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Abstract 

My thesis deals with value preferences and their transfer in school tutoriál by 

seholars at the second degree of basic school. The objective of my research was to 

find if in accord with the seholars of the 9th classes the values and positions of the 

„Educational program Basic school" are transmitted to them. The given values can 

be stressed in different intensity. The research should answer, if the given value is 

transfered more or less. Another aim was to determine the value preferences of the 

seholars of the 9th classes and to find, if these preferences depend on the highest 

achieved education of their mothers. 

AU values and positions which are part of my research and are included in the 

„Educational program Basic school" are transmitted. The values, which are 

important in the life of school, are transmitted during teaching more than other 

values and positions. In the area of value preferences of seholars I found the 

following sequence of values: health, family and friends. The lowest values were: 

political involvement and spirituál values. The value preferences depended on the 

highest achieved education of the mother. 



Úvod 

V současné době dochází ve společnosti k nabídce rozmanitého spektra 

hodnot. Člověk si může vybrat z nepřeberného množství hodnot ty své. Nikdo mu 

však nemůže zaručit a ujistit jej, že jsou to hodnoty správné. Globální společnost 

přináší více hodnot a tím více možností. Možnost výběru z mnoha nabídek může mít 

pozitivní i negativní přínos. Holistický pohled na svět může vést k tradičním 

hodnotám, jakými je zdraví a rodina, ale i zvýšit váhu hodnot souvisejících se 

zdravým životním prostředím. Na druhou stranu může mladý člověk snáze ztrácet 

orientaci v nabídce. Nové hodnoty, které přináší globální společnost, mohou 

potlačovat hodnoty uznávané v rámci jednotlivých států či menšin. Svět se zmenšil. 

Člověk v dnešní společnosti je tak více nejistý. To může souviset se ztrátou pevného 

bodu, ztrátou jistoty v životě. 

Proč je důležité zabývat se otázkou, jaké hodnoty považuje dnešní mládež za 

významné? Mladí lidé nepřebírají hodnotový systém společnosti nezávisle na své 

osobě či k ohledu na měnící se podmínky. Mládež přispívá nejen k reprodukci, 

ale i inovaci hodnotového systému společnosti. Měnící se podmínky ve společnosti 

se promítají do hodnotového systému celé společnosti. Z hodnot, které považuje 

dnešní mládež za významné, lze vysledovat stav a vývoj společnosti. 

Je důležité ptát se, jaké hodnoty preferuje dnešní mládež. Mládež dnešní doby 

se v otázkách hodnot nachází v mnohem těžší situaci než kdykoli předtím. Orientace 

v dnešním světě hodnot je pro ni jistě nelehká. Při hledání hodnot a hodnotové 

orientace však mladý člověk nezůstává sám. V rámci socializace na něj působí 

např. rodina, škola i společnost. Člověk tak může převzít nabízené hodnoty, nebo je 

neuznávat. 

Jedna z nejdůležitějších a tradičních hodnot, které škola předává, je hodnota 

vzdělání. Škola však není jediná, která zprostředkovává tuto hodnotu. Na preferenci 

hodnoty vzdělání u žáků devátých tříd základní školy se silně podílí rodina. Může 

nejvyšší dosažené vzdělání rodičů ovlivnit preferenci této hodnoty? Jestli ano, jakým 

směrem? Tato otázka je pro výchovu a vzdělání jedince ve škole důležitá. Učitel se 

podílí na zprostředkování hodnot žákům. Je proto více než vhodné znát hodnoty, 

které skupina, na niž působí, vyznává. Podnětné může být i seznámení s pozicí 

určitých hodnot u žáků v souvislosti s hodnotami, které preferuje rodina. 



Společnost klade na školu nelehký úkol vzdělávat a vychovávat mladou 

generaci. Výchovné a vzdělávací cíle se vytvářejí v souladu s hodnotami, které 

společnost považuje za důležité. Není však shoda na tom, jaké společné hodnoty by 

měla škola předávat. Dokumenty vzdělávací politiky a dokumenty kurikulární 

přistupují ke škole jako zprostředkovatelce hodnot. V cílech kurikulárních 

dokumentů jsou formulovány hodnoty, které by měla škola zprostředkovávat. 

Otázkou zůstává, do jaké míry jsou uvedené hodnoty žákům skutečně předány. 

Z možnosti výběru mezi „Vzdělávacím programem Obecná škola", 

„Vzdělávacím programem Národní škola" a „Vzdělávacím programem Základní 

škola" jsem volila poslední jmenovaný, protože hodnoty nejpodrobněji rozpracovává 

a je nejvíce eticky orientován. 

V této oblasti jsem se zaměřila na pohled žáků devátých tříd na otázku, do 

jaké míry jim byly předány hodnoty uvedené ve „Vzdělávacím programu Základní 

škola" a zda nejsou některé z nich předávány více než jiné. Zjištění míry přenosu 

určitých hodnot u dané skupiny žáků devátých tříd může vést k zajímavým zjištěním, 

která mohou učitelé využít ve své praxi. Míra přenosu určitých hodnot může 

směřovat k otázce, proč jsou žáky přejímány některé hodnoty více či méně. Pak je 

důležité zaměřit se na skupinu nejméně předávaných. 

Část výzkumu zaměřená na hodnotové preference žáků devátých tříd má 

odpovědět na otázku, jaké hodnoty tato skupina vyznává. Dále porovnávám pozice 

jednotlivých hodnot u skupin žáků dle nejvyššího dosaženého vzdělání jejich matky. 

Jinou oblastí výzkumu je část zaměřená na otázku, do jaké míry byly žákům 

devátých tříd předány hodnoty obsažené ve „Vzdělávacím programu Základní škola" 

a zda nejsou některé hodnoty předávány více než jiné. 

Ve svém výzkumu se zabývám hodnotami žáků devátých tříd, konkrétně 

věkovou skupinou od 14-17 let. Toto období je předělem mezi dětstvím a mládím. 

Dětství je období života člověka od narození do konce puberty a nástupu 

adolescence. V tomto období dochází k intenzivnímu tělesnému, intelektuálnímu, 

jazykovému, emocionálnímu a sociálnímu vývoji. Mládež je sociální skupina tvořená 

lidmi přibližně ve věku od 15 do 25 až 30 let. Mládež ve společnosti již neplní role 

dětí a společnost jim ještě nepřiznává role dospělých. 

Do jaké ze skupin zařadit skupinu mnou oslovených respondentů není zcela 

jednoznačné. Poměr žáků, kteří uvedli věk 14 let ku žákům, kteří uvedli věk 15 let 



a výše, byl 1:4. Vzhledem k věku mnou oslovených žáků devátých tříd se přikláním 

k označování této skupiny za mládež. 

Oblast hodnot a zprostředkování hodnot školou je velmi široká. Má práce je 

velmi zúženým pohledem na tuto problematiku. 

Práce je rozdělena do pěti kapitol. V první kapitole se zaměřuji nejprve na 

prvky, které mají na člověka v průběhu socializace, při níž dochází k přenosu hodnot, 

největší vliv. S ohledem na zkoumanou problematiku se zaměřuji na společnost, 

kulturu, rodinu, školu a vrstevnickou skupinu. Zmiňuji oboustranné působení mezi 

jedincem a společností. Zabývám se vlivem osobnosti člověka na výběr hodnot 

a vztahem k hodnotám a normám v průběhu ontogenetického vývoje. Vymezuji 

pojem mládež a zmiňuji se o konfliktu hodnot jak v každodenním soužití lidí, tak při 

střetávání jednotlivých kultur. 

V druhé kapitole seznamuji čtenáře s problematikou hodnot. Nejprve uvádím 

přístup k hodnocení a hodnotám v oblasti filozofie. Následně se zabývám 

nejednoznačným vymezením pojmu hodnota a uvedením definic. Dále uvádím 

definici pojmu postoj, který s hodnocením a hodnotami úzce souvisí a pedagogicko-

psychologické pojetí hodnot. V závěru kapitoly vymezuji pojmy hodnotový systém 

a hodnotová orientace. 

Třetí kapitola je věnována škole jako zprostředkovatelce hodnot. Zaměřuji se 

zde na „Vzdělávací program Základní škola", hodnotovou výchovu a možnosti školy 

v této oblasti. 

Ve čtvrté kapitole uvádím příklad výzkumů zabývajících se oblastí hodnotové 

preference a orientace dětí, mládeže a celé populace v české společnosti. Výzkumy 

umožňují srovnání hodnotových preferencí mladých lidí s lidmi v dalších životních 

etapách a jejich vývoj v průběhu let od roku 1990 až do současné doby. 

Pátá kapitola je věnována vlastnímu výzkumu, který je zaměřen na hodnotové 

preference žáků devátých tříd, vliv nejvyššího dosaženého vzdělání matky na tyto 

hodnotové preference, a míru předání hodnot uvedených ve „Vzdělávacím programu 

Základní škola" na školách, které s ním pracovaly. 

V příloze č. 2 uvádím přehled odkazů na prameny, které obsahují výzkumy 

hodnotových preferencí a orientací dětí, mládeže a celé společnosti provedené od 

roku 1990. I když přehled nemůže být vyčerpávající, umožňuje orientaci ve 

výzkumech zabývajících se touto problematikou. 



TEORETICKÁ ČÁST 



1. Jedinec a hodnoty 

1.1 Sociální pole jedinec 

Při sledování vlivu společnosti na jedince si můžeme všímat vztahů 

jednotlivě. Zajímáme se tak o vztah jedinec a rodina, jedinec a škola, jedinec 

a vrstevnická skupina a další vztahy. Instituce, skupiny a subjekty na jedince ale 

nepůsobí izolovaně, ale souběžně. Tuto skutečnost nám přibližuje teoretický model 

životního pole, který se snaží postihnout jedince v dynamické rovnováze s životním 

prostředím a v souhrnu jeho společenských vazeb (Sak 2000). 

Socializace probíhá v sociálním prostoru. Nevyrůstáme ve společnosti jako 

takové, ale v konkrétní rodině, žijeme na určitém místě, kterým může být město, 

venkov, sídliště či vilová čtvrt'. Místo, kde žijeme, je spojeno s různými prvky, které 

jej charakterizují. Jsou to např. děti a dospělí, s nimiž se setkáváme v konkrétní 

škole, školní třídě atd. Socializace se tak odehrává ve strukturovaném životním poli 

(Havlík; Koťa 2002). 

Životní pole je prostředí vztažené ke konkrétnímu jedinci. V rámci životního 

pole rozeznáváme pole biologické, mentální a sociální. Do biologického pole je 

zahrnuto vše, co působí na smysly člověka, na první signální soustavu. 

Do biologického pole patří pouze část okolního světa, která koresponduje 

s biologickým systémem jedince (Sak 2000). 

Mentální pole je složeno ze souboru podnětů, které působí na psychiku 

člověka a stimulují rozvoj rozumových schopností a funkce duševních operací. 

Sociální pole (Havlík; Koťa 2002, s. 26) je „strukturovaná společenská realita 

složená z jedinců a skupin, ke kterým je jedinec v nějakém vztahu a tvořená 

společenskými procesy, na nichž se jedinec podílí, a materiálními i duchovními 

výtvory vyjadřujícími společenské hodnoty. Takové sociální pole je dynamické, 

jedinečné a charakteristické pro danou konkrétní rodinu, další sociální instituce, 

lokality, určitou společensko-ekonomickou formaci." V rámci sociálního pole 

probíhá socializace, utváří se společenská bytost. 

Jednotlivá životní pole mají obecné rysy, kterými se podobají, a rysy, kterými 

jsou jedinečná. Sociální pole tvoří celá civilizace, společensko-ekonomická formace, 



národ, etnikum, sociálně třídní příslušnost, lokalita, rodina, parta, přátelé, třídní 

kolektiv, spolužáci, pracovní tým, sousedská komunita atd. Sociální pole obsahuje 

určité vrstvy společné pro velké množství jedinců. Nachází se v něm ale i znaky 

menší obecnosti, společné pro menší počet jedinců. Sociální pole jedince se tím 

individualizuje, stává se jedinečným a specifickým pro konkrétního jedince. 

Jednotlivá pole existují ve vzájemných vztazích, změna v jednom může zapříčinit 

změny v dalších (Sak 2000). 

P. Sak uvádí (Sak 2000, s. 17-18) i velmi důležitý postřeh týkající se 

dialektického vztahu osobnosti a jejího pole. „Osobnost a její pole tvoří dialektickou 

jednotu. Změny v jednom mají tendenci měnit druhé. Změna sociálního pole má 

dopad na proces sociálního zrání a na sociální osobnost jedince. Změna v osobnosti 

má tendenci se promítnout do změny pole. Naopak sociální pole se stejnými 

parametry jako osobnost jedince má tendenci petrifikovat daný stav osobnosti. 

Jedinec tenduje k harmonizaci vztahu mezi svým sociálním polem a svou osobností. 

K tomu slouží dva spontánní procesy: jednak ze svého sociálního pole vytěsňuje 

prvky, které jsou v rozporu s jeho osobností, případně nastupuje druhý mechanismus. 

Dochází ke změně v postojích, hodnotách a normách jedince ve prospěch jeho 

vyrovnání se stavem sociálního pole, respektive některého jeho výrazného prvku." 

Časový rozměr sociálního pole sahá jak hluboko do minulosti před samotnou 

existenci jedince, tak do přítomnosti, kterou překračuje do budoucnosti. Sociální pole 

každého jedince obsahuje sociální hodnoty a normy z dávné historie lidstva. Jedinci 

tak získávají přímo či zprostředkovaně hodnoty, sociální normy a ideje 

např. křesťanství, judaismu či islámu. 

Konkrétní sociální pole jedince je z hlediska svých zdrojů časově hluboce 

strukturované od nejstarších civilizací v podobě mýtů, archetypů a pohádek po 

jedincovy životní plány a cíle. V podobě životních cílů, jako je založení rodiny 

a narození dětí, vnáší jedinec do svého sociálního pole určité prvky, které mají 

pomoci naplnění současných cílů. 

Na ose času tak sociální pole představuje střed v přítomnosti, do kterého se 

promítá vzdálená minulost lidské civilizace a civilizační, společenské, rodinné 

a individuální plány, cíle a představy. 

Prvkem v sociálním poli může být další jedinec, skupina, instituce nebo 

organizace. Tyto prvky v sociálním poli jedince mají různou dobu své existence. 

Z hlediska délky trvání můžeme rozlišit prvky, které přesahují život jedince, jiné 



trvají jen po dobu jeho života. Tyto prvky jsou spojeny s kulturou dané společnosti, 

s rodinou či rodovou tradicí. 

Každý člověk má zvnitřněné hodnoty původní rodiny, její sociální normy, 

názory a postoje a jsou v něm živé i po odchodu z rodiny či po smrti rodičů. 

Ze strukturovaného hodnotového systému společnosti tak člověk přebírá v závislosti 

na svém sociálním poli a osobnosti do svého individuálního hodnotového systému 

jen část ze společenských hodnot. 

V sociálním poli jedince je možno rozlišovat prvky, které se zde vyskytují jen 

po část jeho života. Některé z nich jsou vázané na formálně vymezenou situaci, jako 

je např. středoškolské či vysokoškolské studium. S určitými životními fázemi jsou 

spojeny určité prvky, které jsou pro jedince velmi významné. Jedná se především 

o fáze, v nichž dochází k intenzivnímu sociálnímu zrání. V období dospívání tak mají 

velmi významnou pozici party vrstevníků, kamarádské a přátelské vztahy. Proto je 

význam hodnoty přátelství v tomto období nejvyšší za celý život. 

Jiné prvky mají jen dočasný nebo nahodilý charakter. Stává se tak v případě, 

když se člověk za určité situace stává součástí davu. Dav jako prvek sociálního pole 

může existovat např. jen pár hodin a pak zaniká. 

Sociální pole je dynamické, všechny prvky v něm obsažené se neustále 

vyvíjejí a proměňují. Nové prvky do sociálního pole jedince vstupují, jiné zanikají, 

č i je jedinec ze svého sociálního pole vytěsňuje. Celá provázanost tohoto systému 

vypovídá o stavu sociálního pole jedince (Sak 2000). 

P. Sak (Sak 2000, s. 18) uvádí názorný příklad, který říká, že jestliže mladý 

člověk zabije při krádeži v obchodě prodavačku, jedná se nejen o výpověď o jeho 

osobnosti a o kvalitě celku jeho sociálního pole, ale také o výpověď o jednotlivých 

prvcích jejich sociálního pole. I tato smutná událost může být výpovědí o celé 

společnosti. Podobné situace by proto neměly být chápány jako něco izolovaného 

a vzdáleného od běžného života lidí a jejich každodennosti, ale jako určitá výpověď 

o stavu a vývoji celé společnosti. 

Dnešní společnost s sebou nese řadu změn i v rámci sociálního pole jedince. 

Modernizace společnosti vede k rozšiřování sociálního pole a k prosazování 

takových prvků v sociálním poli, jejichž zdroj je mimo běžné prostředí daného 

jedince (Sak 2000). 

Prostřednictvím masové kultury se jedinec setkává s jevy, jako je násilí, 

krutost či egoistické a zvrácené hodnoty. Pro mnohé mladé lidi se stávají vzorem 



životního stylu herecké a zpěvácké celebrity. Obdiv mediálních hvězd či televizních 

hrdinů s sebou nese řadu negativních prvků. Málo kdy jsou totiž nositeli hodnot 

přinášejících duševní pozvednutí osobnosti. 

Dle P. Saka vede masová kultura ke změně mechanismu socializace. „Jestliže 

dříve byla socializace postavena na primárních skupinách, především rodině, a na 

postupném přejímání hodnot a norem v přirozeném cyklu života a činností, dnes je 

tento princip nahrazován požadavky trhu" (Sak 2000, s. 25). 

Podle mého názoru vliv masmédií na jedince tímto směrem jistě existuje, 

ne však tak silně, aby principy trhu nahradily postupné přejímání hodnot a norem 

v přirozeném cyklu života a činností. Masmedia jistě ovlivňují veřejné mínění 

a reakce na určitou událost. Vliv reklamy je nepopiratelný. Nemohou mít ale tak 

nesmírně silný vliv. Jinak by naše společnost již byla jistě v rozkladu. 



Jakým procesem se dítě setkává s hodnotami? Jak zasahuje rodina do 

vytváření hodnotových preferencí a hodnotové orientace dítěte? Jakým způsobem 

ovlivňuje a utváří hodnoty dětí širší sociální okolí, v němž žijí? Abychom mohli 

zodpovědět tyto otázky, musíme se zabývat procesem socializace. 

Existuje mnoho definic pojmu socializace. Jako nej výstižnější definici, která 

zároveň postihuje socializaci jako komplikovaný proces, považuji následující. 

Socializace je: „Sociální interakční proces, jímž si jedinec po celý život osvojuje 

soustavy hodnot, sociálních norem a vůbec všech sociálně relevantních faktorů 

sociálních (pod)celků, k nimž v rámci jednoho sociálního celku (např. národa atp.) 

přísluší podle základního referenčního systému příslušného sociálního celku 

(hodnotového, ideového atp.). Je druhem sociálního učení (zejména učení se 

sociálním rolím), jímž jedinec získává základní orientaci pro své chování 

v příslušných sociálních celcích, jež mu umožňuje sociální soužití s ostatními jedinci 

těchto celků; je procesem sociálního formování osobnosti jedince jako sociálně-

kulturní osobnosti, procesem sociální ontogeneze jedince, druhým narozením 

osobnosti, tj. narozením jedince jako sociální bytosti a řetězcem sociálně adaptačních 

procesů, jejichž úhrn tvoří obsah socializace" (Geist 1993, s. 406). 

Každý člen lidské společnosti prochází procesem socializace. Socializace je 

celoživotní proces, při kterém na jedince působí sociální, kulturní a přírodní 

prostředí. Zároveň jedinec působí i na ně. Prostřednictvím socializace se jedinec 

stává kulturní a sociální bytostí, jejíž jednání je určováno dle uznávaných pravidel. 

Během socializace dochází k utváření základních motivačních struktur, hodnotové 

orientace a životních cílů. Jedinec přebírá a osvojuje si společenské role 

a společenské normy (Havlík; Koťa 2002). 

R. Havlík velmi výstižně popisuje mechanizmus socializace: „Každý je 

neopakovatelnou bytostí, ale současně produktem procesů probíhajících v našem 

prostředí, které vedou ktomu, že chování každého je přes všechnu originalitu 

pravděpodobnostně předvídatelné, a díky tomu je život společnosti vůbec možný" 

(Havlík; Koťa 2002, s. 43). 

Samotný pojem socializace, zespolečenštění, je možno pojímat ze dvou 

hledisek, a to v širším a užším smyslu. V širším smyslu jde o druhovou socializaci. 

Druhová socializace je proces, kterým se člověk v důsledku aktivního styku se 



společenským prostředím vyvinul z nižších živočišných forem v člověka. V užším 

smyslu se jedná o proces, kterým procházíme od narození po celý život. Jedná se 

o přeměnu člověka jako biologického tvora v osobnost. 

Socializace se realizuje v rámci interakce mezi lidmi. Jejím základním 

mechanizmem je sociální učení. Cílem socializace není jen kultivace vrozeného 

chování, ale především vznik nových forem reagování, jako jsou osvojení řeči, 

hygienických a kulturních návyků, sociálních norem, vytváření postojů, hodnot, 

učení se sociálních rolí, vytváření vlastností a vyšších potřeb. 

Chování dětí úzce souvisí se sociálním prostředím, z kterého pocházejí. 

V počátku je rozhodující rodinná socializace, posléze se dítě zapojuje do širší sítě 

společenských vztahů školy a kolektivů vrstevníků. Socializace se ale např. 

uskutečňuje i prostřednictvím masmédií a práce. Rodina, soustavné působení 

pedagoga a třídního kolektivu a školního řádu má z hlediska jejich dlouhodobého 

působení významný vliv na vyvíjející se osobnost. Socializace ale není prostým 

přejímáním hodnot a norem společnosti, rodiny, či jiných subjektů. Hodnoty a normy 

procházejí kritickým přehodnocováním, zvláště v pubertě, kdy jedinec zvažuje jejich 

důsledky a význam, a hledá nová řešení. 

Socializace je složitý proces. Vlivem vrozených dispozic nebo prostředí, 

ve kterém jedinec žije, může dojít k nedostatečné socializaci jedince ve společnosti. 

Tyto nedostatky se odráží v deviantním chování jedince, kterého je nutno pomocí 

resocializace včlenit zpět do společnosti (Průcha; Walterová; Mareš 2001). 

Protože jsou středem mého zájmu hodnoty dětí a především mládeže, 

považuji za důležité zabývat se sociálním prostředím, ve kterém žijí. Za prvotní 

a nej důležitější považuji vliv rodiny. Rodina je za ideálních podmínek první sociální 

skupina, se kterou se jedinec setkává. Rodina působí na jedince jako první a jako 

první ho utváří. Nejen že působí jako první, ale též velmi intenzivně díky úzkým 

a silně emočně laděným vztahům. Její působení tak zanechává v jedinci trvalé stopy. 

Hodnoty, se kterými se jedinec v rodině setká a interiorizuje, jsou v osobnosti jedince 

silně ukotveny. 

Dále má na jedince vliv škola. Síla vlivu je patrná, uvědomíme-li si, že jen 

délka trvání základní školní docházky je devět let. Převážně díky škole se jedinec 

setkává se svými vrstevníky a navazuje zde nové vztahy. Ty mohou jeho dosavadní 

hodnoty velmi ovlivnit. Mladý člověk však nežije uzavřen, setkává se s mnoha 

jinými subjekty nacházejícími se v jeho sociálním poli. Může se tak setkávat 



s mnoha pohledy na otázku hodnot a jejich preferencí. Skrze všechny subjekty 

proniká silný vliv společnosti a její kultury. Obzvláště patrný je tento vliv ve škole. 



Přesto, že je každý člověk jedinečnou osobností, je současně produktem 

procesů probíhajících ve společnosti a prostředí, v němž žije. Proto je chování 

každého přes jeho jedinečnost pravděpodobnostně předvídatelné. Bez tohoto faktu by 

život ve společnosti nebyl možný. Socializace je tedy zprostředkujícím nástrojem 

mezi jedincem a společností. 

Na rozdíl od zvířat se člověk rodí jako velmi zranitelná bytost, o kterou musí 

být po značně dlouhou dobu pečováno. Aby se z novorozence stal člověk, musí projít 

socializací. Osobnost člověka se nemůže rozvíjet mimo lidskou společnost. 

Důležitost socializace nám dokazuje mnoho příkladů. Mezi nejznámější příklady 

patří příběh „vlčích dětí" Amaly a Kamaly, které byly nalezeny v roce 1920 

misionářem Singem. Dívky žily ve vlčí smečce, a proto přejímaly i její chování. 

Běhaly po čtyřech, k uchopování používaly ústa, komunikovaly vrčením a skřeky 

a lidí se velmi obávaly. Socializace u těchto dívek byla velmi náročná, zvláště díky 

mnoha promeškaným senzitivním obdobím. Amale bylo osmnáct měsíců, ale 

nedokázala se novému prostředí přizpůsobit a záhy zemřela. Jinak by její socializace 

byla jistě úspěšnější než u Kamaly, které bylo již osm let. Kamale trvalo tři roky, než 

se vzpřímila a šest let, než začala chodit. Své první slovo vyslovila po dvou letech 

a po osmi letech mluvila v jednoduchých větách. Kdyby nezemřela, dostala by se 

v pětatřiceti letech na úroveň lehké mentální retardace, což by byl pravděpodobně 

její maximální vývoj. 

Neznamená to však, že by k takovým případům docházelo jen mimo lidskou 

společnost. Caspar Hauser je příkladem dítěte, které ačkoli vyrůstalo v lidské 

společnosti, žilo zanedbáváno v izolaci od ní. Kašpar Hauser byl nalezen 

v Norimberku roku 1828 a dále se mu věnoval profesor Daumer. Chlapec vyrůstal 

zavřen ve sklepě. Ve svých asi šestnácti letech, kdy se objevil v ulicích Norimberku, 

měl chování 2-31etého dítěte. Bohužel máme příklady podobných případů i z dnešní 

doby (Havlík; Koťa 2002). 

V průběhu socializace na jedince velmi silně působí společnost, ve které žije 

a socializuje se. Vlivy společnosti se promítají nejen do úlohy výchovy ve, ale i do 

rodinného prostředí, a tím i do socializace v rodině. 

„Socializace je procesem, který propojuje každého jedince se společností. 

Jedinec se stává z ,biologického tvora' člověkem - kulturní a sociální bytostí, která 



jedná v rámci určité tolerance podle uznávaných pravidel, směřuje své chování 

k společensky přijatým hodnotám a plní individuálně modifikovaná očekávání, role. 

V důsledku toho je socializace synonymem pro začlenění jedince do společnosti, 

zespolečenštěním" (Havlík; Koťa 2002, s. 44). Dále v průběhu socializace dochází i 

k zvnitřnění kulturních norem a hodnot. Nastává tak stav, kdy jedinec pokládá normy 

za své a ne za nátlak okolí. 

V procesu socializace člověk postupně ztrácí svou spontánnost a individualitu 

svých sociálních projevů a jeho chování probíhá často pod tlakem norem, sociálních 

vzorů a stereotypů. Jedinec se také naučí využívat sociální mechanismy. Sociální 

mechanismy jsou řetězce vzájemně propojených aktů sociálního chování, jejichž 

důsledkem je očekávaná sociální odezva (Sak 2000). 

Ve společnosti se vyskytují jevy, které jsou nezávislé na jedinci, ale vyvíjejí 

tlak na jeho chování. Těmito jevy jsou myšleny např. zvyky, obyčeje, normy 

a hodnoty dané společnosti, které jsou jedinci od narození vštěpovány. Výchova je 

svým původem, povahou i funkcí společenský jev, jejímž prostřednictvím společnost 

formuje jedince a reprodukuje tak podmínky vlastní existence. „V užším slova 

smyslu je možné výchovu chápat jako druh pomoci, zkulturnění, které jedinci 

umožňuje vnitřní růst v sociokulturním systému a zpřístupňuje mu (ulehčuje) 

převzetí kultury" (Prokop 2001, s. 15). 

Společenské tlaky usměrňují jednání jedince ke kulturně schváleným 

hodnotám a cílům. Nabízejí společností uznávané formy, vzory a stanovují normy 

a pravidla jednání. Souběžně s tímto působením klade každý vlastní požadavky, 

vyjadřuje své zájmy, cíle a očekávání, které jsou též utvářeny socializací. 

Na utváření hodnotového systému jedince se podílí jak společnost, tak i její 

jednotlivé subjekty jako rodina, škola, vrstevnická skupina a další. Působení 

společnosti a jejích subjektů na jedince může být intencionální a funkcionální. 

Intencionální působení je záměrné přenášení určitých hodnot na jedince a snaha, aby 

tyto hodnoty interiorizoval. Takový vliv má na jedince rodina, škola nebo jiné 

subjekty působící v oblasti volného času dětí a mládeže. Funkcionální působení je 

nezáměrný přenos hodnot na jedince. Nezáměrné působení má často silnější vliv na 

stavbu hodnotového systému jedince než záměrné výchovné působení rodiny a školy. 

Protože přenos hodnot probíhá v každodenních situacích, dochází při řešení 

nejrůznějších problémů často ktomu, že dítě přebírá ne ty hodnoty, které rodič 



prezentuje, ale které jsou skryty za jeho skutečným jednáním. Dochází tak 

i k přenosu hodnot, které sám dospělý - rodič na dítě přenést nechce (Sak 2000). 

Ne vždy však dochází k sociální adaptaci. Dochází i k sociální maladaptaci, 

tedy nepřijetí sociálních norem a hodnot společnosti. V případě, že u člověka 

nedochází k interiorizaci společenských norem, začíná se u jedince projevovat 

sociální deviace, která je problémem jak pro jedince v podobě vyloučení z určité 

skupiny, tak pro společnost. 

Jak vyplývá zvýše uvedeného textu, přenáší společnost své hodnoty na 

jedince a podílí se na utváření hodnotového systému. Tento vztah ale není 

jednosměrný. Jedinec v reakci na měnící se společenské podmínky a v závislosti na 

své pozici v ní si sám přetváří hodnotový systém, který na něj společnost přenáší. 

Tak dochází ke vzniku hodnotového systému společnosti odpovídajícího době 

a jejím potřebám. Osvojování společenského hodnotového systému má dvě stránky. 

„Na jedné straně jde o individuální proces - individualizaci hodnotového systému, 

na druhé straně jde o společenský proces - dynamizaci společenského hodnotového 

systému" (Sak 2000, s. 38). 

Hodnotový systém společnosti je přítomen v materiálních a duchovních 

výtvorech společnosti, ale i jejích dějinách, vědomí a jednání lidí. Sám hodnotový 

systém společnosti je tvořen velkým množstvím hodnotových systémů, které mohou 

být spojeny např. etnikem, národností, profesí atd. Mnohost hodnotových systémů je 

také dynamickým prvkem, protože tato různorodost umožňuje další vývoj 

hodnotového systému společnosti. Společnost tak jedinci nabízí nejen mnohost 

hodnot, ale i hodnotových systémů, jejichž množství může na mladého jedince, který 

se v nich snaží zorientovat, působit značně nepřehledným dojmem. 

Celá společnost funguje jako velký organizmus, ve kterém probíhají 

vzájemně související procesy. Při procesu zespolečenšťování působí na jedince 

mnoho faktorů, které mohou ovlivnit jeho hodnotovou orientaci. Jedná se např. 

o technologický a ekonomický vývoj, politický systém země, kulturu společnosti, 

přístup společnosti k náboženství, rozvoj masové kultury a samozřejmě normy 

a hodnoty dané společnosti. 

Jaké hodnoty jsou preferovány českou veřejností? Na tuto otázku dávám 

odpověď v kapitole 4.3, kde uvádím výběr z výzkumů hodnotové orientace české 

veřejnosti po roce 1990. 



V rámci socializace probíhá enkulturace. Jedná se o proces, jímž si člověk 

osvojuje kulturu, ve které žije a s ní i normy a hodnoty, kterých je nositelkou. 

