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ABSTRAKT

Tématem diplomové práce je soudržnost a solidarita mezi lidmi. Tato práce se zaměřuje 

na fungování sociálních sítí v České republice. V úvodu je vymezen koncept sociální sítí 

a jejich vnitřní členění. Sociální sítě jsou základním zdrojem podpory a informací pro 

každého člena společnosti, proto je důležité zaměřit se na jejich fungování.

Empirickou část tvoří sekundární analýza sociálních sítí. Cílem práce je zmapování toho, 

jak se utvářejí příbuzenské, přátelské a jiné sociální vazby. Hlavním zájmem je zjistit, 

jaké druhy podpory si členové sítí poskytují, a jak si navzájem pomáhají v běžných i 

krizových situacích. Sociální sítě zahrnují rodinu, širší příbuzenstvo, přátele a další 

osoby. Vztahy těchto osob jsou analyzovány z pohledu vzájemné spolupráce. U 

přátelských sítí jsou analyzovány také hlavní aspekty těchto vztahů a intenzita jejich 

fungování. Na konci je provedeno mezinárodní srovnání. Toto srovnání ukazuje, jak se 

odlišuje či podobá přátelská síť českých občanů a občanů pěti vybraných evropských 

zemí. Závěr obsahuje hlavní zjištění a doporučení pro další výzkum.

ABSTRACT

Main themes of the thesis are cohesion and solidarity among people. Thesis focuses on 

the function of social networks in the Czech Republic. In the beginning is defined the 

conception of the social networks and their inner structure. As social networks represent 

a basic source of support and information for each member of society, it is substantial to 

focus on their function. The empirical part involves secondary analyze of social 

networks. The aim is to find out what kind of support members of society give to each 

other and what way do people help each other in ordinary and also in critical situations. 

Social networks comprise family, relatives, friends and others. The relationship among 

these people is analyzed through a view of reciprocal cooperation. Within the networks 

of friends were analyzed also main aspects of the relationships and intensity of its 

functioning. The final part includes an international comparison. It compares how 

different or similar are networks of friendship in the Czech Republic and in other five 

countries involved in the research. At the end there are mentioned main conclusions of 

the thesis and recommendations for a future research.
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1. ÚVOD

Společnost se sestává z individuí, která vytvářejí různé typy sociálních skupin. Tyto 

skupiny fungují na osobních vztazích a seskupují jedince s odlišnými nebo podobnými 

charakteristikami. Základním uskupením ve společnosti je rodina. Ta prochází 

dramatickými změnami a její tradiční funkce jsou potlačovány. Emocionální a sociální 

oporu vytváří hlavně její jádro -  nukleární rodina. Příbuzenství ztratilo svou tradiční roli 

a vztahy mezi pokrevními příbuznými jsou vytvářeny na základě dobrovolnosti. Protože 

se členská základna původní rodiny zmenšila, musí členové společnosti hledat oporu i 

v jiných sférách. Pro tuto situaci se vytváří okruh nových sociálních vztahů. Tyto vztahy 

zahrnují přátelské sítě a vztahy se známými. Ačkoli se tyto skupiny mohou projevovat 

zejména v oblasti společenského života a zábavy, zahrnují v sobě předpoklad skrytého 

potenciálu pomoci. Čas pro udržování přátelských vztahů, stejně jako rodinných, je 

omezen. Přitom pravidelná komunikace, sdělování informací a vzájemná blízkost jsou 

podmínky pro jejich další fungování a zvyšování jejich potencionální hodnoty. Tato 

práce se zaměřuje právě na fungování těchto vztahů a jejich udržování v České 

republice. Empirická část využívá sekundární analýzy dat ze dvou uskutečněných 

projektů. Jedním je mezinárodní projekt ISSP z roku 2001 a druhým projekt Sociální a 

kulturní soudržnosti z roku 2005.

2. TEORETICKÁ VÝCHODISKA

Tato práce se opírá o pojetí sociální soudržnosti a solidarity mezi lidmi. Koncept sociální 

soudržnosti vychází z teoretického zázemí konsensuálních teorií, podle kterých je 

společnost udržitelná a fungující pouze na základě souladu jejích jednotlivých aktérů.

V každé společnosti ale existují rozdíly mezi lidmi (podle národnosti, majetku, věku, 

pohlaví,...) a tyto diference jsou základem pro vznik sociálního napětí. Takové 

problémy, kterým musí společnost jako celek čelit, vznikají působením ekonomických, 

sociálních a demografických změn. Člověk jako bytost společenská je na jedné straně 

hnán vlastním zájmem a snahou o dosažení určitého cíle, ale na straně druhé je tato jeho 

soutěživost omezována pocitem sounáležitosti s jinými lidmi. Tato tendence vede členy 

společnosti ke sdružování a kooperaci ve větších či menších kolektivech. V každé 

společnosti je sociální soudržnost žádoucí. V moderním pojetí ale neznamená vyrovnání
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rozdílů mezi lidmi, nýbrž je založena na principu sdílení společných hodnot, jako je 

důvěra a solidarita.

Soudržnost můžeme vnímat jak na makro, tak na mikroúrovni. Ať již postupuje od 

nej nižšího stupně k nej vyššímu nebo naopak, tyto rozdílné úrovně můžeme vnímat jako 

nepřesně ohraničené celky. Makroúrovní v Evropě se v posledních letech stala Evropská 

Unie, která podporuje soudržnost jednotlivých přistupujících zemí a snaží se vytvořit 

komplementární celek. Z jiného pohledu, pokud budeme uvažovat pouze o našem území, 

budeme považovat za makroůroveň stát České republiky. Mikro-sociální soudržnost 

bude naopak soudržnost na úrovni nejnižší, a to v rámci sociálních skupin uvnitř naší 

společnosti. Malá velikost skupin umožňuje silnější skupinovou kohezi, která je 

založena na důvěře, vznikající vztahem tváří v tvář. Nej větší míru soudržnosti vykazují 

primární skupiny. Tyto skupiny jsou spojeny pocitem sounáležitosti, určité povinnosti, 

emocionálními pouty a částečně pokrevními svazky.

2.1. Primární skupiny

Klasickou definici primární skupiny vytvořil CH.H.Cooley. Primární skupina poskytuje 

v životě jedince zejména základní prostor pro socializaci. Jedná se o skupinu jedinců, 

charakterizovanou osobním kontaktem, stálostí, intimními vztahy a solidaritou. V dnešní 

době je primární skupina založena na volnějších charakteristikách. Podmínka osobního 

kontaktu a blízkosti se díky moderním technologiím dostává do pozadí. Rozvoj 

technologií umožnil rychlou komunikaci i mobilitu, takže vzájemná geografická 

vzdálenost pozbyla svůj limitující charakter, a přestala být pro udržování sociální sítě 

nezbytnou podmínkou. Moderní způsob komunikace napomáhá přežít vztahům, které by 

jindy mohly kvůli nepravidelnému kontaktu zaniknout. V současné době je tato definice 

primárních skupin již modifikována. Primární skupiny nabývají nových podob a jejich 

charakter se mění. Za základní primární skupinu je ale stále považována rodina.

Rodina jak ji definuje Giddens je skupina jedinců spojená pokrevními svazky, 

manželstvím nebo adopcí, která vytváří ekonomickou jednotku, kde dospělí zodpovídají 

za výchovu a zaopatření dětí. V moderních společnostech převažuje nukleární rodina, 

ale zároveň existuje a rozšiřuje se mnoho dalších rodinných uskupení. Podle sociálních 

vědců se budou tyto fragmenty tradičních rodin nadále rozšiřovat. Přesto tvoří nej bližší 

rodinní příslušníci klíčové opěrné body v životě. (Giddens 1999)
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V 70.letech se primárními skupinami a jejich strukturou zabýval také E.Litwak. Ve svém 

výzkumu popisuje vliv technologického vývoje na sociální vztahy lidí v Americe a 

Maďarsku. Podle něj technologický vývoj způsobuje rostoucí diferenciaci tří primárních 

skupin. Všechny tři skupiny se stávají zástupnými díky tomuto rozvoji komunikace.

Primární skupiny Litwak rozděluje do tří typů:

1) Příbuzní

2) Sousedé

3) Přátelé

Za základní primární skupinu jsou považováni příbuzní a tato skupina zahrnuje širší i 

užší příbuzenské vztahy. Sousedé jsou charakterizováni geografickou vzdáleností členů 

sociální sítě a přátelskou skupinu blíže nespecifikuje. U jednotlivých primárních skupin 

sleduje různé typické charakteristiky. Rodina se vyznačuje vysokou mírou „face to face“ 

kontaktu, stejně jako sousedé. Oproti tomu vzdálenější příbuzní a přátelé jsou 

kontaktováni méně často. Na druhou stranu tvoří tyto méně vídané skupiny základní 

zdroje mezilidské podpory. Podle tohoto autora má každá z primárních skupin svůj 

vlastní prostor, ve kterém může zajistit podporu jedinci lépe, než kterákoli jiná.

„ Velkou mocí příbuzných, sousedů a přátel je  jejich schopnost poskytnout nukleární 

rodině doplňující podporu. “ (Litwak, Szelenyi 1969; 471).

Prostřednictvím vývoje moderních technologií sleduje posun v oblasti kontaktů mezi 

lidmi. Dříve umožňovala vzájemná prostorová blízkost možnost rychlého řešení 

nastalých problémů. Nej zřejmější výhodou osobního kontaktu byla rychlost obdržené 

reakce. Výhoda sousedství spočívala ve sdílení stejného prostoru a tedy i sociálního 

zázemí. Tato teritorialita byla zásadní pro vznik přátelských vztahů v okolí bydliště. 

Lidé žijící ve stejné lokalitě byli vystaveni podobným běžným problémům (např.: 

netekla voda, děti chodily do stejné školky). Prostřednictvím dotazníků zkoumal vztahy 

lidí se sociálním okolí. V dotaznících byly použity otázky na poskytnutí pomoci a 

žádosti o ni. Velkou roli hrála vzdálenost, zejména v amerických datech. O urgentní 

pomoc na krátkou dobu by američtí respondenti žádali sousedy i příbuzné stejně často a

o záležitosti dlouhodobějšího charakteru a zásadní pomoc jednoznačně příbuzné. 

Skupina přátel se pohybovala na rozhraní obou pólů. Pokud nebydlel nikdo z příbuzných 

ve stejném městě, obraceli by se respondenti s problémy spíše na přátele než sousedy.
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Na rozdíl od maďarského vzorku, kde stojí při řešení rodinných problémů přátelé a 

sousedé na stejné úrovni. Podle Litwaka to bylo dáno různými funkcemi všech 

sociálních skupin pro americké i maďarské občany, i technologickou úrovní obou zemí. 

Jak je z tohoto výzkumu zřejmé, technologie komunikací má na funkce jednotlivých 

primárních skupin jasný vliv. Protože toto šetření probíhalo v 70. letech, musíme vzít na 

zřetel, kam se od té doby rozvoj komunikace posunul. V dnešní době se díky technice 

daří udržovat vztahy na velké vzdálenosti a s vysokou frekvencí kontaktů, ačkoli jsou 

neosobní. Litwakovo členění primárních skupin bude inspirací pro rozlišení různých 

částí sociální sítě.

2.2. Sociální sítě

Matoušek definuje sociální síť ve vztahu k rodině. Jedná se o „ koalici rodin na sobě 

závislých, do níž se někdy počítají jin í nepříbuzní lidé (přátelé, známí, profesionálové 

pracující v institucích), je ž  s rodinou přicházejí do styku. “ (Matoušek 1997; 74)

Protože bude analýza založena zejména na datech z výzkumu Sociální sítě (v rámci 

mezinárodního projektu ISSP), musí být členění sociální sítě uzpůsobeno konceptu 

tohoto výzkumu. Pro další zpracování bude využito dělení sociálních vztahů na 3 

skupiny. První bude tvořit rodina jako jádro sociální sítě. Druhou skupinou budou 

vzdálenější příbuzní a třetí přátelé. Vzhledem k použitým datům charakterizujeme 

příbuzné jako širší kruh pokrevních členů sítě. Vnitřním kruhem je nukleární rodina, 

kterou bude reprezentovat matka. Skupina přátel nabývá širšího rámce, jelikož přátel 

může být mnoho a jejich role se mohou lišit. Jejich vztah k člověku závisí také na tom, 

z jakého prostředí pocházejí, tzn. v jakém prostředí došlo mezi přáteli k seznámení. 

Současná rodina prošla během posledních desetiletí zásadními změnami. Na jedné straně 

se více prosazuje individualita jednotlivých členů a rodina je založena na pevných 

emocionálních vztazích, spíše než tradičních funkcích. Na druhé straně do ní zasahuje 

stále více stát, tím že přebírá některé její úlohy a kontroluje její fungování. Rodině stále 

zbývá její hlavní funkce, a to socializace a emoční podpora, která je ničím jiným 

nenahraditelná. Přechodem od tradiční k moderní rodině se zúžila její členská základna a 

vznikla tzv. nukleární rodina. Tento typ rodiny omezuje svou závislost na širším 

příbuzenském okolí. Ačkoli je autonomie jednotlivých členů prvotním znakem moderní 

rodiny, vazby s ostatními lidmi nejsou zpřetrhány, ale vytvářejí se na jiném než 

pokrevním základě. Vztah ke starším nebo naopak mladším členům rodinného kruhu se
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udržuje na základě citu a solidarity, nikoli povinnosti. (Jeřábek 2004). Příbuzenství se 

dostává na úroveň přátelských vztahů, které jsou založeny na svobodné volbě tyto 

vztahy udržovat.

Sousedství, jako další typ vztahů a specifická část sociálních sítí, se proměňuje vlivem 

urbanizace a moderního způsobu života. Sousedské vztahy jsou redukovány zejména ve 

větších městech. Současný trend výstavby bytů napomáhá vzrůstající anonymitě 

sousedských vztahů.

Specifickým druhem sociálního vztahu je přátelství. Tomuto vztahu bude v této práci 

věnována velká část. Přátelské sítě, které jsou aktivně udržovány, jsou tvořeny obvykle 

více osobami než příbuzenské. Zasahují do různých oblastí sociálního života jednotlivce 

a mohou nahrazovat či doplňovat vztahy s pokrevními příbuznými.

2.3. Přátelské sítě

Jednou z primárních skupin osob, které obklopují jednotlivce, jsou přátelé. Tato 

kategorie je ještě obtížněji uchopitelná, než když definujeme pojem rodina a její různé 

podoby. Jedná se o unikátní vztah vznikající mezi lidmi různých osobních i sociálních 

charakteristik.

Přátelství je obecně definováno jako neformální dobrovolně volený vztah k druhým 

osobám, který není založen na pokrevním svazku. Ačkoli mohou existovat přátelské 

vazby mezi příbuznými, není zde pokrevní příbuzenství podmínkou. Přátelství 

představuje různé druhy opory a poskytuje jedinci důležité sociální zdroje.

„Na rozdíl od příbuzných, přátelé nejsou připsáni, ale mohou a musejí být získáni. Tento 

aspekt volby dělá z přátelských vztahů specifický moderní druh vztahu. “ (Bruckner 

1993; 253).

Jak se mění podoba rodiny, mění se i vztahy s širším sociálním okolím. Moderní 

demokratická společnost vyvyšuje hodnoty jakými je svoboda, otevřenost a důvěra. Tyto 

hodnoty jsou základem přátelského vztahu.

„ Tyto vztahy nejsou potvrzeny žádnými formálními smlouvami, které by omezovaly jejich 

vznik, vývoj i zánik. “ (Němcová 2005; 5)

Moderní přístup k přátelství uznává jakékoli jeho formy. Neomezuje kompozici 

přátelských vztahů na osoby stejného pohlaví a pouze na vztahy mezi dvěma lidmi. Čím 

je společnost otevřenější, a mužské i ženské světy nejsou od sebe odděleny, tím vzniká 

více příležitostí pro vzájemné navazování vztahů. Propojení prostoru, kde obě pohlaví
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společně pracují, tráví volný čas a baví se, ovlivňuje vznik těchto smíšených přátelských 

vztahů. Tento přístup také rozšířil počet přátel a umožnil různorodost přátelských 

vztahů. Podle Yagera mohou tyto vztahy vznikat v jakémkoli prostředí a tím je ovlivněn 

i jejich charakter. (Yager 1998)

Přátelství většinou uzavírají lidé s podobnými charakteristikami, osobnostními i 

sociálními. Proto se obvykle přátelí lidé z podobného sociálního prostoru, přibližně 

stejného věku a pohlaví. Přátelé tvoří skupinu osob, která se vlivem času i individuálních 

změn průběžně modifikuje a přeskupuje. Lidé v průběhu života mění své pozice ve 

společnosti, procházejí novými životními fázemi a s nimi i novými prostředími. Zejména 

v mladším věku dochází ke změnám velmi dynamicky. Mladí lidé mění prostředí škol, 

nastupují do zaměstnání, procházejí řadou zájmových aktivit a uzavírají partnerské 

vztahy. Během těchto let se zároveň odlučují od rodiny. Všechny tyto změny ovlivňují 

velikost i charakteristiky okruhu přátel.

