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Abstrakt 

Předmětem bakalářské práce „Ideologické postoje studentů FHS“ je kvantitativní 

analýza několika dichotomických indikátorů struktury hodnotových orientací studentů 

FHS UK a jejich vývoje v letech 2006 až 2018. Závěrečné výsledky jsou porovnány 

s výstupy výzkumů z jinak orientovaných dvou fakult. Výklad je pojednán v diskurzu 

Mannheimova ideologického paradigmatu a úloze intelektuálů při formování 

společenských hodnot. 

Práce zkoumá dvě hypotetická východiska: Hypotéza 1 tvrdí, že se postoje studentů 

FHS v daném období mění jen nevýznamně. Hypotéza 2 tvrdí, že lze nalézt odlišnosti 

v postojích studentů různě orientovaných fakult. Obě hypotézy se (s výhradami) 

potvrdily. 

Abstract 

The goal of the thesis „Ideological attitudes of students of FHS UK“ is 

a quantitative analysis of several dichotomous indicators of the structure of value 

orientations of students of the Faculty of Humanities UK and their development in years 

2006 to 2018. The final results are compared with the results of research from two 

otherwise oriented faculties. The interpretation is discussed in the discourse of 

Mannheim's ideological paradigm and the role of intellectuals in the formation of social 

values. 

The work examines two hypothetical basis: Hypothesis 1 states that the attitudes of 

FHS students change only insignificantly in a given period. Hypothesis 2 states that 

differences can be found in the attitudes of students of differently oriented faculties. Both 

hypotheses were confirmed (with reservations). 
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1. Úvod 

Předmětem mé bakalářské práce jsou ideologické postoje studentů – jejich 

představy o ideální společnosti. Tématicky jde o tzv. B-hodnoty, spojené 

s uspokojováním vyšších než základních potřeb, tj. potřeby obživy a bezpečnosti1; 

zjednodušeně řečeno – představy o smyslu v moderní společnosti. To je téma, které mě 

na FHS přivedlo a celé studium jen utvrdilo mé přesvědčení o jeho složitosti 

a relevantnosti. 

Na téma lze nahlížet optikou více společenských věd: historicky, filozoficky, 

psychologicky či politologicky2. Zvolil jsem náhled sociologický, protože k sociologii 

jsem byl při studiu přiveden přímo asymptoticky. V žádném případě se nejedná 

o politologickou práci, přes některé použité odkazy, vynucené kontextem. Nejde však ani 

o práci ideologickou, jakkoli má tento výraz v názvu. 

2. Teoretická část 

2.1 Koncept ideologie 

Ideologie byl zpočátku termín spíše dehonestující (zvláště v protikladu 

k vědeckému vědění), který v průběhu času prošel několika významovými změnami. 

„Ideologické koncepty jsou souhrnem idejí, představ, názorů a teorií, které si 

vytvářejí jednotlivé sociální skupiny o sobě, o svém postavení ve společnosti, o cílech 

a nástrojích jejich dosažení. […] Ideologie jsou vlastně prolnutím reality a ideálu sociální 

skupiny, logiky a očekávání“3 píše např. (politolog) Vladimír Prorok. 

Obecně je v humanitních oborech sdíleno přesvědčení, že neexistuje pozitivní 

politická ideologie, tj. taková, která by všem skutečně reálně zajišťovala blahobyt, 

                                                

1 DRAPELA, V. J.: Přehled teorií osobnosti. Praha: Portál, 1997. 

2 Záměrně ponechávám stranou antropologii, neboť nedokážu v daném kontextu dostatečně 

kvalifikovaně vyřešit nuance mezi sociální antropologií a sociologií vědění. Jsem si vědom 

i toho, že výčet oborů není úplný. [pozn. aut.]. 

3 PROROK, V.: Tvorba rozhodování a analýza v politice. Praha: Grada 2012, s. 53. 
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svobodu a sociální spravedlnost. Např. Popper4 se domnívá, že definovat ideální 

společnost a objevit metodu k jejímu dosažení je téměř nemožné a varuje před sociálním 

inženýrstvím jako sklonem k totalitarismu. 

To nám ale nesmí bránit v tom, mít své ideály - i utopické5, ovšem v mezích 

Giddensova „utopického realismu“, tzn. schopné institucionalizace. Giddens zdůrazňuje, 

že nestačí tyto ideály jen mít: „Politika pro život se týká radikální angažovanosti, která se 

snaží podporovat možnosti naplněného a spokojeného života pro všechny lidi a z jejíhož 

hlediska zde nejsou žádní ‚druzí‘. Je to varianta starého rozlišení ‚svobody od‘ 

a ‚svobody k‘, přičemž ‚svoboda k‘ musí být rozvinuta ve světle utopického realismu“ 

[Giddens s. 139]6. 

Ideály se, stejně jako ostatní symbolické prvky sociální struktury (když použiju 

Parsonsovo názvosloví), vyvíjejí v procesu socializace jedince, v sociálním kontaktu, kde 

dochází k silně recipročnímu vytváření (výběru, přijímání, zvnitřňování) sdílených 

hodnot. Vzhledem k tomu pak jejich zkoumání u jednotlivců poskytuje poznatky o celé 

sociální jednotce.  

V našem případě se pohybujeme v rámci ideologického paradigmatu [Hubík s. 69], 

rozpracovaného Karlem Mannheimem, který navázal na práce Maxe Schelera a Alfreda 

Schütze. Za iniciátora paradigmatu je považován Karel Marx – ten ideologii označoval 

termínem „falešné vědomí“, sloužící k útlaku [viz např. Jan Keller v Sociologické 

encyklopedii, heslo Ideologie]. Obecně řečeno jde o vztah mezi věděním a sociální pozicí 

jedince, zprostředkovaný ideologií; subjektivně expresivně vyjádřeno: „Je svět 

spravedlivý?“ 

Mannheim se ve svém nejznámějším díle Ideologie a utopie [1928] zabývá vznikem 

ideologií a jejich dopadem na společenskou realitu. Ideologie přitom rozdělil na 

partikulární, hodnotící, sloužící k legitimizaci konkrétních skupinových cílů (obvykle 

především k legitimizaci moci či odporu vůči ní) a totální, všeobecné, nehodnotící. 

                                                

4 POPPER K. R. [1943]: Otevřená společnost a její nepřátelé: Platónovo zaříkávání. Praha: 

Oikoymenh, 1994.  

5 Přechod utopie v ideologii může být ostatně jen otázkou času [pozn. aut.]. 

6 Připomeňme, že v newspeaku Orwellova 1984 byl výraz „svododa k“ zrušen [pozn. aut.]. 
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Totální ideologie by měly vznikat svobodnou soutěží a transformací ideologií 

partikulárních [viz Müller, s. 96n].  

Ačkoli se původně přiklonil k teorii sociálního plánování, zaměřil se později na 

nebezpečí plynoucí z jejího zneužití nekontrolovanou politickou mocí. Zkoumal tehdejší 

krizi liberalismu a „ztrátu hodnot“ a hledal způsob, jak rekonstruovat dostatečně silný 

hodnotový systém (na křesťanském základě). Přikládal v tomto ohledu (na rozdíl od 

Marxe) významnou úlohu intelektuálům (a obecně vzdělání), které považoval za členy 

společnosti stojící mimo třídy („neukotvené“) a díky tomu nezávislé na partikulárních 

ideologiích [kriticky viz např. Stodola s. 42]. Na Mannheima později navázala (i kriticky) 

celá řada významných autorů (např. Znaniecki7, Berger a Luckman8, Elias9, Foucault10, 

Bourdieu11, Geertz12), kteří vesměs zdůrazňují důležitost politiky, konstrukce a předávání 

poznatků a významnou roli zkoumání mikroprostředí. Nejde přitom jen o sociology.  

Přehledově téma sociologie vědění zkoumá např. britský kulturní historik Peter 

Burke, který své ovlivnění Mannheimem uvádí hned v úvodu (a na mnoha dalších 

místech) citovaného díla. Za základní považuje Mannheimovu myšlenku, že vědění je 

společensky „situované“ [Burke 2013, s. 332], což je ostatně podstatou sociologie vědění 

a interpretativní sociologie vůbec13.  

Spory o tom, jaký vliv má jednotlivec na formování postojů skupiny (potažmo až 

společnosti) se tématu této práce sice přímo netýkají, nicméně je nutné je brát v úvahu. 

Pokud by totiž proces socializace, včetně vysokého školství, sloužil jen k prosté 

                                                

7 ZNANIECKI, F.: Sociální role člověka vědění, 1940. 

8 BERGER, P. L., LUCKMAN, T.: Sociální konstrukce reality, 1966. 

9 Viz např. LOYAL, S., QUILLEY, S.: The Sociology of Norbert Elias. Cambridge University 

press, 2004, s. 27n. 

10 Viz např. SMART, B., MILLS, S.: Michel Foucault. Hove [UK]: Psychology Press, 2002, 

s. 64n. 

11 Viz např. POWELL, J. L., HENDRICKS J.: The Welfare State in Post-Industrial Society. 

New York: Springer Science & Business Media, 2009, s. 44n. 

12 GEERTZ, C. J.: Ideologie jako kulturní systém. [In] Apter, David [ed.]: Ideologie a 

nespokojenost. New York: Free Press, 1966. 

13 Z pohledu interpretativní sociologie je můj projekt nesmyslný. Svoji obhajobu stavím na 

přesvědčení, že kvantitativní metody mohou pomoci odhalovat souvislosti [pozn. aut.]. 
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mezigenerační reprodukci ideologických postojů podle zastánců faktualistického 

diskursu, mělo by jejich zkoumání jen deskriptivní význam. Kdyby naopak stoprocentně 

platilo behaviorialistické stanovisko, jehož základem je Thomasův teorém14, bylo by 

nejlepší na vědecké zkoumání postojů rezignovat, neboť prakticky vylučuje objektivní, 

tzn. vědecké závěry. Tato metodologická dualita je typická pro sociologii jako vědecký 

obor prakticky ve všech paradigmatech a nezbývá, než se s ní smířit anebo spíše uvažovat 

o tom, zda je vůbec ve společenských (idiografických) vědách perspektivní snaha 

o prosazení jen jednoho „objektivního“ diskurzu, jak je tomu obvykle ve vědách 

nomotetických. 

Uvažujeme-li o dopadu ideologie na jednání (především na politiku), jsou 

intelektuálové nositeli (a tvůrci) právě vědění o smyslu (meaningful knowledge), 

symbolického vědění, produkovaného sociálními vědami a humanitními studiemi 

[Müller v doslovu ke Stehr a Adolf, s. 236]. Jak je toto vědění prakticky užíváno (action 

knowledge), je už opět mimo záběr této práce; k tomu mohu uvést jen charakteristický 

citát z Keynesovy Obecné teorie: „[…] myšlenky ekonomů a politických filosofů, nechť 

jsou již správné nebo mylné, [jsou] mnohem vlivnější, než se všeobecně předpokládá. Ve 

skutečnosti je svět téměř výlučně jimi ovládán.“ [Keynes s. 355]. Ekonomie patří mezi 

sociální vědy a její ideologická nadvláda je dnes nesporná, patří však svým předmětem 

spíše do paradigmatu interpretativního (nebo by tam alespoň patřit měla).  

I zde již ale musíme věnovat pozornost narůstajícímu ideologickému vlivu 

environmentalismu, např. v duchu Ulricha Becka15, podle kterého by se současná 

společnost, kterou nazývá druhá moderna nebo reflexivní modernita, měla místo o další 

zvyšování blahobytu starat o snižování rizik, které sama produkuje (a které ekonomové 

eufemisticky zahrnují do externalit). To je v zásadě podstatou pojmu udržitelný rozvoj. 

Beckovi ovšem nejde jen o znečištění životního prostředí, nýbrž upozorňuje na další 

globální rizika, jakými je např. jaderný konflikt a průmyslové technologie (jaderné, 

chemické, biologické). Konstatuje, že věda, resp. technika, která byla v původní moderní 

společnosti obdivovaným prostředkem k odstraňování nedostatku, se v druhé moderně 

stává obávaným producentem rizik. To má vliv i na ideologii: zatímco „v klasické 

                                                

14 „ Jestliže je určitá situace lidmi definovaná jako reálná, pak je reálná ve svých důsledcích“ 

(THOMAS, W. I.: Child in America, 1928). 

15 BECK., U.: Riziková společnost: na cestě k jiné moderně. Praha: SLON, 2011. 
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industriální společnosti se konflikty zakládaly na nestejném rozdělování hmotných 

statků, v rizikové společnosti jde především o požadavek bezpečnosti“ [Šubrt 2007b, 

s. 219]. 