Kultura se tak šíří nejen v prostoru, ale i čase, je přenášena z generace na generaci. 

Tento mezigenerační přenos umožňuje „přežití" určité kultury. 

Neznamená to ale, že by nedocházelo ke změnám norem a hodnot. Kulturní 

hodnoty a normy se mezigeneračním přenosem modifikují a přetvářejí. Kultura ve 

své hloubce ale není snadno přeměnitelná. Kultura jako celek si zachovává určitou 

kontinuitu v čase, i když ve vývoji společnosti a její kultury dochází k obdobím 

přerušení dosavadního vývoje, změny, revolučních transformací, zvratů atak 

i přehodnocování hodnot. 

Kultura je výtvorem člověka. Je vždy spojena se společností. Je to kultura, 

která člověka jako biologickou bytost kultivuje. Tato kultivace probíhá v procesu 

socializace, v němž se člověk mění z biologické bytosti na člena lidské společnosti 

(Havlík 2002). 

Kultura je vnitřně strukturovaným celkem. Zahrnuje vzájemně spjaté kulturní 

prvky, které společnost sdílí a uznává za závazné. Jedná se např. o hodnoty, normy, 

morálku, zvyky, myšlenky, ideje, symboly a výtvory (Havlík; Koťa 2002). 

Na mezigeneračním přenosu kultury se podílí především rodina, ale také 

výchovné a kulturní instituce a různé skupiny, kterými jedinec prochází. Rodina 

zajišťuje první přenos kulturních prvků, jako jsou hodnoty, normy, pravidla chování 

či řeč. Je proto nejdůležitějším prvkem v tomto procesu. Jedinci si v průběhu 

enkulturace osvojují kulturní prvky a přijímají je v určité míře za své. Podřizují se 

tlakům kultury buď jen účelově v zájmu komunikace a soužití s druhými, nebo je 

skutečně zvnitřňují a přijímají plně, tedy interiorizují (Havlík 2002). 

Předávání hodnot na jedince může být explicitní, jasně a srozumitelně 

vyjádřené, když rodič dítě učí slušnému chování či tělesné hygieně. V přenosu 

hodnot převažuje implicitní, nepřímo vyjádřená forma obsažená v chování lidí, kteří 

vystupují jako vzory, s nimiž se dítě na základě učení pozorováním identifikuje 

(Nakonečný 1995). 

V procesu sociálního zrání si jedinec osvojuje vzory a stereotypy společnosti. 

Ty na jedné straně potlačují spontánnost člověka v sociálních projevech, ale na druhé 



straně jedinci umožňují jejich osvojením přijmout výsledky procesu kulturního 

vývoje společnosti a převzít kulturní dědictví (Sak 2000). 

Mezi kulturami i ve vývoji kultur se mohou lišit názory a praktiky v tom, 

k jakým hodnotám a jakým způsobem k nim mají rodiče své děti vést. Různé kultury 

preferují různé hodnoty. Proto se v jiných kulturách můžeme setkat se způsoby 

chování, které se nám z pohledu našeho světa hodnot budou zdát zvláštní. Shodné 

objekty mohou mít v různých kulturách odlišný význam. Například kráva je u nás 

pokládána hlavně za hospodářské zvíře. Hinduisté krávu naopak považují za 

posvátnou (Nakonečný 1995). 

I v rámci jedné kultury mohou „koexistovat nebo soupeřit a střetávat se 

odlišné hodnotové a normativní systémy (např. kulturní odlišnosti etnických skupin, 

generací, modifikace obecných kulturních hodnot a norem v jednotlivých 

společenských vrstvách apod.)" (Havlík 2002, s. 37). 



V průběhu socializace se setkáváme se sociálními činiteli. Jsou to sociální 

skupiny, jimiž v průběhu života procházíme, a které nás ovlivňují. Socializace 

probíhá jak ve skupinách primárních, jakými je rodina, tak i sekundárních, 

např. v podobě školy. Primární socializace se odehrává v úzkém kruhu rodinných 

příslušníků spjatých silnými emočními vazbami a intimními vztahy. Sekundární 

socializace je na rozdíl od primární, která je vázána na prostředí rodiny, podněcována 

v nových oblastech společnosti, ve které jedinec žije. 

Jak uvádí Pedagogický slovník (Průcha; Walterová; Mareš 2001, s. 202) je 

rodina nejstarší společenskou institucí. „Plní socializační, ekonomické, sexuálně-

regulační, reprodukční a další funkce. Vytváří určité sociální klima, formuje 

interpersonální vztahy, hodnoty a postoje, základy etiky a životního stylu. Z hlediska 

sociologického je formou začlenění jedince do sociální struktury. Nejběžnějším 

modelem rodiny je tzv. nukleární rodina, kterou tvoří nejbližší příbuzní, tj. oba 

rodiče a děti." 

V průběhu socializace jedince hraje rodina mimořádnou roli. Veškeré 

působení rodiny na jedince je velmi silné. Vše, co rodina do jedince vloží, se dá 

v pozdějším období jen velice těžko změnit či vymazat. Pokud v průběhu socializace 

nastane chyba, dá se později jen těžko napravit (Prokop 2001). 

Pojednávám zde o ideálním stavu - socializaci dítěte v úplné rodině, kde je 

přítomna matka i otec. Je otázkou, do jaké míry má na socializaci a pozdější 

hodnotovou orientaci jedince vliv výchova pouze jedním rodičem, a to z jakýchkoli 

důvodů, či jiná péče nahrazující rodinu dítěte. 

Rodina je malá, primární, neformální členská skupina, která formuje základy 

naší osobnosti. Jedná se o základní prostředí socializace člověka. Typické pro ni je, 

že má malý počet členů, kteří spolu komunikují přímo, a kde je mezi členy intimita 

vztahů. Teprve prostřednictvím této skupiny jsme schopni stát se členem větších 

sociálních skupin. Dítě bere rodinu jako samozřejmý a jediný svět, protože nemá 

volbu vybrat si své nejbližší. Primární socializace se nemůže uskutečnit bez 

emocionálních vazeb ke svým blízkým (Prokop 2001). 

Velmi důležitá je sociální interakce mezi pečující osobou a dítětem. Míra 

a intenzita sociální stimulace, jakou je vyjádření pozitivního citového vztahu, má 

význam v pozdějším vývoji jedince. Během procesu vytváření emocionálního vztahu 



s matkou dochází u dítěte k rozvoji všeobecné kategorie důvěry ve svět a chápání 

světa. Významnou roli při socializaci samozřejmě hraje i otec a případní sourozenci. 

„Prvním a proto pro primární dětskou socializaci nej důležitějším výchovným 

místem je rodina. V ní jsou položeny základy pro celkový rozvoj osobnosti 

dospívajícího" (Prokop 2001, s. 40). 

Lidé přebírají většinu svých hodnot od jiných jedinců a pozitivně vztažených 

skupin a pokládají je za své. Výběr hodnot je závislý na tom, do jaké míry tyto 

hodnoty způsobují, že ho jiní přijímají, respektují nebo milují. Při interiorizaci 

hodnot a sociálních norem rodiny a rodičů je důležité, aby vlivy ze sociálního pole, 

tedy rodiny, byly jednotné. Výsledkem může být, že hodnoty a normy rodiny 

nebudou dítětem dostatečně zvnitřněny, nemají na jednání jedince příliš silný vliv 

a mohou být nahrazeny pod jiným vlivem jinými hodnotovými preferencemi 

a normami jednání. Dalším důsledkem může být existence dvou systémů hodnot 

a sociálních norem, které jsou uplatňovány podle potřeby jedince (Nakonečný 1995, 

Sak 2000). V této souvislosti je důležité uvědomit si, že ačkoli má rodina na jedince 

nesmírně silný vliv, není toto působení absolutní. Když má jedinec ve své osobnosti 

předpoklady pro patologické chování, je otázkou, do jaké míry může tuto skutečnost 

změnit intenzivní péče rodiny vysoce cenící hodnoty, lásku, pomoc druhým či 

sebezdokonalování. Je těžké říci, do jaké míry lze ovlivnit hodnoty anetické 

osobnosti. V případě patologického chování jedince je tak důležité dívat se na 

problém nejen skrze všechny sociální subjekty, se kterými se setkal, ale i celou jeho 

osobnost. 



V důsledku rozvoje industrializace již nemohla rodinná socializace stačit 

potřebám společnosti. Škola se stala nezbytnou jako všeobecně vzdělávací 

socializační instituce. „Socializace znamená pro školu zprostředkování potřebných 

norem, znalostí, schopností a dovedností. Škola vychovává mládež podle určitých, 

jasně definovaných cílů, tj. učí děti těm kompetencím, které společnost na základě 

stávajících sociálně ekonomických podmínek považuje za cenné a užitečné" (Prokop 

2001, s. 51). 

Škola vystupuje jako velká, sekundární, formální a členská skupina. Jako 

velká skupina musí mít spojovací organizační prvky, jakým jsou např. jazyk, tradice. 

Významnou roli zde hrají organizační pravidla v podobě školního řádu, bez kterého 

by chod školy nebyl vůbec možný. Má zřetelnou organizovanou strukturu a sleduje 

specifické cíle - vzdělat a vychovat jedince, kteří jsou jí svěřeni. Sociální role 

a s nimi i normy a pravidla jsou zde jasně dány. 

Společnost považuje školu za instituci, která je společností pověřena 

především předáváním vědomostí a dovedností, které jsou užitečné pro život. Slouží 

však i jako nástroj sociální integrace, protože zajišťuje předávání ideologie v podobě 

soustav hodnot, norem či určitých vzorců jednání. 

Škola představuje sjednocovací prostor jedinců pocházejících z nejrůznějších 

sociálních prostředí. Utváří možnost prostoru pro interakce, setkávání a sociální styk 

a tím utváření postojů k druhým lidem. V období mladšího školního věku může být 

působení školy dokonce větší, než vliv rodičů. Děti jsou zde připravovány na role 

dospělých nejen z hlediska odbornosti, ale i motivačně pro život v souladu 

s očekáváním společnosti. 

Socializační procesy ve škole jsou silně ovlivněny mimoškolními 

podmínkami, protože děti, které nastupují do školy, již prošly procesem socializace. 

Škola je zaměřena na střední vrstvu společnosti. Jedním ze zdrojů, který ovlivňuje 

školní socializaci je die teorie Pierrea Bourdieua kulturní kapitál. Každý jedinec si 

během socializace v rodině zvnitřňuje sestavu kulturního kapitálu své sociální vrstvy. 

Kulturní kapitál ovlivňuje vnímání, myšlení, hodnocení a jednání jedince. Děti si tak 

mohou z rodin přinášet zcela odlišné normy, hodnoty a způsoby chování, 

než prezentuje škola. Může tak docházet křadě konfliktů mezi rodiči a školou 

(Prokop 2001). 



Škola prezentuje hodnoty, které společnost pokládá za důležité z hlediska 

svých momentálních potřeb a vývoje. Představuje tak místo, kde může společnost na 

mladého jedince vytvářet silný nátlak a tvarovat ho dle svých představ a vizí. Škola 

tak může být nástrojem k prezentaci marxistické ideologie či demokratických 

hodnot. 

Tato skutečnost se nám potvrzuje i pohledem do dávné minulosti, kdy si na 

možnost zasahovat do vzdělávání nových generací dělala nárok katolická církev, aby 

si díky těmto vazbám upevnila svou pozici ve společnosti. Její vliv však nebyl ani 

zdaleka tak neúnosný jako nejrůznější ideologie, které zasahovaly do vzdělávacího 

procesu např. v Německu v období druhé světové války či po ní vtzv. zemích 

východního bloku. V dnešní době, kdy žijeme v demokratickém státě s možností 

volby alternativních škol, je stále důležité si uvědomovat bohatství, skryté 

v demokratických hodnotách. 

Každý učitel svým chováním, názory a přístupem k nejrůznějším situacím 

silně působí na žáky či studenty. Učitel vědomě i nevědomě prezentuje určité 

postoje, normy a hodnoty. Nejen učitel na prvním stupni základní školy, ale i na 

střední škole může silně ovlivnit názory svých svěřenců. Měl by si být vědom síly 

svého působení a prezentovat takové hodnoty, které vedou k rozvoji osobností 

jedinců, na které působí. 

Na učitele, který se o děti a mládež zajímá nejen jako o žáky či studenty, 

ale i jako osobnosti s jejich pocity a názory, bývá často vzpomínáno jako na dobrého 

učitele. Jím prezentované normy a hodnoty mohou zůstat velmi dlouho v myslích 

jeho svěřenců a ovlivnit jejich chování. 



Pedagogický slovník (Průcha; Walterová; Mareš 2001, s. 274) charakterizuje 

vrstevnickou skupinu jako: „Skupinu dětí nebo mladých lidí přibližně stejného věku 

a často i s přibližně stejným sociálním statusem. Má významnou úlohu při socializaci 

jedince, zejména při přechodu k dospělé roli, nabízí určitou ochranu a zázemí, může 

částečně kompenzovat sociální a citovou deprivaci svého člena." 

Vrstevnická skupina hraje v životě člověka po rodině mimořádnou roli. Dítě 

se se skupinou svých vrstevníků za běžných podmínek setkává před vstupem do 

školy. Děje se tak například v mateřské škole či na hřištích. V této době však není 

vliv vrstevníků na jedince velký. Ani děti samy mezi sebou nenavazují trvalá 

přátelství. Jedná se spíše o spolupráci při hře. 

Svou významnou úlohu začínají vrstevníci hrát se vstupem do školy. Mladší 

školní věk je stále naplněn spíše radostí z nového prostředí a skutečností, že jsou 

školáky. Děti jsou schopny navázat delší a hlubší vztahy se svými vrstevníky, než jak 

tomu bylo v předškolním věku. Tím, jak dítě zraje, získává stále větší potřebu mít 

kamarády a být ve třídě oblíben. 

Rodina i škola kladou na dítě určité požadavky, týkající se pravidel chování. 

Stejně tak i vrstevnická skupina či kolektiv třídy klade na svého člena své 

požadavky, týkající se pravidel chování. Aby byl jedinec skupinou přijímán, je pro 

něj nutné, aby se choval podle těchto pravidel. Dítě tak mění své chování. Již pro něj 

není nej významnější požadavek na pravidla chování, který určuje rodina či učitel, 

nýbrž skupina vrstevníků. 

Období, kdy na jedince působí nejvíce vrstevnická skupina, je období 

pubescence. Vrstevnická skupina na jedince působí o to více, o kolik se jedinec snaží 

být jejím členem a když se tak podaří, aby jejím členem zůstal. Zde je důležité, 

o jakou skupinu vrstevníků se jedná, tedy co je spojujícím článkem. V případě, když 

se jedná např. o sportovní aktivity, hudbu, či jinou zájmovou činnost rozvíjející 

osobnost, jedná se bezesporu o velký přínos (Prokop 2001). 

Skupina tak může vysoce cenit hodnoty jako čestnost, spravedlnost, 

soudržnost, snahu po zdokonalení, přijímání nových vědomostí či dovedností. Tyto 

hodnoty jistě nebudou v rozporu s hodnotami školy či rodiny. I zde však může 

docházet k drobným konfliktům, a to obzvláště ve chvíli, kdy jedinec zanedbává své 



povinnosti z důvodu silného zaměření na danou skupinu či zájem. 1 v těchto 

případech je jednání dospívajícího člověka pochopitelné. 

Problém nastává ve chvíli, kdy má jedinec tendence tíhnout ke skupinám, 

projevujícím se patologicky. K tomu může dojít např. negativními dispozicemi 

jedince, vlivem rodiny či jeho okolím. Jedinec se snaží, aby jeho chování či hodnoty 

byly pokud možno v souladu s jeho okolím. V případě, že se nenachází v takovém 

prostředí, snaží se jej vyhledat. 

Ve skupině zastávající patologické hodnoty je jedinec posílen, utvrzen ve 

svých nezdravých představách o správných hodnotách. Ve skupině se jedinec cítí 

silnější. Může se proto dopustit takových činů, na jaké by bez ní ani nepomyslel, 

nebo by se odehrávaly jen v jeho mysli. Tak se může dopustit vandalství, krádeže, 

ublížení na zdraví či dokonce vraždy. 

Převýchova sociálně patologické mládeže je velmi těžká. Ti, kdo se o ni 

snaží, se setkávají s vžitými a hluboce zakořeněnými postoji, normami a hodnotami. 

Často se jedná o jedince, kteří v raném dětství velmi citově strádali. Tito lidé mají 

své hodnoty, které jsou pro společnost často dosti těžce pochopitelné. 

Patologické jednání má mnoho příčin. Ve velkém množství případů mu lze 

předejít. Nejedná se tedy o činnost následující patologickému chování jedince, 

související se sankcemi, kterými společnost může některé jedince ve svém jednání 

dokonce utvrdit, ale pokud možno preventivní. Negativní jednání dětí a mládeže 

často souvisí s její bezprizorností, ponecháním sobě samé bez nabídky vhodných 

volnočasových aktivit. V případě, kdy je dítěti či mladistvému nabídnuto kvalitní 

naplnění volného času, dochází k vysoké míře eliminace či zabránění vzniku sociálně 

patologických činů. Mladistvý se zdravou osobností, vedený ke kvalitnímu trávení 

volného času, se s vysokou pravděpodobností nebude uchylovat k destruktivnímu 

patologickému jednání. 



„Specifikem pojmu socializace je, že chápe zespolečenštění a individualizaci 

lidského subjektu jako současné děje, a tím popisuje proces geneze osobnosti jako 

dialektický postup individualizace a socializace" (Prokop 2001, s. 35). 

V procesu sociálního zrání jedince dochází nejen k působení společnosti na 

jedince, ale i k opačnému procesu, individualizaci, kdy jedinec působí na společnost. 

Přesto, že je v procesu socializace jedinec aktivní, uplatňuje se jeho působení jako 

subjektu a kreativita především v procesu individualizace. V procesu individualizace 

jedinec dotváří sám sebe jako jedinečnou a neopakovatelnou bytost. U každého 

jedince je rozdílná jak úroveň, na které tato individualizace probíhá, tak stupeň, na 

který jedinec dospěje (Sak 2000). 

V základě jsou společenská změna i vývoj podmíněny kreativní 

individualizací jedince. P. Sak uvádí (Sak 2000, s. 60), že „společenská dynamika je 

podmíněna rozsahem, kvalitou a kreativitou individualizačních prvků v obecném 

procesu sociálního zrání mladé generace dané společnosti". Pro proces 

individualizace lze vytvářet společenské podmínky ve výchovně vzdělávacím 

procesu a to napomáháním sebereflexe jedince, rozvíjením jeho kreativity, učením 

odpovědnosti a pochopením hodnoty svobody. 

Taková individualizace je překročením socializace. K sociálnímu bohatství, 

které jedinec získal během socializace, přistupuje kriticky a tvořivě. Je schopen 

jednat na základě svobodné volby a odolávat sociálním tlakům. Takový člověk 

obohacuje lidskou společnost a často překračuje i svou dobu. Příkladem mohou být 

osobnosti jako Jan Hus, Jan Amos Komenský, či Móhundás Karamčand Gándhí. 

Jedinec, který zdánlivě jedná proti společnosti, může být subjektem, který 

přesáhl svým individualizovaným vývojem společnost a svým působením ji 

pozvedává a rozvíjí. Tyto osobnosti zůstávají za svého života okolím často 

nepochopeny. K poznání jejich přínosu pro společnost dochází často po delším 

vývoji. K takovým osobnostem patří např. Vincent van Gogh. Za celý svůj život 

prodal pouze jediný obraz, dnes patří některé jeho malby k nejdražším na světě. 

Je ale důležité si uvědomit, že podobné jednání může být projevem špatné 

sociální adaptace a sociální nezralosti a ne individualizací či přesahem dané 

společnosti. 



1.4 Pravidla chování v životě člověka z pohledu psychologie 

V předchozích kapitolách jsem se zabývala tím, jak jednotlivé subjekty 

během socializace mohou ovlivňovat hodnoty jedince. V této kapitole se budu 

zabývat otázkou vývoje jedince a jeho vztahu k hodnotám. Hodnoty a normy spolu 

úzce souvisí a slouží k tomu, aby člověk jednal v souladu se společenskými 

potřebami a zájmy. Proto je důležité uvést alespoň nárys vývoje, který člověk ve 

vztahu k normám prožívá. Tak nám vznikne určitá představa, jak člověk ve svém 

životě přistupuje k hodnotám, které mu jsou v rámci sociálního pole nabízeny, a proč 

se jeho přístup mění. Tento proces je celoživotní. Jeho vývojem se zde budu zabývat 

do období adolescence. 

Věk pro vymezení jednotlivých vývojových stádií čerpám ze dvou 

vývojových psychologií (Vágnerová 2005, Langmeier; Krejčířová 2006). Až do 

období staršího školního věku (pubescence) se přikláním k vymezení dle 

M. Vágnerové. Tato autorka chápe období adolescence, které je obdobím dospívání 

za proces probíhající od 10-20 let. Věk 15-20 považuje za pozdní adolescenci. Z toho 

důvodu využívám vymezení J. Langmeiera a D. Krejčířové, kteří období adolescence 

vymezují věkem 15-22 let. Období adolescence se nekryje s obdobím mládeže. 

Pojem adolescence je používán převážně v psychologii. Pojem mládež se váže 

k sociologii a pedagogice. 

Dítě si hodnoty osvojuje v průběhu ontogenetického vývoje na základě učení. 

Mluvenou řeč si dítě postupně osvojuje od konce prvního roku, ale až zhruba ve 

dvou a půl letech, tedy za rok a půl se naučí používat zájmeno já. Do té doby o sobě 

hovoří ve třetí osobě. Dokud o sobě dítě nemluví v první osobě, neuvědomuje si plně 

svou sociální jedinečnost. V období před dovršením třetího roku věku se u dítěte také 

objevuje „restrukturace v regulaci chování v tom smyslu, že se dítě již nechová podle 

biologického hédonického principu dosahování smyslově příjemného a vyhýbání se 

nepříjemnému a v jeho chování se začíná uplatňovat vliv sociálních imperativů, 

v nichž jsou obsaženy určité sociální a kulturní hodnoty prostředí, ve kterém dítě 

žije. Dítě prožívá rozpory mezi chci a nesmím. Tím se dítě odpoutává od své vrozené 

psychologické animality a stává se lidským tvorem ve smyslu psychologickém, 

neboť se v jeho chování uplatňují hodnoty a normy, tedy něco specificky lidského" 

(Nakonečný 1995, s. 118). 



V batolecím věku (1-3 roky) se dítě začíná orientovat v základních 

pravidlech chování, která jsou nezbytnou podmínkou pro adaptaci na společnost. 

Předpokladem pro osvojení norem chování je odpovídající funkce rodinného či 

jiného náhradního prostředí, kde dítě vyrůstá. O sociálních normách získává dítě 

informace ze dvou zdrojů, a to z pozorování skutečného chování lidí a získávání 

informací o vhodném chování pomocí verbálního sdělení. 

Některé projevy chování lidí mohou mít určitý řád. V případě, že se určité 

situace opakují, může si dítě zobecnit, jaká pravidla zde platí. Pozorované chování 

napodobuje a uplatňuje takové zkušenosti vdaných podmínkách. Děti získávají 

informace o vhodném chování nejen pomocí pozorování skutečného chování lidí, ale 

zejména pomocí verbálního sdělení. Dítě se tak učí, jaká pravidla v jeho světě platí. 

Zároveň ale získává informaci, proč je dobré, aby platila právě tato pravidla. Rodiče 

dítěti vysvětlují, proč se něco musí nebo nesmí. Pro dítě je velmi důležité, aby se lidé 

sdělující normy verbálně zachovali obdobně i v reálné situaci. To umožňuje dětem 

snazší přijetí daných norem a přehlednější orientaci v nich, než v opačném případě. 

Děti se nejprve musí naučit, co je správné a žádoucí a co by naopak dělat nemělo, 

teprve pak se může naučenými pravidly řídit. Žádoucí normy si neosvojí, když 

potřebnou zkušenost nezíská. 

Postupně si děti uvědomují vztah norem k vlastnímu chování a chování jiných 

lidí. Dětské potřebě orientace ve světě vyhovuje stanovení pravidel, protože řád 

přináší jistotu a zajišťuje v určité míře předvídatelnost situací. Pravidla umožňují 

dítěti lépe rozlišit, jaké chování bude hodnoceno pozitivně a jaké nikoli. Dítě 

přirozeně touží po přijetí a chová se tak, aby bylo pozitivně hodnoceno. To souvisí se 

základní potřebou emočního přijetí. Pozitivní zpětná vazba posiluje jistotu dítěte 

a utvrzuje ho ve správnosti jeho chování. Děti v tomto věku samy necítí pocit viny za 

přestupek. Stydí se obyčejně jen tehdy, když jsou za své chování pokárány jinou 

osobou (Vágnerová 2000). 

V předškolním věku dochází k heteronomní fázi morálního vývoje. „Morální 

uvažování se vyvíjí v závislosti na celkovém vývoji dítěte a na jeho zkušenosti, která 

nemá jen individuálně specifický charakter, aleje dána sociokulturně. Předškolní dítě 

akceptuje taková pravidla chování, jaká mu prezentují uznávané autority. Na této 

úrovni přijme jakékoliv normy, o jejichž kvalitě neuvažuje a ani toho zatím není 

schopné" (Vágnerová 2000, s. 120). Morálka dětí předškolního věku je závislá na 



názorech a chování dospělých. Dítě automaticky považuje za správné to, co určí 

dospělí, protože ještě nemá svůj vlastní názor. 

Dítě se učí normy chování především ve své rodině. Ty tvoří základ 

autoregulačního systému. Jiné než rodinné prostředí nemá v této oblasti takový 

význam, protože pro dítě pozbývá emocionální váhy. Zkušenosti na dvou úrovních 

získává dítě i v tomto věku, a to podle skutečného chování lidí a pomocí verbálního 

sdělení. Dítě získává informace, jak by se lidé měli či neměli chovat. Zjišťuje, proč je 

nutné chovat se určitým způsobem a jaké má důsledky nežádoucí chování. Dítě si 

všímá i skutečného chování lidí a postupně si zobecní, jaké chování je běžné, jaké je 

vhodné jen v určité situaci a jaké je považováno za žádoucí. Pochopení podstaty 

určitého pravidla je možné jen za pomoci verbálního komentáře, zaměřeného na 

zobecnění platnosti určitého pravidla, vysvětlení jeho příčiny a důležitosti jeho 

dodržování. 

Normy jedinci usnadňují orientaci v sociálním prostředí. Protože umožňují 

vymezit obsah žádoucího chování, jsou normy důležité i pro rozvoj vlastní identity. 

Hodnota žádoucího chování musí být opakovaně potvrzována pozitivními reakcemi 

osob, které jsou pro dítě důležité a vnímá je jako autority. K citelnému ochuzení 

dítěte ve vývoji dochází v případě, kdy v této oblasti neplatí žádná pravidla, nebo 

nejsou respektována a podporována pro dítě citově významnými lidmi. Dítě 

v takovém případě strádá v oblasti potřeby naplnění osobního sociálního významu. 

Jeho identita se tak stává chudší. 

Ke konci předškolního období (3-6/7 let) dochází u dítěte ke schopnosti 

pociťovat vinu za nežádoucí chování. Tato schopnost signalizuje dosažení dalšího 

vývojového stupně, kterým je zvnitřnění některých základních norem a ztotožnění se 

snimi. Schopnost pociťovat vinu je významným vývojovým mezníkem. Oproti 

batolecímu věku dochází k rozdílu v míře identifikace s normami. Dítě předškolního 

věku začíná akceptovat určitá pravidla jako bezvýhradně platná a jejich porušení 

pociťuje jako nepříjemné. Pociťuje chování v souladu s normami za nezbytné 

i v případě, že je právě nikdo nevidí, není přítomna žádná autorita a o provinění by se 

nikdo nedozvěděl. Vnější regulace se tak postupně stává vnitřní, kdy dítě samo 

reguluje své chování v rámci platných norem. Začíná se tak rozvíjet dětské svědomí. 

Střední školní věk (8/9-11/12 let) s sebou nese i specifický způsob 

inteipretace norem prezentovaných dospělými. Hierarchie norem se díky jejich 

novému zpracování může výrazně změnit. Školní věk s sebou přináší i význam 



vrstevnické skupiny. V ní dochází k rozvoji určitých způsobů chování, které jsou pro 

dítě nové. Dítě se učí orientovat se v novém sociálním kontextu. V dětské skupině se 

vytváří normy chování, které jsou platné jen v tomto prostředí. Aby byl jedinec 

v dětské skupině akceptován, musí je respektovat. Změna chování dětí ve škole je 

signálem vzrůstajícího významu třídy jako normativní skupiny. Norma prezentovaná 

učitelem, která byla pro dítě v raném školním věku (6/7-8/9 let) velmi důležitá, 

postupně ustupuje významu normy prezentované třídou. 

V období pubescence (11/12-15 rok) dochází k odpoutávání od hodnotového 

systému rodiny. Zejména na proklamativní úrovni. Často se stává, že pubescentovi 

jde více o to, co hlásá, než co skutečně dělá. Zažité hodnoty a normy nelze snadno 

opustit a nahradit za nové. Pokus nahradit zažité a interiorizované hodnoty a normy, 

se kterými se mladý člověk dosud ztotožňoval, by vyvolal obrovský pocit nejistoty 

a dezorientace, který by pro něj byl nesnesitelný. Dospívající přijímá morální normy 

jen tehdy, když je o jejich hodnotě sám přesvědčen. Na rozdíl od mladšího dítěte 

pubescent přemýšlí o obsahu jednotlivých norem. Zvažuje jejich důsledky a význam, 

pochybuje o nich a hledá nová řešení. 

Normy stanovené vrstevníky mají v tomto období velký význam. Tlak na 

dodržování norem určených vrstevníky cítí pubescent velmi silně a tak se velmi 

snadno dostává do situace, kdy je upřednostňuje před normami rodiny. Pubescent 

zpochybňuje rodičovské normy a hodnoty, a to dokonce i ty, které sám považuje za 

dobré. Názory dospívajících jsou v této době proměnlivé, velmi často se mění. 

A ačkoli proklamují nejrůznější pravidla chování, chovají se většinou tak, aby 

dodržovali běžné normy (Vágnerová 2000). 

Jak uvádí M. Vágnerová (Vágnerová 2000, s. 236), vzhledem 

k předcházejícím obdobím přestává být nadřazená role učitele tabuizovaná. „Starší 

žák přijímá jen to, co mu imponuje a čeho si váží (např. autentické projevy, kde není 

v rozporu skutečné chování a verbální proklamace žádoucí varianty, či skutečné 

schopnosti a dovednosti). Pokud učitele jako autoritu akceptuje, děje se tak na 

základě jeho vlastností a chování, a nikoliv proto, že je jeho autorita potvrzena 

institucionálně." 

Adolescenti (15-22 let) nepřijímají automaticky normy a hodnoty, které jim 

nabízí společnost či rodiče. Sami si vybírají hodnoty a normy, které chtějí přijmout 

za své. V období dospívání se většina mládeže vyznačuje vyhraněnými postoji 

k normám a hodnotám předchozích generací. Adolescent chápe a akceptuje, že 



normy jsou důležité a slouží k tomu, aby regulovaly chování lidí, usnadňovaly jejich 

soužití a tak i fungování celé společnosti. Mladiství uvažují o pravidlech. Nechtějí 

přijímat pravidla jen proto, že jsou daná. Pokud považují určitá pravidla za správná, 

sami až s radikálností vyžadují i jejich dodržování. Nespokojí se s pouhou 

proklamací, jak to dělali v předchozím období. 

Jedním z výsledků hledání identity v tomto období je volba hodnot a norem. 

U adolescenta má větší váhu individuální přesvědčení (tj. vnitřní regulace) než vnější 

tlak na dodržování určitých norem. Adolescent uvažuje o morálních principech 

a zaujímá k nim vlastní stanovisko. Vyžaduje dodržování uznávaných principů a to 

až v absolutní a nekompromisní míře. Z toho může plynout až netolerance k lidem 

s jinými názory (Vágnerová 2000). 