Za nejsilnější vztah je považováno nejlepší přátelství. Jedná se většinou o dlouhodobější 

vztah, který vzniká na základě sdílení prostoru, času a společných hodnot. Tento vztah 

se vyvyšuje nad ostatní přátelské vztahy a je často přirovnáván ke vztahu rodinnému, 

pokrevnímu.

Základní aspekty přátelství byly zkoumány v kvalitativním výzkumu. Tento výzkum 

jsem provedla v rámci bakalářské práce. Na základě polostandardizováných rozhovorů 

s mladými ženami jsem odhalila několik základních charakteristik, které by mohly 

zhruba naplnit definici přátelského vztahu. Nej důležitější hodnotou se stala důvěra, 

jakožto obecně uznávaný základ všech mezilidských vztahů. Vycházela jsem 

z předpokladu, že přátelský vztah je budován v zájmu otevřené komunikace a 

emocionální podpory. Tento předpoklad byl ve výpovědích mladých žen naplněn. 

Důvěra je těsně propojena i s dalšími aspekty a jejich vzájemná spojitost neumožňuje 

oddělení a jednoznačné operacionalizování těchto pojmů. Důvěra souvisí se 

spolehlivostí a jistotou, že pokud se na druhého člověka obrátíme, bude se nám snažit 

porozumět a zároveň bude sám iniciativní a poskytne potřebnou pomoc. Tato pomoc 

nemusí mít pouze emocionální charakter. Materiální výpomoc je jedním z projevů 

vzájemné důvěry. Na druhé straně se objevuje další aspekt přátelství, a tím je pěstování 

přátelských vztahů pro společnou zábavu. Každý z přátelských vztahů naplňuje tyto 

podmínky ve větší či menší míře. Proto také vzniká velká rozmanitost přátelských 

vztahů.
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„Rozdílné formy přátelství vyžadují jinou „přátelskou pozornost“ a jsou založeny na 

více či méně rozdílných pravidlech a hodnotách. “ (Němcová 2005; 13)

Samy respondentky v kvalitativním výzkumu se neztotožňovaly s odlišováním 

jednotlivých typů přátel, a spíše jim přisuzovaly různou míru té či oné zjištěné 

charakteristiky. Nejviditelněji se oddělovalo od ostatních vztahů pouze nejlepší 

přátelství. Tento vztah často mladé ženy přirovnávaly k sourozeneckému vztahu a své 

blízké přátele zahrnovaly do rodinného kruhu. Tímto zahrnováním dalších osob do 

rodinných sítí se potvrzuje předpoklad o propojení jednotlivých „vrstev“ sociální sítě 

člověka.

Podle Allana existuje mnoho kontextů, ve kterých může přátelství vzniknout. Klíčové je 

bezprostřední okolí individua, kterou tvoří rodina, práce a prostředí, kde tráví lidé svůj 

volný čas. Druhým kontextem je sociální síť, do které daná osoba patří, a která je 

produktem sociálních vztahů i determinantou vzájemné interakce. Třetím kontextem 

jsou ekonomické, kulturní, náboženské a demografické faktory. Tyto faktory jsou 

zakotveny ve společnosti, která tak ovlivňuje povahu sociálních vztahů. (Allan 1989) 

Prostředí a s nimi související kontexty budou brány na zřetel v analytické části práce. 

Studie, které se zabývají rozdíly mezi mužským a ženským přátelstvím poukazují na to, 

že oba vztahy mají jiný základ. Mužské přátelské vztahy jsou spíše postaveny na 

sdílených společných aktivitách a zájmech, zatímco ženské přátelství vyžaduje větší 

emocionální investice a sdílení. Rozdíl je pozorován i u celkového počtu přátel, zejména 

v mladším věku, kdy dívky preferují dyadické vztahy, zatímco chlapci se sdružují do 

větších skupin. V návaznosti na tento trend se i v dospělosti odlišují přátelské okruhy 

mužů a žen svou velikostí a dalšími charakteristikami. Tyto rozdíly jsou způsobeny 

odlišnou socializací dětí a rolemi obou pohlaví ve společnosti. Podle autorů Arjouch, 

Blandon a Antonucci je tato diference zakotvena v sociální struktuře, ve které mají 

příslušníci obou pohlaví různý přístup ke zdrojům jako jsou peníze, postavení a čas. 

Jejich různé strukturální pozice poskytují odlišné příležitosti. Zeny jsou více spojeny 

s privátní sférou a muži s veřejnou. Toto oddělení určuje i rozdílné příležitosti k rozvoji 

sociálních vztahů a jejich udržování. (Aijouch, Blandon, Antonucci 2005)

Vliv rozdílů mezi pohlavími zkoumali na projektu Survey of Social Relations z roku 

1991, uskutečněného v Americe. V této studii byla využita technika hierarchického 

mapování k významu vztahů uvnitř sítě. Pomocí koncentrických kruhů a charakteristik 

jednotlivých členů byl zjišťován vliv sociálně-ekonomického statusu a věku.
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„ Věkové rozdíly v síťové struktuře mohou odrážet různé role a odpovědnost k rodině a 

práci vzhledem k životní fázi. “ (Arjouch, Blandon, Antonucci 2005; 311)

Bylo zjištěno, že muži disponují větší sociální sítí, ale ženy udržují více nejbližších 

vztahů s několika málo přáteli. Jinak se struktura sociálních sítí obou pohlaví výrazně 

neliší.

Protože existují různé podoby přátelství, kombinující rozdílné prvky obecného konceptu, 

stává se to problémem v analýze. Pouhé odlišení přátelského vztahu od vztahu 

rodinného a příbuzenského nestačí. Definice přátelství je především závislá na 

respondentech. Na jejich porozumění tomuto pojmu má vliv nejen subjektivní pohled a 

zkušenost, ale také socializační proces, který jim připisuje sociální a kulturní kontext 

definice přátelství.

Zkoumání přátelství má kvalitativní i kvantitativní rozměr. Kvalitativním aspektem jsou 

typy vztahů, které člověk navazuje a jejich detailní fungování. Kvantitativním aspektem 

přátelství je zejména velikost přátelského kruhu, tedy počet přátel. Kolik přátel a 

z jakého prostředí šije  respondent vybírá, souvisí s možnostmi, které se mu otevírají pro 

navazování vztahů a s preferencemi, které má. Tyto příležitosti a osobní preference se 

odrážejí ve složení i velikosti sociální sítě.

„ Kolik přátel člověk má také závisí na příležitostech pro setkávání s lidmi, které se liší 

podle podskupin ve společnosti“ (Bruckner 1989; 251).

Pro studium sociálních sítí zavedla několik pojmů Mooreová, která zkoumala data 

z General Social Survey z roku 1985. Tento projekt se zabýval strukturálními 

determinantami, které ovlivňují charakter sociálních sítí. Klíčovými pojmy je velikost a 

hustota sítě. Velikost je dána počtem členů a hustota objemem kontaktů a diverzitou 

přátelských vztahů. Podle ní mají lidé s různorodější sociální sítí přístup do vícera 

odlišných sociálních prostorů. (Moore 1990)

3. VÝZKUMNÝ PROBLÉM

Tato práce se zaměřuje na zkoumání vztahů v rámci sociální sítě. Z pohledu přátelských 

a příbuzenských vztahů sleduje vzájemně poskytovanou podporu a pomoc. V případě 

přátelství řeší typologii těchto vztahů, jejich původ a intenzitu. V otázkách pomoci se 

věnuje potencionální podpoře širokého sociálního okolí, kterou mohou lidé využívat. 

Zároveň analyzuje spolupráci, kterou mezi sebou lidé reálně uskutečňují. Všechna

12



témata této práce jsou analyzována z pohledu genderových, generačních a 

socioprofesních rozdílů.

Výzkumné otázky této práce lze shrnout takto:

1) Jak probíhá podpora v rámci sociálních sítí, a jak ji praktikují jednotlivé genderové, 

věkové a socioprofesní skupiny?

2) Jak se liší pojetí přátelství mezi muži a ženami a nakolik odráží jejich tradiční role?

3) Je ovlivněna velikost přátelské sítě generačními a vzdělanostními rozdíly?

4) Jak velká a členěná je přátelská síť Čechů, a jak intenzivní je jejich vztah k nejlepším 

přátelům ve srovnání s ostatními zeměmi?

4. POUŽITÁ DATA

V diplomové práci bude provedena sekundární analýza dat ze dvou uskutečněných 

výzkumů. Prvním je mezinárodní projekt ISSP a druhým výzkum Sociální a kulturní 

soudržnost. Program ISSP (International Social Survey Programme) je dlouhodobý 

mezinárodní výzkumný projekt, který vznikl roku 1983. Tento výzkumný projekt je 

založen na mezinárodní a meziprojektové spolupráci v oblasti výzkumu v sociálních 

vědách. Je zaměřen na významná témata týkající se postojů. Každý rok je zkoumána jiná 

oblast a připraven dotazník, který je aplikován v jednotlivých zemích. Dílčí témata se 

opakují, ale zároveň jsou modifikována. ISSP kombinuje srovnání v mezinárodní a v 

časové perspektivě. Šetření se provádí na populaci starší 18 let a metody výběru se 

v jednotlivých zemích liší.

Československo se projektu ISSP poprvé účastnilo v roce 1992, kdy proběhlo první 

šetření o rodině. Od roku 1993 jsou šetření prováděna samostatně pro Českou a 

Slovenskou republiku. Dotazník Sociální sítě z roku 2001 se zaobírá sociálními vztahy a 

sociálními sítěmi. Výzkum sociálních sítí byl poprvé proveden v roce 1986 v 7 zemích a 

podruhé v roce 2001 ve 28 zemích. Dotazník v roce 2001 byl rozšířen o několik otázek. 

Výzkum probíhal na území České republiky a jednotkou analýzy byl jednotlivec. Pro 

získání souboru o 1200 jednotkách byl použit třístupňový stratifikovaný 

pravděpodobnostní náhodný výběr. Sběr dat pomocí standardizovaného dotazníku a 

rozhovoru v domácnosti prováděla agentura SC&C s.r.o. Dotazník byl zaměřen na 

rodinné a příbuzenské vztahy. V první části bylo zjišťováno, jaké rodinné příslušníky a
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příbuzné respondenti mají a jak jsou s nimi v kontaktu. Další část se týkala přátelských 

vztahů a početní specifikace přátel ze tří zvolených oblastí. Dále bylo zkoumáno, jak 

fungují tyto vztahy v souvislosti s poskytováním vzájemné pomoci a informací. Na 

závěr byli respondenti dotazováni na základní údaje o domácnosti a jejích členech. 

Dotazník Sociální a kulturní soudržnost vznikl v rámci projektu „Sociální a kulturní 

soudržnost v diferencované společnosti“, kterým bylo v roce 2004 pověřeno Centrum 

pro sociální a ekonomické strategie (CESES). Cílem projektu bylo poznat stav, proměny 

a možný výhled vývoje sociální a kulturní soudržnosti české společnosti. Tato

soudržnost je zde pojata jako soudržnost, která vzniká jak na makroúrovni státu, na jeho 

mezoúrovni, tj. na trhu práce, ve městech, ve školách, ale také na mikroúrovni, např. v 

rodinách, neformálních sociálních skupinách, v dobrovolných sdruženích a v

neziskových organizacích. Otázky zjišťovaly k jakým změnám došlo od roku 1989 ve 

společenských postojích a vzájemném sbližování či oddalování sociálních skupin. 

Velikost tohoto souboru je 3468 jednotek. První část dotazníku byla zaměřena na názory 

lidí na společenské problémy různého druhu. Druhá část se týkala vztahů a sociálních 

kontaktů. Tato část byla využita v analytické části této práce. Další části byly

orientovány na hodnoty, životní styl, občanskou participaci a sebehodnocení

respondenta. Údaje o respondentovi i domácnosti sledovaly vývoj za uplynulých 15 let.

Z obou výzkumů byly použity pro podrobnější porovnání některé proměnné. Jednotlivé 

proměnné byly vybírány z obou datových souborů podle svého zaměření. Tyto 

proměnné lze rozdělit do několika tématických oblastí. První část proměnných se týkala 

přátelských vztahů respondentů. Byly zkoumány preferované charakteristiky, které jsou 

typické pro přátelský vztah a počty přátel ze tří oblastí. U nej lepších přátel byla 

zjišťována frekvence osobních a neosobních setkání s respondenty a jejich základní 

sociální charakteristiky.

Druhá část byla zaměřena na otázky ohledně vzájemně poskytované podpory a pomoci 

v rámci sociální sítě respondentů. Zkoumalo se, na koho se lidé obracejí v krizových 

situacích a pokud ne, jaký k tomu mají důvod. Dále bylo sledováno jakou poskytují 

podporu oni sami a ke komu tuto pomoc směřují. V další části odpovídali respondenti na 

otázky, které byly orientovány na spolupráci mezi příbuznými. V poslední fázi byla 

věnována pozornost využívání konexí.

Protože se výzkumy na téma sociálních sítí zaměřují na zkoumání vždy jen několika 

dílčích aspektů této problematiky, chtěla bych v rámci své diplomové práce provést
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obecné shrnutí a zmapování situace na našem území. Mnou prostudovaná literatura 

nabízí pohledy na danou problematiku z několika úhlů. Buď se prvořadě jedná o 

srovnávání genderových rozdílů v rámci jedné nebo více zemí, nebo je porovnáván 

vztah k příbuzným a přátelům na základě různých aspektů, a v neposlední řadě se 

výzkumy soustředí například na sociální síť v souvislosti se zdravím. Tato témata 

nenabízejí analýzu samotných přátelských vztahů v jejich velikosti, složení a dynamice. 

Sama bych se chtěla úmyslně vyhnout širšímu provázání všech těchto okruhů. Věnovat 

se budu základní poloze tohoto tématu, a to pouze nastínění situace v České republice 

v souvislosti s poskytováním základní rodinné podpory a zmapování přátelské sítě. 

Tento postup bude založen na jednoduché analýze a tabulkovém třídění.

5. KVANTITATIVNÍ ANALÝZA

V této části bude nejprve analyzováno přátelství jako jeden ze vztahů uvnitř sociální sítě. 

Tyto vztahy doplňují či zastupují funkce rodinných vztahů. Nejprve se budeme zabývat 

charakteristikami přátelství a později jeho typy. Nejblíže bude zkoumán vztah 

s nejlepším přítelem. Ve druhé části této analýzy bude zjišťována podpora a pomoc 

poskytovaná lidem v potřebné situaci všemi příslušníky jejich sociální sítě.

5.1. Aspekty přátelství

Jak již bylo zmíněno v první části této práce, respondenti definují své přátele různě. 

Neexistuje jednoznačné určení toho, kdo je přítel a popřípadě jaké typy přátelství mohou 

vzniknout. Obecně lze ale říci, že přátelský vztah je vystavěn na určitých společných 

rysech a sdílených hodnotách, které právě tento vztah dělají jedinečným. V každém 

přátelském vztahu existují určité společné hodnoty. Na základě vlastního kvalitativního 

výzkumu, provedeného v roce 2005 pro bakalářskou práci, byly zjišťovány právě 

důležité aspekty přátelského vztahu. Záběr zkoumání byl omezen na hodnoty 

vyzdvihované pouze ženami od 20 do 25 let.

Mezi základní hodnotu přátelského vztahu patří důvěra. Ta v sobě zahrnuje další 

předpokládané charakteristiky přátelství. Těmi jsou vysoký stupeň mezilidské 

komunikace, otevřenost, tolerance a sdílení názorů. Všechny tyto charakteristiky souvisí 

se sdělováním informací o běžném životě. Druhou skupinu udržovaných hodnot ve 

vztahu přátel jsou různé aspekty vzájemné podpory a pomoci. Tato podpora se týká
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běžných každodenních starostí i větších osobních problémů. Přátelská obětavost a 

ochota aktivně se podílet na zlepšení situace toho druhého patří mezi základ těchto 

vztahů. V neposlední řadě jsou přátelské vztahy zdrojem společenského života a zábavy. 

Tímto způsobem lze ale přátelství zkoumat hlavně kvalitativně, nikoli kvantitativně. 

Nejprve se budeme věnovat popisu přátelských vztahů z pohledu projektu ISSP. 

Kvantitativní zkoumání povahy přátelství bylo začleněno do dotazníku Sociální sítě. 