2.2 Vztah vědění a ideologie 

Podle Comta měla být sociologie nástrojem k řízení nové společnosti. „Sociální 

fyzika“ měla objevit zákonitosti sociálního vývoje i jednání a pozitivní (vědecké) vědění 

mělo produkovat pozitivní morálku a pozitivní politiku na rozdíl od vědění tradičního 

(teologického či metafyzického), které již považoval za překonané – přinejmenším 

v tomto smyslu. Historie však brzy ukázala, že věda sice může mnohé vysvětlit, ale 

hodnotové struktury se vytvářejí (resp. získávají význam) pouze sociálním jednáním, 

nikoli vědeckým výkladem. 

Nejcitelněji se (tehdy) pozitivistických ideálů dotkla Marxova teorie konfliktu, 

podle které je ideologie pouhým mocenským nástrojem utlačovatelů, falešným vědomím 

spojeným s třídním postavením jednotlivce. Marx se termínu „sociologie“ vyhýbal a své 

učení považoval především za prostředek k odstranění nespravedlivého rozdělení 

společnosti (viz např. Kubátová nebo Hauser in Šubrt, 2007a, Stehr a Adolf, s. 18n). 

Max Weber ve mnoha svých dílech polemizoval právě s Marxem: v sociologii 

náboženství se zjednodušeným pojetím základny (bytí) a nastavby (vědomí), v typologii 

panství s třídním antagonismem, v prosazování racionalizace s revolučním pojetím 

společenského rozvoje. V sociologii vědění je považován za iniciátora interpretativního 

paradigmatu, rozpracovaného později Alfrédem Schützem. 

Mannheim problematiku ideologie rozpracoval tak, že rozdělil bytí na akceptované 

(přijímané), vytvářející ideologie a neakceptované (odmítané), vytvářející utopie. Utopie 

pak stojí proti ideologii v opozici. 

Až potud nešlo oproti marxismu o významný posun. Poté však Mannheim přišel 

s rozdělením ideologií na partikulární, ne snad přímo lživé, ale přinejmenším faktický 

stav vědomě zahalující, a ideologii totální, předmět sociologie vědění, která již nic 

nezahaluje, ale snaží se jednotlivé partikulární ideologie ozřejmit a pochopit, neboť 

„každé živé myšlení je vázáno na bytí“ [Mannheim, s. 126]. Totální ideologie tedy 

neslouží skupinovým zájmům, ale obecnému vědění. 
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Dalším přínosem (nebo alespoň rozdílem) oproti Marxovi bylo přenesení úlohy 

zprostředkovatele společenské změny z proletariátu na inteligenci. Ta, protože je 

nositelem a producentem vědění a přitom není v „antagonistickém“ rozporu s vládnoucí 

ani ovládanou třídou, je schopna prohlédnout ideologické závoje („prolomit se do světa 

pravé zkušenosti“ [Mannheim, s. 197]). 

2.3 Koncept výzkumu hodnot 

Podle mého přesvědčení je Mannheimem zkoumaná problematika dnes opět 

aktuální, včetně jejího přesahu do oblasti vzdělávání. Po zvážení svých možností jsem se 

rozhodl využít data z dotazníkového výzkumu hodnotových struktur nových studentů 

bakalářského studia FHS vedeného Ing. Prudkým, kterého se aktivně účastním. 

Metodicky jde o opakované průřezové šetření [Hendl s. 56], prakticky ovšem v mém 

případě redukované na zpracování sekundárních dat. 

Autor dotazníku navazuje na empirické výzkumy Miltona Rokeache (RVS16), 

Ronalda Inglehardta (WVS17, EVS18), Shaloma Schwartze (SVS19) a Geerta Hofstedeho 

(HERMES20).  

Rokeache můžeme označit za obnovitele snah o empirický přístup k hodnotám, 

„opuštěný“ po kritice Parsonsova funkcionalistického pojetí. Jeho metoda (value survey 

– typicky 36 položek) rozděluje hodnoty na instrumentální a terminální a z výpovědí 

respondentů konstruuje jejich hodnotové preference jako empirická data, která je možné 

porovnávat v čase či prostoru. 

                                                

16 Viz Rokeach Value Survey, např. [online] www.Wikipedia.com. 

17 Viz World Value Survey, např. [online] www.wordvaluessurvey.org. 

18 Viz European Values Study, např. [online] www.europeanvaluesstudy.eu. 

19 Viz SCHWARTZ, S. H.: Universals in the content and structure of values: Theory and 

empirical tests in 20 countries. In: ZANNA M. [ed.] Advances in experimental social 

psychology. Vol. 25, 1992. New York: Academic Press. 

20 Viz HOFSTEDE, G.: Národní kultury ve čtyřech dimenzích: Teorie kulturních rozdílů mezi 

národy založená na výzkumu. In: Mezinárodní studia managementu a organizace, sv. 13, 1983 

– číslo 1-2, s. 46-74. 
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Inglehart na Rokeache přímo navázal. Protože předmětem jeho zájmu byl přechod 

od materialistické k postmaterialistické společnosti21, rozdělil hodnoty ve smyslu 

Maslowovy hierarchie potřeb na materialistické a postmaterialistické, takže do dotazníku 

umístil dotazy zjišťující, co respondenti považují za důležité pro budoucnost své země 

(pořádek, účast na správě, růst cen, svoboda projevu, ekonomický růst, atd.). V původní 

podobě šlo o čtyři, později o dvanáct položek. Posléze pak přidal i zkoumání dichotomie 

mezi tradičními a náboženskými postoji oproti moderním a sekulárním a dichotomie mezi 

autoritářskými, uzavřenými a demokratickými, otevřenými tendencemi [Prudký 2009, 

s. 80]. 

Hofstede do problematiky zapojil několik dalších „dimenzí“, ale především 

vyzdvihl pojem „národní kultury“ – kolektivního nastavení mysli, které lze zjistit a mezi 

jednotlivými kulturami porovnávat. Jeho zaměření využila firma IBM s pobočkami po 

celém světě, která jej pověřila výzkumem pro svoje účely. Z jeho práce22 vycházejí 

dodnes mnohé praktické příručky pro řízení HR v odlišných kulturních prostředích. 

Schwartz Value Survey je podle B. Řehákové „asi nejužívanějším prostředkem 

k měření hodnotových orientací v současné době“. Schwartz spolu s Bilskym definovali 

osm hodnotových typů, jejichž počet se později zvýšil na jedenáct. Typy rozčlenili do 

třech oblastí: hodnoty podporující bezproblémové sociální vztahy, hodnoty posilující ego 

a hodnoty vyjadřující spokojenost s nebo důvěru ve svou jedinečnost [Řeháková, 

s. 108n].  

Na základě výzkumů později přeformulovali hypotézy o vztazích mezi typy. Typy, 

nazírané jako cíle, rozdělili jen na dvě základní oblasti: dosažení prvních slouží primárně 

individuálním zájmům (moc, úspěch, požitkářství, stimulace, samostatnost), dosažení 

těch druhých primárně zájmům kolektivním (benevolence, tradice, konformizmus). 

Univerzalizmus, bezpečnost a spiritualita slouží oběma zájmům. Další empirická šetření 

pak neprokázala existenci spirituality jako hodnotového typu [Řeháková, s. 111]. 

                                                

21 INGLEHART, R. F.: The Silent Revolution. Princeton: Princeton University Press, 1977. 

22 HOFSTEDE, G.: Culture's Consequences: International Differences in Work-Related Values. 

Cross Cultural Research and Methodology Series. 1984, vol. 5. 
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[Obrázek byl převzat z Řeháková, s. 112]. Podle Řehákové Schwartz23 uvádí, že 

výzkumy v 18 zemích ukazují, že soubor deseti hodnotových typů je úplný. Ve všech 

výzkumných souborech se objevila očekávaná kruhová struktura. 

Z těchto typů se v našem výzkumu v určitém smyslu zkoumá úspěch, požitkářství, 

bezpečnost, konformizmus, tradice a univerzalizmus. 

2.4 Koncept dotazníku 

Prudký vytvořil vlastní teoretický koncept dotazníku, který předpokládá, že jsou 

jednotlivé zkoumané indikace upraveny pro konkrétní zkoumanou „národní kulturu“, 

tzn., že otázky předkládané respondentům nejsou jen přeloženy do jiného jazyka, ale 

přizpůsobeny. Sám o tom uvádí: „Z možností, které v těchto pracích [reoperacionalizace 

Inglehartových a Schwartzových postupů – pozn. aut.] přicházely v úvahu (a postupně 

jsme se je pokoušeli zpřesňovat a formulovat), nakonec vyšlo, že nelze k volbě takového 

konceptu přistupovat z hlediska obsahových diferencí či shod, ale právě z hlediska 

                                                

23 SCHWARTZ, S. H.: A proposal for measuring value orientation across nations. In: The 

European social survey core questionnaire development. ESS central co-ordinating team, 2001, s. 241 – 

296. 
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konstrukce indikátorů a vztahu k analýze výrazů, slov a výroků popisujících jednotlivé 

aspekty hodnot. Oddělili jsme proto formu přístupu od obsahu jednotlivých součástí 

struktury hodnot. […] Protože pro obecné využití je potřeba pro jednotlivé součásti 

kultury hodnot nalézt odpovídající a využívané nástroje vedoucí k poznání jejich 

specifického obsahu pro danou kulturu. […] jde o relativně jednoduchý soubor nástrojů, 

které lze i během jednoho empirického šetření současně ověřovat nebo porovnávat 

s postupy vyvinutými pro odlišnou kulturu.“ [Prudký 2009, s. 106, kurzíva Prudký]. 

Daný výzkum je na fakultě prováděn již od roku 2002, zpočátku každoročně, 

později ve dvouletých intervalech (naposledy r. 2018). Dotazník je poměrně rozsáhlý 

a výstupy z něj již byly použity v mnoha studentských pracích. Částečné shrnutí výzkumu 

poskytuje elektronická publikace [Prudký 2017a]. Od roku 2017 se výzkum rozšířil i na 

Provozně ekonomickou fakultu Mendelovy univerzity v Brně a Filozofickou fakultu 

Univerzity Palackého v Olomouci. První srovnání již také bylo publikováno [Prudký 

2017b]. 

Pro účely svého výzkumu jsem použil indikátory zkoumající mínění studentů 

o „ideální“ společnosti: kvantitativně jsem zpracoval předložené jazykově vyjádřené 

diference. Tyto indikátory jsem vyhodnotil v časové řadě od roku 2006 (starší dotazníky 

nejsou plně kompatibilní) a na závěr jsem provedl komparaci výsledků všech tří fakult 

(PEF a FF r. 2017, FHS r. 2016 a 2018). 
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Vybrané indikátory se pokoušejí odhalit několik základních ideologických pozic 

respondentů prostřednictvím několika dichotomických24 dvojic subjektivních postojů 

(resp. mínění o nich): 

Jakými zásadami by se měla řídit společnost, v níž byste chtěl/a žít Vy? Přečtěte si 

několik dvojic takovýchto zásad a u každé dvojice vyberte, které zásadě dáváte 

přednost. (Vyberte jednu odpověď v každém řádku.) 

Tab. 1- Otázka v dotazníku 
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1. zaměřit se na co nejvyšší 

ekonomický výkon (p9a) 

 
    zaměřit se na poklidný 

život, nehonit se 

2. upřednostňovat 

dodržování tradic (p9b) 

 
    

upřednostňovat 

modernizační změny 

3. rozhodovat spíše podle 

odborníků (p9c) 

 
    

rozhodovat spíše podle 

názorů veřejnosti 

4. usilovat o co největší 

technickou vyspělost (p9d) 

 
      

usilovat hlavně o 

duchovní rozvoj 

5. vnášet především řád do 

života (p9e) 

       
dávat lidem co největší 

volnost 

 

2.4.1 Zaměření na výkon a výdělek versus poklidný život (eudaimonia, 

hédonismus) 

Zaměření na „pohodu“ dělí vědci do více oblastí: Eudaimonia je pohoda osobní 

(nazývaná také psychologická), odpovídající Aristotelovu pojetí stavu mysli prostého zla, 

„který spočívá v uskutečňování ctnosti a v jejím dokonalém a stálém užívání, 

                                                

24 Polarita otázek je „zjemněna“ upravenou pětibodovou Likertovou škálou, jak je vidět 

v tabulce 1. Ve skutečnosti by ale „nevím“ mělo být uprostřed – zde bylo nutné odpovědi 

nevím vyřadit nebo označit zvlášť, neboť by korelovaly s druhým pólem (jsou zakódovány 

kódem 5) [pozn. aut.]. 
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v dokonalém plnění životního úkolu a ve vnitřním zušlechtění“25. Někteří autoři proto 

rozlišují zvlášť pohodu sociální (social well-being), jejíž koncept odpovídá eudaimonii, 

ale na rozdíl od ní „je primárně veřejným fenoménem, který reprezentuje sociální úkoly, 

se kterými se lidé setkávají ve svých sociálních životech“ [tamt.]. Hédonismus je ryze 

subjektivní indikátor kvality života, zahrnuje vysokou úroveň prožívaných pozitivních 

emocí, nízkou úroveň prožívaných negativních emocí a kognitivní hodnocení vlastního 

života jako celku – životní spokojenost26.  