M. Vágnerová (Vágnerová 2000, s. 275) velmi výstižně popisuje vztah 

adolescentů k hodnotám. „Problémem adolescentů nebývá nedostatek hodnot, ale 

spíš jejich množství a hlavně neujasněnost jejich priorit. Adolescent stále ještě 

potřebuje ve větší míře než dospělí stabilní hodnoty, které by mu poskytovaly určitou 

jistotu. Jedním z problémů měnící se společnosti je nejasnost jejího hodnotového 

systému a jeho hierarchizace. Potíž je i v existenci mnoha vzájemně si odporujících 

očekávání, která nutí adolescenta akceptovat protichůdné role, vyplývající 

z opačných hodnot." Z toho pramení zmatek a nejistota, která dospívajícího často 

vede k hledání vždy správných a stále platných hodnot a norem. 

U některých adolescentů může dojít k tzv. antiidentifíkaci s platným 

společenským řádem. Antiidentifíkace je výrazem potřeby přijetí, která se projevuje 

v prozatím jediné oblasti, která je dostupná, a to v její negaci. Frustrovaný 

adolescent, odmítaný svým okolím má potřebu vyvolat nějaké emoce, tedy pokud 

možno šokovat. To se odráží nejvíce ve vztahu k lidem. V takovém případě 

adolescent neguje obecně platné hodnoty a normy, což se může projevovat různým 

způsobem. Důležitá je zde míra agresivity. Tak se můžeme setkávat 

např. s vandalismem, jehož cílem je ničení. Ačkoli se jedná o zdánlivě 

nepochopitelné jednání, může jím jedinec dojít uspokojení. Takového jedince mohou 

uspokojovat podrážděné reakce společnosti, která by o něj jinak neprojevila zájem. 

Příčiny jednání tohoto druhu je třeba hledat na počátku vývoje jedince, a to v jeho 

rodině. 

Každý člověk potřebuje být přijímán, aby si prostřednictvím druhých potvrdil 

svůj vlastní význam. Jestliže není pozitivně akceptován, je posílena tendence 



dosáhnout uspokojení jiným způsobem. V případě, že adolescentovi nepřinese 

pozitivní strategie očekávané předpoklady v podobě uznání a přijetí, uchyluje se 

k negativnímu jednání. Pro jedince nemají lidé větší význam, pokud se vyvíjel 

v citově chladném rodinném prostředí a jeho pokusy o navázání určitého vztahu 

nebyly opětovány. Jedinci z citově chladného prostředí jsou lidé lhostejní. Nenaučili 

se rozlišovat mezi blízkými a cizími, být empatičtí. Takový člověk mnohdy ani 

nemusí cítit žádný rozdíl mezi věcmi a živými bytostmi. Nemá potřebu se k nim 

chovat jinak. Je po sociální stránce velmi omezený a je zaměřen pouze na aktuální 

uspokojení svých převážně materiálních potřeb. Objekty mohou sloužit pouze k jeho 

uspokojení. Pokud jimi není tato funkce plněna, může je zavrhnout nebo zničit bez 

jakékoliv emoční reakce (Vágnerová 2000). 

Proces vývoje a změn provází člověka i v dalších etapách života. Cílovou 

skupinou, na kterou se ve své práci zaměřuji, tvoří jedinci v období puberty 

a adolescence, zpracováním dalších období bych odcházela od tématu. 



1.5.1 Definice pojmu mládež 

Mládí je životní etapa mezi dětstvím a dospělostí. Jedinec, který se nachází 

v této fázi života, je pokládán za člena sociální skupiny zvané mládež. Mládež je 

tvořena jedinci, kteří jsou ještě sociálně nezralí, nezastávají všechny role dospělých, 

ale na plnění těchto rolí se teprve připravují. Mládež je možné charakterizovat jako 

tu část populace, která již není dětmi, ale nepatří ještě mezi sociálně dospělé 

(Kraus 2006). 

Pedagogický slovník uvádí, že mládež je „sociální skupina tvořená lidmi od 

15 do 25 let, kteří již ve společnosti neplní role dětí, avšak společnost jim ještě 

nepřiznává role dospělých. Má charakteristický způsob chování a myšlení, jiný 

systém vzorů, norem a hodnot. Každá generace mládeže reprodukuje některé kulturní 

hodnoty dané společnosti, jiné odmítá a vytváří hodnoty nové. Proto vzniká 

v průběhu socializace mládeže určité napětí, vyvolané její větší schopností 

prosazovat nové věci, ale menší ochotou společnosti tyto změny připustit" 

(Průcha; Walterová; Mareš 2001, s. 125). 

Vymezení kategorie mládeže není jednoznačné. Pro stanovení věku jedinců 

náležejících do sociální skupiny mládeže existují mezi vědci rozpory. I když 

„Úmluva o právech dítěte" hovoří o dětech až do 18 let, považuje většina odborníků 

věkovou hranici 15 let za konec dětství a počátek mládí (Kraus 2006). 

Mezi dětstvím a mládím se v literatuře uvádí řada mezníků, jakými jsou věk, 

sociální postavení, právní norma a biologická dospělost. Dětství je vymezováno 

i dokončením základní školní docházky (Alan 1989). 

Problém nastává v určení horní věkové hranice. V dokumentech UNESCO je 

horní hranice 26 let, v materiálech OSN 24 let a např. P. Sak hovoří o mládeži jako 

o skupině mezi 15-30 rokem života. Tyto rozpory vyplývají ze skutečnosti, že mladí 

lidé přebírají role dospělých v různém věku v závislosti na délce přípravy pro 

převzetí této role. Zejména u vysokoškoláků je hranice vyšší. 

V poslední době je možno povšimnout si i budoucího vývoje věkové hranice 

této skupiny. Mladí lidé se stávají dříve psychicky a především fyzicky vyzrálí, 

ale na druhé straně se opožďují v rovině sociální (Kraus 2006). 



Ve své práci považuji za mládež skupinu s věkovou hranicí 15-30 let. 

Přebírám tak pohled P. Saka, jehož názor považuji za opřený o řadu výzkumů 

a vypovídající tak o realitě na území České republiky. 



Především mladé generace jsou nositelem dynamiky a reprodukce 

hodnotového systému společnosti. Z hodnotového systému přejímá mládež pouze to, 

co má reprodukční charakter a co je ve společnosti živé. „Takové hodnoty 

interiorizuje, transformuje a reprodukuje. Tímto způsobem především dochází 

k reprodukci a inovaci hodnotového systému společnosti tím směrem, aby odpovídal 

měnícím se podmínkám a stavu společnosti i jejímu postavení v mezinárodním 

společenství. Hodnotový systém mladé generace tedy představuje modifikovaný 

a aktuální situaci odpovídající hodnotový systém společnosti" (Sak 1994, s. 14). 

Z výzkumů P. Saka vyplývá, že po listopadu roku 1989 se společnost neustále 

vyvíjí směrem k větší diferenciaci. Sám P. Sak shrnuje svůj výzkum z roku 2002 

takto: „Sledujeme-li hodnotový vývoj celku mladé generace, vidíme pokračující růst 

významu hodnot, které ve svém úhrnu vypovídají o narůstajícím materializmu, 

sekularismu a ateizmu, hédonizmu, egoizmu, a liberalizmu. Uvnitř vyhraňování 

celku generace v uvedeném směru lze pozorovat protikladné pohyby u jednotlivých 

sociálních skupin mládeže, jako například prohlubující se spiritualizace. Tyto dílčí 

hodnotové pohyby jsou spojeny s vyhraněnými sociálními skupinami 

a s vyhraněnými sociálními jevy" (Sak; Saková 2004, s. 204-205). 

Význam jednotlivých hodnot se pro jedince během života mění. Podle 

výzkumů P. Saka s věkem roste význam hodnot, jakými jsou: rodina, být užitečný 

druhým lidem, politická angažovanost, zdraví a mír. Láska, přátelství, zájmy 

a koníčky, podnikání, svoboda a majetek charakterizují hodnotový systém mládeže. 

Podle R. Ingleharta dochází ve vyspělých západních společnostech k tiché 

revoluci. Tato revoluce spočívá v posunu od materiálních hodnot k postmateriálním. 

V české společnosti jsou zvýrazňovány materiální hodnoty a dochází tak k opačnému 

vývojovému pohybu než ve vyspělých západních státech (Sak 2001/2002). 



Každý člověk je členem mnoha skupin. V rámci každé skupiny zastává 

určitou roli. Každá skupina svému členovi nabízí jinou roli, normy a sankce za jejich 

nedodržování. Jednotlivé skupiny, kterými člověk v průběhu života prochází, nemusí 

a ani nejsou nositeli stejných hodnot. Může se proto stát, že jednotlivé role nejsou 

slučitelné, č i je pro člověka velmi obtížné zastávat je najednou. 

Pro většinu jedinců jsou nejdůležitější postoje, normy a hodnoty rodiny, tedy 

lidí, se kterými je člověk úzce spjat silnými citovými vazbami. Člověk však celý 

život nežije jen ve své rodině, ale přichází do jiných skupin, dostává se do kontaktu 

s mnoha jinými lidmi, postoji, normami a hodnotami. V rámci socializace 

samozřejmě přijímá a ztotožňuje se s jinými hodnotami. To je přirozený proces 

utváření hodnot a hodnotové orientace. Člověk se tak v průběhu života dostává do 

konfliktních situací. Tento konflikt může být zcela nepozorován a zůstat zcela skryt. 

V hloubi duše člověka však vyvolává pocit disharmonie. 

Jak např. obstát ve třídním kolektivu, který zastává zcela jiné hodnoty než 

získávat nové znalosti a schopnosti, a být zároveň dobrým žákem, studentem? Jak 

může být těžké pro dítě vychovávané ve víře v Boha přijít do skupiny dětí, kde 

převládá ateistické smýšlení? Dítě přicházející z rodiny preferující hodnoty jako 

peníze a úspěch může být ve škole či jiných skupinách překvapeno hodnotami jako 

jsou láska, sounáležitost a otevřenost k druhým. 

Tyto příklady ukazují, jak hodnoty a hodnotové orientace zasahují do života 

člověka. Hodnoty, které si člověk v průběhu života osvojí a ztotožní se s nimi, mu 

nemusí přinášet jen lepší orientaci ve světě, začlenit se do společnosti, zaujmout 

určitou pozici, vyjádřit svůj názor. Přijaté hodnoty mohou člověku život 

i komplikovat. V případě, že se s určitými hodnotami ztotožníme a považujeme je 

zcela za své, je pro nás dosti složité být ve skupině lidí či společnosti, která dané 

hodnoty neuznává, nebo je dokonce proti nim. 

Evropské hodnoty vyiůstají z antické a křesťansko-židovské tradice. Jedním 

ze základních pilířů evropského hodnotového systému je princip humanismu. 

„Předností evropského pojetí humanismu a humanistických hodnotových struktur je 

plná akceptace jednoty práva a zodpovědnosti. Člověk má právo na vlastní svobodný 

rozvoj ve spojení s mravní zodpovědností. V evropském pojetí je předpokladem 

rozvoje lidské společnosti svobodné, ve své jedinečnosti rozvinuté individuality. 



Toto právo je však současně přijetím povinnosti a zodpovědnosti. A to jak ve vztahu 

k jednotlivci, tak i k celé společnosti, k optimálnímu rozvoji lidského rodu a jeho 

životním podmínkám" (Žilínek 2002, s. 8). 

Náš svět se neskládá z jedné jediné, ale z mnoha společností, kultur a hodnot. 

Je přirozené, že mladý člověk objevuje, hledá, ale vše se odehrává na určitém 

základě daném společností, ve které žije. Střet s jinou kulturou, a jinými hodnotami, 

než které nám jsou nabízeny naší společností, může v člověku vyvolávat až nelibost. 

Jedinec, který pohlíží na svět skrze hodnoty své kultury bez snahy 

o pochopení jiných kultur, se nutně dostává do konfliktu. Střet hodnot dvou kultur 

tak může mít závažnější charakter. Tento střet můžeme nejmarkantněji pozorovat na 

událostech po 11. září 2001. 

Vzdělání otevírá cestu k poznání, toto poznání by mělo vytvářet pilíře pro 

budování mostu mezi kulturami. Pochopit mentalitu, zvyky a hodnoty jiných zemí 

může být i velmi obtížné, v rozporu s naším přesvědčením. V globál izováném světě 

však podle mého názoru není jiné cesty. 

Podle mého názoru není správná cesta prosazovat hodnoty své kultury za 

jediné správné. Domnívám se, že je důležité vyrovnání se s existencí jiného pohledu 

na svět, sjinými hodnotami i způsoby života. Tento problém vyvstává nejvíce 

v souvislosti se střetem s jinými kulturami. Mnohost hodnot utváří nabídku, ze které 

si jedinec může vybrat hodnoty jemu blízké. Tato pestrost představuje i určitou 

rovnováhu. Jaké by bylo žít ve světě, kde jsou jednotlivé hodnoty a jejich hierarchie 

jasně dány. Každá společnost je nositelkou určitých hodnot, prostřednictvím nichž 

zůstává výjimečná, jiná než ostatní. 

V dnešním světě globalizace je nutné být tolerantní k hodnotám druhých a to 

nejen ve „své" společnosti. P o z n á v á n í jiných kultur nás rozvíjí, obohacuje. Existence 

hodnot jiných kultur ukazuje nejen na mnohost hodnot, ale i jinakost té naší vůči 

ostatním. Je přirozené brát hodnoty společnosti, ve které vyrůstáme a žijeme za 

bližší, než hodnoty vzdálené Asie či kmene žijícího v nitru Afriky. Je ale důležité 

chápat, že jiné neznamená špatné a znalost jiných přístupů může být velmi 

obohacující. 

Dnešní svět je světem střetávání kultur. Dávám za pravdu myšlence 

(Žilínek 2002, s. 7) M. Žilínka: „Integrující cílovou hodnotou je maximální rozvoj 

každého jednotlivce s respektováním jeho kulturního původu a příslušnosti k rase, 

národu, náboženství. V tomto pojetí kultivace vlastní osobnosti a neomezování, ale 



naopak, pomoci a prožívání vzájemného napomáhání rozvoji jiných, je možné uvádět 

v život idee lidského života, respektujíc přitom jedinečnost a různorodost, rozvíjet 

schopnosti žít jako člověk s hlubokou vlastní identitou, s vlastními kompetencemi, 

ale zároveň žít i v své komplexnosti - lidskosti." 



2. Problematika hodnot 

2.1 Filozofická koncepce hodnot 

Otázkami hodnot se lidstvo zabývá velmi dlouhou dobu. Již Platónovy ideje 

jsou hodnotami i normami. V Platónově pojetí jsou poznání a hodnocení dvě stránky 

téhož procesu poznávání světa. Člověk se zmocňuje idejí poznáváním i hodnocením. 

Rozpor mezi tím, co je, a tím, co má být, vzniká nedostatečným a nesprávným 

poznáním a hodnocením. 

Dle Aristotela podmiňuje proces hodnocení i jeho úroveň poznávání. 

Poznávání považuje za prioritní. Na poznání hodnoceného předmětu je závislé 

vytváření hodnotících soudů. Hodnoty považuje za jsoucno, tedy stálé, neměnné. 

Člověk na ně nemá vliv, nevytváří je, jen je poznává. 

Křesťanství přichází s novými hodnotami i přístupy k nim. Rozlišuje mezi 

hodnotami pomíjivého pozemského světa a věčnými neměnnými hodnotami 

nezávislými na pozemském světě. Poznání i hodnocení probíhají jako jeden proces. 

Až Duns Scotus přichází s poznáním, že mezi poznáváním a hodnocením je 

rozdíl. Nominalisté již neuznávají neměnné hodnoty. V novověku postupně dochází 

k zdůrazňování významu subjektu při vytváření hodnot. Člověk není ve vztahu 

k hodnotám pasivní, stává se jejich tvůrcem. 

René Descartes se také zabýval hodnotícím procesem. Rozlišuje primární 

hodnotící postoj, který vychází z instinktu a sekundární hodnocení, jehož základem 

je hodnotící výrok, který vyjadřuje hodnocení vyššího stupně. A právě vývoji 

hodnotícího procesu od primárního hodnotícího postoje k sekundárnímu se v této 

oblasti věnoval nejvíce. V procesu hodnocení se zabýval subjektem i objektem. 

V 18. století začali francouzští filozofové vnášet do problematiky hodnocení 

sociologické prvky. Centrem jejich zájmu byla etika. Studovali proto především 

Podmínky vzniku individuální i společenské morálky. 

V Anglii byla dána přednost empirickému zkoumání postojů a hodnot 

i Předpokladů jejich vzniku. Dle Thomase Hobbese byly dobro a zlo jako základní 

Pojmy morálního hodnocení odvozeny z každodenní zkušenosti. 



Anthony Shaftesbury již nepovažuje hodnocení za součást poznávání. 

Hodnocení je produktem specifické duševní funkce. Hodnotící postoje vycházejí 

z objektivně daných hodnotících kritérií, ale jsou subjektivní. 

Jedním z filozofů zabývajících se objasněním vztahů mezi hodnocením 

a poznáváním byl David Hume. David Hume se zabýval otázkou, jaký je rozdíl mezi 

poznáním a hodnocením a funkcí rozumu při mravním hodnocení. Za jeden ze 

základů hodnocení považuje i cit, jako prožitek souhlasu či nesouhlasu, a rozum 

(Dobrovolská; Duplinský 1981). 

Jako samostatná disciplína se filozofie hodnot vyčlenila z filozofie 

v 19. století. Její základy položil mimo jiné již Immanuel Kant. Za zakladatele 

axiologie je považován Rudolf Hermann Lotze, člen Bádenské školy, který navázal 

na Kantovo učení a uvedl pojem hodnoty do filozofie. Tento pojem nabyl ve filozofii 

ústředního významu (Storig 2000). 

Předmětem axiologie bylo zkoumání pojmu hodnota a hodnot jako 

samostatných jevů. Nově začleněný pojem se stal filozofickou kategorií a axiologie 

součástí problematiky mnoha filozofických směrů. Otázkami hodnot se pak zabývali 

i takové osobnosti jako Arthur Schopenhauer, Friedrich Nietzsche, Franz Brentato či 

Edmund Husserl (Dobrovolská; Duplinský 1981). 

I v dnešní době je otázka hodnot ve filozofii stále živá. Není však již 

Předmětem našeho zájmu, protože zkoumá problematiku hodnot filozofickým 

Přístupem. Podívejme se na přístupy psychologické a pedagogické, které se 

vzájemně doplňují a tím vytváří jasnější pohled na tuto problematiku. Nejprve však 

čtenáři přiblížím samotnou definici hodnoty. 



Zkoumání hodnot a hodnocení má v našich společenských vědách svou 

tradici. Pojem hodnota je často používán velmi neurčitě. V odborné literatuře není 

tento pojem jednotně vymezen. Hodnoty jsou často vyjadřovány např. jako 

synonymum přesvědčení, ideálů, cílů, norem a vzorů (Horák 1996, Sekera 1994). 

K problematice hodnot je přistupováno odlišně jak v jednotlivých vědních 

disciplínách, jakými je filozofie, sociologie, psychologie či pedagogika, tak 

i v interdisciplinárních pohledech. Hodnota je pojem užívaný ve filozofii, etice, 

estetice, sociologii, psychologii, pedagogice a dalších vědách (Sekera 1994). 

Z uvedených definic je možno vytvořit si představu, co vše zahrnuje pojem 

hodnota a jak je obtížné jej definovat. Nejprve uvedu charakteristiku, která mě 

zaujala svou šíří pohledu. I když tuto charakteristiku pojmu hodnota autor ve své 

knize neuvádí přímo jako definici daného pojmu, považuji ji za výstižnou. Tuto 

charakteristiku uvádí např. i J. Sekera (Sekera 1994). 

„Hodnoty mohou být chápány jako hlubinná vrstva osobnosti, jako něco, co 

si člověk běžně neuvědomuje, ale co významně jeho činnost ovlivňuje. Člověk 

převážně neuvažuje o tom, jaké hodnoty ve svém životě preferuje, uznává, jakých 

hodnot si váží apod. Když je lidem kladena tato otázka, velmi často si těžko vybavují 

a formulují to, co vlastně ve svém životě za hodnotu uznávají. Zdá se tedy, že 

hodnoty leží kdesi v podvědomí člověka. Při empirické analýze chování konkrétní 

osobnosti se však ukazuje, že vzorec jejího chování odpovídá zpravidla určitému 

vzorci přijatých hodnot, a navíc je zde fakt, že hodnoty nejsou něčím iracionálním, 

nepoznatelným, ale že se utvářejí v procesu společenské práce, jsou odrazem 

společenského bytí, výsledkem působení společenského vědomí na člověka. Zdá se 

tedy, že hodnoty takto chápané poskytují možnost vědeckého a objektivního 

vysvětlení principů a mechanismů činnosti člověka, odhrnují roušku tajemna 

z lidského podvědomí" (Velehradský 1978, s. 72-73). 

Na hodnoty je možno nazírat z různých hledisek. Pro srovnání zde uvádím 

jednotlivé definice pojmu hodnota, jak je uvádí pedagogický, sociologický 

a psychologický slovník. 

V Pedagogickém slovníku (Průcha; Walterová; Mareš 2001, s. 74) nalezneme 

tuto definici hodnoty: Hodnota je „v sociálně psychologickém pojetí subjektivní 

ocenění nebo míra důležitosti, kterou jedinec přisuzuje určitým věcem, jevům, 



symbolům, jiným lidem aj. Hodnoty (hodnotové orientace) jsou osvojovány 

v procesech socializace a enkulturace. Některé hodnoty jsou sdíleny celými 

skupinami nebo celou společností. Určité hodnoty (např. morální) mají trvalou, 

,absolutní" platnost, jiné jsou proměnlivé a mají krátkodobé trvání." 

Sociologický slovník (Geist 1993, s. 104) uvádí: „Hodnota je především 

vztahovou kategorií, a to v několika rovinách. Předně se jedná o vztah mezi 

subjektem (ať již individuem nebo nějakým sociálním útvarem) a objektem, dále 

o vztah mezi subjektem a jeho hodnotovým systémem jako referenčním systémem ve 

smyslu přiřazování ,hodnoceného' objektu do kontinua hodnot, hodnotového 

systému, tj. zjišťování, zda objekt přísluší nebo nepřísluší k určité hodnotě, resp. ke 

které hodnotě přísluší; tato druhá rovina implikuje rovinu další, v níž jsou ve vztahu 

jak objekt, tak subjekt i jeho hodnotový systém a sociální hodnotový systém jako 

systémy referenční." 

V Psychologickém slovníku (Hartl; Hartlová 2000, s. 192) je hodnota 

chápána jako „vlastnost, kterou jedinec přisuzuje určitému objektu, situaci, události 

nebo činnosti ve spojitosti s uspokojováním jeho potřeb, zájmů." 

Hodnoty je možno z nej různějších hledisek dělit na různé druhy. Hodnoty 

mohou mít podobu materiální (majetek) i nemateriální (čestnost). Užší pohled 

odhaluje dělení dle obsahu např. hodnoty ekonomické, biologické, mravní, 

náboženské, právní, estetické, umělecké, výkonové, noetické a další. Dále mohou být 

hodnoty děleny na pozitivní a negativní, absolutní a relativní, cílové a instrumentální 
atd. 



V souvislosti s definicí pojmu hodnota považuji za důležité uvést 

i problematiku pojmu postoj. Postoje zahrnují předpoklad chování a reagování 

relativně stabilním způsobem. Postoje si jedinec utváří na základě sociálního učení 

v průběhu života. Ovlivněn může být rodinou, školou, skupinou vrstevníků, či médii. 

Definice pojmu se měnila ponejvíce od počátku dvacátého století, kdy byl do 

sociologie a sociální psychologie pojem postoje vnesen W. J. Thomasem 

a F. Znanieckim (Nakonečný 1999). 

V učebnici sociální psychologie z konce šedesátých let jsou postoje chápány 

jako „trvalé soustavy pozitivních nebo negativních hodnocení, emocionálního cítění 

a tendencí jednání pro nebo proti vůči společenským objektům" (Krech; Crutchfíeld 

1968, cit. v Nakonečný 1999, s. 131). 

J. Řezáč pojímá postoj jako „získaný (naučený) hodnotící vztah zahrnující 

zároveň i tendenci (zjevnou či skrytou připravenost) chovat se k objektu, s nímž 

souvisí určitým způsobem" (Řezáč 1998, s. 265). Tuto definici považuji za 

nej výstižnější. 

Zjednodušeně lze říci, že postoje jsou hodnotící vztahy. Objektem, k němuž 

zaujímáme postoj, může být např. osoba, věc, událost či idea (Nakonečný 1999). 

Definice pojmu postoj není jednoznačná. Někteří autoři považují pojmy 

hodnota a postoj za synonyma (Dobrovolská; Duplinský 1981). Ve své práci tyto 

pojmy rozlišuji. 



2.4 Pedagogicko-psychologické pojetí hodnot 

Hodnoty souvisí s hodnocením kvality věcí, jevů a vztahů a jejich užitečnosti pro 

člověka. To poukazuje na význam hodnocení. Člověk vyjadřuje svůj vztah 

k objektivní realitě, kterou poznává a prožívá v procesu hodnocení. Hodnocení je 

řízeno podle určitých hodnotících kritérií. Hodnotící kritéria určují úroveň procesu 

hodnocení. U jednotlivých subjektů mohou mít velmi různou kvalitu. Kritéria mohou 

být jasná, racionálně zdůvodněná či neurčitá, závislá na konkrétní situaci. Úroveň 

hodnocení závisí na zkušenostech jedince, na kvalitě jeho znalostí a postojů, ale také 

na jeho aktuálním psychickém stavu (Dobrovolská; Duplinský 1981). 

Prostřednictvím hodnocení si člověk vytváří postoje ke skutečnosti a v rámci 

tohoto postoje pak jedná určitým způsobem. Postoj je hodnotící vztah, který člověk 

zaujímá vůči okolnímu světu i sobě samému (Horák 1996). 

Vůči objektům zaujímáme hodnotící vztahy. Přiřazujeme jim tak určitou hodnotu 

podle toho, jak se nám jeví žádoucí. Hodnoty tak ovlivňují volbu způsobů chování, 

prostředků a cílů. Hodnoty jedince se projevují právě prostřednictvím postojů 

(Nakonečný 1999, Sekera 1994) 

Hodnoty mají úzký vztah s normami. Sociální normy jsou společensky přijatá, 

uznávaná a tím závazná pravidla. Vymezují způsoby chování určitého sociálního 

útvaru. Jejich dodržování je skupinou posilováno. Nedodržování norem je spjato se 

sankcemi vůči takto jednajícímu členu (Geist 1993). 

Každý jedinec chce být svým okolím přijímán, snaží se tedy chovat takovým 

způsobem, který okolí vyžaduje. Tak může jedinec jednat i v rozporu se svými 

zvnitřněnými hodnotami. V jiném případě může reagovat zcela obráceně. Zde se 

odráží vztah hodnot a potřeb člověka. 

Hodnoty a potřeby se vzájemně doplňují. Hodnoty si člověk osvojuje v průběhu 

socializace učením. Se základními biologickými potřebami se rodí, i když způsob 

jejich uspokojování je společensky podmíněn. V průběhu života vznikají vyšší 

potřeby. Hodnoty souvisí s vnějším vyjádřením převážně vyšších potřeb 

(Dobrovolská; Duplinský 1981). 

Člověk může jednat nejen v souladu s hodnotami, které uznává, ale i v jejich 

rozporu. Faktory, které o v l i v ň u j í jednání, jsou rozmanité. Jedince může např. ovlivnit 

nejen sociální prostředí, v němž žije, ale i jeho vztah k němu či náhlá nečekaná 



událost. I ta však může zpětně ovlivnit jím uznávané hodnoty nezávisle na tom, zda 

jednal v souladu s nimi. 



Hodnotový systém definují autoři Pedagogického slovníku jako „hierarchicky 

uspořádaný soubor hodnot, který odráží reálné pořadí (důležitost) hodnot sdílených 

určitou skupinou populace v určitém období." Hodnotový systém pokládají za 

analogický pojem k pojmu hodnotová orientace. 

Ve své práci tyto pojmy odlišuji. Přikláním se tak k názorům J. Horáka (Horák 

1996) a P. Saka (Sak 2000, s. 39). „Hodnotový systém jedince je odrazem jeho 

hodnotového pole. V sociálním poli jedince má každý subjekt adekvátní hodnotový 

systém. Tyto hodnoty se více či méně odlišují, krajními situacemi je jednak shodnost 

všech hodnotových systémů či naprostá protikladnost. V procesu sociálního zrání je 

jedinec v interakci se všemi těmito hodnotovými systémy a se všemi se musí 

nějakým způsobem vyrovnat. V tom je jedinečnost, svoboda a odpovědnost jedince, 

k jakému hodnotovému systému se dopracuje." 

D. Dobrovolská a J. Duplinský (Dobrovolská; Duplinský 1981, s. 43) uvádí tyto 

pojmy v souvislost: „pojem hodnotová orientace nesouvisí s jedinou určitou 

hodnotou, ale představuje určitý komplex hodnot, jež jedinec interiorizuje a vřazuje 

do svého hodnotového systému buď konzistentně, nebo nekonzistentně." 

Hodnotovou orientaci dále chápou jako hodnoty osobnosti a směřování k hodnotám 

u osobnosti. Z hodnotového systému jedince vychází směřování k určitým hodnotám, 

k určité hodnotové orientaci. 

Hodnotový systém je možno chápat jako souhrn hodnot, které člověk uznává, 

a které se promítají v jeho postojích a přesvědčení. Hodnoty, které člověk uznává, 

nejsou seskupeny náhodně, ale jsou navzájem spjaté a vytvářejí hodnotovou 

hierarchii. Tato struktura hodnot se nevztahuje ke všem objektivně existujícím 

hodnotám, ale pouze k těm, které člověk uznává. Každý jedinec, nezávisle na tom, 

zda si to uvědomuje, vytváří hodnotový systém. V rámci hodnotového systému 

jedince se nikdy nesetkávají dvě paralelní protikladné hodnoty. 

Hodnotový systém se tvoří či následně přetváří v relativně dlouhém čase 

prostřednictvím opakovaných zkušeností a učení. Je proto relativně konzistentní. 

Nedochází v něm k náhlým změnám. Přesto podléhá změnám v průběhu života 

jedince, jak získává nové zkušenosti a mění se jeho role i pohled na svět. Hodnotový 

systém tak odráží významné charakterové rysy osobnosti, umožňuje nám pohled na 

osobnost a její zaměření (Horákl996). 



Hodnotový systém a hodnotové orientace jsou komplikovanými systémy 

nejrůznějších přesvědčení a postojů, které zaujímá člověk ve vztahu ke skutečnosti. 

Pojem hodnotová orientace je často zaměňován za pojem hodnotový systém, zájmy, 

postoje atd. (Horák 1996). 

Pojem hodnotová orientace není chápán jednoznačně. Tento názor zastává jak 

Z.Čermáková (Čermáková 1988), tak J. Sekera (Sekera 1994). Obsah a rozsah 

tohoto pojmu není přesně vymezen. Hodnotová orientace je většinou chápána uměle 

a spekulativně. Tento přístup znemožňuje tvorbu systematického přehledu. J. Sekera 

uvádí, že hodnotová orientace je zpravidla považována za „komplex hodnot, který 

obsahuje jednak interiorizované hodnoty, ale také trend, ke kterému subjekt ve svém 

hodnotovém zaměření teprve směřuje" (Sekera 1994, s. 7). 

Z části si hodnotovou orientaci vytváří každý člověk sám. Částečně je hodnotová 

orientace utvářena na základě již existujících hodnot sociálních skupin a jednotlivců, 

se kterými jedinec přichází do styku a na jejichž činnosti se spolupodílí (Horákl996). 

P. Sak vysvětluje hodnotovou orientaci v její celistvosti. Zároveň vysvětluje 

vztah mezi hodnotovou preferencí a hodnotovou orientací: „Hodnoty nepředstavují 

izolované prvky motivační struktury jedince bez vzájemných vazeb. Vedle 

prefenčního významu konkrétní hodnoty pro jedince může každého jedince 

charakterizovat i strukturace těchto hodnot, vzájemné mezihodnotové souvislosti. 