Data z výzkumu sociální soudržnosti nabízejí omezený pohled na důležitost některých 

osobnostních charakteristik, upřednostňovaných samotnými respondenty.1 V tomto 

dotazníku bylo zjišťováno, nakolik jsou pro zkoumané osoby důležité takové osobnostní 

charakteristiky jako je inteligence (spíše chápaná jako společné přemýšlení), ochota 

pomoci, porozumění a příjemná společnost v přítomnosti druhé osoby. Důležitost 

charakteristik byla zjišťována na pětistupňové škále od položky „výjimečně důležitý“ až 

po „naprosto nedůležitý“. Pro většinu respondentů se tyto vlastnosti zdály být velmi 

důležité nebo docela důležité.

Graf 1: Důležitost aspektů přátelství v %

□ inteligence 

■  pomoc
□  porozumění

□  společnost

zásadní \elmi důležité docela důležité ne moc nepodstatné
důležité

N=1192 Zdroj: ISSP

1 Znění otázky: „Lidé hledají u blízkého přítele různé věci a mohou se lišit v názoru na to, jak jsou pro ně 
jednotlivé věci důležité nebo nedůležité. Prosím uveďte, jak důležité nebo nedůležité pro Vás je, aby Vaši 
blízcí přátelé by li...?“
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Při jejich porovnání bylo zjištěno, že nej oceňovanější vlastností je právě schopnost 

druhému porozumět. Na dalších místech se umístil aspekt příjemné společnosti, pomoci 

a na posledním místě význam inteligence. Porozumění považuje za velmi důležité 

polovina respondentů. V kategorii „porozumění“ bylo nejvíce odpovědí na prvním 

stupni škály, a to porozumění jako výjimečně důležitá vlastnost (20 % respondentů). 

Příjemná a zábavná společnost přítele se stala velmi důležitou pro 40 % respondentů. Za 

nepříliš důležitou byla považována položka inteligence.

Základním předpokladem při zkoumání přátelství je existence rozdílu v chápání pojetí 

tohoto vztahu mezi muži a ženami. Předpokládáme také, že se rozdílný pohled na 

přátelství očima žen i mužů odrazí v preferovaných vlastnostech. Na základě dat se ale 

tato hypotéza nepotvrdila. Není významně zřetelné, že by se oba pohledy od sebe 

oddalovaly. Významnost inteligence i pomoci je vyrovnaná. U kategorie „přítel jako 

společník“ byl zjištěn nepatrný rozdíl. Muži považují více než ženy tuto vlastnost za 

velmi důležitou. Největší rozdíly byly zaznamenány u kategorie „přítel, který rozumí“. 

Porozumění mezi přáteli je celkově důležitější pro ženy.

Pohled na přátelství a preference jednotlivých vlastností se mění i v závislosti na věku 

člověka. V mládí preferujeme jiné přátele než ve středním věku a ve stáří. Tyto 

preference vycházejí z životní situace, kdy člověk očekává od svých vztahů s vnějším 

okolím jiné druhy podpory i odlišnou intenzitu přátelství. Protože nej důležitějším 

aspektem v našem výzkumu se stalo porozumění, bude i zde viditelný největší rozdíl 

mezi věkovými kategoriemi. Porozumění se ukázalo jako nej důležitější pro nejmladší 

věkovou skupinu, tedy osoby od 18 do 24 let. Toto zjištěni potvrzuje fakt, že v tomto 

období procházejí lidé mnoha změnami a potřebují ve svém okolí někoho, kdo jim bude 

nápomocen a bude těmto procesům rozumět a sdílet jejich potíže s nimi. Je to také 

období, kdy se mladí lidé osamostatňují od rodiny. Blízcí přátelé jim poskytují nové 

zázemí, kam se mohou uchýlit v případě potřeby. Zároveň jsou v tomto období nejvíce 

vázáni na společnou zábavu, zejména v prostředí vrstevníků. Další aspekty přátelství se 

během života respondentů nemění, pouze nejméně důležitý aspekt. Již zmiňovaná nižší 

důležitost kategorie zvané inteligence nadále klesá s rostoucím věkem respondentů. 

Zkoumáme-li význam dalších sociálních charakteristik zjistíme, že dosažené vzdělání 

má vliv pouze na preferování jedné vlastnosti. Stupeň dosažného vzdělání respondenta 

ovlivňuje opět význam inteligence. Preference přátel jako „inteligentních diskutérů“ se 

zvyšuje s dosaženým vzděláním.
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5.2. Typy přátelských vztahů

Přátelské vztahy byly zařazeny mezi jednu ze skupin tvořící sociální síť každého člena 

společnosti. V teoretické části byl nastíněn problém toho, jak složité je uchopit přátelství 

jako pojem a charakterizovat přátelské vztahy. Odlišit tento druh vztahu nelze pouze od 

rodinných a příbuzenských vazeb, ale také v rámci jeho vlastní vnitřní diference. Pokud 

se shodneme na základních charakteristikách přátelského vztahu, jak byly jmenovány na 

začátku práce, neznamená to, že nám to usnadní další analýzu jednotlivých typů 

pěstovaných přátelství. Problém kvantitativní analýzy spočívá vtom, že jednotlivé 

zdánlivě malé nuance mezi přátelskými vztahy nedokáže postihnout. Z kvalitativního 

hlediska dokážeme rozlišit tyto vztahy na základě intenzity jejich fungování. Ve své 

bakalářské práci jsem se těmito rozdíly zabývala. Prostřednictvím rozhovorů byly 

zjištěny tři dimenze přátelství. Nej intenzivnějším vztahem byl charakterizován vztah 

s nej lepším přítelem, který má dlouhodobější trvání. Druhým stupněm jsou přátelé, 

jejichž počet je vyšší a proměňuje se během života lidí, jak procházejí novými 

prostředími a životními fázemi. Poslední skupinu tvoří kamarádi (tzn. známí), jejichž 

funkcí je zejména společná zábava. Tato skupina již není ohraničena žádnými pevnými 

pravidly.

Výzkum sociálních sítí ISSP rozděluje oblast přátelství mezi tři odlišné typy přátel než 

jsou ty výše zmíněné. Vzhledem k možnostem kvantitativního dotazníku bylo toto 

zkoumání zaměřeno na blízké přátele respondentů bez jejich bližší specifikace. Samotný 

vztah k přátelům nebyl součástí zkoumání. Otázkou ale zůstává, nakolik respondenti 

vnímali dané rozdíly mezi třemi skupinami, a jak se vypořádali se situací, kdy se 

zařazení přátel do daných skupin překrývá. Odpovědi byly zcela závislé na jejich 

subjektivním úsudku.

Následující oddíl této práce se budě věnovat zastoupení přátel ve třech skupinách, 

stanovených podle prostorového zázemí, ze kterého přátelé pocházejí. Přátelské vztahy 

byly zkoumány v několika různých oblastech s předpokladem, že v těchto sociálních 

prostorech se nacházejí lidé nejčastěji. Přátelé se mohou poznat v různých situacích, na 

různých místech a fázích života od ranného dětství po současnost. Čas, tedy trvání 

přátelství nebylo součástí zkoumání. To se omezilo pouze na daný prostor. Prostor 

setkávání s lidmi byl rozdělen do tří částí. První tvoří pracoviště, druhý sousedství nebo 

okolí bydliště a třetí je blíže nespecifikovaný prostor, odlišný od předchozích dvou. Do
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tohoto posledního prostoru bychom mohli zahrnovat aktivity volného času. 

Předpokladem bylo, že nejvíce přátel bude pocházet právě z této oblasti, protože v tomto 

prostoru tráví lidé svůj čas zcela dobrovolně a volí si jej, stejně jako vznikající vztahy. 

Výsledky tuto skutečnost prokázaly. Celkově bylo zjištěno, že mezi těmito oblastmi 

dominuje právě třetí nespecifikovaný prostor. V tomto prostoru nacházejí lidé největší 

část svých přátel. Průměrně se jedná o pět přátel. Tímto výsledkem se opět dostáváme do 

problému s dotazníkem, který blíže nezjišťoval, o jak různorodý prostor se jedná.

V ostatních Na pracovišti se zjištěný počet přátel pohybuje kolem dvou osob a v okolí 

bydliště respondenta kolem tří přátel. Pokud se podíváme na toto zjištění skrze rozdíly 

v počtech přátel u mužů a žen, zjistíme, že jsou tyto počty vyrovnané.

Tabulka 1: Průměrný počet přátel podle pohlaví

muži ženy
celkem
pracoviště
okolí
ostatní

10 9
2 2
3 3
5 4

N=1062 Zdroj: ISSP

Tabulka 1 ukazuje, že muži se vyznačují nepatrně vyšším počtem přátel než ženy. 

Průměrné hodnoty jsou ale zkreslující. Proto se podívám na rozdíly uvnitř každé 

skupiny. Vzájemné rozdíly můžeme sledovat při rozdělení celkového počtu přátel do 

pěti kategorií. V dotazníku byly vytvořeny tři proměnné pro zkoumání počtu přátel 

v jednotlivých oblastech. Pro souhrnný pohled bylo ale třeba vytvořit novou proměnnou, 

která pojme všechny přátele. Celkový počet přátel jsme získali sloučením proměnných -  

počet přátel na pracovišti, počet přátel v sousedství a další přátelé. Většina mužů i žen se 

nejvíce přátelí s jedním až pěti lidmi ze všech tří oblastí. Téměř každá druhá žena má 

svých přátel v rozmezí jednoho až pěti, zatímco u mužů je to každý třetí. Muži převažují 

v celkovém počtu přátel i v dalších kategoriích. U rozmezí 11 až 20 přátel je to 

s rozdílem 4 bodů a u skupiny do třiceti přátel s rozdílem tří bodů. U extrémně vysokého 

počtu přátel, kterým se budeme zabývat níže, (tzn. nad 50 osob) nejsou mezi muži a 

ženami významné rozdíly.
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Graf 2: Procentuelní zastoupení počtu přátel v rámci obou pohlaví

50

počet přátel

N=1062 Zdroj: ISSP

Podle stanovené hypotézy je počet přátel závislý na věku. Tyto rozdíly data skutečně 

potvrzují. Nejvyšší počty přátel vykazují nejmladší věkové skupiny. Čtvrtina osob do 24 

let má přátelský vztah s dvaceti až třiceti lidmi a pětina s ještě více osobami. Naopak 

nej menší počty vzniklé celkovým součtem přátel ze všech oblastí vykazuje nej starší 

věková skupina (osoby nad 65 let). Tyto rozdíly jsou způsobeny nejen fází života, ale 

také přístupem k přátelství jako takovému. Při zkoumání počtu přátel se musíme také 

zaměřit na mimořádné hodnoty. V obecné analýze bylo zjištěno, že malé procento osob 

udržuje velmi vysoký počet vztahů a na druhé straně existují i lidé, kteří neuvedli žádné 

přátele (6 % z celkového počtu respondentů).

Extrémní počty přátel se objevily u 1,3 % ze vzorku. Jedná se o 15 lidí, kteří uvedli, že 

mají z dané oblasti více jak jedenáct přátel a při celkovém součtu se dostali až k 80 

přátelům. Tento počet nejvíce ovlivnila kategorie „ostatní přátelé“. Všichni uvedli, že 

v této kategorii mají 11 a více přátel. Jedna třetina z nich má i 11 a více přátel na 

pracovišti a dvě třetiny 11 a více přátel v okolí. Většina těchto osob pracuje na plný 

úvazek a má spíše základní a střední vzdělání. Vliv typu povolání nebo urbanizace místa 

bydliště nebyl prokázán.
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Žádné přátele nemají především lidé ve věku nad 45 let. V této kategorii a u ještě 

starších osob se jedná o třetinu dotázaných. Méně přátel mají osoby pracující na plný 

úvazek a důchodci. V celkovém počtu je částečně více žen bez přátel než mužů a mezi 

profesemi se jedná o dělníky, prodavače a úředníky.

V další části budeme rozebírat jednotlivé oblasti, ze kterých přátelé pochází. Postupně se 

budeme věnovat pracovnímu prostředí, okolí bydliště a přátelům z ostatních prostředí.

5.2.1. Přátelé na pracovišti

První zkoumanou oblastí, ve které se mohou vytvářet přátelské vztahy je pracovní 

prostředí. Otázka v dotazníku Sociální sítě byla kladena tak, že poskytuje informace 

pouze o přátelích na současném pracovišti, nikoli o osobách, které respondent zahrnul 

mezi své „pracovní“ přátele během celého svého ekonomicky aktivního života.

V porovnání mezi ženami a muži jsme v úvodu zjistili, že počty jejich přátel na 

pracovišti jsou vyrovnané. Při bližším zkoumání a rozdělení počtu přátel do skupin ale 

zjistíme, že ženy mají častěji jednoho až pět přátel (90 % oproti mužům, kteří mají tento 

počet z 80 %), zatímco muži šest až deset přátel (třikrát častěji než ženy). V počtu nad 

jedenáct přátel na pracovišti jsou obě pohlaví vyrovnaná.

Podle věkových kategorií uvádí nejvíce přátel na pracovišti skupina pracujících ve věku 

do 24 let. Z nich má každý desátý více jak 11 přátel. Největší zastoupení ve starších 

věkových skupinách má kategorie do pěti přátel na pracovišti. Z celkového pohledu je 

nej menší okruh přátel (do 5) nejvíce naplněnou kategorií a to z více jak třemi čtvrtinami 

všech respondentů v každém věku. U nejmladších jde až o tři čtvrtiny respondentů a u 

starších skupin se procentuelní zastoupení zvyšuje až k 90 %.

Z pracujících osob je jedna čtvrtina těch, kteří nemají žádné přátele v zaměstnání. Ti, 

kteří nějaké přátele v současném zaměstnaní uvedli, hovoří nej častěji o jednom nebo 

dvou blízkých osobách. Rozdíly mezi počty přátel na pracovišti nevznikají na základě 

rozdílu mezi plným nebo částečným úvazkem. Vyrovnaně se přátelí s méně jak 5 

spolupracovníky téměř 90 % zaměstnanců. Pokud srovnáváme platové podmínky, 

nezjišťujeme v počtech přátel přílišné rozdíly. Nejméně přátel na pracovišti mají lidé 

s příjmem do 7,000 Kč. Ostatní skupiny se drží kolem obvyklého počtu přátel (jeden až 

pět). Kromě dvou výjimek, a to skupiny s příjmem mezi 10 a 12 000 Kč, která na

2 Znění otázky: „Nyní bychom se Vás rádi zeptali na lidi, které znáte, ale kteří nepatří k Vaší rodině ani 
příbuzným. První otázka se týká lidí na Vašem pracovišti. Zamyslete se nad lidmi na Vašem pracovišti, 
kolik z nich je  Vašimi blízkými přáteli?“
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pracovišti pěstuje více jak 6 přátelských vztahů. Druhou výjimkou jsou lidé s příjmem 

nejvyšším (nad 30 000 Kč), kteří oplývají ještě vyšším počtem spolupracovníků 

(nad 11).

Nejvíce přátel na pracovišti si udržují lidé se základním vzděláním (10 % absolventů ZS 

má více jak 11 přátel spolupracovníků). Respondenty s vysokoškolským vzděláním 

přesahují absolventi ZŠ spolu se středoškoláky v počtu přátel na pracovišti do deseti lidí 

dvojnásobnou měrou. Na pracovišti nemá žádné přátele čtvrtina pracujících osob, jak již 

bylo zmíněno výše. Bez přátel na pracovišti jsou především lidé starších věkových 

kategorií a ženy.

5.2.2 Přátelé v sousedství

Druhou zkoumanou oblastí je přátelské zázemí tvořené lidmi, žijícími blízko 

respondenta.3 Otázka položená respondentům, týkající se přátel z okolí, nespecifikovala 

časové trvání vzájemného vztahu. Na rozdíl od přátel z pracoviště zde mohli být 

jmenováni lidé, kteří se stali přáteli respondentů během celého jejich života v dané 

lokalitě. Také není upřesněno, zda se má jednat o sousedský vztah, nebo zda se tyto 

osoby stali přáteli jiným způsobem, než spolužitím ve stejné lokalitě. O problematičnosti 

nejasnosti pokládaných otázek bylo již pojednáno výše.

Celkově nemá žádné přátele v sousedství nebo okolí kolem čtvrtiny žen i mužů. Většina 

z těch, co nějaké přátelské vztahy v okolí mají, se zmiňují o počtu vztahů s jedním až 

pěti přáteli. Rozdíly mezi ženami a muži nebyly zjištěny. Počet přátel v okolí závisí 

především na věku respondentů. Nejpočetnější skupinou respondentů, kteří nemají žádné 

přátele ve svém okolí jsou skupiny osob ve věku 45 až 54 a 55 až 64 let. V obou 

skupinách jde o třetinu respondentů. Zároveň nejvíce přátel v okolí, a to více jak 

jedenáct, vykazují také osoby v tomto věkovém rozmezí (8 % z celkového počtu). 