Stručným rozborem hédonismu - „nejvýraznější hodnotové orientaci studentů 

1. ročníku FHS UK“ se zabývá Prudký [Prudký 2017a, s. 64-67]. Obecně je možné 

konstatovat, že ve všech vzorcích (nejen na FHS) jednoznačně převládá příklon 

k poklidnému, spokojenému životu bez „honby za výkonem“. 

2.4.2 Otevřenost vůči změnám versus lpění na tradici 

Podle Rokeache27, který ji testoval pomocí 58 indikátorů, je postojová otevřenost 

a uzavřenost důležitá polární dimenze osobnosti. Aniž zabředneme do detailů, můžeme 

konstatovat, že čím je postoj otevřenější, tím je člověk nezávislejší, racionálnější 

a odolnější vůči vnějším tlakům, dokáže lépe rozlišovat mezi informací o světě 

a informací o zdroji. Lpění na tradici bylo typické pro společnosti, které neznaly jiný 

způsob ověřování vhodnosti určitého jednání. V moderní společnosti posvátnou víru 

v tradice nahradila posvátná víra v právní normy [uvádí Jan Keller v Sociologické 

encyklopedii, heslo Tradice], samozřejmě s přihlédnutím k míře a druhu sociální adaptace 

jedince: od konformity až po revoltující odpor. Typifikujícím dílem v této dichotomii je 

Weberovo Wirtschaft und Gesellschaft. 

2.4.3 Důvěra v expertní vědění versus vědění sociální (obvyklé, většinové) 

Expertní vědění je výsledek a současně předpoklad modernity. Jeho základem je 

myšlení vědecké, které mělo nahradit myšlení tradiční. Můžeme odkázat na Comtovo 

rozlišení teologického, metafyzického a pozitivního stádia vědění. V současnosti ovšem 

výraz sociální vědění neznamená totéž, co měli osvícenci na mysli jako tradiční vědění, 

                                                

25 BLATNÝ, M. [ed.]: Psychologie celoživotního vývoje. Praha: Karolinum 2016, s. 193. 

26 DIENER, E.: Subjective Well-Being. Psychological Bulletin, Vol. 95, No. 3, 1984, odkaz dle 

Blatný, c.d.  

27 ROKEACH M.: Open and Closed Mind. New York: 1960. 
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to společenské vědy označují jako vědění předmoderní. Podle Giddense je expertní 

vědění spolu se symbolickými znaky (jako jsou především peníze) dvěma základními 

typy vyvazujících (dis-embedding) mechanismů v moderní společnosti, „vnitřně 

spojených s rozvojem moderních sociálních institucí“ [Giddens, s. 27].  

V tomto indikátoru se tedy zkoumá problematika důvěry: věda nebo sociální 

zkušenost? Tématem se zabývali již klasikové (Durkheim, Simmel, Tönnies), později 

např. Niklas Luhmann nebo již uvedený Ulrich Beck.  

2.4.4 Spor mezi instrumentální a metafyzickou dimenzí bytí 

Tato dimenze zní filozoficky (připomeňme např. Heideggera, Finka, Arendtovou či 

Patočku). Psychologie zase předkládá dichotomii mezi instrumentálními a afektivními 

vztahy. V sociologii snad první důkladně rozebral potřebu transcendentality Weber, když 

psal o „odkouzlení světa“ a „ovládání věcí propočtem“28. Pro Durkheima bylo 

náboženství „spolehlivým tmelem sociálního celku“ [Keller s. 221]. I Mannheim 

považoval křesťanství za důležitou součást hodnotového systému. Právě zde je ukryto 

nebezpečí ztráty smyslu – moderní anomie. Pozitivní vědění mělo v tomto ohledu 

nahradit náboženství a/nebo filozofii, což se mu však nepodařilo. V tomto indikátoru 

samozřejmě nejde o zkoumání vztahu respondenta přímo k víře – je to pokus o vyjádření 

jeho představy o tom, zda by ideální společnost měla podporovat i snahy svých členů stát 

se, řečeno se Sókratem, „lepšími lidmi“. 

2.4.5 Řád versus volnost 

Zde se můžeme zamýšlet nad představou společnosti konsensu a společnosti 

donucovací v celém spektru od anarchie po totalitu, ale prakticky máme na mysli spíše 

rozdíl mezi společností otevřenou a uzavřenou. V intencích Karla Poppera spočívá 

otevřenost společnosti zjednodušeně v tom, že ke změnám není nutná revoluce, ale 

současně v ní jsou jednotlivci odpovědni za své činy. Ideologie takové společnosti by 

ideálně měla být neutrální, tj. ponechávající svým členům ideologickou volnost. To je 

samozřejmě opět jen idea, neboť „každá společnost má svoji explicitně deklarovanou či 

v životě společnosti implicitně obsaženou ideologii“ (Šubrt 2014, s. 175). Navíc, 

                                                

28 WEBER, Max: Metodologie, sociologie a politika. Praha: Oikoymenh, 1998, s. 118. 
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považujeme-li společnost za autopoietický (sebe sama utvářející) systém29, nemůže být 

už z definice zcela otevřená.  

2.4.6 Jiné (nezkoumané) ideologické dichotomie 

Předchozích pět odstavců zajisté nevyčerpává celou problematiku ideologických 

dichotomií. Můžeme např. uvažovat o individualismu a kolektivismu (či komunitarismu), 

elitářství a rovnostářství, nacionalismu a globalismu nebo o ekologismu 

(enviromentalismu) a jeho pragmatickém opaku, atd. Některé z vhodných indikátorů 

bychom nalezli i v použitém dotazníku. Ačkoli je nutné vždy přihlížet k celkovému 

kontextu, a tyto dichotomie nejsou nepodstatné, musel jsem rozměr práce redukovat - 

zmnožením zkoumaných kategorií bych problematiku jen rozmělnil, aniž bych dokázal 

dospět k vyšší průkaznosti výsledků. 

2.5 Výzkumné otázky a hypotézy 

Výzkumné otázky: Mění se v čase ideologické postoje nových studentů FHS? Liší 

se tyto postoje (bez ohledu na trendy) v rámci sledovaných tří fakult? 

Hypotézy: 1. Výrazné trendy v postojích je nulová hypotéza – postoje budou 

poměrně zafixované. 2. Odlišnost ideologických postojů mezi studenty různě zaměřených 

fakult se prokáže.  

K těmto předpokladům mě přivedly již publikované výsledky (Prudký 2017a, 

2017b), které prokazují, že přes mírné změny v demografii vzorku jsou hodnotové 

orientace studentů FHS poměrně konzistentní a zjištěné trendy se pohybují v řádu 

procent. Znamená to, že studium na FHS volí určité „osobnostní typy“ studentů? Jsou 

jejich ideály obdobně konzistentní v čase? V roce 200230 přicházeli studenti, narození 

ještě za minulého režimu, studenti od roku 2014 jsou již generace Z31 … Korelují nějak 

jejich ideály s tím, zda skutečně chtěli studovat fakultu tohoto typu? 

                                                

29 LUHMAN, N. [1981]: Sociální systémy. Praha: Centrum pro studium demokracie a kultury, 

2006. 

30 Můj výzkum operuje s daty až od r. 2006, ale až do r. 2018 [pozn. aut.]. 

31 Mileniálové jsou narození v letech 1983 až 1994. Generace Z je označení pro narozené 

v letech 1995 až 2003 [zdroj: Deloitte Global Millenial Survey 2020, k dispozici online na 
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Naopak faktorová analýza hodnotových rámců studentů třech fakult v Prudkého 

studii [2017b] naznačila určité rozdíly ve skladbě faktorů. Ideologické indikátory však do 

ní nebyly zahrnuty. Opět můžeme vyslovit domněnku o „typech“ studentů. Jsou opravdu 

jiné? Nebo jsou vysokoškolští studenti v ideologickém kontextu obecně homogenní? 

Nelze samozřejmě předpokládat, že je na každé fakultě jen jeden zprůměrovaný, ale od 

ostatních odlišný „typ“! 

2.6 Výběr vzorku; prostředí výzkumu 

Vzorkem byli studenti FHS, účastnící se tzv. Letní školy před zahájením 1. ročníku 

denního studia. Účast na výzkumu není povinná a je plně anonymní. Na datech lze 

bohužel vypozorovat postupně s lety klesající zájem o účast na výzkumu, ovlivněný také 

zařazením v harmonogramu Letní školy do její druhé poloviny. 

Demograficky se jedná o poměrně homogenní vzorek. Studenti pocházejí 

z relativně dobře situovaných rodin, genderově trvale převažují ženy (kolem dvou třetin). 

Pozorovat lze určité dlouhodobé tendence: Především klesá podíl studentů z Prahy, 

i když stále tvoří největší skupinu (z více než poloviny klesl na méně než třetinu). Největší 

skupinu tvoří absolventi gymnázií, jejich podíl však klesl z 62% na 33%, především ve 

prospěch absolventů neprůmyslových SOŠ. Klesá podíl otců s vysokoškolským 

vzděláním (ze tří pětin na necelou třetinu), nejvíce ve prospěch otců s maturitou. Obdobně 

si první místo vyměňují stejné skupiny matek, kde většinou mírně převládají 

středoškolačky. Z ostatních údajů stojí za pozornost pokles vybavení domácnosti rodičů 

studenta knihovnou  s více než 500 svazky (ze 70% na 40%).  

Demografické údaje lze hypoteticky vyhodnotit dvěma způsoby: Buďto stoupá 

zájem o studium FHS v rodinách s nižším sociálním kapitálem nebo naopak klesá v těch 

s vyšším: „pravda“ bude jako vždy někde mezi těmito krajnostmi. Nelze také opominout 

vliv obecné demokratizace našeho vysokého školství, která v daném období nepochybně 

proběhla a stále probíhá. Údaje jsou převzaty z Prudký 2017a, s. 15-23. 

Vzhledem k tomu, že konkrétním diskurzem je úloha intelektuálů při tvorbě 

ideologického výkladu světa, zdá se být výběr obzvlášť vhodný, neboť studenti dosud 

                                                

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html, 

staženo 14. 7. 2020]. 

https://www2.deloitte.com/global/en/pages/about-deloitte/articles/millennialsurvey.html
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nejsou stratifikačně „poznamenáni“ svým postavením (povoláním). Tím nemám na 

mysli, že by student byl „nehotový člověk“, ale nebyl dosud vystaven vlivům letité 

terciální socializace32. Předpokládám, že právě takoví jedinci by měli být nositeli 

„čistých“ ideálů (získaných ovšem i mezigeneračním přenosem), nezkalených dlouhou 

praxí (případně získaným mocenským statusem)33, přestože jejich aktuální vliv na 

společenské vědění je pravděpodobně dosud malý. Rozšíření zjištěných poznatků na 

celou společnost, která je formovala, by však zřejmě nebylo dostatečně zdůvodněné. 

Právě proto pokládám za důležité porovnání studentů tří fakult s odlišným 

zaměřením a hledám rozdílné postojové orientace, protože vycházím z domněnky, že 

přinejmenším podstatná část studentů si vybírá studijní obor podle svých postojů 

(samozřejmě nejen ideologických). I když podíl studentů, kteří chtěli studovat přímo na 

naší nebo na podobné fakultě, pomalu klesá: Ze 75% v r. 2002 na 62% v r. 2018. 

Pochopitelně by byl zajímavý srovnávací výzkum u absolventů, tedy u těch, kteří vytrvali 

a tím svou volbu potvrdili. 

V práci jsem použil tzv. úplný a zpřesněný vzorek. Do zpřesněného vzorku byli 

vybráni pouze respondenti, kteří v dotazníku uvedli, že chtěli studovat právě na této 

fakultě nebo na fakultě s podobným zaměřením. Statistické výsledky z úplného 

i zpřesněného vzorku jsem porovnal a závěry vyvodil s přihlédnutím k oběma z nich. 

Protože časové srovnání ukázalo, že studenti FHS v r. 2016 v několika indikátorech 

vybočují z dlouhodobých trendů, zařadil jsem tento ročník do srovnání jako samostatně 

vyhodnocený. 