Stejná preferenční síla hodnot může při jiné hodnotové konfiguraci představovat jiný 

hodnotový subjekt" (Sak 2000, s. 65). Ve svých výzkumech zjistil u mládeže sedm 

hodnotových orientací, které jsou tvořeny určitými hodnotami. Jedná se o globální 

hodnotovou orientaci, reprodukční, hédonistickou, profesně-rozvojovou, liberální, 
egoisticko-materialistickou, a sociální. 



3. Vzdělávací program Základní škola a hodnoty v základní škole 

V České republice (Skalková 1999) byly vletech 1996-1997 schváleny tři 

vzdělávací programy: „Vzdělávací program Základná škola" (1996), „Vzdělávací 

program Obecná škola" (1996) a „Vzdělávací program Národní škola" (1997). 

Z této nabídky si školy, které neusilovaly o alternativní vzdělávací program, 

mohly vybrat jeden pro tvorbu vlastního školního vzdělávacího programu. 

„Vzdělávací program Základní škola", je program, ve kterém jsou hodnoty 

prezentovány nejpodrobněji, a byl ze tří programů schválených vletech 1996-1997 

nejvíce eticky orientován. Tento program byl školami nejvíce vybírán. Z těchto 

důvodů jsem zaměřila svou na tento program. 

Výše zmíněné programy jsou v současné době na základních školách 

nahrazovány „Rámcovým vzdělávacím programem pro základní vzdělávání". 

Vzhledem ke komplikovanosti a šíři problematiky hodnot, hodnotové 

výchovy, hloubce dokumentů vzdělávací politiky a kurikulárních dokumentů se zde 

zmíním pouze o „Vzdělávacím programu Základní škola" ve vztahu k hodnotám 

a pohledu na výchovu k hodnotám. 

Při interiorizaci hodnot, která probíhá dobrovolně, působí na mladého člověka 

mnoho vlivů, mezi které patří např. rodina, škola, vrstevnická skupina, přátelé, 

politické poměry země, kultura dané společnosti či společnost jako celek. 

Škola zprostředkovává hodnoty, které jsou společností uznávány. 

Ve společnosti je ale přítomna mnohost hodnotových systémů. Hodnoty, které jsou 

Považovány za nejvíce žádoucí, jsou formulovány v dokumentech vzdělávací 

Politiky a kurikulárních dokumentech. 

Ve škole, působí na utváření hodnotového systému žáka formální, neformální 
a skryté kurikulum. Zde se zaměřuji na utváření hodnotového systému žáků pod 

vlivem formálního kurikula. 

J. Houssay (Houssay 1992, cit. v Walterová 2004, s 153) považuje stát, vědu 
a techniku a kulturu za hlavní zdroje hodnot pro vzdělávání a školu. 



3.1 Vzdělávací program Základní škola a hodnoty 

„Vzdělávací program Základní škola" byl v České republice schválen MŠMT 

v roce 1996. V tomto programuje zdůrazňována role školy v procesu socializace 

dítěte a školy jako edukačního prostředí dítěte. Ze všech vzdělávacích programů, 

které byly v letech 1996-1997 schváleny, byly hodnoty nejpodrobněji prezentovány 

ve „Vzdělávacím programu Základní škola". Ze všech programů je nejvíce eticky 

orientován. 

Celým programem prostupuje pojetí školy jako zprostředkovatelky hodnot. 

Hodnoty jsou zdůrazňovány ve východiscích programu, vzdělávacích cílech, 

v pokynech pro uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování a hodnocení a ve 

specifických cílech pro jednotlivé předměty (Walterová 2004). 

„Vzdělávací program Základní škola" inovuje zejména oblasti mravní 

výchovy, výchovy ke zdravému životnímu stylu a výchovy k ochraně životního 

prostředí. „Vzdělávací program chápe základní vzdělávání v jednotě jeho poznávací 

a hodnotové stránky a uvádí žáky do mravních, občanských a dalších životních 

hodnot důležitých pro utváření jejich vztahu ke společnosti, k lidem i k sobě samým. 

Směřuje k tomu, aby si žáci osvojili hlavní zásady a normy lidského jednání, aby se u 

nich postupně utvářelo vědomí občanské odpovědnosti a aby získali nejdůležitější 

dovednosti a návyky zdravého způsobu života. Program považuje za důležité naučit 

žáky správně posuzovat jevy a situace, s nimiž se setkávají, a odpovědně se 

rozhodovat a jednat" (Vzdělávací program Základní škola 2001, s. 5). 

V subkapitole b) „Hodnotové cíle, postoje a motivy jednání žáků" obsažené 

v kapitole 2. „Vzdělávací cíle programu" je uvedena řada hodnot, postojů a motivů 

jednání, které jsou v programu považovány za prioritní. Vzdělávací program se 

zaměřuje na hodnotové cíle, které se vztahují k hodnotám mravním, k základním 

hodnotám občanského a společenského života a k hodnotám individuálního života. 

V této kapitole jsou uvedeny tyto hodnotové cíle, postoje a motivy jednání: 

základní mravní hodnoty (úcta k životu a člověku, k pravdě, spravedlnosti), základní 

Principy demokratické společnosti (občanská svoboda, odpovědnost, spolupráce, 

tolerance), hodnoty důležité pro život jedince a společnosti (úcta k právu a zákonům, 

úcta k domovu a své vlasti, mezinárodní dorozumění, dodržování základních 

lidských práv a ochrany lidské důstojnosti, život, zdraví, zásady zdravého životního 
stylu, správné rozhodování a jednání ve prospěch svého zdraví i zdraví jiných, 



odpovědnost za životní prostředí, úcta k výsledkům lidské práce minulosti 

a přítomnosti, dbát o sebe, projevovat se pozitivním způsobem, sebeúcta, respekt 

k ostatním, být otevřený a zdvořilý vůči druhým lidem, ovládat své citové reakce, 

schopnost pracovat ve skupině, spolupracovat, projevovat solidaritu a ochotu 

pomáhat druhým) aj. 

V kapitole 4. „Hodnocení žáků" je explicitně formulován požadavek na 

posilování kladného vztahu k vlastnímu vzdělávání (Vzdělávací program Základní 

škola 2001). 

„Vzdělávací cíle programu se promítají do všech předmětů učebního plánu 

základní školy, které poskytují svým obsahem široké spektrum příležitostí k jejich 

naplňování. Realizují se zde v různých proporcích a v různém pořadí významnosti 

a nabývají zároveň konkrétnější podobu. Tato konkretizace je vyjádřena ve 

specifických vzdělávacích cílech jednotlivých předmětů" (Vzdělávací program 

Základní škola 2001, s. 7). Vzdělávací cíle programu jsou naplňovány od prvního 

stupně základní školy. 

V kapitole 3. „Uplatnění vzdělávacího programu ve vyučování" je kladen 

důraz, aby žáci poznávali, že se ve vyučovacím procesu nesetkávají jen s poznatky 

z různých oborů a oblastí, ale i s hodnotami, které jsou lidmi považovány za důležité 

pro vlastní život i pro život celé společnosti. O nej důležitějších oblastech těchto 

hodnot by žáci měli získávat představu. Dále by měli umět rozlišovat skutečné 

a zdánlivé hodnoty. V diskuzích a komunikaci s učitelem by měli umět formulovat, 

co považují za hodnotné a vytvářet si tak postupně hodnotová kritéria 

(Vzdělávací program Základní škola 2001). 



Pojmy hodnotové vzdělávání, hodnotová výchova či výchova k hodnotám 

nejsou jasně definovány. S. Dorotíková hodnotové vzdělávání chápe jako „vedení 

žáka k porozumění toho, jakou roli hrají v našem životě hodnoty a v čem spočívá 

jeho účast na této roli" (Dorotíková 2002, s. 33). 

Intencionální působení na hodnotový systém jedince není možno vnímat jako 

násilné předávání vybraných hodnot, ale vytvoření žádoucích podmínek, které budou 

vytvářet tlak na interiorizaci žádoucích hodnot (Sak 2000). 

Zjednodušeně může být výchova k hodnotám chápána jako vytvoření 

vnímavosti jedince pro hodnoty, které společnost považuje za důležité a pozitivní. 

Škola se podílí jak na vzdělávacím procesu, tak i na realizaci hodnot. Míra 

vlivu školy v oblasti hodnot je omezena nejen jejími možnostmi, ale i důležitostí 

a prestiží, kterou jí společnost přisuzuje. 

Možnosti školy v oblasti utváření hodnot jsou ovlivněny mnoha faktory, 

kterými jsou např. společnost, politické zřízení země, dokumenty vzdělávací politiky 

a kurikulární dokumenty, které rámcově stanoví cíle vzdělávání. Dále jsou ovlivněny 

osnovami jednotlivých předmětů a samozřejmě i učiteli a klimatem v dané škole. 

Ideálně by výchova k hodnotám měla probíhat jak na úrovni formálního, 

neformálního tak skrytého kurikula. 

V oblasti koncepce výchovy k hodnotám se objevuje řada přístupů, kterými 

jsou např. učení žáků o hodnotách, práce s hodnotami, učit hodnotami k hodnotám, 

Podpora žádoucích hodnot u vychovávaného, orientace na zážitek a zkušenost 

s hodnotami, či tvoření nových žádoucích hodnot u žáků. 

V závislosti na typu školy a věku žáků může ve škole probíhat přibližování 

hodnotám různými způsoby. Přibližování může probíhat skrze zážitky, které jsou 

uplatňovány při prožívání estetických či uměleckých hodnot prostřednictvím umění. 
Dále využitím pohádek, vyprávění či situacemi, které přináší život, kde je využívána 

kulturní blízkost prostředí pro žáka. Při využití zobecňujícího způsobu přibližování 

hodnot mohou být žákům předkládány pozitivní hodnoty, které jsou přínosem pro 

společnost na příkladu společně prožitých situací z běžného i slavnostního života 
školy. Jiným způsobem přiblížení je využívání oceňování a vybízení k efektivitě ve 
§kole, kdy jsou hodnoty spojeny s potřebou žáků uspět (Walterová 2004). 



„O hodnotách jako takových hovoří kurikulární dokumenty zřídka. Formulace 

se přitom pohybují převážně v obecné rovině; není řečeno, jak by měla výchova 

k hodnotám vypadat. Záleží tedy především na učitelích, jak k danému problému 

přistoupí. Formativní funkci by měl mít každý předmět, neboť každý nějaké hodnoty 

zprostředkuje - ať už se na ně explicitně upozorňuje, nebo je předává svým 

charakterem sám o sobě implicitně" (Walterová 2004, s. 180). 



4. Výzkumy zabývající se hodnotovou preferencí a hodnotovou 

orientací dětí, mládeže a veřejnosti v české společnosti 

Pro větší orientaci v dané problematice zde uvádím výzkumy, zabývající se 

hodnotovou preferencí a hodnotovou orientací v české společnosti, které byly 

provedeny od roku 1990. 

Jako reprezentativní jsem vybrala výzkumy ze tří zdrojů a seřadila jsem je 

podle věku respondentů. Nejprve předkládám výzkum hodnotové orientace dětí 

mladšího školního věku od J. Uhlířové (Uhlířová 1993, s. 91-106). Dále výzkumy 

P. Saka a K. Sakové (Sak; Saková 2004). P. Sak se dlouhodobě zabývá výzkumem 

hodnot mládeže, a považuji ho v této oblasti za autoritu. Nakonec uvádím náhled do 

výzkumů Sociologického ústavu AV ČR, v. v. i., které řadím dle data šetření. 

V příloze č. 2 uvádím seznam odkazů na prameny, z kterých je možno čerpat 

informace o výzkumech zabývajících se hodnotovou preferencí a hodnotovou 

orientací dětí, mládeže a veřejnosti po roce 1990 v české společnosti. 

I když se ve svém výzkumu zabývám hodnotami žáků devátých tříd ve věku 

14-17 let, tedy převážně mládeže, uvádím jak v této kapitole, tak v příloze č. 2 

i výzkumy zabývající se hodnotovou preferencí a hodnotovou orientací celé české 

společnosti z toho důvodu, že mnoho výzkumů bylo prováděno s věkovou skupinou 

15 let a výše. Tyto výzkumy navíc umožňují porovnání s ostatními skupinami ve 

výzkumném vzorku. Dále byly prováděny výzkumy hodnotové orientace užších 

skupin české společnosti, do které spadá mládež, jako jsou např. katolíci, Rómové aj. 

Vzhledem k tomu, že výzkumy provádějí nej různější instituce, není možno 

považovat přehled uvedený v příloze č. 2 za vyčerpávající, i když jsem se snažila 

o maximální počet odkazů. 



4.1 Jana Uhlířová: Výzkum hodnotové orientace žáků mladšího školního věku 

v současné české škole (1994-2000) 

Velmi zajímavý výzkum provedla J. Uhlířová (Uhlířová 1993, s. 91-106). 

Jedná se o výzkum hodnotové orientace žáků mladšího školního věku ze školního 

roku 1993/1994 a následně 2000/2001. Pro možnost srovnání preferencí mezi 

nabízeními hodnotami mezi oběma skupinami jsem vybrala právě tento výzkum. 

Vzorek respondentů byl získán mezi dětskou populací mladšího školního 

věku (převážně 4. a 5. ročník ZŠ) jak v pražských, tak mimopražských školách 

v období školního roku 1993/1994 (120 žáků, z toho 60 chlapců a 60 dívek) 

a školního roku 2000/2001 (111 žáků, z toho 56 chlapců a 55 dívek). Počet 

respondentů činil celkem 231 žáků. 

Metody, které byly použity, byly dotazník, rozhovor, obsahová analýza 

dětské kresby a kvalitativní analýza slohové práce. 

Cílem studie bylo zjistit stav orientace dětí v životních hodnotách kroku 

1993/1994 a 2000/2001. Autorka ve své práci zjišťovala pojetí hodnoty 

ujedenáctiletých žáků, jejich hodnotovou preferenci a vliv těchto preferencí při 

volbě vzoru a ideálu. Pro ilustraci jsem vybrala pouze výzkum hodnotových 

preferencí. 

Žákům bylo nabídnuto pět hodnot. Jednalo se o hodnoty: „svět bez válek", 

„aby byli lidé zdraví", „mít kamarády", „dobře se učit", „dostatek peněz". Tyto 

hodnoty měli žáci seřadit na škále od nej důležitější po nejméně důležitou. Výsledky 

z roku 1994 obsahuje tabulka č. 1. Tabulka č. 2 představuje výsledky z roku 2000. 

Tabulky jsem převzala od autorky výzkumu (Uhlířová 1993, s. 93). 

Pražští i mimopražští respondenti uvedli v roce 1994 jako nejdůležitější 

hodnotu „svět bez válek". Jak autorka uvádí, volba mohla být ovlivněna válečným 

konfliktem v bývalé Jugoslávii. Hodnota zdraví je u obou zkoumaných kategorií také 

na druhém místě. 

V šetření v roce 2000 naopak preferovaly obě zkoumané kategorie hodnotu 

zdraví. Autorka tuto skutečnost vysvětluje tím, že se jedná o přirozenou reakci na 

celkem klidné bezkonfliktní období, ve kterém se děti v České republice pohybují. 

Jako překvapivé však uvedla, že i v takové situaci kladli chlapci a dívky hodnotu 

světového míru na druhé místo. 



Výzkum 1991 

PRAŽŠTÍ ŽÁCI M I M O P R A Ž Š T Í ŽÁCI 

i lodjlUlU 
Počet budu 

Hodnota 
Počet bodů i lodjlUlU 

Chlapci Dívky 

Hodnota 

Chlapci Dívky 

Svět bez válek 16-1 177 Svít bez válek 89 86 
Aby byli lidé 

zdraví 160 170 
Aby byii lidé 

zdrávi 83 

Mit kamarády 115 117 Mit kamarády 52 •15 

Dobře se učil 85 85 Dobře se učit -U 53 

Dostatek peněz 61 51 Dostatek peněz 32 33 

Tab. Č. 2 

Výzkum 2000 

PRAŽŠTÍ ŽÁCI MIMOPRAŽŠTÍ ŽÁCI 

Hodnota 
Počet bodů 

Hodnota 
Počet bodů 

Hodnota 
Chlapci Divky 

Hodnota 
Chlapci Dívky 

Aby byli lidé 
zdraví 138 150 

Aby byli lidé 
zdrávi 100 66 

Svět bez válek 115 129 Svět bez válek 77 41 

Mit kamarády 105 121 Mít kamarády 65 53 

Dobře se učit 97 101 Dobře se učit 52 39 

Dostatek peněz 55 51 Dostatek peněz 36 23 

„V následujících cílových hodnotách se oba výzkumy téměř shodují. 

V Četnosti se na třetím místě ve výzkumném šetření z roku 1994 u mimopražských 

respondentů projevila vyšší preference chlapců v položce mít kamarády. Naprosto 
shodně reagovaly děti i po šesti letech" (Uhlířová 1993, s. 94). Na čtvrtém místě 



v žebříčku se umístila hodnota „dobře se učit" a na posledním pátém hodnota 

„dostatek peněz". 

Závěrem autorka uvádí, že šestiletý časový úsek není natolik dlouhý, aby 

mohlo dojít v oblasti hodnot k zásadnímu posunu. Výsledky naznačují, že i přes 

změny charakteru současné společnosti, žebříček některých základních hodnot 

(zdraví, přátelství, rodina) zůstává u dětí stejně významný jako u generací 

předchozích. Autorka považuje za alarmující, jak mnoho dětí věnuje pozornost 

zdraví, což podle ní pramení z jejich vlastních zkušeností. V případě hodnoty „svět 

bez válek" považuje autorka vzhledem k věkové kategorii a abstraktní povaze 

zmíněné hodnoty její umístění spíše za výsledek zprostředkovaného poznání, které je 

odrazem častého zdůrazňování této hodnoty v širší společnosti a následný odraz 

v dětském vědomí. 



4.2 Petr Sak: Žebříček hodnot u mládeže ve věku 15-30 let (2002) - shrnutí 

(1993-2002) 

K vytvoření představy o tom, jaké hodnoty dnešní mládež preferuje, uvádím 

výzkumy P. Saka a K. Sakové. P. Saka považuji v této problematice za nejvyšší 

autoritu v České republice. Výzkumu mládeže se věnoval dlouhodobě na řadě 

vědeckovýzkumných pracovišť, jakými byly např. Ústav pro filozofii a sociologii 

ČSAV, Metodicko poznávací středisko či Institut dětí a mládeže MŠMT ČR. 

V letech 2001-2002 byl ředitelem Ústavu pro informace ve vzdělávání. Od roku 

2003 opět působí jako učitel a vědecký pracovník na vysokých školách. V letech 

2000-2002 byl národním korespondentem České republiky pro výzkum mládeže u 

Rady Evropy. Své poznatky nejnověji uveřejnil např. v publikacích „Proměny české 

mládeže" a „Mládež na křižovatce", kde čtenáři otvírá a vysvětluje svět dnešní 

mládeže. 

Výsledky empirických výzkumů, které zde uvedu, tvoří časovou řadu z let 

1993, 1997, 2000 a 2002 získaných stejnými metodikami. Autoři použili metodiku, 

která pracuje s baterií hodnot, k jejichž významu se respondent vyjadřuje pomocí 

pětistupňové škály. „Stupeň 1 znamená nejmenší význam, stupeň 5 největší význam. 

Z četností byly spočítány pro každou hodnotu indexy jako vážené aritmetické 

průměry a na základě těchto indexů byla sestavena podle velikostí indexů tabulka. 

Pořadí je sestaveno podle indexů souboru 15 -30 let. Následující údaje jsou výpovědí 

o hodnotové orientaci mládeže v roce 2002" (Sak; Saková 2004, s. 10). Výzkumný 

soubor kroku 2002 činil 1900 respondentů. Výsledky výzkumu přehledně ukazuje 

tabulka č. 3. Tabulku jsem převzala od autorů výzkumu (Sak; Saková 2004, s. 11). 

Ve všech věkových skupinách je „zdraví" připisována největší hodnota. Jak 

autor uvádí, česká společnost si uvědomuje, že zdraví je naprosto prvotní, je 

Předpokladem všech ostatních aktivit a základního pocitu spokojenosti. 

Druhé místo zaujala u mládeže ve věku 15-30 lety „láska". Autoři uvádějí, 

zajímavé postřehy. Láska má podle nich v české společnosti skutečně velký význam. 

Zároveň upozorňují na fakt, že pro lidi bývá často vysokou hodnotou to, po čem 

touží, čeho se jim nepodařilo dosáhnout. Dále se zamýšlí nad otázkou, zda vypovídá 

vysoká hodnota lásky o tom, že je mládeží pozitivně prožívána, nebo zda je její 

vysoký význam naopak spojen s její absencí. V hodnotovém žebříčku mládeže 

význam lásky stoupl od první poloviny devadesátých let. Láska je typická hodnota 



závislá na životní fázi. Ve výzkumech je pravidelně nejdůležitější pro mládež ve 

věku 15-18 let. 

Hodnota „mír, život bez válek" je na třetím místě. Význam míru pro mládež 

v devadesátých letech klesal, protože nebylo pociťováno aktuální ohrožení. 

V důsledku ohrožení světové bezpečnosti a reflexe nové globální bezpečnostní 

situace v médiích a v naší společnosti v roce 2002 význam míru a života bez válek 

pro mládež stoupl. Vývoj hodnoty „mír, život bez válek" tak představuje projekci 

globálního rozměru do hodnotového systému mládeže. 

Tab. č. 3 

Tab. Indexy hodnot ve věkových skupinách - 2002 
Věkové skupiny 

1 5 - 1 8 1 9 - 2 3 2 4 - 3 0 Celkem 
Zdraví 4.76 4,87 4,88 4,85 
Láska 4,64 4,68 4,66 4,66 
Mír, život bez válek 4.55 4,64 4,65 4,63 
Životní partner 4,39 4,65 4,61 4,59 
Svoboda 4,58 4,56 4,50 4,53 
Přátelství 4.55 4,58 4,45 4,51 
Rodina a děti 4,16 4,48 4,54 4,45 
Zdravé životní prostředí 4,24 4,43 4,44 4,40 
Demokracie 4,42 4,37 4,27 4,32 

Pravda, poznáni 3,97 4,20 4,19 4,15 
Zajímavá práce 4.01 4,06 4,00 4,02 

Rozvoj vlastní osobnosti 3,99 3,98 4,05 4,02 

Plat, další příjmy 3,93 3.98 3,86 3,91 

Úspěšnost v zaměstnáni 3.90 3,88 3,88 3,88 

Vzdělání 3,97 3,77 3,90 3,87 

Uspokojování svých zájmů, koníčků 3,84 3,86 3,71 3,78 

Být užitečný druhým lidem 3,51 3,79 3,78 3,74 

Majetek 3,55 3,58 3,33 3,44 

Soukromé podnikání 3,10 2.55 2,80 2,77 

Společenská prestiž 2,76 2.70 2,72 2,72 

Veřejně prospěšná činnost 2,39 2.41 2,54 2,47 

Bůh 1,96 2.39 2,35 2,30 

Politická angažovanost 1,60 1,54 1.60 1.58 

Hodnota „partner" je na čtvrtém místě. Hodnota „životní partner" je spojena 

s věkovou skupinou 19-23 let. 



Ve věkové skupině 24-30 let dále navazuje hodnota „rodina a děti". Význam 

hodnoty rodiny je spojen s životní fází. Proto hodnota rodiny ve starších věkových 

skupinách vzrůstá. „Láska, rodina, životní partner jsou hodnoty, které mají velmi 

podobný vysoký index. V české společnosti má zřejmě stále velký význam tradiční 

životní dráha spojená s rodinou a dětmi, přestože dochází k odkládání uzavírání 

sňatků" (Sak; Saková 2004, s. 11). 

Hodnota „Bůh" se objevuje na předposledním místě v žebříčku hodnot. 

Posledním místo zaujímá „politická angažovanost". Na posledním místě byla tato 

hodnota i ve výzkumech mládeže před listopadem 1989. Potřeba politicky se 

angažovat se dle autora ztrácí, i když v posledních letech lze pozorovat změnu. 

Pokles této hodnoty se v roce 2000 zastavil a rok 2002 zaznamenal dokonce růst. 

„Na základě analýzy indexů hodnot uvedených v tabulce můžeme vyvodit, že 

některé hodnoty mají pro určitou věkovou skupinu větší význam než pro ostatní. Pro 

mládež ve věku 15-18 let má větší význam vzdělání, demokracie, soukromé 

podnikání a společenská prestiž. Mládež ve věku 19-23 let má nejvyšší indexy 

u hodnot životní partner, zajímavá práce a Bůh. Nejstarší skupina mládeže se ve 

srovnání s ostatními skupinami odlišuje větší preferencí rodiny a dětí, důrazem na 

rozvoj vlastní osobnosti a veřejně prospěšnou činnost. Uvedené preference uvádějí 

relace mezi věkovými skupinami mládeže, ale jak je patrné z tabulky, pořadí hodnot 

se u věkových skupin příliš neliší" (Sak; Saková 2004, s. 12). 

Graf č. 1 porovnává hodnotové preference mládeže ve věku 15-30 let ve 

čtyřech výzkumech v rozmezí let 1993-2002. Graf jsem převzala od autorů výzkumu 

(Sak; Saková 2004, s. 13). 

Jak autoři uvádějí, výsledky které graf znázorňuje, potvrzují dosavadní 

vývojové trendy. Význam vzdělání, majetku, úspěšnosti v zaměstnání, platu, 

uspokojování svých zájmů, svobody, demokracie a Boha, zdraví a lásky v posledních 

devíti letech roste. 

U hodnot životní prostředí, zajímavá práce a být užitečný druhým lidem došlo 

naopak k poklesu. 
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4.3 Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. 

Sociologický ústav AV ČR, v. v. i. (SOÚ AV ČR, v. v. i.), byl založen v roce 

1965. Po zrušení v roce 1970 byl obnoven až v roce 1990. Od 1. 1. 2007 se stal 

veřejnou výzkumnou institucí. 

Sociologický ústav rozvíjí sociologické teorie a metodologii soudobého 

sociologického výzkumu. Provádí empirická šetření, srovnávací výzkumy, případové 

studie, sondy i výzkumy veřejného mínění. Používá kvantitativní i kvalitativní 

výzkumné metody a využívá též poznatků, přístupů a metod příbuzných vědních 

oborů, jako jsou ekonomie, politická věda, právo, demografie, sociální geografie 

agenderová studia. Dále podporuje a rozvíjí také nezávislý výzkum veřejného 

mínění. 

Výzkumná oddělení SOÚ A V ČR, v. v. i. jsou Centrum pro výzkum 

veřejného mínění, České pohraničí, Ekonomická sociologie, Socioekonomie bydlení, 

Gender & sociologie, Hodnotové orientace ve společnosti, Lokální a regionální 

studia, Sociologický datový archiv, Sociologie politiky, Sociologie vzdělání 

a stratifikace a Studia sociální struktury. 

Hodnotovou orientací společnosti se zabývá mimo jiné Centrum pro výzkum 

veřejného mínění a oddělení Hodnotové orientace ve společnosti 

(llttp://www.soc.cas.cz/info/cz/l/Kdo-isme.html). 

„Hlavním cílem výzkumného oddělení Hodnotové orientace ve společnosti je 

systematický výzkum hodnot a postojů, jejich kontinuity a změny, a vztahu 

k lidskému chování" fhttp://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/45/Hodnotove-

grientace-ve-spolecnosti.html). Oddělení vzniklo roku 2003. 

Výzkumné zprávy, které uvádím níže, jsou výsledkem práce Institutu pro 
výzkum veřejného mínění a oddělení Centra pro výzkum veřejného mínění. Centrum 

Pro výzkum veřejného mínění (CVVM) je výzkumným oddělením Sociologického 

ústavu AV ČR. Jeho historie sahá do roku 1946, kdy jako součást Ministerstva 

informací začal fungovat Československý ústav pro výzkum veřejného mínění. 

Současné Centrum vzniklo v roce 2001 převedením svého předchůdce Institutu pro 
yýzkum veřejného mínění (IVVM) z Českého statistického úřadu do Sociologického 

ústavu Akademie věd ČR. 

CVVM „provádí šetření názorů veřejnosti týkající se politických, 

ekonomických a obecných společenských témat. CVVM provádí pravidelné 

http://www.soc.cas.cz/info/cz/l/Kdo-isme.html
http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/45/Hodnotove-


výzkumy veřejného mínění formou omnibusových šetření (rozhovor s respondenty 

na větší počet obecných i aktuálních témat veřejného života). Do těchto výzkumů 

také zařazuje jiná aktuální společenská témata. Výsledky šetření jsou pravidelně 

publikovány formou tiskových zpráv, které jsou poskytovány veřejnosti" 

(http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/40/Centrum-pro-vyzkum-vereineho-

mineni.html). 

Výzkumné zprávy, které uvádím, jsou výběrem z těch, které Sociologický 

ústav AV ČR, v. v. i. archivoval, prezentují výzkumy, které proběhly v období let 

1990-2007 a mají vztah k hodnotové orientaci mládeže. Mládež byla součástí vzorku. 

Z tohoto důvodu se i v komentáři k jednotlivým výzkumným zprávám zaměřuji na 

tuto skupinu. I když jsou ve všech výzkumech respondenti starší 30 let, považuji 

uvedení výzkumů zde za důležité, protože mapují hodnotovou orientaci české 

společnosti od roku 1990 roku 2004. 

U některých výzkumů jsem pro přehlednost vytvořila tabulky, kde jsou 

zaneseny výsledné pozice jednotlivých hodnot. Informace, které jsou obsahem 

tabulek, čerpám z uvedených výzkumných zpráv. Jedná se o tabulky č. 4-11. Tabulka 

č. 12 je cele převzata z výzkumné zprávy (Šamanová 2004, s. 2). 

http://www.soc.cas.cz/departments/cz/4/40/Centrum-pro-vyzkum-vereineho-


4.3.1 K hodnotovým orientacím občanů v české společnosti (1990-1992) 

„Institut pro výzkum veřejného mínění se celkem třikrát zabýval zkoumáním 

hodnotových orientací v postkomunistickém Československu. Ve všech třech 

šetřeních, konaných vletech 1990, 1991 a 1992, vždy v prosinci, byly v zájmu 

srovnatelnosti hodnotové orientace zjišťovány shodně. Byl použit klasický způsob -

baterie 32 hodnot se 4 bodovou škálou. Tento výzkumný nástroj nemohl zachytit 

hodnotové orientace v celém spektru. Zaměřil se proto blíže zejména na hodnoty ze 

sféry práce a životního způsobu" (Hampl 1993, s. 1). Ve výzkumné zprávě jsou 

uváděny údaje týkající se populace České republiky. Autor výzkumné zprávy 

neuvádí věk respondentů, ale při porovnání s ostatními výzkumnými zprávami 

IVVM jsem dospěla k závěru, že se jedná o populaci starší 15 let. Počet respondentů 

pro Českou republiku byl 984 (1990), 664 (1991) a 681 (1992). 

Po srovnání všech tří výzkumů došel autor výzkumné zprávy k závěru, že 

k žádné podstatné změně v pořadí hodnot za roky 1990-1992 nedošlo. Hodnoty 

spojené s rodinou a zdravím zaujaly nejvyšší příčky, za nimi se umístily hodnoty 

pracovní, dále hodnoty související se životním stylem. Hodnoty řídící práce, 

soukromého podnikání a stranickopolitického působení se umístily na posledních 

místech. Z pozorování všech tří výzkumů lze vyčíst pokles důležitosti řady hodnot. 

K největšímu poklesu dochází u hodnot společenskopolitických, jako jsou: 

pomáhat rozvoji demokracie, podílet se na zlepšování života ve své obci, prosazovat 

politiku strany nebo hnutí, patří sem i hodnota informovanosti o domácím 

a světovém dění. 

„Data z roku 1991 svědčila o mírném upevnění individuálně, resp. privátně -

rodinné orientace populace ČR, projevující se potvrzením významu spokojeného 

rodinného života, stabilitou hodnoty soukromí, vzrůstem důležitosti pomoci rodině 

a přátelům a koneckonců i větším významem hodnoty soukromého podnikání. 