(Graf 3)

Pro rozdíly v sousedských vztazích byla sledována proměnná určující stupeň urbanizace 

lokality, kde daná osoba bydlí. Tato proměnná obsahovala rozlišení na městské, 

příměstské a venkovské prostředí. Pokud sledujeme charakter oblasti, ve které lidé žijí, 

zjišťujeme, že počet respondentů, kteří nemají žádné přátele ve svém sousedství

3 Znění otázky: „Nyní se zamyslete nad lidmi, kteří žijí blízko Vás -  ve Vašem sousedství nebo okolí. 
Kolik z těchto lidé je Vašimi blízkými přáteli?“

22



převažuje v oblastech městského typu. To může odrážet vyšší anonymitu a 

individualizaci života rodin při městském způsobu bydlení.

Graf 3: Počet přátel v sousedství podle věku v %
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N=870 Zdroj: ISSP

Podle vzdělání má více jak 11 přátel v sousedství více vysokoškoláků než osob s nižším 

vzděláním. Ve skupině šesti až deseti přátel dominují středoškoláci a vysokoškoláci 

s bakalářským titulem. U dalších kategorií nejsou patrné žádné zvláštnosti. Většina 

z nich se přátelí s jedním až pěti lidmi z okolí.

5.2.3. Ostatní přátelé

Poslední skupinou tvořila již zmíněná problematická otázka na přátele z ostatních 

prostředí.4 V této skupině nemá přátele necelá čtvrtina všech dotázaných. Polovina ze 

všech respondentů se přiklání ke kategorii jednoho až pěti přátel z nespecifikovaného 

prostředí. Mezi muži a ženami jsou počty ostatních přátel téměř vyrovnané. Muži opět 

nepatrně převládají ve vyšších počtech přátel a ženy vnejnižší kategorii (1-5 přátel). 

Počet přátel z ostatních nepracovních a nesousedských prostředí je závislý zejména na 

věku respondentů. Nejvíce je naplněna kategorie do pěti vztahů, ve které se pohybuje

4 Znění otázky: „Kolik dalších blízkých přátel máte- kromě těch na pracovišti, ve svém sousedství nebo 
mezi příslušníky rodiny?“

věk
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zastoupení jednotlivých skupin od 57 % (do 24 let), po 78 % (u osob nad 65 let). 

S věkem je tedy více osob, které mají nižší počty přátel. Výjimku tvoří věková kategorie 

35-44 let, ve které se vyjádřilo o počtu do pěti přátel 63 % osob. Více jak 11 přátel v této 

oblasti vypovídá nejmladší skupina a to 21 % osob. Vzdělání nemá na počty tohoto typu 

přátel vliv.

Shrnutí

Obvyklým počtem přátel u zkoumaných osob je jeden až pět. Muži udávají vyšší 

celkové počty přátel než ženy. Osoby, které nemají v každé z oblastí žádné přátele, tvoří 

kolem čtvrtiny všech respondentů. Největší počet přátel na pracovišti i v neurčených 

prostředích mají mladí lidé. Staří lidé naopak vykazují více sousedských vztahů, 

zejména ve venkovských lokalitách.

5.3. Vztahy s nej lepšími přáteli

V předchozích částech bylo popsáno, že existují určité vlastnosti, které jsou základem 

přátelského vztahu. Zároveň existuje několik typů takových vztahů, které se od sebe více 

či méně odlišují. Ve zde použitých datech z výzkumu Sociální sítě i Sociální a kulturní 

soudržnost nebyli přátelé zkoumáni do podrobností. Z několika otázek lze zjišťovat 

pouze obecné skutečnosti, které přátelské vztahy respondentů charakterizují. Podrobněji 

se dotazník ISSP zabýval pouze nejlepším přítelem. Koncept nejlepšího přítele nebyl 

respondentům přiblížen, takže záviselo opět na jejich uvážení a vlastní interpretaci 

tohoto pojmu. Vyloučeni měli být jen partneři a partnerky respondentů, kteří pro někoho 

mohou roli nejlepšího přítele zastupovat. V souvislosti s nejlepším přítelem bylo 

zkoumáno jeho pohlaví a frekvence osobních i neosobních kontaktů mezi oběma přáteli.

V teoretické části bylo nastíněno, že nej lepší přátelé jsou vybíráni nej častěji podle 

podobných osobnostních a sociálních charakteristik. Mezi jednu z nich patří příslušnost 

k jednomu z pohlaví. Nejlepší přítel pochází obvykle ze stejné genderové skupiny.

V datech z ISSP bylo zjištěno, že většina nejlepších přátel není z příbuzenského okruhu. 

Každý druhý muž si za svého nej lepšího přítele volí muže nepříbuzného a ženy v 60 % 

ženy nepříbuzné. Neopomeneme-li tzv. cross-gender neboli smíšené přátelství mužů a 

žen, zjistíme, že tento typ přátelského vztahu se vyskytuje v populaci téměř s pětinovým 

zastoupením. Dvacet procent mužů má za nej lepšího přítele ženu a pro 15 % žen je

24



nejlepším přítelem osoba opačného pohlaví. Bohužel nám ale data neumožňují zkoumat 

tento odlišný typ přátelství podrobněji.

Přátelské vztahy založené na velmi pevné vazbě mohou vznikat i mezi příbuznými. 

Z celkového počtu sledovaných osob má nej lepšího přítele/přítelkyni mezi příbuznými 

čtvrtina.

Celkem 13 % osob z celku žádného nej lepšího přítele nemá. Podle základních 

proměnných bylo zjištěno, že nejvíce jsou bez nejlepších přátel skupiny věku nad 50 let 

se základním a nižším odborným vzděláním. Stejnou měrou bez nejlepšího přítele žijí 

pracující lidé na plný úvazek a důchodci (invalidní i neinvalidní). Problematika 

subjektivního pojetí pojmu nejlepší přítel jistě tyto výsledky ovlivnila.

5.3.1. Frekvence kontaktů

Intenzitu vztahu s nej lepšími přáteli lze vyjádřit množstvím společně stráveného času. 

Tento čas je v dotazníku vyjádřen frekvencí vzájemných kontaktů (osobních i 

neosobních).5

Čtvrtina respondentů se se svým nej lepším přítelem vídá několikrát týdně a čtvrtina 

nejméně jedenkrát týdně. Taková frekvence kontaktů je velmi vysoká. Zajišťuje 

pravidelnost v osobním kontaktu a ve sdílení běžných všedních událostí. Informace, 

které si přátelé vzájemně předávají spolu s emocemi, upevňují jejich vztah a prohlubují 

vzájemnou provázanost. Tato pevnost vztahu je významná zejména v situacích, kdy 

jeden z nich potřebuje oporu. Dostatek vzájemné znalosti a porozumění zvyšují 

efektivitu v budoucnu poskytnuté pomoci. Zároveň se množstvím společně stráveného 

času vytváří společný prostor, ve kterém přátelé zažívají stejné situace, které je stmelují. 

Kontakt s nej lepším přítelem ovlivňuje věk respondenta. V nižším věku jsou kontakty 

obecně častější. Mladí lidé mají více volného času a více lpí na společenském životě. 

Zároveň jim přátelé poskytují zázemí „druhé rodiny“.

Do kategorií frekvence osobních návštěv byla zahrnuta i situace, kdy spolu lidé sdílejí 

domácnost. Je evidentní, že nej častěji se vídají ti, kteří spolu bydlí a přitom to od nich 

nevyžaduje přílišnou aktivitu. Jedná se o 3 % osob ze skupiny 15-24 let a 35-44 let.

V těchto kategoriích předpokládáme převládnutí společného bydlení studentů nebo 

mladých osob, které nemají stálého partnera, se kterým by sdíleli domácnost. Společné 

bydlení přátel se objevuje i v nejstarší věkové kategorii. Ve věkové skupině nad 65 let

5 Znění otázky. „Jak často vídáte nebo navštěvujete Vašeho přítele/přítelkyni, který je Vám nejbližší?“
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spolu bydlí také necelá tři procenta přátel. V tomto případě opět nahrazují přátelé 

spolužití s partnery nebo rodinnými příslušníky.

Jak často se vídají lidé, kteří spolu nebydlí, je ovlivněno tím, při jakých příležitostech 

k těmto setkáním dochází. Pokud se potkávají například denně v práci nebo ve škole, 

pak je jejich kontakt pravidelný. Příležitosti, při kterých k setkání dochází, ale nebyly 

podrobně zkoumány.

Z celkového počtu se pravidelně denně stýká 13 % osob. V tomto případě 

pravděpodobně dochází k setkávání na zmíněných místech, jako je pracoviště nebo 

škola. Mezi ženami je průměrná frekvence kontaktů vyšší. Se svými přáteli se stýkají 

častěji během jednoho týdne než muži. Téměř dvě třetiny z žen se setkávají s přáteli 

několikrát nebo nejméně jednou týdně. Muži dominují v kategoriích „nejméně jednou 

týdně“ a dalších s menší intenzitou osobních kontaktů. Méně jak 2 % osob obou pohlaví 

vídají své přátele méněkrát než několikrát do roka. V tomto případě předpokládáme, že 

na osobní kontaktování má vliv vzdálenost dělící oba přátele. Informace z dat 

neposkytují podrobnější zjištění o vzdálenosti bydlišť obou přátelících se osob.

Frekvence vzájemného kontaktu se snižuje směrem ke střednímu věku respondentů.

Graf 4: Procenta vyjadřující frekvenci kontaktů v rámci věkových skupin
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Osoby mezi 30 a 50 lety se stýkají s nejlepšími přáteli nejčastěji několikrát do měsíce. 

Na tento výsledek má vliv jejich ekonomická aktivita a rodinná situace. V tomto období 

se do popředí zájmu dostává práce a rodina. Nej frekventovanější kontakty projevují lidé 

z nejmladší skupiny. Čtvrtina z nich se vidí s nej lepším přítelem/přítelkyní denně a 

čtvrtina několikrát týdně. Předpokládáme, že je to způsobeno tím, že většina jejich přátel 

pochází ze stejného prostředí (školy, práce, zájmových aktivit). Podobnou tendenci lze 

vypozorovat i u nej starších osob v důchodovém věku, kterým je častější setkávání 

s přáteli umožněno dostatkem volného času. Pokud ovšem nevěnují většinu svého času 

péči o rodinné příslušníky.

Druhým typem komunikace, který mezi přáteli probíhá, je telefonický nebo písemný 

kontakt. Tento typ komunikace neprobíhá sice tváří v tvář, ale může osobní kontakt 

částečně nahradit. Dříve byl využíván více písemný styk, později telefonování 

prostřednictvím pevné linky. V dnešní době se mohutně rozvíjejí další moderní 

komunikační technologie. Komunikace prostřednictvím mobilních telefonů a internetu 

je nej rychlejším a běžným způsobem udržování vztahů. Rozšíření těchto služeb do 

domácností jistě ovlivňuje způsob kontaktování přátelských osob.

Pokud sledujeme tyto kontakty mezi přáteli (telefonické nebo písemné), zjišťujeme, že 

nejčastěji se přátelé v průměru vzájemně kontaktují nejméně jednou týdně. Tak často 

spolu komunikuje třetina dotázaných, kteří uvedli, že mají nejlepšího přítele. Do dalších 

kategorií spadá 20 % přátel, kteří se kontaktují nejméně jednou měsíčně a nebo 

několikrát týdně. Denní kontakt (předpokládejme komunikační toky prostřednictvím 

emailu nebo mobilního telefonu) s přáteli uskutečňuje 8 % lidí. Stejná část populace 

nekontaktuje své přátele tímto způsobem vůbec.

Při častější, nebo naopak velmi ojedinělé neosobní komunikaci mezi přáteli jsou zřetelné 

rozdíly mezi pohlavími. Ženy kontaktují své přátele více v kategoriích „denně“ a 

„několikrát týdně“. Muži se v komunikaci drží kolem týdenních či měsíčních kontaktů. 

Vzhledem k věku je opět v nej vyšší frekvenci kontaktů zastoupena nej mladší skupina 

respondentů. Denně se kontaktuje 16 % přátel do 24 let a několikrát týdně čtvrtina 

z nich. Spolu se skupinou 25-34 let tedy vévodí frekvenci kontaktování několikrát do 

týdne. I tento způsob kontaktů se s rostoucím věkem snižuje. Na rozdíl od osobního 

setkávání, kde frekvence návštěv rostla, zde klesá i u nejstarší věkové skupiny. Tato 

skupina osob nad 65 let kontaktuje přátele nejčastěji nejméně jednou měsíčně a z jedné 

pětiny je nekontaktuje jiným než osobním způsobem vůbec.
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Shrnutí

Frekvence osobních i neosobních kontaktů je nejvyšší u mladých osob a u žen. Jak často 

se lidé vzájemně kontaktují je velmi různorodé. Podle zjištění je společnost celkem 

rovnoměrně rozdělena na osoby, které kontaktují své nej lepší přátele velice pravidelně 

(několikrát týdně) a podobným podílem osoby, které je kontaktují spíše několikrát do 

měsíce či jednou za měsíc.

5.3.2. Charakteristiky nejlepších přátel

Dotazník Sociální a kulturní soudržnost se v rámci zkoumání přátelských sítí zaměřil ne 

nejlepší přátele podrobněji. V tomto pojetí nefiguruje nejlepší přítel jako jedna zvolená 

osoba, ale jsou vybíráni respondenty dokonce tři nej lepší přátelé. U těchto tří 

respondenty vybraných osob byl zjišťován stupeň vzdělání, sociální postavení a 

prostředí, odkud se s respondentem znají.6

Nejprve se zaměříme na oblasti, které respondenti uváděli jako místo setkání a uzavření 

přátelského vztahu. Nabízené oblasti, odkud se s přáteli znají byly stanoveny takto: ze 

školy, ze zaměstnání (současného i bývalého), ze sousedství, z politických nebo 

sportovních aktivit a odjinud. Čtvrtina respondentů jmenovala svého přítele, kterého zná 

ze školy. Další čtvrtina jmenovala přítele ze sousedství. Z toho vyplývá, že mezi 

nejdůležitější osoby pro respondenty patří lidé, které se znají již delší časový úsek. Jedna 

skupina je vázána na období studií v mládí a druhá skupina je zase vázána na lokalitu, ve 

které žijí nebo žili a v níž si vybudovali přátelský vztah. Tyto vztahy přetrvaly až do 

současnosti, do situace kdy respondenti nemusí ani studovat ani bydlet v blízkosti 

jmenovaných osob. Další část přátel tvoří z 18 % osoby z dřívějšího zaměstnání a 14 % 

ze současného pracovního místa. Zvláštní kategorií, která byla začleněna do nabízené 

baterie je kategorie sportovních aktivit. V této oblasti našlo své přátele 5 % osob. Tato 

kategorie nabízí variantu zejména pro seznámení mužů, kteří se sportu věnují více než 

ženy. Předpokládáme, že do kategorie „seznámení jiným způsobem“ bude patřit většina 

ženských volno-časových aktivit. Do této kategorie se zařadilo celkem 14 % osob, mužů

i žen. Na posledním místě se minimálně projevuje známost s přáteli z politických aktivit. 

Rozdíly v těchto kategoriích jsou patrné mezi muži a ženami. Muži mají více přátel ze 

školy, práce i ze sportovních aktivit. Oproti tomu si ženy uchovávají více přátel

6 Znění otázky: „Rádi bychom věděli, jaké povolání a vzdělání mají Vaši tři nejlepší přátelé a odkud se 
znáte?“
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z bývalého zaměstnání. Ženy se také více orientují na přátele ze sousedství a kontakty 

získané jiným způsobem. Do této volné kategorie zřejmě spadají ostatní nepracovní 

aktivity a přátelství vzniklá v dalších prostředích. V rámci vzdělanostních rozdílů mezi 

respondenty a jejich přáteli je zjištěná rozdílnost minimální. Lidé se z většiny přátelí 

s osobami přibližně stejného dosaženého vzdělání. Naopak při zkoumání sociální 

struktury objevíme zajímavé výsledky. Jestliže se budeme věnovat zařazení respondenta 

a jeho přátel v sociální struktuře, poslouží nám k tomuto účelu koncept sociálních tříd, 

rozdělující osoby pomocí statusu EGP. Tento status vytvořený na základě třídní 

klasifikace a schématu Ericsson, Goldthorpe a Portocarero používá se svých studiích 

Machonin (např. v projektu Deset let společenské transformace). V datech, která jsou 

zde použita z výzkumu sociální soudržnosti, zjistíme sociální zařazení respondenta 

v roce 2005 a stejné zařazení jeho tří nejbližších přátel. Při porovnání jejich statusů se 

potvrzuje, že lidé se nepřátelí pouze a zásadně s osobami ze stejných sociálních tříd. Pro 

ilustraci je nabídnuto srovnání sociálních tříd, ve kterých své přátele nalézají jednotlivé 

kategorie. Zaměstnanci se v 80 % přátelí se zaměstnanci a v 10% s podnikateli. 