Demografické složení vzorků z filozofické a ekonomické fakulty je podobné, ne 

však shodné. Genderově je tvoří ženy dokonce až ze tří čtvrtin (FHS dvě třetiny). 

Knihovnou o 500 svazcích disponuje čtvrtina až třetina domácností rodičů (FHS 40,4%, 

FF 34,8%, PEF 26,3%). Vzdělání rodičů se sice v procentech odlišuje, ve skupinách však 

souhlasí: nejvíce je otců i matek s maturitou, poté s VŠ. Obdobně je tomu v indikátorech 

hmotného zajištění rodiny studenta. Na filozofické fakultě je oproti FHS vyšší procento 

                                                

32 VÝROST, J., SLAMĚNÍK, I.: Sociální psychologie. Praha: Grada, 2008. 

33 Věk je proměnná nejsilněji korelující s hodnotami [Prudký 2009, s. 284]. 
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absolventů gymnázií (FF 71%, FHS 54%, PEF 43%), na ekonomické absolventů 

neprůmyslových středních škol (PEF 44%, FHS 32%, FF 24%). 

Důležité je ještě kritérium pro výběr zpřesněného vzorku - procento studentů, kteří 

chtěli studovat na dané nebo podobně zaměřené fakultě: na FHS to bylo 53,6%, na FF 

81,4% a na PEF 70% respondentů. Demografické údaje jsou převzaty z Prudký 2017b, 

s. 8 – 13, data o FHS zde tedy odpovídají vzorku, který je v této práci označen jako 

FHS 2016. 

2.7 Analytické postupy 

Data jsem zpracoval obvyklými statistickými metodami v programu IBM® 

SPSS®, se kterým jsem se teoreticky i prakticky seznámil při studiu a při spolupráci na 

získání i zpracování dat pro výše zmíněnou souhrnnou publikaci. 

Ke zkoumání trendů jsem použil relativní četnosti odpovědí na dané otázky 

dotazníku v časové řadě. Provedl jsem i testy některých vzájemných korelací.  Bohužel 

upřesnění hledaná v souvislosti s tím, zda respondent chtěl studovat danou či obdobnou 

fakultu (zpřesněný vzorek), se neukázala jako významná – možná i proto, že příliš 

poklesla velikost vzorku. 

Při porovnání tří fakult jsem použil faktorovou analýzu (běžnou metodiku: 

korelační matice, rotace Varimax). Předností faktorové analýzy při komparaci tří fakult 

je názornější rozlišení rozdílů, neboť přímá interpretace dichotomických otázek je 

poměrně obtížná. 

2.8 Hodnocení kvality výzkumu 

Otázkou (kterou zde ale nemůžeme řešit) je: Testuje dotazník hodnotové orientace 

anebo postoje studentů? Podle Sociologické encyklopedie je postoj (Jan Vláčil) „relativně 

ustálený sklon jedince chovat se v určité situaci určitým způsobem, příp. reagovat 

pozitivně nebo negativně na podněty s takovou situací spjaté“, zatímco hodnotová 

orientace (Zdeněk Strmiska) je mnohem složitější pojem: Je to „soustava hodnot, která 

se vytváří především na základě toho, že typy hodnoty a způsoby hodnocení se liší nejen 

obsahově, ale i strukturálními pravidly, podle nichž se tvoří soustavy hodnot“. Vláčil 

uvádí, že „obecně přijatá koncepce souvislosti mezi postojem, motivační strukturou 

osobnosti a její hodnotovou orientací neexistuje. Verbalizací postoje je názor, mínění“. 

https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Hodnota
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/Orientace_hodnotov%C3%A1
https://encyklopedie.soc.cas.cz/w/M%C3%ADn%C4%9Bn%C3%AD


 

str. 17 

Je však možné nalézt například odkazy na práce, podle kterých se postoj realizuje 

v jednání, motivovaném vztaženou hodnotou34. 

Právě tak je vždy sporné, zda otázky položené v dotazníku, tj. verbalizované 

dichotomie, nevypovídají více o výzkumníkovi než o respondentech. Metodiku tvorby 

otázek však také nemůžeme řešit – problematika je nastíněna v subkapitole 2.4 Koncept 

dotazníku. 

Výstupy z dotazníku byly již opakovaně vyhodnoceny jako validní a reliabilní, což 

je ověřeno i jeho dlouhodobostí. Výsledky výzkumu jsou pochopitelně omezeny 

hranicemi možností kvantitativního šetření. Je zřejmé, že dané téma by bylo velmi vhodné 

podrobit výzkumu kvalitativnímu – pro ten mi však chybí osobní předpoklady, kapacita 

i zkušenost. 

Určitým nedostatkem srovnání je fakt, že nejsou k dispozici víceletá data z jiných 

vysokých škol. Tak, jak lze pozorovat určitá vybočení ve vzorku FHS r. 2016, nemusí být 

i použitá data druhých fakult dostatečně dlouhodobě reprezentativní. 

2.9 Etické otázky společenskovědního výzkumu 

Účast respondentů na výzkumu je plně anonymní a dobrovolná. I když se provádí 

v rámci povinné Letní školy, je z historie výzkumu (porovnáním velikosti vzorků a počtu 

zapsaných studentů, viz Prudký 2017a, s. 14, Prudký 2017b, s. 7) zřejmé, že se jej 

neúčastní ani zdaleka všichni její frekventanti. Studenti jsou přitom seznámeni s účelem 

výzkumu a možnostmi jeho využití ve vlastní práci, jak jsem učinil i já. 

  

                                                

34 Viz NEWCOMB, T. M., TURNER, R. H., E. CONVERSE, P. E.: Social Psychology: The 

Study of Human Interaction (1965) 
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3. Empirická část 

3.1 Stručný přehled relativních četností FHS v časové řadě – úplný vzorek 

Účelem této části práce bylo zjistit základní ideologické orientace studentů 

a potvrdit hypotézu, že v časové řadě nebudou nalezeny trvalé změnové trendy, tzn. že 

ideologické postoje budou dlouhodobě relativně setrvalé. 

V jednotlivých tabulkách jsou kvůli nedostatku tiskového místa použity zkratky: 

++1 znamená „rozhodně pro první část výroku“, +1 znamená „spíše pro první část 

výroku“, +2 znamená „spíše pro druhou část výroku“, ++2 znamená „rozhodně pro 

druhou část výroku“. Sloupce kumul. obsahují součet obou předchozích sloupců, tedy 

celkové procento hlasů pro první nebo druhou část výroku a jsou zde proto, že jsou 

vyneseny v příslušejícím grafu. Sloupec označený N obsahuje jako obvykle velikost 

vzorku. 

Také znění výroků z dotazníku je zkráceno: Co nejvyšší ekonomický výkon vs. 

poklidný život odpovídá výroku 1. zaměřit se na co nejvyšší ekonomický výkon – zaměřit 

se na poklidný život, nehonit se. Dodržování tradic vs. modernizační změny odpovídá 

výroku 2. upřednostňovat dodržování tradic – upřednostňovat modernizační změny. 

Rozhodování podle odborníků vs. názorů veřejnosti odpovídá výroku 3. rozhodovat spíše 

podle odborníků – rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti. Technická vyspělost vs. 

duchovní rozvoj odpovídá výroku 4. usilovat o co největší technickou vyspělost – usilovat 

hlavně o duchovní rozvoj. Řád vs. volnost odpovídá výroku 5. vnášet především řád do 

života – dávat lidem co největší volnost. 

V doprovodném textu jsou pak výroky mnohdy ještě více zjednodušeny ve 

prospěch srozumitelnosti textu. To však neznamená, že by tím byl zužován jejich smysl.  

Rád bych také upozornil, že pokud jsou studenti v textu zkratkovitě označováni jako 

„humanisté“, „filozofové“ či „ekonomové“, nechci tím říci, že by jimi již snad byli – 

pořád jde o teprve začínající studenty dané fakulty a o jejich postoje, které možná mají 

nějakou souvislost s oborem studia. 
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tab. 2, graf 1: Co nejvyšší ekonomický výkon vs. poklidný život (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 0,8 16,8 17,6 49,6 26,4 76,0 6,4 124 

2016 2,6 7,2 9,8 52,6 34,2 86,8 2,6 151 

2014 2,7 17,1 19,8 54,1 19,4 73,5 5,9 220 

2012 3,6 19,4 23 38,2 33,3 71,5 5,5 165 

2010 4,6 23,8 28,4 48,3 17,2 65,5 6,1 260 

2008 3,1 15,1 18,2 50,5 26,4 76,9 4,4 388 

2006 1,8 18,2 20 44,0 31,0 75,0 4,9 381 

 

Jednoznačně vítězí poklidný život. Ekonomickému výkonu dává od počátku 

přednost méně než čtvrtina dotázaných (rozhodně první uvádí méně než dvacetina, 

zatímco rozhodně druhé i víc než třetina) a přestože se meziročně údaje mírně vychylují 

(např. 2016 i v dalších indikátorech), je trend dlouhodobě vyrovnaný. V tomto indikátoru 

je trvale nejnižší podíl nerozhodných. 
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tab. 3, graf 2: Dodržování tradic vs. modernizační změny (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 5,6 32,0 37,6 37,6 13,6 51,2 11,2 124 

2016 2,6 36,8 39,4 28,9 9,9 38,8 21,1 151 

2014 5,0 33,8 38,8 37,8 9,0 46,8 13,5 220 

2012 3,6 35,2 38,8 36,4 10,9 47,3 13,9 165 

2010 3,1 27,2 30,3 42,5 11,5 54,0 15,7 259 

2008 3,6 29,0 32,6 42,1 9,5 51,6 14,9 386 

2006 4,9 31,8 36,7 37,8 9,4 47,2 16,1 380 

 

 

Mírná většina je otevřenější ke změnám - dodržování tradic dává od počátku 

přednost méně než 40% dotázaných. Opět nelze v zásadě usoudit na jinou než setrvalou 

tendenci. I zde však „rozhodně první“ uvádí jen 3-5% dotázaných, zatímco rozhodně 

druhé i víc než 10%. Poměrně vysoký je podíl těch, kteří se nemohou rozhodnout. Také 

zde je výsledek r. 2016 vybočující z průměru. 
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tab. 4, graf 3: Rozhodování podle odborníků vs. podle názorů veřejnosti (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 19,2 50,4 69,6 14,4 4,0 18,4 12,0 122 

2016 13,8 49,3 63,1 13,8 5,9 19,7 15,8 150 

2014 15,8 44,6 60,4 17,6 5,0 22,5 16,2 220 

2012 21,8 45,5 67,3 24,2 2,4 26,6 6,1 165 

2010 20,7 46,0 66,7 18,4 2,3 20,7 12,6 258 

2008 17,2 44,6 61,8 19,7 5,1 24,8 12,1 385 

2006 21,6 44,0 65,6 19,5 4,9 24,4 9,9 378 

 

Názory odborníků (expertní vědění) upřednostňuje od počátku kolem dvou třetin 

dotázaných. Je otázkou, zda formulace „názory veřejnosti“ je respondenty chápána jako 

„hlas ulice“, zjišťovaný např. výzkumy veřejného mínění, prostý politický populismus 

anebo jako sociální vědění ve smyslu „common sence“ (zdravý rozum). 
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tab. 5, graf 4: Technická vyspělost vs. duchovní rozvoj (v %), 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 12,0 28,0 40,0 30,4 18,4 48,8 11,2 124 

2016 5,3 17,1 22,4 37,5 25,7 63,2 14,5 152 

2014 13,5 26,1 39,6 28,4 16,7 45,1 14,4 220 

2012 12,1 21,2 33,3 35,2 23,6 58,8 7,9 165 

2010 8,0 26,4 34,4 35,6 15,7 51,3 14,1 258 

2008 8,7 25,9 34,6 33,3 19,7 53,0 11,3 386 

2006 5,5 21,6 27,1 42,7 17,2 59,9 13 381 

 

Až ke dvěma třetinám (ale většinou méně) studentů FHS dává přednost 

duchovnímu rozvoji. Je zde opět viditelný určitý rozdíl v r. 2016, podobně jako v 1.2 

(tradice vs. modernizace). Obdobná je i vysoká polarizace postojů – nelze hovořit 

o jednoznačně převažujícím postoji.  
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tab. 6, graf 5: Řád vs. volnost (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 6,4 28,8 35,2 40,0 14,4 54,4 10,4 124 

2016 0,7 29,6 30,3 35,5 18,4 53,9 15,8 152 

2014 4,5 30,2 34,7 37,4 17,1 54,5 9,9 220 

2012 10,3 38,8 49,1 30,9 10,9 41,8 8,5 164 

2010 7,3 31,8 39,1 34,9 12,3 47,2 13,8 259 

2008 6,2 33,1 39,3 33,8 13,1 46,9 13,1 387 

2006 7,0 32,3 39,3 33,9 14,8 48,7 12,0 380 

 

V postoji k řádu a volnosti můžeme mluvit o vyrovnaných pozicích. Minimální 

většina je obvykle pro volnost, ale méně důrazně (nižší podíl rozhodně pro), řád trvale 

preferuje méně než 40% dotazovaných (kromě r. 2012). 
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3.2 Srovnání tří fakult – relativní četnosti z úplného vzorku 

Protože z časových řad je zřejmé, že vzorek FHS roku 2016 vykazuje více 

odlišností, zařadil jsem samostatně i údaje FHS z tohoto roku. 

tab. 7, graf 6: Co nejvyšší ekonomický výkon vs. poklidný život (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 2,6 7,3 9,9 53,0 34,4 87,4 2,6 

FHS 2018 0,8 16,8 17,6 49,6 26,4 76,0 6,4 

PEF 2017 5,8 26,4 32,2 47,9 19,9 67,8 6,2 

FF 2017 1,9 18,7 20,6 53,6 21,5 75,1 4,3 

 

Výsledek se zdá být poměrně názorný. Největší „hédonisté“ jsou studenti FHS, 

zatímco na ekonomické fakultě je nejvyšší zastoupení preferujících výkon. Přesto i tam 

jde jen o necelou třetinu dotazovaných a jen 6% jich je rozhodně pro ekonomický výkon. 