Nezasaženost této hodnoty obecným devalorizačním trendem ukazovala na směr 

adaptace obyvatelstva ČR na společenský systém - orientaci na pragmatismus 

a soukromou aktivitu" (Hampl 1993, s. 2). Údaje získané na konci roku 1992 však již 

nesvědčily o dalším pokračování těchto procesů. Rodinný život zůstává na nejvyšší 

příčce žebříčku, význam ostatních hodnot však klesl. 

K mírnému oslabování došlo u hodnot pracovních - smysluplné a užitečné, 

zajímavé a tvůrčí práce, profesionality i pracovního kolektivu. Ve stejném trendu 



postupuje i vývoj hodnoty obecných vědomostí. Hodnota Jakékoli práce" byla slabá 

a za rok 1992 se ještě propadla. 

Soustavný pokles zaznamenaly hodnoty související se zdravím: zdravý 

způsob života a péče o zdraví a rovněž život ve zdravém životním prostředí. 

Mírně se zesílila pouze orientace na hezké a příjemné stránky života. Jedná se 

o hodnoty estetické a hédonistické jako jsou: život v hezkém prostředí, vlastnictví 

hezkých věcí, příjemný život, zajímavý život, čas na zájmy a koníčky. 

Zajímavý je vývoj významu hodnoty „vydělávat hodně peněz". Autor 

považuje pokles této hodnoty během roku 1991 buď jako znak určité rezignace 

plynoucí z obtížnosti uspokojení této hodnotové aspirace, nebo vystřízlivění 

z poznání ceny, kterou se za toto naplnění platí. Mírný vzestup zaznamenaný v roce 

1992 dává do souvislosti s posílením hodnot příjemného života, k němuž jsou peníze 

potřebné. 

Autor zprávy dále uvádí, že v oblasti hodnot pracovních jsou pro nejmladší 

respondenty, zejména pro studenty a učně častěji důležité hodnoty zajímavého, 

vzrušujícího a příjemného života. Celá kategorie do 29 let se vyznačuje větším 

důrazem na hodnoty mít přátele, se kterými si dobře rozumím, mít hezké věci, 

dosáhnout významného postavení. 



4.3.2 K hodnotové orientaci české veřejnosti (1994) 

Tři výzkumné zprávy z roku 1995 (Slejška; Mišovič 1995), pojednávají 

ošetření, které IVVM prováděl ve dnech 25. l l . - l . 12. 1994. IVVM zjišťoval 

hodnotovou orientaci prostřednictvím otázky s 33 položkami, která je pokládána od 

roku 1990. „K důležitosti různých hodnot prostřednictvím stupnice, kde 1 byla zcela 

nedůležitá a 4 velmi důležitá, se vyslovilo 969 dotázaných starších 15 let 

reprezentujících populaci České republiky. 

Hodnoty z hlediska obsahu odpovědí však bylo možné seřadit do šesti skupin: 

1. spojené s rodinou, přáteli, s pomocí blízkým i cizím lidem 

2. zdůrazňující zdravé životní prostředí, význam zdraví a ochotu pomáhat 

chránit životní prostředí 

3. spojené s prací, podmínkami v zaměstnání a výdělky 

4. týkající se názorového přesvědčení, všestranných znalostí a významu 

náboženských zásad 

5. preferující soukromí, pěkné věci, zajímavý život, postavení ve společnosti, 

vlastní firmu 

6. považující za prioritní dobrou informovanost o dění, společenskou 

a politickou aktivitu" (Slejška; Mišovič 1995a, s. 1). 

Tabulka č. 4 obsahuje výsledky výzkumu. První skupina hodnot se týkala 

sociability a altruismu dotázaných. Umístění těchto hodnot bylo: 1. „žít ve spokojené 

rodině", 2. „mít přátele, se kterými si dobře rozumím", 3. „pomáhat především své 

rodině a svým přátelům", 10. „být oblíbený mezi lidmi", 14. „pomáhat každému, kdo 

pomoc potřebuje". Z pěti hodnot v této skupině bylo dominantní umístění hodnoty 

rodiny, hned za ní se umístila hodnota přátelských vztahů. Hodnoty sociabilních 

vztahů byly nejvíce podporovány ženatými muži a vdanými ženami. 

Hodnoty přátel a oblíbenosti relativně častěji preferovala mládež ve věku 15-19 

^ t , tj. studenti, učni a svobodní respondenti. 

V druhé skupině, tedy oblasti hodnot spojených s ekologií a vlastním zdravím 

(celkem čtyři hodnoty), byly považovány za nej významnější hodnoty zdraví 

a zdravé, hezké životní prostředí, které tvoří další tradičně dominantní hodnoty. 

»Úsilí, spojené s ochranou životního prostředí, však již není natolik preferováno 
a ocitá se na rozmezí druhé a třetí třetiny všech sledovaných hodnot. Prakticky to 



znamená, že alespoň třetina populace by ráda využila přírodu pro sebe, aniž uvažuj 

o příslušné kompenzaci" (Slejška; Mišovič 1995a, s. 3). 

Tab č. 4 

K hodnotové orientaci české veřejnosti (1994) 
Pořadí Hodnota 
1. Zit ve spokojené rodině 
2. Mít přátele, se kterými si dobře rozumím 

I 3. Pomáhat především své rodině a svým přátelům 
4. Zít ve zdravém životním prostředí 
5. Žít podle svého přesvědčení 

I 6. Žít zdravě, starat se 0 své zdraví 
Žít v hezkém prostředí 

[8. Mít zajímavou práci, která by mě bavila 
k Mít práci, která má smysl, je užitečná 

Být oblíbený mezi lidmi 

PSZ Pracovat v kolektivu sympatických lidí 
Mít nerušené soukromí 

( J 3 T Vydělávat hodně peněz 
[uT Pomáhat každému, kdo pomoc potřebuje 
p 5 T Podávat perfektní pracovní výkon 
p ó r Mít užitečné přátele 
UžZ Zít příjemně, užívat si 
L3Z Mít čas na koníčky, zájmy 
\J9T Mít všestranné vědomosti, přehled 0 kultuře, vědě, technice, politice 
S T Být dobře informován 0 dění u nás a ve světě 
r g r Podílet se na ochraně přírody 
[22T Pomáhat těm, kdo pomoc ocení 
\2XZ Pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti. 
K r Podílet se na zlepšování života v obci 
u m Zít zajímavý vzrušující život 
\26T Mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci 
L g r Mít jakoukoliv práci, jen abych byl zaměstnán 
B r Mít hezké věci, které nemá každý 
f 2 9 T Dosáhnout významného postavení ve společnosti 

Mít vlastní firmu, kde mohu být vlastním pánem 
t u r Mít práci, která umožňuje řídit jiné lidi 

Žít podle náboženských zásad 
[33.7 Prosazovat politiku své strany, hnutí 

Ekologické hodnoty považuje za důležité zejména mládež do 19 let, techničtí 

Pracovníci a obyvatelé Severočeského kraje. Umístění hodnot bylo: 4. „žít ve 

zdravém životním prostředí", 6. „žít zdravě, starat se o své zdraví", 7. „žít v hezkém 

Prostředí", 21. „podílet se na ochraně přírody". 



Třetí oblastí hodnot jsou hodnoty spojené s prací a výdělkem. Z osmi hodnot, 

zařazených do této skupiny se polovina týká expresi vity práce, tj. bezprostředního 

obsahu pracovního výkonu pro pracovníka. Jedná se o zajímavost, užitečnost, 

profesionální výkon a tvůrčí charakter práce. S materiálními (výdělek) a sociálními 

podmínkami práce (pracovní kolektiv, pracovní jistota a řízení práce) souvisí druhá 

polovina. 

„Poměrně vysoké postavení na celkovém žebříčku zaujaly zajímavost 

a užitečnost, zatímco profesionální výkon byl zhruba v polovině a inovativnost 

(možnost zkoušet nové věci) až ve čtyřech pětinách celkového pořadí z 33 hodnot. 

V jeho první třetině jsou kolektiv a výdělek" (Slejška; Mišovič 1995b, s. 2-3). Řízení 

je ze všech 33 hodnot třetí a mít jakoukoliv práci sedmé od konce, tj. obě málo 

významné. Umístění hodnot bylo: 8. „mít zajímavou práci, která by mě bavila", 

9. „mít práci, která má smysl, je užitečná", 11. „pracovat v kolektivu sympatických 

lidí", 13. „vydělávat hodně peněz", 15. „podávat perfektní pracovní výkon", 26. „mít 

práci, která umožňuje zkoušet nové věci", 27. „mít jakoukoli práci, jen abych byl 

zaměstnán", 31. „mít práci, která umožňuje řídit jiné lidi". 

Z hodnot vyjadřujících duchovní aktivity byly sledovány tri, které se umístily 

v celkovém pořadí v naprosto rozdílných polohách. Z nich byla hodnota „žít podle 

svého přesvědčení" dominantní. Hodnota „žít podle náboženských zásad" se umístila 

na předposledním místě žebříčku. Umístění hodnot bylo: 5. „žít podle svého 

Přesvědčení", 19. „mít všestranné vědomosti, přehled o kultuře, vědě, technice, 

Politice", 32. „žít podle náboženských zásad". 

U páté skupiny hodnot spojených s vlastní osobou bylo umístění jednotlivých 

hodnot následující: 12. „mít své nerušené soukromí", 16. „mít užitečné přátele", 

17. „žít příjemně, užívat si", 18. „mít čas na koníčky, zájmy", 22. „pomáhat těm, kdo 

Pomoc ocení", 25. „žít zajímavý, vzrušující život", 28. „mít hezké věci, které nemá 

každý", 29. „dosáhnout významného postavení ve společnosti", 30. „mít vlastní 

firmu, kde mohu být vlastním pánem". „Čtyři hodnoty spojené s významem vlastní 

osoby (soukromí, užiteční přátelé, užívat si a koníčky) se umístily na rozhraní první 
a druhé poloviny pořadí všech 33 zkoumaných položek. Ocenění významného 

společenského postavení a vlastní firmy se dostalo téměř na konec všech hodnot" 

(Slejška; Mišovič 1995c, s. 2). S výjimkou hodnot „ mít své nerušené soukromí" 
a spomáhat těm, co pomoc ocení" jsou všechny ostatní nadprůměrně často 

S n o v á n y u mužů a u mladých ve věku 15-19 let. 



Hodnoty spojené se vztahem občanů ke společenskému a politickému dění se 

umístily následovně: 20. „být dobře informován o dění u nás a ve světě", 

23. „pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti", 24. „podílet se na zlepšování 

života v obci", 33. „prosazovat politiku své strany, hnutí". Umístění hodnot 

v poslední třetině žebříčku naznačuje úroveň vztahu veřejnosti k obecným, 

společným záležitostem. 



4.3.3 K životním cílům svobodných (1995) 

Ve dnech 17.-23. 3. 1995 šetřil Institut pro výzkum veřejného mínění 

(Mišovič 1995) názory spojené s některými sociálními otázkami. Dotázáno bylo 

1504 respondentů, kteří reprezentovali obyvatelstvo České republiky ve věku od 

15 let. Dotazovaní byli svobodní občané všech věkových kategorií. 

Dotazovaným byla položena otázka: „Chtěl byste dosáhnout některého 

z těchto cílů? Pokud ano, v jakém pořadí?" Možné cíle byly následující: „mít dobrou 

práci, dobré postavení", „být dobře hmotně zabezpečen", „založit rodinu, mít dítě", 

„cestovat, poznávat svět", „věnovat se svým zálibám, koníčkům". S výsledky 

seznamuje tabulka č. 5. 

„Cílům dominuje pracovní seberealizace (na první nebo druhé místo ji klade 

66 %) a s odstupem za ní následuje materiální zabezpečení (45 %) a založení rodiny 

(38 %). Cestování a záliby se ocitají u většiny na 4. a 5. místě" (Mišovič 1995, s. 2). 

Tab. č. 5 

K životním cílům svobodných 1. (1995) 
Pořadí Hodnota 
1. Mít dobrou práci, dobré postavení 
2. Bvt dobře hmotně zabezpečen 
3. Založit rodinu, mít dítě 
4. Cestovat, poznávat svět 
5. Věnovat se svým zálibám, koníčkům 

Na další otázku: „Je ještě něco, čeho byste chtěli dosáhnout?" uvedla čtvrtina 

dotazovaných dokončení studia, školy, pětina zdraví, 20 % klidný život a spokojený 

život, 5 % sportovní úspěchy, 5 % by si chtělo postavit vlastní dům. 20 % nemělo 

jiný cíl. Ostatní uvedli různé odpovědi např. „nejít na vojnu", pomáhat státu" apod. 

Tyto výsledky zachycuje tabulka č. 6. 



K životním cílům svobodných 2. (1995) 
Pořadí Hodnota 
1. Dokončení studia, školy 
2. Zdraví 
3. Klidný/spokojený život 
4. Sportovní úspěchy 
5. Postavit si vlastní dům 
6. Jiné cíle 



4.3.4 K hodnotové orientaci populace ve věku 15-34 let (1995) 

Výzkumná zpráva „K hodnotové orientaci populace ve věku 15-34 let" 

(Mišovič 1995) shrnuje informace o šetření konaném ve dnech 5. 10.-11. 10. 1995. 

IVVM zjišťoval mimo jiné hodnotovou orientaci prostřednictvím otázky 

s 18 položkami. „K důležitosti různých hodnot prostřednictvím stupnice, kde 1 byla 

zcela nedůležitá a 4 velmi důležitá, se vyslovilo 1500 dotázaných se věku 15-34 let 

reprezentujících populaci České republiky. 

Hodnoty z hlediska obsahu odpovědí však bylo možné seřadit do šesti skupin: 

1. spojené s rodinou, přáteli, s pomocí lidem 

2. zdůrazňující zdravé životní prostředí, význam zdraví 

3. spojené s prací a výdělky 

4. týkající se názorového přesvědčení, morálky 

5. preferující soukromí, pestrý a zajímavý život, vlastní firmu 

6. považující za prioritní dobrou informovanost o dění, a společenskou aktivitu" 

(Mišovič 1995, s. 1). 

Tab. č. 7 

K hodnotové orientaci populace ve věku 15-34 let (1995) 
Pořadí Hodnota 
1. Zít ve spokojené rodině 
2. Mít přátele, se kterými si dobře rozumím 
3. Zít podle svého přesvědčení 
4. Žít ve zdravém životním prostředí 
5. Vydělávat hodně peněz 
6. Žít zdravě, starat se o své zdraví 
7. Být oblíbený mezi lidmi 
8. Pomáhat lidem 
9. Zít podle morálních zásad 
10. Dosáhnout postavení v zaměstnání 
11. Žít příjemně, užívat si 
12. Mít čas hlavně na své věci 
13. Mít své nerušené soukromí 
14. Žít zajímavý, vzrušující život 
15. Být dobře informován o dění u nás a ve světě 
16. Pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti 
17. Podílet se na zlepšování života v obci 
18. Mít svou vlastní firmu 



Tabulka č. 7 uvádí přehled umístění jednotlivých hodnot. Hodnoty týkající se 

sociability a altruismu se umístily následovně: 1. „žít ve spokojené rodině", 2. „mít 

přátele, se kterými si dobře rozumím", 7. „být oblíbený mezi lidmi", 8. „pomáhat 

lidem". „Dominantní umístění hodnoty rodiny, zjišťované ve všech výzkumech 

IVVM se plně potvrdilo i v tomto šetření. Kn í se připojuje hodnota přátelských 

vztahů" (Mišoviě 1995, s. 2). Hodnoty přátel a oblíbenosti relativně častěji preferují 

nejmladší respondenti ve věku 15-19 let, tj. studenti a učni. 

Hodnoty spojené s ekologií a vlastním zdravím jsou tradičně dominantní. 

Jejich pořadí je: 4. „žít ve zdravém životním prostředí", 6. „žít zdravě, starat se o své 

zdraví". 

Pořadí a důležitost v celkovém žebříčku u hodnot spojených s prací 

a výdělkem je následující: 5. „vydělávat hodně peněz", 10. „dosáhnout postavení 

v zaměstnání". 

Hodnoty čtvrté skupiny, jejíž položky související s morálkou a vlastním 

přesvědčením se umístily: 3. „žít podle svého přesvědčení", 9. „žít podle morálních 

zásad". „Ocenění důležitosti morálních zásad je výrazněji diferencováno zejména 

podle věku a vzdělání. Tato hodnota je častěji preferována nejstaršími respondenty 

v souboru (30 let a starší - 85 %), než nejmladšími (15-19 let 75 %). Rovněž 

vysokoškolsky vzdělaní respondenti zdůrazňují význam morálních zásad častěji 

(92 %), než lidé se základním vzděláním (69 %)" (Mišovič 1995, s. 4). 

Hodnoty spojené s vlastní osobou se umístily v celkovém žebříčku 

následovně: 11. „žít příjemně, užívat si", 12. „mít čas hlavně na své věci", 13. „mít 

své nerušené soukromí", 14. „žít zajímavý, vzrušující život", 18. „mít svou vlastní 

firmu". Hodnoty spojené s významem vlastní osoby se umístily ve druhé polovině 

pořadí všech 18 zkoumaných položek. Touha mít vlastní firmu se dostala na konec 

všech hodnot. Hodnotu příjemného života preferovali zejména nejmladší respondenti 

(85 %) a lidé se základním vzděláním (82 %). 

Hodnoty spojené se vztahem ke společenskému a politickému dění se 

umístily na konci žebříčku: 15. „být dobře informován o dění u nás a ve světě", 

16. „pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti", 17. „podílet se na zlepšování 

Života v obci". 



4.3.5 K hodnotové orientaci české veřejnosti (1997) - shrnutí (1990-1997) 

Tab. č. 8 

K hodnotové orientaci české veřejnosti Í1997) 
Pořadí Hodnota 
1. Žít ve spokojené rodině 
2. Pomáhat především své rodině a svým přátelům 
3. Mít přátele, se kterými si dobře rozumím 
4. Žít ve zdravém životním prostředí 
5. Mít zajímavou práci, která by mě bavila 
6. Žít zdravě, starat se o své zdraví 
7. Žít v hezkém prostředí 
8. Žít podle svého přesvědčení 
9. Mít práci, která má smysl, je užitečná 
10. Mít nerušené soukromí 
11. Pracovat v kolektivu sympatických lidí 
12. Pomáhat každému, kdo pomoc potřebuje 
13. Být oblíbený mezi lidmi 
14. Vydělávat hodně peněz 
15. Podávat perfektní pracovní výkon/Mít čas hlavně na své koníčkv. 
16. Podávat perfektní pracovní výkon/ Mít čas hlavně na své koníčkv. 
17. Být dobře informován o dění u nás a ve světě 
18. Mít všestranné vědomosti, přehled o kultuře, vědě, technice, politice 
19. Žít příjemně, užívat si 
20. Mít užitečné přátele 
21. Pomáhat především těm, kdo pomoc ocení 
22. Podílet se na ochraně přírody 
23. Podílet se na zlepšování života v obci 
24. Žít zajímavý, vzrušující život 
25. Mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci 
26. Pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti 

Mít jakoukoliv práci, jen abych byl zaměstnan a nebral podporu 
28. Mít hezké věci, které nemá každý 

Dosáhnout významného postavem ve společnosti 
.30. Mít vlastní firmu, kde mohu být vlastním panem 
i i . Mít práci, která umožňuje řídit jme lidi 
J 2 . Žít podle náboženských zásad 

Prosazovat politiku své strany, hnuti 

Tabulka č. 8 představuje výsledky šetření IVVM (Mišovič 1998) konaného ve 

dnech 1. 12.-8. 12. 1997. Opět byla zjišťována hodnotová orientace prostřednictvím 

°tázky s 33 položkami, která je pokládána od roku 1990. K důležitosti různých 

hodnot se vyslovilo 1118 dotázaných starších 15 let reprezentujících populaci České 
rePubliky. 



Dominantní umístění hodnoty rodiny se plně potvrdilo i v tomto šetření. Za ní 

následuje hodnota přátelských vztahů. Se značným odstupem za prvními třemi 

hodnotami této skupiny následují hodnoty pomoc potřebným a oblíbenost. Odstup 

ale není takový, aby narušil primát této skupiny mezi šesti sledovanými seskupeními 

hodnot. 

Celkově více jsou hodnoty sociabilních vztahů podporovány ženami než 

muži. Je však logické, že hodnoty přátel a oblíbenosti preferuje častěji mládež ve 

věku 15-19 let. Pro 41 % mladých lidí do 19 let je oblíbenost velmi důležitá. Pro 

dotázané ve věku 45-59 let je oblíbenost velmi důležitá jen pro 25 % z nich. Velkou 

důležitost spokojené rodiny zdůrazňuje 80 % lidí ve věku 15-19 let, ale ve skupině 

45-59 let jí přikládá důležitost 92 % lidí. 

První tři hodnoty vykazují v časovém srovnání údajů z let 1990-1997 

stabilitu. Hodnota „být oblíben mezi lidmi" kolísá. Preference položky pomoc 

potřebným pozvolna klesá. Její nejvyšší průměr byl zaznamenán v letech 1990-1991. 

Další tradičně dominantní hodnoty tvoří zdraví a zdravé, hezké životní 

prostředí. Úsilí spojené s ochranou životního prostředí se opět ocitá až na rozmezí 

druhé a třetí třetiny všech sledovaných hodnot. Ekologické hodnoty považuje za 

důležité opět zejména mládež do 19 let a lidé s vyšším vzděláním. Ve skupině 15-

191etých považovala zdraví za velmi důležité polovina. 

„Hodnoty spojené s preferencí vlastního zdraví v průběhu uplynulých 8 let 

zůstávají v podstatě stabilní. Rovněž preference života v hezkém prostředí se nemění. 

Zlepšování některých parametrů životního prostředí zřejmě působí na pozvolný 

pokles potřeby podílet se na jeho ochraně" (Mišovič 1998a, s. 3). 

Autoři uvádí, že v celém sledovaném o 81etém období důležitost hodnot 

spojených s materiálními a sociálními podmínkami práce mírně klesá. Jedná se 

o hodnoty: „vydělávat hodně peněz", „mít jakoukoliv práci, jen abych byl zaměstnán 

a nebral podporu" a „pracovat v kolektivu sympatických lidí". Hodnota „mít práci, 

která umožňuje řídit druhé lidi" kolísá. 

Od roku 1990 zůstává význam duchovních hodnot stabilní. Výjimku tvoří 

život podle náboženských zásad. U této položky byl v posledním šetření zaznamenán 

Pokles, který ale mohl představovat i náhodnou odchylku. 

K významnějším změnám nedochází ani u hodnot spojených s osobou 

dotazovaného. Orientace soukromého života si zachovává stabilitu. Výjimkou je 

hodnota „mít vlastní firmu", která od roku 1994 pozvolna klesá. 



Po vyšším ocenění v letech 1990-1991 se důležitost hodnot „být informován 

o dění" a „angažovanost v obci" stabilizovala. Hodnota „pomoc rozvoji demokracie" 

měla kromě vysoké počáteční hodnoty roku 1990 vrchol v roce 1995. Od tohoto roku 

pozvolna klesá. Podobně postupoval i vývoj hodnoty „prosazovat politiku strany", 

která měla druhý vrchol roku 1994. 



4.3.6 Hodnotové orientace české veřejnosti (2004) 

Výzkumná zpráva informuje o výzkumu CVVM (Červenka 2004). Šetření 

bylo prováděno 11. 11.-18. 11. 2004. Respondenty bylo 1058 obyvatel České 

republiky ve věku od 15 let. 

Respondentům bylo položeno několik otázek, které se zabývaly hodnotovými 

orientacemi české veřejnosti. Otázky patřily k výzkumu realizovanému v rámci 

kontinuálního šetření CVVM jako součást projektu „Sociální a kulturní soudržnost 

v diferencované společnosti". 

První otázka zkoumala u respondentů jejich vlastní hierarchii jednotlivých 

sfér lidského života. Dotázaní obdrželi kartu se šesti vybranými oblastmi. Tyto 

oblasti měli seřadit podle významu. Výsledky ukazuje tabulka č. 9. 

Tab č. 9 

Životní oblasti podle významu pro respondenta (2004) 
Pořadí Životní oblast 
1. Rodina 
2. Přátelé a známí 
3. Práce 
4. Volný čas 
5. Veřejná činnost, angažovanost, politika 
6. Náboženský život 

Z celkového pohledu představuje nejdůležitější sféru života rodina. Na první 

místo ji postavily více než tři čtvrtiny dotázaných. „Jinou než nejvyšší prioritu rodině 

Přitom přisuzovali především lidé mladí, svobodní a bezdětní, častěji šlo o muže než 

ženy a poněkud nižší frekvence prvního místa se zde vyskytla rovněž u rozvedených 

a těch, kdo žijí ve své domácnosti sami" (Červenka 2004, s. 1-2). 

Na druhém a třetím místě přátelé a známí společně s prací. Práci přiřazovali 

výrazně nižší prioritu mladí lidé ve věku 15-19 let. Naopak přátele a známé kladou 

mladí lidé ve věku 15-19 let relativně výše a v menší míře od 20-29 let. 

S poměrně výrazným odstupem za sférou práce, z hlediska celkového 

Průměru, skončila na čtvrtém místě oblast volného času. I tuto oblast stavěli 

v průměru výše mladí ve věku 15-19 let. 



Podstatně menší význam přisuzují lidé politice, která se z hlediska celkového 

průměru umístila na pátém místě. Na nejnižší příčce je oblast náboženství. 

Druhá otázka zjišťovala pořadí některých hodnot z pohledu dotázaných. 

Otázka zněla: „Jakou důležitost přikládáte následujícím hodnotám?" Respondenti 

měli seřadit osm hodnot tak, že 1 znamená nej důležitější a 8 nejméně důležité. 

„Šetření ukázalo, že rozdíly mezi celkovým postavením jednotlivých hodnot 

jsou podstatně menší, než tomu bylo v případě oblastí života, kterým z pohledu 

subjektivní důležitosti jasně dominovala rodina a kde dvěma posledním oblastem byl 

v průměru připisován malý význam. V podstatě to znamená, že na rozdíl od 

jednotlivých životních sfér, které z hlediska významu většina lidí vnímá velmi 

podobným způsobem, jsou uvedené hodnoty v rámci populace řazeny poněkud 

rozmanitěji" (Červenka 2004, s. 2). 

Tab. č. 10 

Pořadí hodnot nodle důležitosti nro respondenta (2004) 
Pořadí Hodnota 
1. Pravda 
2. Svoboda jednotlivce 
3. Humanita (lidskost) 
4. Vzájemná odpovědnost 
5. Rovnost mezi lidmi 
6. Spravedlnost soc. rozdílů 
7. Solidarita « potřebnými 
8. Vlastenectví 

Jak uvádí tabulka č. 10, na prvním místě se z hlediska celkového průměru 

Jednotlivých hodnot objevila pravda. 

Na druhém místě se umístila svoboda jednotlivce. Dle autora tuto hodnotu 

s i 'něji zdůrazňují lidé, kteří sami sebe řadí do pravé části politického spektra, 

respondenti s dobrou životní úrovní a mladí ve věku 15-19 let. 

Humanita a vzájemná odpovědnost se s nevelkým odstupem umístily na 

tfetím a čtvrtém místě. Rovnost mezi lidmi, spravedlnost sociálních rozdílů 
a solidarita s potřebnými se umístily s poměrně nevýraznými rozdíly na pátém až 
Sedmém místě. Na osmém místě skončilo s výraznějším odstupem vlastenectví. 

„K hodnotovým orientacím se vztahovala i další otázka, která prostřednictvím 

b a terie vybraných vlastností zjišťovala, které z nich by si měly současné děti osvojit, 



aby se uplatnily v životě a byly přínosem pro společnost" (Červenka 2004, s. 3). 

Otázka zněla: „Které vlastnosti by si podle vás měly osvojit současné děti proto, aby 

se v životě uplatnily a současně prospívaly i celé společnosti?" 

Tab. č. 11 

Které vlastnosti by si děti měly osvojit (2004) 
Pořadí Hodnota 
1. Pracovitost 
2. Pocit odpovědnosti 
3. Snaha uplatnit své schopnosti 
4. Schopnost navazovat kontakty a přátelství 
5. Ohleduplnost/nesobeckost 
6. Ohleduplnost/nesobeckost 
7. Schopnost vyznat se 
8. Tolerance a respekt k odlišnostem 
9. Zásadovost 
10. Šetrnost, skromnost 
11. Snaha vyniknout 
12. Soutěživost 
13. Otevřený vztah k lidem/prosazování vl. názorů 
14. Otevřený vztah k lidem/prosazování vl. názorů 

Tabulka č. 11 udává přehled výsledků. Autor uvádí, že všechny uvedené 

vlastnosti považuje naprostá většina lidí za přínosné. Šetření zaznamenalo téměř 

jednomyslnost veřejného mínění u postoje k pracovitosti (souhlas 99 %), dále 

k pocitu odpovědnosti (98 %). Vlastnosti jako prosazování vlastních názorů, 

soutěživost, či snaha vyniknout měly relativně nejméně jednoznačnou podporu. 



4.3.7 Hodnotová orientace (2004) - shrnutí (1990-2004) 

Výzkumná zpráva „Hodnotová orientace" shrnuje výzkum CVVM 

(Šamanová 2004), jehož šetření proběhlo 19. 5.-26. 5. 2004. Počet respondentů byl 

1007. Respondenti byli občany České republiky ve věku od 15 let. 

„Po pětileté přestávce byla do výzkumu CVVM zařazena otázka mapující, do 

jaké míry vyznává česká veřejnost vybrané hodnoty z oblasti rodinné, pracovní 

a společenskopolitické sféry a životního stylu obecně" (Šamanová 2004, s. 1). 

Tabulka č. 12 udává přehled výsledků. Tabulku jsem převzala z výzkumné 

zprávy (Šamanová 2004, s. 2). Tradičně byla přisouzena velká důležitost hodnotám 

rodinným. Za důležité pomáhat své rodině a přátelům a žít ve spokojené rodině 

považuje shodně 97 % oslovených občanů. Většina respondentů oceňuje, když má 

v životě přátele, se kterými si dobře rozumí. 

Za celé sledované období patří mezi položky, které získaly nejvyšší míru 

podpory, všechny výroky týkající se zaměstnání. Zejména hodnota „mít jakoukoli 

práci, jen abych byl zaměstnán" výrazně posílila a to na 74 %, což je o 15 % oproti 

roku 1990. Ve srovnání s předchozími výzkumy přisuzuje daleko více respondentů 

důležitost možnosti mít vlastní firmu (46 %), mít práci, která umožňuje řídit činnost 

jiných lidí (41 %) a mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci (71 %). Výše 

uvedené pracovní hodnoty se v celkovém pořadí umístily až v druhé půli. Do první 

části žebříčku hodnot se zařadila zajímavá práce, která dotyčného baví (92 %) 

a práce, která má smysl a je užitečná (91 %), práce v kolektivu sympatických lidí 

(89 %), podávat perfektní profesionální výkon ve svém zaměstnání (83 %). Pro 88 % 

respondentů je důležité vydělávat hodně peněz, což je o 8 % více, než v roce 1990 

a o 23 % více, než v roce 1999. 

Na čtvrtém až pátém místě se společně umístily výroky „žít ve zdravém 

životním prostředí" a „žít v hezkém prostředí" s podporou 96 %. Avšak výrok 

„aktivně se podílet na ochraně přírody" považuje za důležité pouze 75 % a je tak až 

v poslední třetině tabulky. Svému zdraví a péči o něj přikládá význam 9 5 % 

respondentů. 

Nižší důležitost je přisuzována podílení se na zlepšování života v místě 

bydliště (souhlas vyjádřilo 77 % respondentů) a pomáhání rozvoji demokracie ve 

společnosti (73 %). Obě tyto společenskopolitické hodnoty ale zaznamenaly oproti 
všem předešlým šetřením velmi výrazný nárůst ve vnímání důležitosti. Obdobným 



vývojem prošla i hodnota společenské angažovanosti - prosazování politiky své 

strany či hnutí. Od počátku měření, tj. od roku 1990 se propadala, až jí v roce 1999 

přisoudilo důležitost jen 22 % respondentů. V roce 2004 jí však přiznalo důležitost 

40 % respondentů. 