Podnikatelé se z 56 % přátelí se zaměstnanci a ze 40 % s podnikateli. Celkem 40 % 

přátel pracujícího důchodce tvoří zaměstnanci, třetinu nepracující důchodci a kolem 10 

% podnikatelé a pracující důchodci. Nepracující důchodci mají většinu přátel mezi 

nepracujícími a čtvrtinu mezi zaměstnanci. Nezaměstnaní se spíše přátelí se 

zaměstnanými, pouze 20 % tvoří nezaměstnaní přátelé. Ženy na mateřské si vybírají za 

přátele téměř ze dvou třetin zaměstnané lidi a ze čtvrtiny také ženy na mateřské. Až k 8 

procentům se blíží jejich vztahy s nepracujícími důchodci. Ženy v domácnosti mají 

většinu blízkých osob mezi pracujícími a desetinu mezi nepracujícími důchodci. 

Studenti se přátelí většinově se studenty a z pětiny také se zaměstnanými lidmi.

5.4. Přijetí pomoci a podpory

V rámci této kapitoly bude zmapována oblast pomoci mezi členy sociálních sítí. Otázky 

byly zaměřeny na poskytování pomoci v různých situacích. Dotazník ISSP zkoumal, jak 

by lidé řešili hypotetickou situaci týkající se hledání pomoci u druhých osob. Byly 

vytvořeny tři typy problémů, se kterými se mohou lidé setkat.7 Respondenti odpovídali

7 Znění otázky: „Nyní bychom se Vás rádi zeptali na to, jakým způsobem by se Vám dostalo pomoci 
v situacích, do kterých se může dostat každý. Nejprve si představte, že máte chřipku a musíte zůstat 
několik dní v posteli a potřebujete pomoci s domácností, s nakupováním atd. Na koho byste se nejdříve
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na otázky týkající se zdravotního problému, psychického problému a finančních obtíží. 

Ve všech otázkách jim byla nabídnuta široká baterie příbuzných, známých, profesionálů 

a dalších osob či institucí, které jim mohou být v dané situaci nápomocny. U každé 

otázky tvořila tato baterie celkem 18 položek. Z této baterie mohli vybrat prvního a 

druhého člověka, na kterého by se v případě potřeby obrátili.

Ve všech třech situacích se do popředí dostali rodinný příslušníci. Instituce a organizace 

se umisťovaly na posledních místech. Výjimku tvořila otázka na finanční pomoc, kde 

byla nabízena položka „služba bank“, kterou respondenti volili dvakrát častěji než 

pomoc někoho blízkého. Tím byl význam rodiny odsunut z popředí důležitosti.

První část byla tvořena otázkou týkající se pomoci při onemocnění. V tomto případě 

pomoci se nejčastěji citovanými stali členové nejbližší rodiny. Na prvním místě je osoba 

nejbližší, tedy partner či partnerka. Od všech respondentů byla tato osoba citována v 31 

% z odpovědí. Pokud se podíváme na složení zkoumaného vzorku, co se týče 

partnerských vztahů, zjistíme, že v tomto vzorku (celkem 1200 osob) je 57 % vdaných 

žen a ženatých mužů. Ze zbylých osob má čtvrtina stálého partnera (tvoří 10 % ze všech 

respondentů). Celkově můžeme tedy říci, že partnera má 67 % respondentů.

Druhou nej častěji jmenovanou osobou je matka. Uvedení matky v 16 % zodpovědí 

závisí na zastoupení respondentů, jejichž matka žije a s níž jsou v kontaktu. Matky 

celkem 38 % dotázaných již nežijí a naopak 12 % dotázaných s matkami bydlí. 

S matkou bydlí více ženy než muži. Polovinu osob, které žijí s matkou tvoří nejmladší 

věková skupina, která je z 98 % svobodná. Čtvrtina lidí, kteří žijí s matkou spadá do 

věku od 25 do 34 let. Z této skupiny žije 68 % ve společné domácnosti s matkou a 

manželkou či manželem. Způsob společného bydlení ovlivňuje vztahy mezi členy 

domácnosti a tudíž i výsledky odpovědí na hypotetické otázky ohledně pomoci 

v nesnázích. Na další pozici se umístila dcera a na čtvrtém nejčastěji jmenovaném místě 

syn. Jejich procentuelní zastoupení dělí pouze dva body. Blízký přítel obsadil až páté 

místo se 7 % z odpovědí.

Z těchto výsledků můžeme usuzovat o tom, že pomoc při onemocnění vyžaduje zejména 

prostorovou blízkost. Samotná pomoc poskytovaná nemocnému v sobě zahrnuje 

praktickou stránku. V době nemoci je třeba zajistit běžné záležitosti chodu domácnosti a 

také se postarat o ostatní členy rodiny, pokud je třeba. Přitom by měla pomoc směřovat i

obrátila o pomoc a kdo by byl druhý v pořadí?“ Další otázky se týkaly potřeby „půjčit velkou částku 
peněz“ a „promluvit si s někým při špatném psychickém pocitu“.
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k samotnému nemocnému členu. Proto v těchto výsledcích vidíme, že o nemocného 

člověka se starají nejbližší osoby znalé jak prostředí, ve kterém dotyčný bydlí, tak jeho 

samotného.

Druhou hypotetickou událostí byla stanovena deprese a psychické potíže. Psychická 

podpora je stejně jako pomoc v nemoci žádána nejčastěji od nejbližších rodinných 

příslušníků. Čtvrtinu zodpovědí tvoří partner a partnerka respondentů. Na rozdíl od 

předchozí problematické situace, se v tomto případě ocitá na druhém nej citovanějším 

místě blízký přítel dotazovaného člověka. Od partnerů jej dělí dva body v procentuelním 

zastoupení odpovědí. S podstatným odstupem (polovičním zastoupením) byla na třetím 

místě jmenována matka a na dalším dcera. Z těchto výsledků je patrné, že pomoc při 

psychických problémech vyhledávají respondenti spíše u žen, které jsou sdílení 

problémů otevřenější. Psychická nouze, která nevyžaduje praktickou pomoc a může se 

odehrávat i na dálku, je jedinečnou možností pro uplatnění přátelské podpory. Přítel 

může zastoupit roli partnera a v případě problémů, které člověk pociťuje právě z důvodů 

rodinných či partnerských neshod, je přítel tím, kdo může na problém nahlížet zvnějšku. 

Odbornou pomoc by vyhledala pouze minimální část lidí, což je patrné z 3% podílu na 

odpovědích.

Posledním problémem v této sérii se stala nouze o finanční prostředky. Tato situace se 

odklání od předchozích dvou. Vyžaduje materiální podporu na rozdíl od dříve 

zmiňovaných problémů, kde je třeba spíše podpora psychická. V situaci, kdy by se lidé 

ocitli ve finanční tísni a byli nuceni někoho požádat o půjčku, by se nejčastěji obrátili na 

příslušnou bankovní instituci, jak bylo již zmíněno v prvním odstavci. Mezi dalšími 

zprostředkovateli pomoci se opět umístili nejbližší členové rodiny. Prvním citovaným 

členem, na kterého by se obrátili, je v tomto případě matka (s 13 % zodpovědí) a 

vzápětí na druhém místě otec i partner. Zde se poprvé setkáváme s větším významem 

pomoci od otce, který byl v předchozích dvou situacích odsunut na poslední místa 

v žebříčku vyhledávaných osob. Za otcem a partnerem s 8 % odpovědí by byl k finanční 

pomoci vyhledán blízký přítel. V situaci finančních problémů se umístili výše než 

v předchozích dvou i další mužští příbuzní -  syn, který byl v odpovědích zastoupen 

častěji než dcera, a bratr citovaný častěji než sestra.

31



Shrnutí

Celkový pohled na chování lidí v hypotetických krizových situacích vypovídá o tom, že 

psychickou a praktickou pomoc v období onemocnění a deprese zprostředkovávají 

především blízké příbuzné osoby ženského pohlaví. Naproti tomu finanční pomoc je 

v rukou mužů. Tyto výsledky odrážejí rozdělení rolí obou pohlaví ve společnosti, kde 

ženy vystupují zejména v rolích pečovatelek a důvěrnic, zatímco muži zabezpečují 

rodinu materiálně.

Skupina dalších lidí, kteří by mohli respondentům pomoci, a kterou tvoří 

spolupracovníci a sousedé, se jako varianta pro pomoc vyskytla minimálně. Pouze 

v případě nemoci hraje přítomnost bližšího vztahu se sousedy významnější roli. Stále se 

však jedná o necelá 3 % z odpovědí. Odborná pomoc institucí a speciálních organizací, 

poskytujících sociální nebo medicínské služby, není také mezi lidmi využívanou 

variantou.

5.5. Poskytování pomoci ostatním

Jak často v posledních 12 měsících pomohli respondenti někomu ze svého okolí, to bylo
• • • • • 8 obsahem další otázky z dotazníku Sociální sítě na vzájemnou spolupráci mezi lidmi.

Tento druh podpory se týkal jak příbuzných, přátel a sousedů, tak dalších neblíže

určených známých. Čtyři otázky lze opět rozdělit do dvou odlišných skupin. První

otázka se týkala pomoci v domácnosti a lze ji propojit s otázkou pomoci známému, který

je ve špatném psychickém stavu. Proti tomu další dvě otázky na pomoc při shánění

zaměstnání a půjčení peněz tvoří druhou skupinu. Obě skupiny se od sebe liší svým

záměrem i charakterem osob, které je mohou poskytnout. Opět se zde vytvořily rozdílné

typy pomoci. V tomto případě ale neodrážejí rozdělení na mužské a ženské oblasti

pomoci tak jednoznačně.

Podporu praktickou v domácnosti neposkytla čtvrtina dotázaných vůbec. Necelou 

čtvrtinu tvoří lidé, kteří tuto pomoc s domácími pracemi nebo nákupy poskytli jedenkrát 

měsíčně. Míra angažovanosti žen i mužů je vyrovnaná. Až v častějších časových 

intervalech výpomoci v domácnostech jsou iniciativnější ženy. Pomoc žen převládá i 

v otázce psychické podpory. Více jak jedenkrát týdně poskytuje tuto pomoc 8 % žen 

oproti 3 % mužů. Průměrně ale většinu zastupuje u žen pomoc v depresi vnějšímu okolí

8 Znění otázky: „Jak často jste během uplynulých 12 měsíců udělal/a některou z následujících věcí pro lidi, 
které osobně znáte, jako např. pro příbuzné, přátele, sousedy nebo jiné známé?“
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„dva až třikrát ročně“ a to ve 27 %, zatímco u mužů figuruje nejčastěji kategorie, kdy 

psychickou podporu neposkytli vůbec (35 %).

Finanční pomoc v podobě půjček je nejméně často poskytovanou podporou. Tento typ 

pomoci neposkytlo v posledním roce 70 % dotazovaných bez ohledu na jejich pohlaví. 

Pětina sejí zúčastnila jednou a ve zbylých kategoriích byli zastoupeni minimálně. Přesto 

v častějších půjčkách převládají ženy, které je uskutečňují. Zřejmě se jedná o běžné 

půjčky na denní výdaje, které mohou zahrnovat pozvání na oběd nebo půjčky při 

společných nákupech. Poslední kategorii tvořila otázka na pomoc při hledání práce.

V tomto prostoru pomoci byla opět více jak polovina respondentů přikloněna 

k odpovědi, že během posledního roku nikomu tímto způsobem nepomohli. Pětina se 

v hledání práce pro druhé angažovala jednou ročně a ostatní časové intervaly byly opět 

zastoupeny minimálním počtem. V těch převládala spíše mužská část zkoumané 

populace.

Z celkového pohledu na pomoc širšímu okolí dochází v nejmenší míře k poskytování 

peněžité výpomoci a iniciativy v hledání práce. Nejvyšším zastoupením se projevila 

běžná pomoc v domácnosti a u žen podpora při psychických problémech druhých osob.

5.6. Ochota pomoci

V předchozím oddílu jsme zjišťovali, jak se lidé chovají, pokud se ocitnou v nějaké 

tíživé životní situaci, a na koho se v danou chvíli obrací pro pomoc. Následující část by 

nám měla pomoci nahlédnout blíže do vzájemných vztahů mezi lidmi, kteří si mohou být 

nápomocni a k důvodům, které je od vzájemné spolupráce odrazují. 9

Otázka specifikuje reakce okolí a nastiňuje důvody, kvůli kterým by lidé u druhých 

pomoc nevyhledávali. Z těchto odpovědí lze usuzovat o vzájemných vztazích v sociální 

síti respondentů. Mezi pěti skupinami více či méně blízkých osob respondenti vybírali 

ty, kteří by jim pomoc poskytli nebo neposkytli z různých důvodů. Šestistupňová škála 

začíná kategorií „neobracel bych se, nepřipadá v úvahu“. Tato kategorie může 

vystihovat jak negativní vztah mezi danými skupinami osob, tak tendenci člověka, řešit 

si vlastní problémy samostatně. Druhým stupněm škály je „neobracel bych se, 

nepomohli by mi“. Také jde o negativní hodnocení vzájemných vztahů a specifikaci 

důvodu. Mezistupněm na škále je kategorie „projevili by účast“, která vypovídá o

9 Znění otázky: „Řekněte mi, zda byste se obrátil/a v případě těžké životní situace, např. vážného 
onemocnění člena rodiny, na některé z uvedených osob a jakou byste od nich mohl/a očekávat pomoc?“
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částečném zájmu ze strany oslovených lidí, ale nepotvrzuje praktickou pomoc. Na druhé 

straně škály následují kategorie, které hodnotí vztah pozitivně a vyjadřují míru ochoty 

pomoci druhému člověku. Buď by oslovení lidé „pomohli, pokud by je to nezatížilo“, 

nebo by „pomohli bez ohledu na sebe“. Nej vyšší stupeň vzájemné solidarity je 

zastoupen kategorií „byli by ochotni velké osobní oběti“. Všechny kategorie byly 

přiřazovány k osobám z nejbližší rodiny, příbuzným, známým a přátelům, 

spolupracovníkům a sousedům.

Podle prvního náhledu na odpovědi je viditelné, že skupina rodinných příslušníků 

převyšuje ochotu ostatních nabízených skupin osob. Jsou nejvíce schopni pomoci 

v případě těžké životní situace bez ohledu na vlastní situaci a třeba i s vlastním 

obětováním ku prospěchu druhého. Takto vidí své rodinné příslušníky třetina 

respondentů. Ke stejně intenzivní pomoci by podle zjištěných informací bylo ochotno 

4 % příbuzných z širšího příbuzenstva. Mezi přáteli, spolupracovníky a sousedy by se 

téměř nikdo takto neobětoval.

Graf 5: Reakce oslovených na žádost o pomoc v %
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Rodina projevuje největší míru solidarity a ochoty pomoci svému členovi. Ve 40 % by 

podle dotazovaných pomohl rodinný příslušník vždy a bez ohledu na sebe samotného. 

Takové pomoci je ve skupině příbuzenstva nakloněna čtvrtina a v přátelské skupině 

desetina lidí. Podle těchto výsledků figuruje rodina a příbuzenstvo na prvním místě ve 

své solidárnosti a nápomoci vůči ostatním členům sociální sítě. Další příbuzní by 

pomáhali spíše pokud by je to příliš nezatížilo, a jsou v této kategorii na stejné úrovni 

jako přátelé. Tuto variantu zvolilo 38 % dotázaných. Druhá třetina přátel by byla 

nakloněna spíše psychické podpoře a porozumění, nikoli praktickému zajištění. 

Rodinnou sounáležitost a podporu pociťují více ženy, proto se také vyjadřovaly spíše pro 

variantu, kdy jsou příbuzní ochotni vlastní oběti.

Skupina spolupracovníků a sousedů patří ze 41 % ktěm, kteří se projevují jako 

zúčastnění vdaném problému svého známého, ale porozumění je jejich jediným 

projevem účasti. Muži vidí ve svých spolupracovnících o něco větší možnost podpory 

než ženy. Pro ženy obracet se na spolupracovníky nepřipadá spíše v úvahu.

Nejvíce negativní vymezení se objevilo ve vztahu k sousedům. Předčilo i vztah ke 

spolupracovníkům. Pro pětinu lidí nepřipadá v úvahu, že by se se svým problémem 

obrátili na někoho ze sousedství. Pro stejnou část lidí by to bylo z důvodu, že by byla 

jejich snaha zbytečná, protože by jim sousedé určitě nepomohli.

Vztah se sousedy je ovlivněn životním stylem, tedy způsobem bydlení a stupněm 

urbanizace v dané lokalitě. U měst pod 2000 obyvatel by více lidí ze sousedství 

pomohlo, pokud by je to významně nezatížilo, nebo dokonce bez ohledu na vlastní 

situaci. Ve městech s více jak 20 000 obyvatel nebo v Praze pociťují lidé ve větší míře, 

že by jim sousedé nepomohli a tudíž se na ně o to více neobracejí.