 

tab. 8, graf 7: Dodržování tradic vs. modernizační změny (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 2,6 37,1 39,7 29,1 9,9 39,0 21,2 

FHS 2018 5,6 32,0 37,6 37,6 13,6 51,2 11,2 

PEF 2017 9,3 24,8 34,1 33,6 13,7 47,3 14,6 

FF 2017 8,6 28,7 37,3 41,6 6,7 48,3 14,4 
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Bylo možné předpokládat, že studenti VŠ nebudou odpůrci modernizací bez ohledu 

na zaměření fakulty. Výsledky však ukazují, že jen v jednom případě (FHS 2018) tvoří 

zastánci modernizace víc než polovinu dotázaných. Pozoruhodné je zjištění, že nejmenší 

podíl zastánců modernizace je na PEF, kde je přitom nejvyšší podíl příznivců výkonu. 

 

tab. 9, graf 8: Rozhodování podle odborníků vs. podle názorů veřejnosti (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 14,0 50,0 64,0 14,0 6,0 20,0 16,0 

FHS 2018 19,2 50,4 69,6 14,4 4,0 18,4 12,0 

PEF 2017 11,6 31,7 43,3 27,2 12,1 39,3 17,9 

FF 2017 18,3 50,0 68,3 14,9 5,8 20,7 11,1 

 

Názorům odborníků přikládají nejmenší váhu studenti ekonomické fakulty. Je to 

výrazem jejich nedůvěry v expertní vědění? Nebo naopak jejich příklonu k populismu? 
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Jak se to srovnává s jejich předchozími postoji? Dvě třetiny humanistů i filozofů 

odborníkům důvěřují. 

 

tab. 10, graf 9: Technická vyspělost vs. duchovní rozvoj (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 5,3 17,1 22,4 37,5 25,7 63,2 14,5 

FHS 2018 12,0 28,0 40,0 30,4 18,4 48,8 11,2 

PEF 2017 20,4 34,2 54,6 23,6 8,0 31,6 13,8 

FF 2017 9,6 34,4 44,0 27,3 11,5 38,8 17,2 

 

Dala by se očekávat nejvyšší náklonnost k duchovnu u filozofů, ale humanisté je 

mírně předstihují (v r. 2016 výrazně, ale to byl na FHS poněkud vybočující rok). 

Převažující instrumentální postoj studentů ekonomie odpovídá očekávání. 
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tab. 11, graf 10: Řád vs. volnost (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 0,7 29,6 30,3 35,5 18,4 53,9 15,8 

FHS 2018 6,4 28,8 35,2 40,0 14,4 54,4 10,4 

PEF 2017 8,8 33,9 42,7 29,1 8,7 37,8 18,5 

FF 2017 8,1 39,2 47,3 34,4 8,6 43,0 9,6 

 

Studenti FHS se k řádu (důrazu na dodržování pravidel) přiklánějí nejméně a jako 

jediní dávají většinově přednost volnosti. U ostatních mírně převládá řád, ale téměř pětina 

ekonomů v tom nemá jasno, což by se dalo vykládat i jako tendence ke zjednodušování 

– studenti ekonomie (a studenti FHS 2016) mají, kromě hédonismu, nejvyšší podíly 

odpovědí „nevím“.  
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3.3 Faktorová analýza – úplný vzorek 

tab. 12: Faktory FHS Univerzity Karlovy 2016 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total % of Variance 

Cumul

ative 

% 

1 1,281 25,613 25,613 1,281 25,613 25,613 1,269 25,381 25,381 

2 1,149 22,979 48,593 1,149 22,979 48,593 1,161 23,212 48,593 

3 ,965 19,301 67,893 
      

4 ,871 17,416 85,309 
      

5 ,735 14,691 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 
,759 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se 

na poklidný život? 
,683 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat 

spíše podle názorů veřejnosti? 

 
,690 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – 

usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 

 
,664 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – 

upřednostňovat modernizační změny? 
,386 -,447 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization.a 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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První zkoumání – FHS 2016 

Studenti FHS roku 2016 byli rozčleněni na dvě významné skupiny (a další tři 

nevýznamné). Tyto dvě skupiny zahrnují téměř 49% variability zkoumaného vzorku. 

V první skupině jsou sdruženi respondenti s korelujícími postoji k dichotomiím řád 

vs. volnost, výkon vs. pohoda a tradice vs. modernizace. Víme, že 53,9% studentů FHS 

(2016) dává přednost volnosti před řádem, 87,4% pohodě před výkonem a 39% dává 

přednost modernizaci - zhruba stejný počet respondentů jako tradici. Předběžně tedy 

odhadneme, že studenti v této skupině mají představu poklidného života ve vysoce 

liberální modernizující se společnosti. 

Ve druhé skupině korelují postoje k dichotomiím experti vs. veřejnost, technika 

vs. duchovno a tradice vs. modernizace – opačně než ve skupině první. Víme, že 64% 

studentů FHS (2016) dává přednost expertům před veřejností, 63,2% dává přednost 

duchovnu před technikou a 39,7% dává přednost tradici. Předběžně tedy odhadneme, 

že jde o studenty, kteří by chtěli přenechat starosti odborníkům, žít spokojený život 

bez velkých změn a hloubat nad jeho smyslem.  

Skupiny jsou ostře oddělené v dichotomii tradice vs. modernizace. Poznamenávám, 

že jde o rok vybočující z řady ostatních vzorků studentů FHS. 
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tab. 13: Faktory FHS Univerzity Karlovy 2018 

 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of 

Squared Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumul

ative 

% 

1 1,367 27,341 27,341 1,367 27,341 27,341 1,235 24,704 24,704 

2 1,081 21,613 48,955 1,081 21,613 48,955 1,213 24,250 48,955 

3 ,950 18,994 67,948 
      

4 ,850 16,996 84,944 
      

5 ,753 15,056 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – 

upřednostňovat modernizační změny? 
,794 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 
,772 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se 

na poklidný život? 

 
,708 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat 

spíše podle názorů veřejnosti? 

 
,631 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – 

usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 

 
,553 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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První zkoumání – FHS 2018 

Studenti FHS roku 2018 byli rozčleněni opět na dvě významné skupiny (a další tři 

nevýznamné). Tyto dvě skupiny zahrnují téměř 49% variability zkoumaného vzorku. 

V první skupině jsou sdruženi respondenti s korelujícími postoji k dichotomiím tradice 

vs. modernizace a řád vs. volnost. Víme, že 51,2% studentů FHS dává přednost 

modernizaci před tradicí a 54,4% dává přednost volnosti před řádem. Předběžně tedy 

odhadneme, že studenti v této skupině mají představu modernizující se vysoce 

liberální společnosti. 

Ve druhé skupině korelují postoje k dichotomiím výkon vs. pohoda, experti 

vs. veřejnost a technika vs. duchovno. Víme, že 76% studentů FHS dává přednost pohodě 

před výkonem, 69,6% dává přednost expertům před veřejností a 48,8% dává přednost 

duchovnu před technikou. Předběžně tedy odhadneme, že jde o studenty, kteří by 

chtěli přenechat starosti odborníkům, žít spokojený život a hloubat nad jeho 

smyslem. 

Na rozdíl od roku 2016 zde nebyl nalezen protikladný vztah k dichotomii 

modernizace versus tradice. 

  



 

str. 32 

tab. 14: Faktory FF Univerzity Palackého 

 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 1,300 26,009 26,009 1,300 26,009 26,009 1,292 25,847 25,847 

2 1,226 24,514 50,523 1,226 24,514 50,523 1,234 24,676 50,523 

3 ,910 18,207 68,731 
      

4 ,838 16,768 85,499 
      

5 ,725 14,501 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou 

vyspělost – usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 
,753 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. 

výkon – zaměřit se na poklidný život? 
,585 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle 

odborníků – rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti? 
,537 -,455 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života 

– dávat lidem co největší volnost? 

 
,729 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování 

tradic – upřednostňovat modernizační změny? 

 
,680 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

První zkoumání – FF 2017 

Studenti FF byli rozčleněni na dvě významné skupiny (a další tři nevýznamné). 

Tyto dvě skupiny zahrnují přes 50% variability zkoumaného vzorku. V první skupině 



 

str. 33 

jsou sdruženi respondenti s korelujícími postoji k dichotomiím technika vs. duchovno, 

výkon vs. pohoda a experti vs. veřejnost, která obě skupiny ostře odděluje. Víme, že 44% 

studentů FF dává přednost technice, 75,1% dává přednost pohodě, 68,3% dává přednost 

odborníkům. Předběžně tedy odhadneme, že jde o studenty, kteří by chtěli spokojeně 

žít v rozvinuté vědeckotechnické společnosti řízené odborníky. 

Ve druhé skupině korelují postoje k dichotomiím řád vs. volnost, tradice 

vs. modernizace a opačný postoj k dichotomii experti vs. veřejnost než ve skupině první. 

Víme, že 47,3% dává přednost řádu, 48,3% dává přednost modernizaci a 20,7% dává 

přednost veřejnosti před odborníky. Předběžně tedy odhadneme, že tito studenti by 

chtěli žít v modernizující se společnosti s pevnými pravidly, ve které ale nerozhodují 

odborníci, nýbrž názory veřejnosti. 

Skupiny jsou ostře oddělené v dichotomii odborníci vs. veřejnost. Ideály druhé 

skupiny jsou však na první pohled v rozporu: Jen obtížně si lze v našem prostředí 

představit společnost s pevnými pravidly, řídící se názory veřejnosti. Jde snad o náznak 

příklonu k vyššímu zastoupení prvků přímé demokracie (např. „švýcarský model“)? 
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tab. 15: Faktory PEF Mendelovy Univerzity 

Total Variance Explained 

Comp

onent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulat

ive % Total 

% of 

Variance 

Cumulative 

% 

1 1,235 24,691 24,691 1,235 24,691 24,691 1,159 23,170 23,170 

2 1,091 21,813 46,504 1,091 21,813 46,504 1,091 21,819 44,989 

3 1,012 20,235 66,739 1,012 20,235 66,739 1,088 21,750 66,739 

4 ,891 17,817 84,556 
      

5 ,772 15,444 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 3 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – 

usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 
,848 

  

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se 

na poklidný život? 
,661 ,368 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 

 
,847 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – upřednostňovat 

modernizační změny? 

  
,771 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat 

spíše podle názorů veřejnosti? 

 
,399 ,665 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 5 iterations. 

První zkoumání – PEF 2017 

Studenti PEF byli rozčleněni na tři významné skupiny (a další dvě nevýznamné). 

Tyto tři skupiny zahrnují téměř 67% variability zkoumaného vzorku. V první skupině 

jsou sdruženi respondenti s korelujícími postoji k dichotomiím technika vs. duchovno 
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a výkon vs. pohoda. Víme, že 54,6% studentů PEF dává přednost technice a 67,8% dává 

přednost pohodě. Předběžně tedy odhadneme, že by tito studenti chtěli spokojeně žít 

ve vědeckotechnické společnosti. 

Ve druhé skupině korelují postoje k dichotomiím řád vs. volnost, experti 

vs. veřejnost a výkon vs. pohoda. Víme, že 42,7% studentů PEF dává přednost řádu, 

43,3% dává přednost odborníkům a 67,8% dává přednost pohodě. Předběžně tedy 

odhadneme, že by tito studenti chtěli spokojeně žít ve společnosti s pevnými 

pravidly, řízené odborníky. 