Tabulka č. 12 

Pořadí hodnot podle získaného skóre souhlasu v roce 2004 

1990* 1994* 1999* 2004 
pomáhat především své rodině a přátelům 96 96 97 97 
mít přátele, se kterými si dobře rozumím 96 96 95 97 
žít ve spokojené rodině 97 98 97 97 
žít ve zdravém životním prostředí 98 96 95 96 
žít v hezkém prostředí 97 96 94 96 
žít podle svého přesvědčení 94 94 94 95 
žít zdravě, starat se o své zdraví 96 93 94 95 
mít zajímavou práci, která by mě bavila 88 81 82 92 
mít práci, která má smysl, je užitečná 90 81 79 91 
pracovat v kolektivu sympatických lidí 86 77 79 89 
pomáhat těm, kdo pomoc potřebují 86 79 77 89 
vydělávat hodně peněz 80 74 65 88 
být oblíbený mezi lidmi 82 82 78 86 
podávat perfektní profesionální výkon 79 70 71 83 
mít vždy své nerušené soukromí 83 78 79 83 
mít přátele, kteří mi mohou být užiteční 73 68 66 81 
být dobře informován o dění u nás a ve světě 81 65 71 80 
žít příjemně, užívat si 67 69 71 80 
mít co nejvšestrannější vědomosti, 71 66 70 78 všeobecný přehled o kultuře, vědě, technice, politice 

71 66 70 78 

podílet se na zlepšování života v místě mého bydliště 70 55 53 77 
mít čas hlavně na své koníčky a zájmy 67 69 70 76 
aktivně se podílet na ochraně přírody - 61 59 75 
mít jakoukoli práci, jen abych byl zaměstnán a nebral podporu 59 46 56 74 
pomáhat rozvoji demokracie ve společnosti 69 51 54 73 
mít práci, která umožňuje zkoušet nové věci 58 51 50 71 
žít zajímavý, vzrušující život 54 52 53 62 

dosáhnout významného postavení ve společnosti 36 35 33 54 
mít vlastní firmu, kde mohu být svým pánem 28 29 31 46 
mít práci, která umožňuje řídit činnost jiných lidi 30 29 26 41 

prosazovat politiku mé strany, hnuti 31 32 22 40 

žít podle náboženských zásad 37 28 29 39 

mít hezké věci, které nemá každý 38 39 33 38 

součet odpovědí spíše nedůležité a zcela neduležite. 
Zdroj: IWM 1990 (N = 1444), I W M 1994 (N = 969), I W M 1999 (N = 1007), 

CWM - výzkum Naše společnost květen 2004 (N = 1002) 

Hodnota „žít podle svého přesvědčení" získává stabilně vysoké skóre (95 %), 

avšak hodnotu „žít podle náboženských zásad" uznává pouze 39 % dotázaných. 



Výroku „pomáhat těm, kdo pomoc potřebují" přisoudilo důležitost 89 % 

respondentů. Od svého okolí pomoc také očekává jen o 7 % méně oslovených, za 

důležité totiž uvedli „mít takové přátele, kteří mohou být užiteční." 

Položku „být oblíbený mezi lidmi" hodnotí jako důležitou 86 % oslovených. 

Pouze 54 % oslovených považuje za důležité dosáhnout významného postavení ve 

společnosti. 

Převážně až v druhé půlce žebříčku se umístily hodnoty, které vyjadřují 

individualismus až hédonismus. Pro 83 % oslovených lidí je důležité nerušené 

soukromí, příjemný život a užívání si je upřednostňováno 80 % dotázaných a 62 % 

dotázaných označilo za důležité žít zajímavý a vzrušující život. Položku „mít hezké 

věci, které nemá každý" vnímá jako důležitou pouhých 38 % respondentů. 

Autorka dále uvádí, že 80 % respondentů uznává hodnotu dobré 

informovanosti o dění u nás i ve světě a 78 % případů hodnotu všeobecného přehledu 

o kultuře, vědě, technice a politice. 



VÝZKUMNÁ ČÁST 



5. Vlastní výzkum 

5.1 Formulace problému a cíl práce 

Ve svém výzkumu se zabývám přenosem hodnot a postojů na žáky ve školní 

výuce na školách vyučujících dle „Vzdělávacího programu Základní škola" 

a hodnotovými preferencemi těchto žáků. 

Kladla jsem si několik otázek: Dochází při výuce v základních školách, kde 

se vyučuje dle „Vzdělávacího programu Základní škola" opravdu k předávání všech 

hodnot a postojů, které „Vzdělávací program Základní škola" výslovně zmiňuje? 

Jestli ano, nejsou některé hodnoty a postoje žákům předány více nežli jiné? 

Vzhledem k tomu, že je jednou z těchto hodnot vzdělání, zaměřila jsem se na to, jak 

nejvyšší dosažené vzdělání matky ovlivňuje preferenci hodnot u jejího dítěte. Otázka 

zní: Jaké jsou hodnotové preference žáků devátých tříd? Liší se preference hodnot 

žáků v závislosti na vzdělání matky? 

Cílem výzkumu je zjistit, zda jsou dle žáků devátých tříd při školní výuce na 

základních školách, kde se vyučuje dle „Vzdělávacího programu Základní škola", 

žákům předány hodnoty a postoje uvedené v tomto programu. Na jednotlivé hodnoty 

a postoje může být kladen důraz v různé intenzitě. Výzkum by měl odpovědět, do 

jaké míry je podle žáků určitá hodnota či postoj ve školní výuce předávána. Dále má 

výzkum zjistit, jaké jsou hodnotové preference žáků devátých tříd a zda se tyto 

preference liší v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání matky těchto žáků. 



5.2 Hypotézy 

K hypotézám jsem dospěla na základě prostudované literatury, kterou v práci 

uvádím, seznámením se s výzkumy zabývajícími se preferencí hodnot a hodnotovou 

orientací dětí, mládeže a veřejnosti v České republice a pilotážním průzkumem. 

Pilotážní průzkum jsem provedla v rámci pedagogické a souvislé praxe, kde 

jsem si mohla ověřit své předpoklady a vyvodit závěry. Má praxe probíhala na 

základní škole se „Vzdělávacím programem Základní škola". V průběhu praxe jsem 

o hodnotách hovořila s žáky a učiteli. Zároveň jsem měla možnost navštěvovat 

předměty, ve kterých je kladen největší důraz na hodnoty. Jednalo se o občanskou 

výchovu, dějepis a pracovní činnosti. Protože má praxe probíhala i u výchovného 

poradce, mohla jsem navštívit řadu vyučovacích hodin, které vyučovali různí učitelé. 

Na základě zjištění jsem vytvořila následující hypotézy. 

Oblast předávání hodnot a životních postojů školou: 

Hypotéza 1: Hodnota vzdělání, která je tradiční hodnotou školy a je v životě 

školy významná, bude žákům předána při školní výuce více, než ostatní hodnoty 

a postoje. 

Hypotéza 2: Hodnota mezinárodního dorozumění, která není v životě školy 

významná, bude jednou z nejméně předaných hodnot žákům ve školní výuce 

a předána výrazně méně, než hodnota vzdělání. 

Oblast hodnotové preference žáků devátých tříd: 

Hypotéza 3: Hodnota zdraví, která je předpokladem realizace či využití 

většiny ostatních nabízených hodnot, bude stavěna výše, než jiné hodnoty. 

Hypotéza 4: „Duchovní hodnoty - náboženství" a „být politicky činný -

volit" budou ve shodě s výzkumy IVVM (Mišovič 1998), CVVM (Šamanová 2004) 

a P. Saka a K. Sakové (Sak; Saková 2004) na nejnižších příčkách oproti ostatním 

sledovaným hodnotám. 

Oblast hodnotové preference žáků dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky: 
Hypotéza 5: Hodnotové preference žáků se budou lišit podle nejvyššího 

dosaženého vzdělání jejich matky. 
Hypotéza 6: Hodnota vzdělání se bude s nižším dosaženým vzděláním matky 

snižovat. 



5.3 Charakteristika a popis výzkumného vzorku 

Výzkum jsem prováděla na sedmi státních základních školách, kde byli žáci 

vyučováni dle „Vzdělávacího programu Základní škola". Vzhledem k tomu, že jsem 

chtěla zabránit, aby se mi do výzkumu promítly případné rozdíly hodnot způsobené 

lokalitou školy, vybírala jsem školy pouze na Praze 6. 

Výzkum jsem zadávala na sedmi školách z toho důvodu, aby nebyly výsledky 

silně ovlivněny určitým prvkem obsaženým v jedné škole. Např. se může jednat 

o osobnost učitele prosazujícího určité hodnoty. Vybírala jsem proto buď jednu či 

dvě třídy dané školy. 

Protože jsem chtěla pracovat se skupinou žáků, která je „Vzdělávacím 

programem Základní škola" nejvíce ovlivněna, vybírala jsem pouze žáky devátých 

tříd. 

Celkový počet respondentů byl 200 žáků devátých tříd ve věku 14-17 let. 

Z těchto dotazníků jsem vyloučila 5 pro nesprávné či neúplné údaje a 2 dotazníky, 

které obsahovaly extrémy v oblasti předávání hodnot a postojů. Celkem jsem 

vyloučila 7 dotazníků. Výsledně jsem pracovala s dotazníky od 193 žáků. Z toho 

bylo 107 chlapců a 86 dívek. V dotazníku uvedlo 63 žáků, že jejich matka má 

nejvyšší ukončené vysokoškolské vzdělání, 120 žáků má matku s dokončeným 

středoškolským vzděláním a 10 žáků má matku s ukončeným základním vzděláním. 

Při zkoumání hodnotových preferencí žáků podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání jejich matky pracuji se třemi nehomogenními skupinami. Dvě skupiny žáků 

splňují předpoklad pro porovnání. Jedná se o skupinu žáků, jejichž matka dosáhla 

nejvyššího vysokoškolského vzdělání a skupina žáků, jejichž matka dosáhla 

nejvyššího středoškolského vzdělání. Skupina žáků, jejichž matka ukončila své 

vzdělání základní školou, je malá. Důraz při porovnání proto kladu na první dvě 

zkoumané skupiny, i když informuji o pozici vybraných hodnot u všech 

zmiňovaných skupin. 

Vzorek respondentů zahrnuje úzkou část respondentů. Skupiny žáků dle 

nejvyššího dosaženého vzdělání matky nejsou vyvážené. Závěry z výzkumného 

šetření nemohou být zobecňovány. 

Vzorek všech respondentů je velký z toho důvodu, protože jsem se snažila, 

aby skupiny byly mezi sebou porovnatelné. Dvě skupiny žáků dosáhly většího počtu 



respondentů než 50. Jsou tedy porovnatelné (Gavora 2000). Třetí skupina, tvořená 10 

respondenty je příliš malá pro porovnávání s ostatními. 

5.4 Použité metody 

Ve výzkumu jsem použila metodu dotazníku. První část dotazníku obsahuje 

kontaktní a filtrační položky. 

Dále se dotazník skládá z dimenze obsahující pořadovou škálu, která se 

skládá z pětadvaceti hodnot. Respondenti měli seřadit jednotlivé hodnoty podle 

důležitosti, kterou jim přikládají. Každé přiřadili číslo. Číslo 1 znamená nejvyšší 

hodnotu, číslo 25 nejnižší. Každou jednotlivou pozici mohli obsadit jen jednou 

hodnotou. Nemohli přiřadit dvěma hodnotám stejné číslo. Jde o metodu 

hierarchického řazení vybraných hodnot (Dobrovolská; Duplinský 1981). Metoda 

poskytuje jen velmi přibližné údaje o hodnotové orientaci respondentů. Tato 

metodika používá ordinální znaky. Není proto možné zjistit rozdíl mezi hodnotami 

na jednotlivých pozicích. Proto nemůžeme zjistit rozdíl mezi hodnotami na 

1. a 2. místě nebo na 24. a 25. místě. Mezi sousedními pořadími mohou být značné 

rozdíly. Ve výsledcích musíme ale postupovat tak, jako kdyby mezi nimi žádný 

rozdíl nebyl (Sak 2000). 

Poslední dimenze obsahuje 20 škál, které mají pět stupňů (Ano, spíše ano, 

nevím, spíše ne, ne). U každé hodnoty či postoje měli žáci určit, do jaké míry jim je 

škola předala. Využila jsem zde pětistupňovou Likertovu škálu, která se používá na 

měření postojů a názorů lidí (Gavora 2000). Tato škála se skládá z výroku a stupnice. 

Při tvorbě dotazníku jsem tuto škálu upravila tak, aby byla pro žáky devátých tříd co 

nejjednodušší. 



5.5 Tvorba dotazníku 

Vstupní část dotazníku vysvětluje záměr a cíle dotazníku. Informuje 

respondenty, že dotazník je anonymní a jejich odpovědi nebudou zneužity. Žádá 

respondenty, aby dotazník vyplňovali podle skutečnosti. V této části je umístěno 

i poděkování za spolupráci. 

První část dotazníku obsahuje kontaktní položky, které zjišťují věk, pohlaví a 

nejvyšší dosažené vzdělání rodičů. Věk jsem zjišťovala proto, abych skupinu 

respondentů mohla zařadit do příslušné kategorie, kterou je dle výsledků mládež. 

Vliv pohlaví respondentů na odpovědi je významný. Výrazná převaha jednoho 

pohlaví by se ve výzkumu projevila např. preferencí hodnot určitého typu. Výsledky 

by tak byly zkresleny. Proto dotazník zjišťuje i pohlaví respondentů. 

Filtrační položka se týkala nejvyššího dosaženého vzdělání matky. Nejvyšší 

dosažené vzdělání jsem zjišťovala u obou rodičů s ohledem na to, že žáci mohou 

pocházet z neúplných rodin. Protože by při následném zpracování a rozdělování do 

kategorií dle vzdělání obou rodičů došlo k vytvoření mnoha skupin, zaměřila jsem se 

ve výzkumu pouze na vzdělání matky, u které předpokládám, že má na dítě větší 

vliv. Dotazníky s nevyplněnou položkou týkající se vzdělání matky bych pro výzkum 

nepoužila. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi citlivou oblast, jsem samozřejmě 

tento fakt žákům nesdělovala. Dále jsem vzala v úvahu, že by některý z žáků mohl 

být vychováván někým jiným než rodiči. Žáky jsem při administraci požádala, aby 

v takovém případě napsali do dotazníku jeho nejvyšší dosažené vzdělání 

s poznámkou, kdo tímto člověkem je. Zvláštní položku pro tento případ jsem ale 

nevytvářela. Takovéto dotazníky bych opět vyselektovala. Výsledky v nich obsažené 

by mohly být zavádějící a nesledovaly by směr stanovený hypotézami. Tyto 

informace mohly být podkladem pro jiný výzkum. 

V položce vzdělání matky jsem umožnila výběr pouze ze tří možností. 

Jednalo se o nejvyšší ukončené vzdělání: základní, středoškolské a vysokoškolské. 

K dělení středoškolského studia na gymnaziální, střední odborné a učiliště jsem 

nepřistoupila. Výsledkem by byl vznik mnoha skupin, pro které by nemusely být 

Počtem respondentů srovnatelné. Vzorek by musel být mnohem větší. 

Dále se dotazník skládá z dimenze, která obsahuje pořadovou škálu. Tato 

dimenze následuje po instrukcích, jak pořadovou škálu správně vyplňovat. 

Respondenti měli seřadit celkem 25 hodnot podle důležitosti od nej důležitější 



hodnoty po nejméně důležitou. Hodnota, která byla pro respondenta nej důležitější, je 

v pořadí na prvním místě, nejméně důležitá na posledním 25. místě. 

Některé hodnoty jsem převzala z výzkumu D. Dobrovolské a J. Duplinského 

(Dobrovolská; Duplinský 1981), další z výzkumu P. Saka (Sak, 2000), jiné 

z výzkumu J. Uhlířové (Uhlířová, 2002). Ostatní jsem formulovala sama 

s přihlédnutím k výše zmíněným autorům. 

Poslední část dotazníku je tvořena dimenzí, která obsahuje dvacet škál. Zde 

jsem využila pětistupňovou Likertovu škálu. V dotazníku jsou obsaženy instrukce, 

jak mají respondenti postupovat při vyplňování. U nabízených hodnot a životních 

postojů respondenti zvažují, zda a do jaké míry jim byly školou předány. 

Sadu 20 hodnot a životních postojů jsem formulovala dle vzdělávacích cílů 

„Vzdělávacího programu Základní škola" (Vzdělávací program Základní škola 

2001). Hodnoty a životní postoje jsem čerpala ze subkapitoly b) „Hodnotové cíle, 

postoje a motivy jednání žáků" obsažené v kapitole 2. „Vzdělávací cíle programu". 

Požadavek na posilování kladného vztahu k vlastnímu vzdělávání je explicitně 

formulován v kapitole 4. „Hodnocení žáků". 

Vzor nevyplněného dotazníku uvádím v příloze č. 1. 



5.6 Sběr dat 

Sběr dat probíhal vzhledem k velikosti vzorku od 14. 2. - 3. 5. 2007. Byla 

jsem přítomna při zadávání dotazníku v každé třídě. Abych dosáhla maximálního 

počtu správně vyplněných dotazníků, získala jsem pro každý sběr dat jednu 

vyučovací hodinu (45 minut). 

Dotazníky jsou anonymní. Ujistila jsem respondenty o jejich anonymitě 

a požádala je o co nej pravdivější odpovědi. 

V každé třídě jsem dotazník nejprve představila a vysvětlila žákům obsah 

jednotlivých položek. Až poté, co jsem žáky provedla celým dotazníkem, mohli 

přistoupit k vyplňování. Aby byly dotazníky vyplněny přehledně, mohli žáci, kteří si 

pro sebe potřebovali ujasnit pořadí nabízených hodnot, psát nejprve na vlastní 

pomocný papír a až poté vyplňovat dotazník. 

U druhé části dotazníku jsem žáky požádala, aby se zamysleli nad hodnotami 

a životními postoji, které jsou jim předávány školou. Požádala jsem je, aby se 

zaměřili na hodnoty předávané při samotném vyučování, a ne na chování jednoho 

učitele, který jako člověk může být nositelem pozitivních či negativních hodnot. 

Vyplňování dotazníku žákům trvalo 20-35 minut. Kdykoli měli možnost se 

zeptat a ujasnit jakoukoli nesrovnalost. Na závěr jsem žákům vždy poděkovala za 

jejich spolupráci. 



5.7 Předvýzkum 

5.7.1 Popis výzkumného vzorku 

Předvýzkum jsem provedla ve dvou devátých ročnících na jedné základní 

škole v Praze 6. Datum administrace bylo 14. 2. 2007. 

Předvýzkumu se účastnilo 29 respondentů, z toho bylo 15 chlapců a 14 dívek. 

V dotazníku uvedlo 9 žáků, že jejich matka měla nejvyšší ukončené vysokoškolské 

vzdělání, 18 žáků mělo matku s dokončeným středoškolským vzděláním a 2 žáci 

měli matku s ukončeným základním vzděláním. Věk respondentů byl 14-16 let. 

5.7.2 Cíl předvýzkumu 

Cílem předvýzkumu bylo ověřit metodu sběru dat. Šlo o ověření metody 

hierarchického řazení hodnot, kde byla využita pořadová škála, která se skládá 

z pětadvaceti hodnot a část, která obsahuje dvacet škál, kde jsem využila 

pětistupňovou Likertovu škálu. 

Za důležité jsem považovala zjistit čas potřebný pro vyplnění dotazníku. 

Vzhledem ke stanoveným hypotézám jsem zkoumala odpovědi respondentů 

v oblasti kontaktních a filtračních položek. Zajímal mě věk respondentů, který určuje 

vymezení skupiny, se kterou jsem pracovala. Vzhledem k tomu, že se jednalo o žáky 

devátých ročníků, bylo otázkou, zda je skupina věkově mládeží, pro kterou jsem již 

výše vybrala stanovení věku dle P. Saka (Sak 2000), a to 15-30 let. 

U filtrační položky mě zajímalo, zda některý z žáků uvede, že byl 

vychováván někým jiným než rodiči a zda žáci z neúplných rodin budou uvádět, že 

jsou vychováváni spíše matkou. 

Dále jsem se zaměřila na zjištění velikosti jednotlivých skupin, se kterými 

Pracuji při zkoumání hodnotových preferencí žáků podle nejvyššího dosaženého 

vzdělání jejich matky. Zde jsem se zaměřila především na to, zda existuje skupina 

žáků, jejichž matka ukončila své vzdělání základní školou. 

Poslední sledovanou oblastí bylo ověření hypotéz. 



5.7.3 Výsledky předvýzkumu 

Tabulka č. 13 představuje výsledky předvýzkumu v oblasti předávání hodnot 

a životních postojů školou, na které je vyučováno dle „Vzdělávacího programu 

Základní škola". Odpovědi žáků jsou uváděny v procentech. Následuje průměr, který 

informuje o celkovém stavu hodnoty na škále a směrodatná odchylka značena a, 

která informuje, na kolik se žáci odchylovali od průměru. 

Tabulka č. 14 udává přehled výsledků předvýzkumu v oblasti hodnotové 

preference žáků. Tabulka nejprve informuje o hodnotové preferenci všech žáků, dále 

je rozdělena na části dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky. U každé skupiny je 

pořadí a průměr, který byl jednotlivým hodnotám přisouzen. 

Tab. č. 13 

Předvýzkum: Hodnoty a postoje k hodnotám - předané školou (se vzdělávacím programem ZŠ) 

Hodnoty a postoje Ano % Spíše ano % Nevím % Spíše ne % Ne % Průměr a 

Ucta k životu a člověku 31 52 10 7 0 1,93 0,84 

Ucta k pravdě 10 59 17 10 3 2,38 0,94 

Ucta k spravedlností 28 41 17 10 3 2,21 1,08 

Občanské svobody 38 38 17 7 0 1,93 0,92 

Odpovědnost 38 48 7 7 0 1,83 0,85 

Spolupráce 31 62 0 7 0 1,83 0,76 

Tolerance 17 62 3 17 0 2,21 0,94 

Ucta k právu a zákonům 24 48 10 14 3 2,24 1,09 

Ucta k domovu 45 28 10 17 0 2,00 1,13 

Ucta k vlasti 21 41 17 14 7 2,45 1,18 

Mezinárodní dorozumění 31 28 14 17 10 2,48 1,38 

Lidská důstojnost a práva 14 52 21 14 0 2,34 0,90 

Zdraví životní styl 21 28 10 21 21 2,93 1,49 

Zdravé životni prostředí 24 38 14 17 7 2,45 1,24 

Ucta k lidské práci 24 48 14 14 0 2,17 0,97 

Sebeúcta 28 38 14 14 7 2,34 1,23 

Respekt k ostatním 21 66 7 7 0 2,00 0,76 

Různost názorů 48 31 10 10 0 1,83 1,00 

pomoc druhým 38 52 3 7 0 1,79 0,82 

Vzdělání 55 41 3 0 0 1,48 0,57 



Tab. č. 14 

Předvýzkum: Hodnotové preference žáků - dle vzdělání matky 

Vš ichni Matka - VŠ Matka - SŠ Makta - ZŠ 
Hodnoty pořadí průměr pořadí průměr pořadí průměr pořadí průměr 
Být tělesně a duševně zdráv 1 3,66 1 2,44 2 4,28 2 3,50 
Mít dobré vztahy v rodině 2 5,76 6 10,56 1 3,61 1 3,50 
Mít spolehlivé přátele 3 7,31 3 8,22 3 7,17 3 4,50 
Žít ve svobodě 4 8,52 2 6,11 6 9,94 4 6,50 
Mít dobrého životního partnera 5 9,24 4 8,89 5 9,22 11 11,00 
Mit možnost dávat a přijímat lásku 6 9,34 7 10,67 4 8,06 17 15,00 
Mít vyšší vzdělání 7 11,83 8 10,89 11 12,72 6 8,00 
Žít v demokracii 8 11,97 5 9,11 14 13,33 12 12,50 

Být úspěšný v zaměstnání 9 12,21 9 11,89 9 12,17 14 14,00 

Mít zajímavé zaměstnání 10 12,24 12 12,89 8 11,72 15 14,00 

Činit ostatní lidi šťastnými 11 12,34 13 13,33 7 11,61 16 14,50 

Žít ve světě bez válek 12 12,41 11 12,11 13 13,17 5 7,00 

Mít dobře placené zaměstnání 13 13,14 17 15,11 10 12,44 10 10,50 

Získávat nové znalosti a schopnosti 14 13,31 14 13,44 15 13,33 13 12,50 

Žít v čistém přírodním prostředí 15 13,93 15 14,11 17 14,22 9 10,50 

Být užitečný lidem a společnosti 16 13,97 19 15,44 12 13,06 19 15,50 

Mít dost peněz a vysokou životní úroveň 17 14,55 21 16,00 20 14,50 7 8,50 

Sport - aktivně 18 14,59 20 16,00 18 14,33 8 10,50 

Být vzhledově přitažlivý 19 14,83 22 16,11 16 14,17 18 15,00 

Dostatek volného času 20 14,93 16 15,11 19 14,50 20 18,00 

Mít a vychovávat děti 21 15,45 10 12,00 21 16,56 23 21,00 

Být vdaná, ženatý 22 18,55 23 19,00 22 18,22 21 19,50 

Být politicky činný-volit 23 18,90 18 15,22 24 20,11 25 24,50 

Vynikat v kulturní a zájmové činnosti 24 19,76 24 20,11 23 19,50 22 20,50 

Duchovní hodnoty - náboženství 25 22,28 25 20,22 25 23,06 24 24,50 

Metoda hierarchického řazení hodnot, kde byla využita pořadová škála, která 
S e skládá z pětadvaceti hodnot a část, která obsahuje dvacet škál, kde jsem využila 

Pětistupňovou Likertovu škálu, se osvědčily. 

Čas pro vyplnění dotazníku se pohyboval mezi 20-35 minutami. 

Věk respondentů byl 14 let (8 žáků), 15 let (20 žáků) a 16 let (1 žák). 

V předvýzkumu žádný z žáků neuvedl, že by byl vychováván někým jiným 
n e ž rodiči. Žáci z neúplných rodin uváděli, že je vychovává matka. 

Kategorie žáků dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky se potvrdily na 
v š e ch mnou zvolených úrovních. Skupina žáků, jejichž matka dosáhla nejvyššího 



středoškolského vzdělání, byla největší. Tvořilo ji 18 žáků. Skupina žáků, jejichž 

matka dosáhla nejvyššího vysokoškolského vzdělání, byla o polovinu menší, skládala 

se z 9 žáků. Do kategorie žáků, jejichž matka ukončila své vzdělání základní školou, 

se zařadili dva žáci. 

Ověřování hypotéz bylo v předvýzkumu poslední sledovanou oblastí. Tabulka 

č. 13 ukazuje přehled výsledků z oblasti předávání hodnot a životních postojů. 

Hodnota vzdělání, která je tradiční hodnotou školy a je v životě školy významná, 

byla žákům předána při školní výuce více, než ostatní hodnoty a postoje. Tato 

hodnota byla podle 55 % žáků předána, podle 41 % žáků spíše předána a 3 % žáků 

vedlo, že nevědí, zda jim byla tato hodnota školou předána. 

Hodnota mezinárodního dorozumění, která není v životě školy významná, 

byla jednou z nejméně předaných hodnot žákům ve školní výuce a předána výrazně 

méně. Podle 31 % žáků byla předána a podle 28 % spíše předána. Zda jim byla 

hodnota školou předána, nevědělo 14 % žáků. „Spíše ne" uvedlo 17 % žáků a „ne" 

10 % žáků. Na nejnižší pozici byla hodnota „zdravý životní styl", která byla podle 

21 % respondentů předána, podle 28 % spíše předána, 10 % neví, „spíše ne" uvedlo 

21 % a „ne" 21 % respondentů. 

Hodnota zdraví, která je předpokladem realizace či využití většiny ostatních 

nabízených hodnot, byla žáky stavěna výše, než jiné hodnoty. 

„Duchovní hodnoty - náboženství" a „být politicky činný - volit" se ve shodě 

s výzkumy I W M (Mišovič 1998), CVVM (Šamanová 2004) a P. Saka a K. Sakové 

(Sak; Saková 2004) umístily na nejnižších příčkách oproti ostatním sledovaným 

hodnotám. 

Hodnotové preference žáků se lišily podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

jejich matky. Tabulka č. 14 udává přehled, o které hodnoty se jednalo. Např. hodnota 

„mít dobré vztahy v rodině" byla nejméně preferována žáky, jejichž matka měla 

dokončené vysokoškolské vzdělání. Obdobné výsledky byly u hodnoty „mít dost 

peněz a vysokou životní úroveň". Hodnoty, které byly více preferovány u žáků, 

jejichž matka měla dokončené vysokoškolské vzdělání, byly např.: „žít ve svobodě", 

„mít dobrého životního partnera", „žít v demokracii", „mít a vychovávat děti" a „být 

politicky činný - volit". 

Hypotéza, která uváděla, že hodnota vzdělání se bude s nižším dosaženým 

vzděláním matky snižovat, se potvrdila jen ve vztahu mezi žáky, jejichž matka 

dosáhla vysokoškolského vzdělání a žáky, jejichž matka dosáhla nejvyššího 



středoškolského vzdělání. Žáci první skupiny uvedli hodnotu „mít vyšší vzdělání" na 

osmé pozici, žáci druhé skupiny na jedenácté pozici v celkovém žebříčku hodnot. 

Naopak žáci, kteří uvedli, že jejich matka ukončila své vzdělání základní školou, 

uvedli hodnotu „mít vyšší vzdělání" na šestém místě v žebříčku hodnot. To je 

nejvyšší místo ze všech. Hodnota „získávat nové znalosti a schopnosti" se umístila 

obdobně. Hypotéza se nepotvrdila ve vztahu k poslední kategorii. 



5.7.4 Závěry předvýzkumu 

Metody použité při šetření se osvědčily. Budou použity pro vlastní výzkum. 

Čas pro vyplnění dotazníku byl 20-35 minut. Dotazník není v tomto ohledu 

potřeba měnit. 

Věk respondentů byl 14 let (8 žáků), 15 let (20 žáků) a 16 let (1 žák). Při 

administraci chtěli někteří z uvedených Mletých žáků psát do dotazníku věk 15 let 

protože ho měli dosáhnout v průběhu dnů až týdnů. Celou skupinu respondentů proto 

nazývám mládeží, i když obsahuje jedince, kteří sej í dle věku teprve stanou. 

Protože v předvýzkumu žádný z žáků neuvedl, že by byl vychováván někým 

jiným než rodiči a zároveň žáci z neúplných rodin uváděli, že je vychovává zejména 

matka, zůstala jsem u stávajících hypotéz, které berou tuto proměnou v potaz. 

Předvýzkum potvrdil existenci všech kategorií dle nejvyššího dosaženého 

vzdělání matky na všech mnou zvolených úrovních. Předvýzkum ukazuje, že 

jednotlivé skupiny žáků budou výsledně v početním nepoměru. Tento nepoměr jsem 

předpokládala. Předvýzkum naznačuje, jaký bude poměr mezi skupinami žáků podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání jejich matky v hlavním výzkumu. Skupina žáků, 

jejichž matka ukončila své vzdělání základní školou, se skládala ze dvou 

respondentů. Je možné, že výsledně nebude mít tato kategorie váhu vzhledem 

k ostatním dvěma kategoriím. 

Hypotézy 1-5 se potvrdily. Hypotéza 6 se potvrdila jen pro skupinu žáků, 

kteří uvedli, že jejich matka má nejvyšší ukončené vysokoškolské vzdělání a skupinu 

žáků, jejichž matka má nejvyšší dosažené středoškolské vzdělání. Hypotéza se 

nepotvrdila ve vztahu ke kategorii žáků, jejichž matka má nejvyšší dosažené 

základní vzdělání. Z toho usuzuji, že tito žáci umisťují hodnotu vzdělání vysoko 

pravděpodobně z toho důvodu, protože mají z rodiny zkušenost, že bez vyššího 

vzdělání je obtížné najít zaměstnání či dosáhnout odpovídající životní úrovně. 