Celkový dojem z těchto výsledků je takový, že solidarita mezi členy užší sociální sítě 

(rodina, příbuzní) se skutečně projevuje. Podíl osob, které považují své blízké za 

naprosto neochotné pomoci je mnohem menší než těch, kteří ve svém okolí vidí alespoň 

ochotu porozumění, pokud ne skutečné aktivity.

Tento optimismus je nejpatmější u mladých lidí. Ve věkové kategorii 18-29 let cítí 43 

% dotázaných ochotu rodinných příslušníků k vlastní oběti. Tento podíl je o deset bodů 

vyšší než v jiných věkových skupinách. Stejně tak ve vztazích vůči dalším skupinám 

vidí mladí lidé více porozumění a snahy vyhovět žádosti o pomoc. U nej starších osob 

naopak převládá tendence postarat se o sebe sám a negativní pohled na vstřícnost okolí. 

Zejména u kategorie přátel je největší procentuelní zastoupení těch lidí, kteří si myslí, že
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by jim přátelé a známí s problémy nepomohli. Ve vztahu k sousedům se naopak 

projevuje opačný vliv věku. Starší lidé mají k této skupině větší důvěru a obraceli by se 

na lidi bydlící v jejich okolí ve větší míře než mladí lidé. Souvislost bychom nalezli ve 

vztazích, které vznikají v místě bydliště dlouhodobě a u mladých lidí nemusely mít šanci 

se ještě rozvinout.

5.7. Spolupráce mezi příbuznými

V dotazníku ISSP, ve kterém se hypotetické otázky týkaly možnosti pomoci lidem ze 

strany druhých osob, mohly i nemusely odrážet skutečně zažitou zkušenost lidí. Oproti 

tomu dotazník Sociální a kulturní soudržnost obsahoval otázku, která se zaměřila na 

skutečnou spolupráci v rámci příbuzenské sítě. Byly sice opomenuty další zdroje 

pomoci, ale této skupině se otázka věnovala podrobněji. Bylo zjišťováno, zda 

respondenti využívají možnosti vzájemné pomoci a nakolik se tato pomoc reálně 

odehrává.10 Spolupráce s příbuznými byla rozdělena do třech typů. Prvním typem je 

pomoc při hlídání dětí a vnoučat. Druhým typem je pomoc při péči o rodiče či prarodiče. 

Posledním druhem pomoci je finanční výpomoc v podobě půjčky nebo daru.

V případě péče o rodinné členy se vyjadřovali respondenti nej častěji kategorií „občas, 

příležitostně“, zatímco v případě finanční pomoci ke skutečnému projevu spolupráce 

dochází zřídkakdy. Pro polovinu příbuzných ve všech třech situacích není vzájemná 

příbuzenská pomoc vůbec praktikována, a více jak třetiny se týká jen příležitostně. 

Z celkového počtu dotázaných se na vzájemné příbuzenské pomoci s potřebnými členy 

rodiny dohodne „často“ 15 % respondentů. K finanční pomoci dochází často pouze u 5 

% lidí.

Protože byly tyto otázky postaveny nerovnoměrně vůči svému zaměření, byly zjištěny 

rozdíly, pramenící z odlišných rolí obou pohlaví a z různých životních situací, které 

souvisejí s věkem lidí. Fáze života, ve které se člověk nachází ovlivňuje, nakolik se ho 

týká péče o mladší nebo starší členy rodiny. V mladém věku zastupují péči o prarodiče a 

jiné nejstarší členy sociální sítě rodiče respondentů.

Dvě ze tří otázek na spolupráci mezi příbuznými se týkají péče o druhé. Tato oblast je 

jednoznačně prostorem, ve kterém se vyskytují především ženy. Péče o staré rodiče a

10 Znění otázky: „Jsou u Vás běžné následující projevy vzájemné spolupráce mezi příbuznými, kteří 
s Vámi nežijí v jedné domácnosti)?“
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malé děti je druhým „zaměstnáním“ mnoha žen ve středním věku. Proto byl zjištěn i 

větší výsledný podíl žen na hlídání potomků. Ze všech žen se častému hlídání věnuje 13 

% a podíl občasného hlídání je 40 %. Nikdy děti příbuzných nehlídá také 40 % žen. 

Péče o děti se netýká většiny mladých lidí a méně jak poloviny členů ostatních kategorií. 

Celkově se míra péče o děti zvyšuje s věkem respondentů. Ve středním věku hlídá děti 

občas třetina a v dalších věkových kategoriích se dostáváme ke 40 %. Často jsou lidé 

využíváni k péči o nej mladší pouze v 15 % případů.

U péče o rodiče se podíl mužů a žen vyrovnává, nesmíme však opomenout 

demografický vývoj, který ukazuje, že ženy se dožívají vyššího věku než muži a častěji 

zažívají ztrátu partnera. Jim tedy zbývá role pečovatelek o vlastní rodiče, i ty ze strany 

partnerů. Co se týká finanční podpory, vyjadřují ženy častěji než muži skutečnost, že 

k půjčování peněz mezi příbuznými dochází. Péče o rodiče a prarodiče se vůbec netýká 

40 % osob ve věku 18-29 (v této skupině ji zastupují rodiče ve středním věku) a stejně 

tak osob ve věku 60 a více let (které většinou své rodiče již nemají). Ve věkové kategorii 

45-59 let je péče o tyto osoby nejčastější. Často se stará o starší členy rodiny 20 % 

příbuzných v tomto věku. U obou mladších kategorií je intenzita péče vyrovnaná. Každý 

druhý příslušník těchto skupin pečuje o starší členy rodiny příležitostně.

Vliv na zjištěné výsledky má jistě fakt, že vzájemná spolupráce byla zjišťována pouze u 

osob, které s dotazovaným/dotazovanou v domácnosti nežijí. Informace o společném 

soužití nám naopak ukazují, že 63 % osob ve věku 18-29 let a 13 % ve věku 30-44 let 

žije s rodiči a tudíž předpokládáme, že pokud se v jejich domácnosti vyskytují nezletilé 

děti, k vzájemné pomoci tam dochází. Na druhé straně 23 % nej starší věkové kategorie 

(nad 60 let) žije se svými dětmi, které jim pravděpodobně nějakou péči poskytují. 

Podíváme-li se blíže na spolupráci mezi příbuznými v situaci, kdy je nutná finanční 

podpora, zjistíme, že mezi staršími lidmi se s tímto typem pomoci setkáme výjimečně. 

Častěji žádají příbuzné o půjčku zástupci nej mladší skupiny a to z 6 %, stejně jako lidé 

ve starší střední věkové skupině. Nejpočetnější skupinu tvoří ve všech věkových 

kategoriích „občasná finanční výpomoc“ a to více jak třetinu.

Třetiny respondentů se u všech tří problémů pomoc vůbec netýká a u zbylých dvou třetin 

se jedná o příležitostné a občasné pomoci. Částečný vliv na odpovědi respondentů může 

mít jejich pohlaví, protože muži i ženy vypovídají za situaci celé rodiny a za vztahy 

s příbuzenstvem obecně. O tyto vztahy a výpomoc se ale ve většině případů starají ženy,
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takže předpokládáme, že i jejich přehled o skutečných vstřícných krocích příbuzných 

bude přesnější.

Shrnutí

Na těchto výsledcích vidíme, že vzájemná spolupráce mezi příbuznými je využívána 

spíše v menší míře. U hypotetických problémů převládá výpomoc rodiny. Přátelé 

figurují významněji jen u finanční a psychické podpory. Stejně jako v těchto otázkách, i 

ve zkoumaných reakcích na žádost o pomoc se ukazují nepříliš rozvinuté vztahy se 

sousedy a spolupracovníky.

5.8. Pomoc v rámci širší sociální sítě

V předchozí části se analýza zaměřovala spíše na bližší členy sociální sítě. V této části se 

budeme věnovat vztahům, které nejsou tak silné a fungují spíše na podmínce známostí a 

nikoli emocionálním základě. V dotazníku Sociální a kulturní soudržnost byla sestavena 

otázka, zda lidé řeší své problémy s pomocí svých známých. Na rozdíl od otázky v ISSP 

se tato přímo dotýkala běžně zažívané zkušenosti a reálného, nikoli hypotetického, 

využívání sociálních vztahů. 11 Téma bylo rozděleno na dvě oblasti, a to pracovní a 

osobní problémy. V obou kategoriích respondenti volili na čtyřstupňové škále od 

kategorie „často“ po kategorii „nikdy“.Nejprve se zaměříme na řešení vlastních 

problémů respondentů s jejich známými.

V otázce na řešení pracovních problémů se známými, odpověděla třetina dotazovaných, 

že tyto problémy s nimi řeší občas nebo výjimečně. Třetina své pracovní problémy se 

známými neřeší vůbec. U žen byla zjištěna větší tendence k řešení svých pracovních 

problémů s širším okolím, ale tento rozdíl se zdá nevýznamný, protože byl vyjádřen 

pouze dvoubodovým navýšením oproti mužům. Větší rozdíly nalezneme u odpovědí na 

otázku řešení osobních a rodinných problémů. Zde odpovídali respondenti z více jak 

poloviny, že tyto problémy řeší se známými výjimečně nebo občas. Rozdíl mezi 

pohlavími se vyskytl v kategorii „často“, kde odpovídaly ženy, že řeší své problémy se 

známými dvakrát častěji než muži. Významným zjištěním je fakt, že osobní problémy 

s širším okruhem známých neřeší více osob než pracovní problémy. V tomto rozdílu

11 Znění otázky: „Někdy si člověk se závažnými životními otázkami nevím sám rady a ani úřady nebo jiná 
oficielní zařízení nemohou nebo nechtějí pomoci. Nezbývá než hledat podporu a pomoc u někoho 
známého nebo známého vlastních známých. Jak často řešíte své pracovní/osobní problémy s pomocí 
známých? Jak často pomáháte s pracovními/osobními problémy svým známým?“
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hraje roli blízkost druhého člověka, kterému své problémy lidé svěřují. Záležitosti 

pracovní nejsou zdaleka tak osobní záležitostí, jako problémy vztahové.

Na stejných otázkách bylo zjišťováno, zda naopak dotazovaní lidé pomáhají svým 

známým tyto problémy řešit. Opět se ukázalo, že pracovní problémy jsou mezi známými 

lidmi bez větších osobních pout diskutovanější oblastí než osobní problémy. Více jak 

třetina lidí tyto problémy známých řeší pouze občas a nebo výjimečně. Oproti svěřování 

se známým se v této otázce více lidí vyjádřilo, že nikdy své pracovní nebo osobní 

záležitosti se známými neřeší (čtvrtina z dotázaných). Osobní problémy opět vykazovaly 

větší míru sdílnosti ze strany žen. I když celkově řeší problémy se známými občas pouze 

čtvrtina dotázaných, v kategorii „často“ jsou ženy vyhledávány svými známými dvakrát 

častěji než muži. Pracovní problémy řeší se známými 40 % výjimečně a třetina občas. 

Rozdíly mezi pohlavími jsou v pracovních záležitostech minimální.

Rozdíl ve sdílení pracovních a osobních problémů se odrazil ve výsledcích při 

porovnávání věkových kategorií. Je viditelné, jak významně klesá tendence ke svěřování 

se dalším lidem s problémy, v závislosti na přibývajícím věku. Jednou nebo i dvakrát 

častěji řeší své problémy se známými obojího typu lidé v nejmladší věkové skupině (18- 

29 let). Řešení pracovních problémů se minimálně týká nej starší věkové skupiny, a lidé 

ve středním věku se se svými problémy svěřují známým ze třetiny. Ve všech kategoriích 

je nejvíce zastoupeno svěřování „výjimečné“ a s třetinovým podílem se nesvěřují nikdy.

5.8.1. Informace o práci

Další část se zabývá kontakty se známými z pohledu jejich využití v potřebě získání 

nového zaměstnání. Jedním ze způsobů jak využívat své styky s širším sociálním okolím 

je právě získávání důležitých informací. Tento způsob využívání kontaktů je jedním 

z hlavních témat sociologických prací zaměřených na sledování přenosu informací 

v rámci sociálních skupin. Dotazník ISSP se věnoval tomuto tématu pouze částečně. 

Z otázky, která nabízela širokou škálu možných zdrojů informací o zaměstnání, vybírali
19respondenti takovou, která odpovídala získání jejich posledního pracovního místa. 

Čtvrtina respondentů získala kontakt na nové místo od známých. Tento údaj vykazuje 

poměrně vysokou míru spolupráce mezi lidmi. Celkem 15 % osob získalo práci na 

základě vlastní iniciativy (sami kontaktovali společnost) a stejný počet získal nabídku od

12 Znění otázky: „Je mnoho způsobů, jak se lidé dozvídají o volných pracovních místech -  od jiných lidí, 
z inzerátů nebo personálních agentur atd. Prosím uveďte, jak jste se poprvé dozvěděl/a o práci u Vašeho 
současného zaměstnavatele.
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zaměstnavatele. Přátelská výpomoc při shánění práce se ocitla na stejné úrovni jako rada 

ze strany sourozenců (8 % získaných zaměstnání). Pokud sloučíme pomoc od rodinných 

příslušníků (rodičů, sourozenců a ostatních příbuzných) do jedné kategorie, byla tato 

pomoc uskutečněna ve 14 % případů. V hledání práce se pomoci rodiny dostává více 

ženám a muži se nechávají inspirovat více svými přáteli. U žen je také patrná větší 

samostatná aktivita při hledání nového zaměstnání. Při pohledu na věkové rozdíly 

zjistíme, že mladší lidé jsou více než starší podporování rodinou a také se více 

odevzdávají do rukou profesionálů -  personálních agentur. Lidé ve věkové skupině od 

25 -  34 let (tedy zejména absolventi škol) vyhledávají nové zaměstnaní v reklamách a 

inzerátech, zatímco ve středním věku využívají respondenti nejvíce kontaktů se 

známými.

Ve výzkumu sociální soudržnosti byla tato otázka koncipována jiným způsobem a 

pomůže nám nahlédnout do odlišných způsobů získání zaměstnání. Nabízené kategorie 

se od kategorií v otázce dotazníku ISSP lišily. Kategorie byly voleny takto: doporučení 

rodičů, školy, přátel (známých), výběrové řízení, nábor, inzerát, umístěnka a předchozí 

smlouva.

Ve výsledcích se projevila ještě ve větší míře role vazeb na širší okruh přátel a známých. 

Celkem 30 % ze všech dotázaných lidí odpovědělo, že své současné zaměstnání získali 

právě na doporučení přátel a známých. Doporučení rodičů figuruje v tabulce zastoupení 

jednotlivých kategorií až za náborem a inzerátem, a to s 9 % ze všech odpovědí. Celkem 

15 % získalo své současné místo prostřednictvím výběrového řízení a stejný počet díky 

předchozí smlouvě s podnikem. Z těchto dat také vyplývá, že muži využili ve větší míře 

než ženy doporučení známých a přátel, ale oproti výsledkům výše uvedeným, i 

doporučení rodiny. Ženy se projevují opět více samostatně (hledání inzerátů) a jsou 

zastoupeny častěji i v dalších kategoriích (smlouva s podnikem, nábor).

Zkoumáme-li tento způsob využívání kontaktů prostřednictvím věku, zjistíme určité 

rozdíly mezi věkovými kategoriemi. Lidé z nejmladší věkové kategorie získali 

informace o svém zaměstnání z čtvrtiny od přátel, pak o něco nižším podílem byli 

součástí konkurzu a v 18 % jim pomohla rodina. U vyšších kategorií věku (střední věk) 

hraje významnější roli doporučení známých a přátel a to u jedné třetiny respondentů. Do 

pozadí se zcela dostává význam rodiny a za známými převládá účast na konkurzech, 

smlouva s podnikem a nábory.

13 Znění otázky: „Jakým způsobem jste získala své současné zaměstnání?“
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Při použití sociálního zařazení do tříd skrze koncept EGP zjistíme, že v různých 

profesích jsou využívány odlišné způsoby získávání práce. Náborem a smlouvou 

s podnikem získávají zaměstnání nejčastěji nekvalifikovaní a kvalifikovaní dělníci a 

zemědělci. Oproti tomu odborníci a rutinní nemanuální pracovníci procházejí nejčastěji 

výběrovým řízením. Největším podílem využívají kontaktů mezi známými a rodinnými 

příslušníky podnikatelé.

5.8.2. Konexe

Každý člověk má ve společnosti určitou sociální pozici. Tato pozice může být pro druhé 

lidi přínosem, pokud jim pomůže dostat se do blízkosti osob s jinými možnostmi než má 

on sám. Pokud lidé oplývají různými vztahy s odlišně sociálně postavenými osobami, 

může je v případě potřeby zkontaktovat a požádat o pomoc. Tato širší sociální síť nabízí 

rámec pro zajištění podpory v situaci, kdy by se k ní člověk nedokázal dostat jiným 

způsobem.