Ve třetí skupině korelují postoje k dichotomiím tradice vs. modernizace a experti 

vs. veřejnost. Víme, že 47,3% studentů PEF dává přednost modernizaci a 43,3% dává 

přednost odborníkům. Předběžně tedy odhadneme, že by tito studenti chtěli žít 

v modernizující se společnosti, řízené odborníky. Rozdíl oproti druhé skupině spočívá 

v absenci korelací s řádem a výkonem. 

Faktorová analýza úplného vzorku – První shrnutí 

FHS 2016 

1. Studenti v této skupině mají představu pohodového života ve vysoce liberální 

modernizující se společnosti. 

2. Studenti v této skupině by chtěli přenechat starosti odborníkům, žít spokojený 

život bez velkých modernizací a hloubat nad jeho smyslem. 

FHS 2018 

1. Studenti v této skupině mají představu vysoce liberální modernizující se 

společnosti. 

2. Studenti v této skupině by chtěli přenechat starosti odborníkům, žít spokojený 

život a hloubat nad jeho smyslem. 

FF 2017 

1. Studenti v této skupině by chtěli spokojeně žít v rozvinuté vědeckotechnické 

společnosti řízené odborníky. 
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2. Studenti v této skupině by chtěli žít v modernizující se společnosti s pevnými 

pravidly, ve které ale nerozhodují odborníci, nýbrž názory veřejnosti. 

PEF 2017 

1. Studenti v této skupině by chtěli spokojeně žít ve vědeckotechnické společnosti. 

2. Studenti v této skupině by chtěli spokojeně žít ve společnosti s pevnými pravidly, 

řízené odborníky. 

3. Studenti v této skupině chtěli žít v modernizující se společnosti, řízené 

odborníky. 

 

Na tomto místě by bylo možné vyslovit nějaké závěry, ale považuji to za předčasné. 

Nejprve zpracujeme zpřesněný vzorek, abychom zjistili, zda nepomůže v úvahách.  
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3.4 Stručný přehled relativních četností FHS v časové řadě – zpřesněný 

vzorek 

Vzorek byl zpřesněn tak, že byli vybráni pouze respondenti, kteří chtěli studovat 

přímo na příslušné fakultě nebo fakultě s podobným zaměřením. Tento ukazatel se v čase 

vyvíjel následovně: 

tab. 16, graf 11: Procento respondentů, kteří chtěli studovat právě na této 

fakultě nebo fakultě s podobným zaměřením 

 FHS 

2006 

FHS 

2008 

FHS 

2010 

FHS 

2012 

FHS 

2014 

FHS 

2016 

FHS 

2018 

PEF 

2017 

FF 

2017 

na této 25,5 24,4 22,7 26,4 22,4 18,5 25,6 34,1 56,2 

na podobné 47,4 40,4 46,5 36,8 37,4 35,1 36,0 35,9 25,2 

 

 

 

Za povšimnutí stojí fakt, že oproti FHS jak ekonomickou, tak zejména filozofickou 

fakultu navštěvuje vyšší podíl studentů, kterým se splnil jejich cíl. Je snad FHS fakultou 

pro humanitně zaměřené a nerozhodné (a nejvíce v r. 2016)?  
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Pro následující tabulky platí totéž, co pro tabulky úplného vzorku: Zkratka ++ 

znamená „rozhodně pro“, zkratka + znamená „spíše pro“. 1 znamená pro první část 

výroku, 2 pro jeho druhou část. Kumul. je součtem předchozích dvou sloupců, N označuje 

velikost zpřesněného vzorku. 

tab. 17, graf 12: Co nejvyšší ekonomický výkon vs. poklidný život (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 0,0 17,1 17,1 52,6 21,1 73,7 9,2 76 

2016 3,8 10,0 13,8 50,0 36,3 86,3 0,0 80 

2014 1,6 17,1 18,7 56,6 19,4 76,0 5,4 129 

2012 2,9 20,4 23,3 36,9 34,0 70,9 5,8 103 

2010 4,4 23,3 27,7 49,4 18,9 68,3 3,9 180 

2008 2,8 13,2 16,0 50,0 29,2 79,2 4,8 249 

2006 1,8 16,4 18,2 43,6 32,5 76,1 5,7 277 

 

Zpřesněný vzorek se nijak podstatně neodlišuje od úplného.  
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tab. 18, graf 13: Dodržování tradic vs. modernizační změny (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 5,3 32,9 38,2 38,2 13,2 51,4 10,5 76 

2016 5,0 33,8 38,8 33,8 8,8 42,6 18,8 80 

2014 6,2 37,2 43,4 31,8 10,9 42,7 14,0 129 

2012 1,9 33,0 34,9 33,0 15,5 48,5 16,5 103 

2010 3,9 29,4 33,3 43,9 10,6 54,5 12,2 180 

2008 2,4 28,0 30,4 45,2 8,8 54,0 17,6 247 

2006 4,3 33,6 37,9 37,9 8,6 46,5 17,7 276 

 

 

Ani zde se ve zpřesněném vzorku výsledky nijak podstatně neodlišují od vzorku 

kompletního. 
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tab. 19, graf 14: Rozhodování podle odborníků vs. názorů veřejnosti (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 21,3 53,3 72,6 13,3 1,3 14,6 10,7 75 

2016 16,3 46,3 62,6 13,8 6,3 20,1 17,5 80 

2014 16,3 43,4 59,7 17,8 5,4 23,2 17,1 129 

2012 19,4 50,5 69,9 23,3 1,9 25,2 4,9 103 

2010 22,2 48,3 70,5 16,7 2,8 19,5 10,0 180 

2008 18,0 41,6 59,6 21,6 5,2 26,8 13,6 246 

2006 22,1 42,9 65,0 17,9 5,7 23,6 11,4 274 

 

I v tomto ukazateli zpřesněný vzorek opět v zásadě odpovídá úplnému.. 
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tab. 20, graf 15: Technická vyspělost vs. duchovní rozvoj (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 11,8 25,0 36,8 32,9 21,1 54,0 9,2 76 

2016 3,7 16,0 19,7 33,3 30,9 64,2 16,0 81 

2014 15,5 20,9 36,4 32,6 17,8 50,4 13,2 129 

2012 12,6 17,5 30,1 35,9 26,2 62,1 7,8 103 

2010 9,4 22,8 32,2 35,0 18,9 53,9 13,9 180 

2008 8,0 21,2 29,2 34,0 24,4 58,4 12,4 248 

2006 5,0 21,8 26,6 42,5 18,9 61,4 11,8 277 

 

Údaje získané od zpřesněného vzorku se opět výrazně neliší od kompletního. 
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tab. 21, graf 16: Řád vs. volnost (v %) 

Rok ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím N 

2018 6,5 32,5 39,0 35,1 16,9 52,0 9,1 77 

2016 1,2 23,5 24,7 45,7 17,3 63,0 12,3 81 

2014 3,1 29,5 32,6 37,2 18,6 55,8 11,6 129 

2012 7,8 38,3 46,1 35,3 12,7 48,0 10,8 102 

2010 7,2 35,0 42,2 33,9 12,2 46,1 11,7 180 

2008 6,2 33,1 39,3 33,8 13,1 46,9 13,1 248 

2006 6,1 34,6 40,7 33,9 13,6 47,5 11,8 277 

 

V tomto případě nedošlo v roce 2012 k obrácení preferencí jako v úplném vzorku. 
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3.5 Srovnání tří fakult – relativní četnosti ze zpřesněného vzorku 

tab. 22, graf 17: Co nejvyšší ekonomický výkon vs. poklidný život (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 3,8 10,0 13,8 50,0 36,3 86,3 0,0 

FHS 2018 0,0 17,1 17,1 52,6 21,1 73,7 9,2 

PEF 2017 6,0 21,3 27,3 46,7 18,7 65,4 7,3 

FF 2017 1,8 16,5 18,2 55,3 22,4 77,7 4,1 

 

Výsledek odpovídá kompletnímu vzorku (0% nevím FHS 2016!).  

 

tab. 23, graf 18: Dodržování tradic vs. modernizační změny (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 5,0 33,8 38,8 33,8 8,8 42,6 18,8 

FHS 2018 5,3 32,9 38,2 38,2 13,2 51,4 10,5 

PEF 2017 8,0 21,3 29,3 36,0 19,3 55,3 15,3 

FF 2017 10,0 28,2 38,2 40,0 7,1 47,1 14,7 

 

Výsledek odpovídá kompletnímu vzorku.  
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tab. 24, graf 19: Rozhodování podle odborníků vs. názorů veřejnosti (v %)  

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 16,3 46,3 62,6 13,8 6,3 20,1 17,5 

FHS 2018 21,3 53,3 72,6 13,3 1,3 14,6 10,7 

PEF 2017 14,0 33,3 47,3 25,3 13,3 38,6 14,0 

FF 2017 17,8 51,5 69,2 16,0 5,9 21,9 8,9 

 

Výsledek odpovídá kompletnímu vzorku.  

 

tab. 25, graf 20: Technická vyspělost vs. duchovní rozvoj (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 3,7 16,0 19,7 33,3 30,9 64,2 16,0 

FHS 2018 11,8 25,0 36,8 32,9 21,1 54,0 9,2 

PEF 2017 22,8 35,6 58,4 20,8 7,4 28,2 13,4 

FF 2017 9,4 37,1 46,5 27,6 11,2 38,8 14,7 

 

Výsledek odpovídá kompletnímu vzorku.  
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tab. 26, graf 21: Řád vs. volnost (v %) 

fakulta ++1 +1 kumul. +2 ++2 kumul. nevím 

FHS 2016 1,2 23,5 24,7 45,7 17,3 63,0 12,3 

FHS 2018 6,5 32,5 39,0 35,1 16,9 52,0 9,1 

PEF 2017 6,0 35,3 41,3 29,3 11,3 40,6 18,0 

FF 2017 9,4 37,6 47,1 37,1 6,5 43,6 9,4 

 

Výsledek odpovídá kompletnímu vzorku.  

  

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FHS 2016 FHS 2018 PEF 2017 FF 2017

rozhodně volnost

spíše volnost

nevím

spíše řád

rozhodně řád



 

str. 46 

Zhodnocení zpřesněného vzorku 

Účelem vyhodnocení bylo zjistit, zda zpřesněný vzorek odpovídá vzorku 

kompletnímu a zda je tedy možné aplikovat na něj faktorovou analýzu. Protože cílem 

práce je zjistit, zda existují popsatelné postojové rozdíly mezi studenty různých fakult, je 

vhodnější vzorek neobsahující studenty, kteří nestudují danou fakultu cíleně, i když 

zjištěné výsledky nebudeme interpretovat jako absolutní. Obecně lze konstatovat, že se u 

14 z 20 údajů zmenšilo procento odpovědí „nevím“: 

tab. 27 – Procenta odpovědí nevím v úplném (K) a zmenšeném (Z) vzorku 

fakulta x.1 x.2 x.3 x.4 x.5 

K Z K Z K Z K Z K Z 

FHS 2016 2,6 0,0 21,2 18,8 16,0 17,5 14,5 16,0 15,8 12,3 

FHS 2018 6,4 9,2 11,2 10,5 12,0 10,7 11,2 9,2 10,4 9,1 

PEF 2017 6,8 7,3 14,6 15,3 17,9 14,0 13,8 13,4 18,5 18,0 

FF 2017 4,3 4,1 14,4 14,7 11,1 8,9 17,2 14,7 9,6 9,4 

x.1 – pohoda vs. výkon 

x.2 – tradice vs. modernizace 

x.3 – odborníci vs. veřejnost 

x.4 – technika vs. duchovno 

x.5 – řád vs. volnost 
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3.6 Faktorová analýza – zpřesněný vzorek 

tab. 28: Faktory FHS Univerzity Karlovy 2016 

 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 1,390 27,805 27,805 1,390 27,805 27,805 1,366 27,312 27,312 

2 1,209 24,173 51,978 1,209 24,173 51,978 1,233 24,666 51,978 

3 ,964 19,286 71,264 
      

4 ,812 16,249 87,513 
      

5 ,624 12,487 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat 

spíše podle názorů veřejnosti? 
-,735 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 
,690 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – upřednostňovat 

modernizační změny? 
,502 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se 

na poklidný život? 

 
,804 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – 

usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 

 
,726 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Porovnání s úplným vzorkem – FHS 2016 

Ve zpřesněném vzorku nově vykrystalizovala skupina studentů, odporující 

většinovému dávání přednosti při rozhodování odborníkům. Přitom kladou důraz na 

liberálnost a modernizaci. 

