 

měsících)? 

4. Zpíval/a jste před působením v současném pěveckém sboru v jiném pěveckém 

sboru/jiných pěveckých sborech? Pokud ano, jak dlouho (uveďte prosím v měsících)? 

5. Máte hudební vzdělání? Pokud ano, jaké? 

6. Věnoval se hudbě (zde myšleno nejen zpívání v pěveckém sboru, ale i např. hře na 

hudební nástroj apod.) někdo z Vaší původní (primární) rodiny? Pokud ano, uveďte 

prosím jakým způsobem.  

7. Proč jste se rozhodl/a začít chodit zpívat do pěveckého sboru, ve kterém nyní 

působíte? 

8. Jak jste se dozvěděl/a o pěveckém sboru, ve kterém v současnosti zpíváte? 

9. Co Vám zpívání v pěveckém sboru dává, přináší (možné uvést i více přínosů)? 

10. Vnímáte i nějaká negativa spojená se zpíváním ve Vašem pěveckém sboru? 

11. Máte představu o tom, jak dlouho byste nadále chtěl/a v současném pěveckém sboru 

působit? Pokud ano, jak dlouho? 

12. Uveďte prosím, kolikrát jste byl/a na zkoušce Vašeho pěveckého sboru během 

posledních šesti měsíců? Nezapočítávejte do těchto šesti měsíců období letních 

prázdnin, pokud se během něho zkoušky Vašeho sboru nekonají. 

13. Zpíváte v současnosti ve více pěveckých sborech? 

 

 

 

 