Ve výzkumu soudržnosti byli čeští občané dotazováni právě na tyto kontakty -  konexe. 

Pojem konexe se nemusí týkat pouze styků s vlivnými osobami. Může jít o soubor osob 

z různých sfér společnosti, které mohou být zdrojem informací a pomoci.

Tyto vztahy byly zjišťovány prostřednictvím dvou otázek. První se týkala žádostí 

směřovaných k respondentům o využití jejich vlivu (postavení) a druhá naopak kontaktů 

respondenta a možnosti využití cizí osoby ke své potřebě. Využití není v tomto smyslu 

myšleno negativně jako zneužití, ale jako dobrovolná spolupráce obou aktérů. 14 

První část zkoumání tedy tvoří intenzita s jakou jsou respondenti žádáni, aby uplatnili 

díky svému postavení svůj vliv. Více jak čtvrtina oslovených lidí je žádána, aby 

uplatnila svůj vliv pouze výjimečně a třetina občas. Rozdíly mezi pohlavími jsou 

zanedbatelné. Významnější vliv na využití vztahu s respondentem má vzdělání. 

Nejčastěji využívají lidé respondenty s vysokoškolských a středoškolským vzděláním. 

Občas je takto využíváno více jak 40 % vysokoškoláků a středoškoláků. Na druhé straně 

bylo nejvíce osob se základním vzděláním, na které se ostatní pro pomoc neobracejí. 

Konexe ovlivňuje sociální postavení respondentů. Při opětovném využití systému třídění 

do sociálních tříd zjistíme, že lidé se nejčastěji obracejí na odborníky a podnikatele. 

Odborníci se vyjádřili tak, že na třetinu z nich se lidé obracejí často. Podnikatelů se to

14 Znění otázky: „Jak často se na Vás v důsledku Vaší pozice, kterou máte, obracejí jiní lidé, např. 
příbuzní, přátelé, známí s tím, abyste jim pomohl/a řešit nějaký problém, obtížnou životní situaci, nebo 
abyste uplatnil/a svůj vliv?“
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týká z 20 %. Intenzita využívání osob a jejich kontaktů klesá s věkem. Ve všech 

kategoriích jsou nejčastěji využíváni lidé spíše výjimečně (kolem 40 %) a pouze u 

mladších skupin se projevuje využívání konexí nepatrně častěji. V kategorii „často“ jde 

o 8 % respondentů, kteří jsou takto využíváni.

Druhá otázka z této části je zaměřena na využitelnost kontaktů, které mají samotní 

respondenti.15 Jestli se člověk sám dostane do situace, kdy potřebuje konexe uplatnit 

(například na úřadech nebo v nemocnici), bylo sledováno v otázce na množství 

„využitelných“ osob. Stanovení množství těchto lidí bylo rozděleno na pětistupňovou 

škálu od kategorie „velmi mnoho“ ke kategorii „žádní“. Většina respondentů se 

přikláněla k názoru, že takových osob zná velmi málo (60 %). Druhá nejnaplněnější 

kategorie byla ale zcela opačného rázu. Názor, že takových osob existuje poměrně dost, 

zastávala téměř čtvrtina dotázaných. Hodně konexí vykazuje pouze tříprocentní část 

z dotazovaného vzorku. Více takových osob znají především ženy a mladí lidé. Mladí 

lidé se vyjadřovali z 27 %, že mají konexí dostatečné množství a tento podíl dále klesal 

s rostoucím věkem respondentů. Nejstarší věková kategorie zastává největší podíl těch, 

kteří žádné osoby schopné tohoto typu pomoci nemají.

Největší vliv na konexe má opět vzdělání. Polovina vysokoškoláků má málo takových 

vztahů, ale u ostatních vzdělanostních skupin se jedná o více jak 60 % z  dotázaných, 

kteří se zmiňují o ještě menším počtu kontaktů. Nejmenší množství konexí mají lidé 

základního vzdělání a vyučení. V kategorii „hodně takových lidí“ byl podíl 

vysokoškoláků, středoškoláků a lidí se základním vzděláním téměř vyrovnaný. 

Z pohledu EGP mají poměrně dost konexí odborníci, podnikatelé a rutinní nemanuální 

pracovníci (v každé kategorii čtvrtina z nich).
1 ČiVýznam důležitosti takových kontaktů sledovala poslední otázka k tomuto tématu. Pro 

čtvrtinu lidí jsou tyto kontakty docela důležité (střední hodnota škály), zatímco pro 40 % 

nepříliš důležité. Podstatnou roli má pouze pro 4 % ze všech dotázaných. Pohlaví 

nehraje v této otázce vliv a celková důležitost těchto kontaktů klesá s věkem 

respondentů. Význam zde má opět dosažené vzdělání a status podle sociálního třídění 

EGP.

15 Znění otázky: „A pokud Vy sám/a jste v obtížné situaci, potřebujete třeba dobrého doktora, právníka, 
chcete získat lepší zaměstnání, dostat dítě do školy, získat přímluvu na nějakém úřadě, atd., Máte pocit, že 
existují lidé, které můžete požádat o pomoc?“
16 Znění otázky: „Jak důležitou roli hrají tyto kontakty ve Vašem životě?“
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Tabulka 2: Důležitost konexí v % podle vzdělání

Základní Vyučen Maturita VŠ

Podstatnou 3 3 6 4

Velmi důležitou 9 10 10 15

Docela důležitou 21 24 29 26

Nepříliš důležitou 38 44 41 41

Zcela nedůležitou 29 19 14 14

Celkem % 100 100 100 100

N=3437 Zdroj: Soc. a kultur, soudržnost

Docela důležitou roli hrají tyto vztahy nejvíce pro skupinu lidí s maturitou (29 %) a v 

této skupině jsou také z 6 % zastoupeni ti, kterým se zdají konexe podstatné. Důležitost 

částečně stoupá s dosaženým vzděláním. Pro 15 % vysokoškoláků jsou tyto vztahy 

velmi důležité. Největší význam mají konexe pro skupinu podnikatelů (7 %). Velmi 

důležité jsou pro 13 % odborníků, podnikatelů a zemědělců. Ve skupině zemědělců je 

více jak polovina těch, pro které jsou docela důležité. Pro 20 % dělníků a zemědělců 

jsou zcela nedůležité.

Graf 6: Význam důležitosti konexí v % podle EGP
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5.9. Mezinárodní srovnání

V této části bude provedeno mezinárodní srovnám přátelské sítě v rámci šesti zemí. Pro 

mezinárodní srovnání byla opět použita data z dotazníku ISSP. Ze všech zemí byly 

k České republice vybrány: Rakousko, Polsko, Východní Německo, Francie a Velká 

Británie.

5.9.1. Velikost přátelské sítě

Při celkovém pohledu na přátelské sítě ve všech vybraných zemích je viditelné, že 

Východní Německo, Rakousko a Velká Británie jsou s průměrným počtem přátel kolem

12 osob početně nad druhou skupinou, kterou tvoří ČR, Polsko a Francie. V druhé 

skupině zemí se průměrný počet přátel pohybuje kolem 10 osob. Rozdíly mezi 

celkovými počty přátel u mužů a žen se téměř ve všech zemích pohybují kolem dvou 

bodů. Muži se obecně vyznačují vyšším počtem přátel. Výjimku tvoří Rakousko, kde je 

tento rozdíl čtyřbodový a Francie, kde je tříbodový.

5.9.2. Typy přátelských vztahů

Dále byly srovnávány počty přátel z jednotlivých oblastí. V rámci přátel z pracoviště, 

okolí a jiných oblastí. Celkově se lidé zmiňují o největších počtech přátel ve třetí 

skupině. Problém této skupiny je v tom, že není specifikována oblast, ze které přátelský 

vztah pochází. Jak tomu bylo napsáno v počáteční analýze českých přátelských skupin, 

předpokládá se, že tuto část tvoří přátelství vzniklá při zájmových aktivitách. Nejvíce 

jsou naplněny opět kategorie do pěti přátel u všech vybraných zemí. Rozložení přátel do 

jednotlivých oblastí je ve všech zemích podobné, až na Francii, která vykazuje méně 

přátel v sousedství a na pracovišti než jiné země.

Při pohledu na níže zjištěná čísla nesmíme opomenout fakt, že definice přátel byla 

v každé zemi na subjektivním názoru respondentů. Proto musíme brát při srovnání na 

zřetel národní specifika, která ovlivňují vztah osob k pojmu přátelství a jejich 

navazování vztahů s druhými lidmi obecně. 17

Počet přátel na pracovišti mají nejvíce obyvatelé Rakouska. Nejčastěji se stejně jako 

v případě České republiky pohybuje obvyklý počet přátel do pěti spolupracovníků.

17 Poznámka: Počty dotazovaných za jednotlivé země: Německo N=936, Velká Británie N=912,

Rakousko N= 1011, Polsko N=1221, Francie N=1398, Česká republika N=1200.
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Tabulka 4: Počet přátel na pracovišti v %

V. Německo
Velká

Británie Rakousko ČR Francie Polsko
0 42 47 33 44 67 42
1 až 5 52 44 53 48 30 48
6 až 10 6 7 10 5 2 7
1 1 a  více 1 2 4 2 1 3

Zdroj: ISSP

Velmi nízký počet vykazuje Francie, ve které 67 % osob nemá na pracovišti vůbec 

žádné přátele. Česká republika vykazuje podobné chování jako Polsko.

Tabulka 5: Počet přátel z okolí v %

V. Německo
Velká

Británie Rakousko ČR Francie Polsko
0 33 32 28 25 45 39
1 až 5 52 46 56 62 45 49
6 až 10 11 16 13 10 8 10
1 1 a  více 4 7 3 3 2 3

Zdroj: ISSP

V počtu přátel z okolí je Polsko zemí, která takovými vztahy nedisponuje příliš často. 

Celkem 40 % z dotázaných uvedla, že žádné přátele v okolí nemá a polovina jich má do 

pěti osob. Obdobně se umístila v tabulce Francie, ve které většinu případů tvoří stejnou 

měrou osoby úplně bez přátel v okolí a osoby s maximálně pěti takovými přáteli.

V ostatních zemích je úplně bez přátel v sousedství třetina osob. Nejrozšířenějšími 

sousedskými vztahy oplývá Rakousko a Česká republika. Více jak polovina lidí má mezi 

sousedy jednoho až pět přátel. Velká Británie se zas vyznačuje nej vyšším podílem 

respondentů (7 %), kteří uvedli, že v okolí mají více jak 11 sousedů, se kterými se 

přátelí.

Mezi přáteli z ostatních prostředí jsou na prvních místech, co do celkového počtu, 

Francie, Východní Německo a Velká Británie. Téměř čtvrtina lidí v těchto zemích má 

šest až deset přátel a mezi 30 a 40 % lidí od jednoho do pěti přátel. Zároveň vykazují o 

polovinu větší podíl situací, kdy respondenti uvedli, že se přátelí s více jak 11 lidmi. Ve 

Velké Británii se jedná o 19 % a ve Francii o 16 %. Velká Británie je zároveň zemí, kde 

čtvrtina osob vůbec žádné přátele v této kategorii nemá. Je zřejmé, že v britském 

prostředí existují značné rozdíly. Mezi zeměmi dominuje na opačném pólu v počtech 

přátel Polsko, ve kterém respondenti téměř ve třetině odpověděli, že z ostatních prostředí 

žádné přátele nemají.
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Tabulka 6: Počet ostatních přátel v %

V. Německo
Velká

Británie Rakousko ČR Francie Polsko
0 21 25 24 23 22 27
1 až 5 41 32 46 53 41 43
6 až 10 23 24 19 15 22 19
1 1 a  více 15 19 11 9 16 10

Zdroj: ISSP

Celkový pohled na součet přátel ze všech oblastí nám říká, že ve všech zemích má 

polovina osob obvykle do deseti přátel ze všech prostředí. V této kategorii počtu přátel 

převládají ženy, zatímco muži dominují u vyšších počtů. Zvláštní skupinu tvoří Francie, 

Polsko a Česká republika, kde jsou tyto podíly nej vyšší. Ve Francii má do deseti přátel 

60 % mužů a 72 % žen. V ČR jsou tyto podíly téměř stejné jako v Polsku, a to znamená, 

že méně jak 10 přátel má 71 % žen a 65 % mužů. V extrémních součtech přátel (nad 30) 

dominuje jednoznačně Velká Británie s desetiprocentním podílem a nejméně přátel 

z této kategorie má Francie (tři procenta).

Graf 7: Rozdíly mezi muži a ženami v počtu přátel v daných kategoriích

Zdroj: ISSP
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Při bližším zkoumání genderových rozdílů bylo zjištěno, že u všech zemí jsou patrné 

dvoubodové diference mezi muži a ženami. V počtu přátel z ostatních prostředí, je to 

zejména v Rakousku, Východním Německu a ve Francii. Velká Británie a Francie 

vykazuje tyto rozdíly u počtů přátel ze sousedství a okolí. V Rakousku je markantnější 

rozdíl v počtech přátel na pracovišti.

5.9.3. Vztahy s nej lepšími přáteli

Jak již bylo řečeno v úvodu, nejčastěji se lidé přátelí a za nejlepšího přítele si vybírají 

osobu stejného pohlaví a nepříbuznou. Určitý podíl přátelství ale tvoří smíšená 

přátelství. Pro srovnání zde budou uvedeny rozdíly v rámci zemí v těchto smíšených 

přátelstvích.

Větší podíl přátelských vztahů mezi příbuznými byl zjištěn v České republice a Polsku.

V naší republice se čtvrtina žen přátelí s příbuznou ze své rodiny a v Polsku se takto 

přátelí necelá třetina žen. Podíly u mužů jsou o něco nižší. Tyto země jsou tedy více 

spjaty s rodinnými a příbuzenskými vazbami. Nejméně se přátelství mezi příbuznými 

vyskytuje mezi Francouzi.

Graf 8: Přátelství mezi příbuznými a muži a ženami v %
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Česká republika se ukázala jako země, ve které je nejvíce smíšených přátelství, ačkoli 

rozdíly tvoří maximálně tři body. V naší zemi se s opačným pohlavím přátelí 17 % všech 

respondentů. Těsně za Českou republikou se umístila Francie s 16 % takových vztahů.

V případě smíšených přátelství převládají tyto vztahy spíše u mužů, kteří se tedy přátelí 

s ženou. Vždy je jejich podíl o třetinu vyšší než v případě žen, přátelících se s muži. To 

může vykazovat odlišný pohled žen a mužů na přátelský vztah mezi pohlavími. Největší 

rozdíl v podílu mezi přátelstvím muž-žena a žena-muž, byl zjištěn ve Velké Británii. Zde 

je tento rozdíl o dvě třetiny. Britští muži se s ženami přátelí ve 22 %, zatímco ženy 

pouze v 7 %. Tento údaj odráží národní specifika a zakotvené normy ve společnosti, 

které určují, jak je na smíšené přátelství nahlíženo. Naopak nejmenší podíl přátelství 

muž-žena má Rakousko. Zde může figurovat přejímaný vzorec mužského chování, který 

omezuje tento typ přátelských vztahů.

Pro srovnání mezi zeměmi bude využita i intenzita přátelského vztahu s nej lepším 

přítelem. Ve všech zemích uvedlo skutečnost, že nemají nejlepšího přítele, stejných

13 % osob. Pouze v případě Polska se jedná o polovinu vyšší podíl, a to 18 %. Může to 

opět souviset s rozdíly v sociálních zvyklostech nebo v interpretaci pojetí vztahu 

k nej lepšímu příteli.

Graf 9: Porovnání frekvence kontaktů s nej lepším přítelem mezi zeměmi v %
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Ze získaných dat musíme nejprve oddělit informaci o společném bydlení přátel. V této 

dimenzi se ukázalo, že ve společné domácnosti žijí o jeden bod více obyvatelé České 

republiky a Polska.

Polsko převyšuje ostatní země i v nejčastějším kontaktu s nejlepším přítelem. Převládá 

v kategorii denních návštěv. Necelá polovina polských občanů se se svým nej lepším 

přítelem vídá denně nebo několikrát týdně. V závěsu za touto zemí se umístila Česká 

republika a Rakousko. Lidé v České republice a Polsku, podle zjištěných údajů, 

nenavazují přátelské vztahy s tolika lidmi. Pokud bychom považovali tento fakt za 

zásadní a ovlivňující vztah k nejbližšímu příteli, mohli bychom konstatovat, že menší 

počet ostatních přátel umožňuje častější kontakt s nejlepším z nich a tedy i hlubší vztah. 