Druhou skupinu pak tvoří typičtí studenti FHS, kterým by vyhovoval pohodový 

život ve společnosti usilující o duchovní život. 

Závěry z obou vzorků si neodporují, ale vzájemně se doplňují. Je možné říci, že dvě 

nejvýznamnější skupiny zjištěné dvěma přístupy ke studentům FHS v r. 2016 tvoří: 

1. Studenti s představou života  ve vysoce liberální moderní společnosti. Skupina 

zahrnuje něco přes čtvrtinu vzorku. 

2. Studenti s představou života ve společnosti zaměřené spíše na duchovní rozvoj. 

Skupina zahrnuje asi čtvrtinu vzorku. 

Představu pohodového života bez honby za výkonem lze obecně vztáhnout na 

naprostou většinu studentů. 
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tab. 29: Faktory FHS Univerzity Karlovy 2018 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 1,444 28,875 28,875 1,444 28,875 28,875 1,291 25,821 25,821 

2 1,063 21,254 50,128 1,063 21,254 50,128 1,215 24,307 50,128 

3 ,960 19,198 69,327 
      

4 ,826 16,520 85,847 
      

5 ,708 14,153 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 
,801 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – upřednostňovat 

modernizační změny? 
,576 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – usilovat 

hlavně o duchovní rozvoj? 
,553 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat spíše 

podle názorů veřejnosti? 

 
,777 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se na 

poklidný život? 

 
,722 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Porovnání s úplným vzorkem – FHS 2018 

Závěry z obou vzorků si neodporují, ale vzájemně se doplňují. Je možné říci, že dvě 

nejvýznamnější skupiny zjištěné dvěma přístupy ke studentům FHS v r. 2018 tvoří: 
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1. Studenti s představou života  ve vysoce liberální moderní společnosti usilující 

o duchovní rozvoj. Skupina zahrnuje asi čtvrtinu vzorku. 

2. Studenti s představou života v bezpečné společnosti řízené odborníky. Skupina 

zahrnuje asi čtvrtinu vzorku. 

Představu pohodového života bez honby za výkonem lze obecně vztáhnout na 

naprostou většinu studentů. 
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tab. 30: Faktory FF Univerzity Palackého 

Total Variance Explained 

Compo

nent 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % Total 

% of 

Variance 

Cumulati

ve % 

1 1,322 26,447 26,447 1,322 26,447 26,447 1,294 25,884 25,884 

2 1,194 23,875 50,322 1,194 23,875 50,322 1,222 24,438 50,322 

3 ,880 17,606 67,928 
      

4 ,844 16,885 84,814 
      

5 ,759 15,186 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – usilovat 

hlavně o duchovní rozvoj? 
,714 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. výkon – zaměřit se 

na poklidný život? 
,663 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – rozhodovat 

spíše podle názorů veřejnosti? 
,536 -,504 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem co 

největší volnost? 

 
,690 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – upřednostňovat 

modernizační změny? 

 
,665 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 

Porovnání s úplným vzorkem – FF 2017 

Výsledky z obou vzorků jsou prakticky totožné. Dvě nejvýraznější zjištěné skupiny 

studentů FF tvoří: 
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1. Studenti s představou pohodového života ve společnosti usilující o duchovní 

rozvoj řízené odborníky (téměř 26%). 

2. Studenti s představou života v moderní liberální společnosti s důrazem na veřejné 

mínění (více než 24%). 
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tab. 31: Faktory PEF Mendelovy Univerzity 

 

Total Variance Explained 

Com

pone

nt 

Initial Eigenvalues 

Extraction Sums of Squared 

Loadings 

Rotation Sums of Squared 

Loadings 

Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulativ

e % Total 

% of 

Varianc

e 

Cumulative 

% Total 

% of 

Variance 

Cumulativ

e % 

1 1,169 23,378 23,378 1,169 23,378 23,378 1,162 23,233 23,233 

2 1,088 21,767 45,144 1,088 21,767 45,144 1,096 21,911 45,144 

3 ,947 18,933 64,077 
      

4 ,929 18,584 82,661 
      

5 ,867 17,339 100,000 
      

Extraction Method: Principal Component Analysis. 

 

 

Rotated Component Matrixa 

 

Component 

1 2 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – 

zaměřit se na poklidný život? 
,705 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat lidem 

co největší volnost? 
,581 

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: upřednostňovat dodržování tradic – 

upřednostňovat modernizační změny? 
-,539 ,376 

Zásady pro Vaši ideální společnost: usilovat o co největší technickou vyspělost – 

usilovat hlavně o duchovní rozvoj? 

 
,718 

Zásady pro Vaši ideální společnost: rozhodovat spíše podle odborníků – 

rozhodovat spíše podle názorů veřejnosti? 

 
,642 

Extraction Method: Principal Component Analysis.  

 Rotation Method: Varimax with Kaiser Normalization. 

a. Rotation converged in 3 iterations. 
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Porovnání s úplným vzorkem – PEF 2017 

Ve zpřesněném vzorku jsou oproti úplnému vzorku jen dvě významné skupiny, 

zahrnující 45% zpřesněného vzorku. Za pozornost stojí jejich polarizace v dichotomii 

tradice vs. modernizace. Dvě nejvýraznější skupiny studentů PEF tvoří: 

1. Studenti s představou života v tradiční liberální společnosti (23%). 

2. Studenti s představou života v otevřené technicky vyspělé společnosti, řízené 

odborníky (22%). 

 

3.7 Závěry vyvozené z tabulek četností (podle úplného vzorku) 

V dichotomii ekonomický výkon versus poklidný život všichni studenti preferují 

spíše poklidný život. V postupném pořadí je to FHS 2016 87,4%, FHS 2018 76%, FF 

2017 75,1%, nejméně PEF 2017 67,8%. 

V dichotomii dodržování tradic versus modernizační změny jsou postoje takřka 

vyrovnané. Příklon ke změnám velice mírně převažuje a jen v případě FHS 2018 je víc 

než poloviční – 51,2%. Na ekonomické fakultě však preferuje tradice nejméně studentů 

– 34,1%. 

V dichotomii rozhodovat podle odborníků versus podle názorů veřejnosti se PEF 

odlišuje od ostatních fakult – k oběma pólům se přiklání kolem dvou pětin studentů (zbylá 

pětina uvádí nevím). Na humanitní a filozofické fakultě preferuje názory veřejnosti jen 

přibližně jedna pětina studentů, zatímco víc než dvě třetiny by chtěly žít ve společnosti, 

která se rozhoduje podle názoru odborníků. 

V dichotomii zaměřit se na technickou vyspělost versus na duchovní rozvoj uvádí 

PEF jako jediná nadpoloviční preference technické vyspělosti – 54,6%. Na humanitní 

a filozofické fakultě jsou preference vyrovnanější a je také vyšší podíl odpovědí „nevím“. 

Filozofové jsou spíše pro technickou vyspělost, humanisté pro duchovní rozvoj. Údaje 

FHS r. 2016 jsou extrémnější a právě opačné než PEF – 63,2% pro duchovní rozvoj.  

V dichotomii řád versus volnost uvádí FHS jako jediná nadpoloviční preference 

volnosti. Na filozofické a ekonomické fakultě mírně převládá preference řádu nad 

volností. 
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Studenti humanitní fakulty (2016) obecně preferují poklidný život (87,4%), 

dodržování tradic (39,4%), názory odborníků (63,1%), duchovní rozvoj (63,2%) 

a volnost (53,9%). Tento ročník však bereme pro rozhodování jen jako pomocný, neboť 

je atypický. 

Studenti humanitní fakulty (2018) obecně preferují poklidný život (76%), 

modernizační změny (51,2%), názory odborníků (69,6%), duchovní rozvoj (48,8%) 

a volnost (54,4%). 

Studenti filozofické fakulty obecně preferují poklidný život (75,1%), modernizační 

změny (48,3%), názory odborníků (68,3%), technickou vyspělost (44%) a řád (47,3%). 

Studenti ekonomické fakulty obecně preferují poklidný život (67,8%), 

modernizační změny (47,3%), názory odborníků (43,3%), technickou vyspělost (54,6%) 

a řád (42,7%). 

Na všech fakultách studenti obecně preferují poklidný život před snahou 

o ekonomický výkon, modernizační změny před dodržováním tradic a názory odborníků 

před názory veřejnosti. Na humanitní fakultě na rozdíl od filozofické i ekonomické 

fakulty převažuje příklon k duchovnímu rozvoji nad technickou vyspělostí a příklon 

k volnosti nad řádem. 

 

3.8 Závěry vyvozené z faktorové analýzy (použit úplný i zpřesněný vzorek) 

Na všech fakultách byla nalezena „základní skupina“, tvořená zhruba čtvrtinou 

studentů, které sdružuje stejný postoj v dichotomii ekonomický výkon versus poklidný 

život, a to ve prospěch hédonismu. Skupinu je pak možné popsat dalšími sdružujícími 

faktory: Zatímco na ekonomické fakultě jsou to postoje v dichotomiích řád versus 

volnost a tradice versus modernizace, na humanitní a filozofické fakultě jsou to postoje 

v dichotomiích odborníci versus veřejnost a technika versus duchovno. 

Druhou významnou skupinu (také zhruba čtvrtinovou) tvoří studenti, které sdružuje 

postoj v dichotomii tradice versus modernizace. Humanisty a filozofy v této skupině 

sdružuje postoj v dichotomii volnost versus řád, filozofy a ekonomy postoj v dichotomii 

odborníci versus veřejnost, který je sice na těchto fakultách většinově opačný, nicméně 

v této skupině shodný (kladný postoj k expertnímu vědění). 
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Abych mohl ověřit postoje v jednotlivých faktorech, použil jsem kontingenční 

tabulky (crosstabs). Vypustil jsem odpovědi nevím a sečetl (bez váhy) hlasy „rozhodně“ 

a „spíše“. Označení „první“ a „druhá“ skupina slouží jen k odlišení – nemá žádný 

hodnotící pořadový význam. V tabulkách nás zajímá především „druhá“ skupina, tzn. ta 

bez „pohody“. 

Kontingenční tabulky jsou ve statistických programech podkladem pro bližší 

zkoumání. Obsahují údaje o tom, kolik a jakých odpovědí na výrok v řádku odpovídá 

kolika a jakým odpovědím na výrok ve sloupci. 

tab. 32: Příklad vysvětlující kontingenční tabulky 

Zásady pro Vaši ideální společnost: zaměřit se na co nejvyšší ekon. vývoj – zaměřit se na 

poklidný život? * Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád do života – dávat 

lidem co největší volnost? Crosstabulation 

Count   

 

Zásady pro Vaši ideální společnost: vnášet především řád 

do života – dávat lidem co největší volnost? 

Total 

rozhodně 

první 

spíše 

první 

spíše 

druhé 

rozhodně 

druhé nevím 

Zásady pro Vaši 

ideální společnost: 

zaměřit se na co 

nejvyšší ekon. 

vývoj – zaměřit se 

na poklidný život? 

rozhodně 

první 
0 0 1 2 0 3 

spíše první 0 3 3 2 0 8 

spíše druhé 1 12 17 3 7 40 

rozhodně 

druhé 
0 4 16 6 3 29 

Total 1 19 37 13 10 80 

Mnou zjednodušená tabulka bude vypadat takto: 

 řád volnost  

výkon 3 * 8 11 

pohoda 17 42 * 59 

 20 50 70 
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Kontingenční tabulky FHS UK 2016 

Protože zpřesněný vzorek FHS 2016 již je poměrně nevelký, ověřuji výsledky i na 

úplném vzorku. V každé tabulce je maximum a minimum označeno hvězdičkou. 

tab. 33: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a experti vs. 

veřejnost – zpřesněný vzorek  

FHS 2016 experti veřejnost zpřesněný vzorek 

výkon 5 4 * 9 

pohoda 45 * 12 57 

 47 16 63 

 

tab. 34: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a experti vs. 

veřejnost – úplný vzorek  

FHS 2016 experti veřejnost úplný vzorek 

výkon 7 5 * 12 

pohoda 87 * 24 111 

 94 29 123 

Skupina „hédonistů“ je výrazně sdružena s preferencí expertů. Druhá skupina však 

má ve zpřesněném vzorku záporný koeficient ve vztahu k odborníkům, zatímco v úplném 

vzorku kladný. Je zřejmé, že došlo k úpravě faktorů (anebo ztrátě významu). 
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tab. 35: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a technika vs. 

duchovno – zpřesněný vzorek  

FHS 2016 technika duchovno zpřesněný vzorek 

výkon 6 4 * 10 

pohoda 25 30 * 55 

 31 34 65 

 

tab. 36: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a technika vs. 

duchovno – úplný vzorek  

FHS 2016 technika duchovno úplný vzorek 

výkon 6 * 7 13 

pohoda 26 87 * 113 

 32 94 126 

Skupina „hédonistů“ je výrazně sdružena s preferencí duchovna. Tento faktor se 

v analýze projevil pouze ve zpřesněném vzorku. Je zřejmé, že výrazná část zastánců 

expertů a duchovna není ve zpřesněném vzorku zařazena. 