Poslední hypotéza se nepotvrdila. Přesto jsem zůstala u zvolených hypotéz, 

pro nízký počet respondentů, kteří uvedli, že jejich matka má nejvyšší dosažené 

základní vzdělání. I když je možné, že výsledky vlastního výzkumu potvrdí výsledky 

Předvýzkumu. Kategorie žáků, jejichž matka má nejvyšší ukončené základní 

vzdělání, bude možná oproti ostatním upřednostňovat hodnotu vzdělání daleko výše, 

Pravděpodobně vzhledem k životním zkušenostem. 



Podíl odpovědi „nevím" přesahoval ve většině položek 5%. Vyjmout ji 

nebylo možné, žáci by byli sice nuceni odpovědět konkrétněji, ale odpovědi by 

mohly být zkresleny. 

Protože jsem zůstala u původních hypotéz i metody sběru dat, zařadila jsem 

výsledky předvýzkumu do vlastního výzkumu. 



5.8 Výsledky vlastního výzkumu 

5.8.1 Hodnoty a postoje k hodnotám předávané školou 

Tab. č. 15 

Hodnoty a postoje k hodnotám- předané školou (se vzdělávacím programem ZŠ) 

Hodnoty a postoje Ano % Spíše ano % Nevím % Spíše ne % Ne % Průměr a 

Ucta k životu a člověku 34 38 13 13 2 2,11 1,08 
Ucta k pravdě 23 48 13 12 4 2,27 1,07 
Ucta k spravedlnosti 27 40 10 17 5 2,33 1,19 
Občanské svobody 27 29 30 9 5 2,34 1,11 
Odpovědnost 41 42 7 7 3 1,87 0,99 
Spolupráce 45 45 4 5 2 1,74 0,88 
Tolerance 25 44 12 14 6 2,32 1,16 
Ucta k právu a zákonům 21 35 18 20 6 2,56 1,20 
Ucta k domovu 46 27 13 9 5 1,99 1,18 
Ucta k vlasti 23 37 20 11 9 2,46 1,21 
Mezinárodni dorozumění 25 37 16 18 5 2,41 1,19 

Lidská důstojnost a práva 16 40 27 13 4 2,48 1,03 

Zdraví životni styl 24 31 11 20 14 2,68 1,40 

Zdravé životní prostředí 28 37 13 13 9 2,38 1,27 

Ucta k lidské práci 23 40 20 12 5 2,37 1,12 

Sebeúcta 31 24 19 17 10 2,51 1,34 

Respekt k ostatním 26 41 11 12 10 2,40 1,28 

Různost názorů 45 30 14 8 4 1,95 1,11 

Pomoc druhým 42 36 7 9 5 1,98 1,15 

Vzdělání 59 34 4 3 2 1,55 0,82 

Tabulka č. 15 představuje výsledky vlastního výzkumu v oblasti předávání 

hodnot a životních postojů ve školní výuce školou, na které je vyučováno dle 

„Vzdělávacího programu Základní škola". Odpovědi žáků jsou uváděny 

v procentech. Následuje průměr, který informuje o celkovém stavu hodnoty na škále 

a směrodatná odchylka značena o, která informuje, jak se žáci odchylovali od 

průměru. Zabývám se zde školou jako zprostředkovatelkou hodnot. Sleduji míru 

předání jednotlivých hodnot a utváření postojů k hodnotám. Postoje uvedené 

v tabulce proto dále nazývám hodnotami. 

Podle odpovědí žáků jim byla hodnota „vzdělání" ve školní výuce předána 

nejvíce. Průměr z o d p o v ě d í je 1,55, to znamená, že odpověď žáků se nachází mezi 

„ano" a „spíše ano". Tímto se potvrzuje hypotéza 1. Hodnota vzdělání, která je 

tradiční hodnotou školy a je v životě školy významná, byla žákům předána při školní 



výuce více, než ostatní hodnoty a postoje k hodnotám. Nízká směrodatná odchylka 

ukazuje, že je tento názor mezi žáky téměř jednotný. 

Za hodnotou „vzdělání" následuje „spolupráce", s průměrem 1,74 se řadí 

k odpovědi „spíše ano". Spolupráce mezi žáky či mezi žákem a učitelem je velmi 

důležitá a je během vyučování vyžadována. Možná právě proto si žáci její důležitost 

uvědomují. 

„Odpovědnost" s průměrem 1,87 byla podle 41 % předána a podle 42 % spíše 

předána. Její průměr směřuje k odpovědi „spíše ano". Převzetí odpovědnosti za své 

činy je ve škole také posilováno. 

„Různost názorů" s průměrem 1,95 a „pomoc druhým" s průměrem 1,98 jsou 

výrazem reakce na druhé lidi. Bez těchto hodnot by život demokratické společnosti 

byl těžko možný. Od školy v demokratické společnosti se důraz na tyto hodnoty 

očekává. Jejich průměry směřují k odpovědi spíše ano. „Pomoc druhým" je navíc 

výrazem lidskosti. 

Průměry hodnot „úcta k domovu" s průměrem 1,99 a „úcta k životu 

a k člověku" s průměrem 2,11 vypovídají o tom, že jsou podle žáků spíše předány. 

Hodnoty života a domova jsou obecně považovány za důležité. Je zajímavé, že podle 

žáků jsou školou předány až po „spolupráci" či „odpovědnosti". Z toho je možno 

vyvodit, že škola zdůrazňuje nejprve hodnoty, které umožňují její chod a teprve poté 

hodnoty nutné pro život ve společnosti. O tom vypovídá jak hodnota „vzdělání", tak 

např. hodnota „zdravé životní prostředí". Toto zjištění je v souladu s hypotézami. 

„Úcta k pravdě" s průměrem 2,27, „tolerance" s průměrem 2,32, „úcta 

k spravedlnosti" s průměrem 2,33, „občanské svobody" s průměrem 2,34 a „úcta 

k lidské práci" s průměrem 2,37 jsou předpokladem pro život v demokratické 

společnosti a společnosti vůbec. Zdůrazňování těchto hodnot ve škole je společností 

předpokládáno a podle odpovědí žáků, jsou tyto hodnoty školou spíše předány. 

„Zdravé životní prostředí" je ve vysoké míře předpokladem zdraví lidí v něm 

žijících. Ochrana přírody je výzvou pro ochranu a přežití samého lidstva. Tato 

hodnota má průměr 2,38. Vzhledem k důležitosti této hodnoty je zajímavé, že 13 % 

žáků uvedlo, že tato hodnota jim byla spíše nepředána, 9 %, že jim byla nepředána 

a 13 % neví. Znamená to, že 35 % žáků si podle uvedených odpovědí neodnáší tuto 

hodnotu ze školy. 

„Respekt k ostatním" s průměrem 2,40 a „mezinárodní dorozumění" 

s průměrem 2,41 jsou v dnešní globální společnosti významnými součástmi výbavy 



pro mírové soužití mnoha kultur. Zde se ověřila hypotéza 2, hodnota mezinárodního 

dorozumění, která není v životě školy významná, byla jednou z nejméně předaných 

hodnot žákům ve školní výuce a předána výrazně méně, než hodnota vzdělání. 

„Úcta k vlasti" s průměrem 2,46 patří k tradičním hodnotám, které byly 

školou vždy zdůrazňovány. Podle odpovědí žáků není ale jednoznačně předána, 11 % 

žáků uvedlo, že jim tuto hodnotu škola spíše nepředala, 9 % žáků uvedlo, že 

nepředala a celých 20 % žáků uvedlo odpověď „nevím". Česká republika je státem, 

který není v konfliktu se svými sousedy a udržuje s nimi mír. Je proto možné, že 

z tohoto důvodu je ve školách tento postoj méně upřednostňován. 

„Lidská důstojnost a práva" s průměrem 2,48 a „sebeúcta" s průměrem 2,51 

jsou z uvedených hodnot předávaných školou na sedmnáctém a osmnáctém místě. 

V případě „lidské důstojnosti a práv" odpovědělo 13 % „spíše ne", dle 4 % „ne" 

a 2 7 % respondentů uvedlo „nevím". „Sebeúcta" byla podle 17 % žáků spíše 

nepředána, dle 10 % nepředána a 19 % respondentů uvedlo „nevím". Je možné, že 

hodnota lidských práv a důležitost sebeúcty jsou ve vyučování zdůrazňovány, avšak 

v realitě školy nejsou vzhledem k žákům, kteří uvedli jiné odpovědi než „ano" či 

„spíše ano" důrazně uplatňovány. 

„Úcta k právu a zákonům" s průměrem 2,56 je dle respondentů na 

předposledním místě všech uváděných hodnot předaných školou. Odpověď „nevím" 

uvedlo 18 % respondentů, odpověď „spíše ne" 20 % respondentů a odpověď „ne" 

6 % respondentů. Pro udržení státu je „úcta k právu a zákonům" významná. 

Ve školní realitě je důležité dodržování školního řádu, zdůrazňování úcty k právu 

a zákonům probíhá nejvýrazněji v občanské výchově. Proto je možné, že respondenti 

zvolili výše uvedené odpovědi. 

„Zdravý životní styl" s průměrem 2,68 by měl být školou podporován jako 

jedna z hlavních cest vedoucích ke zdraví. Podle odpovědí žáků je ale na posledním 

místě. Odpověď „ano" a „spíše ano" volilo dohromady 55 % respondentů, 11 % 

respondentů „neví" a 34 % volilo odpovědi „spíše ne" a „ne". Životní styl je silně 

ovlivněn rodinou, ze které jedinec pochází. Podle respondentů škola tento přístup 

k životu předala 55 % žáků, za tímto výsledkem se tak může skrývat soustavná práce 

učitelů v p ř e d m ě t e c h , jakými jsou přírodopis, rodinná výchova či tělesná výchova. 

U hodnot „ občanské svobody", „úcta k vlasti", „lidská důstojnost a práva", 

„úcta k lidské práci" či „sebeúcta" uvedl velký počet respondentů odpověď „nevím". 

Je otázkou, zda je tato odpověď výrazem nerozhodnosti či skutečnosti, kdy 



respondent není schopen situaci posoudit. Zřejmě proto, že byl při administraci vždy 

přítomen vyučující dané školy, nedostala jsem od žáků na otázku, proč volí „nevím" 

jednoznačnou odpověď. 

Celkově byly dle respondentů hodnoty a postoje k hodnotám obsažené ve 

„Vzdělávacím programu Základní škola" ve sledovaných školách žákům předány. 



5.8.2 Hodnotové preference žáků devátých tříd 

Tab. č. 16 

Hodnotové preference žáků 

Hodnoty pořad průměr 
Být tělesné a duševně zdráv 5,65 
Mít dobré vztahy v rodině 6,08 
Mít spolehlivé přátele 3 8,25 
Mít možnost dávat a přijímat lásku 4 8,92 
Zít ve svobodě 5 9,10 
Mít dobrého životního partnera 6 9,66 
Zít ve svété bez válek 7 10,95 
Být úspěšný v zaměstnání 8 11,68 
Mít vyšší vzdělání 9 12,09 

Činit ostatní lidi šťastnými 10 12,39 

Mít dobře placené zaměstnání 11 12,40 

Získávat nové znalosti a schopnosti 12 12,57 

Dostatek volného času 13 12,66 

Mit zajímavé zaměstnání 14 12,98 

Žít v čistém přírodním prostředí 15 13,39 

Mít dost peněz a vysokou životní úroveň 16 13,41 

Být užitečný lidem a společnosti 17 13,58 

Mít a vychovávat déti 18 14,08 

Být vzhledové přitažlivý 19 14,83 

Sport - aktivně 20 15,35 

Žít v demokracii 21 15,65 

1 

Být vdaná, ženatý 22 16,74 

1 

Vynikat v kulturní a zájmové činnosti 23 18,75 

1 Být politicky činný - volit 24 21,02 

duchovní hodnoty - náboženství 25 22,79 

Hodnotové preference žáků devátých tříd zpřehledňuje tabulka č. 16. 

Na nejvyšší pozici v žebříčku hodnot se umístila hodnota „být tělesně a duševně 

zdráv" s průměrem 5,65. Pozice této hodnoty je odrazem vědomí žáků devátých tříd 

o významnosti této hodnoty, která je předpokladem pro veškeré aktivity člověka. 

Tato hodnota je základem spokojeného života neomezeného žádnou nemocí či 

handicapem. Hypotéza 3 se tímto potvrdila. Hodnota zdraví, která je předpokladem 

realizace či využití většiny ostatních nabízených hodnot, je žáky devátých tříd 

stavěna výše, než ostatní nabízené hodnoty. 

Na druhé pozici se umístila hodnota „mít dobré vztahy v rodině" s průměrem 

6,08. Její pozice odpovídá přirozené potřebě lidí po pevném bodě v životě. Rodina je 

Pro mnohé bezpečným místem, kam se mohou obracet se svými každodenními 



starostmi. Disharmonie v rodinných vztazích často negativně zasáhne i do ostatních 

činností člověka. Naopak klidná a vyrovnaná rodinná atmosféra, kde se členové 

rodiny mohou spolehnout jeden na druhého, dává člověku sílu odolávat mnoha 

negativním jevům. 

Hodnota „mít spolehlivé přátele" se umístila na třetím místě v žebříčku 

hodnot s průměrem 8,25. Pro žáky v tomto věku je obzvláště důležité mít přátele, na 

které je možno se spolehnout. Mladý člověk nachází ve svých kamarádech oporu. 

Člověk v období mládí sdělí mnoho svých názorů spíše svým přátelům než svým 

rodičům. 

„Mít možnost dávat a přijímat lásku" zaujímá čtvrté místo tato hodnota je 

stejně jako hodnota „mít spolehlivé přátele" nejvíce ceněna v období mládeže. 

Na páté pozici se umístila hodnota „žít ve svobodě" s průměrem 9,10. Tato 

hodnota je spojována s dnešním společenským uspořádáním a udává se v protikladu 

s bývalým. V období mládeže může být tato hodnota spojena více s vlastní osobou. 

Možnost samostatně rozhodovat o záležitostech ve svém životě je pro mnohé mladé 

lidi jistě lákavé. Otázkou je, do jaké míry si uvědomují zodpovědnost, která se ke 

svobodě váže. 

„Mít dobrého životního partnera" je hodnota s průměrem 9,66, která se 

umístila na šestém místě. Výběr životního partnera je velmi důležitý. Dobrý životní 

partner je oporou při cestě životem. 

Hodnota „žít ve světě bez válek" se s průměrem 10,95 umístila na sedmém 

místě. Ačkoli Česká republika není vystavena žádnému válečnému konfliktu, je tato 

hodnota na vysokém místě. Vysoké umístění může souviset s informacemi o válkách 

v zahraničí, které přináší média. 

Na osmém místě se umístila hodnota „být úspěšný v zaměstnání" s průměrem 

11,68. Úspěch v zaměstnání je jednou ze zdůrazňovaných hodnot v dnešní 

společnosti. Úspěch v zaměstnání je ve společnosti natolik ceněn, že jsou někteří 

ochotni se pro jeho naplnění vzdát jiné hodnoty, kterou může být vlastní potomek. 

Zaměstnání je v médiích ale prezentováno i jako možná náhrada za neúspěch 

v soukromém životě. Lidé neúspěšní v soukromém životě tak mohou hledat 

potvrzení své hodnoty právě v úspěchu v zaměstnání. 

Devátou pozici obsadila hodnota „mít vyšší vzdělání" s průměrem 12,09. 

Žáci devátých tříd se nacházejí v období volby další cesty ve vzdělání. Touha po 

vyšším vzdělání je často podporována rodiči. Rodiče mohou do dětí promítat své 



přání a vlastní nesplněné touhy po vyšším vzdělání. Na vyšší vzdělání klade nároky 

i společnost. Jedině kvalifikovaný jedinec je schopen uplatnit se na trhu práce. 

„Činit ostatní lidi šťastnými" je hodnota na desáté pozici s průměrem 12,39. 

Lidé, kteří považují tuto hodnotu za důležitou a chovají se podle ní, překračují svůj 

egoismus. Tato hodnota je opakem upřednostňování svých vlastních potřeb a zájmů 

nad potřeby a zájmy druhých. 

Na jedenáctém místě se umístila hodnota „mít dobře placené zaměstnání" 

s průměrem 12,40. Zaměstnání je prostředkem k získání peněz. Peníze jsou pro 

každodenní život člověka důležité. Peníze mohou být prostředkem k uskutečnění 

určitého životného snu člověka. Nemusí znamenat pouze touhu po materiálních 

hodnotách a hédonistických požitcích. Využito jich může být i ve prospěch 

společnosti. 

Hodnota „získávat nové znalosti a schopnosti" s průměrem 12,57 obsadila 

dvanácté místo v žebříčku hodnot. Tato hodnota souvisí se sebevzděláváním 

a odpovídá trendům celoživotního vzdělávání. V dnešní neustále se měnící 

společnosti je nutné, aby byl jedinec schopen neustálého zdokonalování. V dnešní 

době není možno ukončit své vzdělávání v mládí. Je nutno získávání nových 

informací v oboru. Tato hodnota je ukazatelem ochoty mladých lidí jít cestou 

celoživotního vzdělání. Pozice této hodnoty může být ovlivněna touhou po vyšším 

vzdělání. 

„Dostatek volného času" je hodnotou na třináctém místě s průměrem 12,66. 

Pro mládež je volný čas důležitý. Ve volném čase se setkávají se svými přáteli 

a odpočívají. V tomto čase se mohou zabývat např. svými koníčky. 

Na čtrnácté pozici se umístila hodnota „mít zajímavé zaměstnání" 

s průměrem 12,98. Je zajímavé, že se tato hodnota nachází až za hodnotou 

„být úspěšný v zaměstnání" a „mít dobře placené zaměstnání". Může to znamenat, že 

ti, kteří takto volili, mají touhu být v práci úspěšní nezávisle na oboru, v kterém 

budou pracovat. Při volbě zaměstnání pak mohou preferovat dobře placené 

zaměstnání nad zaměstnání, které považují za zajímavé. Práce naplňuje většinu času 

dospělých. Upřednostnění zaměstnání, které je lépe placené, nemusí být dobrou 

volbou. Dobře placené zaměstnání může znamenat cestu k cíli, kterým může být 

i určitá pozice ve společnosti, nebo hmotný majetek. 

Patnácté místo obsadila s průměrem 13,39 hodnota „žít v čistém životním 

prostředí". Umístění v druhé polovině žebříčku hodnot může znamenat, že mladí lidé 



dodržují v životě zásady, které jsou v souladu s udržením čistého životního prostředí, 

např. recyklují odpad, nebo si důležitost této hodnoty neuvědomují. Ve znečištěném 

životním prostředí je ohrožena hodnota zdraví, kterou respondenti kladli převážně na 

první místo v žebříčku hodnot. 

„Mít dost peněz a vysokou životní úroveň" je hodnota s průměrem 13,41, 

která se umístila na šestnácté pozici. Peníze jsou zdrojem uspokojení mnoha potřeb, 

avšak spojení dostatku peněz s vysokou životní úrovní znamená spíše uspokojování 

vlastních potřeb. 

Na sedmnáctém místě je hodnota „být užitečný lidem a společnosti" 

s průměrem 13,58. Hodnota být užitečný společnosti je spojena především s mladými 

lidmi a jejich ideály. Umístění hodnoty v poslední třetině sledovaných hodnot o tom 

ale nevypovídá. 

Hodnota „mít a vychovávat děti" s průměrem 14,08 se umístila na osmnácté 

pozici. Pro mnohé mladé lidi je tato hodnota ještě vzdálena. Umístění této hodnoty 

u mládeže odpovídá i trendu oddalování narození prvního potomka. 

„Být vzhledově přitažlivý" je hodnota, která se s průměrem 14,83 umístila na 

devatenáctém místě. Pro některé mladé lidi v tomto věku bývá důležité, jak je vnímá 

jejich okolí. Krása může usnadňovat seznámení s parterem či dosažení úspěchu 

v profesi, kde je vyžadována. Pozice hodnoty prozrazuje, že tuto hodnotu 

respondenti nepovažují za významnou. 

Na dvacátém místě se umístila hodnota „sport - aktivně" s průměrem 15,35. 

Aktivní sport může znamenat cestu ke zdraví, úspěchu v budoucí profesi či radost 

z pohybu. Úspěch ve sportu může kompenzovat neúspěch žáka ve škole. Sport je 

lékaři zdůrazňován jako vhodná aktivita ve volném čase. Odpovědi respondentů 

mohou svědčit o tom, že volný čas většina z nich netráví aktivním sportem. 

Hodnota „žít v demokracii" se s průměrem 15,65 umístila na jednadvacáté 

pozici. Žáci devátých tříd ve věku 14-17 let mohou považovat demokracii za něco 

samozřejmého, o co není třeba usilovat. Tato hodnota je spojena s hodnotou „žít ve 

svobodě", která se umístila na pátém místě v žebříčku hodnot. Z výzkumu vyplývá, 

že tuto hodnotu spíše spojují se svou osobou a uskutečňováním vlastních přání než 

s hodnotou demokracie, která umožňuje život v opravdové svobodě. 

„Být vdaná, ženatý" je hodnota s průměrem 16,74. V žebříčku hodnot žáků 

devátých tříd se umístila na dvaadvacátém místě. Mladí lidé nepovažují za důležité 

žít v manželském svazku. Pozice této hodnoty souvisí s věkem respondentů 



a odpovídá trendům ve společnosti. Těmito trendy je odkládání sňatku na pozdější 

dobu, soužití nesezdaných partnerů a odkládání prvního porodu. 

Hodnota „vynikat v kulturní a zájmové činnosti" se s průměrem 18,75 

umístila na třiadvacátém místě. Neúspěch žáka ve škole může být kompenzován 

uplatněním v jiných oblastech, jakými jsou zde kulturní a zájmové činnosti. Zájem 

může ovlivnit pozdější volbu zaměstnání. Kulturní a zájmové činnosti mohou 

rozvíjet a kultivovat osobnost mladých lidí. Podle umístění této hodnoty vůči 

hodnotě „mít dostatek volného času" lze usuzovat, že žáci devátých tříd tráví volný 

čas jinými aktivitami. Jednotlivé zájmové činnosti mohou být pro některé žáky 

finančně nedostupné. Nízká pozice této hodnoty tak může být ovlivněna i finančním 

rozpočtem rodiny. 

Na předposledním místě v žebříčku se umístila hodnota „být politicky činný -

volit" s průměrem 21,02. Nízké umístění této hodnoty může svědčit o spokojenosti 

mladé generace se stávajícím politickým systémem. Možností být politicky aktivní 

a volit mohou ovlivnit stávající systém či ho udržet. Nezájem o politickou otázku 

může mít neblahé následky. Pro respondenty může být možnost „být politicky činný 

- volit" vzdáleným pojmem jak vzhledem k uspokojení této hodnoty, tak k povědomí 

o této oblasti. 

Poslední místo zaujímají „duchovní hodnoty - náboženství" s průměrem 

22,79. Pozice hodnoty u žáků devátých tříd odpovídá pozici této hodnoty v jiných 

výzkumech prováděných v české společnosti. V české společnosti má náboženství 

pro většinu občanů nízkou hodnotu. 

Umístění posledních dvou hodnot potvrzuje hypotézu 4. „Duchovní hodnoty 

- náboženství" a „být politicky činný - volit" byly ve shodě s výzkumy 

I W M (Mišovič 1998), CVVM (Šamanová 2004) a P. Saka a K. Sakové 

(Sak; Saková 2004) dle žáků devátých tříd na nejnižších příčkách oproti ostatním 

sledovaným hodnotám. 



5.8.3 Hodnotové preference žáků devátých tříd a vztah hodnoty vzdělání 

k nejvyššímu dosaženému vzdělání matky 

Tab. č. 17 

Hodnotov B preference záku - dle vzdělání matky 

Hodnoty 
Vž íichni Matka - VŠ Matka - SŠ Matka - ZS 

Hodnoty pořad prúmě pořad prúmě pořadí průmě pořadí průměr 
Být tělesně a duševně zdráv 1 5,65 1 5,9E 1 5,1C £ 10,1 
Mít dobré vztahy v rodině 2 6,08 2 7,32 2 5,41 1 6,4 
Mít spolehlivé přátele 3 8,25 3 8,97 3 7,90 2 8 
Mit možnost dávat a přijímat lásku 4 8,92 5 9,24 4 8,78 3 8,5 
Zit ve svobodě 5 9,10 4 9,02 5 9,18 5 8,8 
Mít dobrého životního partnera 6 9,66 6 9,32 6 9,76 10 10,6 
Zit ve svété bez válek 7 10,95 9 11,37 7 10,86 7 9,5 
Být úspěšný v zaměstnání 8 11,68 7 10,76 8 12,04 14 13,1 
Mít vyšší vzdělání 9 12,09 8 10,87 12 12,62 16 13,5 
Činit ostatní lidi šťastnými 10 12,39 13 12,76 9 12,23 12 12 
Mít dobře placené zaměstnání 11 12,40 14 12,89 10 12,41 6 9,2 
Získávat nové znalosti a schopnosti 12 12,57 11 12,51 11 12,59 13 12,7 
Dostatek volného času 13 12,66 12 12,70 13 12,83 9 10,3 
Mít zajímavé zaměstnání 14 12,98 15 12,95 14 13,11 11 11,7 
Zít v čistém přírodním prostředí 15 13,39 17 14,00 15 13,47 4 8,6 
Mít dost peněz a vysokou životní úroveň 16 13,41 10 12,27 17 13,90 19 14,8 
Být užitečný lidem a společnosti 17 13,58 16 13,41 16 13,67 17 13,5 
Mít a vychovávat déti 18 14,08 18 14,33 18 13,98 18 13,8 
Být vzhledově přitažlivý 19 14,83 21 15,30 19 14,52 20 15,7 
Sport - aktivně 20 15,35 20 15,27 20 15,57 15 13,3 
Žít v demokracii 21 15,65 19 14,87 21 15,92 21 17,4 
Být vdaná, ženatý 22 16,74 22 17,05 22 16,45 22 18,3 

Vynikat v kulturní a zájmové činnosti 23 18,75 23 18,78 23 18,73 23 18,8 
Být politicky činný - volit 24 21,02 24 20,67 24 21,09 24 22,4 

Duchovní hodnoty - náboženství 25 22,79 25 22,40 25 22,90 25 24 

Tabulka č. 17 udává přehled výsledků vlastního výzkumu v oblasti hodnotové 

preference žáků. Tabulka nejprve informuje o hodnotové preferenci všech žáků, dále 

je rozdělena na části dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky. U každé skupiny je 

pořadí a průměr, který byl jednotlivým hodnotám přisouzen. 

Z celkového počtu 193 žáků v dotazníku uvedlo 63 žáků, že jejich matka má 

nejvyšší ukončené v y s o k o š k o l s k é vzdělání, 120 žáků má matku s dokončeným 

středoškolským vzděláním a 10 žáků má matku s ukončeným základním vzděláním. 



Dvě skupiny respondentů dělené dle vzdělání matky jsou porovnatelné, 

protože se skládají z více jak 50 respondentů (Gavora 2000). Skupinu, kterou tvoří 

10 respondentů, není možno porovnávat. Odpovědi poslední skupiny jsou uvedeny 

v tabulce ě. 17, nejsou ale s předchozími skupinami porovnatelné. Porovnávala jsem 

mezi sebou první dvě skupiny respondentů. Odpovědi poslední skupiny respondentů 

jsem uvedla pro dokreslení při porovnání předchozích skupin. 

Jednotlivé skupiny jsem dělila jen podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

matky. Zohlednění vzdělání otce by ve výzkumu mohlo přinést přesnější odpovědi. 

Dělení do skupin by ale bylo značně komplikované. Vzorek respondentů by musel 

být mnohem větší. 

Dotazník jsem zaměřila na hodnoty a životní postoje předávané školou se 

Vzdělávacím programem Základní škola. Při administraci jsem žáky požádala, aby 

se zaměřili spíše na hodnoty předávané při samotném vyučování, než například 

chování jednoho učitele, který jako člověk může být nositelem pozitivních či 

negativních hodnot. Hodnoty jsou předávány jak ve vyučování, tak mimo něj. 

V tomto ohledu bylo pro žáky jistě těžké oddělit vlivy jednotlivých subjektů. 

Je velmi pravděpodobné, že se do odpovědí promítly i zkušenosti mimo vyučování. 

Hypotéza 5 se potvrdila. Hodnotové preference žáků se lišily podle 

nejvyššího dosaženého vzdělání jejich matky. 

Hypotéza 6 se na rozdíl od předvýzkumu potvrdila i u skupiny žáků, jejichž 

matka dosáhla nejvyššího vzdělání na základní škole. Hodnota vzdělání se s nižším 

dosaženým vzděláním matky snižovala. 

Pro zjednodušení textu budu v této kapitole používat pro skupiny žáků 

rozdělené dle nejvyššího dosaženého vzdělání matky na skupinu 1 - žáci, jejichž 

matka dosáhla vysokoškolského vzdělání, skupinu 2 - žáci, jejichž matka dosáhla 

nejvyššího středoškolského vzdělání a skupinu 3 - žáci, jejichž matka dosáhla 

nejvyššího ukončeného vzdělání na základní škole. 

Hodnoty „být tělesně a duševně zdráv", „mít dobré vztahy v rodině" 

a „mít spolehlivé přátele" se umístily shodně na prvních třech místech skupiny 1 a 2. 

U skupiny 3 je hodnota „být tělesně a duševně zdráv až na osmé pozici. 

Hodnota „žít ve svobodě" se průměrem 9,02 u skupiny 1 umístila na čtvrtém 

místě a hodnota „mít možnost dávat a přijímat lásku" s průměrem 9,24 na pátém 

místě. U skupiny 2 je toto pořadí opačné. 



Hodnota „mít dobrého životního partnera" se u obou skupin umístila shodně 

na šesté pozici. 

Výše zmíněné hodnoty a jejich preference je spojena jak s věkem 

respondentů, tak jejich významností v životě. Pro obě skupiny jsou tyto hodnoty 

podobné. 

„Žít ve světě bez válek" je na deváté pozici u skupiny 1 s průměrem 11,37. 

Skupina 2 zařadila tuto hodnotu na sedmé místo s průměrem 10,86. Mír je 

předpokladem pro spokojený život. O válkách jsou žáci informováni převážně 

z médií. Je možné, že skupina 2 je vnímavější vůči těmto informacím. 

Hodnota „být úspěšný v zaměstnání" se s průměrem 10,76 umístila u první 

skupiny na sedmém místě. Druhá skupina přisoudila této hodnotě osmou pozici. 

Úspěch v zaměstnání je důležitý pro obě sledované skupiny. Skupina 1 mu přikládá 

vyšší důležitost. U skupiny 3 se úspěšnost v zaměstnání umístila až na čtrnáctém 

místě. 

Hodnota „mít vyšší vzdělání" se umístila s průměrem 10,87 na osmé pozici 

u skupiny 1, s průměrem 12,62 na dvanácté pozici u skupiny 2 a s průměrem 13,5 na 

šestnácté pozici u skupiny 3. Hodnota vzdělání se s nižším dosaženým vzděláním 

matky snižovala. Hypotéza 6 se potvrdila. 

Hodnota „činit ostatní lidi šťastnými" se s průměrem 12,76 umístila 

u skupiny 1 na třinácté pozici. U skupiny 2 se umístila na deváté pozici. U skupiny 3 

se ale umístila na dvanácté pozici. Je možné, že tato hodnota buď nesouvisí 

s nejvyšším vzděláním matky, nebo nesrovnatelnost skupiny 3 poskytuje zkreslující 

údaje. 

Hodnota „mít dobře placené zaměstnání" je pro skupinu 2 na desáté pozici 

s průměrem 12,41 a pro skupinu 1 na čtrnácté pozici. Podle výsledků se tato hodnota 

u žáků s nižším dosaženým vzděláním matky zvyšuje. Nemusí se ale jednat pouze 

o touhu po penězích, ale po dosažení standardu. Tomu by nasvědčovala pozice 

hodnoty „mít dost peněz a vysokou životní úroveň", která je pro skupinu 1 na 

desátém místě s průměrem 12,27, ale u skupiny 2 na sedmnáctém místě s průměrem 

13,90. Skupina 3 usazení obou hodnot potvrzuje. 