Nej častěji se stýkají lidé s nej lepším přítelem jedenkrát nebo několikrát týdně. V těchto 

kategoriích se obvykle jedná o čtvrtinu nebo více osob. Výjimku tvoří Francie, ve které 

jsou kontakty mezi přáteli méně časté. Francouzi se s přáteli vídají častěji než zástupci 

jiných zemí jednou do měsíce nebo několikrát do roka. Je to dokonce třetina lidí, která 

se s nej lepším přítelem vídá několikrát ročně a ještě méně často. Podobně je tomu u 

Velké Británie, která je typická velkým počtem přátel z různých oblastí, ale na druhé 

straně svého nejlepšího přítele vídají členové této země velmi sporadicky.

6. HLAVNÍ ZJIŠTĚNÍ

V této práci byl zkoumán vliv proměnných, jakými je pohlaví, věk, vzdělání a sociální 

zařazení na vztahy lidí v rámci jejich sociální sítě. První část se zaměřila na zkoumání 

přátelských vztahů. Bylo zjištěno, že za nej důležitější aspekt přátelství považují lidé 

porozumění a pomoc bez ohledu na rozdílné sociální charakteristiky. Tyto 

charakteristiky se projevily v analýze velikosti přátelské sítě lidí. Obvykle se počet 

přátel ve všech zkoumaných prostředích (pracoviště, okolí, jiná prostředí), pohyboval do 

počtu pěti osob. Muži a mladí lidé se obecně vyznačují větším počtem přátel. Na počet 

přátel na pracovišti má vliv především věk a dosažené vzdělání. Nejvíce přátel v tomto 

prostředí vykazují osoby mladší a s nižším vzděláním. Vztahy se sousedy a lidmi z okolí 

jsou častější u osob starších a ve venkovském prostředí. Největší počty přátel se 

projevily v kategorii ostatní přátelé. V této oblasti se nej většími počty přátel vyznačují
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opět nejmladší zástupci zkoumaného souboru, jejichž třetina má v této kategorii má více 

jak 11 přátel.

V další části analýzy byly zjišťovány informace o nejlepších přátelích. Z jednoho 

datového souboru bylo zjištěno, že nejvíce přátelských vztahů pochází ze škol nebo ze 

sousedství. U mužů byly nejčastěji vztahy založeny v prostředí školy, současné práce 

nebo sportu. U žen naopak převládala jiná místa vzniku přátelských vztahů. Těmito 

místy byla bývalá pracovní místa, sousedství a jiná prostředí. Intenzita vztahu byla 

zjišťována pomocí frekvence vzájemných kontaktů mezi přáteli. Ženy a mladí lidé se 

setkávají a komunikují se svými nejlepšími přáteli častěji. K osobnímu kontaktu dochází 

u čtvrtiny osob jednou nebo vícekrát týdně, u žen je to dokonce u dvou třetin osob. 

Neosobní (telefonický nebo písemný) kontakt je méně častý, ale stále zůstává prioritou 

spíše u mladých osob a žen. Frekvence kontaktů klesá s rostoucím věkem, což je 

pochopitelné vzhledem k povinnostem, které s sebou tento věk přináší.

Druhou část práce tvořila analýza vzájemně poskytované pomoci mezi osobami 

příbuznými, přáteli a širším kruhem známých. Zkoumáno bylo především, u koho by 

lidé hledali pomoc v těžké situaci. Rodina a nejbližší lidé jednoznačně převládají 

v poskytování pomoci ve všech sledovaných situacích nad službami profesionálů a 

příslušných organizací. Při pomoci v nemoci je nejbližším poskytovatelem podpory 

partner nebo partnerka, pokud takový vztah lidé mají. V opačném případě se na první 

místo dostává matka nebo dcera. Pomoc v nemoci a v domácnosti je zajišťována 

především ženskými členkami rodiny. Psychická podpora je taktéž záležitostí 

partnerské pomoci, ale vyrovnává se ve své důležitosti pomoci od přítele. V této 

kategorii je poprvé zřetelné, jak může přítel zastupovat nejbližší rodinné příslušníky. 

Finanční pomoc poskytují nejčastěji opět rodiče. Jedná se o první případ, kdy se do 

popředí jmenovaných osob dostává otec a další mužští členové rodiny. Zde je tedy 

zřetelné, jak se rozdělují případné role mezi členy sociálních sítí, pokud jde o poskytnutí 

podpory ve specifických situacích.

Kromě pomoci samotným osloveným respondentům se analýza týkala pomoci 

směřované i jejich sociálnímu okolí. Poskytovaná pomoc nebyla příliš obvyklá. 

Výpomoc v domácnosti a při psychických nesnázích se netýká čtvrtiny dotázaných. 

Psychická pomoc třetiny z celkového počtu. Výpomoc finančního rázu poloviny osob a 

pomoc při hledání práce dokonce dvou třetin. Z těchto výsledků je zřejmé, že oslovení 

lidé svému okolí příliš nepomáhají. Skutečná pomoc se děje o něco významněji mezi
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příbuznými. Tato pomoc v péči o mladší či starší rodinné členy se uskutečňuje spíše 

občas nebo výjimečně a polovina takovou výpomoc vůbec mezi rodinnými příslušníky 

nepraktikuje. Péče o děti příbuzných je záležitostí spíše pro ženy a nejvíce se jich dotýká 

ve středním věku. V tomto věku je 40 % žen, které se na hlídání podílí občas stejný, jako 

podíl žen, které vůbec o děti příbuzných nepečují. Výpomoc se staršími členy rodiny 

provádí ženy i muži podobnou mírou a finanční pomoc se jich týká stejně minimálním 

způsobem.

V poslední části analyzování vzájemné pomoci byly zkoumány kontakty se známými. 

Vzájemně s nimi řeší své pracovní i osobní problémy respondenti minimálně. Ženy jsou 

v tomto ohledu sdílnější než muži, stejně jako mladší lidé více než starší. Iniciativa 

jednotlivců ve snaze pomoci vzdálenějším známým s jejich problémy je také na nízké 

úrovni. Jednou z oblastí, kde se vazby mezi širšími okruhy známých mohou projevit, je 

pomoc při shánění nového zaměstnání. Jak bylo zjištěno, této možnosti využívají 

především lidé od 30 do 60 let. Z celkového počtu využila pomoci přátel a známých 

čtvrtina z dotázaných. Mladší věková skupina spoléhá na pomoc rodiny a profesionální 

služby personálních agentur. Ženám je více nápomocna rodina, která v souhrnném 

pohledu figuruje spíše na nižších místech. Muži se obracejí častěji na své přátele. 

Kontakty na další osoby lze v určitých situacích využít jako jediný možný způsob 

získání nějaké výhody. Tyto konexe byly v této práci také zkoumány, prostřednictvím 

krátkého zpracování. Pro čtvrtinu jsou konexe docela důležitým zdrojem pomoci. Jejich 

význam klesá s věkem. Důležité jsou konexe pro středoškolsky vzdělané osoby, které ale 

znají takových osob malý počet. Na druhou stranu jsou o pomoc v tomto smyslu žádání 

nejvíce vysokoškolsky vzdělaní lidé. Většina respondentů se vyjádřila, že těchto osob 

zná málo, ale čtvrtina má takových kontaktů dost. V počtu potencionálních konexí 

převládají ženy a mladí lidé. O využití vlastního vlivu ve prospěch druhých je občas 

žádána třetina z dotázaných. Obvykle se jedná o odborníky a podnikatele, pro něž jsou 

tyto kontakty poměrně důležité. Využívání konexí je běžnější záležitostí pro mladší 

osoby, ale stále se jedná o příležitostné situace.

V závěrečné části bylo provedeno mezinárodní srovnání velikosti přátelské sítě v rámci 

šesti zemí. Problematická při takovémto srovnání je neujasněnost porozumění pojmu 

přátelství a nejlepší přítel. Během srovnávání se mohou projevit národní a kulturní 

specifika. Podle celkového počtu přátel vytvořily všechny země dvě skupiny. V první 

skupině se umístily Velká Británie, Německo a Rakousko, jejichž průměr přátel ze všech
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prostředí je vyšší než u České republiky, Polska a Francie. Na pracovišti mají nejvíce 

přátel Rakušané a nejméně Francouzi. Česká republika spolu s Polskem se umístily mezi 

těmito protipóly. Rakousko a Česká republika se pyšní největšími počty přátelských 

vztahů se sousedy, zatímco nejméně jich mají Poláci a Francouzi. Kategorie ostatních 

přátel byla ve všech zemích nejvíce naplněna, a to zejména v případě Francie, Velké 

Británie a Německa. V závěsu za nimi je naše země a nejméně přátel z ostatních 

prostředí mají Poláci. Celkově mají obyvatelé všech zemí nejčastěji do deseti 

přátelských vztahů, ale v extrémních počtech (nad 30 vztahů) jednoznačně vítězí Velká 

Británie, kde takové počty uvedlo 10 % respondentů. Rozdíly mezi pohlavími jsou 

viditelnější v Rakousku a Francii. V České republice se rozdíly mezi pohlavími projevily 

při obecném zkoumání ze všech zemí nejméně.

V případě nejlepšího přátelství je nejnižší počet těchto vztahů v Polsku. Čeští občané 

pěstují nejlepší přátelství stejně často jako jiné země. Zajímavé je ale zjištění, že Češi 

uzavírají nejvíce ze všech zemí smíšená přátelství (17 % respondentů), ačkoli jejich 

náskok tvoří maximálně tři body. Obecně převládají smíšené vztahy ve formě muž- žena 

(tj. muž, který má za nej lepší přítelkyni ženu) a největší rozdíl se objevil ve Velké 

Británii, kde smíšený vztah pěstuje o dvě třetiny méně žen. Česká republika a Polsko se 

od ostatních zemí odlišují vyšším počtem nej lepších přátelství s příbuznými osobami a 

také intenzitou společného osobního kontaktu. Okolo dvou pětin přátel v obou zemích se 

vídá se svým nejlepším přítelem denně nebo několikrát týdně. Stejně tak nejčastěji bydlí 

čeští a polští občané se svými přáteli ve společné domácnosti. Oproti těmto zjištěním 

stojí nízká intenzita osobních kontaktů u Francouzů a Britů.

7. ZÁVĚR

Na základě zde předložených zjištění o sociální síti českých občanů a jejich přátelských 

vztazích můžeme konstatovat, že situace, která je často nazývána jako krize rodiny, není 

tak beznadějná. Z dat vyplývá, že není mnoho osob, které by neměli možnost využít 

rodinné, přátelské nebo jiné podpory. Rodina zůstává zásadním opěrným bodem při 

životních starostech. Ačkoli je to rodina nukleární, poněvadž role širšího příbuzenstva se 

oslabuje, je zřejmé, že v tomto sociálním jádru je sounáležitost a solidarita stále 

upevňovanou a sdílenou hodnotou.
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Díky této analýze se podařilo rozšířit pohled na přátelství, původně analyzovaný 

kvalitativně v bakalářské práci. Skrze kvantitativní rozbory se do popředí zájmu dostal 

nejen obecný princip přátelského vztahu jako takového, ale také jeho funkčnost a 

užitečnost. Nejbližší přátelé získávají na významu zejména v rámci opory psychické a 

emocionální. Přesto nelze říci, že by jejich význam dokázal zastupovat sílu rodinných 

vazeb. Vnější sociální síť (přátelé a známí) nemohou podle výpovědí respondentů 

dosáhnout významu rodinných vztahů a jejich využitelný potenciál nenabývá takové 

velikosti.

Z mezinárodního srovnání můžeme soudit o tom, že co se týká významu nej lepšího 

přátelství, stojí Česká republika nad úrovní jiných evropských zemí. Čeští občané více se 

svými přáteli bydlí, častěji se stýkají a velikost jejich celkového okruhu přátel se 

západním zemím vyrovnává. Překvapivým zjištěním je fakt, že Češi více než jiní 

Evropané uzavírají smíšená přátelství. To nabízí další prostor pro samostatné studie. 

Oblast, která se projevuje jako nejslabší a je zastíněna jinými vztahy, jsou pozitivní 

sousedské vazby. Důvody, proč k tomuto jevu dochází, by bylo zajímavé podrobněji 

zkoumat. Tento chybějící aspekt společenské soudržnosti by mohl být pro budoucnost 

problémem.

Doporučení pro další výzkum

Používané zdroje dat neumožnily zevrubné prozkoumání přátelských vztahů. Z analýza 

vyplynulo, že pro detailnější zjištění by bylo třeba vytvořit další proměnné, popřípadě 

zvláštní dotazník pro oddělené zkoumání přátelství. Během zkoumání se objevila nová 

témata, která by mohla přinést zásadní a zajímavá zjištění o pěstování přátelských 

vztahů v České republice. Z obecného pohledu chybí zjišťování významu přátelství jako 

takového. Ve dvou otázkách byly sice nastíněny preferované aspekty tohoto vztahu, ale 

nebyl zjišťován celkový význam přátelství pro jednotlivce. Zároveň bylo toto zkoumání 

omezeno faktem, že jednotkou analýzy je jednotlivec, nikoli rodina jako celek. Proto 

nelze zmapovat přátelskou síť dalších členů rodinného kruhu, například partnerů nebo 

dětí. V obecném pohledu na počty přátel z jednotlivých prostředí je interpretace ztížena 

nepřesnou formulací kategorie „přátelé z ostatních prostředí“. U všech tří kategorií 

(přátelé ze sousedství, pracoviště a ostatních prostředí) chyběly další informace o 

intenzitě fungování těchto vztahů.
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V případe nejlepších přátelských vztahů také chyběla mnohá ujasnění. Nebylo 

zjišťováno, z jakého prostředí nejlepší přátelé pocházejí, a jaké jsou jejich sociální a 

demografické charakteristiky. Zároveň nebyla sledována dynamika a vývoj tohoto 

vztahu.

V rámci analýzy vzájemné kooperace a poskytování pomoci v příbuzenské a širší 

sociální síti by bylo přínosem, věnovat se v dalších výzkumech zejména sousedským 

vztahům, jejichž role se zdá být mezi lidmi negativně hodnocena a dokonce potlačena.
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RESUMÉ

Provedená analýza, vycházející z konceptu sociální soudržnosti a solidarity potvrdila, že 

stále funguje sociální síť, která pomáhá jednotlivcům v jejich běžném životě i 

problematických situacích. Žije jen málo osob odkázaných pouze na své vlastní síly a 

rodina funguje jako podstatné zázemí a poskytovatel pomoci. Role širšího příbuzenstva 

je oslabena a jeho funkce nahrazuje okruh přátel a známých. Ve velikosti přátelských sítí 

se Česká republika od ostatních zemí zásadně neodlišuje. V případě nej lepšího přátelství 

Češi dokonce dominují intenzitou vzájemných kontaktů a podílem smíšených 

přátelských vztahů.

Presented analyze, based on the concept of social cohesion and solidarity, confirmed a 

fact that social networks are still very important for people. They are an important help 

in everyday live and also in critical situations. Just a few people are dependent on 

themselves. Family is an important source of help and support. Although a role of 

extended family is weakened a circle of friends overtakes its main functions. The sizes 

of networks of friends in the Czech Republic is not quite different from others, but in the 

case of the best-friendship Czechs keep much closer relationships then people from other 

countries.

55



LITERATURA

Ajrouch, K.J. /Blandon, A.Y./ Antonucci, T.C. (2005): Social networks among men and 
women: The effect of age and socioeconomic status. Journal o f  Gerontology, 60b (6): 
311-317

Bruckner, E./ Knaup, K. (1993): Women's and men's friendship in comparative 
perspectives, European Sociological Review, 9 (3) 249-266

Buštíková, L. (1999): Analýza sociálních sítí, Sociologický časopis, 35 (2): 193-206

Giddens, A. (1999): Sociologie, Praha

Granovetter, M.S. (1973): The strenght of weak ties, American Journal o f Sociology, 78 
(6): 1360-1380

Hôllinger, F./ Haller, M. (1990): Kinship and social networks in modem societies: a 
cross cultural comparison among seven nations. European Sociological Review, 6 (2) 
103-122

Jeřábek, H. (2004): Sociální soudržnost, solidarita a péče o staré lidi v rodinách, eds.: 
Pojetí soudržnosti v soudobé sociologii. CESES str. 74-80

Litwak E., Szelenyi I. (1969) Primary group structures and their functions: kin, 
neighbors, and friends, American Sociological Review, 465-481

Matoušek, O. (1997): Rodina jako instituce a vztahová síť, Praha

Mizruchi, M.S.(1994): Social network analysis: recent achievements and current 
controversies, Acta Sociologica 37 : 329-343

Moore, G. (1990): Structural determinants of men's and women's personal networks. 
American Sociological Review, 55: 726-735

Němcová, V. (2005): Bez přátel nechci žít!

Ritzer, G. (2005): Encyclopedia o f  Social Theory Vol. 1,2

Yager, J. (1998): Perspectives on friendship, The International Journal o f  Sociology and 
Social Policy, 18 (1): 27-40

INTERNETOVÉ ODKAZY

www.issp.org

http://ceses.cuni.cz

56

http://www.issp.org
http://ceses.cuni.cz