 

tab. 37: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a tradice vs. 

modernizace – zpřesněný vzorek  

FHS 2016 tradice modernizace zpřesněný vzorek 

výkon 6 4 * 10 

pohoda 25  30 * 55 

 31 34 65 
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tab. 38: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a tradice vs. 

modernizace – úplný vzorek  

FHS 2016 tradice modernizace úplný vzorek 

výkon 9 5 * 14 

pohoda 50 51 * 101 

 59 56 115 

Skupina „hédonistů“ je v dichotomii tradice/modernizace nerozhodná. Tento faktor 

se v analýze kompletního vzorku projevil jako korelující kladně s hédonisty a záporně 

s druhou skupinou. 

 

První skupina studentů FHS r. 2016 má představu poklidného života ve společnosti 

zaměřené na duchovní rozvoj. 

Studenti FHS ve druhé skupině mají představu společnosti, která především dává 

přednost názorům veřejnosti, je liberální a otevřená změnám. 

 

Kontingenční tabulky FHS UK 2018 

Protože zpřesněný vzorek FHS 2018 již je poměrně nevelký, ověřuji výsledky i na 

úplném vzorku. V každé tabulce je maximum a minimum označeno hvězdičkou. 

 

tab. 39: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a experti vs. 

veřejnost – zpřesněný vzorek  

FHS 2018 experti veřejnost zpřesněný vzorek 

výkon 12 1 * 13 

pohoda 40 * 10 50 

 52 11 63 
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tab. 40: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a experti vs. 

veřejnost – úplný vzorek  

FHS 2018 experti veřejnost úplný vzorek 

výkon 20 2 * 22 

pohoda 63 * 21 84 

 83 23 106 

Obě skupiny jsou většinově pro experty. 

 

tab. 41: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a řád vs. volnost 

– zpřesněný vzorek  

FHS 2018 řád volnost zpřesněný vzorek 

výkon 4 * 8 12 

pohoda 23 29 * 52 

 27 37 64 

 

tab. 42: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a řád vs. volnost 

– úplný vzorek  

FHS 2018 řád volnost úplný vzorek 

výkon 9 * 11 20 

pohoda 32 54 * 86 

 41 65 106 

Obě skupiny dávají spíše přednost volnosti. 
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tab. 43: Absolutní četnosti shod mezi indikátory tradice vs. modernizace a řád vs. 

volnost – zpřesněný vzorek  

FHS 2018 řád volnost zpřesněný vzorek 

tradice 15 11 * 26 

modernizace 12 25 * 37 

 27 36 63 

 

tab. 44: Absolutní četnosti shod mezi indikátory tradice vs. modernizace a řád vs. 

volnost – úplný vzorek  

FHS 2018 řád volnost úplný vzorek 

tradice 22 21 43 

modernizace 18 * 41 * 59 

 40 62 102 

Modernisté dávají spíše přednost volnosti, zastánci tradice řádu. 

 

tab. 45: Absolutní četnosti shod mezi indikátory technika vs. duchovno a řád vs. 

volnost – zpřesněný vzorek  

FHS 2018 řád volnost zpřesněný vzorek 

technika 13 12 * 25 

duchovno 15 24 * 39 

 28 36 64 
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tab. 46: Absolutní četnosti shod mezi indikátory technika vs. duchovno a řád vs. 

volnost – úplný vzorek  

FHS 2018 řád volnost úplný vzorek 

technika 19 26 45 

duchovno 18 * 36 * 54 

 37 62 99 

Zastánci technického i duchovního rozvoje dávají spíše přednost volnosti. 

První skupina studentů FHS r. 2018 má představu poklidného života ve společnosti 

řízené odborníky. 

Studenti FHS r. 2018 ve druhé skupině mají představu modernizující se liberální 

společnosti, usilující o duchovní rozvoj. 
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Kontingenční tabulky FF Univerzity Palackého 

U filozofické fakulty vychází faktorová analýza z úplného i zpřesněného vzoru 

totožná. „Druhá“ skupina se od první liší mj. opačným postojem v dichotomii experti 

versus veřejnost. 

 

tab. 47: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a experti vs. 

veřejnost – zpřesněný vzorek  

FF experti veřejnost  

výkon 23 7 * 30 

pohoda 91 * 27 118 

 114 34 148 

Hédonisté dávají přednost expertům, zastánci výkonu ovšem také. 

 

tab. 48: Absolutní četnosti shod mezi indikátory řád vs. volnost a experti vs. 

veřejnost – zpřesněný vzorek  

FF experti veřejnost  

řád 51 20 71 

volnost 52 * 15 * 67 

 103 35 138 

Příznivci řádu i zastánci volnosti dávají přednost expertům. 
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tab. 49: Absolutní četnosti shod mezi indikátory tradice vs. modernizace a experti 

vs. veřejnost – zpřesněný vzorek  

FF experti veřejnost  

tradice 39 18 57 

modernizace 56 * 17 * 73 

 95 35 130 

Příznivci modernizace i zastánci tradice dávají přednost expertům. 

Studenti FF v první skupině by chtěli poklidně žít ve společnosti zaměřené na 

duchovní rozvoj řízené odborníky. 

Studenti FF ve druhé skupině mají představu modernizující se liberální společnosti, 

která dává přednost názorům veřejnosti. 
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Kontingenční tabulky PEF Mendelovy univerzity 

Na ekonomické fakultě byly nalezeny v úplném vzorku tři významné skupiny, ve 

zpřesněném jen dvě a ostřeji odlišené opačným postojem v dichotomii modernizace 

versus tradice. 

tab. 50: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a řád vs. volnost 

– zpřesněný vzorek  

PEF řád volnost  

výkon 17 * 18 35 

pohoda 42 * 39 81 

 59 57 116 

V dichotomii řád versus volnost jsou postoje rozděleny zhruba napůl. 

 

tab. 51: Absolutní četnosti shod mezi indikátory výkon vs. pohoda a řád vs. volnost 

– zpřesněný vzorek  

PEF tradice modernizace  

výkon 6 * 29 35 

pohoda 37 47 * 84 

 43 76 119 

V dichotomii tradice versus modernizace jsou hédonisté i zastánci výkonu spíše pro 

modernizace, ale zastánci výkonu mnohem přesvědčivěji, i když je jich méně. 
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tab. 52: Absolutní četnosti shod mezi indikátory tradice vs. modernizace a řád vs. 

volnost – zpřesněný vzorek  

PEF řád volnost  

tradice 17 * 19 36 

modernizace 36 * 32 68 

 53 51 104 

V dichotomii řád versus volnost jsou postoje rozděleny zhruba napůl i při rozlišení 

na zastánce tradice a modernizací. 

 

tab. 53: Absolutní četnosti shod mezi indikátory technika vs. duchovno a tradice 

vs. modernizace – zpřesněný vzorek  

PEF tradice modernizace  

technika 21 57 * 78 

duchovno 16 * 17 33 

 37 74 111 

Zatímco příznivci technického rozvoje jsou jasně pro modernizace, zastánci 

duchovního rozvoje jsou v dichotomii tradice/modernizace rozděleni napůl. 

 

tab. 54: Absolutní četnosti shod mezi indikátory technika vs. duchovno a experti 

vs. veřejnost – zpřesněný vzorek  

PEF experti veřejnost  

technika 45 * 32 77 

duchovno 16 * 19 35 

 61 51 112 

Zatímco příznivci technického rozboje jsou spíše pro názory odborníků, zastánci 

duchovního rozvoje jsou v dichotomii experti/veřejnost rozděleni takřka napůl. 
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tab. 55: Absolutní četnosti shod mezi indikátory tradice vs. modernizace a experti 

vs. veřejnost – zpřesněný vzorek  

PEF experti veřejnost  

tradice 21 17 * 77 

modernizace 38 * 35 35 

 59 52 112 

Zastánci tradice i příznivci modernizace jsou v dichotomii experti/veřejnost 

rozděleni napůl. 

Studenti PEF v první skupině by chtěli poklidně žít ve společnosti s pevnými 

pravidly dávající přednost spíše tradici. 

Studenti PEF ve druhé skupině preferují technickou modernizující se společnost 

řízenou odborníky. 

 

Přehledné shrnutí 

FHS 2016 – 1. skup.: poklidný život, duchovní rozvoj 

FHS 2016 – 2. skup.: modernizace, volnost, názory veřejnosti 

 

FHS 2018 – 1. skup.: poklidný život, názory odborníků 

FHS 2018 – 2. skup.: modernizace, volnost, duchovní rozvoj. 

 

FF 2017 – 1. skup.: poklidný život, duchovní rozvoj, názory odborníků 

FF 2017 – 2. skup.: modernizace, volnost, názory veřejnosti 

 

PEF 2017 – 1. skup.: poklidný život, řád, tradice 

PEF 2017 – 2. skup.: technický rozvoj, modernizace, názory odborníků 
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4. Závěry 

Pochopitelně není možné shrnutí považovat za jednoznačný popis typu studenta. 

Jde o „většinové“ tendence v dané skupině. Navíc i samo rozdělení do dvou skupin je jen 

mechanické a je nutné uvažovat o nich v souvislostech. A konečně, tyto dvě „skupiny“ 

dohromady zahrnují na všech fakultách přibližně polovinu vzorku, takže je nutné brát 

v úvahu i celkové četnosti. Jestliže zde tedy hovoříme o rozdílech, nelze je ani zdaleka 

zobecnit na každého studenta dané fakulty, dokonce ani na většinu z nich. Můžeme je 

chápat jako weberovské ideální typy, na kterých zvýrazňuji to, co považuji za relevantní.  

Protože nám jde o „typifikaci“, můžeme s určitou mírou zevšeobecnění 

konstatovat: 

1. Studenti všech fakult výrazně preferují společnost, ve které je dávána přednost 

poklidnému životu před snahou o co nejvyšší ekonomický výkon (opak 

„amerického snu“). Tento postoj je již obecně diskutován v literatuře i v praxi 

jako typický pro mileniály (a další „generace“). 

2. Studenti ekonomické fakulty jsou mírně výraznějšími zastánci společnosti 

dodržující tradice než studenti filozofické a humanitní fakulty, což lze 

interpretovat jako nižší otevřenost ke změnám. 

3. Studenti ekonomické fakulty jsou jediní, u kterých se ani v jedné skupině 

neobjevují většinové preference volnosti před řádem. To lze interpretovat jako 

vyšší příklon k dodržování pravidel sociálního života. 

4. Studenti ekonomické fakulty jsou jediní, u nichž alespoň jedna skupina preferuje 

společnost usilující o co největší technickou vyspělost oproti duchovnímu rozvoji. 

To lze interpretovat jako vyšší míru instrumentálního zaměření oproti 

metafyzickému, transcendentnímu. 

5. Studenti humanitní fakulty jsou jediní, kteří jako celek preferují společnost 

usilující hlavně o duchovní rozvoj před technickou vyspělostí. To lze interpretovat 

jako vyšší míru transcendentního zaměření oproti instrumentálnímu, ale/anebo 

také jako vyšší zaměření na soudobou environmentalistickou problematiku. 

6. Studenti humanitní fakulty jsou jediní, kteří jako celek preferují volnost před 

řádem. To lze interpretovat jako menší příklon k dodržování pravidel. 
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7. Studenti filozofické fakulty jsou jediní, kteří nejsou v žádném zkoumaném 

kritériu jedineční. 

Protože jsme se nesnažili zjistit, v čem se studenti shodují, ale naopak nalézt 

odlišnosti mezi nimi, pokusím se závěry ještě zestručnit:  

Studenti filozofické fakulty se nevyznačují žádným zde „vybočujícím“ postojem.  

Studenti humanitní fakulty víc než ostatní preferují duchovní rozvoj a volnost.  

Studenti ekonomické fakulty víc než ostatní preferují technickou vyspělost a řád. 

 

Jako odpovědi na položené výzkumné otázky konstatuji: 

Hypotéza o nevýznamných dlouhodobých změnách v ideologických postojích 

studentů FHS UK ve sledovaném období se potvrdila.  

Hypotéza o možnosti nalezení rozdílů mezi ideologickými postoji studentů různě 

orientovaných fakult se potvrdila, i když bylo nalezeno více shod, než rozdílů.  
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