Hodnota „získávat nové znalosti a schopnosti" se u obou prvních skupin 

umístila shodně na jedenáctém místě. Tato hodnota odpovídá trendu celoživotního 

vzdělávání. Vzdělání není možné ukončit určitým druhem školy a závěrečnou 

zkouškou v ní. V jednotlivých oborech dochází ke změnám, na které je nutno 



reagovat doplněním nových znalostí. V případě ztráty zaměstnání či zániku určitého 

oboru je pro uplatnění se na trhu práce nutná rekvalifikace. Ochota dále získávat 

znalosti a schopnosti je proto velmi důležitá. 

„Dostatek volného času" se s průměrem 12,70 umístil na dvanácté pozici 

u skupiny 1 a na třinácté pozici u skupiny 2. Pro skupinu 3 se tato hodnota umístila 

na devátém místě. Umístění volného času v žebříčku hodnot může být ovlivněno 

touhou po něm, protože se ho respondentům nedostává či důležitostí pro 

respondenta. 

Hodnota „mít zajímavé zaměstnání" se s průměrem 12,95 umístila na 

patnácté pozici u skupiny 1 a s průměrem 13,11 na čtrnácté pozici u skupiny 2. 

S přihlédnutím ke skupině 3, kde se hodnota umístila na jedenácté pozici s průměrem 

11,7, by bylo možno usoudit, že pro skupinu 1 je důležitější úspěch v zaměstnání než 

zajímavé zaměstnání. 

S průměrem 14,00 se na sedmnáctém místě pro skupinu 1 umístila hodnota 

„žít v čistém životním prostředí", pro skupinu 2 na patnácté pozici s průměrem 

13,47. Skupina 3 přisuzuje dle výsledků této hodnotě mimořádnou důležitost 

umístěním na čtvrté pozici s průměrem 8,6. S vyšším vzděláním matky se 

u respondentů tato hodnota dostává na nižší příčky. Nízké umístění této hodnoty 

může být ovlivněno vlastním přičiněním respondenta pro udržení čistého životního 

prostředí či preferencí jiných hodnot, které považuje za důležitější. Vysoké umístění 

v žebříčku hodnot vypovídá o důležitosti pro respondenta, ale ne o skutečném 

přičinění na zlepšení situace. 

Hodnota „být užitečný lidem a společnosti" se u skupiny 1 a skupiny 2 

umístila na osmnáctém místě. Umístění hodnoty vypovídá o tom, že touha být 

užitečný lidem a společnosti je u sledovaných žáků devátých tříd nízká. 

Hodnota „mít a vychovávat děti" se umístila u všech skupin na osmnáctém 

místě. Umístění této hodnoty souvisí s věkem respondentů a trendem odkládání 

narození prvního dítěte. 

Být vzhledově přitažlivý" je hodnota, která se s průměrem 14,52 umístila na 

devatenáctém místě u skupiny 2 a s průměrem 15,30 na jednadvacátém místě 

u skupiny 1. Před touto hodnotou se u skupiny 1 umístila hodnota „žít v demokracii" 

a „sport - aktivně". Hodnotu aktivního sportu cenili žáci za skupiny 3 na patnácté 

místo oproti skupině 1 a 2, u nichž se umístila na dvacáté pozici. Vyniknutí ve 

sportovních aktivitách může kompenzovat školní neúspěch. Neznamená to ale, že by 



žáci ze skupiny 3 byli ve škole neúspěšní. Jedná se o velmi malou skupinu, než aby 

bylo možno zvažovat takovéto závěry. 

Ostatní hodnoty „být vdaná, ženatý", „vynikat v kulturní a zájmové činnosti", 

„být politicky činný - volit" a „duchovní hodnoty - náboženství" se u všech skupin 

umístily na shodných pozicích. Na dvacáté druhé pozici se umístila hodnota „být 

vdaná, ženatý" a na dvacáté třetí pozici se umístila hodnota „vynikat v kulturní 

a zájmové činnosti". Předposlední čtyřiadvacátá pozice patří hodnotě být politicky 

činný - volit" a na poslední pětadvacáté pozici se umístilo náboženství. 



5.9 Diskuze 

Výsledky vlastního výzkumu v oblasti předávání hodnot a postojů 

k hodnotám školou, na které je vyučováno dle „Vzdělávacího programu Základní 

škola" ukazují, že zmiňované hodnoty a životní postoje jsou na vybraných školách 

žákům předávány. 

Zajímavý kvalitativní výzkum v této oblasti byl proveden v roce 1989 

(Hradečná 1990, s. 270). Jedním ze zjištění výzkumu je: „Analýza vyučovacích 

hodin předmětů v osmých třídách ZŠ ukázala, že i v dobře didakticky postavených 

hodinách je deficitní používání pojmů označujících hodnoty, chybí ve větší míře 

i informace o sledovaných hodnotách (ať už jde o emoce, rodinu či vzdělání, ale 

i další hodnoty), objasňování smyslu vzdělání atd." 

Je možné, že se situace natolik změnila? Zapříčinil tuto změnu právě 

Vzdělávací program Základní škola, který se ve svých cílech na vybrané hodnoty 

zaměřuje? Nebo jde o výsledek časového odstupu či jiného zaměření výzkumu? 

Část výše uvedeného výzkumu, se kterou porovnávám své závěry, se týkala 

analýzy vyučovacích hodin. Nezabývala se, do jaké míry byly hodnoty žákům 

předány. Vlastní výzkum, který zde uvádím, byl kvantitativní a zjišťoval názory 

žáků, do jaké míry jim byly hodnoty a postoje k hodnotám ve školní výuce předány. 

Oba výzkumy se zaměřovaly jiným směrem. Výzkum z roku 1989 na používání 

pojmů označujících hodnoty. Vlastní výzkum byl zaměřen na názory žáků, zda a do 

jaké míry jim byly nabízené hodnoty a postoje předány. 

Dále jsem se zabývala výsledky výzkumu v oblasti hodnotových preferencí 

žáků devátých tříd. Pozice hodnot zdraví, rodiny, přátel, politické angažovanosti 

a náboženství jsou v souladu s výzkumy mládeže (Horák 1997, Sak 1998, Sak 2000, 

Sak; Saková 2004), ale i celé veřejnosti České republiky prováděné I W M a CVVM, 

které výše uvádím (Slejška; Mišovič 1994, Mišovič 1997, Červenka 2004, Šamanová 

2004). Hodnoty zdraví, rodiny a přátel byly umisťovány na nejvyšších příčkách. 

Naopak hodnoty týkající se politické angažovanosti a náboženství se ocitly na 

nejnižších příčkách. Vzhledem k použití jiné baterie hodnot není možno výzkumy 

mezi sebou blíže porovnávat. 

Zajímavé je srovnání mých výsledků výzkumu s výzkumem S. Štecha 

z Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, který byl proveden roku 1992 a 2002. 

Osloveno bylo asi 150 patnáctiletých dětí. Výzkum zjišťoval, co je pro ně důležité, 



jak vidí svět a čeho chtějí dosáhnout. Na rozdíl od roku 1992, kdy měly děti jasnou 

představu o svém povolání, byla situace roku 2002 zcela opačná. Z výzkumu 

vyplynulo, že děti chtějí dosáhnout úspěchu. Netuší ale, co chtějí od života 

(Machálková 2005). 

Výsledky zvláštního výzkumu tomuto trendu odpovídají. Žáci měli 

z pracovních hodnot na nejvyšším místě hodnotu „být úspěšný v zaměstnání". Tato 

hodnota se nachází na devátém místě v žebříčku nabízených hodnot. „Mít dobře 

placené zaměstnání" se umístilo na jedenácté pozici a „mít zajímavé zaměstnání na 

čtrnácté pozici. 



5.10 Závěr 

V oblasti předávání hodnot a životních postojů školou se potvrdily obě 

hypotézy. 

Hodnota vzdělání, která je tradiční hodnotou školy a je v životě školy 

významná, byla žákům předána při školní výuce více, než ostatní hodnoty a postoje. 

Podle 59 % respondentů jim byla hodnota vzdělání předána, podle 34 % spíše 

předána. Zda jim byla hodnota vzdělání předána, nevědělo 4 % respondentů. Spíše 

nepředána byla pro 3 % žáků a nepředána pro 2 % žáků. Podle výsledků výzkumu 

škola žákům předává hodnoty, které jsou spjaty se školní realitou více, než hodnoty jí 

vzdálené. 

Hodnota mezinárodního dorozumění, která není v životě školy významná, 

byla jednou z nejméně předaných hodnot žákům ve školní výuce a předána výrazně 

méně, než hodnota vzdělání. Dle 25 % respondentů bylo vědomí důležitosti 

mezinárodního dorozumění předáno, pro 37 % spíše předáno, 16 % nevědělo. Pro 

18 % spíše nebylo předáno a 5 % uvedlo, že nebylo předáno. 

Níže než „mezinárodní dorozumění" se umístila „úcta k vlasti", „lidská 

důstojnost a práva", „sebeúcta", „úcta k právu a zákonům" a nejníže se umístil 

„zdravý životní styl". 

V oblasti hodnotové preference žáků devátých tříd se potvrdily obě hypotézy. 

Hodnota zdraví, která je předpokladem realizace či využití většiny ostatních 

nabízených hodnot, byla stavěna výše, než jiné hodnoty. Hodnota „být tělesně a 

duševně zdráv" se umístila na prvním místě v žebříčku všech sledovaných hodnot. 

„Duchovní hodnoty - náboženství" a „být politicky činný - volit" se ve shodě 

s výzkumy I W M (Mišovič 1998), CVVM (Šamanové 2004) a P. Saka a K. Sakové 

(Sak; Saková 2004) umístily na nejnižších příčkách oproti ostatním sledovaným 

hodnotám. 

V oblasti hodnotové preference žáků dle nejvyššího dosaženého vzdělání 

matky se potvrdily obě hypotézy. 

Hodnotové preference žáků se lišily podle nejvyššího dosaženého vzdělání 

jejich matky. Nejmarkantnější rozdíly byly v hodnotách „mít vyšší vzdělání", 

„mít dobře placené zaměstnání", „mít dost peněz a vysokou životní úroveň" 

a „žít v čistém životním prostředí". Hodnoty „mít vyšší vzdělání" a „mít dost peněz 

a vysokou životní úroveň" byla u žáků, jejichž matka dosáhla vysokoškolského 



vzdělání na vyšší pozici než u ostatních sledovaných skupin. Hodnoty „mít dobře 

placené zaměstnání" a „žít v čistém životním prostředí" se u žáků, jejichž matka 

dosáhla vysokoškolského vzdělání, umístily na nižší pozici než u ostatních 

sledovaných skupin. 

Hodnota vzdělání se s nižším dosaženým vzděláním matky snižovala. Žáci, 

kteří uvedli, že jejich matka dosáhla vysokoškolského vzdělání, umístili hodnotu 

„mít vyšší vzdělání" na osmou pozici s průměrem 10,87. Žáci, jejichž matka dosáhla 

nejvyššího středoškolského vzdělání, umístili hodnotu na dvanáctou pozici 

s průměrem 12,62 a žáci, jejichž matka měla nejvyšší ukončené základní vzdělání, 

umístili tuto hodnotu na šestnáctou pozici s průměrem 13,5. 

Cílem výzkumu nebylo posuzovat kvality „Vzdělávacího programu Základní 

škola", ani jednotlivých škol, ale zjistit, do jaké míry jsou jednotlivé hodnoty 

a životní postoje žákům ve školní výuce předány. Přijímání hodnot a postojů probíhá 

individuálně. Může se proto stát, ze ačkoli jsou ve vzdělávacím procesu určité 

hodnoty a postoje zdůrazňovány, nemusí být žáky přijaty. 

Výsledky výzkumu v oblasti předávání hodnot a životních postojů školou 

uvádí, že mezi hodnotami a životními postoji byl žákům nejméně předán „zdravý 

životní styl". Ten je však cestou k udržení zdraví. Životní styl je ve vysoké míře 

ovlivněn rodinou. Je otázkou, do jaké míry může škola v tomto směru ovlivnit u žáků 

přístup k životu. 

Na nižší pozici se umístila též „lidská důstojnost a práva" a „sebeůcta". Škola 

je místem, které by vědomí důležitosti a ochrany lidských práv mělo zdůrazňovat 

a chránit. 

Na nižší pozici je dále „úcta k vlasti". Vzhledem ke globalizaci je však 

„úcta k vlasti" důležitá. Společně s vědomím významu různosti názorů 

a mezinárodního dorozumění, vede ke zdravému povědomí o „my" a „oni". 

Váha mezinárodního dorozumění je v dnešním globalizovaném světě 

důležitá. Mezinárodní dorozumění a respekt je ve spojení se znalostmi o světě 

důležité pro každého jedince. Chování lidí části islámského světa nás na tuto 

skutečnost mohlo upozornit. 

Hodnoty a životní postoje „o životě a pro život" se umístily níže než hodnoty 

a životní postoje důležité pro „chod školy". Škola je podle výsledků instituce, která 

předává žákům více hodnoty a postoje nutné pro „školní život" než pro „život". 

Je možné, že hlubší zaměření na hodnoty, které nejsou tolik potřebné ve školní 



realitě, ale tolik důležité v životě mimo ni, by následně u žáků vedlo k jejich většímu 

přijímání. Blíže se k této otázce vyjadřuji v kapitole 3.2. 

I když pro zjištění hodnotové preference žáků devátých tříd byla použita 

baterie pětadvaceti hodnot a jejich řazení prováděli žáci hierarchicky, je možno říci, 

že výsledky výzkumu vypovídají o hodnotové preferenci žáků ve vybraných školách. 

Je vhodné, aby učitel znal hodnotové preference žáků, na které působí. Učitel, který 

zná hodnotové preference skupiny žáků, se kterými pracuje, může vést žáky 

efektivněji ke změně přístupu k určitým otázkám v oblasti hodnot či zaměření na 

hodnoty určitého druhu. 

Ačkoli se hypotézy 5 a 6 potvrdily, výsledky předvýzkumu pro hypotézu 6 

naznačovaly jiný směr. Výzkum potvrdil, že se hodnotové preference žáků mění 

v závislosti na nejvyšším dosaženém vzdělání matky. Je zde ale nutné zvážit i jiné 

proměnné, jako např. sociokulturní prostředí rodiny celkově, které se do odpovědí 

žáků jistě promítly. Je nutno zohlednit i příčinu, proč matka nedosáhla vyššího 

vzdělání. 

Respondenti z vybraných škol potvrdili hypotézu 6, která uváděla, že hodnota 

vzdělání se bude s nižším dosaženým vzděláním matky snižovat. Jak zdůraznily 

výsledky předvýzkumu, platí tento výsledek pouze pro vybranou skupinu 

respondentů. Rodič, který aspiroval na vyšší vzdělání, než které dosáhl, může svého 

potomka vést k hodnotě vzdělání mnohem důrazněji. Nízké vzdělání jednoho 

z rodičů může vést k horší ekonomické situaci rodiny, která se může opět podílet na 

zdůrazňování této hodnoty. Neplatí, že člověk, který dosáhl nižšího vzdělání, 

považuje hodnotu vzdělání za méně významnou. Je nutno zohlednit i širší pole, které 

má na žáka vliv. Jedná se o přátele, média, vzory a další. 

Pro učitele na vybraných školách by výsledky výzkumu mohly vést 

k zaměření se na tuto skupinu žáků, ve smyslu zdůraznění hodnoty vzdělání pro život 

ve společnosti a uplatnění na trhu práce. Takovéto působení je však velmi obtížné, 

obzvláště v případě, když by tato hodnota byla považována za nižší nejen u žáka, ale 

i u jeho rodičů. 



Shrnutí 

Z výsledků v oblasti výzkumu, v němž se zabývám hodnotovými 

preferencemi žáků devátých tříd, lze vysledovat hodnoty, kterých si žáci váží nejvíce 

a nejméně. Na prvních místech se objevuje zdraví, dobré vztahy v rodině a přátelé, 

na které je spolehnutí. Na posledních místech se objevuje „být politicky činný -

volit" a „duchovní hodnoty - náboženství". Umístění těchto hodnot je v souladu 

s jinými výzkumy hodnotových preferencí mládeže. 

Vysoké ocenění hodnot „mít možnost dávat a přijímat lásku" 

a „mít spolehlivé přátele" souvisí s věkem respondentů, stejně jako nízké ocenění 

hodnot „mít a vychovávat děti" či „být vdaná, ženatý". 

Zajímavé je umístění hodnoty „žít v čistém životním prostředí", které se 

umístilo až na patnácté pozici. Tato pozice je velmi nízká na to, jak závažné oblasti 

se hodnota týká. Je otázkou, zda žáci nevnímají tuto hodnotu za důležitou, nebo se 

svou aktivitou podílejí na zlepšení životního prostředí a proto ji umístili na tuto 

pozici. 

Porovnáme-li pozice, na kterých se umístily hodnoty „dostatek volného 

času", „sport - aktivně" a „vynikat v kulturní a zájmové činnosti" můžeme usoudit, 

že pro sledované žáky je důležitý volný čas, ale pravděpodobně ho většina 

dotázaných nevyplňuje aktivním sportem a ani zájmovými činnostmi. Pozice 

hodnoty sděluje, na kolik si respondenti hodnoty cení, ale ne o jejím skutečném 

uspokojování. Je proto možné, že naopak mají svůj čas mimo školní vyučování 

vyplněn sporty a jinými zájmovými aktivitami a nemají tak dostatek volného času. 

Znalost hodnotových preferencí žáků umožňuje učiteli, který s nimi pracuje, 

efektivnější práci nejen v oblasti výchovy k hodnotám. Učitel, který žáky zná, by 

mohl zodpovědět i řadu otázek, týkajících se umístění jednotlivých hodnot. Výsledky 

výzkumu hodnotových preferencí žáků může v souvislosti se svými poznatky využít. 

Např. znalost vysokého umístění hodnoty vzdělání by mohla vést k cílenější motivaci 

žáků na lepší výkon a dále nízké ohodnocení hodnot, které jsou společensky 

významné, upozorňuje učitele na nutnost zaměřit se na ně. Respondenti byli žáky 

devátých tříd, jejich hodnotové preference umožňují učiteli zpětný pohled na práci 

snimi. Umístění jednotlivých hodnot umožňuje učiteli vysvětlovat úspěchy či 



neúspěchy, které při práci s žáky prožil. Umístění jiných hodnot, např. vzdělání, 

může učitele příjemně překvapit, či potvrdit jeho znalost skupiny, na kterou působil. 

Zkoumání umístění hodnoty vzdělání u žáků devátých tříd v závislosti na 

nej vyšším dosaženém vzdělání matky potvrdilo předpoklad, že s vyšším dosaženým 

vzděláním matky u respondentů stoupá ocenění této hodnoty. Je nutné zohlednit, že 

se výzkum nezabýval vzděláním otce, ani sociálním prostředím, ze kterého žáci 

pocházejí. 

Tento výsledek je možno využít v praxi. Je zde však důležitá znalost 

prostředí, ze kterého žák pochází, což může být problém. Potvrzení hypotézy by 

rozhodně nemělo vést k předsudkům. Naopak poznání umístění hodnoty dle 

nejvyššího dosaženého vzdělání a znalost prostředí, ze kterého žáci pocházejí, 

umožňuje učiteli vhodnější působení na skupinu žáků, která umístila hodnotu 

vzdělání nejníže ze sledovaných skupin. Může se jednat např. o nabídku zpracování 

referátu na téma, které žáka nejvíce zajímá, jeho častějším aktivním zapojením ve 

vyučování a v neposlední řadě i o práci s pochvalou. Žák, který zažije při vzdělávání 

úspěch, bude pravděpodobněji na hodnotu vzdělání pohlížet jinýma očima než 

v opačném případě. 

Společnost klade na školu jako zprostředkovatelku hodnot nelehký úkol. 

Z výsledků v oblasti výzkumu, kde se zabývám mírou předání hodnot a životních 

postojů obsažených ve „Vzdělávacím programu Základní škola" žákům vyplynulo, 

že škola ve školní výuce předává nejvíce hodnotu vzdělání. Hodnoty více spojené se 

životem školy předala žákům více, než hodnoty, které sn í neměly úzký vztah. 

Je však vyvážený výsledek možný? 

Znalost hodnot a postojů, které škola opravdu předává a míry jejich předání, 

může učitele vést k efektivnějšímu vedení žáků k žádoucím hodnotám a postojům. 

Mohou se zaměřit na hodnoty a postoje, které se umístily nejníže. Např. vzhledem ke 

globalizaci je „úcta k vlasti", která byla podle žáků jednou z nejméně předávaných, 

důležitá. Společně s vědomím významu různosti názorů a mezinárodního 

dorozumění, vede ke zdravému povědomí o „my" a „oni". 

Chápání školy jako zpro střed kováte lky hodnot, které společnost považuje za 

významné, ukládá učitelům velmi důležitou a záslužnou práci. Tato činnost se 

s rozšiřováním globální společnosti stane o něco složitější a nepostradatelnější. 
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PŘÍLOHA č. 1 

Vzor nevyplněného dotazníku 



Váicní, 
prosím Véa t> chvilku ilnthoreniitíio č»*u na vyplnění dotazníku. Dotazník xluu/i 

pro /.jištíní hodnotové preference žííkó devátých tříd » ddle přenosu hodnot 
v/dflávuciho propramu Základní škola nn iáky. I)ota*ník jc anonymní a jnkřkolív 
informuix, kteří poskytnete, nchuilou nikým zncuí.ilv, Vyplňujte. prosím. dotazník tak, 
aby skutečně odpovídat Vaicmu «lyIn života. 

Díkuji za spolupráci a přeji krátný den. 

Studentka Pcdagogícké fakulty UK 

Vámi vybranou HMIÁIMINI /aUHžkujte. 

Vík: 

Pohlaví (AUkřížkuj): Mu/ • 
Žena • 

V/dělání rodičů (zakřížkuj): 

Matka i 7Á • 
sš • 
v$ • 

Otít: z S • 
sS • 
vš • 



Náalcdajíci hodnoty seřiďte dle jejich vy/ntimnosrí pro Vás. Do tabulky napiite 
číslo hodnoty tak. ahy Vaše injvyilí hodnot; byly na znčitku » nejnižií na konci. ÍSa 
ntjvy«ím slupni tak bude hodnota, které si ceníte nejvíc*, „« posledním stupni hodnota, 
která m* pro V « osobné jen malou, popřípadě žádnou cenu. Pracujte pomalu a 
* rozvahou. V připadí, í* ndlUtc chybu při řazeni činel, Škrtněte chybné ÍM» a vedle 
něj napiíte správní. 

1) Vynikni v kulturní a zájmové činnosti 
2) Doslalck volného řasu 
3) Sport - aktivué 
4) Činit notami li Ji šťastnými 
5) Mit možnost dáviu « přijímat lásku 
6) Mít vyšší vzdčláiii 
7) Byl v/,hledové přitažlivý 
8 ) Žit v čisLém přirodtiim prostředí 
9l Mit dobrélui 7. i volního partnera 
10) Žit VC svobodě 
11) Žít v demokracii 
12) Hýl úxpéSný v zam&unáni 
13) Duchovni hodnoty - uábo/eimlvi 
14) Být vdaná, feimiý 
15) Mil zujimavé zamčitnáni 
16) Zít vc světě bez válek 
17l Získával nové znalosti a schopnosti 
li!) Mít dohfc plaecnč zaměstnáni 
19) Být politicky Činný volil 
201 Býl u/.iuecriy lidem a společnosti 
21) Mít a vychová vaL déti 
22} Mil spolehliví přátele 
23) Mit dobré vztahy v rodině 
24) Být tčJcsně a duševně zdráv 
25) \ l it dost pěné/, a vysokou životní úroveň 

15. 
Iň. 
17. 
18 
19. 
20. 
21. 
22. 
TV 
24. 
25. 

1'ořadí r u l o hodnotí 
1. 
i , 
3, 
4. 
s. 
6. 
7. 
8. 
0, 
1(J. 
11. 
12. 
13. 

±L 



Nyní před uchou máte sadu hodnot a životních postojů. Zvažte, do iaké m»i> Vám 
Škola předala jednotlivé bodnuty a životni nostoie. I' každé iwilnžkv vyberte ze škály 
nabízenou možmwt, která dle Vás nejvíce odpovídá pravdě. Volte vždy jen jednu 
možuost. kterou Skála nabízí. Vámi vybranou mužnost ze Skály /^křížkujte. Pracujte 
pomalu n 5 rozvahou. Končiny výsledek hy míl být VíiSím osobním pocitem, Iclerí 
hodnoty a životni postoje a do jaké míry Vám Škola předala. V případě, že uděláte 
chybu pří křížkování možnosti ze skály, škrtnete chybnou volbu a zakřížkujte podle Vás 
správnou. 

Zakřížkuj: 

11. í cla k životu a flověku ANO SPÍŠE ANO j NEVÍM j SPÍŠE ŇÉ ] NE 

2. Úctu k prnvdé ANO SPISh ANO NHVIM SPISE NE NE 

1 XII cla k xnravedliHwti ANO SPlSR ANO NEVÍM SPISE NE NE 

4. Občanské svobody ANO SP&E ANO r NEVÍM 1 SPÍŠLi Nli I NU 1 

5. Odpovřdnost ANO SPISE ANO NEVÍM SPISENE NE 1 

[6. Spolupráce ANO | SPÍŠÍ! ANO | NLViM | SPÍSh NE I NE 1 [6. Spolupráce 

SPÍŠENI; | 7. Tolerance ANO SPÍŠE ANO NII VÍM SPÍŠENI; NE | 

8. t e t a k P r» v" * 
zákonům 

ANO SPÍŠE ANO NEVÍM SPÍSE NE NE 

[9. ťctn k domovu ANO SPISE ANO NEVÍM SPISENE NE 
[9. ťctn k domovu ANO 

<n f l . takvh.rt i "1 ANO ISPKEANOI NEVÍM I SPÍSfNE | NE | 



11. Me/inánidní 
doro2umřní 

ANO SFIŠH ANO N t Vl.Vl SPlSb Nb Nb 

12. I Jilská důstojnosta 
právu 

ANO Sl'ÍŠIi ANO NLVÍM SPIŠI: NL: N Ě — 1 

113, Zdravý životni styl ANO SPISE ANO NEVÍM SPISPNC NF | 

14. Zdraví životni 
prostředí 

ANO SPÍŘI: ANO NEVÍM SPÍŠE NE NI-

15. Četa k lidské práci | ANO 1 SPISE ANO! NEVÍM 1 SPISE NE 1 KE 1 

16. Sebeiicra ANO SPISE ANO NEVÍM SPÍSFNF NF 

17. Respekt k ostatním | ANO | Sl'lSť ANO | NEVÍM | SPiŠL NM | NlT 

rís .Rnmnrt nárorti | AKO | SPÍŠE ANO | N li VÍM | SPÍŠE NL | Mi 

IV. Pomoc druhým ~ | ANO -SPÍFIE ÁXOT NFVFEÍ f SPÍŠE NE 1 KE ! 

J20. Vzďžiáni I~~ANO TSPÍSKANO | NRVÍM | SPISFNF | NI-



PŘÍLOHA č. 2 

Další prameny obsahující informace o výzkumech zabývajících se 

hodnotovou orientací dětí, mládeže a celé české společnosti od roku 
1990 



Další prameny obsahující informace o výzkumech zabývajících se 

hodnotovou orientací dětí, mládeže a celé české společnosti od roku 

1990 

Výzkumy týkající se hodnot a hodnotových orientací jsou v níže uvedených 

pramenech prezentovány v různé šíři. Některé odkazy přibližují výzkumy hodnot 

a hodnotové orientace velmi podrobně, jiné seznamují pouze s výsledky výzkumu. 

Odkazy se týkají širšího spektra výzkumů preference hodnot a hodnotové orientace 

se zaměřením na děti a mládež. Seznam obsahuje odkazy např. na články 

o hodnotové orientaci katolíků, Romů, dětí z dětských domovů či celé české 

veřejnosti, ne však na články zabývající se hodnotovou orientací určité profese, jakou 

může být například učitelství. Každý odkaz má podle mého názoru váhu, protože po 

prostudování umožňuje širší náhled na danou problematiku. Ačkoli jsem se snažila 

o maximum odkazů, seznam není souhrnem všech odkazů na zdroje výzkumů. 

Knihy: 

CEJP, M. Hodnotové orientace mládeže. In Tři studie o sociálně patologických 

jevech u mládeže : (problematika sekt, drogových závislostí a hodnotových 

orientací): dílčí studie k úkolu „Sociálně patologické jevy u mládeže". Praha: 

Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 1997, s. 70-84. ISBN 80-86008-39-8. 

HOLDA D. Individuální a sociálně politické hodnotové orientace. In Česká 

společnost v transformaci. Praha: SLON, 1996, s. 246-255. ISBN 80-85850-17-6. 

HORÁK, J. Kapitoly z teorie výchovy: Problematika hodnot a hodnotové orientace. 

II. díl. Liberec: Technická univerzita, 1997. ISBN 80-7083-244-X. 



HORÁK, J. Škola a hodnotová orientace dětí a mládeže. Liberec Technická 

univerzita, Fakulta pedagogická, 1997. ISBN 80-7083-257-6. 

KRAUS, B. Jak žije středoškolská mládež na počátku XXI. století: výzkum 

v Královehradeckém kraji v letech 2000-2003. Hradec Králové: Gaudeamus, 2004. 

ISBN 80-7041-738-2. 

KRAUS, B. Mládež a jej i hodnotová orientace. In Středoškolská mládež a její svět na 

přelomu století. Brno: Paido, 2006, s. 59-69. ISBN 80-7315-125-1. 

MACEK, P. Adolescence. Praha: Portál, 2003. ISBN 80-7178-747-7. 

PELKA, F. Mládež ČR 2002: zpráva z polytematického výzkumu. Praha: Institut dětí 

a mládeže ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, 2002. ISBN 80-86033-91-0. 

PRUDKÝ, L. Hodnotové preference a orientace. In Češi na cestě za svojí 

budoucností. Praha: G plus G, s. r. o., 2003, s. 126-150. ISBN 80-86103-71-4. 

PRUDKÝ. L. Hodnoty a normy v české společnosti - stav a vývoj v posledních 

letech. Brno: AKADEMICKÉ NAKLADATELSTVÍ CERM, 2004. ISBN 80-7204-

358-7. 

SAK, P. Proměny české mládeže. Praha: Petrklíč, 2000. ISBN 80-7229-042-8. 



TUČEK, M.; KŘIŽKOVA, A. Stratifikace společnosti a hodnotové orientace -

shody a rozdíly mezi muži a ženami v oblasti práce. In Česká rodina v transformaci 

- stratifikace, dělba rolí a hodnotové orientace. Praha: Sociologický ústav AV ČR, 

1998, s. 114-130. ISBN 80-85950-45-6. 

Sborníky: 

HORÁK, J. Hodnotová orientace mládeže středních škol. In Pedagogický výzkum 

ČR : sborník příspěvků z VIII. celostátní konference ČAP V u příležitosti 10. výročí 

vzniku Fakulty pedagogické TUL. Liberec: Technická univerzita, 2001, s. 10-16. 

ISBN 80-7083-468-4. 

KREJČÍ, V. Výsledky výzkumu štěstí z hlediska výchovy. In Fenomén štěstí v životě 

mladých lidí : výsledky výzkumu fenoménu štěstí v roce 1995 : sborník příspěvků ze 

semináře konaného dne 10. dubna 1996 v Krnově. Krnov: Retis, 1996, s 49-52 

ISBN 80-238-0860-5. 

KAFTAN, M. Východiska pro práci pedagoga s dětskými pojetími vybraných 

hodnotových pojmů. In Pedagogicko-psychologické aspekty dětských pojetí: sborník 

příspěvků z mezinárodní elektronické konference : červenec - listopad 2005. Ústí 

nad Labem: Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, 2005, s. 104-106. ISBN 80-7044-

740-0. 
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ISBN 80-7290-089-7. 
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